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,

\7laTOR B'AUER ccndldctc

Domingo último viveu
a cidade de laregué do
Sul momentos de intenso
civismo, com a realtzação
da Convenção Extraordí
nária, da U.D.N. que ter
minou por a I' o n I a r o

dinâmico vereador e in
dustríel : Vlctor Bauer a

concorrer como candidate
nas eleições de 3 de ou

tubro de 1965.

Municipal da UDN de Ita
laí, luntando se mais tarde
o depurado estadual Pedro
Colin, os quels cornpuse
rarn a rnêsa da convenção
e que foi enriquecida pe
los fundadores da UDN e

baluartes udenistas, nas

pessôas dos srs. 0110
Schneider, Orevleno Tissi,
Ricardo Wendorff, Bruno
Mass, Augusto Maurer,

Na verdade, já de algum
tempo movimentavam se

os udenistas Iaregueenses,
no sentido da apresentação
de um elemento que repre
sen lasse efetivamente o

.

I
I

anseio popu ar, que nesta
altura esré mets do que
convencido de que é che
gada a hora de pôr a casa

em ordem. Ausculternentos
varios I foram feitos JUDIo
dos eleitorado udenisre e

não udenista, assim como

de diversos elementos mili
tantes em outras correntes

partidárias, conduzindo IÔ
dös as soluções pera a

pessôa do jovem e ernpre
endeder vereador Victor
Bauer, homem motivo de
crüicas pelos seus adver
sários gretuttos, porque
vêm nêle a fôrça renova

dora nos heblros polfticos
e adrnlnlstrarlvos de nos

sa rerra.

Os amplos salões do
Clube Atlético Baependí
foram pequenos pera con

ter o grande número de
convencionais e de sim-

'patisantes udernstas, con

tando se, mesmo, repre-
senreções de outras' cor- Celeste Alquini e Tharci
rentes políttcas do' Muni- cio de Oliveira' Mafia,
cipio a prestigiar o me- sendo abertos os traba·
moravel c o n c I a veda lhos pelo Presidente do
EIerna Vigilância. 'Diretório Municipal da

UDN de Jaraguá do Sul,
Desde as primeiras horas sr. Octacilio Pedro Ramos.

do dia 20 do. corrente, Para saudar os iluslres
acorriam para a séde do visitantes, os c.onvencio
nosso principal clube so

cial militantes na polilica' --
catarinense,

.

notando·se
entre outros o Senador
.Anlonio Carlos Konder
Reis, candidato da UDN
ao govêrno do Estado, o O vereador pontagros·
sr. Eduardo Solon Can- sense João Gonçalv�s Ro·
ziani, ,Prefeilb Municipal drigues requereu à Câmara
de ltajaf; o lider da reno· 'de sua cidade a constitui
vação•.ver�a�or .

e i�dus ção de uma co,niss�o de
trial Dr. NIlson Wilson perilos contcidores para
Bender, os depulados es examinar as contas do
taduais Pedro Harto Her prefeilo José Hoffmann.
m,es, Arno .En�e! repres�n- Reperculiu muito' 'naquela
tando o· Dlrerorlo RegJO- '.

nal da UDN, Celso Ivan
da Cos'ta e Fernando IBr üggmann Viegas, o jor�
nal!sta Jali Meirinho, di

"

retor da Rádio Santa Ca
tarina, o Gé:... Eüclides
Simões, diielor da Rádio
Diário da Manhã,. Jaime
Nascimento. vereadór por
Florranópolis, Lucidorio
S. Bastos, vereador por'
Mafra, W'alle'r Fleischmann,
presidente do Diretório

pelo plenário com celoro
sa salva de palmas, fez a

saudação ao candidalo
Victor Bauer, enalrecendo
as qualidades do jovem
administrador, a que se

juntou o vereador Pedro
Fagundes, solidarizando
se. com, tão oportuna es-

CONTAS DO JUCA
cid,ade êsse fdlO, perfeHa
mente' legal nos têrmos da
Lei. Orgânica dos Munici

pios, pois veio revelar
que aquele vereador duvi
dà da veracidade dos ele
menios da pre'5laçaO de
contas do prefeito de
Ponla Grossa.

VEND'EM-SE
por motivo de mudança em trânsito: Uma

Sala de Jantar (fina); 1 fogão a ga'z 'Dako
(completo); t'mesa de cO,zinha; uma cama turca,
de casal; uma p a r e 1 h o toca-disco Hi Fi
"80natta", portátil. Uma caixa cl 50 fitas de

gravação, de 600 a 1.200 pés. Preço pechincha.
Ver e tratar Rua Epitácio Pessoa, ,284.

"

O
-

sucessoc munlclpcl

Finalizando o importante
conclave udenista, usou

da palavra o Senador
Antonio Carlos Konder
Reis, Candidato ao Go
verno do Estado de Santa
Catarina, dizendo dos
seus propósitos de bem
administrar a terra barriga·
verde, quando eleito go·
vernador, em 3 de outubro
de 1965.

Um almoço no ltajara
Tênis Clube reuniu os

candidatos e COmJlIVaS,
que foram saudàdos pelos
vereador Eugên:o Vitor
Schmöckel, oportunidade
em que, tambem, usaram
da palavra os vereadores
João Lúcio da Cost?l,
Hans Oerhard,' Mayer,
Pedro Fagundes e'Os can

didatos Victor Bauer 'e
Antonio Carlos Konder
Reis.

I

Presentes ao conclave ·altos 'próceres da política catarinense -
-

_

Antoni? Carlos e 'Nilson Wil�on B�nder mu�to apla!ldidos - Cid�de , ARRUMAÇAO DA CASA
e Interior receberam com símpatía o candídato nao comprometIdo '

,

com a atual administração - Outras Notas Déficit de Cr$ 3 Trilhões, Redu-
zido para 750 Bilhõesnais e demals presentes, I colha. Seguiram se as pa

usou da palavra o nOS80 lavras do deputado Per·
diretor, sr, Eugênio Vitor nando Brügmann Viegas
ôchmöckel, seguindo-se a e do vereador Nilson
palavra do lider da mtno. Wilson Bender, tôdos unâ
ria ne Câmara Municipal, nlmes em reconhecer no

vereador João Lúcio da vereador udenísta Victor
Costa, fazendo a indica- Bauer, a pessoa indicada
ção do candidato. O de- para conduzir o nosso

purado Pedro Harto Her- Município ao seu grande
rnes, após a proclamação destino de comuna pro
do candidato e recebido gressista e livre de cor

rupção e negociatas es

candalosas. O lider da
renovação cetertnense, Dr.
Nilson Wilson Bender,
propoz um minuto de si
lencío. em sinal de pesar
pelo falecimento ocorrido
em Curitiba, dia 18, do sr.

