
,Rão Paulo Depois
de v a r i os depoimentos
prestados, ante .as auto
ridades miluares e civis,
foi posto em liberdade o

I�================================��====================�=-==-��-=-=�======================================�==I ex-minis\roda Educação,
.

, -"
'

snr. Paulo de Tarso. Suas-"
JARAGUA DO SUL (Santa Catarina) Sábado, S' de agôsto de 1964' N°. 2.290 'declarações foram consi-

I

�������������������������������������������������������� deradas importantes pe-
las autoridades, que' da-

I
· rão ensejo 8 insturação

a 1 z a I
de outros. i.nquéritos.

Orgão de maior penetraç,ão no interior do nordest.e, catarinense

Impresso na:

Paulo: de Tarso
foi 'libertado

Fundação:
A_rtur Müller

Diretor':

BUGÊNIO VITOR SCHMÖCKBL Soc�edade GráFica A ve�itia Ltd".
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Deputado
problemas

Arno Enke f o c
Jaragu<Íde .no Assembléia

Estado, convicto de ante
mãu de que tal projeto
leria apoio' íncondlcionàl
do dep, Waldemar Saltes,
já que êsse perlerneuter
detem o honroso rüulo de
cidadão Ieragueense.

"Senhor Presidente: Na
Iórrne regimental, requeiro
a V. Excie. seja encami
nhado ao Exmo. Sr 00
vernador do Estado, O

seguinre pedido de infor

mações: 1°) Se foi in

cluída no Plano 'Rodo,Viá
rio .Estadual a lestrada
entre Corupé e Iaragué
do Sul? 2°) ôe o serviço

de conservação da citede
estrada .vern sendo feito
pelo DER ou pelas pre
feíturos municipais' de
Corupé e laraguá do Sul?

3°) ôe existem estudos
pera a implantação de
nove estrada entre êsses
dOIS munícíptos ? 4°) E

caso positivo, quando se
rão ultimadas? 6°) Se o

DER irá retificar as curvas
mais perigosas da eruel
estrada que liga os dois

municípios? 60) Quando
será concluída a nova roo

dovia que liga São Benro

do Sul à Corupá? Sala
das Sessões, em 29 de

julho de 1964: Ass. De

purado Arno Enke."

, Atendendo (I uma soll ,

citação que lhe havia sido
feita em nosso Rotaty
Club, o deputado Arno
Enke; debateu na tribuna
da Assemblére Legíslenva
o problema da implanta
ção de uma nove estrada
entre os municípios de Ia
regué do Sul e.Oorupé.
Esclareceu " aos seus

pares o perlerneuter con

terrâneo 'que em face a

conclusão da rodovia en

tre Corupé e São Bento
do Sul, o tráfego naquela
região deverá eumenrar

3grandemente, fazendo se pa "'anecessário, com urgência,
.

"

• \.

a implantação de nove I á
rodovia entre Corupé e oe.

.. · Jaraguä est cresceu

M
.

íolõ nSIno p-.rlmar,, o do. Está crescendo no
DOSSO umc pio. tamanho e no número de
Fez sentir o deputado habitantes, e também

Arno, Enke que a aluai es- .

à
Irada entre os dois muni· O esforçado deputado tra se à dtspostção da vimento do ensino primá. DO que otz respeito s

Infrações de trânsito.
cíptos, é por demais pe- federal udenlsra L a u r o Prefeitura Mumcpel no rio em nossa rerre.

N aos desocupados; aos B d B "I· S Arígose, em face as inume- Carneiro de Loyola. díri- Banco do Bresil S. A lo ovemenre tem o s a
roubos e assaltos..Ouvi anco O rasl ..

ras curvas, meis de uma giu em t6 de julho de 1964, cal, a quenue de 3 rmlhões cumpnrnentar o Ilustre re-

d d
'

d f" 15'8/64 d 'd d re cerert ne
ram bem, as-sal tos, ou

E recente lel ãoezena e paesegens e o ICIO n. ao sr re- e cruzeuoe, e que eve presenian e ce annense
assalto, que foi o que � e e)ç�

nível e por ser estreita feito Municipal, comunr prestar contas a edrhdede Câmara Federal que, não
houve uma noite dessas re8hzada. a Assembléia

Sérios acidentes tem ocor caodo-Ihe haver o Minis· dentro do prazo de seten", t;Ó cumpre os seus deve
Duma rua- por sintli �er61 do Banco do Bra·

riáo e sua incidência' au fro da Educa:ção e Oultura- dias. - res.. parJiciários. como uJ nao mutto distante da- stl S. A. elegt'u o dr.
mentará com o maior vo- expedido aviso, de n tröpassa a sua Itnha de

Dt'lt'gacia de Po)fcie. Paulo �onaer ..ßornh�u -

.

� , lume de trafego que em 1.308, determinando ao Edlficant� a atitude do condut.a e se 'faz presente, Com o crescimento da se�, DIret�r da Carteira
breve se fará sentIr. Banco do Brasil S. A., da deputaqo udenlsla, fazendo' onde os interesses publi cidade, deve Mt"8cer de

.
'CrédIto q�r81. do

Oenuaciou ainda o par- ,praça de jaraguá do Sul, correr arã o nosso Mu cos ex'gl?m a presençd de
também os. meios de Banco do. Bra'!,ll S. A. ,;

IÇlmentar o fáto do DER a pagar à muniCipalIdade nicfp o, s recursos tão um homem que quer bem
sf'gurança da comubida i\ noticia da 'sua elei-

não esrar conservando de Cr$ 3000.000,00, como necessárms âO desenvol a sua Pátria
essa estrada, cujos servi- auxilio à difusão �o ensi-

d�. ASllim, não seria máu ção para· tão 81to c8rgo
peDsar se dellde já na da admióistração do DOS·

ços inexplicavellJlente rem no primário nêste Munid· organização de uma so principal el!ltabeleci-

����!�sa cargo das Pre- ���fgr�fd:�: :�aod?jJ�: Volkswagen quer instalar fábrica gUlHda de trânsito para mento bancário repercu·
acabar com certos moto- tiu vivamente em nOS8a

Em aparte o deputado no de Aplicação". ri.�tas, lambreti�tßs� ci, cidade, oDde o Dr. Paulo
Waldemar Salles inlormou De acôrdo com o acima

I em Blumenau .

, , cHstas e motocichstas Bornh8usen é largamen-
, qzu,ej Ia.! fáro vinh�' ocor- mencionado oficio, encon que gostam de transfor te conhecido.

, ,<X'f?
,� (

, BLUMENAU (Do cor reI" tivamente àquele pm mar as ruas da cidade '

rpspuDdpnt,) - Técnicos preendimenlO. As p. Ças em pista!! de corrida; Recorda se à propósi-
da Volk-wagf-n estiveram prlpcipais da fáb'ica policiamento ostéllsivo to que,o dr. Paulo Bor·

nes.,a cidade. pr ocurando devbrào ser fnrnl'cldas para licabar com' os nhausen ,é o primeiro
conht'cer as possibilidades pela FUIldição Tupy. desucupadns e 8 ,vadia- catarinense a ocupar a

i.ndu'str iais de Bluml:"nau, gem; criação de uma boa Direção da C�rteira de
Crédito Geral do BaDc�

com fi finalidade de ins'a- Há porém, um probl� guarda noturna 'para
do Brasil S. A. e o úni.

lar uma fábrica de CHrros. ma para a in,talação que previnir 08 roubo'S.. os
Co catarinen@6- convoca

Os técnicos· deverão re- é a falla de ener'gia, o assalteIS e velar' pelo
'ornar, 9té " primeira qual será, e�trptanto, re 808Sl:'gO do povo auraote

do pelo atual Govêrno

quinzpn� do,corrente mês.lsoIVidO, com a instalação a noite. para fazer parte dos seus

para ultimar detalhes de geradores. D. N.' D. quadros dir:jgentes.
\

----.,:_--------. Está' de pafabeo8 o

Estado de Santa Catarina
por ter sido alvo de tão
8certada ,escolha para
tão importante cargo Da

administração do pais.

rendo por se 'tratar de ee

trada mun.ctpel, o que Ie
vou o deputado Arno Enke
a afirmar que epresenreríe
prolero de lei, incluindo a

estrada jaraguá Corupé
no plano rodoviério do

Teceu ainda sérias cri
ticas o dep, Arno Enke,
erro rôrno do meu estado
das estrades entre loinville,

Jaraguá e Curitiba, afetas
à Residênci'a do DER em

[olnville, fezeneo um epêlo
ao Governador Celso Ra
mos pera que d. � taque

maiores verbas, já que há
um déhcit naquela Resi
dêncie de meis de 6 mi

lhões de CI uzeí ros, por mês.

