
Na última sessão da Câmara, do did 20 do
cor:reote o vereador Eugênio Vilor Schmöckel, encét
minhou requerimento à Mesa da Casa, unanimemenle
·aprovado, do seguinte teôr:
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", d taa ri Festejos .dn Bäependl.Em meio de grandes I de írnpulsíonar e ezer pro- pOSSI I irar a IDC usao es- pesermtemo e. cer as ru- '..
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féstlvtdedes a Câmara Fe, gredir a célula mater de sas fontes de receita, que' brlcas, 'que poderão elevar
C
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I t mendoerfer que, apõsderal promuigou a emenda nossa Rafria. '

'

se estimam sejam da or- as tmpörtâpetes em mals on.80dan e aml.p amen eé lU
,
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, d d 12 a 15 milhões ainda •. anuncia 0', rea rzaram-s teoe-be' as bolonistas, foiii nO,ssa I onsnrulçäo, em jaraguá doi S�I; a em a� ..
"

.

" 'os festejos de aníversãrio conduaído'' em' .cortejoque da �ov�s 'rend�s para Câmara MunicipJI, aren- d� '�ruzelro.s. Ass!�, a, pre- Estão, poi , de perebene do 550. ano de existência para a séde do clube,os munlcfplos braelletros. dendo ao auspicioso acon- vrseo orçementarra pare os municípios btasíleíroe, do
'

Cl u. b e A t I é t i c o onde 'realíacu-se a dispu-.

d 1962 que p r e v Ir a uma I I é t
'
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.A data de 21 de novembro recímento, s usp en eu as 'd -

d 22 'Ih- espec a m 1'1 e o nosso que Baeperrdí, nos días 18/e ta do rei, rain a, prIDCS.ficará indelével para os discussões e a votação do darreca a�ao e
,

rm oes já entra pera o terceiro 19 do coerente. sas e príncipes do pró-.. . .,

I ' e cruzeIros sera engros· �

d a r .

dmunlcipelistas porque re- orçamento mumcrpa pare '

000 mes, sem po er p ga o. XImo ano, ten o-se sagra-presenta o a�réscimo de o ano de 1962, afim de sedo pare .crS 31000.00, funcionalismo, encontren- Sábado à tarde teve dos vencedores. os sevigorosas' verbas e meios que, com a' promulgação I (trinta e sete milhões de dó-se pràrlcarnente rodas Ilugar a busca do Rei do guintes: Rainha do bolão,de arrecadações, capazes da ernende constitucional, cruzeíros), sem calcular o as obras paralízpdas. bolão � Raimundo, Em- Fanny Weller, esposa do
sr. Walter Weller; La.
Princesa, Ilse Marquardt,
esposa do sr. Herbert
Marquardt e 2a. Princesa,
.Ida. Schulze, espose da
sr. Alfredo Schulze.
Entre a série masculi

na, depois de renhida
disputa, o resultado apre- .

sentou-se da seguinte ma
neira: Rei do bolão, sr.

Henrique Mohr; 1°. Prin-
EUGÊNIO VITOR SCHMÖCKEL Sociedade GráFica Avenida Ltd.. cipe, sr. Raimundo Em-

1===��=====A==r�t�=r====�======�����====�======================�====�================�=============T====I mendoarfere2°. Príncipe,.,
sr. Jens: Metzger.
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Ano XLII ......... JARAGUÁ DO SUL (Santa Catarina), Sábado, 25 de Novembro de 1961 . - N°. 2.162 Domingo realizou-se a

�������������������������������������������������������� eerimoniadeinauguração
• da nova e moderna oan

cha de basquet, velei e

futebol de salão, em ci
mento, colorido, a pri
meira, no gênero no Es
tado de Santa Catarina.
Desde cêdo as equipes,
visitantes e os locais,
concentraram-se nas íme
diações do Ginäsio ·S.
Lnís, de onde partiriam
em esplendida marcha
para a séde social do
Clube Atlético Baependí.
Ali, na presença das

mais altas autoridades do
município, teve lugar a

a cerimônia de inaugu
ração da nova cancha.
falando, na ocasião; 'em
nome da Comissão de
Construção. o sr. Oswal
do Heusi e, em nome do
Clube Atlético Baependí.
o presidente do Conselho
Deliberativo, nosso dire
tor, EugênioV. Schmöckel.
Logo a seguir, o sr.

Alfredo Kraus", patrono
da cancha, acompanhado
de autoridades, seguiu ao.Com efeito, tanto .na I I 6' d tireunião havida com ci oca pr pno, on e es·

cerrou a bandeira do clu·
governador Ceiso Ramos, be qne' cobria a plac�prefeitos do Vale e ou- comemorativa do grandetras autoridades, como acontecimento.
no jantar em.sua home- Durante o dia todo a
nagem, no Tabajaras Tê" séde do Clube foi concornis' Clube o ministro ridissima, com disputàsVirgilio Tavora não pro- de bolão, bingo, basquet,meteu, nãC} ficou de es� valei e futebol de salão.tudar a8 reinvidicações Está de parabens odo Vale do Itajai. Sim- Clube Atlético Baependíples';ßente orden�u,. de pela conqui�ta de mais
publIco e na preset;lç.a uma' heIa vit6ria. Os seusdd todos os qu.e partIeI- associados, os desportis
pavam, da reumão a exe- 'tas despreendidos. o co
cução das. 0�r8s recl�- mércio, a indústria e aumadas e lDdispensáveis toridades, não negaram
a. segurança e desenv:ol. em mo,tnento algum o
Vimento do Vale do Italai. ,alioso''''' auxilio pará a

'coneretiza�ão dessa ma�
'=========r

gnifica obra, que orgulh,a
SK VOG:Ê Jara- a todos os Jaraguaenses

guaense é MÚSICO. s que engran$fece o es-
não dei�e de inscre- porte catarinense. �
ver'se na Sociedade Os festejos enpolga'ram
de Cultura Artistica. a quantos compareceram-
Ela ne c·e s s i t a do ao Clubß Atlético Baepen-
cancurso . de todos. di. E OI visitantes sairam
para projetar a cul- encantados p o'r' tu d o

tura de nossa terra. . quanto lhes foi dado ver
e observar.

tras altas autoridades e

técnicos de orgãos subor
dinados ao seu Ministério
e ainda dos deputados
federais Antonio Carlos
Konder Reis e Wilmar
Dias e do senador Irineu
Bornhausen foi possivel
restabelecer a confiança
das laboriosas {>opula
ções do Vale do Itaja!
nas medidas governa
mentais destinadas não
só a resolver os proble
mas fundamentais da re·
gião, como também para
que ela possà continuar,
livre das preocupações
costumeiras evoluindo
social e economicamen
te rumo aos altos desti
nos que a aguarda.

