
\ �

Neves. preços',

I para o milho'
e' o arroz

�
J

RIO (A, N.) -.0 Pre
sidente da República es

slnou decreto, ne-peste da
Agrículiura, alterando os

'I===============================�=========================-=-==���======T==�===============================1 preços básicos mfnimos
,

pare as operações de fi-
N°. 2.289 nancíemenro ou aquistção

�======�==�=���==��!!!!:!!!!!�============�=======!"!!!!!!!====,�======!!!!!!. de arroz e milho de pro-

O· Dia· do Colono em JaraguÓI�7fo:I;:�����:s��::���I. .

.
.

vos preços estabelecidos
Como acontece todos I Mel�o.· todas enaltecendo pare o arroz em casca,

,os-anos, o DIA DO co A I tradicional 'festa no'Pôsto Agro-pecuário João o Dia do Colon? . e a por 'saca de 60 'quilos:
LO�O, foi�inais uma vez

Cl f E
. -

d G d pesB9a do anommo cons- dos tipos 1 e 2 de grãoscomemorado com 'Ex�o·
.

eo as, não contou com xposHiao e a 'o - trutor da Nacionalidade. longos" Cr$ 6.070,00;
síçäo . ,ho Posto �grö. Exposição de Tratores Implementos Agrícolas Grande mas�a popular grãos médios, Cr$. . .

pecuárto da IASSOCIação •
•••

' acorreu às. Instalações 5790,00; grãos curtos, Cr$
Rural de Jaragué do S'uI,

'

e Veículos, muito vísítada - Somente uma Iírma do Posto :Agro pecuárío, 5.195,00; arroz do nÇ_[le
com o patrocínío da Pre- o

d 't· I d J guá ôs se s· od t
" lá permal'lflcend? ,até al- do país, e-s 4.675,00. O'

feitur�a Municipal, Aca- .Hl Us rIa. e ara ua exp u
..
pr u os tat! horas d.a noíté.. . milho das, çoloreções

resc e Assoeíaçäo Rural. Governador do Estado e Prefo Munícípal ausentes «Oorraío do Fovo» em branca, emarelä e rnes-'
.

A nota desoladora, da sua proxíma edição, dará, clado, por saca -de 60
Festa do Oolono, fo.i ta ,

I
1

maiores detalhes sôbre quilos teve fixado o preço,
falta da exposíção de Governador . do Estado, João. Lucio da Costa, do Amaral e Silva, o as Oomemoruçõ es do Dia de Cr$ ·2.415,00 para o

Gado. Ieíteíro do Muní cí S'n r. Oelso Ramos, que como Presidente da As- Senador AntÖnio Carlos' do Colono. realizadas grupo. "duro" e de CrS
· pio, motivada, por pre- delegou ao. Snr Deputa socíação Rural,'o SP". Konder Reis, e <i snr'I!HIS días 25 e 26 deju- 2300,00 pera os grupos'
caução' dos organizado- do Mario Tavares da Vereador Clemenceau Mario Tavares da Cunha lho/pp.. "mole" e "misto".
res do certamern. Iace a Cunha Mello, D. SElpre· , �------'------

..

__ "-

epidemia de Febre Af· tário do. Interior e Jus
tosa, que vem. graçan,do tiça, a sua representa
no rebanho. vacum. çao O Snr. Prefeito
Foi. desoladora, pois. Rolando H Dórnbusch,

di de ou
· - '

,

E
.

, ·

tradiciona! que é',1 ta'l .acamado, fez-sé repre- '50 me icmte prova e qUlta�o com a stertístíccr.
Mostra velO empapar em sentar pelo Vereador

.

'

parte o .brrlhanttsmo da Olernenceau do. Amaral Recente ato do Senhor volvímento do Pais e os De nutra pa' e os Go- portagem procurou ouvir
Festa do CÜ�(lnü, já que e. Silva. '

Presidente Castelo. Bran- interêsses da Segurança vêrnos. Estadua ,e Muni o Sr.' Aroldo Caldeira,
a grande mas.sa de popu- Durante do Almoço, .co restaurou a vigência, Nacional clpal devem SR ar o Inspetor Regional do

, lares e autor idades que com grande numero de em todo o território na- O Instituto. Brasileiro rigoroso cu '.Pl·. nto 'E em Santa Catarina ..

lá esttveram, não. pude- participantes, . fizeram- cional, dos Convênios de Geografia e Estatística, ducS «láu-ula Ijr' i ê nossdeclarou:
ram êste ano apreciar o se ouvir o Snr. Vereador Nacionais de Estatística por intermédio de suas de 1942, propic 0"0 uma: "A medida permitirá o

- que de melh r temos em Municipal. O d íp 10m a Inspetorias Regionais situa�,o. estäv« I' 'Pel'a' prosseguimento das tare
matéria de �ado leiteiro.

Ilegal
(decreto n." 53947, Agências Municipais, coy.,. levanla!le"to da l statís- Ias estatísticas em todo

Como todos os arios, a Dr. Waldemiro
.

de 5-6-64) visa a resta- tinua de posse do direitl'> tica geral e da relucio- O Pais, sem os prejuizos
nota interessante e atra . belecer as condições de arrecadas a "taxa' de nada com a Segurança da incompreensão de
tiva, foi' dada pela Ex Mazureehen ' .' �ixadas naqueles ínstru estatística", tributo que Nacional". certos govêrnos estaduais
posição de Tratores e- mentos de acôrdo ínte- incide sôore os ingressos O único dis po Ai tivo e municipais, excatua,dos
implemeptüs agricol1'J8. AUSENTE governamental, a fím de em etabelecimentos de nôvo intrödozido le-' dêstes os de nosso Esta(}õ;

, expostos p.or. várias íl' que a Estatística brasi· .diversões e cujo. produto gi�lação em aprêço. é. o que jamais criaram quais-
mas ,espeCialIzadas, . Ci de 28-7-64 leira alcance o desejado se destina à C a i x a que se encontra no

�rti�o1-quer
dificuldades aos

eficientes demonstraço"es a 11-8.64 nivel de eficiência, cün I Naci.o�al de Estatística 3.° do citado d_ec to:� no�os t�abaihos, ao co�_
de Vabalho dos tl'att1l'es :)v forme reclamam odesen MUDlCJpal. "A conces�ao de em- trárIO so. os tem prestl-
e impleme'.ltos, .,

j I I
. I préstimos e iin�nciamen giado. Acredito que o.