Joaquim Narciso Azevedo,
pai do ex-vereador Murillo
Barreto de Azevedo.

Transmitido pela Rádio
Jaraguá, falou em seguida

' ...." ......."'_ -e der -lereguaense e

Candidato à Prefeitura
Municipal, vereador Vic
tor Bauer, muito emocio
nado, mas deixando trens

parecer em suas palavras
do firme propósito de bem
adrntnistrar o patrimônio
público da Metropole \ do
Drnamlsmo e de fazer
soprer ventos benfeselos
aos seus munfcipes, os

quais aguardam ardente
mente pelo' porvir de me

lhores dias.

.

Esta seção, que só trata damas. A moça já decla
de assuntos sérios, vez r(\u que se o massête deve
por outra para' fugir à cantar' em alguém, que
monotonia, divulga cosas cante mas. não em suas

assim: Ma'riusa Silva, de curvas certinhas e sim
18 anos, g�rota·propdgan. no lombo desses maridos
da na TV paulista' e que bobócas.que ficam a olhar
é uma coisinha linda, toda "a lavação do carro Ja
fôfa é curvilinia, está guar".

Uma magnífica· manifes ameaçada de ser barbara-
.

t�çao cívica da UDN' de menle surrada por um

I' . grupo de madamas .suas
Jaragua do Sul, que assim viZinhas. É que Mariusa•.
'inicia <?s seus preparéJrivos, todas as mdnhãs no páliO SE vob� Jara-

para. as eleições de'3 de 'de, sua 'residência, "vesli- guaense é MÚSICO,
b d t" da'l de biquini. põe-se a não deixe de inscre- .

QUIU ro ú corren e ano, lavar o seu aUlomovel
. ver se na Sociedade

com uma candid�tura que Jaguar, e çis maridos' das 'de Cultura Artistica.
desperta simpalias das madamas de olhares em· Ela n e c es s.i ta d,o.

bevecidos ficam nas jane

�oncurso
de todosmais signjficativa� enlre

las minulós a 'fio, cOn para projetar a cu 1-
outras correntes polfticas templ,�nd� a .'�I.a�a.ção do tura de nossa.�erra.
do Município. carro , o qu� Irrlla as ma- �_.

-

'

Por J.' DE CASTILHO PINTO

Uma casa desorgentzede, onde tudo vive ati
rado aqui e ali porque nada rem lugar certo e cuja
despêsa ultrapassa sempre a receita, tem sua arru

mação demorede e trabalhosa, disto sabemos muito
bem.

Pois. a nossa casa comum, que é o Brasil, ti
nha chegado à êste ponto de desordem, onde tudo
corria à matroca principalmente o setor da economia
e da finança, estrangulado por uma inflação
devastadora.

Para se ter uma idéia de como se apresentava
a situação econômica e financeira da nossa casa

comum, basta dizer que o custo de vida, em dispa
rada louca' e cont i nua, chegaria ao fim de 1964 com

um índice de, 160% de aumento, cifra que se mos

Irava stmplesmeme fabulosa quando se sabe que
nos paises europeus um eumenro de 4% é consíde
rado por demais exagerado. E como arremate de
tudo isto, o déficit da -Llnião pare o fim de 1964
estava estlmedo nesta sorna astronômica - Tres
Trilhões de cruzetros.

O problema era de tel complexidade, que só
mesmo um conjunto de medldas drásticas poderia
resolvê-lo. E as medidas vieram, poslas em prétíca
pela Revolução de Março, e paulatinamente foram re

freando a taxe de inflação e deficitária, de modo
que chegamos ao fim de J 964 com um índice infla
cionário de 80% ao invés dos 150 estimados, e um

déficit de Cr$ 750 bilhões em lugar dos três trilhões
previstos..

Estamos em junho de 1965, portanto com 15
meses de Govêrno Revolucionário e o quadro eco

nômico-financeiro que se nos apresenta é êste: - No
tá-se claramente que O custo de vida está esta

bilizando, mas admiti-se que só em 1966 é que al
oançaremos estabilização quase absoluta com uma
taxa de aumento -de apenas 5%.

.

.

Para muitos poderá parecer
estranha esta afirmativa, diante de alguns aumen

tos que ainda ocorrem, mas de um modo global a

realidade é outra. Assim é; que a taxa de aumen

to varificada entre janeiro e abril de 1964 foi de
37,1%; de abril à agôsto - (já dentro do Govêr
no Revolucionário) de 22,2%; daí até dezembro
foi de 12% e durante êste ano de 1965 de 6,4% fi-
cando,· pois, grandemente reduzida.

' •

Esta arrumação' da oasa, reduzindo para 750
bilhões de cruzeiros um déficit previsto' para três,
trilhões, e mais a quase total redução da inflação,
é o quadro econômico financeiro que se nos de
para 80 completarmos '15 meses de Revolução, e o

fato faz orescer de muito a nossa esperança na

atuação do atual Govêrno RE>volucionário.

Dedo .no Dodoi

DENÓDO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORRflO' DO POUO
II

I
,

,Ia embriagado
para a' .escela(Fundação: flrtur müller - 1919)

-

Emprêsa Jornalística
"Correio 'do Povo" Ltda,

- 1965 •

,
Diretor

Eugênlq Vltór 5chmöckel

A.SSINA'Ii·'JRA:
flnual .• Cr$ 1.850,00

, Semestral. • • CrS 950,00
AAulso '. . • Cr$ 40,00

BNDBRÊÇO:
Caixa Postal, 19

flvenida Mal. Deodoro, 210
Jaraguá do' Sul - S. Catarina

LIVORNO
.