Ao final de seu discurso
o' perlernenter udemste en

caminhou cl Mêse da As
sernbléle um pedido de

informações, que Iran�cre
vemos:

milhões o Dedo 'nu Dodói Paulo Burnhausen

é diretor· da
Carteira de Crédito

Geral do

Cartas e Consultas
� .. :. -p'

o • --.-;�";"� ]",

INQUILINO,: ',Nesta: Em longil cart�, datada
de 28,7-64, o, ,marginado expôs um problema que
aflige: á tôda a huritanidadé: a habitação Problema
que vem desafiando ô. muHos govêr'nls, sem terem

ti,do o pulso de atlicá·lo de frente.'
A" nossa opinião é aquela eFltampl'Ida pelas lei,.:

em vigôr e, afóra o pla[Jo de Habitação NadoDal,
está, em vigõr o Decreto n,O 53702, de 14-3,64" que
tabela os alugueis de imóveis e dá outras pi ovi
dências e o Decreto n.O 53845, de 25-3 64, que
apr�va as normas. parä a execução do primeiro
decre\o.

'

,

'Segundo os decretos ficam ta belados os ahi-
gueis de imóveis e' res.pectivo mobiliáriO; 'em ,todo
\erritorio nacional, que se acbam atualmente deso

cupados. ou que vierem a vagar, àe -8côrdo com os'

seguintes itens: -:- aluguel de uni ·quarto que de·':
verá, ter, pelo mf>n08 2.80 x 3,50 mts.: até 1/5 cio À respeito dos conceitos

I
uma omissão çlas emp.rê-', e dêste orgão de classe,

salário mínimo Jo��l (entre DÓS, a \ u alm e fi t e emifidos no ,artigo pubJi, sas locais." _ chegando-se ti conclusão,
Cr$ 6,360,00, dSi?"áßôrdo com o .ealário mínimo de cado na . edição' anterior, "Na' verdade, Senhor que a eXiguidade ,do 'tem

Or$ 31 800,00). �·da'Jdà p�Qa" a m(jjs, autorizará o vimos de receber oficio Diretor, o assunto foi exa po não permitiria aos

aumento de até· 1/5 do salário mínimo local. O n. 114/64, de 5864 da 'minado devidé!mente nas evenluais expositores o

aluguel d'o mobiliário, completo até 20.% do valôr Associação Comercial "e demarches que precederam preparo adequado e neces-

do aluguel mensal do apar,tameoto. Os valôres Industrial de jaraguá do a referida festa, realizada sários 'dos "Stands" e ram· Repercutiu dolorosa
acima: expressos,' serão redu�idos de 200iO na zona Sul, vasado nos séguintes entre as diretorias da A�- pouco a confecção' dos mente em nosso meio, li
sub":urbana.

'

- têrmos: �' sociação Rural de jaraguá artigos a serem expôstos, noticia do, falecimento,
F·ióalmente, 'serão mantidos inalterados. os va.. "esse traaicional sema�

,

' \ de modo a refletir a dí· em Tangará, nêste Esta-
lôres d9S. alugueis amparados .pe-la Lei do InqUilinato. nário, ein sua edição de ���� versitiade e reaJ pujança do, dia t8 de junho p.p.,

� Ex'cluem-se do, tabelamento.' as. habha"'o-es de 10 d' fi t m� na r
. d'o parque I'ndustrl'al de d F't S'Y o uen e es, ,e- Cure seus males e. poupe seú 'o sr. ri z tratmann, o

alto luxo; as residências em chácaras e !lÍtios da portagem sob o !Ílulo "O bom dinheiro comprando n jaraguã:" \,
muito conhecido Barbei-.

zona urbana, e suburbana; a'fi ma,nsões; as. residên Dia do Colono em jara-
'

"Sendo \ o que nos com· ro MratmanD que re·sidlu
cias de área lÍuperior 8 120 metros quadra·dos loca- guá", recendo comentários FARMAGIA NOVA 'petia esclarecer, 'apresen- durante muitos anos em
lizadas. em avenidas à beira·mar· e beneficiadas sobre as diversas exposi- de ROBERTO ••) HORST tamos os nos�os p�otes. Jar8guá do Sul.
com serviços de pavimentação, abastecimento de· çõis realizadas nequele tos de conslderaçao e' Aos ·f8miliares e pa-

_égua e saneamento, bem como as que, com a mesma ocasião, lamenta ,a falta ',Que dispõe de maior sortimen. aprêçG." ,Atenciosamente. rentes deFritz Stratm8ßn,
metragem estejám situadas em' pra,ias de veraneio de interesse co parque

to na 'pr�çl e oferecet seus arti· Associação Comercial e as condolências do "Cor.
tã

'

h"d om' l'nerais gos a preçoll ,van a)OB06 I d
\. 1 d J

•

A ..

e es nelas I r
,

" industrial Jàraguaense pela r

" l
n ustrt� e eragu�.< 5S. reio do Povo ,. embora

Havendo dúv,idas ainda, escreva-nos ,novamente referida mostra, o que po· Rua Mal. Deodoro 3' • Jaragua
r
Geraldo Marquardt. Pre- t8rdiàmeote:' •

parti maiores esclarecimentos; /' deria ser interpretado como ���� sidente".

Nossos cumprimentos
80 dr. Faulo Konder
Bornhausen.

o Dia- cl
em,:}J-I. �.

Colono

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.�. COR,RllO DO, POUO" ,rO=S'{)='e=-I\i��I"i=s=:lNegócio Urgente I� Jl\ N ç fi:,. " .apre;e<lta -Ó», Je, ,"

•. s.:

,

(fundaça,o:f1rturmu/ler-1919). �:::::::::::::::::::�::: .

',".:1 ,,";�::!i==�:::==) Vende-se nesta cidade à J�6 Tl1> .� 111\. �'Tr» .'I�: tn\ rr 'lf" fj [99Emprê8a jornalistica Rua Juscelino �m terreno " l1\"ffi Jl).J lil J1\ U) \UI �,Ji- -lil ,n.

'. "Correio do Flovo,!'"Ltda. ,',' I
' ,/'1.' , '•. ,"

v., � fl·lho·'· do .sr. Berroldo Bau' I ';. .' , .; , " I ( .

,
.

-1964' •.
",,,' ".. com área ds 3.332'm2 -' ". .

Dlretor""�' , I, "An{rersários ',", mann; resideme em Três· ",', "".
. . , ' .. ', �

.' -

Eugênio Vitor Schmãckel
'

,

.

I'
" IRios de Norte: 'o II

com 50 mil, tijolgs.. "

.

Na noite de sábado p. p.
-

DO Itájáta' Tênis
.: ,: . ...;. .: �",: ,"",.

f .", t' '�' .• I' Mel'l'i' t{lhá ,(lo sr

'

.: ,,' ,., ( j,' ,!
.,

,: plube, aconteceu animada reunião aocíal "Despe-
" f '!ASSINAfi"lRJ(: .�.'

f

Fa�e'm. anos' kore: J' "

" -:-" ".' ',.', Tratar cl Mádo, Ajro�Q dída das Fêrías". .'
.

! f,,,,),,, J"" r«. ," Heínz Oaedke, � li ,T I ," '_ ...

XX. ,

,"l\íuJal .' � • 'Cr$ 650,00 : . M�r.ia·- Madalena, 'filha -, 'o' "'menino Romeu, ou Arno Henschel.«
. . .".';_ ......

.

'.

Semestral ..• )Cr$ 35Q,OO isr. Alfredo Vesel: Jllho 'dd} sr.� Arno Junge, .: ", Domingo p.p. a tarde no .B�r e a.,·.JUSSARA.,
.�:v�ll3o .. , .

" Cr�,3q,�0 t ....... 'o' sr',',Wa.J'rer barleI, :resid�hl�'��,Join\',ille; ,

'
.'"