No pavilhiio Artur Mül . tos da União aos Muni IBGE, sob a direção do
-

ler�. além da Exposição Lo'U"va'vel 'e &ell·z l·nl·eI-atl·va'�· cipios, ou a obtenção.dQs Gal .AguinaHlo Jose
.l. de Artes domiciliares e 11 UI me mos,atravésdaUnião., Senna Campos e do Tte.

painés e. fütugrafias de .

'SI
fica condicionada à üb· CeI. Ge.rmano �e!dl Vidal,

m�to�08 de� p�odução e Com.' e· Ind. Germano Stel- A' .s�rvância pelos Myn�c1- ago.ra que a instituição·
· crlaçao, orgaluzada pela . ;PIOS.. dos C o n v e o 13 tem S1lll estrutura orgã-
AGARiSC, qua I\traiu a

I Nacionais
de Estat stica nica resguardada face à

· atenç'ão geral, por i�te' Tomam�6 conhe�imen Foi muito feliz a ideia cidade de Jaraguá do Mßrric�p�l, atestada p�la r�stauraç,!-o �o' 'Üo.nvê:
le8sa�l'{e, ,e (sugestIva, to. por IntermédII) do e louvável a iniciativa, Sul. 5) Se al�um do.s SecretarIa-Geral do Con· os NaclonalS', _ podera
u�a, só \I'Illa iQd�strial ':BOLETIM, STEU�:', de pois. por meio de um cogn(l�es. escol�ldos, tl- ;sel�a-�,Naci?n.al de Esta· fornec�p ao Bra.sil �8'8
de . Jaraguá, • ,e-xpos ,los ].ulbo e por ocaslao d.a concurso de orbita pop'u ver

..
SIdo sugerIdo por tiStlC?- MtimClpal".

.

estatístICas de que ele

... seus produtos: Trata se Festa rio Colo.nü, rea]I, lar, se preten.te dar um malS, deum conc�rrente, -

Fortalecida fica, aSSIm, nec8ls a para planejar
das Maquinas de' Lavar zada sa ado e domingo Co.gnome para a nossa far·se á um sorteIO para a execução dos meneio- o seu grandioso futuro_
Roupa NINA'. É de la últimos Püsto Agrope. cidade, a escolha do vencedor.' nados Oonvênios- em toQ.p Numa palavra, alcança-
mentl:\&se a falta de "o- cuáriü Ministro João . Como sinônimos, Join·

Serão ela comissão o Bi'asil, de ve7i que do - remos a" 'desejá\"'el efi·
teress"� do h�sso parque' Cl '. as, do CONCURSO �ille, ,�e,�. "MaRCheSI�f �aI8,. e colhidOr 3 Cognomes' ra�ante. nenhuma Prefei- ciência", A eficiência qu.e
industrial por' uma .ex-' "VAMOS DAR UM flßeRse. Cidade dOS Prmclpes eSseus auto�es reéebe' tura em falta para com todos nos, os q'lle serVI

posição âe tal/porte.. COCNO�E �A�A JARA- e, ':Capital .�o Trabalho". c�; rão os seguinte� preinios� a �statisti.ca ?bterá �a. mos à.Estatistica, te�os
Bste ano, a. Festa 'do GQÁ" InstItmdo . pela nÜInhas A Jerra do Mate,' UnIao, ou po.r.IntermédIo que a8segurar� e aqueles

Did do .Colono, nã con· c!"lceitua.da firma �Join São �ran��sco "A. PerDia 1. Lugar -:- Um� cesta �esta,. epl'pré!ltimos . ou qu�. se �se:r:vell} _da. Esta
to.q com i preseo. do Vlllense. . I Aa' Ba�IIORDa, Blum�nau cüm grande varIedade ·fInanCiamento.s de. qual· tistICIl'. tem o dll�'!lto de

"A Capital do Vale do II�Jai, e de prcdutos alimentícios quer natur,ezll tl': a qual" exigir".
• ",

o que. pretente �om.· e S.tein.
.

q�H�r tUul?.. .' ('J'r8��erit[ de A GAZETA de

Da'q�lml 'e . \0'
10ç1. Germano SteIn S.A.,. . A .proposIto nossa re· Florianópolis, edição 15�7-64).
é, (bmbem dar à Jaraguá 2. Luggr - Um che· '----'--_---:.'

.

---,-__--..-_

do Sul oú· COGNOME que no. valor' de Cr$

L·'b d 21 A: b-Ih-
.

.
.' •

'

....'. que '.po� sua .signi�cação: 100.00,00 da. Casa.' Ban- I era ��s ,'"I I oes'
.

.tIS rlgo oso do B rll ('\llsentido e expressa0, ve cárla Germano S�eIn S A. \
• " •

ma'i .: ,

-

.' 'U a fr��e�mp!,��u���::O�i��: dftC�i��:{ "Her��' jcOüg� . p�ra. Estados e.MUDIClplOS
E

� ,:. . I d d· d CipIO um SInümmo. 7 peças de côr. RIO. (AN) -. O Minis- Do total. do impõsto •

.. m;
. S'!l� co una,. .e I C a ,� aos

I o concurso, 'r.eger-se á I,
.

'ê' . tro Juarez Távora liberou 10% destinam se à" Rêde

MunIClploS BrasIleIrOS o Jornal pelo seguinte regula· As c dulas" para � as quotas do fundo Ro· Ferroviária Federal�.� os

.�" '

.

b'" d' R'·
..

bIO_'
i mento: 1.) Poderão par- concurso, aSSIm como a doviário Nacional aos Es· 90% restantes são asssim

.' O
.

6-10 O I' '. ,O ,10, pU . iC?U: O ticipar 'dêste cqncurs.o
urna receptora dos �og tàdos 1 e. �un!cipios, cujo. ,divididos:. 40%. para, _o

.s.eguinte ,sol) 'O t í tul O y aClm,a: sómente·. pess?a.s. resI· Ro�e� e�ta�� ..até
C
dIa Bi' �Qn!ante se el��õ a 21,4 pro.grama de_pavlmenlaça�-

.

,
, I

•
. ',',

.. dentes do mUDlClplo' de n� oJa a Irma _omer bl·ll!oes de cruzeiros, As ('e cçmservaçao do DNBR,
'''SÃO JOAQUlt1, .'mJl Sua fauna' é abundante:. J�'t'tguá. do Sul.' 2,) o. CIO e Representaç�ft� Hà, quotas (já dep�sita�as n?

