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Vimos de receber agre- divulgação do Serviço
dável missiva do sr. Ma- Mililar, pelo seu conceí-

Deputado Walter Zi "obrigações do Tesouro". ria da Fazenda uss de jor Manoel Carvalho Lo medo Jornal, duranrevmí
li denunciou na As Essas "Obrigações do artííícíos na sua entrega, pes, millter dos

-

mats nha geslão como Delegado
semb'léia . Leglslatíva . a Tesouro" são títulos des. de tal modo q�e

\

a data dtstlnros, que durante Ion de RecrUlamenlo",
'

ínveedade da propaganda contáveis no
. Banco, do de vencimento seja cada go tem_!'o desempenhou "2 - Outrossim, perml ..

Qficial 80, comunicar aos Estado," a 120 e 180 días. vêz maís dilatada. Ern

I
as funções de Delegado ta-me V S fazer extensivo APÖNTARÁ OS

atro ventos que o Go- Da, parte ém dinheiro, face disso, há munlcípíos .de ,Reorutamento em lere- esses' agradecimentos, aos
ve nador • Celso Ramos nada está sendo paga, e que estão de posse dês, gua Ido Sul. seus efici�nl�s e dedica- CORRUPTOS
está pagando pontual quanto às "Obrigações ses títulos mas

A
que sö Abelxo reproduztrnos o, d?S .auxl�lares, .que na au:mente as' cotas devidas do Tesouro", a Secreta poderão converte los em . sencia dêsse DIretor, eem-. BRASILIA - Falando.

seu oportuno pronuncõa· d '

aos' munícípíos por fôrça, dinheiro no próximo ano I' pre me ateu eram co:n em nome do governo o

'do artigo 20 da Consti ".' men o .
'

solicltude e polidez, pU-, senhor Daniel ,Krieger
tuíção Federal. Militares Não, o Deput:do Walter zi- "1 - Em virtude de blicando as noticies mili- ocupou a tribuna. do

-Dlsse o vice lider da gelli, exemplificou com minha recente transferência ,tares �ue Ihe�. ,�ntregava Senado para reafirmar
Poderão Ocupar . . para a reserva e ler dei pare divulgeçãó. que o governo está JOta'UDN que em. excursão .

" o município d� Joaçab�, xado às funções de Dele-
• 3< - Apr?veildndo a ,retlsado em limpar a vi-

pelos municípios do Vale Cargos Civis cr�dor de mars d.e 40 mi- gado da 5a, DR, as queís grala opOrll,1ß1da�e q�e se da pública de- todos os
do Bío do Peixe. e do Ihões de cruzejrcs do vinha exercendo nesta ci me oferece, deselo reuerar atos que comprometem a
Oeste Catarinense, em O' Presidente Castelo Estado, mas que até ago- dade desde o dia 2 de a V.S, projesros de meu Nação. O lider govemis-contato com OI!! prefeitos Branco, enviou mensagem ra, quando já estamos no maio de 1952, venho por dilo aprêço, esuma e dis- ta pediu ao senador
municipais, colhêu dêles ao Congresso propondo segundo semestee, não intermédio dêste com nnta consideração: Ass, Lino de. Matos que revs-

�������a�!óE��ad�uenã� criação de uma lei que Vd!uh��ndaduêm tostãol tim muita satisfação, �xternar Ma�oel C�rv�lho Lopesv le os nomes das pes.soas
proíba os militares da In erro ' sse total, re- os meus sinceros e reco Maior R/1 . implicadas em negociatasestá pagando às Prefeí- b d t" >.. t tíativa de ocuparem cargos ce en o ao somen e nhecidos agradecimentos ôomos agradecidos ao do café O representanteturas as aludidas cotas, civis e, através de outra tulos que 'Vão vencer.fOro a V. S., pela prestimosa e ilustre militar, a quem paulista disse que na

gerando, com isso, sérios
mensagem propõe que

1081
dezembro e no pröxímo eficiente, desenreressada . e apresentemos os nossos próxima terça feira res

problemas para �s muni oeupantes de cargos ele- ano, thuloi esses apenas sempre pronta colabora- cumprimentos pela pró·' p'onderá o discurso do
eipi�8 catarinenses.' tiV08 fiquem inebido8 de de uma pa.rte d� total ção, no' que se refere a moç'ão ao pôsto de major. }ji1er.
Come se sabe" tais co perceberem outros prO- da cota. '

'

.... tas J3110 pagßB p,Q.rt�. em veI)_to�.do ,Tesouro lia
'

ESCO 1\'dinheiro: ,e parte em'cianato ' O Deputa1io Walter Zi I tgelli responBabilizou o ,

Govêrno do Estado pelaBrasileiro situação calamitosa que
6nfrêntam, no setor fi E' digna 'de registro a para melhor atender a ções. E' pensamento do

nanceiro, as Prefeituras nota publicada pelo jor- sua finalidade, qual seja sr. Martin' Zipperer - Di·

Municipais, pois n08 seus nal «Tribuna da Serra» a de formar' artffices em retor Superintendente q�
orçamentos a maior parte que se edita em Rio Ne- várias modalidades. As importante indústria Ca
rfe arrecadação é cons grinho, fazendo reteren- duas primeiras profissio- tarinense - organizar cur·
tituida exatamente pelas ,cias sôbre atividades da Dais serãu Mecânica e sos para os fjlh08. c:t08
cotas do retõrno, que o Escola Técnica da Mo- Eletricista estando ja' empregados, dand,o 0p9r
Govêr�o do Estado, indi- veis Cimo. Diz a n(;ta: sendo organizado o plano tunidade para a forma-

vI'domente r tém
. �

para ser incluido no ção de lIma' mentaUdade
.... e em seu «Após o seu prl'mel'ro ó' f'd Pr Xlmo ano o unCIO desenvolvimentistalJ.po er.

ano de funcionamento a
.

namt:lDto oe mais dUlis �

Aparteando o orador,o
Escola Técnica da Mó- especialidades: Técnico A iniciativa da Móveis

deputado Nelson Padrini
veis Cimo S. A. está já em Madeiras e Reflores.' Cimo S. A, vem juntarno seu 2° ano com três

declarou que a sU8pen tamento. se a :outros empreendi..turmas, obedecendo a um dsão dos pb:gamentos da 1
. Os cursojiJ de momento mentos- de ordem e uca-

parte em dinheiro aos
p ano pré-determInado são mantidos pela Mó cional em' n'osso Estadu,

.

f' f' organi�ado pelo profes- 'VeI's CI'mo S. A destl' . que, despertem fi ,comi-mUDlC pIOS, 01 uma me,
sor Marcos von Bahten. ,

dida geral adotada pelo na40s ,aos séu.s empre- ci�ncia."na �ormaçAo d.e
Govêrno, não explicandO, A duração dos cursos gados, 'Visando 'melhorar uma mentah�ade �espon· .

todavia, as razões de tal é de dois anos, devendo conhecimentos téc9iCi>s !!IáveI, onde Inclwmos, a '

procedimento, tão nocivo, possivelmente serem am profissionais para melhor Sociedade Educacional"
80S interêssesmunicipais. pliados pára três anos execução de suas fun- Tupy, entidade mantida
____________._i_______ p�la F.undição Tupy �,A.