,
encontr�va.se ,!ôda,a �rotolândla. dançando ao

:"(' < B}lltiB1êÇQ:�'J) 'l':,. !re�id.enleinesia,cidade; .• I .::I...'Sa'Vio'�,ur.illo.• rfilho � " ci' �r
"J' som de m�gó1llCas mllSIcas._., r ,

',I'C.aixa Postal,'19, '.' o loverá-Ermes, frlho dO' do casal. A�alzlra' e Dr. ven e se
E'" 1 'h

XX
'd . 'p'.

nlda Mal. Deodoro, 210 ':. fsr� Ono Kuchenbeckar,' re- Muriíto ,B. 'de Aiévedo. :.' �t� Co _una em omenage!? a to os os
..aI8:

g}lá do Sl\l _ S. Calarina. lstdeare 'nesla" td d "',f)
< " ",. ",'. J

' Umá -cese de. mi'llerl!ll, ,cumprimenta os pela da�a, desejando lhes fe\lclda
I CI a e.

Dia 12 .
no centro dd CIdade eo des. I r ; ') ,

'
.

. - . lado do Bànêo do Brasil '
_ XX -

Aegist,f'lQ .,Civ,HI .,l!'��em.anos ��a�;�q:,: º sr.,pel.úlio Len�i;. 1��tA. r , 1_" '.
' ':.' ':,S�r� dis'8 t: 9 �t: �.�ôsto, nupâtíarío Co�é:

.. .

'
, , O srr Ernest9 Cz�rßJ� ,J , -:-.ß: raernna Erací, írlhe lnformeções com. a sra gro DIVID� ProvidênCIa., a grandiosa fe�ta popu

Aurea Müller Gnibb Oficial 'wicz" '..' :;"r�r;� \ l�"�l do sr. Benoldo ßeumenn, Rosalinal Werner ou nesta lar, .0rgaDl�ada. pelá Dlre.ção do Oolégíe .e o�.
tdot Regh�o Civil oq JI � Ois: '. _' a sra. viúva" 'Do�à 'restdeme em. Três Rios do redação.

' .

, fes�elros �esta Jornada a, Iím de comemora� o 45.
,

fi o la ."'_o_marc�a, de, a-ragua Neitzel. " i �r"�' Nôrte';',
.

.

.

. ." . .AmversárlO de Fundação .
dêste estabeleCImento,

do Su,' Est.tdo Je Santa .. ".. � f,� &1 • .mJ��; _"..; a sra. Erica, espôsa .

Jaragua do Sul. �� de e ·em ·homen8g,em ao···.Dia do I?apai. . r
•

,;i,>' .).I..:at'aflDa, ,B���., Dia io' ",,�, f.. Ido�i'.lrleinzHelmulh�ße'yer, Julho de B64. ' I,

,-; ,�� � ..•

Fa?: . �abe' ; q'l,e, com'par ce-., '

•

,. ., 'h�"�" :resldente em Uniao da __
Regressou à ()urItlba, o Jovem estudant&

r;u,Il' no cartócio e�ihindo os
.:'
A ,sra., JAos�f.�,"" ,.esp'6��. yilória.' '" ..

"
,

',Marcos Pat.erno. .

.

dá u'TÍtn�ós ex'g�d )S, pe �'l�j do sr .. Inoc�nclo SIIYlI;' ti',' Vende se .'
. _ .XX - .

atim ,de' se' ha5ilibrem ,p,lra ,...:.... Arlur enson SJin�ghen' � I lJíâ' 13:�
.. .

,

.
- 'Também .regressou para Curitiba; onde estu-

,� . casa� se: '. -...:.. Ten�nt,e Pedr:o·.PetlY' da, o bro,tioho da sl)ciety. Silvia Hertel.
'

Edital ii�.5 793, de 4 864 MasCareflha,s, 'resid'ebte ,em
.

Edwiges. filh� do sr. Loteameotos a Et!trad�
,
- XX -

.

..,) ..
' ,'. "

. 'São Pauló.
.' Carfos Heinzle; ". Blum�nati de proprieda Dia 30 de, agôst(\, no C. A. Baependi, hav:erã

.. . Br'uno"Tówe é .

\ ,
'. d b'l

.

I b 'lh d 1 f

A'di". Gaedtk'e' , ".:
'.

,- a sra. Gerda. espôsa de da srta. Isolde Hiendl. um gran e ai e socla a rI anta o pe a amOSlL

\ ,

" ,TJia '11: do sr. Mário -Mahfud. Olqu�stra Tobias Tro'Íse. A Higt Society em pre·

'� Ele, brasileiro, solteiro,
' ".' mayer. pal'ativos.

lavrador, natural de Ja 'O ",�r, Ädenor· .

Dia 14:
'
_ XX _

.raguá do ,SQl.idomiciliado Wunderlich;
, Informaçõf3s com o sr. Dia 29 de agô,stQ, baile de gala no Clube:

�-residente em Rip -Alma.
.

- Vva. �Iara Hanemann; O sr. Estdano' Meier, Otto Hieudlmayer, nesta Joinville, Qa cidade do mesmo nome com apreseIV

neste qistrito, ,filho ,dé o menino .wig�ndo, t'Zsid. em E�lrada !Iapocú. 'cidade. tação das deb�tantes. .

Alvinp, Töw�',�e de Ainr.·
< r.

'

" . - XX -

U"I T" Novament,e em nossos meios socJ'ais a gentiÍ
''J o z owe.' "

.

tJ ,Ela, bl:li.silei,ra, s'olte�ra;
srta. Zil�a Müller, após ter visitado as famosas

'rdVt��:��li2�' ;,���tu�t;dd; IH! lUMHll � JE ( [J llH Ol § li JI))JUl!E § cataraGtas rldO Jguaç� �.X -

-

s o
·.omiCI iada . e resIdente

"1
.

,
.
ran es e promissoras prog,rbmaçoe S·

�m Rio Alma, neste dis. ciais acontecerão no decorrer dêstt:! mês e em se·

trito, filha ,de . Bernardo,
.

... ", "" tembro próximo vindouro, promovidas pelo Itajara
Gredtke e de Ana Gredtke: I' A espessura da litosfera possue �50 milhas de es. jefar umiÍ luz de 600.000 TênisCluhe.' -

" (Crosta terreslre) não 'ul" lantes e per·lo de' 10000.000 velas a 48 qUIlômetros d,: ,f:>ara sábado próximo, dia 15, movimenta s�
,
t para'que Clit:gu� ao co- frapassa de 100 'quilôme de livros, afora 15000000 dislânciã». o Departamento Social do simpático Clube com

n.Q�c�men'to .de todos! mande'i iros., ,de lIJanuscrilOS sôbre a fi re'alização de uln Chá, e Bio'go dançante social,
plssar o' presente' edital qUt histórta americana. ,

.

com ioicio às 20 horas.' .

será publicado
-

pela impren·, O intesfino delgado. no" Em, cada m.,"uto, Iodo Já para a noite de 6 (te setembro anuncia-

sa e em cartól�io onde será homem, de pODIa a ponta,
o sangue do_ corpo, at�a-I se grapd�osp Baile social que reunirá á "Higt

atixado dUlante \ I ii' dias. '5, lem a exleosão d2 seis a 'Segunaó .

o cientista
ves�a duas vezes o pulmao. Society" do Itajara, abrilhant�do por magnifico

'alguein souber de. algum Im· oilo metros. francês Pãul B Vilor «o conjunto musicöl. Segundo "Radar Social" teve,
p.eàimento .

acuse-o. para o nível dos oc<>õnos em todo conhecimento, durante o BaUe pretende-se fazer

tiQs legai!>. , ..•.
.

- .' Afirma·se que na Ungua Q mundo subirIa cêr<;l! de DioJlfsio, tirano de Sira um desfile de Modas de Inv.erno.

AÚRE'A MÜLLER GRUBBA há 11'músculos, dosiquais 600 melros, se se derre es- cusa. (567 AC.) c:llormen·
, Nossa melhor sociedade' vem ' re�sentin'd9 se

'Oticial '.
.

