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Conrlnuàm cair em todo
t. DO SUL (S C ina) Sáb d 30 d S b d o Município IareguaenseIJA,RAGU.a: ' anta atarina), a o, e

,
etem ro e 1961 N°. 2 154 inteqsas chuvas, muitas
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ourros egentes da nerureza,
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,a'garn mpos .O's �:j:'�d�o� t�����e� ����=
, Pelas primeiras noticias

. ' recebidas do, interior, as

ele Escola Técnica de

I
zonas de Rio da Luz,

Go'm�rcio e Ginásio São Gerlbaldí e Rio �erro vem

Luiz únicos estabeleci- sofrendo os efeitos dos
ment�s de ensino em toda' temporais, com fortes ven
a zona bem como por tos e queda de granizo.
parte de populares que

As plantações de fumo e

semanalmente vem a Iara- milho fo.ra� os grande
guá ne liquidação de vá- mente �tlD�I�OS, pors, na

rios essunros. Sem contar terça feír úlnme uma forte
os quê vão à Guaramirim ventania d�itou completa-
tirar o Regional mente o milho em epoca.

de floração e ne madru-
t: É mals sábio aquele gada de querte pare quinta
que atrái o progresso do feira, uma forte chuva de
local, do que aquele que granizo acabou por liqul
é "vivo" e afugenta a mola dar com extensas áreas

propulsora de nossa exls- de milho. Lavradores, entre
tência. êles os que compõe as

,Iamilias E h I e r r, Píske,-----------....:.....,.--------------------- berhard e Hoffmann vi-

MASSARAN'D,UBA'
ram-se .sertemente atingi-
dos pelos elementos da
naturesa, deitando por terra
uma das mats promissoras

M'
eolheitas destes últimos

UDI-ClPI-O anos, tão bem se encon-
trava desenvolvida a plan-
tação.

Temporais
. '

, Causam',
Prejuizos,

Diretor:

EUGÊNIO VITOR SCHMÖCKEL SodecJaele. Gráfica A-reniela Ltela.

Em defesa do interesse
popular. rambem usaram

da palavra o vereador
Victor Bauer e Eugênio
Vitor ôchmöckel, que 1I1i
cerçou o seu ponto de
vtsre, no sentido da defesa
dos escolares de outros

Municípios que estudam
em nOS80S colégios, cujos
pais de Iamllies' viriam de
ser sobrecarregados com
n vos e pesados compro
missos, além de apontar
aos seus pares a pecula
riedade de Ieragué servir

de séde de Comarca, COi., Face às ponderévels
brindo os Municípios de razões voltou o projeto à
Corupá,. Guaramirim e, estaca zero para receber
egora, tambem, o Munlcí- emenda, ínsentendo os

pio de Adolfo Konder, ex estudantes do menctonado
Distrito de Masserendube. imposto, bem como as
Näe se 'justificava, poist pessegens que sejam pro
viessem esses passageiros du o de tr.afego '. entre oe
serem passtveis de imr.ps, Municípios, em virtude de
tos, só pelo fáto de se disposição da Orgafiíza
dirigirem ao nosso Muni. ção Judiciária do Estado.
cípio, em decorrência da
Organização Judiciária do A atitude da bancada
Estado, não considerando udenista da Câmera está
ainda que a vinda de

p'!s-I
merecendo o aplauso de

sôas de outros Municípios inúmeros pais de familias,
beneficia extraordinària-I que mantem filhos nos
mente o comércio local Ginásios Divina Providên

A reumao da Câmara -para Cr$ �O,QO o téro do
M nlctpal de Iaragué do tributo sôbre as passagens
Sul, segunda-feira última, de onibus que forem ven

acabou por entender, erre- didas em Jaraguá do, Sul
vés de seus vereadores, ou em veículos que rrafe
dê que os estudan es não garem . em seu território.
devem pagar o frifiuro que A Comissão de Legisla
recai sôbre as passagens ção e 'justiça, além de
de onibus. que forem ven- considerar constitucional
dídos em território lera- o projeto, acabou por con
guàense-.· 'cordar com a majoração,
Este entendimento resul- íx ndo o limite, entretanto,

rou 1e um' projeto' de lei em Cr$ 15,00, o que foi
do Executivo Municipal, motivo de ctíríce e com

aumentando de Cr$ 2,qO bate' por perre do vereador
Muríllo Barreto deAzevedo,
por considerá-lo atentató
rio à Constttulção e à Lei
Orgânico dos Municípios,

I
de vez que nenhum tributo
poderá ser aumentado de
26% por ano e o que se

O Depurado Federal e pretendia fazer era aumen
Vice-Governador do Bste- ter em 900%.
do, Dontel de Andrade, tem

- estado rnais permanente
mente em Brasíll«, aten
dendo à solicitação do
Presidente João Belchior
Marques Goulert e, embo
ra SUd rápida vinda à
capital cetertnense. espera
poder retornar na forma
hebuual, atualízendo outros
expedientes encaminhados,
os quais deverão ser pro
videnciados imediatamen
te, pera sertstação doe

. -que procuram reso I ver
pendências através do Ga
binete do Vice-Governador.

PQis, sim � Veja o Snr'- Diretor como 'a coisa
está agora. Pel<;> jeito vai ficar pior, Acredito m smo

qué para falar com '() Snr. Prefeito, deverá .se pedir
uma audiência na sua fazenda, novinha em folha, lá
no 'Macaquinho, Ilistrito de Pirabeiraoa, Municfpio de
Jolnville. O que acha V. S. ?

RESPOSTA: Achamos que
engano. Um engano na voiação.

Segunda-feira ú I ti m a

deixaram esta cidacfe os
O V FESTIVAL DO DE ELEGÂNCIA e CON- jovens Alois Wedekind e

MATE tem sua realiza- FRATERNIZACÃO. Sebastião Geronso Rocba,
ção assentada em defí- Elegância porque seus com destino à São Paulo,
nitivo para os días 7, 8 concursos reúnem deze- onde deverão providenciar
e 9 de outubro vindouro, nas de belas garotas dos os últimos preparativos
Da cidade de Canoínhas. três Estados sulinos, as pera a sua viagem aos

� a festa máxima do sul quais participam de des- Estados Unidos da Ame-
brasileiro, porque já é Iílea de modas em teci- rica do Norte: '.
conhecida e congnomi- dos confeccionados com Alois Wedekind é mem

nada como FESTIVAL novíssimos padrões MA- bro de famHia de Guara

TARAZZO-BOUSSAC, o mirim, residente ha longo
máximo na indústria Na- tempo na localidade de
cional. E confraterniza- Rio Branco e o Sebastião

ção porque- o Festival (Bastião, como o chama
além de reunir Prefeitos vam) integré! outra grande .

10a. Expos Ição e autoridades desses familia jaraguàense, cujos
mesmos municipios, apro- filhos -se piojetam em vá·
xima ainda mais 08 jor- rias' alividades profjssio�
nalista8 da Capital e do nais.