S·
,

n ' r_ I·
"

'f
'

de Joinville., congregan-

. egurança 1"':Uu IGQ �m eGO ���!::�ir�r:,�r�n
9 d�. Antônio Moniz Servidores Públicos' de ,Muniz, Delegado da De- .mals !;Ie 800 alunos.)

de Aragão', lldima ex" Santa Cata,rina, in�egrada legacia Especializáda de
T It nlii

In:essão damedicina bra- dos srs.: José de Brito Furtos, Roub'os e Defrau-
an °d "ColMeO�pree

-

'1
.

: .

Andr d P 'd te' Al -

D' T
mento a i como o '

SI eira, ex-p esidente da
.

a e,
. resl. en ". daçoeß; dr. arlO ava-, .

_

Ássociação. Mundial de Clno .Caldelra FIlho, VICe-" res' Ten. Arturo Fronza da FBNDIÇAo TUPY, sao

Mediciqa" fOi'" recebI'do PresIdente; José Naza· Del' de 'Pol de Rod l'
'

criações espontanea-s e.
reno Coelho, Secretário' . eo,. -

"

em 'audiência pelo Cél. Geral e . Alcino T. da sr. Waldir Gomes, da constItuem testemunho

Danilo Klaes; S9cretá,rio 'Silva, Tesoureiro. O Cé1. Associação dos Pescado· de que a line iniciativá',
da Segurança Pública. O Danilo" Klaes, recebeu r,eß, ,sr, José Alberto dentro do regime ·demo
ti,tular da SSP manteve aiQ.da em audiência o dr

,
Abreu, da C�mpaDha da crstico, é capai',; de 80-

contata em sel,} gabinete, Al'i Pereira Oliveira, Juiz ,Merenda Escolar e diri-
com a diretoria executi de Menore,s da Capitàl; gentes dà, Associação de lucionar 'os .problemas
va da, Asso�iação fdos, Cél.. 'Teseu DOlDiD�9s Proteção à Jovem. basico8 da-nacionalidade.

Ri'o
.

O Instituto'
(Santa Oatarina)" Sábado, 22, de 1964 Brasileiro' do Café não:

���������������������������������������������,�,��������Imudou d�pois darevolu-
,

' ção, Os homens que lá

M· 1"
, . estavam antes de 31 de

aJar I, opes Março são os mesmos,
,

,

.. alguns da bem' e outros

aIqr'a'd':ec'e "

I • '��:' g���is:m s�e:eaa!�s���
,

d� 'cas.a. Tais revelações
,

I. sao feitas em carta que o

gener�l da Divisão Paúlo
Enéas da Silva, encarre

gado do inquerito poli':
cial-militar do IBC enviou
ao presidente Castelo
Branco.

-

,
'

Estado' _

.

quef
·

aumentar "tri�Bt8s de
.

Estudos Sociai.s.

. ,VImos de receber eS'I'
Correm Insistentes ru- mada mISSIva, que nos

mores de' que o Govêrno comunica que o ConsE'Jho
do Estado de Santa Ca- Regional do lBBS, sob' a
tarina estaria pensando presidência do sr. Dele
em aument�r os tributos, gado, Dr. H. Dieter
através de um adicional �chmidt, em Joioville, em

de' 20°'0 sôbre a taxa do 10 do' corrente, elegeu e
PLAMEG. ,

. empossou a primeird di·
Desnec�8sário Berá di· refOrJa da Delegacia de

zer da celeuma que o Sant Catarina e que ficou
famigerado 'plameg criou assian, constituída: Diretor:
tem tödo· território bar- Srta. ESlher A. Ghanem;
riga :verdá ,e sua �xecu Secretário: Sr. Ramiro G.
ção em na'da al,terou a da Silva; Tesoureiro: Sr,
situaçi\o o panorama, Norberlo Rost; Conselho

, notadamente no> setor de Fiscal: 'Srs. Dr. José A,
viação em que;, os Navllrro Lins, Arthur Os·
pr�prietári08 de've1cul08 car Langsch e _Dr. Osmar
pagam pesados tributos, N. Schroeder.

.

.

e q,�a.ndo se aventuram Naquela ócasião foram
a '\'lsJar pelas �stradatl, tambem analizados os es,

geral�entt' acaba,� sen· tatutos da entidade, bem
doo gu�ndados por Juntas como exam!nq,das em cQIÍde bOlS, tal o e.�tado das junlo' as finalidades do
estradas

_ pa'vl'linentadas fnsliluto e assentadas as

cQns�antes de' ardentes bases ,das 'atividades a se-
prC)messas.. .' ,rem desenvolvidas.
O aumento, EI. proposto, '

.,

fere frontalmente os' iIi- Nossos cumprImentos
'teresses do povo e o aos ,eleitos c�m ""votos de,

custo da vida tornará proflcua geslao.
subir mais um'ß vez, além _---- __

da medida ser daóosa
aos municlpios, que nada
recebem de retô�ç_no, poi� ..

escapaI;D ,ao' calcul,o de
que trata, o a�t, 20 da
Odnstituição Fe(Íêll:;L1.

"eorreio do' Povo"
um jornal' a -,

�() .. povo '

� ,

LIONS' CLUBE -DE' JARi\GUÁ 'DO SUL' SXUDA O GOVERNADOR
DO DISTRITO L-10, DE LIONS INTERNACIONAL, CL. ALÉxlNDEE MTJNIZ :DE QU�IROZ
E SUA EXM�. ,D<;lM\ADORA, rOR OCASIÃO DA VISJTA OFICIA'L,'AO' NOSSO, CLUBE,

L·�,AUG�R'ANDO�LHES \FELIZ ESTADA ENT,RE os L'E0ES Ji\�A.GUAENSES..

'

,.' �"". '.f \�

'l
'�--,--------�--���--��--�----------------�------------�------!�--._�--��--------��--��--�,�!�"'.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Hoje, ai� 22, Ó, brojlnho Regina;' rece'p,cioóará
�

"
, .o ,sr: Er�e$to Le!!l,siuam; Ils';"ber"1tr /'. ..J, eml�5uá 't)ela"'resiiJênbia á 'brotolêncie soctery pare a',

..

- ºlivj�· esp. do SI'. .,.. =, ",J "J",. ,'sud feMi! ä,e'15 anos. 'À siin'pálica eulvereartenre O.SBonifâcio Petrj;, ' r:
, ..

'fi". "t'�' 1 vQto�, (f-e'· f'eJi'çidades· deste 'coluna. '

i
,.

,

Sra. Delorl!l�'� 'W""Stiu' �,- hete ,esp: �o ;sr. !VlUI o� sU,�dos podam, ",.:., -. ,r.'
. /',�' " _"'

, '

,

•

,� .

Cr$ �50,QO, ghen.: esp. do "sr. Airton' 'Anselm� Fl:�mmerdlDg re-, atualmente S8.r recupera- 'A" _-:- (,No p.r6xl�0' dl,a 5 <Je setembro, re_cebera0.Ia'�vulso. •• (i;r$ 3U,tIO 'Stl"n' h
"

P t � -sideúte e. J'oa"'sba,' des' '''oltand.;;;! a' 1', ou'"ir bençao .n pC'lal, .as- 17.45 horas na MatriZ de Sa�
,_ ,.�,., I gen, res. em ·on a . . ,:,&,' ,

,. I'U .' ,.'... r'. " "�o

d b 'h'e '" ,'G ' '. " 'Olem�ntlh8 esp. do sr. normalmente. é oque nos )Seba�tlaQ ;a "Srla. Ha�,e:�pre ;e, .