'

,

.'
�

nicipio dê, San,�Gatarina, lontra, veado, caititu, paca, encerramento do ·C_ün- RIS1°W. t��t'. 43 ß.an,c? do B�c;JsJl) sa� (:)fl,- 48% aos progr.am,as,auto
o

.

ponto. Ido B,j"ásil onde e capivara; 'codorná;,� per- curso. de
.
_Sugestoes, rua arep a

...or�an?, .' g:mmas· do ..mp,osto UOlCO nomo�. estaduaiS, 'a�em �e
, o inverne é m�is rfgoroso, diz, ·inQambu, jacu, 'pato dar·se�á lmprete(rível � com $atIsfaçao que sobre combuslIv�1 e I!)' 12% as obras mu.mclpals,

,

I,em na pêc�ri,a sua prin .selvagem. biguá e marreca �ept�, no dia 8 dei registràmos o, interes- brific�ntee, s_endo !eléitiva.s estas
. s�b a superyis�o

cipal'fonte de 'eco.nomia .. qa l� ,a. Nos rios,' e[J' ago�t� de 1964. p.) Cada sante concurso, e, com a, arrecadaçao. �e�se'· trl- dos d·lstrIlos regIonaIs do '

.

,
...

'

, éon(I:á4tJ-se trairal', dlbura- partICipante püderá dar os nüssos aplausos pela buto no primeIro IrImestre DNER. O total -<Ie 21,4
.Situado na .zona f1sl,ograi dös, piavas, bagres e SUo quantas sugestões que belissima iQiciativa, con de, 1964. A matéria-prima ,

, fica ;dosrE:·ampos de La ruvis. Po.ssui grande� re- desejar, 'porém, cadá claI;Iiainos o.s n('ssos lei nacional contribuiu com.d bilhões' refere �e
. à ".soma

j�s, cOlp' 1.3ßO met.res de-
servas de pinhei.ro. do uma deverA ser em for- tbr�s, a que também, fa. ,parcelaj tle 6 QilhõêS, '.en das quotas, 'e'5taduais

.

e

a'ltilude 'sõbr�,;9 .

mvel do Paraná, d� canel� e cedro �ul�rio separado.
.

4.) .� as. 6ua� sugest�es, �ua�to ,

a
, i�cidência do' municipais, cabendo 17,2

mar' a sede i:lo muni,cipio, e, em m�nos, escala, Cii' o. .Julgan;tento das suo
.
comendo aos premIOs, Imposto. ,U�IC6 sôbr� o bilhÕes aos. Estados e 4,2

cid;de de. São: Jü'aquim, mará; imbuia, ipé, aroeÍl'a, ges,tões estllrá"à cargo e d�ndo para nQssa Ja. ,óleo bruto Impp , dp· pro· bilhões de cruzeiro.s aos"

I 'é a parfe '�ais eÍevada ,do. sobr��i, ,bug re p�êto e de uma Oomis�ão �orma- r.agu� um digno e sigui-. p�c..i�U a receil,!. dê. 5,4 investimentos
.

nos munt-

Estado.
' laranjeira I)raV'�.

1 da por autorIdades· pa IICatIvo Cognome. btlhoes de cruz.�mos. cipios.
'

maior penE;ltração no iritertor catarinense

Artur

Díreror :

BÜOÊNIO V,ITOR SCHMÖCKBLMüller

lrnpreéso na:

$ociecJaele GrilficlJ A venírllJ Ltelit.

I

Ano XLV JARAGUÁ DO SUL} (Santa Oatarína) Sábado, 1.0 de -agôsto de 1964
, .,

!

Empréstímos da União pará as Prejeíturcs

\ .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'li Blotet Jaraguá LtdQ. ii
it 50 Dnos de ouanco na orte de construir II
ii . iiI! Fábria,a de Blocos de Cimento .�ara c0!ls- !lii

'

truções. Se V.S. pretende constrUlr, a.dqmra .iili o matertal desta fábrica que' é o �als mo- II
ii· derno, e a' construção sairá malS barato. !i
ii .i'" FRANCISCO MODROCK �l
ii Informações com: LEO-POLDO KAlRST,8N II.1

. '.'.

ii .

.

I
j nesta praça !l,

\!.,,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:;:;::::::::::::::::::::::::::::::=:::=:::::.::::::._ _'::::::::::::::� - XX _

/"

��
Tudó para o cavalheiro elegânle, em CtlMAX

MA.GAZINE..

M -�-'Dp. Rei.n.oldo ,upara Blusas de pura lã e. ban Ion, em CLlMAX

I
k

• II ADVOGADO II - ,i MAGAZIN�. _' xx "

It· .

Agora também em Jarç,guá e- C�rupá, os novos

Escritório ao' lado. da Prefe'itura � produlos "QUEEN'� perfumes COSA=rJéticodS que �vo-I

.

�
luem com a evoluçao da moda. guar e em sua

.L JARAGUÁ DO SUL
. residên,cia a visita da represendtanteddods fam�sods dPro-. dutos "QUEEN"; nas referi as ci a es reven e ora

,-'"-(!�--�--..Q;'_","",��� Srta. Tereza M. Bianchini. . ,

,

- XX �

[I' Pensamento da Semana:
que espera e nãó alcança."

-:- a sra, Jalille Tobias
Am6dio j '" Quarta-feira p.p. na r�sidênci� do simpático
.'
-' o sr. Hilário Alido casal Sr. Cílio Ni�ini (Elfi) Dororl ofereceu uma Nesta época, .ou seja, no inverno o carrapato

Sohioohet, nesta cidade; festinha americilnaort0i muito bem ornamentada com ataca com menos frequência mas, o pouco que ataca
- Paulo Fernando, filho belões .. A animação foi ponto alto da, noite. Enrrz a

r.!3presenta muito porque normalmsnte os animais
O sr. Dr. Waldemiro do/casal Yara e Dr. FeI'- brotolândia "sociery' a festa americana à' noite, estt- sentem com a mudança de temperatura.nando Springmann. vetam presentes; Anilton e Magali, Charles e Anne- . O carrapato ataca os nOSS08 rebanhos em tôdasMazureehen j

A I G�' M'grete, Bill e. Yeda, Ze�a e r ele, e
..
e, arma, as épocas do ano causando várias doenças .e o

- a sra. Florita, espôsa
.