. .

interior. Os Jovens AIOIs Wede-
O V FESTIVAL DO kind e Sebastião Geronso

MATE este ano com 321
Rocha irão radicar-se em

candidatas a seus con. Cincinatti, Ohio, Estados
eurSOij é o máximo que

Unidos da America do
se póde esperar 'de uma Norte.
festa regional. E ganha

----�---

novo interesse, ganha F
�

dmaior repercussão gra- azen O
ça� aos inúmeros prê- d f-Ihmios ofertados, entre os O 1 Oquais cumpre destacar
um REFRIGERADOR UID alDl-qoCONSUL JUNIOR, prê.

.

mios ·de viagem ao Pa
raguay, Rio e S_ Paulo,
Porto Alegre e Florià
nópolis,
Aliás, nesse ,setor é de

se r e s salt a r a bela
cooperação que prestam
80 FESTIVAL as Em
prêsas NOSSA SEN;tiORA
DA PENHA (Onibus para

"Na verdade até agora I centemente nos Estados ,organismo humano, junto General Eletric empre-�' Paulo e Rio), SUL
apenas 'arranhamos a ·Unidos. ao coração, cujas batidas gava cêrcfl de 14.000 AMERICANA (Onibus
superfície' do vasto cam-I Citando num dêsses controla através de im- funelonários em nOve para ,o Paraguay), EX·
po de aplicações dos produtos que em futuro pul�os eletrônic?s. 9 fábric8s de produtos PRESSO DO SUL (Porto

,
'

mUI'to próximo 'revolu- paCIente poderá lDclu6I'. eletrônicos e hOJ'e em Alegre), AUTO VIAÇ�Orec'ursos da eletrônica", CATARINENSE (FlorIacionarão a Ciência, o Dr. 've acelerar o ritmo da suas trinta. e cinco, fá- .âecla.rou o Dr. George Haller mencionou o pulsa'�ão através de con- bricas 72.000 pessoas nópolIs� e RE�:ÊNCIAL. Haller, vice-presidente .., Y HOTEL (Hospeda em em
da

.
divisão de defesa "marcador de c,dmpasso", trôle eletrônico carrega· produzem artigos ele- S Paulo)um..aJ?arêlho ,que será de do num bôlso ou numa trônicos $lue proporcio·,'

.

.

extremo v8;lor para peseibôlsa:, 'naram um total de vene Tem. tudo, :pOlS o V
soas que sofrem do co- das de um bjJhão de FESTIVAL DO MATE.
ração. É enxertado, Ci-I Segundo o que disse dólares anuais. (Western Vamos todos a Canoi·
rilrgicamente ne próprio o Dr. Haller, em 1949 a News). nhas, a' 7 de outupro?

,

e

e

A Assembléia Legtstatt
va do Estado, pela Lei
n. 746, de 29 de Agôsto
de 1961, publicada no
Diário da Assembléia de
12 de Serernbro, apro v ou
a homologação da Reso
lução n. 1/61, da Câmara
Municipal de Guaramirim,
que cria o Munícípio de
Adolfo Konder. O novo

Município compreende o

território do ex-disrriro de
Massarendube, devendo a

séde ser a atual vila do
mesmo nome, desmem
brando-se do aluai Muni
cípip de Guaramirim.

Cartas C0nsultas

FESTIVAL DO MATE •• Festival de
elegância e confraternização

Viajantes

SONEGADO, Nesta - Snr. Diretor: Pertenço
ao grupo de comerciantes que receberam a Notifica·
ção que cobra diferenças de Impostos de Indústrias O acontecimenfo não
e Profissões e Licença, desde o longínquo ano de leve a repercussão que se
1957 e'que, segundo o vosso jornal, em alguns casos esperava, em virtude dos
está sendo cobrado pelo sistema do "Olhômetro". aéontecimentos polítiCOS
Não sou de fazer grande� défe7;as. Vou diréto e pre- que envolveram toda a

firo resolver o caso pessoalmente. Qual não foi o nação. Contudo, agora, as
meu desengano, Todas as vezes o Sor, Prefeito não opiniões começam a se
�stava e vejo que vou ler dificuldades de resolver li dividir, pois que, como
minha situação. Mas não faz mal. Mais vale um

I
município novo, recairá

gosto do que um vintém. �ôbre os seus moradores

B d·· I P f'
-, o onus de pesados tribu-

.
em IZla, o atua re ellO ao S�ll entao Oposl.tor, tos levantando proteslosna campanha- que venceu por redUZida margeI:Jl, Çfue .'

D�O vOI.assem no João Lúcio porque morava fóra da de parte a parte, enqudntosede. TInham que pegar um ,carro de praça para ser que outros não se satisfa
atendido.

�

zem com a denominação
de 'Adolfo Konder, prefe
rindo que o novel Muni
cipio deva denominar-se
de Massarandubà. Até
u It e r i o r disposiçã,o da
Organização Judiciária do
Estado ficará o· novo Mu

em tudo há um nicipio pertencendo à Co
marca de Jaraguá do Sul.

Sociedade Avíc:ola
12 de Julho

m ddla de hoje, pelas
16 horas, terá lugar em

Brusque a 10a. Exposição
Avicola Municipal, sob o

patrocinio Qa Sociedaue
Avicola 12 de Julho e a

participação de exposito
res de diversos Municípios
vizinhos.
Além da Exposição de

aves, contará este ano com
uma exposição de coelhos,
pombos, peixes de orna·

mentação, faisões e diver
sas criações pequenas e

interessdotes. A exposição,
pa-ra a qual "Correio do
Povo" foi gentilmeore con
vidado, perdura á abertéJ
ao público para vi-sttação
até o dia 8 de, Outubro.

Ria (ARGUS-PRESS)
- O pf!oi que espanca a

criança, que sente raiva
do filho, é 'um individuo
desequilibrauo, que de·
sàbafa em casa as amar
guras

.

e decepções que
sofre na rua. Quase
sempre, a bofetada que
vibra, no filho é aquela
mesma que teve' vontade
de dar em alguém fopa
do lar, mas para o que
a coragem lhe faltou.
Com isso, faz do filho,
mui tas vez e s, um

inimigo.
"Conquiste um ótimo

amigo no seu filho, edu
cando-o com firmeza e

amizade, mas nunca, '0'
espancamento ou maltra-
tando." (A.A.)

.

GoraQão eIefrôniao POJO quem' sofre

eletrônicl\; da General
-

Eletric na 69a• Assem·
bléia de Acionistas da
companhia, i'ealizada re·

. ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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\

a que dispõe de maior sortímen.

.Foi de grande ,alegl1ia Q, dla 17 par� o casal Anrea Müller Grubba, Oficial to na praça e oferece seus artl·

Alciedo Thlern. e senhora, pois (oi nesta em que sua do R e gis t ro
� Civä �ö gas à preços vantaiosos-«

.

pequena .familia aumentou de número com o nasci- [Il, Distrito da Comarca Ja- Rull Mal, Deodoro 3 . Jataguá
mente dum robusto garôto. (aguá' do. Sul, Estado de �.._.o,.<!J��..� �-==;;;;;;'====iõ =� iiiilõõ==iõiõ..;;;;;;;;;;ii

.. . � ,'4.:
. Santa Catarina, Brasil.