E s<:n 'potn. use "

" ' ,c:��B;o,i�:;;\'
.

I

I' �S��rj� M�dale'na e$pj ,Jas� A�'.llin.o resident� diss� o Pr'.,W,ilsoó '�idiràl;, ,Q CélS.a.1 li,�ns .B�y'er (�Idlaj reéepcJOnar�p convldád9.8,
\ ,��, I\venlda I"ilh\,pjl,oâçf�, 2}O,. .do sr. Antôni9 S�bmid.t;,! .am Itapoc�zUillio; ,>- '.

ohefe A�l'. ,Departame!lto. no JI�lar:p I' �pl,S Clube. <
"

, • •

!" : J.Il�·gu6,�� S�d, � S,l,,�at��\,�a r � Joel Pal.!lor fUl,lo dó, � sr. �ustavo Álpers- de. Oto�.ogla' do Ho�plta�, . ......' Dia 12 .de setel11!>ro haveré no- htlJ}lr& Têm&.
'. ",' .)1" .' ",' :sr;.·"Rodolfo., P. PeFeir�i t�e�t 'reslde�:e em [tl,lpo' .de .Olínícaa 'dá, Ourítlba, fÍ CkJb�,(uW �bail� ,q�e ser� abrilh!lDti;ldo pelo "Conjunto Í',

R """ .,:.E" 'C' i "i -; Nj.J,�on fillio do sr� 'custnho: I, " '.. que!recen�e�en,te chegou Tupi"; '�J)i,relorla convíde {seus assoctedos pera esta "0.

r eglsl.ro" ,VII Bonifácio Petri; t 'Arnildo Oarlos dos ER,UU .. J
..

'

.' i .brilhahte 'noilaga. ,,' t

,;�Aurea Mülle'r Gfubb�l' Oficial' - Alzira 'asp. do' sr} filho' do: '08sal Antonio '. Ad surdez "q,ue val �IO� - Amanl)ã, domingo,.o Grêmio Estudantil Se
," do Registro Óvil d� 'I.� Di's. Edgar Schmidt( , ! �e.teir.á e M.aria Ana Mann rh�so aco�eo cc���e:a �: cundário, fatá' realizar no'C;A. Baepe'ndi às 14,30.hrs .

.
:rtrito da, Cpmar,ca de Jàrag\l� ..

-' Sr. Ro.dal o Huffen; !Reneira. �oci�ad� OU na id�de lima Soireé Dançante;, você que. é estudante, você
-

do Su, Es 1',1 do Je" Santá n.u8.s.le�, .resld�n�� best� I

I I que é broto, compare'çá para"pri?!stigiar eSlá agradá- ,
.. .

,. '1'" ',< cIdade.' ': ,'o
I -nn'a' °7.' adu tl\,- aqUEl a em que o, I d d

'
,

r;' C
..ata�lI;\a.. ,Br��I. .. ,

'

�, ", ,

.Ih � portador se adapta bem ..�� ',lar ,� ,ançanle. ,

I/,Faz .sa�e.r, qu.e _co.m'pacece,7, 'Fa2em' anos' amanhã; b sr Alberto 8'barde ou razoàvelmentEl bem � - ,Sempre muilo bem acompanhada o brolmho J

,1, ra(1)�.no cartópq epbmdo 9� I

.

,

'

"

r
l' tf'

'"
um ;,tparelho' de aud,i,oão" Nícia Maria pelo �sILJdanl� José ,Alqerlo (Zeca). ..

dp. umentos ex g!d,j� pela 1.:1 O
.,

H f
1 a. I, é I' . 'di. d

.

" 'I.'

\�.atim de ,se habilitarem ar� I' s.r. Nor�erto' a �r� - L�ny Mari�, Silva ,gera men,te lD lCIO e
- Sexla-leira p,'p, h,a resid�ncia ,de, .�ili1pár!ca

"
':,' .casar.,s'ê,:' ' p. man�, ,

,
. I dos. Rels,esp:'d.o sr. Ye- q,l;1e o pro�lema. pod.e�� Srla. L�r�es, aconteceu u�a agradavel reumao S,?CI_a1.I.

,
"

'. > • t
,

- O. sr. Altaro Slln� redlano dOI!! ReIS res. em der resolVIdo ClrurglCil .Foram lOumeros"os que Ia compareceram; eDlre umas
.Edital n

.
.' 5.797, de 17/'13/64 ghen reI!!. em Cambé Prtl, Corupá.' - mente. ',, e Ol,llra� pude anotar a alegria da Celina, a simpatia

'I ". Jo'ão L�it�. e·
.

" ,', ., .' Tam�em o f�to do sur� da Jáci.� a e1egância dà JoaDa D'Arc, e o b9m-humor,/ . posa Bernardes." , Dia 24� ! 'Dia 28: do ouvIr melhor elI! Iuga- de lodos. Completaram o 'êxilo da Doire, Manfredo
.: "> ele, brosileiro;

.

solleho, .

, 'i.
I res barulbtl�tos, de en- ao acordeão e L.:uiz ao violão que deram um verda-

'mo.lürisla, n a f u· r a I', de . Elisaoeth, esp. do:'s�. 'S..rjl. En ma Bleich �sp. tender _bem J qua_ndo se deiro show de' "bossa nova".
!to Äpiuna; nesle Estado, do· Lourenço,Gressinger; ; do sr. Rudolfo, Bll:"ich fala alto, de oUVir ore'

' .,. .

� ., . .

, .i miciliado 'e residenle em -O sr.Herbert BÜrg("�r.; residente nesta cidade. 16g�o quando encostadÇ> .

- Tendo co�o probf�ssora a ,slmpiltl�a""Srta. )001,
�T'f d Pe'" t à testa ou atrás da ore- dlzemt'que o SamIr Iam em aderIU ao novo rllmo,

:·:túlsftilO '��Iho' �:I�;an�r:c�:' -i-O sr�'\Viegand ;Röds j
<:::::n::::::::ac:::::=-c::::::ac::><::> lha, podá iri'd�càr' bo� �uIly-g:'Ully., .

'

;LCansla�cio A Léite f e de z!
- O ':'�hem d EW�ld?'M UD.A S progn6slico l)a1'8 ii cirur..· - "Transcorreu di.a 19 P'. p. o anlversário do

f'Lociana '.

Olaudihb! LeiIe. Elem.aZ·n I o
.

d
.'

t
.

gia.
"

.
jovem Juarez Sales Farias� Ao aniversariante os

t', Ela, 'brasileira, 'solteira; maT Alem.R�nn dreßNl ent � Já os au.r�os de nasc,- cumprimenlos desla coluna.
,

:"d .' ,: ';. .

