
Um Exemplo a ser seguido
Aproveitando' o dia 27

do coerente, (Dia de Guar
da Municipal), a emprê
sa Textil Oyrus S.A., rea
lizou interessante reunião

, entre os seus operários,,

empregados, diretores e

acionistas, visando a a

doção de novos métodos
de trabalho, cuja orien
tação deverá trazer be
neficios à indústria, pro
duzindo maís e de me

lhor qualidade, e da qual
participará, também, o

empregado que auferirá

FRUTOS POSITIVOS DA REVOLUÇÃO (30) 12. de J�ß�o de 1��� m�h1�ego:����!OS�euniãO
� . ßOluerslirlO "O Carreio verificou se no aprazível'

• 'Baixa dI várias Utilidadas ·Incluslve gt:neros A!imenticu,s ,U U
imóvel da emprêsa, sito aEletrlca Por J. DE CASTILHO PINTO, Héreo nocioool Estrada Itapocú-Hansa, a,
que .não 'faltou ninguemPublicando hoje o 30 e último artigo desta série, O 'Correio Aéreo Na. dos empregados, constado Sul, Cr$. 70 milhões; vamos nos ocupar do prêço dos gêneros altmentíctos, eional comemora a 12 de tando se após 06 debatesProcesso DAG-2863/65' uma vez que 'nos dois primeiros abordamos o custo Junho, 34 anos de exis- dos vários assuntos, terBrüderrhal, Mun: Guarami- das utilidades eletrodomésticas, confecções, roupas, tência. 'sido' recebido com geralrim, Cr$. 45 milhões; calçados, etc.

Durante êste período, agrado.Processo DAG-2863/65· O prêço dos gêneros também estão sofrendo desde o primeiro vôo Após a reunião, emôchoeder, Mun. do rnes- alguma baixa em P. Alegre, Curitiba, S. Paulo � Rio, quando transpoftou ape- mêsa ao ar livre, verítímo nome. CR$. to rnjlhões: principalmente na capital paranaense grélças nao só
nas duas cartas, aos dias cou-se gostosa leijoaJa,Processo DAG·2862/65· as providências governomentais,' mas ainda em decor- de hoíe, quando anual- da qual 'participaramBarra Velha, Mun.: Barra rêncíe das atividades da Liga Feminina da Economía.
mente transporta 100 empregados, pessoal bu-h CR$ 10 ilhõ Nestas condições, ainda ne presente semana

1
.

ê rocrático, acionistas, di.Vel a. . rm oes.
estavam sendo vendidos em Curitiba oe gêneros mi passageIros e tr s

retores, asaessores e osOutrossim, tendo em
abaixo, pelos seguintes prêços, por quilo: - J:3atatinha, milhõAR de quilos de

membros do conselhoviste as ponderações do
Cr$ 35i arroz de 1 a. 205; eçucer refinado DIana, 320; carga e correspondência, fiscal, numa perfeita coeficienre deputado udenis-
feijão preto bom, 160; Ierrnhe de mandioca, 105; Trigo o Correio Aéreo Nacional munhão de idéias e deIa, Sr. Mlnlstro Mauro Thi-
puro "graciosa", 316; trigo misto, 270; relherím, 210; é um dos pioneiros da confraternização.bau recomendou a tremi-
aletria, 105; margarina saúde, t.t2P; banha americana, integração nacional le- Um alegre acordeãoração urgente dos respec- 1.000; banha de cõco, 1.050; banhe comum, UOO; vando a oivilisação aos animou os dançarinosttvos processos que já ezeue doce Favorita, 940. Igualmente os produtos de ma is longinquos rinçöes até as primeiras horasderam entrada rro DAG,
panificação estão sofrendo redução de prêço. pois o do Brasil. da tarde, o quê ensejouRio e em breve estarão
pão de farinha mista de 200 gramas estava custando Do Extremo-Norte ao a idéia da criação de 11mem Brasilia para solução Cr$ 70 e o de 500 gramas 17b Quanto à carne, Sul, de Leste a. Oeste, grêmio recreativo a serfinal.
existem quatro pêsos, que são os mers procurados, atendendo a centenas de composto pelos elemen-Renovados cumprimen- pelos seguintes prêços: - De la. sem osso, Cr$ 1.300; cidades Brasileiras, per- tos que compõe a vete.tos ao Dep. Carneiro de de 1 a. com osso, 900; de 2a. 700 e de êe. 600, o correndo sete milhões de rana Textil Cyrus.Loyola, pelo seu esforço quílo. este prêço da carne, no entanto, veria pera quilometros estão sempre _de dotar larga região, dos pouco mais, pouco menos, de açougue pare açougue. presentes 8S asas da .Missão de Heróis anõbeneficios da energia elé- Desta forma, o apêlo governamental dirigido ás fôrça Aérea Brasileira nimos, realizada com sa
ciasses comerclets para que dimínuissem seus lucros' que nas missões do Cor- crificio de vidas, enfren-
e consequentemente baixassem o prêço das mercado reio Aêreo Nacional vem tando tôda sorte de di-

CARTAS
.

E CONSULTAS rias vem sendo em perre atendido, Aliás, a medida contribuindo e continua- ficuldades nas mais dife
é d� inteira conveniência da classe, visto que o rão a contribuir para o rentes tarefas no interes
govêrno em seu apêlo afirmara que os comercia�te8 maior entendimento e se da coletividade brasi
que baixassem ou estabilizassem seus prêços gozeriem união entre os brasileiros. leira, o r g u 1 h a mon o 8
de certas vantagene corno ampliação do limite de Não foi sam [ustiça todos nós brasileiros, da
crêdito; preferênCia para desconlo de títulos emilidos; que na mais alta casa fôrQa Aérea Brasileira eAs rUdS de nossa cidade (exepluando as pavl· redução de algúmas tribUlações, etc.