- (ANSA)
Um professor desta cida
de notou que um aluno
de 11 anos ia à escola.
diariaments, ' em . estado
de e m b ri a g u

ê

s. Uma
comissão médica foi apu
'rar o (ato na casa do
garoto e descobriu que
sua mãe lhe dava' todas
às manhãs � copos de
vinho para premia-lo por
sua b'ondade e fazê-lo
crescer forte.
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II' Advogado II Laranjéiras, Pecegueiros,
, II Kakiseiros, Macieíras, J a-

II E S C R r T Ö R I o. : A V. M'A L -' n E o. D o R O, '1 2 2
11 boticabeiras, etc. Roseiras

r

,,, Ir Dahlias, Camélias, 'Oonl-

U JARAGUÁ DO. SUL II feras, Palmeiras, ete., etc.

II 'I! PEÇAM CATALOGO
I

,

I

(
II ILUSTRADOII NIAN SPRICHT D�U,,§(JII II'I I.

I • II
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::::::::::::::::::.��,! I�I! DR. IVO KAUFMANN II Aurea Müller Grubb c Oficial g��:o�n��:�d;fs��i:O� f���
II ;n' il tio Registro Civil do LO Dis de Luís Hornburg 'e de

Il . II 'I! -- Cirurgião Dentista li tri to c a Comarca de Jaraguá AdeJía Lemke Hornburg..
�..-----..:-- ..·-------dJ . I 1', do Su, Estado J�" Santa Edital n. 5985 de 21 6 65

..-----.""-- ......------

'I! ,'II I....atarma, Brasil. •

__ a sra, Tereza, esp. ii
Consultório: - Rua Preso Epítacio Dessoa 139 Faz saber que comparece-

do sr. Miguel Müller; II (em frente da BMPRESUL).
II rem no cartório exibindo os

III II documentos exigidos pe.a lei

III
- Aparelhagem moderníssim/J - 'II atim de se habilitarem para

'casar. Sc :

II RAIO X - CLINICA - CIRURGIA !,
II PROTBSE - CLINICA INFANTIL II Edital n. 5981 de 16·665

11:::::::::::::::::::::::-===:::-:::::::::::==:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Au gusto Jagelskí e

Olinda Kochella
".

Aniversá.rios

Dia 30:

�:::=:::::::::=::..::=::::::==:::::::::::::::==::::::=:::::::::-::;:::::::"
i! DR. WALDEMIRO MAZURECHEN !I
II CLINICA MêolCA - CIRURGIA GERAL !!
II ,'iII III II
II II

II "

:,1: ULTRA SOM 1:1,'.ONDAS CURTAS
ii R. ULTRA VIOLETA ii
II Rua Presidente Epitäcio Pessôa 704 li
�:::::====:::======::.===:::=--=:d)

Ele, brasileiro, solteiro,
mecânico, natural de Rio
do Testo, neste Estado,
domiciliado e residente
em esta cidade, filho de
Antonio Lenfers e de
Ana Lenters.
Ela, brasileira, solteira,

industriärla, natural de
Jaraguá do Sul, domici
liada e residente em esta
cidade, filha de João Ba
bino t3 de Maria Alves
Sabino.

Dia 29:

A .sra, Vva. Maria
Wogei, em Alto Garíbal
di;
- Atulino. Baumann,

filho do sr. Bertoldo
Baumann, em Tres Rios
do Norte;
- a sra, Alvina Kars

ten Schwedler, espôaa
do sr. Frederico Schwe-
dler; .

_ o sr, Célio Gascho,
nesta cidade.

Ele, brasileiro, solteiro,
o p e r li r i o, na tural de
Jaraguä do Sul. domici
liado e residente em Ilha
da Figueira, nesta distrito.
filho de João Jagslaki e

de EH Fuck Jagelski.
Ela, brasileira, solteira,

induatriâria, natural de
Jaraguä do Sul, domici·
liada e residente em Ilha
da Figueira, neste distrito,
filha de Antonio Kachella
e de R o s a Ribeiro
Kochella. .

Bernado Lenfers e

Mirací Sabmo

FaZem anos hoje:
,

O sr. Ludgero 'I'epasse,
residente em Schroeder;
- 'o sr. Frederico F.

Moeller, nesta cidade;
- o sr:Alwino Hadlich,

nesta cidade;
__:_ Idía," filha do sr.

Rudolfo Kressin, em Rio
da Luz Vitória;
- Albano Piccoli, em

Rio Cerro;'
- Bruno George, filho

do casal Herbert e Re
linde Marschal, . n e st a
cidade; {
- a sra. Wanda, esp.

do sr, Fritz Meier, em

Barra do Rio Cerro.

A sta. Vva. Hildegard
Grubba Meister;
- Eunice, filha. do sr.

Germano dos Santos;
... a sra. Diva Souza

Duarte, espôsa 'do sr.
Manoel Albino Duarte.

Dia 1°:

O sr. Guilherme Pradí;
- a srta. Astrit Liane,

filha da sra. Vva. Alice
Schulz.

Afonso Krüger e

MeHla Spredemanu

Edital n. 5986 de 22 6 65

Antonio Avelino Fagun
des e Marina Luiza Pelis

Fazem anos amanhã:

Dia 2:

(F=::::::'::::==::::-=C:::C::::_-=;::::::==::==::::'==--==':��

II Jl)lo JElJIClffi OCAlUflWANN ii
II MÉDICO CIRURGIA... II
II II

" Formado. pelas Faculdades de Medicina das Univer- II
I' I'ti sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre ,

II li
P CIRUROIA - SBNHORAS _ PARTOS - CRIANÇAS E!

II Ele, brasileiro, solteiro,
" CLINICA OERAL II

s e I e i r o,
" I natural de Videira, neste Edital n. 5987 de 22 6 65
II J ooga prätíea em BospU�1l8 Eorop�ns II Estado. domiciliado e re-

ii Consultório e residência: II sidente em este Estado. Cuniberto 'I'homsea e

u

'I em Estrada Schroeder, Tunila Manske
ii Tel. 244 _ Rua Preso Epitácio Pessôa, 405

0---------0----------0 'I I filho de Arno Krüger e

1,--------- ----------11 Ele, brasileiro, solteiro,
. �

� !I CONSULTAS: 11'1 de Alzrra Sigueira. operário, n a t o r à 1 de
II Vende-se Otima. Chacara II III, Pela manhã: das 81/2 ás 11 horas 'ii do!l:�t�:�si�e!r:� �O�\ei�a� Blumenau, neste Estado,
" " P 1 d d 4 1/2' 17 1 ) h domiciliado e residente

-

. ...�. e a tar e: as 1 as I:' oras "'I J.araguá do: Sul, domlci·
II �m condições a combinar, vende·se II .. em Francisco de Paula,

II em São Francisco do Sul,
.