I d n' em, res lOS o or e,
f I O meDto aqueles que pen-

.
.,

, omestlca, Qatura e KlO
O. Rb' rut; er.s e rnament/J;s '

,. _
- BrE.ve deixará esta' cidade, o eslimado colega� 'do �ult domicilia�a e, resi· flh' d 10,e: d' V

u
,

eus deram a aud1Qao ab"up Arlindo que fixará résidência na cidade de CanoiDhéls •

. '�.denle 'e� T!fa dÓs,·Pereira._' �1 ? .� s!'.
t

u I. OIgt'tl Laranjeiras, Pecegueiros. ta�ente .

ap6s uma d()et� o qual ocupará o pOSIO de 'funcionário do Banco dó
tnesle 'dlstflfo, filha' de .. vira olg. Kakist'Íro�. Macieiras, .Ja- Oba lDt�;6c�osa como a e

Brasil.
. -

"Crislino Bernardes e de boticabeiras, etc. Roseiras ce, I. 1 e, o sararppo, a .

<r,r"
.

\ Dia °5' I
menlglte etc Ou fIzeram - Comenlam que o Aroldo enconlrou em Jaraguá'virginia 'Lamin-.' + ,.�.

, ....�,..,......I Dahlias. Camélias, Ooni- , ,.
.

,
•

> � .' Í1 , UI"O de medicamento tÓXI' a sua· eleilé! na figura da simpálica: Srta. Celina. ,.

,cdl'lal n. ,".798. de t 9/'8,!64 O, sr. Artur Gumz n" .f".e, ras, Palmeiras, etc., etc. co ao n"rvo
.

acu' "tl'CO, 'a..:;. (J
'" " _ Muitas novidades"' pa'ra a· mulher elegante

\"� li::rmes Kuch�nbeck�r e, !}ident�, em Rio, Cêrroj" PEQAM CATALOGO como a es�reptomicina, o em CLlM'AX MAGAZINE.
. MiriPD W"chhQlt .. ..:.... Jósefina esp, do Si'

ILUSTRADO. .quinino, podem apreseu-
'

. ,,'

...�, 'ele" brasileiro; sol.leiro. rAlbano Piccoli resiàeDte lar lesão do nervo que
- Para o cavalheiro elegante grande.sertimenlO-

.

_ baricárjoi" 'res'idenle nesle em' Rio Cêrro;
.

I
Leopoldo Seidel contra-indica a interven- de f.iDOS arrigos, em CLIMA?, MAGAZ!NE.

>. disJrilo â eSll'apa (tapocú. -;- .Loreno filh'o do s�' j ção. _ Agora também em Jaraguá e- Corupá, 08

? nalu'ral, de jaraguá do ,Sul, Gustavo Al.pe,n�redt .resl
- CORUPA -

Estes surdos ralatam novos ,proculos de beleza "QUEEN", perfumes, cOS-',
. filho de 0110 KucIJenbe, den�e em ItapocuzlDho,. c:::=::ac:::=-::::: -r:C'-=�c:::::::a mUItas vêzes que ouvem mélicus ... os produtos de 'b:eleza Que evoluem com
·,cker e de .Melania Dorl). , mas não emendem bem o a evolução' dd moda, . R�vendedora aUlorizada, Srla.

:: busch Kuchen,becker . .,
.

r===:::::::::::::::===::::-;;'-::::::=::::"':::::::::::�'::=:::====� que. 'se está dizendo, que Tereza' Múia BiaDchini.
.

,'�. _E!�, bJ\iis,ilei�a, ': solre�ra, "'li A represeotanle do
, III o aparelho auditivo !t>z

_ PENSAMENTO DA SEMANA: ,"Os ôlhos
': dOn;lesll�a; .

naSCIda "em !i" 't

S
.'

81' i barulho. sem melhorar a

.i' ;P.om.er:o,de, .. neste e�lado. �I I' uperenXOY81S umenau li a�diQão, 9ue quando vá- nunca ·enganam nem mesmo quando' p r e t � � dem
, dpmlclhqda, ,e, .ó'esldenle ri • ii rias pessoas falam RO enganar. (Miguel Lins),

.

•

,�,nesla cidade,"Jilha,de Alex II li mesmó tempo, não com·

,'o Wachholz._.e :de, Bdellraud iI 'Da, RACHEL LEHMANN, em Jtiraguá, (:orupá, I! pr�eudem Dada.
Wachholz. . ;i Guaramirim, Massaranduba e ESlrad� Schrceder, li . Estes dildos são em

.�.� .E para que chegue ap co- ii precisa ven�edor(a), com 6rima comissão. II .geral sugest�vos de q.?e o

,r nb.ecimentQ de, todos.,mallde\. ',I . , h 'problp:ma nao podara ser

',Informações à Rua' Juscelino 1 d com a moderna
� plssar t> "presente� editai ,'qUt· li . 90

II resoVIa,

;,. 'será p�bljcado pel� impren ii, . .' Çalxa _Postal,
QC Il cirurgia dli ...surdez,

- '! . • ", Jöragua do Sul - ü II y:

",'.�at·· e·d·emd'céJrtÓteri°I �?-�del'a'ss:(S� 1,
....--=------��..--�---._._-_·- --.-....:_----dJ Enttrlet�ntto, t 8o�SE'lndtEie'.. ,:a lxa Q; �Iau,

-

1 '.'
.'", 1"=••••••••--,.._- •••_ •••__.,'_.-._,.: _,-_

••••_ -.:-
••• - ••_-_ ••••••- um º o ogls a, a rave

,t ,la;lguem s,01.lb::r ,de algum,i,m·
,..ç.:.""-._ •••:::...t....;...; ..;.._._ .. :.. !..t_•..• . • ••... M':_..

exame com apal'êlho es

pedimente acuse-o 'para o� i(·--;'.·-;;.�-.--<:-:-·-····-··,-:···-·------;-------·-·..H pecial denominado audiq
.' tins le_g-ais.· ... ii BI t·

.

J
' , .',

'Ltd II metl1O, ppderá i.nformar
.. ' AURÉAMÜLLERGRUBBA ii O ec aragua a. 'i qual o tipo. de "urde, VENE)E�SE"'

,,:;",. •

OH<;,l' II' 5Hnas �& aUlaçl, OB urtf da tOBstrui r II ;:�t::!��!� c����!a p�U -

N·'g"'·· Urgente'
:; Fáb.rica,.1fe Bl'Ocos de pim'1ß,to p.sra c0!ls, II -

'
,) 8.621 m2.,. erp. vná Noya terreno'

e OCIO
.. :"". i., ,II· truçõe�., s� v.s. prete.nde constrUIr, adquira ii'

" .' .

. teäo pláno - com. 5.0"/.' ôe ,en,trada'�'" _.- . ·It '0 matertalhdest� fábrica-'qué"é-,o mais mo- II G
."

64
.

" ,Vende,-se neElta cidalile à ii �erno, e ..a \. construção sairá majs barato. ii alas e ,orestante à combinàr. TratàrRu� 'Ju'seàlino u.nl{ie�rifnO' ii ","" ,.