_ legislativa do país, ao do Cor. Aéreo Nacional.mentadas) continuam a ser pessimamente conservadas. Essa baixa acentuada nos prêços, certarnenie nao Correio Aéreo Nacional Não é demasiado dizerO tralorista, de quando em vez, resolve ou rece�e ficará restrifa às capitaiS já mencionadas, mas se foram endereçadas as se que a fôr9a Aéreaordens (?) de passar a maquina (niveladora), nao estenderá por outras Cidades do Pafs, esperando-se seguintes palavras: Brasileira e ao Correiopara nivelar ou abaular as ruas, mas, pari! justamente com ansiedade que Jaraguá dentro em breve venha "Se dependesse,de mim� Aéreo Nacional muitofazer o contrário. Em vez de passar a maquina pelos figurar entre elas. Pois convenhamos, apesar de seuhores senadores, faria devemos da uni d a d elados, afim de que as aguas possam escorrer e ter Jaraguá ficar no centro de uma zona rural, gran�e erguer em cada praça nacional e o estreitamentofacil acesso às valas, a passa pelo centro da rua produlora de arroz, feijão, milho, aipim, balara, lelfe púbHca do B,rasil, um dos laços de amizade cOl:n(onde em muitos trechos não é necessário) removen- e seus derivados, suinos e contineotes, o custo de monumento de bronze à os nossos vizinhos Sul-do e deixando monlóes de pedras e barro por todo vida aqui é por demais elevado.
, ,

memória do U o r r e i o AmericanoS'.o leito e afundando-o cada vez mdis. Ern vez de E assim começam a surgi; os frutos pOSItIVOS Aéreo Nacional, des'Res Parabens portanto àdeixa las em melhor estado d conservação, a3 deixa da Revolução: com a b a i x a de várias ulilidad�s bravos que levam o con. fôrça Aérea Brasileira ecada vez pejoro Ou por falta de conhecimentos tecni- inclusive' gêneros alimentfcios. Mas esses frulos nao forto, a oivilização e a 80 Correio Aéreo Nacio-'cos ou por excesso de negligência, Adernais diz o ficarão só nisso; oUlras melhoras virão para o povo, solidariedade aos nossos nal e que cada vez maistratorista, que a ordem que recebe é passar a ma dependendo o volume e consecução dessa melhori� irmãos de todos 'os rin- alto, nas asas da FAB.quina no leito das, ruas e não nos lados. das r.uas, do grau de cooperação que esse mesmo povo der a cões da Pátria." brilhe li, Bandeira do Brasil.onde mais necessario se torna. E o capIm contlOua Revoluçãó E urna bôa e patrióticê:J maneira d� coo-
,..;. '_, . __ .__

=.�a crescer e invadir o leito, que em muitos trechos, perar, é � povo voltar a regatear o� prê�os; não ;('------------ --------- .

njá está reduzido a menos de doi;S metros. Pergunlo adqUirir o supérfluo; S? c<!.m�rar �nde for maIs b.arato,,11 Grande e Tradicional iiagora, a quem apelar para finalmente sana.r I�al �sta: e nunca cessar a vlgllancla sobre os comerc�antes I II Iiido de cousas e que seja dada melhor asslstencla a gananciosos, os elementos ,co�ruptos e
�subverslv?s. II FESTA

.

POPULAR II.

bôa . conservação, nivelamento e alargamento das
. (Um .detalhe - A maIorIa dos preços refendos III' !!ruas, por si já estreitas, e com o capim a invadi las nestes 3 escritos da série, forem verificados pessoal. II lificam reduzidas ao minirno, Os impostos foram au· mente pelo drticulista em lojas, mercearias, padarias ii Nossa Sra. do Carava'ggl·o i!mentados astronómicamente, e os serviços da Prefei- e açougues de Curiliba) ii litura continuam baixando caáa vez mais. Revestimento

II IIcom macadélme (corno antigamente) não se vê mais" ii Em RETORCIDA IIparece até racionado, e quando a burracada se torna D EDONO DO DO I li IIdemais, lá vai barro, imaginem só, barro puro, Fal·
, - :1·lt Dia 30 de'Maio de 1965. 11;:,'tarn poucos' mezes para o término do mandato do �.stamos Da epoca da I ou � n r a o ,par� outro

.

atual Sol:' I Prefeito e aproveito a oportunidade para t a I n h a�, e o gost�so algu,em de d I r e I t o, no

III Às 9,30 Missa Solene, cantada pelo Irperguntar quais as obr�s de urbanização que reali- pescado Ja. tem apareCido sentlndoo adneo que, c�mo �e
til co"'ro "Santa Cecill·a" de Sa-o Bento do Sul. 11'1zou duranie 'a sub gestão, em nossa cidade qUâsi ,em Jaragua, é)0 prêço de fez passa o, seJéI

centenária, e onde e�tá o prometl,'do ·'�e. Ih"oramento." Cr$ 700-750 o q u f I o, tabelada a t a i n h a, e ii I!,

P h BI por um p r ê ç o bem 11'1 Havera' completo servI"l'o de Bar e iida ilumina'ção pública; o tal do l

mercutlo. or oJe enquanto em urnenau
',Ysó. Outras perguntéÍs oportunamente.

,

desde o c o m e ç o dê! ace::sivel afim d� que não ii R n.

RESPOSTA: A conservação das ruas e urna sem a n a estava sendo só o rico e o remediado, li eslaurante. IIconstante nas reclamaçõe. Dirigimos o s,eu �on!eúd? vendida a Cr$ 300 o quflo, mas também o po b r e ,I, .'
ER L' IIa quem de direito: Quanto ao que respeIta a

_

Iluml' Ape.lamos para, a nossa possa comer a sua tainha- ii CONVIDA-SE O POVO EM GA' IInação perman�ce de pé a nossa argumentaçao nilS SUNAB. se e que el� zinha, Vamos aguardar! 11 '

.' }Iediçõ�s de 20.265 e' 203,65, até prova' em contrário. ainda existe em Jaragua, DENODO 'b:::::::==::=::::::::::::::=::::::::::::::=====-=&,
, �Convida

Orgão de maior penetração no interior
I

nordeste catarinense

Ano XLV JARAGuA DO SUL '(Santa Oatarina) sábado, 29 de maio' de 1965 N.O 2.330

Fundação:
Artur. Müller

Diretor:

BUOeNIO VITOR SCHMÖCKBL
Impresso na:

Soc/ecl"cle Gráfica A venld. LtclIJ.

CARNEIRO DE LOYOlA
e a Energia

Cumpre nos comunicar
com muita satisfação, as

indormidas atividades do
ilustre perlernenrar carert
neose, em favor do desen
volvírnenro das áreas pelas
queis se vio eleito ao coo

,

gresso Nacional, dotando é!

, região, nordeste da tndis
pensävel energia elétrica.
Ern data de lOdo cor

renre, dirigiu o Deputado
Federal Lauro Carneiro de
Loyola, oficio ao Exmo. Sr.
Mauro Thibeu, DD, Mints
rro das Minas e Energia,
cuja entrega fez pessoal
mente e recebendo do Sr.
Ministro despacho tavoré
vel, mandando anota- los
pera os devidos fins.
Desta fórma, ficam libe

rados os recursos destina
dos as seguintes linhas de
trensmtssão de energia
elétrica:
Processo DAG·2864/65.