Dia 5: Márcio e Betinha, lamlro e Maura, Dirce, Norma, enfraqueciménto dos animais e por 'éonsegumte,
.

do sr. José M. Junkes. Iracema Crista Zílde, R'oswita, Norma,' Eliana,. trazem graudes prejuízos aos criadores.
., Alvarozinho Filho, filho Clécio 'LuiZ, Olavo, Rui, Host, Rolly, Adoler, 'Luiz, Os' carrapatos além de serem transmissores eFazem anos amanhã:' do sr. Alvaro Stingheú j, Cario;, luvêncio, Mário', Tony, Rolf S., João (Polaco), causadores, de várias doenças graves (tais como:

..
�. -.

'

.'

-:- Olindlra Lyra Gar- Moacir, Vicente, .Aldo, Zíco, 1\demar, Edson, Ivo, piroplasmore, anaplasmore, anemia e tristeza bovina,.A gentil srta. Angela, cia em Guaramirim. Egidio, José S., e Paulinho (da cidade So�riso)./ que também é conhecida' pelo nome de febre defilha do casal João e Rosa.
'

. - XX -

' .

carrapatos) ainda predispõem o gil.do para uma
.

P�reir�, em Indaial : , Dia 6: Sábado p.p. aconteceu ne nossa simpática ci- série enorme de outras doenças, devido ao estado
- a sra. Marion, espôsa dade, O· grande baile das Nacões, no , C.A. �AEPEND.I, de fraqueza em que ficam os animais carrapateados.

do sr. Loreno MarcaUo j
Inês· Steinert, espôsa com apresentação do desfile de 26 senhorues da CI- Isto acontece especialmente com os bezerros.do sr. Ervino Steinert j dade de lndete], com seus trajes típicos. Às 23 ho Os "carrapatos, enquanto permanecem segurosTerezinha·. Zapela ras as desfilantes, deram entrada na passarela_. as

nos animais ao mesmo tempo que sugam vão intro- .

Soares. quats foram muito aplaudidas
_

pela "h�gt �oelety". duzi'ndo uma baba irritante, que 'provoca mal estar
Elogiada a belíssima decoraçao do ôeläo, feita pela pela coceira que, age, sôbre Q sistema nerVOSO, porSra. Hilda Maister.

uma lenta intoxicação .geral, que aos
� poucos val.Era impossivel anotar' o núm�er� de pessoas modificando as funções e alterando o gemo dosSra. Laura Hafermann, ali presentes. Djrnos de not�, a �I�ga.ncla d�s asso- animais atacados.espôsa

.

do sr .. Henrique ciados, que teve como erreçao o conjunto BOSSA É fácil de observar que os animais earrapaHafermann j NOVA", da cidade de Blumenau, que prolongou-se tados emagrecem, baixam a produção. perdem o
- Marina, filha do sr. até as 6 horas da manhã. "Radar Social" cumprimenta apetite 'e a alegria, ficam nervosos e inquietos.David Moreira, em Ira- às simpáticas drrerortas, por êsre grandioso aconteci- As vacas, tornam-se ràpidamente magras e tristespocuzinho j . mente.

e, pior ainda baixam a produção -leitéira que quer- José Steile in Neto,
- XX -

dizer diminui a renda, diminui o dinheiro. Os tourosem Jaraguãztnho ;
'.

\

Domingo p.p. -ã tarde, no Bar e Re�taurante reprodutores, perdem em parte a sua função sexual.
- a sra. viuvá Ahma "JUSSARA" houve uma tarde dançante abrilhantada A femea do carrapato; depois que. se encheHensc�el, sogra do sr. pelo famoso conjunto "BOSSA NOVN'; esteve tôda de sangue desprende-se do animal. e cai nos pastos,Manoel �. da Costa, em

a society reunida. Entre uns e outros pude not�r, pondo ovos que podem chegar ao número da 4 mil.
/Hapocuzmhoj, . Edson e Celina Udo e lsolde, Milton e Angela. Gil- Se a temperatura for favor ável, os carrapatos novos_ Márcia, filha do sr. berre sempre apaixonado pela srta. E. N. Eram mui- aparecerão em 3 a 4 semanas, sobem então nasBartholde Döring, em tos os casais românticos, mas é impossível anotar

ervas na grama dos pastos e prendem-se no animalEstrada Itapooü. o nome de Iodos. quando tiverem oportunidade.
- XX -

Uma vez agarrados nd animal sugam o sangue
Encontra·se em nossos meios sociais, a srla:

e 15 dias depois tornam-se adultos quando então
Zilda Osellame, residente na cidade de São· Joaquim. irão reproduzif.-se. .

_ XX - Bem amigos agricultores, como viram, pelos
A elegânte Srta. Beatriz Marisa Heusi, dCO!1te: danos que causam, devemos combater _lSist?m�t�c�.ceu no grande baile das Nações no C. A. Baependl, mente os carrapatos. Seu combate nao e dlhCll.

acompanhada de seu simpático ooivo Jaime Boehm. A limpeza dos pastos, constitui um meio de combate
. , - XX -

fácil e, prático. No comércio, porém, na Associ�çãoRegressaram de sua temporada em Florianópo- Rural, existem poderosos e modernos carrapateCldas '

Iis, o casal Ouert Breithaupt (Alice) acompanhados que' fazem verdadeiros milagres quand_o aplicados
.de seus filhos Nicia Maria e Artur. de 1 a 3 vêzes.

.

- XX -

Não tenha prejuízos que podem ser evitados.
Viajou com destino· a Curitiba, a srta. Silvia Para informações procure-nos no -escritório

(Mike) a qual passará alguns dias na'cidade Sorriso. local da AOARESO ao lado da Prefeitura Municipal ..

- XX-
Viajaram com destino ao Oeste Catarinense, OI

casal Oswaldo Heusi (Irma) e sua filha Beatriz,
acompanhada de seu noivo Jaime. "Radar Social"
aeseja-lhes boa ·viagem.

- XX-
Está em visita a seus familiares, o jóvem Irineu

Horst, estudante'da Faculdade em ,Curitiba. As boas
vindas de -"Radar Sociar'.

.

- XX-
Ern preparativos para festejar os seus 15 aoos,

o brotinho Regina, na sua bela residência.
- XX-

.

Noivado: Com a gentil srta. Estelita Schimitt
ajustou núpcias o Dr. Nelson Pereira. "Radar Social"
endereça ao jovem distinto par, cumprimentos com

votos de feliCidades, extensivos aos seus diletos
genitores.