'_ ,,c 'lFRANf.ISDO MODROCK!! .,
'

'.' ,; � ,', . '. -

com .área ds 3·1332 .ni2 ""7 il I,qfofJJ;laçOeS com: ' li Rec�bemo� os n. 4 a 6. com' o p'roprietário
'

H I L A R 10
com 50 mi!" tf)ofos: '" � ii "'. ,

LEOPOLDO K RSTEN Ij da Revisra Goiás. 64, Ór· ,

Tratar c/ tM'r.io,A,�r_oso· II, \. .' ;,n,esta 'praç;� .. ', ' .' .' !l,'gão do E_scriróriol-de�Re "SGHIOÇHET, na- Preto Mun�clpàl.
ou Arno Benschei., �:::::::::::::=::::::=::::::_.:=�====::::�::::::=::::::==:::::::::=::::::=�: presenlaça? d.o ,Governo .

,
"

't-
.

.

'{j; {
•.;' de G0iás'. A revisla

con-Iii
"

..

' >

II !'-lä-:I.__iliE5ii.,-;!_;, !'.....·i�i:_r;E!ms;""=IIs==! d.ensa �s à-lividad,es", d'e ,'I V' E::" N D t:::::' 5 E-'
• ,,: j .i�' ( _. m senvol'\1ldas pelo' governo � . � _ .

I

M1illrlli'�({b�' ]Batrtcto �e A\lt�te�(b. �I ��,��� q��r!;�el: Bsia�O� 1,4, \qm� 'ptopriedijde com 1.200 rhor�o:s"-7 �ena�
.

'"", " '1';,' 'I·
.

_.
-

.. '

,
"', ii Genlral e�per.lmenla ,

. , apropl'ia�as para' o planlio'dõ arroz - contendo
m Somos, gr:�lçs, p�,lo e,n- o segui'nle'" : �,. t"; ., :..

.

Iii vio da'"1:en<i:iO,n,ada 'r�vis�a.' " ,- '''t ",. .

. III .r: . �
. Um bananal com lO,OOO pés produzíveis. '

, .•

'.

I"

II" ,30 fit�.tgos' çle ."imozeira fplantada. ','
Com eséritório nésta cidäde .�à ·K.v� Marechal Deo'doro "'o lO, mil. m�lros de v�las para 'ilrI'OZelfaS; �

.

II ' Umél',eslrada copstrulda dentro do �erreno (2.500 mls)
da Fon's�ca' nO. 122, para' melhor se'rvir' seus c 11 e n te s';

1"1' 250. Pé.s de, áfiYores frUlíferas' enxertadas.
,� "

} Uma- casa de' maleri'al 1 d d
'

ma'n' t'e"m st.reI·to intercâmbiO' ]'udiciário com/os ex·E�crit·órios casp'l' ., e ma eira. :.
.

'.. .'
.

' .. Iii no c�nt,ro d�' ,'cidade: e� 3 pastQ .cercado com arame.'

de Ad.vogacia< DR. ,HERCIL�O ALEXANDR�' DA LU<Z, 10 �� ;do Bauco do,. Bra�11 12 mi� p�s de aipim"
"

',.

'd Joinville e, São Francisep do, Sul' está em' IH ", ., �.' I,: '1, eâ��d'eJra n.o,3. - com m<}tor· .. �tlJ�O estado.
com se e e

",'
,

',., '.
'. II Inform,a,çoes com a s�a,l 1,Cafroça _ ele..! �IC. efc'. .' .

eoncli<;ões de . também . aceit'ar' caus'as para aquelasê? CQ-' "I···· RosaJina ,Werner- pu Qesta '"
�

"

'. �:", • ''''

" .... "

.

. '_' -

'�'

..
'

.
.... \" '. ,

- ,.'
_ ,re�a·ção.. '

"

-: �,� \ M�lIior�& ',informações' com Vit�r ZimmermanD:_. , :
vcas, isem malares onus,.par3 seus, �o�stItq��t.�s� .' �. :II�: )éiraguá d'o ,'Sul, 22 de' 'n�s LOJAS DO Al' -', F.ilial.' jaraguâ do Su.l

.. 1_n_IÉ!l!EJll.E!Ií"__IE!iiI�1II Julho de H64. _ . ,' _ .. L --� •

t

Vends:-se uma propriedade contendo uma

casa de material e uma casa de madeir-a, situaüo'
à Rua Epitácio 'Pessôa, :497 ..em Jaraguá óo Sub'. I

.,

Informações com Dr. PicCioni, eni'·Corupá .•
I .

-

_.

'. ':
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Com� e Ind..BREITHAUPJ slá�:" Itajarq .
Tênis

.

CIuoe

,'I' rr 1flI,,m.lUl'.lrn,� Al. dJl, J.il P,', � grn'1',IflI n, dJllf",,-Jarag,uá do Sul. '_ ôenta Catertne' ,Asse�bléla Geral Ordínärta
"

'lJU'W llliJl'W<tJ.L'W�· ßl \\"'U'll(tU.,
�. ,

,

' ' "t EDlTAL DE CONVOCAQÃQ

" R�lalório da Diretoria "

'

Pelo presente ficam convidados os Senhores
,

, ,,", 'Sócio,s' a 'comparecerem à Á�se'mbléia Geral Ordi-
.ôenhores. Acionisl.as. _ ','" näría, a I!eali_?:ar-se no dia 25 de Agôsto de 1964,

. _ Tem.os a �atlsfaça? de �ub01eJer a vossa apr_e- às 20 horas] na sêde social, a Roa Exped. Gumer-
, craçao, -dlscuseão e debb_eraçao� ,a pr�SeQI� p" e,staç�o cindo da Silva, a'fi� da deliberar sôbre a s guinte:
de contas de nossa gestao dos ntgóclos désre Soc,u�" • ( ORDEM DO' DIA

'

, "

dade, relatíva ao período de 1.° de julho 'de 1963 a' .
'

"

'

a� de Jurih? ,de 1,964. Além do Balenço Geral, disài-' ,. a) - Votação do Relatóri� e, contas do exer

.rmnaçao ·da,s cootes de Lucros 'e Perdas e demais, CICIO e Parecer do Conselho Fiscal; art. 55

dÖ,cume�tos' comprobatórios que estão à vossa ái�. b) - EleIçãp do Conselho Fiscal e suplên-
posição e quê dão conta de nossa admínistreçãor tes; art. 85. _ • .

�' '.
estamost ao" vpSSO 'lntelro díspôr pera todos e quats- c) r: Fíxação das [öias e mapsaI.Idades; art. 55

. quer esclar�clmentos que 'julgarem necessários. d).- Aaauntos de I"nte�êsse', somai.
.

.
'

a) ARTHUR BIlEITHAUPT _ Diretor
NOT �: -- Não hav�ndo 'n�mero legal em

,

' .
ta. convocaçao, proceder-se-ä de acordo com o art.

WALTER BREITHAUPT - "Diretor 59, § 1.0 dos Estatutos Sooiala.

Jaraguâ d� Sol, 5 de' Agasto de 1964.

Eugênio Yllor Sch.öckel, Secretário Geral
lelsoo Uriessen, Presidente em exercício

'� ..

Disponliel
'

Caixa e Bancos
Realiz.tel' ,

Empréstimo Compulsõrlo Lei 1474/51
& Petrobrás, Participações em outras

.. emprêses. Contas, correntes, Mercado-
rias, Empréstimo Público de Emer
,gêncja Lei 4069/62 e Empréstimo
,- Compulsgrio Lei D.O 4242 de 17-16õ
; Imo�ilizado
Veículos, Mpveis e Utensilios, Máqui
D�S e Instalações, Imóveis ,c Cprre

. ções Monetárias
COllpensaçio

l' Ações em Caução

Débito
I.