. apenas um é, ímpar. s� a camada de gelo da lado pelos receios de se� de programação social màis :int3nsa e ,o Itajara
'1 _ Änlaillda.

m o r I o traiçoeiramente, Tênis Uube por sua �treto,tià pro'mete briíidar�
, .. , A f T'

.

I'
nunca dormiu duas noiles ao seu quadro .associativo com grandes' pronl.O-:

S- C
'-'. ',a!"osa .. �'i're EIffel' -. I

-

conse'cullvas no mesmo ções sociais no decorrer do corrente ano.

. Dr. omerClante e �� ParIS o�cll� 7 a.8 cen-· Entre 13 e 35 quilôme- quarro. Mudava de apo' .- XX _

'! Industrial= �"�estigre, II�ellrdos eAml,dl.a 'de tem lros de alfura. os venlos sento em segrêdo e em
,

Lu'vas para '''bailes em diversas- cÔl'esj em
..

. I
.

-
pes a e.· '. ußlca. �spessd são quase sempre horj seu paláCio v.viam 3 sósias. ClIMAX MA'G I\,ZlNE.

a tua c asse, lDsc�e de tinIa que lhe., cobre a
,);

�

v�nd.o·/te na A�soCla- l' ,íestruníra, . pésa cêr.cd de
zonlalS.

"

' ....
'

.

...:.. XX -

eao ,C �.JIl e r c I a I e 15.000 quilos . e renova se
Cortes de bro(�ad08 em diversos tons, e�

<" Industrial" de Jara�. : de 7 em 7 meses

'

A. lâmpada' de xênon ou A' denominada I.e ceita CLIMAX MAGAZINE .

. ,

-guá d9 ��I..
."., ,'. .'

. _.
•

xênió; inventada pelos velo'..::idade cósmica é da -'- XX _.;. 5,

• " cientistas brilânicos, de �O ordem de 16,7 quilpmerros \ Pensamento da Semana: "Três c:oisas 'há' quê
A 3iblioleca .... db Con cm. de õllura e cêrca de 1 por segundo.

.

só se conhecem nas ocasiões; o valor no perigo,"
c:::::>�:--�c::o:a�, gresso ,de' Washington .quilo de DeSO, pod'e «pro. ,a pl'udência na cólera, e GS amigos na adversiaa-'

M, U DAS· �/::::::_ '-=:::�:i:::::':":":'i:::::=:::::::::��::::::::::::���-�--:::::::::':::=:::::::::::::. O cartão-posráJ' tonhe•.
'de." (S�NECA)

_-----_-- :.
' . -',' cido em rodo o mundo,

.1

�. Frutifer.u e Ornameilt.tis H·,,· ,A represeólri'nle dó'
./
'. " H I'em idade superIor a 90 ·'1·

"""""-!""""'� � � ,."..

�ar�Dj:ira�, pe?:�ueir�s� I', '" . ,S'U'p"e·reo·X'O'8"1"8 :
- O'lu'men'au Il· ��osdi�e�a ds�q'jaX;��O,s�� v,.END E - 5 E,

Ji:a�JS"lr�s, �aClelf:�s,.'lai p�'. 1., (..
.

.
. :. " 11 1869 pelo e'conomisla

bO't�c�belras, e!c.. Itoselra� ·!I. ..,.""'" 11 Emanuel Hermann Prol Uma propriedade com 1.2QO morgos -- lerras'

Dalífíasi C8�ehas .. O()ny ii Da,,-RA.CHCL teHMANN,. em JlIragua', C?rupé!, .II 'da Academia MiIi',ar' dé 'apropriadàs para o 'pla�lio do arroz -,. conielido

f?r�s,;. Pat�e.lras, etc", etc., li Ouaramirim, M'ass:ataod�ba ,e Esfrada Schrçeder, ii Kiener Honsdadl, da Áus'(
.

o se.g�inle:
I. .' .,..:

.�;PEQÁ�,: C.�TALOGf? '.' PI'� p'reci.�� v�n.dedor(a), COIJl ólima cón'riS-são.... _ 11 Iria. , Um bananal com 10.000 pés produzÍNeis. .

" Ir.;USTRAD() •.
'

I':
.

"', ,
_ i:

.

.

:..
'

\' "" "'i ; !!' .. Jnfoqnações à Rua Juscelino .!;. '
50 m,ongQs de arr.oz.eira pJantada'.

LéopoJ�o, Se,i,del c -ii.
.

" i. .".' r"'Céri,xi:í Posla)"90: ·li .Chama·se S.,Ó's·IA a 10 mil melros' de valas- para arrozeiras.'

. " � CORUPA'_'."":_' '.II, I Jarâguá do Sul _ SC li p�ssoa que lern varec�nça ·Umöeslradaconsi,ruidödentrodolerreno(2.500mls)

b,:::::::;::,�,"""".,--,,,b_:;_' �..: __. ._ _. . .:. . __ . __ .. _._._.

'

), complela. c.om oUlra: vem 250 pes 'dde árvores' fiurfferas- enxertadas. --

" ,�'. � ...•.. : _"..- _- .." .. -.�: , .,.-:"�_.-:- __ - .. _ _-::.:::;:::::::::- da 'comedIa Anfltnao de 1 casas e !11adeir-éi.
, )

.'. .. "

.

•:__:_:I :......;.,,;,,�!I_:,�:===::===,! ;I!!!!I!!!!I!::!!!!!iã!!5:I_,'-"===;I-:'===I:�.._ .._,.._."
Plauto, onde havia_um per-' 3 pasl� cercado com arame.

iif-· ·-�
..

-.'
..........

;.�.---: '

'-'--'. ..""7""'�_m;;;I1=:;=;:-'iii 's.oO,agem de noine .sósia. 12 m'l' pés de .alpim ..

UI! '. " '. '. J
•• í DI

. 1 Baledeira n.O 3 - com molor - ótimo estado.

m,�, IDJfo' Mflill'rn'K�� �,tdiIrr�to", �,e: ,Aze�e�® �i
1

-

D'i�-se "que', O' melhor 1 Càr'roça _. elc. etc: elc.,
.

I.
"

,."
élncoradouro em t{>dá a Melhores informaç6es com Vitor Zimmermann,

1:'1.'1',..:..) '·It a•••Ga.'. �'l 1.1 �o���iC�.�O P;U�j�f�C��'la� na�! COJAS DOUAT • 'Filial )araguá do Su I

"II" pôrlo do Perú. Fundaram'

m' .

- - I" no, em 1537. " '"

1:0 '.

".' '.

:�om, �,�cri�t()rio, nést�f ci?a?�A
.

Av.< .'Mareclial. Deodoro ."
. ,=----------------------

'. g< da Fonseca nO. 122,'para :melhor- servir seus clie'ntes;' ·11 .A. sering� propriam'ente Francisco 'Antonio ,Picelone
li

'tA t't' tAb"
.

d'
." , .

E'
.,.. Mt dIla, de ,vIdro, surgIu. a :MI: �D lj[ c: (:) - C.R.. JM'. '1.'2'

III . q18ll em es ,re10m ',ercam 10 lU IC.larlO COIU os.ex- scrltorlOs ß. pariir de 1879 na"França.

I.! de' Adv0ß'â�ia DR. HERCILIO. ALEXAN'DRE /pA LUZ, I.
. .

" -r-','..".,
.Ir com séde em' Joio:ville e São Francisco ao. �ul.; está em III � t:?fjmei�a inje.ção inlra� .

..". ..J d'
-

d t b'
.

··t
.

.

1 C
'

.. - venosa, fOI aplIcada em

M1 cu� \çoes ,e, a.m. em,. �cel ar causas, ��.�a . a:q�e ;a��\ 0r, �J 1656. por Çhrislqpher.Wre,n' ..
. j marcas, sem m�lOres onus para seus constltmnteê'" . õi .e. a !nlramuscular, fOI ap(l· \1"

iR- ,

"

.,
. �. , \ ."

. DI cada em 1882,' em Paris,
ti!ii!Eiiitj: 1_lliiiI!!Ii!ljiii!iiljl!iiiiiillI-!i�ll-ll!liE:iiiii!El:-li5!láamIÉ!I�.' !�I�iiii ,por Alfred ,Lu fl,çm " . _

no POVO

,
,

Cirqrgia fl Clínica Qe Adultos é CriauQ.as
" "r,

Partos ..:_ DoeQQas de 'Senhoras "

HOSPITAL JES'ÚS .DE NAZARÉ - PORDP!
,j " \ .' ". .