Garibaldi, Mun. leregué

A que_ BP Ia ..?

trica.

F. R. Nesta

r ,.

prOXlmO. -

.

às 20 .hs�: f Show no eine Jaraguá -
com' Istvan Waish·aus e sua

Dia'l3
•

s. D. ACARAI, -

às 21 hs� ': Início Baile, Social

Orquestra'Vienense'
� /

MESAS no Bar Pulli a Cr$ 3.000 .JIL�������-�����'i������
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Aniversários ,I
Emprêsa lornaUBtlca

"Correio do Povo;' Uda.
- 1965 •

Diretor
Eugênio Vitor Schmöckel

BIf\NCf\
apresenta

.

esposa do sr, H e In z

Gaedke, em Rio Cerro; '. .

_ a. garotinha Jane Grandtoso Baile será realizado día 13 de ju-

Simone, filha do casal nho na Sociedade de D�sportos Aearaí, pela orques-
Aristides Adolar e Odíla tra vienense Isvan Walshsus.

.

B. Moretti; . Reservas de mesa no Bar Pulli.
xx

.Transcorreu día 27 'p. p. o aniversário .do
estimado, colega Adolfo Mafhud. Os cumprimentos
desta coluna. '

r
,

xx

Previsto para o día 30 de maio urna "Tarde
Dançante" no Itajara Tênis Clube, organizado pelos
quartanístas do Gtnásí» São Luis, com inicio as

15 horas.
xx

Aniversariou dia 27 p. p. a simpática srta,
Beatriz Marisa Heusi. Radar Social a cumprimenta.

Luiz Oarlos, filho . do
sr. Faustino Rubiní;
_ Rosé Mari Clotilde,

filha do sr. Alfredo Lange
- Alfredo. filho de Au,

gusto Tomelim;
- snr. Alberto Ewald
- Eduardo Moreira, fi-

Ibo do sr. David Moreira
Mais uma vez, o feliz em Itapocuztnho;

lar do casal Onadir Molla _ a sra. lnge ruth
e de sua digna compa Mahnke Baratte esposa if::::::::::::::==:::::::::::::::=:::::-=::::::==::::::===:::"i\
nheira Yolanda Nícoluzzt do sr. Hilário Baratto, I,!, PRECISA-SE' !;':I!I'MOlla, foi qulme feira, dia nesta.
27, enriquecido com o .

nasclmerno de um robusto Dia 4:: III 3 BONS OFICIAIS PARA PALETÚ 'I
�arolo que, pesando 4

II 1 CALOEIRO li
quilos, veio lambem ele- I .: Arlete filha do snr t.

J

li
grar .seus irmãos: Se.rgio, Dantel Haoiann em Blu: II Paga-se Cr$ 6000 para o paletó II
Semir, �andro .e Ceríze.

. menau: 1;1
e Cr$ 1.400 a calça. . liNa pre beusmel, lera _ a sra. Hilda Píazera I ii

como padrinhos se�s. nos, Karam, esposa do sr. Dr. I: Tratar com DAlPRA Alfaiate Modas H
ôergemo Paulo Vieire e Manoel Karam Filho em �:====::':::::::=======:::===&
esposa O�ele Molla Vieira Curitiba; /F=--========:::==-="e repcedberaOo belo nome - sra. Waltraud H. i1r A repr sentem do

.

li
de e ro ermano. Lemke nésta' i e e

II

co��s a��iZ��err:�:'a:�: em-!t��OC�mH��!�. Klein II!' . .Superenxovais Blumenau I,II:!Tarcicio-Izaura de Oli
veira Molla e Venâocio- c:::::::::::=oec::::::::a""""'"c::::::::::<::>r:::::::a

II
Da. RACHEL LEHMANN, em Jl1raguá, Corupá, ri

Wanda Nlcoluzzi, "Cor.
MUD A S II Guaramirim, Massaranduba e Estrada Schrreder, 'i�'I:.i.reio do Povo", envia os

mais sinceros parabeos, ii precisa vendedor(a), com ótima comissão. II

deseJ'ando ao Pedrinho as III 1.:.,1.'F,utfler,JS e Ornament,.is I f
-' '''' J I'

maiores felicidades na vida. !I
n ormaçoes a M·ua

'

usce IDO II

ii Caixa Postal, 90 ii

Laranjeiras, Pecegueiros, II Jaraguá do ,Sul - SC H
Kakist'iros, Macieiras, .Ja- \6----------- -----------.---dJ
boticabeiras, eto. Roseiras II�!!!!!-'!,!!!'''!!!!!'-,!!!!-;;-!!!!!!!!,!!-,!!!!-,!!!!-',!!!!-,!!!!-::-!!!!!!!!,!!-',!!!!=!!!!!!!!,!!-,!!!!-!!!!!-,!!!!-,!!!!-!!!!!-;;!!!!!-!!!!!!!!,!!-,!!!!'-::;;;-!!!!!!!!'!!-;;;'!!!!-�-
Dahlias, Camélias, (loni
feras, Palmeiras, eto., etc.

PEÇAM CATALOGO
ILUSTRADO

... .

.i!iiiiE!i t:-:!-:I�t-:l i-li=!!!IIi!I!t!!ii!!!U!!!E!!5Uiã!!!iLa U=!;=:!�:�!.-=!:J

·1 ]l))L Munrmo' lffiarrd@ �e' Aíleve�o I
I

.

II II" I
... � li II II '

.

_ .•

llll..
"

Com escl'itÓrio,f��stR �i'<iad'e' à A� Marechal Deodoro I

1"'1'
da Fonse�a :po., 122; 'paí:a� �eihör ser�ir ': s�ris � li'e n te's;' I
mantê:m-est.reito'lnter'cârnbio 1udiciário com os e�·Escritórios'

.'

Im de Advogacia DR�, HERClILIO 'ALEXANDRE DA LUZ,
III com séde' em Joinville e \8ão Francisco ·do· Sul; está 'em \ I,
m condiçoes .18, ta'�bém, aGeit!ir caus�� pa�a .aquela� Co- .

[i
,I� marcas, sem m�nores onus �a�a seus \cons�l:ulI�tes. I""

I.:.. �_;.. �__• • ..... �_;.....: 1II_1IIIIIl1la11 '1F8F.E!E�,iEiSllllElJlllSlIiiii!IIIlIWIlí-'iEiSl_lIIIEiiiil!ii!!!!_l!!IIIIüi

A_sra. Waoda esposa
do sr. Venancío Nicoluz
zi nesta cidade;
_ o sr. Ingo Klitzke;
'_ a sra. Irene, esposa

do sr. Daniel Hamann,
ltoupava Seca Blumenau,

..,.... Vergilio, filho do
ar. Julio Nicolíní em
Itapocuzinho;

Fazem anos amanhã:

A snra, Helena, esposa
do sr. Artur Bortolini
em Itapocuzínho;
-- a Srta. Liliane

Müller nesta cidade;
- Edil Schmoeckel;
- Dr. Arnoldo Schulz,

dentista.'