Aniversá.rios ·1
Fazem anos hoje:

Combate -ao carrapato

Dia 3:

Dia 7:
Hermínio Ramos j
- José, Hermelo Mar

ohi, nesta cidade j

- o [ovem.álmíro, filho
do sr. Albrecht Gumz, em
Rio da Luz.

Dia 4:

O sr. Vitório Lazzaris j
- a sra. Iracema, es·

pôsa do. sr. José Isidoro
Oopi ; .

- o sr. Wiegand Voigt,
nesta cidade j
- o sr -. José Modestino

Junkesj

I'?"'===:::=:::==:;;::::::=:::�:::====:::.::=========::;:::,,"i\� ::. , .

. IIii A representante do
.

'

II

II·'
�

Superenxo,ais Blumen8D �II II

ii Da� RACHBL LEH�ANN, em JlIraguá, Corupé!, II
li Ouaramirim, Massaranduba e Estrada Schrreder, II

..--.......,..

!'�I""precisa vendedor(a),. com 6tima comissão. IId �
I'II (. - I

• I
I! Informações à Rua' JuscelIno 1"1ii Caixa Postal, 90

II
. .

' ii' Jaraguá do Sul. - SC II

�:::;:;====:::=::::::=:::==:::=:::===:::=::::::==::::-.::::=.dJ

,

)

Norberto Kaesmer - Extencioa.ista
da ACABESC

'

lil_lIõI888I1!1118S8@1lJ_S881!l1S8(i:!?P5t?!?ft!'Hß@� ;;n;; &! _�

I DBPR!??:�Err����!�! SUL I'
I fotografias em Geral ._ fotocopias de Document.(ls -:: •
I' filmes e Material foto - Aparelhos e AceSSÓrIos I
I A pedidó, atende a domicilio' e tambem ';.
I .

em lo'.:alid�d�s.vizinhas' •
(!IS888li!11!B!11!líllõl8�_IISBS8I!!II; !!I� S8l1õ18_11SB Q!i8(j

n0m;m�mfu]·
f: OIRURGIA DO EST0MAGO _ VIAS BlLlA-' :1
f; RES, INTESTINOS _ Cirurgia de Sen}loras 'jJ

.'

�� Diagnóstico Precoce do Clncer nas Senhoras

�lComuniclI 'lias tfus· clientes que atenderá no se�
�f: novo consultõ/to ii RUII Arthur Müller n' 160 :'

fi (AO LADÚ DO NOVO HOTELl l
�� -I?as p 12 e «;las, l5-18 horas �. FONE, �4 .• �1
.............� ••

"!•••••••••••••••••••�;".•* J�.*�.··.·��:·.··.· ·'�r·:·.. ·.:,,!'�.··.··.·�

I-- VEN'DE·�5E
"Só é feliz o amor

, ..
(Vicen)e de Carvalho)

:1.::: ::::::::::;: :::=:::::::::::;''::= :::::::::::::::-.::::::::::::===::::::::::::=:=::,;===::::::=:::�

ii, ]l))l� IElllClH[ ·J[AlITfMLANN I'II r .k
�I· MÉDlI�O (jIBU.RGIA� !lUma propriedade com 1.200 morgos �-:Jerras / �

�propri'éJdas para o plantio do arroz' - �ont�ndo" 1II,=;i:::::õl=I';__;;=II=II=,i=ii=illl=ii=iliil!llilElil'll! ii Formado pelas Faculdades de, Medicina das Univer- li·
o seguinle. :', �!

.

O R i 'j <:> RN. ,8"0 E L T ER'
-

ii it sidades de Colônia (Alemanna) e. Pôrto Alegre ii,

Um baoanal com 10.000.·JJés produzíveis. m I CIRURC5If16 DENT15Tfi I
' ."

-1",",11 CIRURGIA _ SBNHORA� _ PARTOS ;_- CRIA.NÇAS B li30 morgos de arrozeira Blantada .. '.
.

'!!! '.:. ii CLINICA OERAL I!10 mil metros de valas para arrozeIras:
'

.1.1.1. Moderníssimo "AIROTOR
'

0-11:.1: III!Umí:l estrada construidél dentro do terreno (2.500 mts) - II Longa prática em Jlospitais Enropeus
d 1'1 ,- 'Reduz o tempo de' traba lho :l. ii, ,I!250 pés de árvores frutíferas enxerfa as,

III ConsultGlrio e r�sidencia: 1d d
. . .

'" e aumenta U' conforto do CLIENTE. !I,
.

ii1 casas e ma eIra. "

III' .í......- :1"" ;.'11
.

Tel. 244, _ l}ua Pr,es., Epitácio Pessôa, 405 .

III,3: paslo cercado. c?_m arame.

OL' íN··
..

IOA � OI'RURGIA _ PRÓTESE "
.'12 mil pés Qe alp1m. . _/ i;"

." !! CONSULTAS: II1 Batedeira n,O 3 - com motor - ótimo éslado. lU RÃJOS X,'" �I> li Pela manhã: a�s 8 1/2 ás 11 horas II'1 Carroça - etc: elC. etc.

':'1:'1111) Consultório: . Getulio Vargas, 198 .fi.i: i.:1 .

Pela tarde: das,14 1/2 ás 17"T/2·h.o.ras !I.Melhores} informações com Vitor Zi�m,ermailD, III
II

.

,

d
.

S I .1','1"··' '(Anexo. ao D.e..��sir,o da Antarctica)'
. .111" ii AteD

..
de chamados taPlb.�m à Noite ..·11�= �()U�

-

__"i��J_J�,,:gU��__� 1Io.....--"""".....'=�--=-- \\"'===�-==::======?==7di
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



l
, 3"11 E para 'que- cht:gue ao co-

, -f:'l nbecimento de todos, mandei

::.:'/��,n.' , �:::a�u�lkrae;�n�:l:_d\t�p[���
-' sa e em ,cartório onde será.

�:,:C:'! afixado durante I'i dias, .Si.
';;'

I

r�" alguem souber de algum im-

"�'. 'pedimento acuse-o para os

t,' Lins legais.
!,�' AUREA MÜLLER GRUBBA
�l Oficial

'.,

(

I
' ·1

., . \ * ,-,
I

O· UNI,CO caminhão lntelramente nôvó!