.

no interior do nordeste catarinense

Diceror : Impresso na:

Jaraguá na mira do Ministro TAVO RA I Dia' 'histórico·
As recentes cheias no I e a melhoria do sistema

Vale da lrelaf, parece, des-. de es g o tos da cidade.
pertaram e atenção dos I Desde longa d a t a vem

poderes públicos federais servindo à esfera federal
para os angustiantes .pro- relat6rios minuciosos sõ
blemas do Estado de San- bre o abastecimento d'
ta Catarina. água e, ainda recentemen-

N�m bem haviam baí- te o Chefe do Pôsto, de
,xadas as águas volumo- Saúde, sr. D�. E�ich Kauf·

sas, e o Minislro Virgilio ��nn, forne�l� Clrcunstan

Tavora acompanhado de clado relatorlo em que
. comitiva, descia no centro a��r�ava os �specto: s:�da zona flagelada para se OltarlO� da ,CIdade .

aperceber pessoalmente da tTIOrlahdade. In.f an t I I em

extenção dos danos que n�sso Mun.lc.fplo, por oca
as enchentes vem provo- sla<;> da VISIta do �hefe
ca do de tempos em tem regIOnal da �elegacla Fe-

po�. der�1 da CrIança.
Na� conversações mr.!D E do cl>nh�cimento de

fidas, percebeu-se que o todos, a situação desespe .

Ministro udenista conhece radora dos moradores da
os vários aspectos de Sãn- zona urbana de jaraguá
ta Catarina, onde pontifi- do Sul, quando aparecem
cam as reinvidicações do as peri6dicas estíagens.
Município jaraguaense. Poucos são os poços que
que de longa da t a vem mantem regularmente o

pleiteando os beneficios fornecimento d' àgua e,
do abastecim('OIo de água cerca de 90% (noventa

por cento j da população
urbana fica à mercê dos •

riachos que alimentam os

rios jaraguá e ltapocü, Ordens de Execução
com grave risco de errup- das barragens de prote
ção de epidemias. çäo e de outras obras de
O c alô r intenso e o fundamental importância.

despejo de todos os esgo' . \

tos, ao longo de vários O dia 12 de Novembro
kilometros do rio Itapocú, foi um dia histórico e da
para não citar oulros rios mais alta significação pa
nas mesmas condições, ra a vida de Blumenan
impedem que qualquer pes- e do Vale do Itaja1. É
sôa se utilize dessa água, que, com a visita, ines
aindö que seja para t'm parada, do ministro da

mergulho no liqUido infec- Viação e Obras Publicas,
to e contaminado. E, assim que se �azia acompa!lhar
mesmo há quem 5e utilize pelos dIretores g�rals do
dessa mesma água para DN<;lS,. DNP�C, R:ede Fer
beber e preparar a alimen. rovlárIa Nacl_?naJ, Depar
tação. Os profissionais da I

tamento NaCional de Es
medicina são unânimes em tradas de Rodagens e ou�
afirmar que grande parte
das moléstias resulta des-
sa elementar providência
de higiene.
Por isso, o pronuncia

mento do Ministro Virgilio
Tavora, foi de transcen·
dental imporlância, porque
revigora uma esperança
prestes a desaparecer. O
povo da cidade respira
aliviado com a organiza
ção do plano quinquenal
elaborado pelo Conselho
de Ministros, onde \'emos

figurar o nosso Município,
ao lado dos municípios de
Camboriú, Laguna, Rio do
Sul, !oaçaba enlre os que
vão receber os beneficios

para o

Vale do Itaiaí

SENHOR PRESIDENTE:

que executem o abasteci
mento regular de água.
A noficia é au:spiciosa e

quasi bôa demais para nela
se acreditar. Muitas, tem
sido as promessas e pou
cas tem chegado a ser

iniciadas e n('nbuma foi
concluída, até agora. Es
peramos que a admiqis·
tração . federal nos con

temple como uma criança
que tira a sorte grande.

'os VEREADORES TRABALHAM

b vereador' infra assinado, na f6rma do Regi
mento Interno da Casa, vem de requerer à Mesa,
ouvido o plenário., a expedição dos seguintes oficios:

(

A) - Oficio ao sr. Haroldo Ristow, DD. Presi
dente do Clube A. Baependi, comunicando àquele
Clube, a satisfação desta casél. com relação à passa·
gern de mais um ano de e'xistência, congratulando se

pelas solenidades que marcaram a inauguração da
Cancha de basque't, volei e futebol d.e. saJão, deno,
minada de Cancha, «Alfredo Krause-;

B - Oficio ao sr. Alfredo Krause, ;[)D. patrono
da Cancha de oasquet, volei e futebol de �alão, do,/

Clube A. Baependi, comunicando ao grande benfeitor
do esportcz, jaraguaense, o reconhecime!)to deste le-
gislativo pelo magnifico evento; .

.

C) - Oficio ao sr. Prefeito Municipal de Jaraguá
do Sul, para que, informe dentro dO$ prazos regula
menlares assunto de alçdda fiscal, relat.iva à.s revisões
dos Impostos de Indústrias e Profissões e de Licença,
desde 1951, a saber:

,

a) - Qual o critério fiscal adorado 'para as re�
visões; ..' '.

.

.
.

, b) - Quais 'os nomes d08 �ontribuintes revisados;
c) - Quais os.' contribuiptes 1_lotificados e que

liquidaram o. débito fiscal;
d) - Quais os' contribuintes que, apresentaram

reclamação; I

e) - Quais os contribui.ntes que obtiveram gd·
nho de causa; ,.

f) - Quais OS contribuintes com recursos inde·
feridos e datas da, comuniéação. aos int�ressados..

jU8TfFICAÇAO
, v.er baI, em' p I e n á r i o "

Sala da's Sessões, em 20,de Novembro (je 1961.
EUGeNIO VITOQ ��HMÖéKEL - Vereador"

,1\

E haveremos de ·escrever
em letras de ouro, os no·
mes desses benfeitores de
jarõguá'do Sul.