Fazem anos hoie:
Lidia, filha de João C.

Stein;
,

- Jaime, filho de An
tonto Oorrea;
- sora. Alzira esposa

do sr. Werper Horst;
-

.

o lU. Luiz, Satler;

ASSINAl"JRA:
f\nual •• Cr$ 1.850,00
Semestral. • • Cr$ 950,00
AAulso . . • Cr$ .0.00,

BNDBRÊÇO:
Caixa Postal, 19

f\venida Mal. Deodoro, 210
JarBguá do Sul - S. Catarina

Dia 2:

,
.

Dia 31:

Sally - filha de Gui
lherme e Irmgard Neítzel:
.

_ A sra. Linda, esposa
do sr. R i c a r d o Bors
cheíen, nesta cidade;

Dia 3:

Registro neste Estado, à rua FIo
ríano Peixoto, filho de
Rodolfo Stüpp e de Adela
Oderbeug.
Ela, brasileira, solteira,

protessôra, natural de
Jaraguá do Sul, domící
líada e residente em

estrada Blumenau, neste
distrito, filha de Alfredo
Vasel e de Maria Vasel.

O sr. Thecdoro Híns
ching, nesta cidade:
- Leonita Rosa Lawln,

em Nereu Ramos;
- Gerhard Henn, filho

do SI'. Felíx Henn;
_ a sra. Irma Gaedke,

Civil

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, n a t u r a 1 de
Jaraguá do Sul, domieí
liado e residente em Rio
da Luz, neste distrito,
filho de Garlos Boeder
e de Berta Gustmaon
Boeder.

Aurea Müller Grubb i, Oficial
do Reglst.o Civil do 1.0 Dis
trito ua Comarca de Jaragoá

,

do Su, Estado Je Santa
Catarina, Brasil.

Faz sabe r que comparece
rem no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
atim de se habilitarem pàra

casar, se:

Dia 10:

Edital n. 5960 de : 20 5 65
Edital n. 5963 de 25 5 65

Arno Boeder 'e
Isolda WakerhageManoel Fortunato e

Maria das Dores Corrêa Nascimento
Ele, brasileiro, solteiro,

operário, natural de Pau
lo Lopes, neste Estado,
domícíliado e residente
em Ilha da Figueira.
neste distrito, filho de
Nicolau João Fortunato
e de Celecina Juvita
Martins. Ela, brasileira, solteira,
Ela, brasileira, solteira. industriária, natural de

doméstica, natural de Jaraguá do Sul, domtel
Itajaí, neste Estado, domi-' liada e residente em

ciliada E. residente em Barra do Rio Cerro, neste
Ilha da Figueira, neste distrito, Illha de Adolfo
distrito, filha de 'Vitor Wakerhage.
Sebastião Corrêa e de

Angela Maria Maciel. I! oara que bel{ue ao ...0-

nhecimento de todos, mandei
Edital n. 5961 de 21 5 65 p1ssar o presente edital que

Rolando Becker e
será publicado' pela impren-

Ana Loura Tribess. sa e em cartório onde �erá

I
atixaào dU! anti: I � diJs. 'S

Ele, brasileiro, solteiro, I alguem souber de algum Im

mecânico,' n at u r aI de í peàiroento ",cuse-I) I'dra o'

Jaraguá do Sul, domici- tins le2'ai�.
liado e residente em esta AUREA MÜLLER GI�UBBA
eidsde, à rua BeojaD}in .Oricial
Constant, filho de Gus
tavo Rudolfo, Egold Be
cker e de Alida Bartel
Bécker.
'Ela, brasileira, solteira,

doméstica, natural de
Indaial, neste' Estado,
domiciliada' e residente
em estrada Itapocú, neste
distrito, filha de Rainoldo
Tribess e de,A.1ela Cris
tian Mohll Tribess.

........_......._,......._�......._.---........,....,�........,....,�---.

1,--------- ----------11
II Vende-se Ótima Chácara II
II Em condições a combinar, vende se II
II em São Francisco do Sul, ótima chácara II
II colonial, com CNca de 50 mil met r o s IIquadrados, com duas casas de moradia,
II eDgênho de farinha movido com energia II
II elétrica, pastagens cercadas, bôa agua, II
II terras de planta. Otima instalação para II
II lavoura, e g a d o I e i t e i r o. - Distante II
II

3 quilómetros do centro de São Francisco II
:----------

II
do Sul.

II
II Tratar com o Dr. Murillo Azevedo em IfJaraguá· do Sul. Em São Francisco do '

11', Sul, com Alvaro Tancredo Dippold, Rua 11'1Rafaél Pardinho, n.
o 159.

II .,:.' II
0:::::::=;==:;===::=::=0::====::=:::::::::::::=:=::=0

Edital n. 5962 de 24 565
• Valmor Stü.QP e

Maria MJaaaleqá Vasel snr. CDmerciante e
Industrial: Na Sal9a
guarda dos teus
ioteresses, itiscreva
te oa. Associação
Comercial e Indus
trial de Jaraguá do
Su).

Leopoldo Seidel
- CORUPA' _

• >

Ele, braj3ileiro, solteiro,
,comercial, natural de
Salto Grande, neste Esta
do, domiciliado e resi-

. dente em' Blumenau,

a sua oportunidade de adquir�r o veículo
de maior c�tegoria.

110.000 mensais

Melhores informações:

LojasDOUAT

sem Juros

Através do Fundo Comum Dóuat de Veículõs - Série A,
-

.*

ao lado do CINE JARAGUÁ
, ,

xx

Filmes em cartaz:
"

"Bastam dois para amar" com Miokey e Joel.
"Só ficou a saudade" - Hilton.
"Nunca deixei de te amar" com Zilca e Wilson.
"Já fomos tão felizes" - Terezinha e Luis.
"O homem solitário" com Tibério.
"Não há maior arnor' � Gê e Marina.
"Q homem inquieto" - Leopoldo.
"Volta, meu amor' com Lauro.
"Matematica O, amor 10 - Meika a Luiz.

xx

Pensamento da semana: "Deus perdoa ... A
natureza nunca" (Carmen Silva).