ótima chácara II II Atende chamados tambem à Noite II hada � residente e� �ta· neste distrito, filho de
.

1 d 50
.

I IL ii pocuzmho. neste dIstrIto, L I T
" .

coloma , com cerca e mIm e t r � S " �::::::=-====__=======:::=:::====__=& filha de Carlos Sprede- eopo do bomsen e de

quadrados, com duas casas de moradIa, .

. . Edith Thomsen. '

II engênho de farinha movido com energia II _

mann e de Emlha Dumka Ela. brasileira, solteira.
II elétrica, pastagens cercadas, bôa água,. II Spr-edemann. doméstica, na toraI de

II terrt1s de planta. . Oti.ma _instalaçã�. para II Dr. Francisco Antonio Piccione Edital de Proclamas rece- Jaraguá do Sul, domici-

" lavoura. e g a doI e 1 tel r O. - Distante II :MI:�D -.:co-c.R. JH:. 1."Z
bido do Cartório do Dis: Hada e residente em Barra

II
,3 quiló!D'etros' do centro ae São Francisco II

trito Schroeder do Rio Cêrro, neste dis-

'II
do Sul.' .

. II Cirurgia e Clínica de Adultos e CrianQas Edital n. 5983 de 18 6-65 trito, filha de OUo Mans'
. ke e de Ad-eJe Gnewusch

II Tratar com o Dr. Murillo Azevedo em, II Partos - DoenQa-s de Senhoras Alfredo Karsten e Manske.

" . Jaraguá do �ul. Em. Sã0 Francisco do
II Loni Lange

Sul, com Alvaro Tancredo Djppold, Rua
"

HOSp,ITAL JESÚS DE NAZARÉ - CORUPÁ
Ii R f él P d· h o 159 Ele, brasileiro, solteiro.a a ar In 0,_ n. �

II
Residência: Dr. Nereu Ramos,' 419

II operário, natural de

O-----�---o----------o CORUP_A·- 8AN1l'A CA3[AH.J[I�iA Guaramirim. neste Esta-
......��� � � IflI"" ....

____________________________. do, domiciliado e residen-
te ém Estrada Schroeder

c::I��_-"'(!)-"'4-"'(!)-"'_(!-"'(!l-"'(!l_"_<!I_�... III. nes te Estad-c, filho
. de Adolfo Karsten e de

Dp. Reinoldo Murara Clara ClIlbund Karsten.
Vendewse. uma propriedade contendo uma

r
--

'i I
Ela, �rasileira, solt�ira,

'casa de'material e uma.casa de madeira, situado .

II ,.ADVOG&DO�· domésllca. natural de

,

. Jaraggá do Sul. domici'.' à Rua Epitácio Pessôa, 497 em Jaraguá do SUl,·t ' t liada e' residente em' Ita-
Informaç;ões com Dr, I?iccioni, em Corupá. � E8crlt�rio ao lado da . Prefeitura " pocuzioho, neste distrito,

q===�=======�=,=_===,====="""L JARAGUÁ DO SUL -" �l�: t�n!eii���e�o t8ri:e�
.

Por prêço de. OC�.iãO:
II!:I: S·lot'ec' 'J'arag'ua' ·Ltda. 'li1li Edital n. 5984 ue 19 6'651 �:n�:.:elf�as:��Pf;:��e

I Norberto Bruch e por 129 de fundos. com

li 50 onns' de auanCI na arIe de cnnslruir II rCA'§A==em==-Ciulriii�i�l· E::o�:::il�::,o:o�:�ro, �;�������L.o:�!�:r�
II ,

Fábrica de Blocos de Cimel!to �ara co�s� ii ii I! operário. natural tle Rio
ii truções. Se V.S. pretende constrUIr, adqUIra ,q II

-
, ii do Testo, neste Estado,

II o matertal desta fábrica que é o mais mo- li II. Contendo 6 peQas" luz, água encanada ii domiciliado e residente
ii derno, e. a construção sairá .mais 'barato. 'II 11 e próximo de ônibus, vende-se ou troca-se. 'jj em Rio flêrro, ,neste dis-
.. ,

.
. II !'!I por casa ou automóvel em Jaraguá no mesmo I,l,': trito, 'filho de Oswaldoli J. _". FRANCISOO MODROCK li,'" --......--------

íll' Informaçoes .�om .. LEOPOLDO KARST"N 'II. i! valor. Base. do negócio -3 milhões. Tratar com II Bruch e de :A�elia Bruch. C 'cl P
.' C1;1 ALCEU GONÇALVES na Cia. Jordan, filia'! li Ela, brasileira, solteira. or�eio o ovo,

'ii
"

.' .nesta praça I' 'II H' de Jaraguá., . ,I! .domés·tioa, natural de um Jornal /J'

�:::::::::�=:-.:::::::==:::=�:::::::::=:::::::::::::::::::::,.:::o�::::::::::::::::;:::::::..::::::=J .\:::::::::::::-:::::::::::::::::::::::=:::::::::::;:::::..;::::::;:::::=:::==::=::::::::::::::::::9 Jaraguá do Sul. domici- Servíço ào. Povo �'

A sra. Olga Koehler;
- Irene' Lucia. filha

do 'sr. Vitória Bortolíní;

Edital de Proclamas rece

bido do Cartório do DiR
trito Schroeder
Edital n. 5982 de 18·6 65

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Loiz
Alves, neste Estado, domi
ciliado e r esidente em

esta cidade. filho de João
Avelino Fagundes e de
Ana Fagundes.
Ela, brasileira, solteira,

industriária, natural de
Jaraguá do Sul. domici
liada e residente em esta
cidade, filha de José Pelis
e de Ana Pasta Peíis.A sra. Vva. Paula

WieIe;
_. a sra. Edna, espõsa

do sr. Kurt Hamann;

-

c:. para que chei( ue ao cu-

'hecimeut'o de todos, manGel
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
atixado dU! ante I'i dias. Si
alguem soub::r de algum im
perumento acuse-o para o�

�ins legah..
AOREA MÜLLER GRUBBA

Oticial

Vende-se

Tratar na Rua 28- de
Agô·to, 51�, em Guara
miris.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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OORREIO DO POVO'

Partido Democráta Cristão "====:;=====;.o=�======�"
Diretório Mu�icipal de Jaraguà d� Sul II. O INVERNO EStA AI, .