'Resfd,ência: Dr.�Nereu R:amos; �19 �

4ÇoR u'pA
.

_. SA.N:JIrA CAlIrA:R. O(�<A

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"r ,'"
I

J ,.,.'
;

. candidalo Dr. Nilson' Wilson
mov�enla-se

.

pelo.Oeste
'uma pess�a �m (dinieritada 'B.�d�:'· ������at:i\��� :r��:d'o�ri;�:. P�f!.;6�� '�;�:�. Tr�::t'�' P�e����

.
.'

.

I
"

A
)

• çado pelo diret6rio da udenista daquela cidade, Fraiburgo, Iomerê, 'Oön-, vale. por tres " ", União Demooratíca Nacio- o Dr. Nilson Bender. com cördla, Haventina, Itä, A' candidatura do Dr.',

nal ds' Joinville, para .a seus aeessores e em com Seâra,',Luze'rna, Joaçaba Nilson Bánder, esquema-iA alimentação é, uma' das coisas mais impor- dfsputa da, governança panhia des
"

Deputados eHerva!. D'Oesté.. tízada no .máis I amplo.lanles. da Vida;; sem o alimento ninguém vive, e vive estadual de: Santa Oáta> Wölter Zigelli,., Udo AI.' sentido de renovacãq,'melhor quetiJ. se alin:!en,la �em .. _ '. I .rina em 1965 este�e em .temburg, Gemi! Balam e
'

.Píratuba, cidade natal constituiu-se. em empol-,' .

.
\

Uma, elírneareção 'varlede nao- precl�a ser dernà- plena ativídade -palo oeste Senador Brasilio Oeles- Ido Dr. Nilson Wilson gante espetáculo CIVICO .'e,stade ou exagereda. '.
, catarínense. tino ,de, Olivaira visita- Bsnder, recebeu a visita repercutiu íntensameníe]'; 'Mu,Has peesoas erram pensando que comer bem, Tendo como PQnto,c�n-I'ram as cidades de Ág'ua I,'d,e' SP,U filho I

com grand. e I e�. tôda a extensa região:"e,lcomer' demais. I
� .' " .', I tral a cidade de J08Qaba Doce, Tangará, Videirá, entusiàamo no dia come viaitada.

.· Comer bem é comer aquêles alim�los que nosso
.

.
; '"

.
.

.

.

...,corpo precisa pare ser forte.
" '

, ,; ,

, .ôe não comermos bem não teremos .seúde.]' V d ,m' t
'. fiu2nah�r� h�te' recorde P b' viveremos cansedos '7 sem tHsPOSição,para Irabalhar,', en e-se - \:.:;.Ien ·ro , U, UU u;. Uu , �, apa 'a ençoa�, o nosso corpo é�como uma maquina precisa!'. ). '

.

. í de "1"ßuestlmento" mlllS'
.

'

de 61jeo e,gasoli'6a para�anJa!. No �aso do nosso'l ,Vende-se, uma propriedade con.teo.(io. um&!,.,: " ,u. a Revoluça""ocorpo, o

..
oleo e a gas()Jlna seo os "llmenlos, Icasa. de material e uma casa: de madetra, situado., iqM �iO P�ulo e Mln�s.

Por que OS, .eltrnentos são Ião im p o r I a n r e s à Rua Epitácio Pessôa, 497 em Jaraguä do Sul..\ UI Uu u U
para nós?,

'.,

.

,

.

'

; Informações com Dr. Piccioni, �m Oorupá..
"

., A:, G��nab8ra foi"o' O ministro José Augus-< ", Porq�e' o . nosso .cQrpo e formado de gordura,' .

I
' , ÍIDÍeô Estado no ano to de Macedo Soares;s�ngu��i���cu����;:::s ;U�ssf���.ific,am os 'ossos,: 1r=:::::D::::::::'R':::::':::::::::I::::-V-::::::O::::::::::::K:::::::::A:::�U:::::::::F::::M:::::::::::A::::!'N':::::::::N:::::::::] ,rOa:i�a�lo'd:' ���s��:�nt� ���n�eg::s�����i:S ��eo.u!ros -conservern o sangue puro, outros formam H I.. , I! de seus ínvesttmentos, dom Armando Lombardi,músculos ,e,.asslm por dienre. _l' . ;'

•

ii .
.

.
. I! suplantando assim, São disse, ao regressar da'

.. É preciso portento saber allrnenter-se
..Para ,'sso li

__
,

_ li Paulo e Minas, pela Itália, que «a Revolução,sera necesseno conhecer os altmenros, o vpl,or de ii ,Cirurgiao Dentisla --;-

!l primeira vez,
.

tão deturpada em .outro.scede um.
:. I '_ .,.

' 'ii ii O levantamento fOI países, é reconhecida, neOs eltmenros sao dtvídidos em 6,giUpOS. ,!I Consúlrórto: - Rua Preso Epítecío Dessoa 139 li Ieíto pela fundação Vaticano, em seus ver-- L° grupo - HORTALIÇAS como por exemplo: ii
(em frenrede EMPRESUL) I! Getúlio Vargas, órgão dadeíros têrmos, e a

· repolho, alface, cenoura, agrião, temere, couve-flor e ii li federal, e publicado na �ecr6taria. de E.stadot6das asI oUlr��, v�rdu(as f�ze� parle d�sle. gru�o. ii - �p�'e/""gem ",odernissima _ li revi�ta "CoQjuntura Eco. está pe!'feItamente mfor.
· As horlal'ças sao ricas em Vllamlnas e sais m!Oerdls. ii, "1nômICs". mada da evolução dos
e fazem bem aos olhos e as g-engtvas.: Como todos �I, RAIO X - CLlNICA - CIRURGIA III Enquanto na GU8noba. �contecimentos no Bra-
�s �ias um alimento dêste grupo.

. ii PROTESE _ CLlNrCA INFANTIL li ra _ apesar �de todo o ,!'iI:.
.

No fim de sua en-,.: '2.o.··O'rupo � FRUTAS: laranja, uva, mamão, !! __ __ .. , __ _ __ i! cêrco do governo depos .. trevista c?m Ppaulo VI, o

banana," :bacaxi, pêssego, maçã- é ourras. As frUlas
---.-------.- ------- --..

: - -----_ .._-- --

to _ o total dos investi mi�istro v�u o apa,�om o,são, muilo necessárias ao nosso' corpo elas lambém (f:::::-�::::::=::::::::::::�.::::::::::::::=:::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::':::::1i mentos ascendeU a Cr$ maIor. carmho, abrir ?Sconlém vi,raminas que nos protegem con;ri:i as doençaS.·1 DR WALDEMIRO MAZURECMEN I' 158 bil�ões, em São Pa� braços
n

no gl"sto de �rls,Às frujas' ajudam no' cresc!menlO das 'crianças, prO- ii Oi

•

• 11 lo e. Mmas �ora.m regls, to .do tiorcovado, d�zen-
regem aos olhos e n�s -ajudam a ter dentes brilhanres ii !Va É O í C O li trados, .reMpectlvamente, ao. Abenç.ôo. o BraSil e p
e bonHos. Comece bl'm o seu dia; comendo frutas II li os totals de Cr$ _118 povo braslle�r.o •. E .0 que
n,o café da m,anhã, .'

' :,'Ii Rua Presidente Epilácio Pe�[,Ôil N°, 704. 11 bilhões e Cr$ 39 bilhoes. «Pomona Pohtls Informa».\" (antiga residência de Emanuel Ehlers),�- 3.° grupo - LEITE: o leile é um all.m�nlo n II'quase corhplelo e muito imporlafll� ao nosso corpo 1111 Clinica gerá!' médico - Cirurgia de adulrus e

l!As crianças devem tomar õ a 4 copos de leile por dia fi criönçös ParIos' Diathermia O"das curtas e
liAs senhoras .que eslão esperando bebê devem tomar ii Ullrd curtas· Inl utO'tTll ia Bisluri-elélrico Elec' Ii

, 4 a 6 copo.s de leite por dia.
,

, .

ii. Iro cauterização - Raios Infra vermelhos e dzuis, 11.. " .' 4'0 grupo' h_,' CARNES, OVOS, FElJOES, \k:;::::=::::::::::::::::::::.==::::::::::::=::::::::::::=::.:::::::::::::::==:::=:::::# Assembléia Geral Ordinária
PBIXES, e soja fazem parle dê�le grupo. Os alimen·

Ficam convidados os srS' acio'nistas para a

���p�:S:'g:�:O
têm

�:�;�a�::�:HaA��n::::A; 1
..