VENDE-SE'
Uma propriedade com 1.200 morgos - ferras

. apropriadas para o pla�lio do arroz - contendo
o seguinle:
Um bananal .com 10.000 pés produzíveis.
30 morgos de arrozeira planlada.
10 mil melros de valas para arroze.iras.
Umé:l estraaa construidéJ dentro do terreno (2.500mls)
250 pés de árvores frutíferas enxertadas.
1 casa de mapeira.
3 .paslo cercad.o com arame.

12 mil pés de� aipim. ,

1 Barede.ira 1).0 3 - com motor - ótimo estado.
1 Catroça - etc. elc.· etc .

I Melhores informações com· Vlio� ZimmermaDD. I
li',�� L0JÀS POUAT -�:Filial Jaragu�á_ dO�SUl' ,
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CORREIO ;00 POVO
I ' '

ªA��DO, DJ� 29,5�-1�9�65��������������������P�á���in�a�3
VENDE�SE
} Por prêço de ocasião;

COMO RESOLVER O PROBLEMA DAS vende se uma proprieda-
TERRAS ÁCIDAS de com 11 ms. de frente

.
'

. _ . por, 129, de fundos, com
.

�
Confirmando o fato por 3,5 mm e contem Terras ácidas sao terras em que se precisa uma casa de madeira

ae que só no -Iapão apenas �4, páginas. colocar calcäreo. Uma terra ácida não .prod�z .quase tipo bugalow, no centr�
se consegue o mila- A dimensão das le- nada. A terra é äoida quando as colheitas diminuam de Guaramirim.·

'

e nem mesmo uma boa adubação aumenta a pro- Tratar na Rua 28 degre da. diminuição tras ê de 0,12 mm dução, também quando o terreno está cheio de Agôsto 51M em Guarados objetos, uma firo quadrados e sua es .samambaia, capim barba de bo+e, tiririca do brejo mirim.'
,

ma Japone�a à�aba pessura, 0,014 mm ou rabo de burro, quaodo uma arrozeira usada

(ou seja 1/5 de espes- durante muitos anos começa produzi,' pouco. Encon-
de lançar com enor-

sura de um cabelo tramas terras ácidas t�mbém .n0� pastos velhos, Snr. Comerciante e
me sucesso "o menor nas terras de campo, antigos brejoa SU)O'3 com terras

livro' do mundo", cu- h?�ano). Uma. das prêtas, nos terrenos muito úmidos. É muito fácil Industrial: Prestigfe FARMAGIA NOVA
jo tamanho ê equiv a- pagmas contem, CInco fazer esta t�rra ácida ficar boa, basta colocarmos II tua classe, ínacre- de BOBEST!) JA: HORST'

1 b poemas de 31 silabas. calcäreo moido. O calcäreo é encontrado nas Asso vendo-te na Associa- 4 QUt dispõe ne maior sortimen.
ente a uma ca eça A publicação do Ii- ciações Rurais. O calcáreo deverä ser colocado_uo Cão Comercial � to na praça eoíerece seus ar tí-

Y t O 2 3 nte d f I t Industrial de Jara gos à preços vantajososde fósforo. O livro vro foi produzida "pelo er.ren. a meses a s e azer p_an açoes.
'

" . " .,,, Primeiramente devemos fazer uma araçao e em guä do Sul. l<U& Mal. Deodoro 3 '- Jaraguá
(HyakunIn Isshu", método offset , atra- seguida' uma gradeacão. Depois de' arado e gra �����
que tras em, seu eon- vês do qual as letras deado o terreno, dist-ibuirmos o calcáreo em Ulonteb

�=:::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::':::===:::::::::==:::"""i'teudo ,uma centena são reproduzidas pe- no terreno na base de 250 a 400 kg por morgo o� Ir ii

de poesias de vários la fotografia de pre- 1.0�0 a 1.600 kg por hectare. Uma vez bem dtstrt III Blotee Jaraguá Ltda. "
autores) mede 45 mm cisão (AABe)

buido os montes no terreno pegamos uma pá e
I II

, .

esparramas o caloäreo por todo terreno e bem II tO d d· IIigualado. E em seguida passamçe a grade outra II" dOnOS e avonco. na arte e constrMlr !,!.vez para misturar bem o calcáreo com li terra.
Você colocando calcäreo no terreno está colocando III' Fábrica de Blocos de Cimento para cons- II
adubo porque o caloãreo é também adubo. Você truções. Se V.S, pretende construir, adquira H

colocando caloäreo em suas terras äcidaa, terras. li o matertal desta fábrica que é o mais mo- �j
que quase não produzem verá que no outro ano a ri derno, e a construção sairá mais barato. II

II II
produção va i aumentar muito, I _

.
FRANCISCO MODROCK ii

DEJAIR PEREIRA 11 Informações com.
LEOPOLDO KARSTEN II

E
.

R I, IIxtanstouísra ural da Acaresc II nesta praça ii
�::::::::=:::=:::======::=:..:::::.-:::=:::=:::.__o::: ==:::1

Vende-se - Centro 11õII!lIS&1tóB_�
__�1I!M8f5i8l!lt ... "F''ilft?Cit

Vende-se uma propriedade contendo uma FOTO PIAZERA I
casa de �ate.rial e uma casa de madeire, situado I l>EPRON!E Á PREPBITURA - JARAOUÁ Du SUL I
à Rua EPltáCl� Peasôa, 497

. e� Jaraguä do Sul, I fotografia. em Geral - fotocopias de DocumeDt� _ IInformações com Dr. PJCCJODl, em Corupá.

I
,filmes e Material Foto - Aparelhos e Aceasórios' I

. A pedido. atende a domicilio !It tambem I
� .

d d d fil' d P
em lot.:alidades 'rizinhas

iuuele H e e Ira ores rogresso IiI8 88� il!__ -l!

rt=:::====:::::..::::._-::::::====--::.::,

:Ifl DR.. WALDEMIRO MAZURECHEN Ifl.CLfNICA MÉDICA - CIRURGIA GERAL

iii �
I fi
:: II

I' ULTRA SOM
II

II :.11:.ONDAS CURTAS
n R. ULTRA VIOLETA li
II Roa Presidente Epitácio Pe8sôa 704 ii
�===:::===--=::..===.:::!)

Japão produz
livro de 4.5mm

Informativo ACARE'SC SE voos Jara-lguaense é MÚ8 roo,
não deixe de insere
ver-se na

'

Sociedade
de Cultura Artistica.
Ela n e c e s s i t a do
concurso de todos
para projetar a cul-

,
tura de nossa terra.