"li
,Convenção ExtraoJ'din�ria,II ßffOHMf SUB fiflßDfIRß" II
Edital de Convocuçao,ti ," II

De acôrdo com - o Art. 36 letra a, e art. 34 II Lembramos a'08 srs. 'proprietários de II
paragrafo 1°. dos Eetatutos, ficam convocados '08 II geladeiras que necessitam de reforma, 'que II-Bruxelas. (Por Hans de cerca de 1,8 biliões membros do Partido Democrata Oristão de Jara- II as mesmas poderão ser reformadas nus IISteíner's - Impressões de toneladas de carvão. guä do Sul, na Iörma do Art, 32 dos mesmos Esta- 'II meses de inverno. II 'da Alemanha) - Aluda Os ho�andêses possuem tutos, para a Oonvenção extraordinária do Partido, " 'Desmontagem total, limpeza a jato de "decorrerão, alguns decé- as maiores reser�as. cal- a realizar se no dia 7 (sete) de Julho próximo areia, tintas de primeira qualidade, mão denios até o carvão ser c�ladas em mais �e 1 vindouro, ás 20 horas, .em sua séde provisória a II obra crítertcsa. II,vencido pelo petróleo e trilhão de metros CÚbICOS. <Rua Oel. Procópio Gomes de Oliveira 549,. afim lf. '. IIpela energia nuclear, Mas 'também na França, de deliberarem sôbre a seguinte ordem do Dia: '" Dllclna de Geladeiras de Rudl Brana Fone, 288 'fatualmente em avanço. na Itália e na Alemanha .

"
/ Jaraguä do Sul - SO. 'fEsta evolução poderá, as jazidas de gás natural a) Escolha dos �elegados a Convenção .ReglOnal __;._ _

porém, ser abreviada elevam o potencial euer- 'P) Exame da SItuação, com réterêncía as pró. 0 0 0

por um novo . elemento: gético. ximas eleições Municipais
ns üEE descobriram-se Os holandêses poderão c) Assuntos de interêsse partidário,últimamente, num lapso extrair provávelmente 30de tempo relativamente

a 35 biliões de metros Jaraguä do Sul, 23 de Junho de 1965.
breve, grasdes jazidas cúutcos por ano, expor- Aroldo Schulz .dIe gás natural.h <?s geó, tando cerca de metade Vice _ Presidente em exercício.og?S e engen euo.s lo- dêsse total. Estão cons-
calízam cada vez�alOres .truíndo uma dénsa rede Amadeu Mahfud - Secretário.
reservas, d� maueira que de "gasodutos" (Passe' onos anos vlndo�ros au-, neológismo!) que" para--mentará

. cOD'!nder!Ível- lelamente à rede elétrí
,

mente a ímportâncía do
ca, abastecerá toto o

gás natu�al como fonte pais com gás natural. É
de energta. . interessnate que neste l. O democrático instituto CÓDIGO FLORESTAL
Nau adm�ra� por ISSO, empreendimento partíeí Eletromotores Jaragu�� S. A. do "question time", dos

que a Comissão do M:e�. pam as companhias esta. partamentos europeus e

c!ldo Oomum ten�a im- duais de petróleo e uma Assembléia Geral Extreordtnéría norte amerícano, segundo
c.lado_ a tempo a lDve�· importante mina de car- o qual os Ministros de
tlgaç�o dos problemas vão, A utilização do gás .

Edital de Convocação Estado, ' periódicamente,
re�aclOnados com o apr�. natural na industria, em Ficam convidados os senhores eclonstas pera I

devem comparecer, índe-
veítamento

_ d�ssas JaZI' moldes de rentabilidade, se reunirem em assembléia geral extraordinária, no .dle pendentemente de coa
das. Os pnmeiros resu!- é uma questão de preço. 30 de junho de 1965, ás 15 horas, na séde social a rua vocação, à frente dos
tados foram agora bubli Os holandeses estão em- Prof. Antonio Esrantsleu Ayroso,83', afim de deliberar Representantes do Povo
cados na for�,a de um penhados em resolver sõbre a seguinte ordem do díe: para 'responder a quaís-
estudo subordínado ao êste problema. I

quer interpelações e
titulo" Problemas e Pers a) - Aumento de capital e alteração dos estatutos; prestar esclarecimentos,
petívas do Gás Natural No caso de se poder b) --: Assuntos de Interesse social. tem sido posto em prática
na CEE" utilizar efetivamente o na Oâmara dos Deputa-
No subsolo dos países gás natural na índustria Iaregué do Sul, 12 de junho de 1960. dos, extra-oficialmente,

, da OEE verificou se, até em modalidades de ren- • graças á iniciativa do Das dez emendas oíe-
agora, a existência de tabilidade eletiva, terá Elerrornorores Jaraguá S. A. Deputado Adauto Lúcio I reetdas pelo Plenário da
reservas de gás natural de ser crganízado todo Eggon João da Silva, Diretor Gerente Cardoso (UDN-GB), Lí- Câmara, cinco são de
num tatal de 1,5 a 2 bi- um sistema de importa, der do Bloco Parlamen- autoria do' Deputadoliões de metros cúbicQs, ção que abrangerá até tar Revolucionário que AroIdo Oarvalbo (DON _

o que, corresponde ao mesmo as jazidas de tem levado à sala de reu- SO) estudioso da maté.
valor calorifico efetivo gásnatural no Saará.

l�:::.:"·"·�·:�r··,""f"··�··"r·"'(n"·a·"··n·-n:u
..

··O··
..
·
..

,·�···I··
..

··�:�··�
..

··r,il.··I:·n·
..

··�··
..

m·
..
·
..

·a
..

··n,;t·n··
..
·
..