I

A ÚNICA*linha
.cornpleta de

caminhões
nacionais!

c-

I

r.

N6vo SUP:ER' F·'�OO. NOVa SUPER F-350

�Yenhá conhecê-Ia de perto' no I

seu' Révendedor 'Ford

(Ca§21 � ao km e r li c 2tIDl o S; Ao

NOva SUPER, F,600
CAVAL.O-MECANICO

,

�

.1) ,

.

;'"

, ,

r
NOva SUPER F -600

N,ossa, Divfsa. é
•

sepVIP

II

CORHflO DO POUO
II

(Fundação: flrlur müller - 1919)
I _ '

Emprêsa jornalistica
"Correio do Povo" Ltda.

<; 1964 •

Direto� ,

!
Eugênio (I,tor Schmõckel

ASSINU"lRA :

"'nual . Cr$ 650,00
Sem�stral. • • Cr$ 350,00
Avulso. . . . Cr$ 30,00

I
BND,BRÊÇO :

Caixa Postal, 19
,

I\venida Mal. Deodoro, 210
Jaraguã do Sul • S. Catarina
____,--------------

Registro Civi,'
I

Aurea Müller Grubb Oficial
do Registro Civil do L° Dis
trito oa Comarca de jaraguá
do Su, Est ac o

'

J� Santa
Catarina, Brasil.

.

faz sabe r qt1e comparece
ram no cartório exibindo os

documentos ex gidos pela lei
anm de se habilitarem para

casar-se:
I

Edital N.o 5.791 de 2817/64
'Rudi Meier e

Elvira Dallmann
Êle. brasileiro, solteiro.

lavrador, n a t u r aI de
Jaraguä do Sul. domiei
Iiado e residente em Três
.Rios do Norte. filho de
Erich Meier e de Frieda
Meier.

'

'Ela. brasileira, solteira.
doméstica, nascida em

t
Itoupava, domiciliada e

residente em Três Rios
do Norts, filha de Erwino
Dallmann e dj;l Paula
Dallmann.

Edital N.o 5.792 de 2817164
Ingo Koepp e

Ilsa Briese

Êle, brasileiro, solteiro,
operário,' n at u r a I, de
Jaraguá do Sul, domici
liado e residente em Rio
Oêrro II; neste distr itö,
filho de Clemente Koepp
e de Augusta Koepp.

'

Ela, brasileira, solteira,
doméstica,' nascida em

Jaraguä do Sul" domici
liada e residente em Rio
Cê.rro II. neste distrito.
filha de Helmuth Briese
e deOldina Krüger Briese. '

r,
o � Snr. Comerciante '

e
Industrial: A� Asso

ciação Comercial e

Industrial de Jara
guá

-

do Sul, é teu

,órgão de c 1 a s.s e.

Inscreva-te, c o m o
,

assooiapo para a

defesa 'de teus in
teresses. ,

"

r;;�;�';n;;===���z��rc�i;��IVende -Se .��. Negócio· Urgente
II

_. j'; ii,,' ,bOrn dinheiro comprando. m -,

Uma cese de .merertel ii
' .

M É O I C O
..

L t E t d
-

d d d !i'\ -' , 'ii oteamen os a s ra ,a F'ARMA'GIA' . NOV-'\ V d � 'd' d à
no centro éI ct a e eo+u ' , '.

..

BI d
.

d
. r t\

en e-se nesta Cl a e

lado do Banco do Brasll ii Rua Presldente Eptrécío Pessôa N°. 704 li umenau e propere a· {-' ,

Rua Juscelino um terreno

S.A. H ,(ant'iga residência del'Emanuel Eb,lers)' , li de da 'srta. Is.olde HiendIw i� ROBERTO M. RORST .

•

d 3 332 2
Informações com t;I sra. ii Clin.ica geral médico _. Cirurgia de 'adultos�' li mayer. '

j que dispõe de maior sortímen,
com area s '.' m,

Rosalina Werner, ou .nesta li crianças - P.aqos Diathermia· Ondas curtas e li I )0 na l?r�ça e oferece seus arti- com 50 .mil tíjolos.
redaçá·o. . g" Ulfl'd curtas - Inuutotermia Bisturí-elétrlcê Elec I ii

I

Informações com o sr. gos a preços vantajosos -

jnlh�.J:áj��sui. 22 . de t�:�::��:::':::�:;:::�::::'::=::J �i:�d=ien�lm8YOr. nO;'81:::.:�:::� I ouT:r�: �O�::�:I.Airo�o

Vende��e

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



/ I·
"

10"0' "D' O IV O· CARTA AO�,',!�!��2!��
, r':�· Meu caro José,

,

I Palavra que, hoje não encontro assunto para
-"-N--------·-·

...
,--·---(--·-----)-...:...--,---,-I----A---·-19-·6-4----0-0-2-89 conversar com V .. Não seí que coisa se passa,.., o XLV )ARAGUI\ DO SUL

.
SANTA CA!ARINA SABADO,.o OB AGOSTO OE! ,- N. z .

'mas creio que é reflexo do ambiente, em que�!!!!!!!'!�!!!!!!!'!��������!!!!"!!!�������!!!!!!!'!�!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!����!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tudo começa a ficar escuro, todos a se sentirem

E 'D I T A' 'L r 'b' 'I'd d d f"
,

'1 I d perplexos e ninguém maís a se entender. Se eu,
'••

'

,
I OSSI II a es O ca e en a a O

que vivo aqui na capital, estou assim, imagino y�
d U d como não estará.

, nos Esta os ni os
, Que está, acontecendo, José? Nós todos nos .

sentimos possuídos do maíor entusiasmo cívico e
saímos para as ruas, prontos ao que desse e viesse'.
E agora estamos em casa, murchínhos da Silva,
sem saber que fazer e muito, menos sem saber
que pensar. '

Mas será que nöa perdemos mesmo tôda ca

paeípede "de reagir e nos deixamos tomar pelo
desânimo? Afinal, Romá não fez num día, e a Santa
,Madre há dois mil anos que peleja àrduamente
para difundir seus ensinamentos entre os homens,
sem conseguir que todos a entendam.