. �, �
- X -

f"
.

iQ'
. .t..•••�t.�.+ ;� • �.��' ! ..r.-::-••••-::�� + ;�.+

o�",' _ .: t . az saber que comparece- : .
, I � :

Para quem -lnteressar pOSSd, as festividades 'rarn n cartório exibindo os :

V-"'t·'_. v;r �. . '! .:
para .s escolha 'da Miss �o Mat�, está marca�a para d��ument�s e:ri���os pela lei

IE 1 orlo i iLaZZarlS .�:QS' dias 7,1 8 e.9 do próximo rnes, concurso êste que afim de se habilitarem para
• II , :

será reelízedo na ..,lpcalidac;ie de , Canolnhas e como casar-se: : :

t-a�l?éT:.,,já,.sabef1\os a..�ep.resenta�te de nosso muni-
Bditdl.n. 5,130, de19.961 �� VENDE .DIV:ERSo'S LOTES ;�éípl0 }(l .• � s5nhor!�i:J :�,u�ly ,T: Lenzl. '.. _ 1 : 1 ',,« :

't '.; ,'.. ,. '" .

� , �
•.•

' r ... " ·1 INQO RBICHOW e : .N E STA C I D A D E>, E M�IS:
. _..:,.x_;· .

ILSB PRrDA aeNNINO
: i>

., V�m despert�ndo flr�nde interêsse por parte d. ele, ,bra�ileiro, solteiro, 1 OSt8a' de Madeira co'm 1,250 ms!'; �.·lHiglESocieJy. de nossa terra, o Bingo Dansante que mototista, domiciliado e 1 Propriedade na cidade com 2' eaBas e 1 J
deverá ter lugar' hoje a noite no . A. Baependf. residente neste distrito, em .JJlorgo de terra; =! _---------_
Conta.rá esta noifa�a com músicas interpretadas p'elas Rio

.

da Lu�, filho de
: 1 Casa de Material cqm 1 margo de tert:a; �J "Correio do Povo"

alunas da sra. Adélia Fischer e dum novo conjunto Henr.lq�e ,Relchow e de i 1 Cssa de MaterIal com t/2 morgo p o n to:)musical qu.e.está ao cargo do nosso amigo Kito (lIson), Adeha 'Relc��.w. .�: para comércio, ß um. jornal a
,

pois até dizem ,uns que a Amazilda será a cantora. Bla, brasileira, solteIra, : . B serviço do povo
Têm por finalidade' esta noite, arrecadar fundos para doméstica, domiciliada e ··•....;:·v·.... �·, ........·w..-·.......·w......n�·...· .......... ·.,·...........:;.:;.::.:.w........� ....
a _ finalização"- da cancha Alfredo Krause, portanto residente neste distrito, em

•

"m� a� lá dm de q� �� �s���n�um Rio ,da �� fil� �.��' E M E�
sucesso c�m�leto. _ x _ �!�n�;�ning ,e de Lina II IDlr. MlllllrtHo lffiaurrdo �e Azeve�ó

I
D�verá realizar-se. dia 14 de outubro próximo, edital n. 6,131, de 22.9-61 •

\.\J1 I
o já tradicional Baile das Debutantes, bajle que vem ALPRBDO WIBST e I II • .,-• Im.••6 L I
sempre

-

sendo organizadô pelo Grêmio das Orquídeas TBODORA SANSON ."''' ".. V V iii
-

é do qual' podemos dizer 'é um dos mel.hores bailes ..

III
que se realizam em Jaraguá. Ele, brasileiro, solteiro, ""I' nIl" ...

" mecânico, domiciliado e I
Tl

J
•

- X-. residente nesta cidade, I
Com escritório nésta cidade à Av. �.arechal Deodoro

. lã
Na apuração)eila terça-feira.úlrima, pelo con- filho de Guilherme Wiest da Fonseca n°, 122, para melho.r ,servir' seus clientes,' III

c'ursQ a Rainha da 'primavera da S. 1); ACqraí, apre- e de Maria Wiest. I
. iii

sentou:se�ení, primeiro lugar a 'senhor'la Mária Célia Bla, brasileira, solteira, mantêm estreito intercâmbio judiciárid com os Escritórios
11'._e em' segu'ndo a' :se.nlíórifa 'Tereza Freiberger. doméstica,. domiciliada e I'" dê' Advogacia DR. HERCILIO" ALEXANDRE DA l.AUZ'

40 -

residente nesta cidade, __

' .

- X .:..... filha de Adolfo Sanson e

I
com· séde em Joinville e São Francisco do Sul; está em I' Deverá realiz�r-se domingo de manhã, lá no de Pahnira L. Sanson. con,diç,Q88 de, �anibém, aceItar causas para aquelas Co-

.

SESI� 3t-_r�q9jãq _,<!o�.. �eD!pregados .de .no�s� cidade �

com o fito de fundar a Sociedade dos Beneficiários Bdital n. 5.13�: de 22-9-61 marcas, seID maiores onus para seus constituintes. iii
do �ESI.·

'

WALTBR HOBBBL e
... _ ."'- " � <

111
:� 'Já ,se:ac_hij. etp .,andaq'lento 0, Clube dos Mirins THBRBSINHA JUNKBS lU !IEE:i

do SBSI, ßQb; a '(orientação .do �bn�gadQ__J�r., Moacyr Ble, brasileiro, solteiro, Bdital n,.5.134 de

26-9-611 tf"-::::=::::::=::."::;==:::=--=:::====:::::.-:;::==��arbieri, coadjuvado< pelas senhoritás suas secretárias. operário, domiciliado e
.,

I ""l;

Este clube tem por finalidade instruir e divulgar a residente nesta. cidàde, BNOBL'BBRT �LANN e II .

.

- fi
bô�� l'eiJura. :São aceitos sócios para êste clube- garôtas filho de' Au'llusto Höbbel LINA KRUOBR �. (L IMAX V I TOR IA iltde 7 à 13 anos de idade e os sócios terão o direito e de frida Rödel.

.,

Ele, brasileiro. solteiro, ,I I

d b
.

t Q - •

h '::la, brasl'lel'ra, soltel'ra, opera-rl'o·. 'doml"cl'II'ado e
i �...�':""';_ /� iI

e r�çe er a.revl� a_vesID o. ..."" -, .

.

'-' . ri 7--�::
" Portanto .. poderemos' denotar d.e que" o SBSI, domésfica, dcmi'Ciliada e 'residerite n�ste distrito! á", li 9 5 pés - policolorido -19�O fi
está pràficameiite "realizando aquilo que deveria rea- residente neste distrito, em Bstrada VIla Nova, - filho ii

I
H

lizar, ou seja,. êljl1dar' e orientar a classe operária de Ilha da Figueira, filha de de Alfredo' Klann e de ii L O , H AR SO N tU N H O H 1 ii

nossa cídade. c' - João José �.Junkes. e de l!idia Klann, ii A,. IIllQcbsl Dadoro di F,"s8ca,84/18 U
•• '� ,>

- X - Agostinha (loris Junkes, Ela, brasileira, sollêira,' II JAlA5UÁ DO SUL Est. d. St•• (ata".. n
'., doméstica, domiciliada e ii' ii

Perdeu Jaráguá dois grandes� amigos; um o sr. Bdita" n. 6.15õ, de 23-9-61 residente o.este d'stritq, em i! '. .