·::...li �:g:SdgOG�I����oO�����o f;�::8��:,c��?:·:�a odbj�:� ) Branco, um de cada vez, tividade e alto alcance
� l para amplo debate. dos uina que visa ampli��VEND E - SE, f' .� prob_Iemas naclon!lIS e

as disposições estimula

;:.:. OIRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BlLIA· :::11
análIse de execuçao d�s tivas, tornando obriga.Uma propriedade com 1.200 morgós - terras RES, INTESTINOS _ Cirurgia de Senhoras planos governamentaIs tório u financiamesto de
com OS senhores deputa-apropriadas para o plantio do arroz - contendo. Diagnóstico Precoce do Clncer nas Senbo'ras

:�:l dos. projetos de refloresta-
o seguinte: J A democrática medida mento, pelo BNDE, Ban-
Um bananal com 10.000 pés produzíveis. (: Comunica aos seus dientes que atenderá. no seu

�
tem sido muito bem aco· co do Brasil e bancos

I 30 morgos de arrozeira plantada. H novo consuft6rio ii Rua Artltur Müller n' 160 � lhida e produzido renäi· de desenvolvimento re·'
10 mil melros de valas para arrozeiras. f: (AO LADO DO NOVO HOTEL) ; mento excepcional, quer gionais, até 3% das apli·

�5�élpeés�r��a����t;�i1��í�::�� ���e:;I�����,500mts) f·.L..��=...:.�,��: ...��:���::.�...�:�..�:...r:",:'���:,�:J i::: ?: .e���:!�O�ei::' i:i.::��IE::�!: ����::
1 casa de madeira., f
3 pasto cercado com arame,

12 mil pés de aipim.
1 Batedeira 0.0 3 - com motor - ótimo estado.

11l1E5il!�--= 11 i5&1
t Catroça - etc. etc. etc.

-I.

I Melhores informações com Vitor Zimm�rmann. I I"
DR" J <:> R N SO E LT E R

1'1 n�� LOJ_�S _�?UAT'
-

.Filial Jaraguá _�_�__

SUI W

_'
I CIRURGIItO DENTlSTIi I

1;-._"
Turbinas Gigantes

- � Moderníssimo "AfROTOR"

Reduz o tempo de trabalho "�Sôbre Um Único Eixo"

,I!ll-:!?����!:L-I CL�:;;�nt. �I:::::Ad�c�::;:�E I pr�m���ss t�rb�:a�ua: ��!�iat�����i!e d�m�5,b8�
\ 1'- RAIOS X vapor que alcançarão no motores de automóveis

III Fotografias em Geral - Fotocopias de Documente.s - mundo inteiro a potê'ncI'a comuns.

IIJIl ./'

Filmes e Mate�ial Foto - Aparelhos e Acessórios

I� Consultório: Av_ Getulio Vargas, t9� m de 600 megawatts sôbre Os trabalhos foramA pedido. atende a domicilio 4& tambem _. ...

ú·
. _

d f' d à OMP G E'
"

em. lo-::.alidades vizinhas
I I (Anexo ao Dep,ósiro da Ä,ntarctica J I um DICO eIXO serao e con Ia os O A NI

construção francesa. E. ELECTROMEOANIQUE, à
�����®������� a' 1��I�I�;����i�; I�� D.F. acaba de encomen- firma RATEAD-SCHNE�

,

I dar, a primeira, que será' DER e à S o ci e d a de

'Im:_";wU55l�;lUlr,l'll·n'nilli" ;:'rr"P:iIli�t: .. � �!Ep>E,.li!I�EiTp!lll'��� '11""'1' �::üst���er��:!�igí; I ;�rr�i;�� .��q��::;�� ��I���;����:l�;�:�:�
!I llJIll o IVll llll\lJl J.D)COl. �lL\UI M� ßlIL� 'ii �\.\U\lJI

." 8 tua classe, lOsere progresso notável. uma grupos dessa potênci-a

I II'
J

II
fi vendo·te 'I)a Associa- máqui,?a de 33 metros de nos Estados Unidos. êles

" • .,.,. Ci• .,. In ção C o m e r ci a I e comprImento, pesando compor�am duaR linhas

I_il I Industrial de Jara- 1,250 toneladas e cujo de �ixo_ (SII)
... guá do Sul.

I da F��:C:s�:t��� �:��a :��::r \!:irM:::h�l�e���:� I---«� r=�=PRECISA:5Ü;:=l11.11 111antêm est.reito intercâmbio judiciário com os ex-Escritórios II �.uA�eR�Mi��AerrG;IIe.sAco�;N�:POd�VsA�� il'lll li '

de :Advogacia DR. HEROILIO, ALEXANDRE DA LUZ, ('.

3 BONS OFIOIAIS PARA PALETÓ II

III ,com �éde) em JDinvillB e São Francisco do Sul; está em III i8 ROBERTO M. HORST II
1 ÇAL'oEIRO , I! '

;'1 condições de,. tambéqt, aceitar causas para aquelas 00- Ü" que dispõe de maior sortímen. II
' Paga-se Or$ 6000 para o paletó IIII ,II to na ,praça e oferece seus artl· ii e Cr$ 1.40Q a 'calça. II

.,- m,arcas, .sem maiores onus para seus constituintes. .,. gos à preços vantajosos li '

'. ii�I "
" I" ,�, ,; ,_ ..

'

••• m I(ua Mal • .Deodoro 3 • jaraguä H Tratar com DAL,PRA AlfaIate Modas
lj'1I!1!1EllB!li5lllllE!!!l;�;!i!!!!II!E!!,_u--.;IEiaIiEEl;iiS!!lii&I,--:-I:!i!iIIIIIBIl;l!ii!!I�i!iSIIIl!!Eliil ��--'<t�-"'(f) �!l=:::=====:::::::::::::::':::::::::=:::::::::=::::::=::::::=:::==::f,I

UIna nova fonle de
energia: gás nalur.al,

•. 1

'A Comissão da CEE publicou um estudo
altamente eluoidativo

.

Noticiário
Brasilia

de

"Question time" no Brasil

As Oomissões de Consoo
tituição e Justiça e de
Agricultura e Polítiea
RUI:'al iniciaram na se

mana finda, por intermé
dio dos relatores, depu
�dos Ivam Luz (PRP -

PU) e Newton Oarneíro
(DON - PR), o exame
de importante Mensagem
Presídencíal propondo a

adoção de navo Oödíco
Florestal.