··..
·
..

�'·r
..

·,
..

'·�·'·r·
..

�
..

a�·'�·�,·O
..· ....

'A·,···'Q'�'·r"",:�n···'�'m�·"·a"·"��·n··''';:.:lj �!�;J��é��::f���'�:::!�J..:�:���·��'�:.,:iur1�'MEL, AÇUCARES, 'ARROZ, fazem parle dêsle grupo (u r li II IIUHu � H II � Sul, afim d� deliberar sôbre a seguinte ordem do dIa:
.

· Êstes 'allmenlos dão calor e energia que o corpo �: _ _ .-

- :l '

dPreCisa, Quem trabalha na .19vO'Uré:l gasla mais fôrça �ll. ("lhURGIA DO ESTOMAGO � VIAS BILIA i'�'
a) - Discussão e vOlação do relalório da ire-.

I '

':Ioria, baldnço, lucros e. perdas e parecer do Conse·· e energia, por isso deve comer mais dêstes a imeOlos, :: RES, INTESTrNO� _ Cirurgia de Senhoras i: ., , .
.

.

,lho Fiscal;
.

.

6.0 grupo ._ GORDURAS: como rr.aOleiga,

�.:. Diagnóstic. Pre oce do CA�cer nas Senhoras .l.i b) .

_ Fixação dos honorários dos dir�tores;amendoim, óleO, toucinho; êsles al'imeOlos dão calor
� c) _ Eleição do .Conselho Fiscal, para o �xer-e energia ao" corpo. Dos ajimenlo� dêsle ,grupo '0

f�:.::\ (omunic" .os seus clientes que .stenJerá .no seu l� dcio 1964/1965; .'mais imporlanle é a manteiga A manleiga é a .g.ord�r� novo consultório ii Rue Art"ur Müller n' 160 � I
d) _ Assuntos de inlerêsse da sociedade.

I do leile e por isso é uma das/gorduras de rr.als �acll (AO LADO DO. NOYO HOTEL) ; NOTA: Acham se à disposição do� srs. acio-- diges1ão, fornecendo grande quanlid,ade de en.ergla e

f= Da'" 9 12 e d"s 1".18 ho '"'" . FONE. 384 l� nislas na séde sociál os' documenros a que se refere.éalor para. o corpo. É um bom allmenlo, prlOc1pal· = "', ... U J ßn
:' ,

.

6 9/ O
,.

I b Ih d' .

o arl 99 do. decrelo lei n
o 2,621, de 2 {O. 4 . .menle, 'j para os· que dese,nvo vem .fra a os pesa os.• : r.: !-:, .,

.

� \ \ .

Não d'evemos comer muila gordura, pois gordura .

....._.....__ .___._. ........___..__._.. ._..._._

Jaraguá do Sul, 30 de julho de 1964
engorda e as pessoas gordas poderã() fàcilniente ··r:::::;::�::::.;::::::::::=.:::;::.::::::::::::;::::::::::::=:::::::::::::::::::::;..::::::::::;::::::::�\ Hans Gerhard Mayer, Diretor.Comefcials9frer do coração 'e se cansam com lJIais facilidade. 'II 1rI\It» ]E'1))lltrIHI lIr ß lIYf'l.\M � �Ti�J 11, ,.;",::::::::::::::::::::::::::=:::=:::::;:::::::::::::::::::::======:::::,!,.�. Amiga don�a de casa a saúde, a disposição para II 1IJ.I1ße· lfi. \l" lli\.8HU �VllBU\l.t'� li ir \

.
,

'

"

.
'1:.I,rabalhar e,à �,Iegria de S'ua família dependem da. � : MEDI�.O �IRURGIA6 1I1f Blotee -Jaraguá Ltda.. 11boa allmenlaçao. .' .

, ii "

, Ij II,' ,Ii.� I, Uma boa a�i�enlação deve ser'�quilibr.ada i�to é li ..Formado pelas I Faculdad�s de MedlclDa� das" VOlver. Ii ii '50
.

d . t d O "I u'lr II,';er e'm cada refelçao, pelos' menos um ahm�nlo de ii . sidadb; de ColôOIa (Alemanha) e Porto AI ..gre I! Bnos e, HUgncO na Hr e
.

e c Du r
. li ..eaqa grupo.' '.' '.

_':.. . ,. II li ii ,
.

.

.I!I ,Pbra alguma IOförmaçao drrlJa se ao escrllorlo !i CIRU�OIAr - SENHORAS - PARTOS _ CRIANÇAS e II 1': Fáb.rica de Blocos' d� Cimento· para cons·
ii'da ACARESC que exisle em Jaraguál do Sul parä ii . 'CLINICA . GERAL !1 !I tr\lções. Se V.S. pretende construir, a.dquira. �j"

átender a "odos que precisarem. Disponham de nos' !II'
.

\
'

Il ii '0 matertal desta fábrica que é o mais �o.·!l.

. Longa prátiea em Hospitais Epropßu8' I'::'d 't -o al'rá mal's baratoéJ)e nosso ·escriIÓriO. ii li !!' erno, e a, con811 ruça s . IlCIBlinQ' IViariá Beck�r ii Consultório 'e re�idência:' I, I! II ,_
_

'"
. FRAN(ISCO .MODROCK H'

E�\ensionista Doméstica da Acaresc;1 Tel. 244 - Rua Preso Epitacio Pessôa, 405 II H. Info�maçoes. com:,' LEOPOLDO KARSTEN ._ II
::__':'_:_--'-�"'!'_-'-----,--,-+-"""","""--;-�-��--_'_,_ II

'.'
CONSULTA.� : \'

'

II II , nesta p raça .!;, .

. !i 1. 'I!�' ..

,�I

SociBflàde de Ati(adoras 8öa Espe'rança li P,I�'::,:,�h:�,cl;: 81:;2;:\� \,�"':;", li �::-==::�..::�=-::::=.:::;
ASSE}.fBL�IA GERAL ORDINÁRIA [=,���:::::�:_==,:,,-����::=j I DEF.!??:��'!.��!�� SUL

I
,\

} Pelo presente' edilai de convocação ficam 'con Ijlil·;:f:'l!!I!i!il==iI---'='i_IIi!!!!!'i='!=I.iEil�:�lIEI!Im"'lll· t fotografias' em O�ra! _ fotocopias de Docume!lt.<Js _
'

vidados os senhores 'sóCios ,para' ii Assembléia Ge !li,
'

\." ,i' � filmes e Material� foto_
.

...,.. Aparelhos. e AcesSOrlos,t�1 Ordin6ria a realizar se nei' sed� so�ial,' no 'dia- 9

'II!! O R í J <::> R N SO E LT E R l

III .
A pedido. ate'Dd�-a domi.c�lio e tambemdo correnle, às -nove horas da' manhã com a seguinle

I CIRURG/ttO DENTIST", I .:: _ ... em lo-::abdades .izinhas
,ord<:>rri d

..
o d.ia: ....:"., ..,..

!t '\ UI �_�lI!II!Jllillln!MIi!ti��@i��-_�(i1 -' Éleicã'o dd nóva direloria.· .

III Moderní�siino "A/ROTOR" : •.
,. '.,. .

:2 - Assunlos diversosde inl�resse da soc,iedade. "'. Reduz o te;npo d� trabalho III f' ,,' •

���3 � Preslaçã� o� �oDlas.. � \ ' III' e' aumenla t>. co�forlo do 'CLlBNTE. III Dp. BeiDoIdo Murara 1: .

.

< N o T' ,A lã ' ...

lNão havendo nAmero
'

legal n'a hora 'indicada ,a CLíNICA - CniURGIA _' PR6TE'SE III I II ADVOGADO' II �

',,',para fuociona��nro du 'Assembléia'Geral Ordinária, 10
-

'.