.

De arnôr
também se morre
Pelas primeiras .horas

de domingo passado, dia
19 do corrente, a cidade
foi sacudida com a' noti
cia infausta de 'um duplo
falecimento, ocorrido na

fam.ilia tradicional dos
Heidorn.

os corpos, houve quem
comentasse à subita'mone
do ·cas31, de que de amor

támbem se morre.

O enterramento do es·

timado casal deu-se ain·
da no domingo para o

cemitério municipal, com

grande aoompanhamento.
Os falecidos Alwin e ,.\!::==============�

Hermine deixam os se- _-------------�--'�---_.
guintes filhos: Madalena,
casada' com Paulo Nbs·
shalt; Harry" Helda, ca
sad.a com Justino Pereira;
Ewald, casado com Erna
Marquardt;, Gerda, casada
com Bertoldo Baques e

Erhard, casado,com Nor·
mélia do Amaral.
Á família e n 1 u ta d a,

"Correio' do Povo" apre ..

senta os Beus sentidos"

De fáto, à medida que
as horas iam-se eRgotan·
do, �eio" a confirmar-se a

l.riste noticia.: do faleci
mento do sr. Alwin Het
dorn, ocorrido à's 24 hrs.
de sábado e o falecjmen
to, pelas 2,30 horas de
domingo, de soa consor

te, Da. I{ermine Schulz
Heidorn. "Segundo o tes
temunho de diversos mo

radores e amigos do ca

sal, viviam os velhinhos
uma vida completamente
em paz e a benquerença
era uma constante nesta
trajet6ria final. 'Daí por
que, quando se velavam

pêBames�

DiI;:et6rio Municipal da
UNIÃO. DEMOCRÁTICA NACIONAL

'CONVITE
. São convidados os Senhores Vereadores,

Membros efetivos e suplentes do Ditet6rio e
demais eomponepte's da Mêsa para uma reunião
a realizar'se na séde' do Diretório, a Av. Mal.
DeodQro da Fonseca, 210. no dia 2,8 dt),. novem
bro, com início às 20 horas, em qlle serão tra
tados assuntos de interesse partjdário.

Jar'aguá do Sul, 20 de novembro de 1961.

EUG�NIO VITOR SCHM,ÖCKEL
Pre�idente

�""""..."..���

"CORR'EIO"DO 'POVO"
um jornal a serviço do povo

,
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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f:jRflO 00 POUO" . I

(fundação: ffrturmüller - 1919)
, .

,

tmprêsaJornalística
"Correio do Povo" Ltda.

- 1961 •

Diretor:
Eugênio Vitor Schmöckel
,
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S'o 'e I :K, I S � til DR. JORN SOELTER

ft ,"',.', I, � I CIRUR6/fio ßENT/5Tff I

I
Moderníssimo "A/ROTOR"

- o jovem José Leo- o sr. Dr. 'Arquimedes" Reduz o rempo de trabalho
nel, filho do sr. lnocenclo Dantas, r e s i EI e D t e em e eumenra o conforto do CLIENTE.
Silva, nesta cidade; Plorianôpolls].

- a garotinha Terezinhe, _ o jovem Agenor, filhofilha do sr. VítorGlowatzki; do sr. Hermenegtldo Manes,L o sr. Gerherd G.
Herrmann, resldenre em

residente em R.' Negrinho.
Corupá.

I��

I Aniversários
--

Dia 28:
Dia 29:

CODsultório.: Av. Getulio Vargas, 198

[Anexo ao Depósito da Antarctica J

<

Fazem anos hoje:

c::::-c:::::-coa"""",<:>c:::>c:::::-

MU'DAS

I
O jovem Plorenuno, filho IE!!IS!i ""!I&!!1flFFli 1�'-!IEiIl�.

A sra. Catarina, esposa do er. Ignácio Tomasellí, f::::::::::::;':=::::::=::::::=:::::::::::::::::::::'_-::::::=C::::==:::==:"':=�\do sr. Malhias Panstein ; re�iden�� �:'e�úaç�7�;il:� iii' ]I))lo lEIKCI8I IAlUflWANN II'
Kararr., filho do sr. Dr. I II

Civil
Manoel Karam .Filho, re- �

,

ftÉDIUO 'UIBUBGIAO fi
Registro sldente em Cur)tiba; II 'formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- ii

M C ii II
Anrea Müller Grubba Oficial I - a sra. aria orrea 'I sidades de Colónia (Alemanha) e POrto Alegre II

do R e gis t r o civil do �agundes de 9llivei�a, re- II ,,' n
til. Distrito da Comarca I â- sidente, em Ilé)Pocuzmho. II CIRURGIA - SeNHORAS - PARTOS - CRtANÇAS e II
(aguá do Sul" Estado. de

'

n . )"
' ii CLINICA OERAL II

,
Santa Catarina, Brasil. Dia 30. f.. ,li Longa prátlea em Hospitals EOfOP"U8 I,l!faz saber que comparece- /_ ii

ram no cartório' exibindo 05 SR. VENAflC/O NICOLUZZ/ ii Consultório e residência: II
d�cumentos exigidos pela lei Deflui

ti
no .pröximo dia a Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 ß

afim de se habilitarem ?ar'), 30 maIs uma data natalfcia n CONSULTAS: II
casar-se: do' disrlnto cidadão sr.!l II

Edital n. 6.161. de 20-11.61 Venancio Nlcoluzzi, alto ii Pela manhã: das 81/2 ás 11 horas I!
funcionário da Sociedade ,III Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 I,::: horas 'II,Dario Garcia e Gráfica Avenída ltda.

Claudina Sardagna Cumprimentamos o dís- ii Atende chamados' tambem à Noite li
Ele, brasileiro, solteiro, tinto aniversariante com '6===========:::==--=====--=:JI

lavrador, domiciliado e VOIOS de muitas felicidades;
residente neste distrito,
em Nereu Ramos, filho
de Cesino Garcia e de
Prlede Beckendorf Garcia.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e
- o sr. André Fodí,

residente neste distrilo, residente em Rio Molha;
em Nereu Ramos, filha de
Artur Sardegna e de Li
duina Sardagna.