C,ue seus mates e poupe seu

bom dinheiro comprando n

EDITAL Jantar de rato
é biuo�e

De conformidade com

o Art. 3li do Estatuto
dos Funcionários Públio
cos Civis do Estado de
Santa Oatarína, extensi Ocorrência singularvo aos servidores muní-
eípaís desta Muuícípalí. regis.trou.se êste mês

dade, face a Lei n.O 2, na CIdade de Belgra
de 1.0 de março de 1951, do. Um camundongo,
convido o Sr. ADEMAR atraído pelo cheire> de
MENIGINE DA SILVA, toucinho defumado
ocupante do cargo de
Escriturário do Quadro
Único do Município, a S8

apresentar nesta Prefei
tura Municipal de Jara
guá do Sul, dentro do
prazo de vinte (20)' dias
a contar desta, sob pena
de ser demitido por aban
dôno do cargo como pres- abocanhá-lo, sem que
creve o Art. 282 do cí- êle percebesse. Quan
tado Estatuto, v�sto estar do O lavrador acor
fl;j1tand.o a� serviço - dês- dou e se olhou node o dIa OIto (8) do cor . .

rente, data em que ex- espelho VIU que maI.S
pirou sua licença. E, pa· da metade de Beu bI
ra que chegue ao co

nhecimento do referido
funcionário, para fins/de
provar da existência de
força maior ou de coação
ilegal, nos termos do pa
rágrafo único QO Art. 312
do mesmo Estátuto. lavro
o presente Edital que
será publicado no jornal
local.

Palacio da Prefeitur'a
Municipal de Jaraguá do
Sul,25 de maio de 1965.

MANOELLUIZDA SILVA
Diretor do Expediênte

Pelo presente edital ficam convidados os srs.
sócios desta sociedade, para assistirem a Assem
bléia Geral Ordinária, a realizar se dia 30 de maio,
com inicio às 8 horas, em sua séde social, salão
Döring, afim de deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Di�:

Prestação de Contas;
Eleição da Nova Diratoria;
Assuntos de interesse social.

gode havia Bumido e Nota: Não havendo número legal de sócios
no chão de Beu quarto na primeira convoclição far-se-á a mesma meia
havia um rato esti- hora após com qualquer número de sócios.

imt(:�i��ti:;r,DR:=Eruci:i:;���ien:el �'"'"�r:"""'"f"�'"r"n"â'nOiõ"'"i"'�'"�'r"i'�im"â'ü'ü"""l
(AABe) ,\ M,ßDICO CI.RUBGIA.O, I; f� 0IRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BILIA- �J

I!,' ',III�: RES, INTESTINOS - Cirurgia de Senhoras =l--------

Formado. pelas Faculdades de Medicina das Univer- f� Diagnóstico Precoce do Clncer nas Senhoras :JCorreio do Povo. i,11 sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre II g �J
um Jornal a servI-"o CIRUROIA - SENHO�AS - PARTOS - CRIANCAS E

II

t·
Comunica aos seus clientes que atenderá no seu

�-., II II! novo consultório ii Rue Artbur: Müller n' 160 �-
do Povo' i: CLINICA OERAL II •

O LADO DO NOVO HOTEL) :
li II

{=
(A

'1il I .tll B t·_,� IJ II : :
ii 1»oga pril ea em osp.cam oorop9U!I I : Das 9-12 e das 16-18 horas FONE, 384 �

ii Consultório e re�idência: I! : . :

�22 D! u!c�o� II
Tel. 244 - RU��������� P",ôa" 40ä

,. � II:�:;:""·�'::;"':":"":""�:::=IO Doutor Raoul Albrecht ,Buendgens, Juiz de.iI Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas I' :::

Direilo da Comarca de Jaraguêl do Sul; ESfddo de ii Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas II I CIRURGlflo DENT/ST..fi I iS:1Dfa Oalarina, Brasil, na forma da lei, etc. n A d ch d 'b 'N -t li. Moderníssi�Q "A/ROTOR"
fAZ SABER lIOS que' o ,presente edital de li ten e ama 08 tam em a OI e 'I II

citação, com o prázo de trinta (30) dias virem ou �=::-.:.=:==--:-====--=====::J !li ,Reduz o tempo de trabaJho
dele' conhecimento tiverem, que por par,te de JOSÉ I e aumenta o conforto do CLIENTE.
BOAVENTURA, resid�nte e domictliddo nesta Cidade

tl·'II".e Comare'a, fOI requerida uma AÇÃO DE USUCA- ,Dr. Francisco Antonio Piccione ._
CLíNICA - CIRURGIA - PRÓTESE

PIÃO, para aq�isição do domf�io do segui�'e i'}lóvel: :M:�.D-':co _ C.H.lH. :1.'Z' I RAIOS X
"Um rerreno Situado na localidade de, Jacu·açu, mu- .

nicfpio de Guinamirim, com a área de 120000 m2, Cirurgia e Clínica de Adultos e Crianças
iii C o n s u It ó r i o:' Ay. Getulio Vargas, t9� m

fazenao frente na 'estrada mnnicipal, medindo 200 me- 18, ,. .

Itros; fundos, na múmia distância; confortando se com
.

Par'os - Doenças de Senhoras I (Anexo ao Depo�lIo da AntarctlcaJ
,

terras de Ervino Stein; de' um lado, rr.edindo 600 me-
HOSPITAL' JESÚS DE NAZARÉ _ .CORUPÁ 11I�1!III!El:'!II!Sl!-!! " : ;-1.

tros com ferras de Leopoldo Duhl e de outro lado,
na �esma distância cóm dilas de Leopoldo Duhl Residência: Dr. Nereu Ramos, 419
Filho"; feita a jU::ltificação, foi a' mesma julgada I CORupA - SANTA c�rAHJ[NA

proced�nte, por senten�á. E, para q�e c,hegue ao

conhecimento de todos m'eressados e OInguem alegue
ignorância, ,manda o �M: Juiz de Direito, expedi� o

presente edilal, que sera a!lxado no local de cos'u�e,
sede d�ste Juízo, EdifíCIO do Forum e, por cópia,
publicadO na forma da lei Dado e passado nesta

Icidade de 'Jaraguá d,o Sul, aos vinte dias do mês
de abril' de mil novecentos e sessenta e cinco. - Eu,
Amadeu Ma.hfud, Escrivão, o subscreví. - (as) Rabu!. ,

A. Buendgens - Juiz d,.. Direilo.
'

.

A presente cópia, confere com o original; dou fé.