'.RAIOS X'.' �I· iesla será iÓslilla.da.meia hora após," ou .sefa às, 9,3.0 !II,
,

' ,'. .

I:'
," ,',

I' d P f -:"tura'd II
. Escrit6l',io. ao ado, a re 81 ... ,"éom ',a \pr�sençd de qualqu�t.número e s6Cios.·. .I" Consultório: Av. Getulio Vei'rgas, 198 '

..

'

" ��':.� .iJaraguá do S,!I, 28 oe Julha de 196�. � m' "

.

(Anexp ,ao I?�pó.silo da A�tar�tic�J �I JÀRÃGUÁ' D,O SUL ,�cBRUNO BESBKE • Presidenle iii. '_I!-il"!!i!iiiiiliI_!!l!EIll!!ii5llii!EIIlEii!i!iit:�:
.
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morativo ao cínquéntenä-'
rio da cidade. �

I ,

Jaraguá Fabril s. t�.
. EDITAL DE CONVOCACAo

I ,
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P 'o· '." O' Jaragua. 8 O' C�sto de Vida
, L,�, E� Curitiba quase' tudo é mais barato do que

em .� J a r a g u á (-. Até os aluguéis de casa,
(SANT,A CATARINA) !II.o· �:�?O .

"

,�ua,rdando�se 'as devidas proporções��������������������������������,� I
'

I.

Por J. DE,CASTILHO PINTO
",

CORREIO 00
JARAOU.\ DO SUL

:Cama'ra
Em

Municipal
Fóco

Es.tamos chegando de Curitiba, onde passa
mos alguna dias na casa d'e" parentes e durante os
qu ais procuramos »»,nos iuteirar .de tudo e de todos.

'" A Câma�a, Municipal ter sido respondido so entre êles os vereadores Guanabara, devia se pôr
de Jaraguá do', Sul. reu mente 'quando Já -eram João Lúcio da Costa e primeiro em dia a lim
níu-se terça-feira última, decorridos mats de trínta Eugênio Vitor Scbmöckel pesa da casa; para de
Intcíando o terceiro pe- dias, prejudicando o 'q.u� demonstraram ser pois pretender debochar
riodo Ieglslatjvo do cor .atraso 'consid'erável ab: ainda muito cêdo para dos outros.
rente exercíéío. , gado leiteiro do Municf- manítestações dessa na- O vereador ,Eugênio
No expediente foi lido pio,

.

.turesa, mórmente quando Vitor Schmöckel, pela
r�diograma, de 'resposta De autoria do ver" não, se ignora que ainda unanimidade de seus
à requerimento Iormula- .dor Aldo Prada, projeto recentemente vereadores pares obteve aprovação Para argumentar, vamos' fazer referência a

do pelo vereador Hans de resolução, que altera que 'não estando no eh - de seu requerimento, alguns produtos fabricados em Jaraguã, mas que
Gerhard

.. Mayer, sobre 'e disciplina a gratítica-. .mado "curral" e, mesmo congratulauou.se com o custam' mais caros aqui na fonte de produção do
fornecimento de vacina 'ção ao zélador da "C�. ,l!ão

.

sendo argolados. povo, Prefeito e Presí- qUA =m Curitiba, - A manteiga, por exemplo, ß
.contra febre

I aftosa, .o mara Municipal, sr. ,Màu·. votaram pressurosos e dente da Câmara Muni- vendida na: FÁBRIOA em Jaraguä por Cr $ 1800,00
'que" foi críticado pelo ricio de GÓIs. ':(Íóch� emIavor do Pre- cípal de Paranaguá PR, o quilo e o queijo a Cr$ 1.100.00j em Curitiba
've.rea�or Schmöckel, por ,Proc'edent� do e;xe,c�. ,f it 'J

'

,

_
pela. passagem do 3160 comp- a-se na MERCEARIA manteiga e queijo d:e

I' tívo, alteracão da lei n ..

' �I o ar8,g�aense, Iml?e aniversário, ocorrtdo DO pr irneir a qualidade, de procedência mineira, por
----------'.

" 4, .que financia a' Casa: .dtndo ,��r, �odos os mel,(IS último dla 29 de julho Cr$. 1.60000 e 1.000,0�, o quilo, respectivamente',
E', Própria. ) �,�.e� co�lt,qtUlss� a Oomts- de 1964 Tecidos, calçados e arttgos de malharia, que aqut
CO ' . 'O vereador Alberto' sao de,,[nqu,ento, d,e 81�0 'O vereador Victor tem, um prêço, são encontrados nas lojas especiali-

, . MoreÚi, requerendo pro nível, �(�� a pl\rtIcl�açao Bauer requereU e obteve! z sdàs em Curitiba por custo bem mais inferior.

D h'
·

t vidência -ao execuúvo.l de OfIcIaIS. das Fõrças 60 nías d e licença para
'

.

.

e
..

onls a afim
,
de concluir QS, ser �rmadas." pars apurar tratar 'ds Interesses par

A 20 minutos .de-a-pé do ad'ifíclo dos correios
... ,

""E's"c"'o"l'a'-'" Anostóllca v.iç,os de ligação do . R.i j!responsllbl!ldade� de á ticulares, e tel�g�af08, que fica no· centro daquela capital,
A:., ':' " -;,.p, berrão. Grande 1'10 -Norte tos provados com doca" ;.tin(üt -ncontra-s- C:HHI de 5 e 6 pf.ças, com reilltivo

'Sagrado' Co�açao .d.� Je·; .

'S t L' 'I' 'mentos. FiZjram vêr ns Nova 8esI'ão ordinári" confô to, por C, $ 20'000.00 de aluguel me'nsa'" A
.

"'d
' ..

h"M "f" com an a' uZla pe ti ...

S.us, o VISID o UOlC RIO b d
. .. 'h' " edis ud�nístas que' mes- d�verá realizarf!le dia 10 casa dos parentes onde nos hospedamo81, qóe é,.�_. C

'

'.l. d',:(t"" ". ,c ama a· serrID li .' .. .

'

'U�.: ,orup�,. Ie ID��lU no�� I
• :- '.'

.

. mo não rezan�o pela car- do corrente, às 20.horatl. apartamento no 3 ° ,andar de edifício recém con8-

co� a:edlção ,'no', .8. da, 'O vereadQr� Norberto tUha do Gt.vernador <lei no Forum local.
.

truido; no c.'ntro da cidadp, dotado 'de 9 ppças de

,,.,ev.�t!" EPO,QEHONISTA, Hafermann ,estreou,como .'
'

.".
.

bom· tamanho e' dispondo de todo confôrto,· ()

,.,P�rlo�lcQ das�: ES,Qolas. fofoqueiro \. senl graça, '-.'
-

'.. I
• duguf'l é de C: $ 60000.00 por mês.

ApOl!!.tóhca.s e Casa" �e requerendo «à Mê8� à es·' �
..

' , .,

cl 5 I
:..,

Formaçã.o .da. Prov'Iocla tensão' aos eI:esidentes." 01.

�r�gua .

O, U "

Em Jaraguá temos numerosas casas de rua-

f3ul_!3rasIlelra da Congre·, da Câmar"l e do Senado, \.I \.I deira de qu se Ilenhum cIJnfô' to alugadas por 12
ga.ç.ao do� Sace_rdotes do de (requerimento infeliz (li 15 mil cruzeiros mensais, outras de alvenal ía por
Sagrado Cor!lçao' de Je· já criticado em sessão ' (20, 25; 30 e, até por 35 e 45 mil cruzeiros por mês.

sus,_ tem a direção e re- anterior pelo vereador':': 'supl"',nf"'! MiJS a cidade de Jaraguá lHm. vamos dizer, 10 mil
daçao do Rev. P�. Au Octacilio Pedro Ramos. \ii __, � ..

habltaDteP, ao 'pa,sso que Ouri-ti' a aproxima-se dos

gu�to C�sar Pereira A de autoria do vereador 500 mil. Compllrando-se O tamanho e o número de .

ed�ção em fóco está .ca ('lemenceau Amar.al, em habitflnte6 das duas cidades, verificamos que, guar-
prichosame!lte orgaDlz�' que se pretendeu protes 11el'son Drl-ess"'o öando'se aR devidas proporções, O alugut-l de casá
da, como. alIáS o te':ß SI tar contra declar.ações �

em iJaraguá está mais Cdro do que naquela capitalJ
do as edlçoe,s a�terl�res, atribuidas ao Governador
�r8zendo; matérIa ,digna Carlos Lacerda O re '.. � _ ,

de ser lIda pelo grande .' .