CLíNICA - CIRURGIA - PRÓTESE
RAIOS X

ASSINA '!i'URA :

flnual • •• Cr$ 250,00
Semestral, • • Cr$ 140,00 A era. Odlla L. Vieira;

-
- a sra. Herrnínla, es·

eNDBReço: posa do sr.' Santos To-
.
Caixa Postal, l�

� I maselli ;flvenlda Mal. Deodoro, 2�0 .,... a srta. Catarina, filhaJaragua do Sul· S..Catanna do sr. José M. Scheuer,
, residente em Jaraguá 84.

Easem anos amanhã:

A sra. Berta, espose do
sr. Ernesto Lessmann ;
- a srra, Maria Irma,

Laranjeiras, Pecegueíros, residente em Itepocuzlnho ;
Kakiseiros, Macieiras, Ja- _ o sr. Osmar Duarte,
boticabeiras, etc. Roseir.as residente em Ioluvllle.
Dahlias, Oamêliés, Ooní-
feras, Palmeiras; eto., etc.
PEOAM CATALOGO

ILUSTRADO'

Leopoldo Seidel
'._ C O R UPA! - '

-=-==-c>�

'Dia 27:

• O er. Julio F. Filho;
- a sre. Helena, espose

do sr. Eugênlo Soares,
residente em Corupá;
- o sr, Arthur Porath ;

Apothe�e "SCbul--;;;-i
JABAGUA. DO SUL

..

Qr. Afarnando H. �pringmann
-- o sr. Francisco Morbls,

residente em Rio Molha;
- o �r. Dalmarl BODa;

�----. ___"'.__ . __ .._--- -_.._----_.:.._--_..

_-;:..rr--···-------------:--------· -u
II •• It•• t) I • ..s e _ II.·· II� "
ii - JARAGUÁ DO SUL -- II

II U'
!! Medicamentos e Perfumarias II;1 Simbolo d e Honestidade ii
II Confiança e Presteza li
II A que melhor lhe atende

. i!
. ii e pelos menores preços !!
li . P
�=:..':==:::===:=======-====!i

CIRURGIA DO ESTOMAGO
VIAS BILIARES, INTESTINOS.

.

CIRURGIA DE SENHORAS.

Diagnóstico PrecocI do ca�cer nas .IDhoras

Consultório - Rua Pres. Epitãcio Pessoa
. Das 9·12 e .das- 15-18 horas. - Fone, 384.

- e srta. Oracy Maria
da Cunha, residente em

Itapocuzinho .

MEDIKAMENTE UND- PARFÜMERIEN

E para que chegue ao co-

uhecimento de todos, mandei

tf"===:====:::=:::=========='====::� passar °blPredsenteledital que O sr. Helnz Moeller ;
ii ii será pu ica o pe a impren-
ii ii

sa e em cartório onde será - a srta. Ellme, filha
IJ (11MAl V I TO R I A II itixado dUI ante I \ dias. SI do sr. Bertoldo ßeumenn,
II �1�� /.c.<.. !I alguem souber de algum im- residente em Três Rios
ii �7"-�� li pedirnento acuse-o para Q� do Norte;
II

9 S
I!

ii ' pés - pollcolt.rido ·1960 II fins legais. - a srta. Arnantlne, filha

ii I! AUREA MÜLLER GRUBBA do sr. R'aulino NeckeI, Das Symbol der RechtsçhaffeDheit, des
lOT HA" SO N N E N H o H L Oficial Desta cidade. Vertrauens UDd der Dienstbarkeit, die Sie

II:
.

�;:.��;"'':::;:-;.::,: II ==;:::=:==V==E==N==D==E==..=S==E====· II :_�:�:_:_::I:::�:J'
l�-,==,,=-�=====J 1'8:����;::�!,��ir�::��ô�� :1�!���::'����� i!rl!iíor,-Glli��-rBrnãü·tlÕ1i�é� e-�ill!ii.1
�:::�,·�,··:�"1;·l·�·t·�·O·;"·:,�·.O"·"·""�'','o��."'�····_'a"·'''·z:�zo�ooaO''''r''�l:�SOOOOO·�:':'·1 ���:�i���I��i�:s;a��d�e�::.tädo de frutas, he-

U'
'.

-.
.

Çirurgióo Dentista I:fi 'V
.

.L '1 l....I :__ Ó tim o lugar pata uma granja - ii ,. Olíntca Cirurgia - Prótese' - Baíos X fi
� fi

:, : Demais informações corn . o sr. Antonio ii . Ii

:' V' EN'DE D rv E RSOS L O T E S�:' Martím, aos sábados a tarde e domingos à Rua II Consultörío i Rua Artur Müller, n-, 1212. II
: '

l, ,: '

,.

, ' � Preso Bpitácio Pessoa _ Jaraguá do Sul se. ii Próximo à Estação Rodoviária. I!
:.' . "TE·BT"''1 CIDADE, E MA·!P : l:..... �:.._. ..._._ ._:j

""". fi. � � ._ ••. - ._ ......_ -,-__õõõ'

I! 1 Casa de Madeii-à com 1.250 IÍls2·;·. o'., '1"=,7- ,-==:=="=====�=="':I

� 1 ::�!;��i:dl�ié; ;'I�ade com 2 C88as e 1 � °Dr. Waldemiro Mazurechen II ]I))Jt G lU!hl «) .' G at SC lbw II
f;. í Ca.8a,. de Materi.al �om 1 mprg.o d.e terra; r. UASA DE SAUDE H .