Jguá �o, Sul, 20 / a�ril/6�. _

,

'

,

O Esqlvao, Amadeu Mahfud

do vasto bigode que
adornava os láhios
de um lavrador, re

solveu - aproveitan
do o profundo sono

do pacato homem -
EditaI de Convocação

D.... RelnoldoM�
� ADVOGAD!JL_

.

i
i\

Escritório ao lado' da Prefeitura

�l:::=::::::-':::====::::::=:::::=====:::=====:::=-ii

II DR. -IVO KAUFMANN I!
II II
I! Cirurgião Dentisla li ,.
I! I!
II ii

!! 'Consultório: - Rua Preso Epitacio Pessoa 139 ,n·
H II

II (em frente da EMPRESUL) II
Ir II

III - Aparelhagem modernissima - 'II
I ii

II RAIO X '-1 CLiNICA -- CIRURGIA II
II PROTESE - CLlNICA INFANTIL

'I II
II !i
I!=:::::::::=�;:=-=======:===:::-::::::::::===========;::=

JARAGUÁ DO SUL
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A.NO XLV. JARAOU' 1>0 SUL (SANTA CATARINA) N.O 2330

c o R R [ l'O O O p O V O

XIIa. Convenção Nacional

NU':'1a das mais belas paisagem terrestre, numa
semana de sol maravilhoso, num "arnbtente de franca
camaradagem, realizou-se' entre tIa 16 de maio, nos

amplos salões de convenção do majestoso Hotel
Glórle. no Estado da Guanebare, a Xlla. convenção
nacional de Líons Clubes.

Um programa muito bem traçado e executado
já deixava saudades ein todos os convencionais

. quando se retiravam, ao fim das festividades.

PROGRAMACAO
Dia 11 - inscrições' dos convencionais e aber

tura oficial no Teatro Municipal do Rio. de Janeiro,
com a presença do Governador do Estado, Sr. Car
los Lacerda, representante do ::>residente da República,
elém dos Companheiros, Enaldo Cravo Peixoto,
Embaixador Negrão de Lima, Deputado Levi Neves.

,

Dia -12 - Hasteamento das bandeiras; plenárias
e uma extraordinária "Noite Regional" aonde tive
mos: - apresentação da banda marcial do fuzileiros
navais, das Ienrastas premiadas no carnaval carioca
de 1966, por Ribeiro Marfins, "show" com escola de
sembe premiada e "slides" do Rio antigo.

Dia 13 - plenárias; tarde no Jockey Clube,
onde foi oferecido coquetel aos convencionais pre
sentes, além do 7° páreo da corridas ser denominado
"Xlla Convenção Nacional de Lions Clubes", com

prêmio de Cr$ 1.000.000 ao vencedor. Convém frisar
que no dia 13 foi feriado no Estado da Guanabara.

Dia 14 - plenárias durante o dia e à noite o

grandioso desfile pela avenida Atlântica, desde o

Forle de Copacabana até o Copacabana P a I Ci c e

Hotel. Nada menos de 4.600 convencionais se fize
ram presentes, por delegação de Clube e Distrilo.
Bandas de música. Carros alegóricos. Papel picado.
Uma festa estrondosa pera os ôlhos e ouvidos. A
delegação do Distrito L-lO, que compreende o Estado
de Santa Catarina trajava: os CCLL calça preta ca

misa social branca, gravata preta, chapéu vermelho
e pela cintura faixa verde, caraclerizadno o. "Barriga
verde". As domadoras tôdas de branco, faixa verde e

chapéu vermelho.
Dia 16 - eleições e encerramento solem- com o

"Baile dos governadores" nos amplos salões do
Hotel Glória.

Dia 16 - d0rl!ingo - passeio de barco pela
f4mosa bafa de Guanabara.

Além das programações acima, realizaram se

ainda:
Homenagem aos h e r ó i s da segunde: guerra

mundial;
Passeio pelos pontos pitorescos da cidade para

as domadoras;
Almoço e desfile de modas para as .domadoras

no Copacabaná Palace Hotel;
Vendas em "Stands" dos diversos estados de

produtos regionais.
ESTATlsTICA

Estavam presentes cêrca de 4.600 convencionais.
Todos os Estados da União e Distritos es t a v a m

representados. A menor Delegação foi do Terrílório
da Rondônia com 1 representante e a maior· a da

própria Guanabara.

O QUE MAIS NOS IMPRESSIONOU
/

o compaphelrismo, � amizade sincera, a apor:
tunidade de abraçãr os Estados do Brasil na pessoa
dos convencionais de cada Estado.

. .
,

Nova 'habitação'
Todo orgulhoso o Chico da Esquina m.ostra

a um amigo a sua nova habitação.
_ Acho muito bem, muito bonito - diz o

amigo - mas os quartos parecem-me muito pe-

quenos, �obretudo o qua:rto de do�mir. .

Lá isso não tem. ImportâncIa alguma. pOlS
quasi nunca estou em casa. Como a renda é tão

elevada, tenho de' trabalhar de noite e de. dia. (tp)

Pensei que intensificar trinta e cinco e 4té qua-
o trabalho, tendo em vis- renta se intermediar o Car
ta o aumento da produ- naval ou a Semana Santa.
çäo, fosse o melhor meio Uma folga somente com

pare vencer inflacionismo. preensível, se esnveeeemoe As nossas .saudaçõea e votos de felicidade ex-

Em tudo quanto tenho nadando em prospertdade, pre�sadoB do coração aos numerosíssimos s6cios
lido a respeito da luta Ira- produzindo abastança, com italianos dos Ro�ary Clubs _que se eJ?contram pre
veda nos países Que set- dinheiro vasto e moeda sentes nêste Salao de Bençãos. Benvindos, também,
ram economrcamenre de. valorizada e firme. Este à Nossa Oasa

'

quertdos filhos e filhas.
sorgentzados, em conse porem não é o caso. Não nos esquecemos da reunião que tivemos de Milão
quencia da guerra, ressel- p _ I e da acolhida cordial e respeitcsa de que foi alvo'
re-se que a primeira arma

restem atençao ao.s a nossa humilde pessoa, 'quando visitámos a sua

d f i d I apelos de altas personelt- sede p'ara dar-lhes noticia da missão da cidade. Eemp__rega a o .a a e e- dades governamentais: nun
veçao dlls nf'-els da pro hoíe, que temos a ocasião de receber um número

_

v •

ca se referem à necessrde-
duçao considerável de rotarianos de tôdas as partas da.