'ENERGIA

J' Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO ROTARY"
.

'

JOAQUIM NARCISO DE AZEVEDO(SA.NTA Cl\.TARI�A)l\NO XLV JARAOU.\ DO SUL SÁBADO, 26 OB JUNHO, OB 1965 N.O 2.õ34 I

Repercutiu dolorosammente no seio da familia
rotariana, o infausto passamento, em' Curitiba,·
Estado do Paraná, dia 18 de Junho. cerca das 5
horas, do sr. Joaquim Narciso de Aze�edo, pessôa.

muito estimada em nosso meio, progenitor do nos
so companheiro Murillo Barreto de Azevedo. Uma
caravana seguiu para a capital paranaense para
homenagear o ilustre falecido, tendo sido represen
tado o Rotary Club de Jaraguá do Sul; pelos ro
tarianos Nutzi e Schmöckel.

A Coluna Rotary, apresenta ao companheiro
Murillo Barreto de Azevedo, à D. Oessa e demais
familiares, as expressões do seu profundo pesar.,

PRESIDENTE RODOLFO APRESENTA-SE
NOIVO

.. ,9 �UE VAI PELO LlON� Eletrobrás:
3 bilhões em

FevereiroOS AGRADECIMENTOS DO LEONISMO
Rio (A.N,) Dentro de

seu programa para su

prir o Pais de maís ener
gia elétrica,' a ELETRO
BRÁS, no último mês de
fevereiro, efetuou apliO Líons Clube que diz "Obrigado" sincera e cações no montante defrequentemente, será recompensado muitas vêzes Cr$ 2 bilhões, 735 mípelo esfôrço. Portas que de öutra forma estariam lhões e 125 mil, em duasfechadas para o trabalho e os serviços do Leonís- de suas emprêsas subsí

mo, abrir se-äo com facilidade. diárias - CHESF e Ohar-
Diga "Obrigado" aos seus companheiros. _ queadas - e a três as

Reconheça os integrantes de seu clube, e os sociadas _ CEMIG, aELG
lideres, que' tenham feito alguma contríbuíçäo e ELETROaA�. .

destacada para o trabalho do clube. Faça o com A. companhta Hídro
uma palavra amável numa reuníão, - ou com I E!étrICa

do São Frau
uma expressão permanente da gratidão do clube. CISCO _ CHESF - que
No catálogo de Materiais de Lions Interna-cional recen�emente este�deu
há inúmeros diplomas, placas e lembranças que suasllD�a de transmíssão
podem ser obtidos a preço razoável e que serão até a cídade de Fortale
de grande valor pára o agraciado. za, e no momento exe

cuta obras de expansão
da usina de Paulo Afonso,
recebeu 1 bilhão. 27
milhões e 433 mil.
A Centrais Elétricas

de Goiás S/A - CELG -

que está construindo a

usina de Oachoeíra Dou
rada. recebeu Cr$ 790
mihões; a Centrais Elé
trtcas de Minas Gerais
�/A - CEMG, que de
seuvolve o plano de pro
dução e transmíssão do
Estado de Minas Gerais,
Cr$ 320 milhões; a Cen
tral Elétrica Oapívarí -
Cachoeira SIA - ELE·
TROCAP, empenhada
na construção da usina
hidrelétrica de rio Oapí
vari, com capacidade
prevista para 230 mil
kw, Cr$ 291 milhões; a

Termoelétrica de Char
queadas S/A. situada no

município de São Jerô
nimo e fornecendo à oí
dade de Pôrto Alegre E.
áreas circunvizinhas. Cr$
298 milhões e 692 mil,
esta a fim de completar
as obras de sua usina
térmica.

Muitos companheiros talvez' tenham idade
sutícíente para se lembrarem da rima infantil
que dizia: "Existem pouquíssimas chaves, Que
abrem corações com facilidade; E não esqueça
que uma delas, São Obrigado e Tenha a bondade."

Logo nas primeiras .horas da- última segunda
feira. corria a noticia, sensacionalmente descoberta
pelo comp. Manoel, de que O nosso Presidente
Rodolfo Huíenuessler, resolvera dar um adeus à
sua condição de solteiro, noivando dia 20 (domingo)
com" a Srta. Karin Duwe, elemento feminino de
grande destaque socia I no Vale do Itajaí, filha
prendada de tradicional familia radicada na encan
tadora cidade de Ibírama.

A noticia não só foi confirmada, como serviu
de pretexto para uma visita ao Presidente. onde
recebeu os cumprimentos dos seus companheiros.
ocasião em que \ se deu consumação de deliciosos
aperitivos e cervejas.

Esta coluna, ao tomar coohecimento de tão
auspicioso acontecimento que alegra as sociedades
de Jaraguá do Sul e Ibirama, apresenta ao seu
Presidente e à Exms. Noiva, Srta. Karin Duwe, 'os
seus mais cor�iais cumprimentos. I

CURSOS os PSICOLOGIA

Diga "Obrigado" Irequentemente ao Redator
do jornal local, e aos gerentes das estações de
televísão e rádio que dão publicidade ao seu
clube. Uma pequena nota de quando em quando
ou uma resolução do clube, serão objeto de
alto aprêço. MEB/NBN. Inslluções sobre o curso de "Psicologia Dinâmica de Personalidade.

No dia 5 de julho próximo terá inicio o pri
meiro dos cursos que serão ministrados pelo Pro
fessôr 'Dr, Toshiaki Saito, sob iniciativa do Rotary
Club de Jaraguá do Sul. Este curso, de "psicologia ..

dinâmica da personalidade", podei á ser assistido
por todos os interessados, mesmo não tendo acom

panhado as aulas realizadas durante o mês de
abril último. Todavia, a participação deverá se
dar desde o primeiro dia, sendo vedada a presença
ás aulas subsequentes aos que não tenham assistido
ao infcio do curso. Impõe o Professor Saito esta
condição, para que os alunes possam parrieipar da
evolução dos temas apresentädos e. por sua vez,
permitir que o Professôr aquilate melhor o apro
veitamento dos ouvintes. A d iracão será de cinco
dias, iniciando-se na segunda feira, dia 5 de Julho,
para terminar na sexta feira. Sobre os demais cur

sos, daremos instruções nas próximas edições deste
jornal.

