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..Ano XL

. �ARAGUÁ DO, SUL {Santa Catarina), Sábado, 30 de J'EILHO·,de 1960 N°. 2094,

Goroado de qronde êxito
,Agro·Peauórici da· Associação

/"

Dr. Celso Ivan da Costa

Cl 70.' ExpoSiaão
Rural de Jaraguá do' Sul

Iniciam-se ,hoje. os tão importante con

trabalhos' da Conven· clave que promete
ção Regional da VPN ser dos mais concor

que irá homologar a ridos dos últimos
candidatur� do Sena- tempos" notadamente
dor,l r i ti eu Born- após.' a. vitoriosa
hausen ao govêrno excursão política em

do Estadp de Santa todo o norte catari
Catarina. De todos mmse e no Oeste,

.

os Municípios do onde se faz acompa
Estado afluem deze- nhar dos srs: ,Milton

.

nas de caravanas em C a m pos e j â n i o

'I demanda da capitall Quadros.para' tomar parte de

o
.

Governador
congratu l a

raças

Dt Tycho Brahe
Fernandes Neto
Aprovado o jovem
causídico jaraguàense
no Concurso para
Juiz substituto

O Dr. Tycho Brehe
Fernandes Neto, pelos
seus dotes de cavalheiris
mo 'e urbanidade, desde
que instalou em nossa
Cidade. o seu escrilório 'de
Advocecía, veio sistema
fica . e paulatinamente
grangeando a amizade de
todos que o conhecem, e

pelos seus conhecimentos
jurídicos, cultor intransi
gentes da ciência do Di
reito. pela sua elevada
cultura, firmou-se entre
nós como advogado emé
rito.
Estudioso persistente,

de he muito vinha se

preparando pera prestar
Concurso de Juiz ôubsti
luto. aberto pelo Tribunal
de Iusnçe do Estado, pare
preenchimento de vagas
no Judiciário Cararinense,
a par de sua grande ati
vidade forense.

Sabemos, nós das noites
de vigilia e dos esforços
pare o preparo da vastís
sima matéria que compo
ria o programa do Con
curso, despendidos pelo
jovem advogado.
Agóra, cbeganoe a

elvíçareíre noticia da
Capital do Estado de que
o . Dr. Tycho Brahe Fer
nandes Neto, de 7 cendi
deroa ao Concurso foi o
único aprovado, merecen
do a Junta . Examinadora
os maiores elogios, pela
íorme com que se condu
ziu nas provês, dando
uma. consagradora prova
de capacidade intelectual
e cultura jurídica.
Esié de perebene a ju

dicatura Catarlnense, com
a 'entrada em seu seio do
jovem e prornissor Juiz.
(Continua na última' página)

o sr; loãoLúcío da Costa, no" quebra o ritmo da getal,.:bem como toda a·

cujo discurse divulgamos- nossa exisrêncla local pare equipa de especialistas',
adiante. No ' almoço. em, dedicar-se exclusivamente são um atestado vivo de
nome de Assocíeçêo, falou ao reconhecimento � adml- quanto pode a adminis-

. o vereador Dr. Murillo B. ração dos homens que tração pública quando
de Azevedo; o Deputado vivem no campo. junto de imbuída de bons propô
Altir Weber de Mello, re- suas lavouras e de suas sitos.
presenrente da Assembléia críeções, Iorrnendo com ,

Legtslartva do Estado, o justo orgulho um todo que Daí terem as atuaçoes
Secretário da Agricultura, se agiganla dentro de nos- dessas homens públicos
Dr. Celso .lvan. da Costa sa economia. A cada visita de valôr, repercutido na

.
e, finalmente o Governa- governernentel acelere-se nossa própria vida regio
dor do Estado. o impulslonamenro que os nal, de modo a que nos

A Associação Rural de A 'seguir publicamos o levredores imprimem ao esforeamos para tornar

Jara.guá do Sul e os

.or�J discurso proferido pelo sr. desenvolvimento de suas eloquente o nosso agra-Ig.a�lzadores da ?a,. Expo- João Lúcio de COSIa, quan- terras, como que um estí decimento. .