. , II
: ' 1 .Casa' de Material oom 1/2' morgo po n to .: Rua Presidente Epitá�io Pessôa N°. 70. ii, Cirurgião· Dentista li
': para cómércio;\' i c.' • ,.' : (antiga residência de Emanuel Ehlers) H CLíNICA _ PRÓTESE CIRURGIA II
f� 292 moi'go8'delerra' :próprio, \para '�anpn8,! � , ,Clínica gera,I médico - ciruq�ia de adultos e crianças ii >

' � li
� kl d' dO"d d d

'.

d' �
- Partof . Diathermi.. Ondas curtas e .Ultra-curtas �!". , '. ii

'I:'
4
- " H�t8.�te. a ".CI ,!1.., e, 'sen o malS a '.' I :i,.1.A ;'_•. Marechal, Deodoro, 587 - JARAOUÁ DO SUL :i':,._. . Indutotermia - Bisturi-:dé�rjco . Flectro-cauterização I

�''',

�
.

niet�d:e
\ mat� drgem.

.

' ",
,.', �)

•

- .R.ál.'o.s_In!.t.ra••�.-e.rm_el.h.o.s.e_az.u.is•._. .. tt.._.__'.-__ '

_..:._ :
.. �.-..�.-.. _�_:-_ro_:.�.�__

a_"..�.__g r_e_j��_��.__�..r_.�� �.__.-..__-.. -__:...'.:: ;.1.1csr·*.·*.·,.«.,:-·.··ft�·.·�:'·,�·.··.··.··,�:·.·\iJ ...�c;: ...t.··.·���r·.··.··.··!� '.; _ __
..

_

. �
.

•

/
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. Mercedes, eu acho que você irão·. tem sorte

mesmo, ou será que estou enganado, podes contar

que eu guardo segrêdo, tá bom.

Dizem por aí de que a marchà dos atletas foi
ólima, mas teve alguém o qual não .andou direito,.
quem seria?

Falaram que o N o r b er 1.0 não foi ao Baile"
porque a�guém bronqueou, será, verdade istO? . Sin-
cerameille eu acho que o motivo .foi outm. �...

'. xxxXxxx
•
....

,

�Cfi�?a���T���MIG�gr��� In�!!�!!;��a:���L����lL�·A·I;Vida. Sociál em Revista-I
A finalidade. principal do agricultor' é conseguir Pelo' presente ficam convidados os: senhores Para hão começar mal esta semana, vou falar

as maiores colheitas com o menor gasto de trabalho acionistas desta sociedade para. a assembléia geral um pouco sôbrê o que houve e aconteceu
.

na festa

humano, e no mais curto prazo possível. Desta forma, ordlnérla a reelizer-se no dia 16 de Dezembro. do de aniversário do Clube Atlét.ico Baependí, realizada
08 p�odutos serão obtidos ao menor prêço de custo C. e., as 15 horas, no escritório da firma, 01 cidade, sébedoe domingo último.

possível, ganhando muito os agricultores seu muní- afim de delíbererern sôbre a seguinte
cípio, seu Estado e o País.

.'

O R O E M O O O I A

Terras existem, e infelizmente, em grande nú 1. - Aprovação do balanço e contas do
mero, que produzem pouco, ou porque sejam rurns cicio de ·1961;
dês�e o início de sua exploração, ou porque 'muito ! 2. - Eleição do 'conselho fiscal;
trabalhadas, renham perdido, aos poucos a capacídade Õ, - Assuntos de interêsse social.
de produção. D� ·fato, é sabído que ás terras. geral'l' A V I S O

ment� são mUi,lo �ôa::! quando
.

novas, Islo
J

e, logo , . __._.:...:-_--
depots do desbrevemenro. De um modo geral porém, �cham·se a. dlspoeiçäo dos senhores

aos poucos a� terras vão perdendo sua' cepacldade
na sede da socle�élde" os �ocumentos

de produção. esse falo, é tenro rnaís rápido, quanto refere o err. 99 do decreto-lei n. 2.627,
mais quente' tor-o lugar e mais inclinado o. terreno. �eteJTIbro de 1940,

,

� Ieregué do Sul, 11 de Novembro de 1961.
As terras nestas condições, dizem-se cansadas,

e suas colheitas não são mals econômícas, isto é, o

lavrador gasta mets -pare produzir do que ganha pela
vende dos produtos que obtém. , , "

_ ."

A correção d'a. faÚa· de fer"lllidade,· be� como a

conservação, ou re-stauração" [em grande slgmflcado,
porque aumenta a colheita e baixa o custo Ida 'produção.

Sem dúvida alguma o ponto máximo destas
festividades foi o Baile de Coroação do Novo Rei

exer- do Bolão e da Rainha dêste- mesmo esporte, O baile
, teve início às ,22 horas e prolongou se até altas horas
da madrugada, pelo que poude observar estavam
todos enlmedíeslmcs e satisfeitos, pois êste encontro

social esrêve bom de verdade: r

estes feijões são semeado� en1re as 'carreiras
do milho, quando ês'te lern uns Õ ou 4 mêses; Depois ITAJAI, Sta. Catarina -
da colheita do niilhã, o adubo verd'e tomã 'conta do O prefeito do município
terreno, não deixando o mesmo secar muito e também da Penha sr. João Felix C
evita o aparecimento de mäto. Quando vai se arar Andrade que foi afastado A ,APULCO, (UPI) -

o terreno, êste está frésco. solto e sem ervas daninhas. do cargo por um processo Oitenta e dois mortos
,

'.'
de ."impeachmen'" fugiu e danos- calculados em

Portanto senhor agricultor caso, queira aumentar depois de incendiar os vários milhões' de, dóla·
sU!3 produção de milho, sem gas!ar nada e com um arquivos da prefeitura e

.

ld d
pouqUinho de trabalho plante em seus arados mucuna, da junta de alistamento

res, eis o sa o a tor

soja, feijão de porco, 'feijão de vac·a, ou qualquer mililar. 'O preSidente da menta tropical do pado
outra leguminosa e na .época da

'

aração�' enterre no câmara pediu fôrça federal fico, Tara, que açoitou
terreno êste grande adubo. para garantir a sua p08se as costas do Estado de

I
:-. i.·. no cargo dé prefeilo e Guerrenb.