't. �.
. ii

Ba�tião Rocha, o�tro o sr� Laur:o Wolf�. O primeiro ANDRBAS I:.BSCOWICZ e Rio. da �uz" filha d� 'll . �' .', \ .._. li
foi aos Bstados UniCfos, o segundo para>_€açador, TBRBZIA RB<HNA SCHMITT AlvlßO Kruger e de Ana �:====::::::==:::......-===:;:======--===::::::..-:::::di
Almej'o � êstes doís jovens tôda a sorie de felitida'- Eb�rhardt' Krüger.
des e que- encontr�m pOil' lá 'as mesmas amizades EI�, brasileIro, solteiro,
que por :aqui tiveram,' . . OPerário, domiciliado e E para' que chegue ao 11:0·

-.Je _ residente 'neste distrito, na ahecime'nto de todos,mandei
I J Barra do Rio Cerro, filho passar o presente. edital que,

Com a sijíd,a do sr. Lauro Wolf, assumiu a de José Lescowicz e de será publicado pela impren-
presidência do Centro Gultural Ma,chaqo qe Assis, Blisabeth Lescowiez. 53 e em cartório onde será·

O sr. Moacyr BarJ:)ieri. Não há ,dúvida alguma de Eh,!, ,brasileira, solteira, atixad0 durante I'i dias, Si

que o Centro· tem uma grande pessôa {Ja sua presi- doméstica, domiciliada, lO, al�em s�)1�qer�.de algum im
dência. Bsperam s que o presiçlente saiba. levar residente" neste distrito, ii Def!lmento acuse-o para O!.
avante esta grande obra e �ue a difunda' êa�a\"vez ßstrad,a.�.Jaragu�, filha, d�1 tins le�ais,·.. '. '\. �,
mais em possç meio. . l' 5ertoldo . Nicolau SChlJlifl AUREA MUtLER GRUBBA

HANZ BGQN eUROW e de I�nezWürges 3chmiltt, Oticial

I :I�!-;;':o :;=;;E:�;;;---
:.III'

." I CIRUR61i1O DENTIST" I ,I
I, =========11,:;.' '1,._, Moderníssimo "A/ROTOR" .1A ld L

' Reduz d tempo-de trabalho

renti;o �� Co:�:, r�sid:�� Dia �!J: ,. : ,
e aumenta ö', conforto do ÇUENTE. I'

•- >.' h
. te em S.·Frani>Ís·co do Sul,' O jov�m Ademar, filho

ASSINA1'URA:
FaBem anos oJe:_

_ o sr, Honõrlo Olavo do sr..Bícardo Buerger;
. -CUtNICA - CIRURGIA - PRÓTESE i"Anual • • � .';

Cr$ 250,00 A sra, Otílía, esposa Bor olini. - a srta. Vianir, fil.ha - RAIOS X
Semestral. • • Cr$ 140,00 . do sr.. Werner Gosch, do r. Hilário Bona,' nesta II

I '-:.. residente em Joinville; Fasen: anos amanhã: cidade,
..

..4.,C;;_0_nsultór,i�; ·.Av',Ge}ulio Vargas, 198j
I'"BNDBRBÇO.· ...,... a sra. Hllda esposa .-

Caixa Postal 19

I d sn
-

t St· 'k"
. p. (Anex_o, ao Depós, ito, da Anta�cficaJ

f\venida Mal. Deodoro, 210
O .sr, 1 ves re OlOR 1" O jovem Adolar Daniel Dia 4: IR '

Jaragua. do Sul>l. SI. Catarina r��Idente .e� Barra do 'yerbmen; , " iI�I�-!",!I!j!RI!SB!I!!"" i1I

� >" f� >li.·', " J�lO Cerro�" )
.

_ o jovem Amauri da A Sfa, Paulina, esposa ti
."

�@Iél@l!lIMIrBi"'I8II!!�B!II�íiI8lI�
, 'r. C ha J c bí resíd te do sr. Afonso Franzner, I

'

��� .._.o,.<!J.._.o,.<!J��-"'<!J' un a o,, en e
residente à Estrada �"FOTO (PIAZERA

fi·... f.',i�.r..iC\ ,1"'.·... ,�t,i ft.'r.-.i.,o.·'18\.'_'_0:S .�.'.de:eêi_lIen.,·to '-.'.� J"RB fi U� .• ,.
.

�mA;;aSarPa:.�uRzolDs,haoli·n'dia, es�' Bl�m:::,uirigändO �eier, DB��Ö�TB; i PRBPBITURA - JARÁOllÁ. DO SUL

.
.

. residente em.Jaraguá 8,4, Fotografias em Oeral > - Fotocopias de Doeumeatee _

Fllmes e Material Foto '_ Aparelhos e Ace98Óries

. ALFREDO LARSEN
" . posa :�oS:�!d�!�::a��:� Dia 5: d

A pedid:�a:�:a�d���m.\�ba: tambem
. � MlJR-DS. TANQUES e POSTES

r
do .Sf. Inácio Toma��Ili, A srta. Evalína, filha

. ',' �'. . '. residente em Guaramírím: do' sr. Erich Schmerz,
,

. _:_ . E s t r a'd a ' Lt a p o cü-H. a n s a -
- o jovem Irineu, filho residente em Rio da Luz ��:'-"�-in--J1-'"-.,-..""!.��!!!!!!!!!!������!!!!!!!!''!!!!!'!!�!!!!!'!!!!�

)1 JÁ.RAGUÁ 'oo SUL - BTA, CATARINA )1 do sr, Herbert Buerge.r; Vi�tia,
_
Dr).·�1

í

ferna'ndo 11.- �prl'rtgmannf)
•
>,

.

'-' -. -� •

. } �- a sra. Apolonia -----'---.----., .) II���� ----<Jj�.._.o,.<!J�� Rengel, ,esposa do sr, ,
. .

Martinho Rengel, resí ���

dente em Rio Gerro, Çlll'e seus mates e poupe seu

bom dinheiro comprando IJII

111R1RllO un ,nun"
(Fundação :tftrtuI"ff)plle", - '1919)

. E�prêlla Jor�alís,t�ca
"Correio do Povo" Ltda,

- 1961 '

Qiretor4, "

Eugênio Vitor Schmöckel
A,n i ver s á r i os

FARMAGIA NOVA

CIRURGIA DO ESTOMAGO
VIAS BILIARES, INTESTINOS.

CIRURGIA DE SENHORAS,
1i8 ROBERTO M,' BOBST Diagnóstico PrecGce do Cancer nas senhoras

•
_J1 • ... -

Consult6rio - Rua Pres. Epitácio Pessoa
'

,

DaR: 9·12 e das 15-18 horas. 'Fone, 384.
.) f

SE VOOb; Jara
guaense é MÚS ICO,
não deixe de insere
ver'lis na Sooiedade

.

de Cultura ArÍistica.
Ela necessita do
-

ncurilO de todos
ra projetar a cul
ra de nossa terra.