Residênoia: Dr. Nereu Ramos, 419
CORUPA, - 8ANYA CArARll(NA

" ',"
J

Hoje o DOSSO assunto será sôbre "Pragas das
Hortas", dentre elas destacamos :

as lagartas - Rôsca,
que são grandes inimigas' de nósses hoftes, As' Ia
garta� Roscas, onsiuuern' numa praga bastante. co�
qhecída 'doe hornculrores,' devido aos prejuízos .que
podem causa�

•

Além das hortaliças, também o arroz, mílh� e

batata, 'eIC. podem ser ereeedos pelas lagartas. Essas
lagartas querido bem desenvolvidas, chegam a medir
Õ centímetros de comprimento. A côc varia de acôr.
do com a espécle, A espécte que geralmenfe ataca

as hones aPoresenta côr escura, marron ou quase
preta. Quando focamos nas .legarree, elas, ee enro

I?m, formando ,um círculo ou luma espiral.
'" I... ,

O inseto adulto é uma' borholera pequena �u
melhor é uma mariposa, cuja coloração também 'é
escura, abrindo-se as asas da mariposa, nora-se que
as dianteiras são de côr cinza escuro ou merron,
enquanto as trezetres são claras,

J

,.. ',... I
TaDlto as mariposas como es

'

Jegarrae possuem

Cómerclo e Industna Breithaupt 'S A' há�itos noturnos, i�to é, só' entram em ati.vidade a

,

.

• noi.e, ou melhor 50 trabalham duranie a noHe sendo
,

CONVOCAÇÃO
'

diffceis de serem vlstas durante o die.
; ,

pera Assembléla Geral, Ordínária ,

A mariposa pesee o dia pousada na terre, ou

em arvores e cêrcas, sendo quase despercebidas, por
apresentarem o corpo da côr dos locais onde perma
necem. Quanto as lagartas, elas permanecem escon
didas (Ia tura durante o dia saindo a noite para se

alimenlar das planla's, comendo-lhes o telo das mes
'mas. As mariposas que são estas pequenas borbo
letas, não causam danos as plantas, ma� são elas

1 - Relatório da Diretoria; que dão origem as lagartas. A noite, elas põem os

2 - varec�r do Conselho Fiscal;· ovos nas plantas ou perto delas. Dos ovos, nascem

õ - Exame, discussão e aprovação do Balanço" os lagarlinhos, os quais logo se deixam cair na terra,
Geral, conta de Lucros 'e Perdas e demais ficando rente ao solo das' plantas, onde passam, a

documentos relativos ao ano social' d� viver alimentando-se à Doile dos talos das hortaliças.
1-7·63 a 30'664; " Para combaler as Lagartas-Rosça, os canteiros

4 Eleição da -Diretoria; alacados devem ser bem virados, para matar o maior'

õ - Eleição do Conselho Fiscal; número possível de lagartas. Em seguida polviUla-
6 - Diversos assuntos de inlerêsse social. se a superfíCie da terra com inseticida. A terra deve

ser revolvida ou vira�a em seguida numa camada de
5 centimetros.

Tratando se de canteiros ja plantados, o inseti
cida pode ser aplicado em faixas nas enlrelinhas de
plantas, mechendo em seguida a terra com um esca

rificador ou rastel, ou então pode ser colocado o

inseticida em, círculo ao redor das plan las.
Para o combale às lagartas, l>rico'ntram-se os

seguintes' inseticidas: SBVIM - DDD - DDr. O va

lor dêstes inselicidas e particularmente o S'EVIM,
ficou provado em testes feitos em laboratórios, e

confirmados em provas de campo.

O uso de' iscas envenenadtJs contribui para re

duz4r o ataque aas Lagartas-Rosca,em nossas hortas
Em- pequenas horras, a simples, catação 'de la

,gartas proporciona resultados satisfatóriQs, embora

;ode .Iimitar o combate as lagartas bem desenvolvidas,
POlS as pequenas geralmen_le passam despercebidas.
A cataçäo deve ser, feita ao entardecer ou a noite,
quando as lagartas sobem a superfície da terra para
cortar as planlas.

'

Caros agricultores e amigas dona de casa se

desejam melhores explicações sôbre o combale.a la

gartas de suas hortas, ou de outros assuntos que
eSliver em nosso alcance, faça uma visila ao nosso

escritÓiio que atenderemos da melhor maneira' pos
sivel, dando-lhes Hg' explicações necessárias e logo·
apóe se necessário fôr, faremos, uma visita' a sua

casa ou a sua horta.
. ,

8,õ55.�06,80

100,000.00

Convocamos oe Senhores Acionistas désta
Sociedade pare comparecerem à Assembléia Geral

,

Ordinária, a se rea Izar no dia 24 de outubro de 1964,
as 15 heras.; em sua sede social, à Rua CeI. Emílio
Carlos JOUilflan, 21, em Jaraguá do Sul, para delibe
rarem sôbre éS seguinte ordem do dia:

: Bala,nço Geral encerrado'em 30 junho 1964
\

.&TI"WO

7,505.789,80

167.477.279,70

'1

A.V SO

18õ 4D8,276.õO

Ião Elig,yel
'Capital, Fundo de Reserva' Legal,
Fundo de Depreciações, Fundo pl
'Conlas Duvidosqs, Fundo de Reserva
Especial e Sl!ldo' oe Correções' Mo
'oetárias

Eliglvel
Impôs!o de Renda a Pagar, Dividen
d.os, Graliticações a P�gar, Emprés
limos, Titulos Descontados e Contas

, Cort'entes
'

Compensação
'

C�ução da Diretoria

9585õ,lí4,10
Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas,

na sede social, 08 documentos a que se refere o

Art. 99, do Decreto-Lei n,O 2627, de 26 de setembro

87,485.102.20 de 1940.
Jdraguá do

100.000,00
Sul, 5 de agôsto de 1964.

a) Arl�ur Brellhaapl - Diretor
laJer Brellbaupt - Diretor18õ.4õ8 276,30

, Importa O· presente BALANÇO GERAL em: :-- ��----------_;....--...;.
, Cento e oitenta e três milhões, quatrocenlos e trinta
e oito mil, duzentos e selen ta e seis cruzeiros "

trinta centavos.

a) ARTHUR BREITHAUPT - Diretor
WALTER BIl,EITHJ\UP,T • Direlor
,SÉRGIO THOMSEN - Confador reg. no

,

CRCSC sob D, MO!