.

ã' Nas elelçoes realiza
nÜméro. de be.nfeitores qUâ�lm:�lO, �0'_!l(l n o das na �éd�, da Associa
e .. ex-.-seminaristas 80S

po Ia elxar·, e s"er, en, .:ção. Comercial e Indu!ôl

quais'" à revista é ,�àistri, :âe,rro� o ',curtOI: perl0dtl ;trial de '_J.n.iDYille, no úl
buida .gratuit�m.enie,' ..

'

t
,e �a m,arli IqUe se, Pte·· ,timo dia 17 de Julho, de

,( .

,.

'.,
'

..

' ',�n, e� Jns.a a,r no 'ue(l 11}64; para,'i'näicação' do
. S0f!l,os. agr�decldo� .,a,? ,glslatlvo Jaraguaens�, e rêpresétltant'e-' e reeipec-

��.u.redator .e seu� aU�l'h deu m8rg�m a debllte� tivo �upleottl·, da Rt'giãoar e�,'"o enVIO da �evlsta ;em plenárIO entre,os. ora � Vdo"!l!.itoral. de São Fr8n.ECO DE,ijONISTA. dores que se . segUiratIi�i :c1s"Oo 'do i,sul, junto do
.'

,';

,

;e�Q�ial�� à'�';Des�nv'ulvi-
Ita:J·ara· Te-1"""\1·5' GI'· 'b' mento �:conomico (CDE),.

'" -. ,',.
.

u e, ,ór:gão de,,'Supsl'vi'são do

. Assembléia, Geral- Ordinária
,",1 P,lano de, M.etas do, Go, .Désta feita, p'orêm .

. "'

, vê,l'np: '(,Plameg)._ Jar8guá conduzind(\ f\� demarches ==========-======;:::==:=====-==-"'1'
.J�DI'r_Ar. DE CONVOCAÇÃO. . � do Sul,.,representadâ pe- com rara �abilh1ade,. e ciaçã� Comercial e ln-

Pelo presente ficam convidados os Senhores, l.a 'Associação Comercial co,m o apôlo do MUDlcf:. dustl'ial de Joinville,
S6cios 'a comparécerem ,à A .. sembléia Geral Ordi'" .e Industrial., nas pessôas pio df.. São Francisco do :j
nária, a re�lizar-s.e no dia 25 de Agô-to de 1�6�, d�s,djretores Eggon .João �ul. o nosso

"

municip.io �umpre ,notar que' os
às ,20 hora,s, na séde BO,cial, a Rua Expea, Gutrier- da Silva, Nt:llson Dries colheu extraordinário· eleItos' rf'presentam os

cind'O dá Silva, aHm de d.eliberar sôbre' a 'seguinte: . "'G
'.

h dA" th

.

interel'sPs dos seguintes
,

.

,

.

,
.

". • 'i sen e e.r ar r ur ret'ultado no pleito que Municfpios, comp(\ndo a
,

.

. ORPEM DO DI�' .' ">,'" Marquardt, obteve uma acaba de se efetivar, Rt>gião do Litoral . de
a) - Votação do' Rela-t6rio e contas no eX'er;- 'expressiva vitória, con sendo que <) sr. Nelson São Franci�co do Sul:

cício e. Pare?e� �o OOnselho Fisca�j. art, �5 ., S �:"" .'seguindo
.

,elf'ger o snr, Driessen foi eleito por Joioville, Araquati, Co
b) '""":" .:B.;leIQao, do Oomelho .1' Iscai e suplen' Nels�n Qrlessen para as esmagaaoJ'a maioria dfl rupá. �ã() Francisco do

tes; .art, 85
.

�

_ . , ".
'

; '?,:m'" fu,nçoes de suplente, en ' 18 \"ótos, de 20 que com Sul, Gar.uva; Guaramirim,c) - FI:�açao das )ÓlaS,e mensahdartes; ..
art.. 55 quanto que para repre· puseram a votação. en- /Barra Velha e Jaraguád) - AssunLo� de ioterê�se soc:al.. sentante efetivo a vitó '

do ::-3ul
NOT A: -_Não hayendo nftmero legal e'm ria sorr�u' ao SOl.". �ng, qm�n!o que para .as fun

·la. convocação,' proceder'se-á de acôrdo com o art, Kur.t ,MelDert, por sIDal ções de Representante Nossos cumprimentos
59, ,§ '1.0 dós Estatu·tos SociaiR.

. reeleIto. eftltivo, o sr. Eng • Kur,t aos eleUos, com seguras
Meinert obteve 12 votos e�per8nças de que. bem al'!ôlociapo. para ,a

Jaraguá do Sul, 5 de Agôsto de 1964. Ressalte-se que Jara c(Jnt�a 8 dados �o . sr interpretarão- os, PIais
. Ilefesà de te.us in-

I:Eugênio Vitor SchmückeI, Secre.tÍírio Geral guá do Sul, nas eleições I Hans Pe�er Stein, . êste Ilegítimos interesses da taresses..

•'e!son jO.riessen, Presidente em exercício a�teriores, não copsegui ex Presfdente da !\sso zon�.'
,

.' '- . -:

,
Uma questão que não escapou-e nem .podia

fugir à nossa curiosidade, foi a do custo de vida
.

naquela ce piral. E das observações que nos fo.i
dado fazer, pudemos. concluir que Já tudo ou quase

,

tudo é mais barato do que em Jaraguâ, até mesmo
os aluguéis.de casa; guardando-se, naturalmente,
as devidas proporções,

Com efeito, exoetuando-se algumas espectas
de frutas, os ovos, o leite que é pasteurizado, todos
OB gêneros alimentícios, \leI duras' e outras utilida-

, � .

�es inclusive tecidos, 'roupas feitas, caJ.ç.>ldos eto.,
custam bem menos do que em nossa cifaade. :

aconteCendo cc,m o' mu
.

nicipio de São Francisco
do Sul: 'dai porque sté
então Joinvill� IJetlllha
a fôrça com 18 (dezoito)
votos.

E,m Curitiba, como em todos os demais centros;
,

ra que' se cogitasse si elltá funcionando também a SU�AB, e vale a pena;
quer da indicação de ver-se' como. àge êsse 6; gão federal de contrôle. , A
um seu repreReDtante relaçao dos prêços está afixada bem à vi"ta dos

para o pleito, pois ,que conÄumidor'es, o. tahelampnto de tudo é rigorosa
conta apenas com 3' mt'nte observado e os pouquissimos come,rcialites'
(treie) votos, o mesmo que ou'am infdngí lo sã$) pesadaments multados;

A nenhum dt'les' Ileixa de extrair a nota fiscal
de 'vt!nda e aconselhar o consumidor, que a leve�\
poi's 1:1 BUNAB controla também êsse' particúlar. :'

,">r�aJvêB sd I devirlo €SS8 ação rigorosa, sem:
negligência ou protecõts por pute da SUNAB,
qUI:! em Curitiba o prêço de tudo ou quase tudo é
mais briraLO do que em Jaraguá .

"Correio do Povo" ": :
um jornal.a

serviço' dó povo,

,- �

Snr. Cqmerc,iante e

lóduStrial:
.

A' Asso·
ciação Comf'rciHl e

Ind' ,st'rial de Ja ra
guá do Sul é teu

6rgão de c 1 ass e.

Inscreva- te c o m o

� "

'

... ,-. A" _

I 15.' e 16 de .agosto, de 196.4·
I '.'

. ,
.

Grand·iosa

�.·i NE"R'"EU' R"K'MOS'��,<"em '.". � .

,"
,

'.'

.

�-
.

Festa p·opular.
Convidamos V.a .R.a. e Ex.�a Faplíli�.'para ,tomarem' parte da tr�dicionaJ 'festa nos di�s 15 e 16 de

I_,_,östo em benefiCio da {l�UOãO 40 Patroilato s.e.J. (AmbUlatório, Maternidade e Juvenato)
II
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