A inscrição para os Cursos de Psicologia
poderá ser reulizada nas lojas R E N N E R ou

OOUAT, ou na casa particular do sr. Hans Brei
tha u pt, ao preço de Cr$ 3.000 por curso. Para es·

tudantes e professores: Cr$ 2,000.
Inscrições para consultas individuais, test9s

e orientações psicológicas serão aceitas na casa do
sr. Hans Breithaupt. mediante a seguinte Tabela
de Preços:.. Teste Vocacional: Cr$ 15.000; Teste de
Orientação: Cr$ 10.000; Entrevista Particular:
Cr$ 5.000.

O teste �ocacional realizar·se·á. Em conjunto,
no dia 12 de julho, às 9 horas, no Colégio da Di·
,ina Providência.

Diga "Obrigado" aos oradores e artistas, que
tomam parte em seus programas. Líons Intsrnacío
nal dispõe de um diploma de reconhecimento de
baixo prêço para presentear o seu orador. Alguns
clubes presenteiam seus oradores com uma assi
natura anual da Revista TRE LIONS, dessa forma
dizendo "obrigado" e divulgando o evangelho do
Leonismo ao mesmo tempo.

Diga "Obrigado" às autoridades e funcionários
de sua municipalidade quando realizarem algo
extra para seu clube.

Diga "Obrigado" 80S sócios e dirigentes de
outras organizações da comunidade que colabo
ram para o êxito de suas campanhas Leon1sticas.

Não se sinta constrangido, igualmente. para
dizer "obrigado" ao 'Rotary e ao Kiwanis ue quan
do em quando. Estamos todos trabalhando para o
mesmo fim.

Diga "Obrigado" às espôsas. Alguém já disse
que se não fôsse pelas espôsas que deixam seus
maridos irem às reuniões, não haveria Líons
Internacional. As espôsas ajudam realmente de
múltiplas maneiras. Diga-lhes "Obrigado" com
uma noite das Damas de quando em quando nas

quais elas são convidadas de honra. Nada de as
suntos do clube; apenas boa comida e diversão.

Sem dúvida alguma, diga "Obrigado" ao

público. Se o seu elube fôr bem sucedido numa

campanha de levantamento de fundos, mande
publicar uma nota' no jornal local para dizer
"Obrigado". Não' vá se esquecer disso até a pró
xima vez; prepare o 'caminho para futuros suces
sos com um pouco d� gratidão.

Por fala!' em aprêço e· copsideração, diga
uma palavra amável em tôda ocasião que se ofe·
reça. Você já enviou um cartão de a,niversário'ou
uma nota estimando as melhoras a um companhei
ro Leão? . Você já dirigia ao Leão Antônio e

apertou lhe a mão !)or um trabalho bem realiza
do? Você já agradeceu ao presidente da comissão
de programas por um bom programa, ou ao pl'e.
sidente do clube por uma boa reunião? I Você já
E'screveu a um Dirigente _ Internacional ou ao

editor de THE LION, dizendo uma palavra
amável?

"Obrigado" 'é" uma pequena chave que abre
muitas 'portas.

'

Sociedade Divina
Providência

o Presideute Castelo

I
de "Monte Castelo", no

Branco baixou Decreto D. Planalto Norte, à margem
ó6.õOO, publicado no Diá da "BR-2", deverá
rlo' Oficial de 15 de junho, inaugurar brevemente, ser
declarando de utilidede viços de iluminação públi
pública a "Sociedade Di- ca e luz domiciliar.
vina Providência", com O Prefeito lovino Erní-
sede em f'lortenópolte. dio, depois de haver re-

ITAIÓP0L13 cebido auxflio federal de
AGRADECE 10 milhões de cruzeiros,

O sr. Afonso Klemke adquiriu um conjunto die
Prefeito Municipal d� seI elérrico de 50 KWA e

ltaópolts _. SC, entusies- comunicou o fero ao Oe
mado com o auxílio fe· purado Aroldo Calvalho,
deral de mais 50 mtlhões que fizera incluir o euxí
de cruzeiros para a con- lio no Orçamento dd Re
clusão da linha de trans· pública e conseguiu rece

missão "Mafra-Iraiópo- be·Jos para o Prefeito.
lis", recentemente obtido, Também as prefeituras
dirigiu telegrama de agra· de Xanxerê. Irineópolis e
decimenros e de congra- Major Vieira, receberam,
lulações ao pepuradf) A- graça� aos esforços do
roIdo Carvalho, eleito pe- mesn.o parlamenlar, sub-
Ia região. tanciais auxflio do Govêr
MONTE CASTELO no Federal, pélra atender
TERÁ ILUMINAÇAO ao problema da eletrefica·
A cidade catarinense ção.

Campanha do
Silencio no Aecife

f1!'===::::::==:::=:::::::::':::::==:::=::"':::�ti \1

!I A representante do II1

Superenxoyais Blumenau II
\ I:

liDa. RACHEL LEHMANN, em jaraguá, Corupá, "
I Guaramirim, Massaranduba e Estrad.a Schrreder, II
li precisa vendedor(a), com ótima comissão. II
ii !l
11 Informações à Rua Juscelino liii Caixa Postal, 90 !!
ii }'
II • Jaraguá do Sul - SC ii
�:::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::.",=,,;:::Jj

adotadas pelo Departa
mento Je Licenciamento
e Fiscalização da Pre
feit'ura do Recife e que
começaram a ser aplica
das no dia em que se

inicio_u a Campanha ào
Silencio naRta Capital.
Já foram autuados cen

tenas de transgressores.

RECIFE, - Multa de
duzentos' a quinhentos
cruzeiros· para o moto
rista que buzinar nas
ruas centrais da cidade
durante o dia e penali·
dades de até mil cru·
zeiros' por toqu� de bu
zina na, part�· da Boii�,
em qualquer lugar da
cidade, eis as medidas

;

prod u.to, 'jarag uaense!Prestigie 'um

CAFÉ
,

MARCA. JlJTTE!
Agora um pr'o'd,uto da fir'ma EGON SASSE

Ex�ja de seu fornecedor!
(
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