SENHORITA:
" localizar o fugitivo. Somente na pequena

Você que rem o Curso Normal ou de CODlabi- Domingo último, enlte localidade de' Nuxco
lidade, terá ampla oportunidade de ser úíil ao nosso 23 e 24 horas, novo in Não. tendo mais nada -a reléitar termino �por

ESlado, inscrevendo-se no Serviço de Extensão Rural. cêndio irrompeu no porão, pereceram
80 pessoas, hpje almejand'o a lodos um ótimo fim de semana

pondo em perigo grande segundo as informações junto aqueles que Ihe� sã,o caros

Extells,ão Rl;lral é um Serviço �ducativo que l·'d' L
'

N Á G O R O
tem por finalidade. elevar o n{vel de vida da familia parre dos, documentolS. rece",1 ,as nesta caplta ..'.,..: .

rural. Para isso trabalha diretamente com o agricultor,
esposa e filhos. Orienta as familids a resolverem por
si mesmas seus problemas .

._ ,� ,',

Para maior�s informa.ções dirija·se 00 E&crilório
Local ßo Serviço de Exlensão Rural, - ACARESC
- dêsle Município, ou escreva ao Esçritório Cenlral
da ACARESC -:- Gxa. Postal, 502 em· ·Florianópolis.

O Serviço de Extensão Rural - ACARESC
terá o máximo prazer em prestar-lhe todas as

informações.

Muitos casais se fizeram presentes dentre os

quals
' podemos resselter Dr. Murlllo B. de'Azevedo

e senhora, Roland Iancke e 'eenbore, Getulio da Silva
e senhora e muitos outros que me é impossível
enumerar, mas; posso contúdo adiantar de que todos
estavam muito alegres e animados:

E,'
.

dentre a mocidade "podemos destacar os
"

seguintes: '.
.

Sebastião Alroeo.. meio J oculto, mes. mesmo
assim se fêz presente.

'O
�
ii

.�.
• '. .'

-

d'
, ôuely estava um' pouco trtste, porque eu não

r.arLICIpaçao cheguei a descobrir, mas, pelo que soube .esstm
"

mels ou menos, foi o motivo de êle não ter vindo.

em p regad o S/��-r�.t!_,6t/,.... .

. � Näzarino falando e� alemão, egora não sei
_

-e 0/ li ,�J. '
,ó,

se fOI para convencer alguém? ou ..•

n·Os I uC r.OS
I, (

. .�. ',.lIA Célia' (ceríoce), esteve eleganusstme e como
. II

.

', \� " "

f�'j conversava com os galãs de lteíeí, pelo jeito como

Adubação verde, o próprio nome diz, é o meio '
,/
/ decorreram' os acontecimentos elguma 'coisa ncou

de adubação' que consiste na mistura .ã- rerra de BRASILIA - Durante direta do traHâlnador pera trés, ...

plantas. Os vegetais (plenres) enterrados isto é, as a sessão da Câmara o nos lucros das emprêsas Renilda. felicíssima, pois também pudera, en
maiores colheitas são obtidas, após, o enterramento deputado Floriceno Pai- nos termos e pela forma controu 'Ull!- belo rapaz (pelo menos é ela que o 'diz).
de vegelais cultivados e proposüademente escolhidos, xão apresentou um pro- que a lei determina

. ;.

dando-se preferência às planlas legumluoses (feijões)
No. domingo, tivemos contíauação destabrtlhante

tais como: as favas, o guandú, a alfafa, a mucuna, jeto sôbre a'participação Pelo projeto, os tra- festa, 'ôá quel tomaram- parte ativa rodes as mocinhas

o feijão de porco, o feijão de vece, o amendoim, a dos empregados nos balhadores receberão a
de nossa sociedade e os casedoe também, mas

�oja e tauras o�tras..: Estes f�ijões tem o poder, de lucros das emprêsas. importância correspon-
vamos salientar algurnasmocíuhes que se fizeram notar.

tirar do ar .0 mtrogem? que e um adubo e- guarda-lo Justificando invocou o dente a 1% da remu e. Dizem, mas-eu não afirmo, Que a Aidil foi uma
em suas raizes. DepOIS quando se ara o terreno, . _ .. _ ,

n
fervorosa torcedora quando o Banco do Brasil

enterrando estas .plantas, a terra recebe nitrogênio que dispoe o mClso raçao anual a titulo de jogava, agora não sei se foi por que o' Joãozinho
das raizes e adubo verde (eslêrco) pelo apodreci- quarto do artigo 157 antecipação da partici· jogava ou talvez porque achou que o time jogava
mento ddS hastes e fôlhas. Fica assim adubada' a da constituição federal, pação dos lucros tendo bem de fáto. _.

'

terra. Aconselhamos aas agricultores, como muitos que estabelece a parti- a ela direito t�do o O Nutsi, não- deixava de coméntar que- 0-" seu
fazem, a plantar no meio do milho, do arroz sequeiro, .

a
-

b' t" d·· 't Ibn
etc., qualquer daquelas plantas e depois enterrá-las Cip çao O nga ona e empre�a � sUJei o .a c u e era agora o �ei do BolãQ e

_
que êle é o

na aração. consolidaçao das leiS presidente dêste mesmo clube.

G
. . . F·

trabalhistas. Hamilton, meio mancando, mas contudo soube
arantlmos um bom aumento prlDclpalmenle do uglu O conqulstar uma elegante senhorita.

milho, quando semeado em lerras que tenham sido Prefel·to e'enterradas, qualquer adubo verde. É um processo f
-

.

I
Sarraff. não largava um só inl;ltante -uma garôta

Simples e barato de se conseguir maiores colheita& m·cendl·ou uracao ma a .de Timbó, pelo jéilo tinham 'muita coisa em comum

de milho, ou qualquer planla.
.1 para comentar ou aquilo foi mera amizadi, hein?

arquivos 82 BeSSODS .1 xxxXxxx

no MfllCO

ecíçnístas,
a que se

de 26 de

A �orreção da baixa 'produção.' para obrensão
de grendes colheitas pode ser conseguida, fácil,
prática e economicamente. Está portento nas mãos
do agricultor, grande parte desta produção. Isto por
meio da adubação'verde.

'

JOÃ.o ßATlSTA RUDOLF, Díretor Gerente
EWALDO RUDOLF, Dir. Sub Gerente
JOÃ.o GERMANO RUDOLF,' Diretor Comercial.'

Dentre umas· e outras, será que a �ausi, nos
poderia cQmar ,a his!ória da serenata_ Que �la recebeu
às 6 horas da manhã?