Apotheke
JARAGUA DO SIJL

MBDIKAM.BNT.e UND PARFÜMERIBN
.

'

Dàs Symbol der Reclüschàffenheif, des
Vertrauens. '.und der Dienstbarkeit, die Sie

am be,sten ,zu dell geringsten Preisen bedient.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,

r=;:;"�=;=;;=;;�::=�;�;iM;;;:::�:� Notfcias,Militares
II - JARAGUÁ DO SUL - ',;.li. ATENÇAo çonv�ç�dos da ç1a�se de 194.�IIII Medicamen,tos e Perfumarias ...,,�'!..,._.}I�JßI':' es. em Guaramlrlm, Jaragua.e Corupa ..

I A finalidade principal do agricultor, é consegui!' ),... / i-
as maiores colheitas, com o menor gasto de frabalho iii Simb<!Io de Honestidade �I/ }r.',�:.,I. ; .., Data de Insperão de Saúdehumano, e no mais curto prazo possível. I .Donfiança e Presteza ,� &.' I

�II I � !l
II,

Ih
•

h
\ d!*f." "li ,..

Desta 'forma os produtos serão oblidos ao menor !I A que me or 1 e atende �\
'

' .11 � 1 - Os cidadãos residentes nos Municípios
preço de custo possível ganhando muito os agricul- II e pelos menores preços " ��" ,-,-,-�, e Guaramirim, Jaragaá do Sul e Oorupä, perten-
rores, seu município, seu estado e o País. Terras '6::::::::::=:::=====:===:::=====---==== .. .::�,. oentes à classe de 1943 ou anterior, ainda em débito
existem, e infelizmente em grande número, que pro- com o Serviço Militar, deverão apresentarem-se'

��z:� �����;a��o���u:o����mjáru��it:e��b�hi:á�� ßSBOC. )arauuaense de ßmoaro aos necessitndos �r:: �I!l:��:� de saúde e seleção, nos seguintes
.tenham perdido, aos poucos, sua capecídade de
produção. .'

'

. De teto, é sabido que as terras geralmente são
muito boas quando novas, isto é, logo depois do
desbrevemento. Di um modo geral, porém aos poucos
as terras vão perdendo sua capacidade de produção.
Esse fato é tenro mais rápido,

-

quanto mais quente
•
for e lugar e mais inclinado o terreno. Äs terras

_
nestas condições, dízem-se cansadas, e suas colheitas
não são mais econômicas, isto é, o lavrador gasta
mais pera produzir do que ganha pela venda dos
produtos que .obrém.

'

,

A correção da falta ,de fertilidade, bem como.a

conservação ou resteuração lern grande significado,
porque aumenta a colheita e baixa o custo da produção.

A correção da beíxa produção pare obtenção
de grendes colheltes, pode ser conseguida, f6cil,
prática e economlcamente. Esré, portanto, nas mãos
do agricultor grande parre desta produção. Isto por
meio da adubação verde.

Adubação verde, o próprio nome diz, é o meio
'de adubação 'que consiste na mistura ii terra, de
plantas.

Os vegetais (plantas) enterrados tanto poderão
ser expontâneos como cultivados.

Os melhores resultados, isto é, as melhores
colheitas, são obtidas, após o enterramento de vege
tais cultivados e proposiiadamente escolhidos,' dan
dó-se preferência .ês planlas legumtnosas (feijões),
tais como: as favas, o guandu, a alfafa, li mucuna,
o feijão de porco, o feijão de vece, o amendoim, e

sola e renras ourras.

Estes feijões tem o poder de tirar do ar o

nitrogênio que é um adubo e guarda-lo em suas
raizes.

Depois, quando' se era o terreno enterrando
estas plantas, a terra recebe nitrogênio das raizes e
o adubo verde (estêrco], pelo apodreclmento das Qe�uro contra

I

a l·nf·l�el·l�arle- hastes e folhas. Pica essírn adubada a terra. O U U U'Aconselhamos aos agricultores, como muitos
fazem, a plantar no meio do milho, arroz sequeiro, . .. . fF===s.:::=====:::=======,etc., qualquer daquelas plantas e depois enterrá-Ias LONDRES - A quando, no mlCIO do II _ ."
na arôÇa���timos um bom aumento, principalmente tf�ä���: to;e:�o:. :::!�üil�e i����id��!1 �r, GUlào fernanào fI8C��r II,do milho, quando semeado em terras que tenham vangloria-se de que em apresentou-se em um II'. i.lsido enterradas, qualquer adubo verde.

-

b Co hi Cirurgião Dentista
E, um processo SImples e barato, de se conse-

seus guichês todos os alcão da mpanhía e II Raios X li. .

d d di fu
.

á'
.. Clínica - Cirurgia - Prótese - '1guir maiores colheitas de milho ou outra planta prejmzos O mun O isse ao ncion no !I __ II

qualquer. podem ser calculados que veio atendê-lo: "Gos- III C ltór! n 'A - M"II D 142 liE f,'
- -

d -
. . -

áti t
.

d faz onsu. fiO. Kua rlur u er, n . .stes euoes sao sernea os entre as carreiras com precisao matem - ana e er um segu- '!II P
..

'E
- n d

. , . iido milho quando este tem uns 3 ou 4 mêses d tr' fidelid d roxlmo a staçao KO OVlarla. ii,
. ..

. ca e que a ca a pre- ro Gon a a m a e '!
"

-

;iDepOIS da colheIta �e �llho, o ,adubo verde
J'uizo calculávél corres. da minha esposa pois �===:::====:::::::::=:::==::.-=,===:::===::iJ

toma conta do terreno, nao deixando o mesmo secar
_ '" '.

muito e também evita o aparecimento de mato. ponde uma cobertura, ela partira para a Itália. !!'!"""'!!!'!"""'!!!'!"""'!!!'!"""'!!!'!"""'!�!!'!"""'!!!!!!!!!!!!'!"""'!!!'!"""'!!!'!"""'!!!'!"""'!!!'!"""'!!!'!"""'!!!'!"""'!!!'!"""'!!!'!"""'!!!'!"""'!!!!!!!!!'!,!!!!!!!!!

Quando vai se areu o terreno, este está fresco, solto como se diz em lingua- Quero, se possível, ga- Dr. Fraacisco Antonio - Piccione
e sem ervas daninhas.

. . gem técnica. rantir·me contra a perda :M[�.DICO
Portanto, �enhor �grlcultor, caso queua, aumen-

. total da minha mulher. Cirurgia Geral de adultos e crianças eH--
lar sua pr?duçao de. milho, sem gastar nada e com Mas o que os drretores Sou pessimista por na. nica Geral - Partos - Operações -
um pouqUJ�ho d� . .!.rabalho, plante

..':..m seus arados, da dita Companhia não t " Moléstias de Senhoras e Homens.
"mueuDa; sOJa, fellao de porco, felJao de vaca, ou d' ..' ureza.