SIÇ1J.O Agr� �ecl.târla r�ce- dQ.,da íneuguração da Te: mula, a fôrça nove, a
beram as mais Ilsongetres I Exposição Agro-Pecuária: energia vigorosa de que Sêdé benvindo, Senhor
referencíes ao gradtose se carece pare a asrencade Governador, Aqui enoon-
cerla'!1e que e�te ano l�v�1,l Exmo. Sr. Governador periódica de maior e �_ trareis o coração agrade-
uma íncalculével multtdão do Estado. lhor produção cemín- cido da brava gente [ara
ao Pôsto Agro-Pecuário

. �xm.a�. Autoridades .Çi- hando ao lado 'da adrnl- guaense. Aqui havereis
"Mlnlstro João Cleophas" �IS, Militares e Ecleslés- nistração pública no en-. de sentir o desejo de
para as comemorações tlca�. . grandecimento do nosso colaborar pelo engrande
alusivas ao "Dia do Colo- Minhas Senhoras e Meus Estado. Bem verdade é cimento, em aproveitar
no", data que ano após Senhores,

,. que o desenvolvimento dos recursos de que po-

ano. v�m se firmando na E pare nos- Imen�a da Agro-pecuária só se d�mos d.i�por, afim de
rredíçäo da gente de .DOS- honra receber no lila tornou realidade quando ajudar eflclenlemente, nessa

se terra. consagrado. �o homem do os governantes decidiram grandiosa obra de re-

As autoridades convida-'
campo, a. vrsna do Exmo. voltar a sua atenção- aos construção, que um go-

das, os técnicos espeeia
.... problemas básicos de vemo como o de V. Ex'

" nossa terra, dando assim cia. caracterfsticamente
listas. foram unanimeslem demonstração de inreresse emprendedor, vem levan-
constatar o progresso .

d f 't
experlmenredo pelo M,uni- no reergulmenro racional o a e elo.. _

cíplo de Iaragua do ôul, de um dos principais Esta manifestação que

dentro das comunidades esteios de nossa, rtquesa. fazemos, no momento em

cötari�nses, apresen�ndo dando sob�as lições de ����������������--��--�����������+

lavouras de melhor produ' . economia a outros Esta- '

I

ção, bem como . criações. dos da Federação. A õção ICOnVenc a_'O da'de animais.. de índice bem profeciente, orientad.a por
_

elevàdo, fäto "ql,le chegou inleligêi1cias invulgares' e -

•
,.

a _enlusiasmar ao,Secretá- .
de sentimento patriólico U' D- N R ·'0 Irio da Agricultura,'· Dr, digno de admiração, per-

.

, .- • • egl . n.aCelso Ivan da Costa e ao
miliram chegar' ao. atual

proprio Ooverna(jor Heri- estágio e que dia a dia

berr'o Hülse, que fez m�n . se avoluma, se aprimora
ção expressa: em seu

.e se projeta no sentido

discurso, 'e. rep�íjndo o
de um fUluro grandioso,

. velho adágiQ "de . que só· pleno de sat}sfação para

lerá "cartaz"" quem Iraba- os lavradores e para ·05

·Iha, anunciou·' que ': iria' qr. Murillo B, Je Aze;edo gavernos.
assinar um .·convênio com Os cuidados; os desvê-'
él Aséóçi,.ação Rura,l, .no �r. Ooy.ernado� �. 'ilustre los dispensados pelos Drs.
sentido de melhorar a raça Comitiva. ESla visita co'ns" Oelso' !'Van da Costa, DD.'

'

suina ,no n:05s0 MUnicípio, titui para, a nossa terra e Secretário dos Negócios
com recursos' fina'nceiros nost)a gente qm justo mo- da .A>gricllltura, Dr. Lau'

. do Estado. e. . tarefa tivo de orgulho, prestigi· ro Fortes 'Bustamante,
dé; execução por pElr1e da. ando 'corno homem públi- digrio Diretor de,Fomen
Associação .. Na abértura .co a� reali,za'Ções demais _.to Animal e Dr. Jonas
da Exposição saudou o uma etapa da nossa agrQ Bayer do Amorim, digno
sr..Gove�nado'r e comijiv,a pecuária. O "Dia.do Colo- ,Diretor do Fomento- Ve IRINEU BORNHAUSEN

elogia os organi.zadores e se

com os expositores
I
- Melhores

e culturas mais vigorosas

Senlldor

que pedimos seja por V.
Excia. inaugurada a' 7a.
Exposição Agro-l\vicola
-Pecuärta, têm raizes
profundas no sentimento
de nossa gente e é tanto
mais eloquente, porque
tem um cunho essencial
mente popular; é a gen
te o povo da nossa tarr a

que .vos saúda, que vos

recebe como se fôsseis
nosso corauuícípe.
Sêde 'benvindo, Senhor

Governador.

Disse.

r Clube, Atlético Baependí
Am.anhã - Domingo - 'Dia 31 ..i às 10' ,horas - Lançamento, solene da'
pedrÇl fundamental do':magnífico e grandioso Estádio Max Wilhelm

I Grande' churl'."ascadâ
'

- "Tqdos são.' conVid.ad0s r
�------------------------------._------------------------------------.--------------------�--._------------�-----------------

•

_.
. Estádio Max WilhellD
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