Informativo.· da _

Agência 'Missionária . Salesiana
. "

" �

Dois milhôes·,'
de Gruzeiros ,para':

os flagelados' do.' vi

'-·Vale�do Itaiaí
Carso para Prolestantes

.

>

CAPETOWN (África do Sul) - (AMS) - A

pedido dos chefes da Igreja Metódista da África do

Sul, o Pe. Kieran Mc Ivor, passionista, ditou um tonsul da Re ública Federal da
curso de conferências ,sôbre o matrimonio segundo \

Alemanha entregou cheque
a teologia dogmática e moral católica a 40 minis-

BSCRITÓRIO LÓCAL DB tros protestantes. ao gov. Celso Ramos

1-
Grei Pequenina '.

.

I FPOLIS, CES�.) -:- ES-I,c.atarinense
um cheque

Dr. Francisco AntoniO.
! PJccione SE�RA LEO,Â (África) -' (AMS) - Neste.1 te�e no Palácio do Go'Vêr· no valor .de dois milhões

::MI:�.D::a::co país africano, o último a proclamar a independên· no o Dr. Rudolph Rabes,. d� C!,!zelros, c0lI!0 con-

Cirurgia Geral de adultos�e crianças -:- Clt- cia há sómente 20 mil católicos ao lado de 75.000 Consul da Repupllca Fe- tnbulç80 do g0gerno do

nica Geral _ Partos _ 'Operações _ pr�testantes e, dois milhões de muçulmanos.' }1. der�l. da Alema.nha, e,m ,país amigo para s�co�reI

Moléstias de Senhoras e Homens. minoria católica, porém, é muito operosa: nos 6.lti' CurItiba, que velo entre as l>opulaçoes atmgHlas
mOB dez anos os fiéis p�ssaram de iI.oOO ã 20.000. gar ao chefe do execut.ivo pelas recentes i!l�ndações

EspeciaJis.a em doenças de crianç/Cs A Igreja goia de grande prestígio por causa de
do Vale do Italal.

At�nde no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS sllas escolas: nas escolas' cat6licas há cêrca de 25 ,"Córreio do Povo" 'O
i governador Celso

(Clara Hru8chka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL

1
mil alunos enqlJa�to as escolas oficiaif! 'possuem I�

Rämos agradece em DO-

JESÚS DE NAZARÉ das 1,5 as 18 hs. ' �5.000. No ,território de Serra Leoa t'rabalham os um jornal a me do pO'Vo de Santa
. ,

CA.�A:R..J[NA Padres do Espírit� Sant'? �a Pro'Víncia ir.!andesa '. serviço do povo Catarina a valiosa col8-
SAN�A

_
e 08 Padres XaverlanoB ItalIanos. •• , bor.ação.

,

AtJABESC
SERVIÇO DE EXTENSÃO RUR.\L

•
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t A FAMILIA DE
SÁBADO, 26 OB NOVBMBRO DB 1961ANO XLII

Alw.in Heidorn eHermine Schulz Heidom,
.peofundamente consternada, comunicam a
todos os amigos e. parentes OB seus passa
mentos, ocorridos às 24 horas de sábado,
dia 18 � 2,S() horas de domingo, dia 19,
respectivamente e, aproveítam a oportuní-,

dade para agradecer a todos pelas manítes
tações de Ré Cristã, pelo envio de Ilõrés,
corôas, cartas, cartões e telegramas, que
acompanharam 08 féretros até a última. mo
rada, especialmente ao sr. Dr.ErichKaufmann,
pelos cuidados médicos e ao Rev. Pastor
Karl Gehring, pejas palavras' consoladoras
proferidas em casa e perante o 1úmulo.

. Ja)'aguá do Sul, Novembro 1961.
A FAMILIA ENLUTADA

. ,

CLUBE ATLÉTICO ,BAEPENOi I
Quadra'

"

ALfREDO 'KRAUSE"

Doações Diversas
Lista de Palpites
Bolã o

RENDA BRUTA:

t.550,00
2.400,00
7,900,00

CrS 74.875;00
(Setenta e,' quatro mil oítocentos e setenta e

RENDA 'BRUTA DA FESTA DE ANIVERSÁRIO, cinco cruzeiros)
REI DO BOLÃO E INAUGURACÃO DA QUADRA

.

Acertador da renda bruta da festa por apro-"A L F R E DO K R AUS E" xímação Sr. Lino Bar a tt o com CrS 73.866,00
Baile dia 't8 Babado CrS 29.700,00 (seten.ta e três mil oitocentos e cincoenta e cinco
Venda Fotograflas 10,596,00 cruzéíros),
Venda Chapéus 850,00 Jaraguá do Sul, 23 de Novembro de 1961.
Jogo üe Pêcs

\

1.���,�� FeIa Comissão pró-construção da Quadra
���:oBoläosínbö 6.870:00 "A L FR E D O K RAUS E"

Venda Pípocas 2.820,00 MURILLO B. .DE AZEVEDO '

Doação Alfredo Krouse "10000,00 MOACIR

BARBI�RI
'

� I. .'

it:.::::�E····�S·�,:···.,··P�'E"":'''<�TM'=---A····�C�'·�'U·····�L·�A·��R""=�.:::.�l� F O R M A T U RASt Die Kinder des verstorbenen VaterTurma Governador und Mutter
f: :1 Ney Braga

Alwin Heidom •• Hermine Schulz Heidorn,i�
,

,

As' tOl-as naUAT colocam à sua' disposição �� Pela mala ,postal re�e· (24Uhr,amlS.11-61) (2,30Uhl',am19-11-61){:
' . I.