O ...importante é perseverar n08 mesmos ideais,
meu caro José. O que deve ser feito é tocar para
a' frente, à espera de que a gente consiga encon
trar tim dia a maneira de fazer-se ouvir, pelos que
estão lá em cima, isolados do povo e sem querer
ouvir os clamores dêsse povo, t,rabalhador ou

patrão, que, quer. saber para onde vamos, .e se
existe ou não um alimento no mercado, para a

gente comprar. ,

Mas para que a gente seja ouvido, meu caro

Jesé, se 8 gente é sozinho, é impossível. É preciso
qua a gente se reuna 'e se organize. O Jango não
ouvia a gente, V. lembra. Aí V. foi para a rua,
nas célebres marchas, e o Jango acabou ouvindo
a gente. Hoje, quando a gente está 'descontente e
não tem para quem reclamar, vamos pata a rua
conversar um com o outro. Pois talvez dessa
CODver8S pública, em que muitos irão gritar e

muitos apenas ouvir, nasça alguma luz, e a gente
ou se convence de que está certo, ou então veri
fica que estava errado 13 volta para casa disposto
a .bater no peito a nossa culpa. O que não é
possível, José, é a gente ficar quieto, amargande
a dor de não ser entendido por aquêles em quem
a gente depositava a maior confiança.

Enfim, o problema é maís seu do que meu,
pois eu ao menos desabafo, quando não tenho
assunto. V. vai pensar no que eu disse?

Um abraço,
.
(AG�NClA PLANALTO)

'DR E'IO
, \

O Doutor Raoul. Albrecht Buendgens, juiz de di
reito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de ôra,
Catarina, Brasil, na forma da Lei, etc.

,

,

FAZ SABER aos que o presente edital de cita
ção, com o prázo de trtma (30) dias, vírem ou dele
conhecimento tiverem, que, por -perte de CARLOS
HOEFT, por inrermedto de seu bastante procurador,
advogado dr. Reinoldo Murara, lhe foi dirigida a pe-
tição do teor seguinte:

'

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de
Jaraguá do ôul.' CARLOS HOEFT, brasileiro, ca

eador opere rio, residente e domiciliado nesta cidade,
por seu bastante procurador, advogado inscrito na

O.A.B., seção do Estado' de Santa Coterine, sob n.

�15, cçm escritorío à Av. Mal. Deodoro 21Q, nesta
cidade, vem com fundamento no art. 317, inciso IV,
do Código Civil Brrstlelro; perante V. Exa., mui res
peitosamente, propor e requerer a presente AÇÃO
OI?DINÁRIA DE DESQUITE, contra sua mulher
ADElE HOEFT, brasileira, casada, residente em

lugár incerto e não sabido, pelos motivos que passa,

a expor: - 1) Que o requerente casou com a suo

plicada, sob o regime de comunhão universal de bens,
em 6 de maio de 1931,,no Cartório de Casamentos
desta cidade, conforme se comprova com a Certidão
de Casamento inclusa, casamento inscrito' sob n 218,

, do livro n. 11, às fls. 144v. II)'Que dêste matrimônio,
,- o casal não teve filhos. III) Que desde o início de
sua' vida matrimonial, sua esposa passou 'a ter um

comportamento inconveniente e a viver, em consren
res relações amorosas com outros homens, culminan-
.do por abandonar o lar conjugal. IV) Que há meís
de 20 (vinte) anos, desde que abandonou o lar vo

lunràrlamenle, sua esposa deixou esta cidade, pas
sando a residir em lugar ínceno e não 'sabido. V)
Que em, face do exposto, desnecessário se torna o

que determina o art. 678 do C.P.C" por se acharem
os conjugues separados de fato há mais de 20 anos.

VI) Que nestas condições, e na forma dos arts. 316
e 317, inciso )V, arnbos do Código Civil Brasileiro,
vem o suplicante requerer a V Exa., que se digne ---------------------
ordenar citar por Edital, na forma da lei, a suplicada
A d e I e li o e f r, pare responder aos termos da
presente. b. ç ã o o r d i n á r i a d e des qui t e,
que se processa no Juízo de Drreiro deste Comarca
e contestá Ia querendo, sob pena de revelia e confes
so, devendo preliminarmente proceder na forma que
determina a Lei 968 de 10/12/49. e uma vez verifica
da a impossibilidade da solução am:gável, que se

digne V. Exa., mandar ,lavrar o lêl mo do ocorrido.
Que afinal provado, seja decrplado o desQulle para
todos os efeitos legais, e a Ré condenada ao paga
mento das custas processuais, honorários de advG'
gado e demais cominações legais, Que o suplrcdnre
protesta provar o alegado, por rpdos os melos de
provas admilidos em Direito, juntada de' novos do
cumentos e com o depoimento da suplicada e das
testemunhas abaixo arroladas, o que desde já se

reqtier, Para efeitos fiscais, dá se à ação, o valor de
Cr$ 6�000;OO. I Nestes termos pede dererimento. Jara
guá do' Sul, �7 de maio de 1964, pp, (as) Reinoldo
Murara. - Te s tem unh as: 1\ Emilló Behllng,
brasileiro, casado, lavrador, residente e domiCiliado
à Estradll Boa Vista, Ilha da FigueIra, n/ c�däde 2)

,�:��:10d����:�:d:r:s��i.rg�ocv����G��v:5�dn/�i�:��- lr:::::=�=:==:=:::::::::====:===::::::==::,:::::::=��=:::::::::::::-]
3) Augusto Schlup, brasileiro, ,casado, aposen,ado, li DR. 'IVO KAUFMANN IIresidente e domiciliado à ,Rua Ernesto CzerniewicZ, li li

n/Cidade. Coladas � estampilhas estaduais no valor II __ Cirurgião Dentid. ii '

de 44,00, devidamente inutilizadas. II I!

J DESPACHO: Designe o Cartório, dia e hora" Consultório: - Rua Preso Epitacio Pessoa 139 II
para a audiencia de conciliação, para, o qual deverá ii !!
ser citada a requerida, na,forma de costume. I.·se. 'II (en;J frente Qa BMPRl'iSUL) ii
J. do Sul, em 15/Junho/B64.- (as) Raoul A. Buend: li ii

J d D· ,
. '1 - �p.re",.g.m moclernissilll. - I'

gens, uiz. e Ireito. ,ii :!
, -' Em virtude do Que,.' fo{ expedido o presente I iI

�AIO x. - CLINICA -.-CIRURGlA i!edital, pe)(;> qual ch�ma e cita a ADE,LE', HOEFT. H PROTe�E CLINICA INFANTIL !!
para comparecer nes·te Juízo, sala das audiências, M:::::::=:=�=======::::::==:::::::::=::::::=======:::::::::'"!:=::::��

'."-Edificio' do Forum, sito à Av, Mal. Deodoro, 'nesta

Cidade, n'o éJia 20 �e agosto do porrente ano, às 10 , ,

;1;!������Ô�;::��i����:::���:���·:°l,���::� -,-"-�-:-rr-fu-el.;..·�-o-:-�·a·-r-�-v-o-'...;'
.....