Dr. Francisco Antonio �íccioDe
JH:�.D'1:CO - C.R.lH. 1'7:

Cirorgia e Clínica de Adultos e Criauças
Parlos - Doenças d� Senhoras

"Contá, de Lucros e, 'Perdas,
em 30�6-64

encerrada
-HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - CORUPÁ
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A reunião semanal do dia 14.8 esteve muito
frequentada, tendo o comp. Soelter, como Dir. de
Protocolo, ?omunicado aos demals companhelros ,

a recente viagem do comp. 'Rodolfo Hutenuessíer,
Presidente do RI de Jaraguá do Sul à Europa e

que se encontrava, naquela oportunidade, em

Dakar. Além da apresentação da resenha semanal,
pelo comp. Nutsí, o comp. Victor esmerou-se numa

agradável instrução ro)ária. O comp. MarIo maní

A Direção «;Ia Esc. NormelDlv. Provídêncía, da Iestou-se pelo envio de missiva 8 Oharlés Petren

Depois de longo período foram alvo em ferras Iran- cidade de Jaraguá do Sul, reitera cordlals agradeci- glll, Presiöente do �ot.a,ry International e o comp.

de inatividade, voltam as císquenses. mentes aos ôrs. festeiros, às famflias amtges e
'

a Sílva, .propoz o' envio de congratulação à flrma'

equipes de 'bolão ,a se Será a vez da Rainha rodos que, de qualquer forma, contrtbuíram para o
Germano Stein S. A., . de Joinville, pelo concurso

movimentar, nelas se des do Arroz acolher o feste, jbom êxito de nossa festa popular, realizada nos dias "Vamos dar um cogoome à Jaraguá do Sul", eon
recendo ocAs .de Ouro jado grupo, filiado ao 8 e 9 do correnre.

" cluindo por extender convite .aos ptesentes para
B. O », que excursionou no Clu,b� c2 de Agôstolt, a se, Que o Doador de todos os bens pague a todos o comparecimento à entronização das imagens
dia 15 de agôsto de 1964 -verlflcer provavelmente no tão generosa colaboração. As pelevras são pobres de N. S. de Lourdes "e' de Santa Bernardete, no

pare São Prenctsco do mês de Outubro. demais pare expressar, devidamente, nosso conten- bosque-gruta, localizado na . subida. da serra <ie

Sul.
'

A nossa reportagern 'amenlo.' \
' Jaraguá, no dia 15 de Agôsto de 1964:

O cA'z' de Ouro B. à,�, Iez se presente 'à reuníão ' Com imenso prazer, apresentamos aos gentis, " '-:x-
da Péyola do .Irepocú foi semanal de 4a. feira, onde .beníeltores o balancete da festa:
'recebido pelo' Grêmio Bs· poudé constatar -que o

/'

portivo «Vai levando», da reinicio do intercâmbio DOAÇOES:
Terra do B'abifohga, numa esporiivo, fez voltar a ve- Em dinheiro, mercadorias e

'�ompeti,çãd das rnals ent- rerena agremiação à ,ale- prendas Cr$' t .269,420,00
'rnadas em que, apeser da gria e esplendor dos ve-

'vitória sorrir pera 4l:os de lhos' tempos.
'

'casa», os monvos da reli.. O «Az de Ouro» deverá
.ni_ão só serviram pare es- cumprir -no dia 5 de ôe
treitar ainda maià 'os Ia
ços de amlzI:Jde entre os

lembro de 1964, um pro

dots gr.upos.
' " grama de boläo com os

«Veteranos He Indayal»,
Dentro em breve os es por ocasião do 35° anl

portietes da' Metropole do versérlo e, no dte , 26 de
Dinamismo receberão os setembro de 1964, recep
stmpéucos elementos do cionará em Jaraguá do
'«Vai levando», ocasião em Sul, a equipe do cRipapau»,
que pretendem' os cornpo filiada à Sociedade Bene
nentes do «Az de Ouro» flclente e Operária «Rio
rembuir a hospjtelldade e' ßrenco», antigo Hand
o, 'cavalheirismo. -de que werker,

JARAOU,& DO SUL (SANTA 'CATARINA)
,
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de Escola Normal " Divina �

.

Provi�ência
Festa realizada Do,dia � de Agosto de 1964

3.a-feira última, regressou o Governador do
Distrito 465, sr. Osvaldo Heusí, depois de cumprir

, extenso programa de visitas aos rotarís clubes do

Oeste Catarínense. I

-x-

Renda Bruta 1 o f a I

, Qu�m brilha em grande
fórma é a Srta. Iaraci Píazera
Díppold, filha do comp. Alvaro
Tancredo Dippold, de São
Francisco do Sul. Pela corres-

379.900,00 889 �20,00 pondência enviada ao Gover-
nador Heust, tornamos conhe
cimento das intensas atívída
des que a Iaraeí desenvolve
nos Estados Unidos da America
do Norte, como' bolsista do
IFYE 'e aproveita as oportu
nidades para tornar conhecido o nosso pais no

exterior. E a bo]sista, portadora de mensagens do
465335,00 Presidente do Ro.tary e Prefeito da Terra do Babí-

749.800,00 tonga e, .nos locais o.nde pode, comparece ao.s

47,200,00 rotarys clubes, c�)ßtando como vivem e se reunem

24000,00 os rotarianos de Sànta Catarina•. o que é o Brasil,
11 DOU 00 seus costumes, o seu peosamento. As flâmula,s
1619ioo brasileiras, marcam a s a passagem pela terra de

�3l/00 Tio Sam. Atualmente a Iaraci encontra-se no.
,

Estado ,de Minessota, devendo seguir para 'Ma,ssa
chussets, Washington e, fibalmente para SaD Juan
de Puerto Rico, regressando ao Brasil a 15 de

Novembro, da capital dos EE. UU.- O The DailY
Dunklin Democrat, de Kenett, Mo., fixa um feliz
flagrante quando Miss Dippo.ld fazia eiltregä de
uma. "flag" ,(flâmula) -ao Presidente do Kennet

.
Rotary Club, Mr. LeoD McAnally.

718920,00 Do jo.rnal "Trento.n", do Missouri, traduzim08
553.34400 a seguinte noticia: "FALOU NO ROTARY CLUB.

Cr$ 3 476 M2'(JO A srta, laraci Dippold, de São Franci&co do Sul,
. , , foi hospede durante o almõço semanal do. TrentoD

DES PES A S Rotary Club, de ontem. O almõço foi no salão

117.300,00 Plaza. Colfee-Shop."
560440,00 "A convidaäa passará ainda 4 mêses no Mia:
40360,00 souri e MasRachu8sets, como bolsista do 4-H Natio-
17.900,00 nal Foundation Farm Youth EJçchllnge, como tróca
18000,00 de exteDsionistas rurais. �la é professora norma-
10.000,00 564 000,00 lista e trabalha como extensionista domiciliar rural.

L fQUI D A Cr$ 2.9Iz,542,00 Está hospedada em nOSS8 zona na residência do

Ir�Ä SABEL
casal Grimes Spillman de Jamesport"

Dir�torà "O pai 'deia é secretário do Rotary de �ua
cidade, trab�lhaudo em negócios de @e�uro:�

,"Nas co.nv.er�ações, havidas entre a ,Srta.

Dippold, disse aos rotarianos de Trenton; que ela
não gosta do café norte-americano, pois, o -mesmo
é muito fêáco demais."

.

<Deputa�os ,"

,.Oportunistas· '" �

.. Perderão '�, Seus
{Mandatos'

Boletim

Informative "ARCA"

Mercadorias e prendas que
constaram nas listas de doa
ções e que foram tranalert
das pj cozinha, barracas, etc.
e convertidas em dinheiro

"

MENOS:

BARRACAS: .