.�
bemos atencioso convite

� uma completa linha de artigos domésticos:
. � da Escola Técnica de Oo- sprechen auf diesem Wege allen Nachbarn,

f=
-

-
I

A H E L lOG A' S : mércio São José, da cida- Freunden und allen denen die uns in die
: F O G OES: de de Curitiba, convidan- ersten �chweren Stunden beistanden. sowie
: : do-nos para as cerimonias denen, die Telegramme, Fonogramme, Beileid-'f: das afamadas marcas WALLIG - BRASTEMP - BRASIL :J de formatura dos novos skarten, Kränze und Blumen sandten, ibrenf� �� técnicos contábeis, que tief empfundenen Dank aus. Sie danken

f�
SEMER - RHEEM MASTER ;- DAKO

�; obedecerá ao seguinte gerührt dem Cbor der Evangelischen: Prestações mensais a pari�ir de CrS 700,00 : programa: Dia 8 de de-I Gemeinde, sowie Herrn Dr. ErichKaufmann,: : zembro às 17 'horas, Mis· für seine aertzllche Mühe, Ganz besondersl: :l sa em Ação de Graças, danken sie dem Herrn Pastor Karl Gebringg 'C O ND I C ION A D O R E S D E A R Westinghouse B celebrada por S. Excia. für seíne stärkenden Worte im Hause und
l: -

- flANOS Schwarzmann MÁQUINAS DE LAVAR :1 Re9II1a. D. J e r O n
í

m o auf dem Friedhof sowie allen Personen, die

�l! ROUPA Alva - ENCERADEIRAS _ BATEDEIRAS e

�I� �:;���ot���a J���:j� �� ���e�e;�;�:�en Vater und Mutter das letzte

: LIQUIDIFICADORES - marcas W:allita, Arno e Douat - : 18 horas, Colação de Grau Jarsguá do Sul, November 1961. ,• : no Salão Nobre da Esco·

f� e a famósa G E L À D E.I R A B H A !!ii TEM P � la_ Técnica de Comércio 1 _

(l Compre a sua BRASTEMP e leve de graça :�. Sage��::' as centaderau- ·1!!!!!!EiI
;:==-e!!-:�,

llil� estas finas Bebidas e Iguarias: � das encentramos as jovens O R. J <:> R N SO E LT E R

�: :�
Carla Haake. filha dileta II� I: Uma cortesia de L o jas O O UAT: do sr. Alexandre Haake I I CIRURGlflo DENTtSTI1 I

• � e sua espôsa Da. Vera ii ili

� Bebidas ANtARCTICA Bebidas MAX WILHELM IGUA.RIAS =1 Haake e Astrid Liane III
Moderníssimo "A/ROTOR" I.

= Sohulz, filha dileta do 11 Reduz o rempo de trabalho

1-:�.
Vermouth Branco Champagne Michielon Manteiga

.•:i casal Wilhelm Schulz Jor, IS d L- d F' t Q
..

P I h' h e aumenta o conforto do CLIENTE.o a imona a rrzan e ueijo o eng 10 o : e Da, Alice dos Santos _Agua Tônica Vinho Moscato Ervilhas = Schulz, familias tradicio- IG á' ..

B h E t SI' h CLíNICA _' CIRURGIA - PRÓTESE.�:
uaran ra ma x ra a SIC a B nais, ligadas ao alto co- •: Caçula "Schapp Presuntada :s mércio desta praça.

I
RAIOS X

f:
Ron Branco- Soda Limonada,/' t,lO

__

'

. rdioha
:l Às novas contadoran-

C I'
- A-O I' V 190.� Extra Fino Guaraná I"�

I Le.!t{I Condensado i das, que vão enriquecer ans u t o ri o: v: elu.lo ergas, c. ii'
f:

Pilsen Extra Agua Tônica / :

:1
o patr ímonio moral da

-I (Anexo 'ao Depósito da Antarctlce ] .-: Hamburguesa Laranjinha I

I = nobilitante profissão que�, Malzbier.. ,GazOS8" i acabam de abraçar. desa- IIEIr::m:' ;.

f:
. Clube Soda ; Pepsi Cola

:1 [amos externar os nossos !!!!!!!!!!!!!!!

, : Para você ter amanhã mesm � seu lar, a sua : votos de muitas felicida·..

:.. : des e de progresso em Dr fe nando' ß' c'prllngman-nl� .. Geladeira BRASTEMP, repleta de bebidas e iguarias as 11 suas vidas, congratulan I' I r • .)l: Lojas DOUAT lança um plano especial de paçamento. :� do-nos mais uma VElZ com 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!".""",!!!!!!!!!!!!!!!!!l: =l os pais e as formandas
{� V I SI T E � N OS SEM C O M P R O M· ISS O �l pela belíssima vitória al-

l: :1 cançada nos bancos esco-
�

. Leias D�UAT Filial JARAGUÁ DO SUL - Fone 285 i lares da cidade sorriso,
: Rua Oel. Emilio C, Jourdan 83 : junto de suas trinta e

l� Matriz; em J O I N V I L L E fJ seis colegas.f: , .:l Será oradora da turma,

,I� Concessionários DKW· VEMAG Automovel Perua Candango
_ jl tol��!:' Ve�á� o p o I d i n a

c··.;·.:·.:�:�.··.····�:,·�·.·····..··*··.··.·��·.:.:;.. ·�·.. ·*··+:·.·':.··.·�r····.···· ..···.··.··.·��·.··.··.· ..��-:;..· .•..*.�: •••••••••�:.� ......�� __
'

'=--=============. -===;;;;;;;;:
,

ATLÉTICO' BAEPEllo't
II.ALFREDO 'KRAUSEu;,:',"

DilnkiilUUng

CIRURGIA DO ESTOMAGO
VIAS BILIARES, INTESTINOS,
CIRURGIA DE' SENHORAS,'

Diagnóstico Precoce. do Cancer nas senhoras
.

-.

Co'nsultório; - Rúa Preso Epitácio Pesso;
Das 9·12 e das 15�18 horas. - Fone, 384.

,Quadra
-

. I
�

\ '.

Basquete -; Voleiból. '

BREITH'AMPT""-,

..
" .'

-

Dia 1°. de '.E>ezernbro - 6a.. E='eira � 20 �o' as
, T,O�NÉJO INÍCIO ,do, grandioso' campeonato animação de Futeból de Salão

.

-',
. Basquete .- 'voleib61 .

.com a' participação do .c. A. Baependí - Inco - A.A.B.B. -' Bossa Nova e, Grêmio Guaramirense.. .

O om p. á r e çam .e assistam sensacionais partídás colaborando pa�a' a
'

,: conclusão. das óbr�s da Quadra "ALFREDO KRAtJS.E·'"
DIA 1°.· DE· DEZEMBRO 6a� FEIRA :- 20 HORAS,

"

, '1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