_ Especialis.a em doenças de criançasqualquer outra leguminosa e na época de aração, pO I�m prever e que O pento de seguros Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS
enterre qo terreno este grande adubo. alguem pudesse que�er sentou-se britanicamen· (Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL

. A�ARE§C segurar·se conira a m- te diante da máquina JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 h.s.
SERViÇO DE EXTBNSÃO RURl\L fidelidade da esposa. O de' calcular, consultou «COR 1IT P A. - SANTA CAlrAH.](NA

BSCRITÓRIO LOCAL DB JARÄOUÁ DO SUL I que foi comprovado as mais diferentes
�. . .. . . �_�• tabelas e, depois de uma ir--------

....---

-----.----------�i

-N�--,o�,t-l'-Cr�l·a�S'�-d�a-�-O�N�-U-��oo�:��ro Guido Gascboij
-

�

O montante do prêmio ii !1
sôbre perda de mulher !i Cirurgião - Dentista !!

Â. renda' da "pre- As duas crian�as por !nfideli�ade.
'

ii OLíNIOA '- PRÓTESE OIRURGIA ii. '" t á f'l Nao se fiCOU sabendo li ii
(Meu Amigo Nicolau) m,erl rever er em que aparecem D,O I -

".. ta" ii \ ii
é o 'título do novo benefício ge 60.000 me foram seleciona- se o

,
peSSlmlS rece- ii ·Av. Marechal Deodoro, 58� - JAR�OUÁ DO SUL ii

filme - familias de refugia- das entre milhares beu o seguro... !! Defronte a Igre)a MatrIZ iidas Naçoes ::Jas neceBsl-tados que d d'd t d -(Açäo Democrática NIo. 25) \:"..-----.---- -.-.-- ...:._--..-.-.--------�--.---.-..�;
Unidas 'que será u. _

' e can I ,8 os e e- ,,'\;...
- .. ----...-.- - ...---�------ ......---.----.--.--...--......

8pre�entado em ".pre- �lvem 118,Europa. O seI?penham seus pa-
miere", 'este mês" no fI�m�,. basea?� num� péIS de modo desta·

OI It d f
r ,I

I
A propo�ição estudada I���

Festival Cinemato· hIst?rl verldlCa, fOI cado. �A p'elícula é Irei O' 8 erlas dispõe sôbre o gôzo de M U'DAS'

escrIto por Stanley -

férias. ,remuneradas aos '

gráfico Internacional
J C W' ht A

- falada em francês e '10-------

de Berll·m'· ' , ..' r�g ,SBIS- "

; - a trabalhador' rural familiares o�rigldos pe·
-

t d los respectivos chefos FrutiferllS e Ornamentais.

tente Especial do Alto em a uraçao aproo
,

ao contrato anual deEstrelado por Mi- Comissáriof e dirigido ximada de25minutos. Rio (ARGUS-PRESS) _ trabalho rural. E acres-
chel Simon .e tendo pelo :cineasta suiço O Departamento Jurídico centa aquêle órgão que
Yul Brynner como Fernand Raymond; li. BBC de Londres

da Federação das Indús- o trabalho no campo
narrador da apres�m- a parte musical foi está preparanäo para trias do Estado da Gua·

tacão, o tema do film'e . ,
a TV uma versão nabara, analisando o

. t' d confIada. a Berna:d inglesa tendo corno
projeto na. 2 273/60,. (le

gIra em or,��o os Schule e a execuçao
'

'.
autoria do Deputado

traba, lhos do Alto damúsica é da célebre narrador o conheCIdo Paes de Barro8 Neto,
considerou o desaconse-Comissariado daONU "Orquestra Suiço-Ro- comentarista Peter lhável a08 interêsses da

para os refugiados. m'anda". Ustinov. indústria.

LAVRADOR AMIGO:

ASSEMBLÉI,A, GERAL ORDINÁRIA

CONVOC�ÇÃO
, A) - Os residentes no Município de Guara-
'mirim, de 20 a 23 do corrente, no Grupo Escolar
daquela cldade..

r

De ordem do Senhor Presidente, convoco OB B) - Os residentes no Município de Jaraguä,
senhores associados para a Assembléia Geral Ordt- de 25 a 29 do corrente, nos Salões no Clube Atlé-
nária desta ASSOOIAQÃO, a realizar-lê às 20 hrs. tico Baepandí.

'

do dia 12 de outubro próximo vindouro, em sua O) - Os residentes no Município de Corupá,séde social, sita à Prefeitura Municipal de Jaraguä de 30 do corrente a 10. de outubro vindouro, nestado Sul, com a seguinte cidade, no local acima.
ORDEM DO, DIA 2 - ARRIMO DE FAMíLIA: O convocado

1 - Eleição e possa da nova diretoria, mem- verdadeiramente arrimo de família, de acôrdo com
bros do conselho fiscal EI respectivos suplentes. a lei, deverá apresentar ao Secretário da Junta de

2 - Aprovação do relatório da diretoria. Alistamento Militar de seu M,unicípio,. um requeri-
Outrossim, chamo atenção dos senhores asso-

mente de arrimo, de conformidade com o Aviso

eiados que a assembléia funcionará com a presença
na. 708 de 11 de agôsto de 1953, até o dia 20 do
cerreute mês.de 1/3 dos sócios quites, em primeira convecação,

e em segunda, meia hora após, com qualquer nü- 3 - As essoa 8 quedesejarem algum esola
mero de sócios, de acôrdo com que estabelece o recimento ou informação referente ao Serviço Militar,
artigo 13, dos Estatutos. procurem o Secretário da Junta de Alistamento de

Jaraguä do Sul em 16 de setembro de 196t. seu 'Mu�i�ípio; o qual.lhes atender_á imediatamente
,

. com solicitude e gratuitamente. NAO LEVEM IN-
, MOACYR BARBIERI, Becretäcio TERMEDIÁRIOS E LIVREM·SE D�LES.

��� I Jaraguä, do Sul, le. de setembro de 1961.
, MANOEL CARVALHO LOPES

Dr. Reinoldo Murapa
'

'

Cap DeI 5a DR

II ADVOGA.DO· �
Escritório ao lado da Prefeitura

Dr. ,Waldemiro Mazurechen
CASA DE 8.&.UDE

JARAGUÁ DO SUL
Rua Presidente Epitácio Pessõa Ne. 704:

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Clínica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
Partos • Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

• Indutotermia - Bisturi-elétrico - Flectro-cauterização
- Râios Intra-vermelhos e azuis.

apresenta características
próprias, pois, os ajustes
de tarefas entre proprie
tários de fazenda ou

posseiros se, l'evestem
sempre da caract�rístic8
de empreitada. (A,A.)

Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
boticabeiras, etc, Roseiras
Dahlias, Oamélias, Ooni
fer�s, Pai.meiras, etc., etc.
PEQAM CATALOGO

ILUSTRADO

Leopoldo Seidel
- OOR UPA'-

•
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e Cr$ 15336,10 mensais.
Em seguida, surgem os da
EFB (559 empregados,
com a médla de Cr$ . . .

11651,40; RMV (11 369) ====:;;:::=�==
e-s 11 522,40; EFCB
(46 113), r$ 10914,00;
EFMM (831) e-s ... PromoralWo do10636,80, RVPSC (12 43tJ), Y
Cr$ 9990,20 e EFDTO
(l 334 empregados) com café do Brasl·1e-s 9 885,80. O menor
índice pertence aos fun • .

cionários da RFN (13051)
no "gl·ro CI·cl"IS-que perceberam mensal-

mente a média de Cr$ ..