'. I de de trabalhar mals. E'
� par.a conse.gul-lo. o assunto de que não se Ia-

Itália, parece-nos que a nossa conversa não foi in-
rnaror tributo fo! pedido Ia. No entanto não há ou-

terrompida, mas sim que foi estendida a um hori-
ao ho�em, exíglndo �e Iro remedio.

zonte maior e a uma cordialidade maior.
dele meis esforços, meis Vimos agora de perto o quadro de atividades
energia, mais sacrificio, Como mo�ros trebelha- que os sócios de um Rotary Clubs são chamados
nas fabricas e nos campos. ram os alemães, oe Inglê- a atender. ·E, podemos dizer, agora, que a Orga-
Faço esta simples con- see, os italianos, para co- nização Italiana inteira parece estar aqui presente

sidereçêo, depois de ouvir brir com a produção a como a reciprooicar amávelmente aquela nossa' ví
a notícta de que corre no queda do valor de suas sita. Temos o prazer de confirmar que seguimos
Congresso um projeto de moedas inflacionadas. com interêsse as vossas múltiplas atividades no

lei, concedendo aos tra- Genherern a batalha do campo _cultural, arnstico, cientícico ebeneficiente.
balhadores trinta dias de suor. Mas aqui, bondosos Nao podemos Ignorar o progresso dos Ratary
ferias. deputado vão dar mais Clubs no mund,?' Sessenta anos lá se passaram
Dias úteis que semedes descanso aos guerreiros; desde,a fundação de Rotary. em. 1905, .em C�i�ago,

aos domingos e feriados na hore culminante. Deus pelo advogado Pa�l �. Harns e ISSO fOI o suficiente
podem bem chegar aos os selve. para que a orgamzaçao se desenvolvesse e se es-

. tendesse a outras partes, conseguindo interessar
pessoas não fáceis de deixarem se reunir de forma
continua e met6dica, que são homens de neg6cios,
de profiss6es liberais e expoentes da ciência e do
pensamento. :It sinal de que a forma associativa
era boa-amizade e cultura e que o método era

bom-encontro peri6dico amistoso, coroado com
uma exposição informativa sôbre alguma questão
da atualidade. Bons, também, eram os prop6sitos:
infundir nas diversas profissões dos sócios a ne
cessidade ds seriedade e honestidade e favoreeer o
desenvolvimento da cultura e das relações amísto

Tal como sas entre os homens e'entre as nações.

SÁBADO, 29 DB MAIO DB 1966

Descanço para os Guerreiros'

,_ ,"Coluna ROTART"

ss, 'P�pa Paulo VI Fala aos

Rotarianos Italianos
Realizou -se em Roma, de 19 a 21 de março,

a conferência conjunta dos quatro distritos do
Rotary International, na Itália. Em 20 de março,
os 1.600 rotarianos e convidados que participa
ram da conferência, tiveram uma audiência com
Sua Santidade o Papa Paulo VI, que lhes diri
giu as seguintes palavras:

AUBTRGEBILO DE ATHAYDE

Sentimento Pátrio
Numa casa cultura! do Consomol, dols traba

lhadores soviéticos acompanhavam pela televisão,
a viagem espacial dos astronautas Leonow e Bel
jajev. No momento em que Leonow saltava da
cápsula, um dos trabalhadores, de respiração
prêsa, pergunta ao camarada ao lado:

- Que tal 8e sentirá êle?
- Oomo é que se deve sentir'

nós, por certo.
--=- Como dizes?
- Como nós dizia eu. Sem ar para respirar,

sem terreno pör debaixo dos pés, e tudo preso
por um �iozinho . " (tp)

ßgrüdl!eiml!nlo

Vigiem seus filhos
durante as reieições

Profundamente consternados comuni
camos a todos os nossos parentes, amigos
e conhecidos o falecimento de nossa querida
mã�, esposa

Adele Sofia Clara Benkendorff, Stricker
ocorrido no dia 17 de maio de 1965, com a

idade de 56 anos.

A família enlutada vem externar por
este meio os seus sinceros agradecimentos
a todas as pessoas que auxiliaram e con
fortaram no duro transe que passaram,
assim como a todos que acompanharam a
falecida até sua última morada, bem como
os qu� enviaram coroas e flores.

A g r a d e c e m em esp",cial ao

Dr. Springmann pelos cuidados médicos, e

aos Pastores Rosenbauer e Herbert pelas
palavras proferidas no lar e no cemitério,
bem como as firmas Metalúrgica Je,ão Wiest
S/A. e Indústria de' Madeira Rudolf, pela
presença de seus empregados � funcionários.

Jaraguá do Sul, maio de 1965.

A família Alfonso Stricker

DIA' 00 ESTATfSTICO
E DO GEóGRAfO
TranFcorre nesta data

Muitas das doenças do
_ 29 de maio de 1965 _ estômago em adolescentes

o dia consagrado ao Esta-
e adultos, têm sua origem

11stico e do Geógrafo,
na infancia, quando a

ocupações que dia a dia criança, não sendo vigiada
vem aumdntando de im.

de acôrdo durante suas

portância dentro de !lassa refeições, adquire o hábito

sociedade. de comer rapidamente e·

00m vistas para a efe- ingerir líquidos em dE.ma

méride, vimos de receber
sia. Isto pode ser pro

atencioso cartão do Ins- vocado por estar a criafl

petor Rsgional, que re- ça com alguma tarefa por

produzimos abaixo: - terminar ou por estar an-

siosamente à espera deAo ensêjo das come-
alguém. A mastigaçãomorações do DIA DO

ESTATÍSTICO EDO GEÚ. insufi�ieDte da comidd e

GRAFO, tenho a satida- a ·ingestão de muito H

ção de, em nome do Ex- quido durante as refeições;
mo. Gen. Aguinaldo José faz com que o suco gás
Senna Campos, Presiden-

trico se' dilua em demasia,
te do IBGE, e do Dr. Se- provocando dilatação e

bastião Aguiar Ayres, dispepsia. Por isso, ami

Secretário Geral do Con. gas leitoras, cuidem para

selho Nacional de Esta- que suas crianças façam
11stica, apresentar a V. as refeições com tempo

Excia os mais vivos agra
suficiente e com pouco If

decimentos pela inesti qUido., Será o melhor re

mAvel cooperação que
rr.édio para que nunca

vem prestando aos ser-
tenham problemas de es

viços estatísticos em San. lômago dilatado que po'

ta Catarina. d'erá, no futuro, acarretar

sérios problemas, princi·
ARÕLDO CALDEIRA pdlmente para as môças.
Inspetor Regional (AABé)

Prestigie um produto. jaraguaense!

CA,FÉ MARCA J Dr·T.E !
, A·gora um p.rodutc;>, da fi'rma E.GON SASSE

Exija de seu fornecedor.!
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