De Bonecas
De Roda da Fortuna
De e-s 100,00
De Pescaria
De Coelhinhos
De Bichos
De Bingo
De outros divertimentos

Cr$ t 1 1.250,00
57.600,00
26760,00
46,150,00
27.370,00
72.670,00
101.440,00

,

22,100.00

Joinville conta com

mais um Or'gão de publi
êidade oficial. Trata-se
do Boletim Informativo
da A. R. C. A" órgão da

• > � Associação Recreativa e
,

De conformidade com Cultural Antarl�tica, cujo
a i'elorma' eleitoral, cujo n. 7, relativo aos mêses
prQjeto'le,i (lslá prática- de maio/julhO de 1964,

.' mente concluld'o. 'p,'evê, nos foi remetido por gen
,
a1ém, de muitas inovações, tilesa de seu redator.

',3 .�a.8sação, de mandl3to Organizado com eBmê-
�,o.s de.putaqoB qu�, a�an ro, traz a "ARCA" iote

'â�nar�m os s�us ps.rtl,doB., ressarite matéria para o

"C�bera ao dlre.tórIo .re- grande número de asso.

glon,�l, de cadB: partido ciados, não faltando o

propo� fio T.r_lbunal a' setor sociais e humo
,cassaçaG d.o." 'mandato, rigmo. .'

'consubstanCIando, a ,pro' .

Somos' agradecidos
J?osta .. Também, pela no- pelo envio do exemplar.
'va LeI, o deputado que '

'

dispsnder auxílios em,

dinheiros ou dar outras R t'9antagéus com ,a finàlida" e ornou
de de obter' vo'to1-$; terá
,seu 'mandato cassado, S,.r. José ferre,iradaSUva De Cas't'ello a' Lacerda' uma vez que haja denún-
,·cia compçovada. Retornou na última '

,
Nelltas 'condiçÕes,! terão semana da Alemanha,- Na Bahia, o chefe da Castelo Branco. o gover

SUá. "vsz", agora, 'os de .. onde permaneceu e.m vi- Nação declarou, que o nador da Guanabara se'

· 'pu;ad�s "mil-cacos" (que sÍta de 15' dias, a convite govei'nador Carlos La- nhor Carlos Lacerda de

'pulam de galho em g'alho) daquele país. amigo, o cerda "não. é fator de clarou a imprensa que

comp ,tarp_belIJ; os qu� hjsto�'iador �o�é, Ferreir,a int�a,!lq.?il!da�e para' o fr�cassaram tõdas as in'

. têJll uma cai�a aha -para da SIlva, Diretor da Bi PaIs. EI. e um grande trIgas dos. q�e preten

gastarem na compra' de blioteca Rública Munici. brasileiro -disse- um diam incompatibilizá-lo
votos .. A finaliéfade .

é paI "Dr. Fritz Müller;' autenticá ude'nista e tem com o che-fe da nação
· afasta,f das. �leíQões <> d.e Blumenau e Presideu", sido um poÍítico vigoroso Disse Qarlos Lacerda que

'poder econômicQ 'e (alij9r· te da ·Soeiedad,e Dramá- ,em to.das 8S fases dá vida marifém perfeita inoenti

da �Jda politiéa os' opor- llCo' e MusiCal Cados nacional, desde quê ,se dade d-e pontos de vista

tunistas.' Gomes: lançou ria éarreil'a pubU' com o prêsidente da Re-
" ) ,

'
ca. Alé� dis'so, tenho a' pública. Afirmou b':mbém

:r:::::;::::::::=:::::::-=C::O:::=:::;::;=::::::::::::=;:::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::y, honra de" considerá,lo um ,Lacerd,a q ue agora man·

ji' "mm»
.

IElO>urlH[ 1m l\1Uf1M{ � �T�T ii éOmpanheirs. da luta- que terá cO'ntaötos, com'· 'mais

II
'

1UI�o �l1\L' lli\:� J..Vll:..ffi:l\lr� , ii se tl'ansforrllou nl:i Revo· frequência com o' Mare-
li,

' I �
.

I: lução". chal Castelo Branco, a

H ' .MÉDIC� CIRURGIA." li quem pretende ,suceder

II Formado, pelas Faculdades de M�dicina das 'Univer- ii LACERDA, ','DE BEM" em 1967. Disse finalmen

,h,i sidades de G�ol6ilÍa (Alemanha) e Pôrt� .Alegre ,1.i,l, COM OASTELO 'te gue não está int'erés-
sado em- mandar, no' "go

II. CIRUROIA -",SBNHORAS, -:- PARTOS - CRIANÇAS B II, 'Rio, 17 -:- Após almoç'ar vêrno feder.al: ma's, em

, II CLINICA '.OERAL !! sábado com o Presidente colaborar com êle.
; II I!
� II I;ooga prlitie3 em Hospitais EDrop�n8 II --=--."---,--o

-----------�

;'11 .

�onsult6rio e residêl1�a:
" II Vende �se

;:! ,Tel. 244 - Rua. Preso Epitácio Pessôa,' 405 II
'

:
'

li li
: li CONSULTAS: II
: ii fi
'II \_,

Pela manhã: das 8 1/2' ás 11 horas li
11 li

• II Pela tarde: dâs 14 1/2 ás 17 1:./2 horas II
,II "

II

li Aten�e chamados ta'mb�m à Noite II
�::::::::,::::=::::::::====::==::::::===_.:.:::=:::===:::::::::�

Tômbola
Livro de Ouro
Rifa de Fe�reiros
Palhacinhos
Ve'oda de Lembrônçéfs
Alto Falônte

COSINHA EM GERAL:
Venda de Pasléls,
gôlmhéls, �tc. 140475,00
Almôço 141300.00 281 775,00
Salsichas, Cachorro Quente;elc. 62295,00
Churrascos 228360,00
Côfé e bolos t 40,860,00
Venda de pães 5630,00
Bebidas

Churrascos
Bebidas
Cigarros e fósforos
Pães
Balõzs e outros brinquedos
Guarda NOlUroa

RENDA

IRMÃ FLORIANIS
Superiora

!

-

'''Na. próxima semana e I a' i r á p ti r a Lake

Wapello, sul·oeste doo Missou�i".
_

"Ela foi, a p r e sen 't a d a pelos rotarianos
Mr. 'Willis Alexauder e o presidente Mr. Francis
Stewart, que presidiu a reunião do Roiary Clu})
de Trenton".

Os votos desta coluna para que a Miss I�raci
aproveite, 8,0 '-! máximo ,cesta" oportunidade _para
conhecer ,o 'grB;nde pais amigo.

fp'tografias em Geral - fotocopias de Documentbs _'
- filmes 'e Material foto - Âparelbcs e Acessórios
.' "

,

"A pedido. atende a dOEbicilio, '" tambem

"

LotelÍmentos a Estrada
Blumsnau de proprieda ....

de da srta. Isolde Hiendlw

�"DW..Re�l·nOl�dO�M�U'-a-�a',�Snr; Comerc:iante ,'e' 1,Dp. R� JL- A'a 'e
Industri'al: 'preS�igíe",' I, '., II AD,V,OGADO II

"

a. tua classe, inscre-
.

vendo-te. na Associa-,
ção Comercial e' '!Escritório ao ladG da Prefeitura

Industrial de Jara
guá do' Sul.

mayer.

Inf�rmacõ'es com o sr. 1

Otto Hiendlmayer;' nesta
cidade.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