Essa despesa média foi
7 276,10. tl·CO da Itall·a"calculada computando-se No corrente ano, aquela

o salario normal, horas
extraordinértas e salário méfdia. salariíal'l dai R':F·

e "lou r ,defamília pagos a servido-
so rera sens ve e eveçao
em decorrência dos níveis

.
res. I mínimos decretados em

Os Desenhos Digitais Os empregados das 1°, de outubro e da Lei France"I estradas de ferro Santos- de Paridade, vigente a

Rio {Argue-Prese) - Diz-se que os desenhos

I
lundiaí (7658 funcionários) partir de dezembro de 1960,

digitais existem desde o 4°.' mês de vida intra utert- e Leopoldina (18462) Io- a qual significará uma

na até a decomposição cadavérica, não se modlfican- rern os de média salarial despesa ,anual adicional
do nunca e variam. de individuo pare individuo. maís elevada, respectiva, de 14 bilhões de cruzelros

; ., .
mente com Cr$ 16254 20 I pare a RFF. (I\.A.)O stsrema deetíloscöptco usado no Brasll é o

'
,

sistema sul americano, criado pelo argentino J u a n

V u c e t i c h que, 'em 50.000 pessôes investigadas, não
encontrou desenhos iguais, apenas gr upa s que se

caracterisavam pela f r m a de desenvolvimento de
linhas.

Juan Vuceticb nasceu em 1858, na cidade de
Lesina, capital da ilha do mesmo nome, do arquipé
lago Adriático, antiga Dalmácia, da extinta Áustria
Hungria, e naturalizou se argentino. Aos 24 anos de
idade, deiXOu, a pátria e foi residir em Buenos Aires,
onde recebeu do G o ver n o. argentino exepcionais
homenagens pela SUft grande contribuição ao estudo
das impressões digitais. I

Vucelicb morreu a 25 de janeiro de 1925, com
67 anos de idade. '-

Nos Estados Unidps, vários delinqüentes tenta
ram, em famosas. intervenções cirúrgicas alterar as

impressões digitais, sem resultados satisfatórios.

Um técnico mostrou a possibilidade de serem

feitas investigações de paternidade com base em in·
pressões digitais. Malak Guirguis, do Deparlamento
de Segurança Pública dQ Egilo, formado pela Uni
versidade de Washington, afirma que seus estudos
haviam-no levado à conclusão de que as linhas digi-
tais são beredí�árias. (A.A.) --!III-..----------_---1iIII ;...---

_. Acaba de ser anun-I relatório elaborado con

ciada a nomeação do Sr. juntam�nte pela OEPAL
G. L. Obhrai para D�re- (Oomissão,Econômico pa
tor da Divisão de Rela- ra a América Latina, da

ções Externas do Escri' ONll)' e pela FAO (Orga
tório de Informação PÚ- nização das Nações Uni'
bliea da ONU. das\ para a Alimentação
'O Sr. Obhrai exercia, e a Agri ultura).

até agora, o cargo de Di- O trabalho apresenta.
retor em exercício rio Se.r- um programa de ação pa
viço Ãudio-V�sual e de ra o rápido aumento da

'

Rádio. É êle de naciona- rodução agrícela latino'
lidade indiana e trabalha americ .na

.

e faz um ba
na ONU des d e 1947, lanço geral do desenvol
Iluando ingressou naDi vimento econômico da
�isão de Rádio como Ohe região,
fe-Adjunto. É formado Salienta o interêsse, do
em direito pela Universi- ângulo intsrnacional, de

Embora não tanqam dade
.

de Oxford, tendo' um programa .dessa' n_a
sido foniecidos dados' exercido diverssas fun� tureza, ,mostrando à' pos·
quanto à atividade eco- ções de destaque em seu sibilidade de se, contri
nômica lda população páís n.ata] antEIs de entr:ar buir, desta forma, para
recenseada, revela-se que para os serviços da Or.- aliviar a tensão soci'al cri-
100 por cento da nossa ganizaçãõ mundial. ada pela escassez mundi-

produção de chá preto e O atual Sub'Secretário aI de alimentos.
de pimenta· do reino, responsáve1 pelo Escrit6-

P'bl São igu mente estuda"
39,1% de amendoim; rio de Informação u i� dos assuntos. tais. como

,

'

_ . ca das NaçõFls Unidas é
91 3 � de hortela e pt- H a reforma agrária, in es-

, '

'um brai$ileiro, o Dr. M-
menta; 27 por cento de nane Tavares' da Sá: timentos públicos nas zoo

batata e 11,6 por cento "
' nas rurais .. e ainda a li-

de algodão são culti adas . - Sob o título "Politi- beralização do comércio
no país pelo braço nipô- ca Agríeofa da América, entre os pa í ses lalino-
oico. Latina" àcaba de (ilair um americanos.

30 OB SBTBMBRO OB 1961

Leopoldina
tem os

A invenção do papel
RIO (Argus-Press) - Os rimeiros ensaios da

fabricação do papel, de Que se tem notícia na História,
foram realízados pelos egfpcios com fibras de papiro.

. Os súditos dos f,araós obti�eram' as primeiras
fôlhas de papel. E, pera não esquecer; sua origem,
a's .aurortdades egípcias ordenaram que essas fôlhas
de pãpel .se chamasse papiros, "Como eram' usadas
somente pelos sacerdotes, essas fôlhas eram chama
das de papiros hieráticos. Mais tarde, os romanos I

conseguiram comprar papiros já manuscritos, os quais
levavam, escrevendo sôbre êles novos rextos. Quando Rio (ARGUS-PRESS)
foi eujorízede a importação do papiro do Egito pera Foi de Cr$ 10 204,80
Roma, foi êsre multo procurado e os romanos trete- a despesa média mensal
ram de imitá lo, usando pera lai fim a enirecasca de 'da Rêde erroviária Fe
diversas árvor� como o plátano e a rélea".

.

deral com cada um de
'Já no ano 123 antes de Cristo, Tsal Lun, mí- seus 155 992 empregados,

nistro d� Agricultura do império chinês, aconselhava no . exercício de t 960,
o bambu e a amoreira no .fabrico do papel. No ano antes portanto, da Lei da
751, prtstoneíroa chineses, levados a ôomarkana, Paridade. As despesas
íntroduzíram nesta cidade a indústria do papel. com pessoal no período

Em 794 foi instalada uma fábrica de papel em elevaramse a mais de 18
Bagdá. O papel árabe era -felto com trapos. Os bilhões de cruzelros, su
chinêses e os iaponêses foram os primeiros a em- perando a própria receita

prega� sêda � o al�odão, O pergaminho apareceu global da emprêsa que
.em Pergqmo, na ÁS.la. ' alcançou 12 bilhões e 567

Só depois da imprensa é que a indústriá de milhões,
, papel tomou grande desenvo vimenro.