'I�....�;B21;;�e -��,l::!!=..���-!�·!:l:II'l!:"os têrmos da ação e para contestá Ia, dentro do serviço do povo III
' � ,--

. prázo de .dez (10) dias, cQ,ntados da data designada I a II ..._A � •• II � I
para a audiência de concilração, sob pena de_ revelia. /

,. íô " si.vv"
'\,

..:

\i_'E, para, qu� ,chegue aO" conhecime�to da ,Ré ou de ,..!II 111
quem interessar possa, manda, passai', o presente' m \

'

Iedital de cH,ação, que será publicado no «Diário de �; I � •••
'

C 't"" t -d d 'A' M h 1 D d'.

I I I C
.

d n

I m
om escrl orlO nes a Cl a e a v.... ar.ec a eo oro, I'Justiça». e no Jorna oca «, ,0rrel0 o ,""ovo», na

forma da l�i. nádo e passado nesta c,idade de Jara- 'SÉ. VOO� Jara�\ \
.. da Fonseca nO. 122, 'para melhor' servir se!)s c 1 i e nt es';

gua do Sul, ,aos quinze dias do mês junho de mil guaense é MÚSICO, m, mantêm 'est.reito intercâmbiojudiciário com os ex-Escritórios I(,novecentos e sessenta e qualro. - Eu, A.níadeu Mah· I, não deixe de inscré- I'ii I"fud, Escrivão, o subscrevL , .' ver·se na Sociedade II de Advogacia DR. HERCILIO ALEXANDRE DA LUZ,'
(é!s) Raoul A. Bue�,dge1s � Juiz de Direito.' de (9ultura Artistica. 1.""1' comd �éde em Joinville" e Säo Franci,sco' do �ul; está em I'Ela n e c a,s s i t a do � .

A 'presente cópi� cpnfere com .o origin�l, dou fé. concurso de todos I COD, ições . de, também,' aceitar c�usas para' aquelas Co- IJaraguá do Sul, 15 de junh.,o de 1964. I,:, para projetar a cul-

I' marcas� sem. �aiores onus 'para. ,séus constituintes.
.

" tura de nossa terra.. IO Escrivão: AMADEU MAHFUD iiliE!!iil! 1iii!iiE!iEEliE!IiIli�l!il!El! .. b iiiii!i!llll!ii!iiEl: i�"" ._iI

Nova York As e cadeias de mercado-
possibilidades do café rías, cujo ínterêsse : é
hrastleíro enlatado no receber o artigo para
mercado norte smeríca- venda imediata ao pú
no foram objeto de um blico. O café, enlatado
estudo do Serviço de cem por cento 'braaíleí
Propaganda e Expansão ro foi colocado à venda,
Comercial do Brasil em pela primeira vez, no

Nova York, segundo o pavilhão de uma com.

qual a penetração no panhia importadora na

mercado deverá ser ten- Feira Mundial de Nova:
tada através de firmas York, aparecendo simul
independentes, que dís tâneamente em super
ponham de bons conta mercados e outras fontes
tos em super mercado. de escoamento.

Soci'eda�e de Atiradores Bôa Esperança
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA
Pelo presente edital de convocação ficam con

vidados os senhores sócios pare a ASSembléia Ge
ral Ordiniiria a realizar-se nd sede social, no dia 9
do corrente, às nove horas da manhã com-a seguinte
ordem do dia:

1 _: Eleição da nova direrorla.
2 - Assuntos diversos de Interesse da sociedade.
3 - Prestaçêo de contas.

NOT A
Não' havendo número legar na hora indicada

pare funcionamento da Assembléia Geral Ordinária,
esta será instalada meia hora após, ou seja às 9,30
com a presença de qualquer número de sócios.

Jaraguá do Sul, 28 de julho de 1964.
BRUNO B'ESEKE - Prestdente

Ficam convidados os srs. acionistas para a

assembléia geral ordinária. a realizar-se no próximo
dia 29 de agôsto de 1964, às 16 horas, na séde

I sociéil a Rua Jorge Czerniewicz, 590, em Jaraguá do
, Su�, afIm de deliberar sôbre a seguinte ordem do dia:

a) - Discussãb e votação do relatório da dire
toria, baldnço, lucros e perdas e parecer do Conse-
lho Fiscal; ,

b) - Fixação dos honorários dos diretores;
. c) - Eleição do Conselho Fiscal para o exer

cício 1964/1965;
d) - Assuntos de, inlerêsse da sociedade.

NOTA: Acham-se à disposição dos srs: acio
nistas, na séde soqial, os documentos a ql!e se refere
o art. 99, <.lo decreto-lei n,o 2.627, de 26/09/40.

Jaraguá d_o Sul, 30 de julho de 1964
HaRS. Gerhard Mayer, Direlor-Comercial

Vende-se - Centro Fabril, S'. A.
Vende-se uma propriedade contendo uma

casa de material e uma caes de madeire, situado
à Rua Epitácio Pessôa, ..97 em Jaraguá do Sul.

I�form8çõel com Dr. Piccioni, em Corupá.

EDITAL DE CONVOCACAo
Assembléia 'Geral Ordinária

Dr. Franeisco ADloaio Pieeiene

Cirurgia e Clínica de AdultOR e Crianças
Parlos - Doenças dlli Senhoras

'

HOSPITAL JESÚS bE NAZARÉ � CORUPÂ
Residência: Dr. ,Nereu Ramoe', 419

I CORUPA, 8ANYA CAYARI::NA

Vende-se. Cenlro
. ,

Vende se uma propriedade com �proximada
mente meio morgo de terra, cont�ndo a UleRma oma

cssa e demais benfeitorias ciio a rua Domiogo�
da Nova nO 262, em Jaraguá do Sill. Informações
com ,o Sr. Alvaro Pereira à Av. Marechal Deodoro,
nO 557 telefone 245. Loja Fri"gidaire de Irmãos
Emmendörf.r S.A. 'Com,. & Imp. ou'. no local acima
indicado.

Jaraguá do Sul, 17 de julho de' 1964

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