A idéia de se fazer papel, ral como egora o

conhecemos, deve-se a Nierbur, no século XIX.
Os Estados Unidos produzem cêrca de 50% de

todo o pape] que se utiliza no globo. (A. A.)

t 'Dan sagung
Rubens Steincke und Frau, noch

tief erschütt�rt vom Hinl!cheidén Ihres ge
liebten Sohnes

Almir Steincke
der am. 28 September im Alter von 2 agen
verstarb, danken auf diesem Wege herzlichst
fuer die Beweise menschlicher Teilnahme
sowie fuer die von allen Verwandten und
Freuden empfangene Anteilnahme beim
S�hmerzlichen Scheiden, wie auch denen.
dIe Blumen, Kränze und Beileidstelegramme
sandten und die sterblichen Ueberreste mit
zum Friedhof geleiteten.

Besonderen Dank Herrn Pastor Rosen
bauer fuer seine trostreichen Worte im
Hause um am Grabe.

"Rio da Luz, 29 September 1961.

Atividades dos· japoneses no Brasil
R I O, Nossapress -

o número de p!3ssoas de
origem nipônica,: no Bra
sil, det'e situar·se presen
temente, em torno de 450
mil. De acordo com os

rações ,que assinalaram Itariri, com' 27,3% ;
o 'cinquentenário da che· Alvares Machado cj23,5» ;
gada, ao nosso país, da Pacaembu, com 22 :t e

,prime�ra leva de Colonos I Regist,ro, com 21,4%. O
Japoneses.

,

restante da popUlação
espalhavam-se pelos Es
lados do Paraná, 19,10/r;

Mato Gros!'o,2,1 ,. ;
Ri de Janeiro, 1,1 :t ;

Pará, 1 ,:t :

e 1,9% pelàs demais Uni
dades da Federação.

'

dados preliminares do
censo realizado em 1958,
pela Sociedade Paulista
de Cultura Japonesa, em
colaboraçã'o com o IBGE.
comó' parte ,das cOJIlemo-

I
. Os dados revelam. ain"

:p:::::::::::::::::::::::::::::.:::::::=:::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::=.::::::::::::::;::::;,:\ da, que 44,9 por cento

li ' 'ThTQ) lEID>l1(("llHI 'Irr � llYfM 'NN �l da população. se concen-

/11 1lJ)�. �1I.1.U ID\�UJ !V1.L!�"ll.� H travam nas cidades, en-
!!,

.' ii quant0 os 55,1 por cento

}i. nJÉ'DICO CIRUBG.lAO II restantes se distrÍbuiam
I! F d '1 F ld d d M d-' d

. li pela zona rural. O con·
II orma o pe as, aeu a es e e lema �s Untver- li tl-n t

-

ii, '- II gen e malS numeroso

ii sidides de Colônia (Alemanha) e Pôrtp Alegre .

II - 78.8% - loca.lizava-se

!!. CU�URG1A - SENHORAS - PARTOS _ ÇRIANÇAS B
II no .Estado ge ,São eaulo.

!I - II senda que na. capital
II CLINiCA' OERAL

,_ Il �ande1rante viviam 77.930

ii Ilonga prática �Ól Hospitai En�óp�D8 li Japoneses ou desc�nden-

11 COllsultório e' residência: II tes; m Mogi das Oruzes,
II Tel. 244 li 11,.280; Marília, 9399;
li '7 Rua Preso Epitáeio _ Pessõa', 405 'I Presidente Prudflnte,
!! CONSULTAS: li 7022; Araçatuba, 6232;
!l _.

. , ,II Lins, 5.181, e Tupã,. 4 725,

P . Pela manha. das 8 1/2 as 11 horas H I
Bastos, pequena cidadfl

. iI. Pela tarde: das 14 1/2 á� 17 [, no·ras. Ii do interior, tinha 8,4,4%
li ' ,

., '17-. III
de sua populaçÃO cODsti"

u Atende chamados tamoem a'nolte, II tuidos de japonêses;-,S\f'
l�••"_�_.__._"" _:.__.,..__._�__ _ l. ':"_ J,

Jl
zano aparecI'a com· 37 60Jo'� _ � __ ._ M __••••_:::.{::::::::& • J',

..

Reaparece nas' Livrarias o·

�ivro 'Reforma Agrária -

Qu�stão de Consciência"
cido çle um minucioso
índice analítico e da: um
suplemento especial ôbre
a· revisão agrária paulista, .

a qual é detidamente
analisada e criticada Bob
os pontos de vista dou
trinário econômico.

A obra' contém uma

sólida fundamentação da
propriedade privada e da
paz social em faca da
doutrina católica, e de
fende 08· direitos dos
proprietãrioa e dos tra
balhadcres centra a in
vestida do socialismo.

"Reforrha Agrária
Questão de Oonsciência"
já despertou grandes po
lêmicas, entre as quais
se / destaca a que se

travou entre os Brs. Gus
tavo Oorção e Plinto
Corrêa de Oliveira, tendo
ficado sem resposta os

artigos deste último. Essa
polêmica alcançou logo
uma repercussão nacional
porque tanto 'o ataque
quanto a defesa foram
reproduzidos por perfo
dicas' de todo o País.

Numerosos comentaristas
e pensadores vieram a

público, tomando posícão
de um e de outro fado.

/

.Acaba de ser lançada,
I . pela �ditora Vera Cfuz,

a tere ira edição de "Re
forma Agrária - Questão
de Uoq,sciêucia", mon�
mental trabalho de auto
ria de Dom Geraldo de
Proença Sigaud, Arcebis
po de Diamantina, de
Dom Antonio de Oastro
Mayàr, Bispo tle Campos,
do prof. Plínio Corrêa
de Oliveira e- do econo
mista Luiz Mendonça de
Freitas.

Est� livro, 'cujas pri
meiras �djQões constitui
ram notável SUCéSSO de
livraria, reaparece acres-

Rio (ARGUS· PRESS)
Conforme foi divulgado intensa promoção em

pela Imprensa de vários favor do nosso csté, com
países, realízou-se na a distríbuíção, entre a

Itália e na França, um grande massa dos assis
giro cíclístíco de 8200' tentes que diàríamente
quilômetros de extensão, se comprimiam ao longe
dividido em 4 etapas e de todo o trajeto,

'

através de 1 200 cidades squinhos, daquele- prQ
italianas e francesas. O duto, gôrros, bandeirolas,
certame que se denami-' flâmulas e cartazes com

na "Giro Cicl1stico da insericões alusivas ao

Itália" e "Tour de café brasileiro, inclusive
Fraoce" e já teve diver- nos muros, pistas e via
sas etapas cobertas, turas, além da oferta de
iniciou-se no dia 20 de um "Troféu Café do
maio e terminou a 11 do Brasil" disputado na ·2a•
corrente, 'participando etapa da grande corrida,
dele atletas de 10 nações, realizada entre San Reno
acompanhad'os de repre- e rrurim, numa distância
sentantes das respectivas de 185 quilômetros, em

Imprensas falada e 5,45 horas e ganho pelo
escrita. Nessa oportuni- espanhol Miguel Poblét.

Idade
fêz o Brasil fazendo (A.A.)

'VALE A PENA SABER
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