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\ 5eróreaonstruida em breve a ponte em �araguádo Sul
" "

.FPOLIS, 12 - Pelo Plameg
acaba .de ser [ulgadaa eoncór
rêncía pública reíerente a re

construção, da ímportantíssíma
ponte sôbre o Rio Itapocú, . em

. i'
, .

'Jaraguá do Sul e que mede 84
metros de extensão.

1

Foi' vencedora a proposta
'da firma construtora M a r n a
Limitada Arquitetura e En-"

genharía, pelo preço de 'Cr$, ... -

,

14.867�840,00 Ei. o término das
obras está, previsto para 120
.días após o sen início. .

(Transorito' do "Jorn'l'dé Jolnv1lle" - 13/6/6�),
.'

"

BRASíLIA ---:- o Serviço
. de Divulgação do SENAM

a
informa' o se.guinte:

.

O
jorn�lista, José Vit�rino

I
de LIma, no exercíoío da
direção geral do SBNAM,

.

, baixou ordem de serviço
.

Notícíamos em. nossa pr�s�ntaçõetl da indústria vereador. Victor. Bauer, nos. informam, a repre- ameaça de um drástico constítulndo um grupo de'
edição anterior, a reu- e comércio de Sio Fran- Diretor' da· Torre-fação e sentação jaraguaense racionamento. trabalho para fazer ó/
níão qua teve lugar, -sä- cisco, do Sul, de Oancí- Moagem de Café Bauer esteve' a altura da tradí- Jaraguá do Sul está de levantamento geral d�'
bado

.

passado, na .séde .nhas, de São Bento.do Sul, S. A .. e Nelson Dríessen, ção da terra, tendo o sr. parabens, faz�ndo-se ou- tÔd�s_ as verbas e sub
da Associação. Industríal Campo Alegre, Blumenau, Diretor da Bebidas Max Nelson, Drlesaen ussdc da vir nesse grave problema, vençoes do .0rça_IIlento

/ "e Comercial de Jolnvllle nas pesaôas 'do sr. Kurt Wilhelm S. A. palavra, em nome das
como uma das forçai que de 1.962� destInad�s. aos

e que tinha por Iínalídade von Hertwig e Paul Wer-
Convêm s$lientar que classes conservadoras ds contribuem deoisiv.amen. muníeípíos SENbrAaMsIleIrOS,(tratar do problema da nsr, da Eletro Aço Altona

ú b
.

Já'd S 1 f r te para o engranríeeí- para que o . possa
;, 8sca;ssez .dê energia elé- e a representação [ara- um n mero em maior aragu � ou, e o e IZ .

reunir-se com os sena-

flica no: norte do' Estado. guaense, composta dos �e pe�80a8 ligadas à improviso obteve .dos; mento do
.nos�o Estado.

dores e deputados fede-
.

D,ê :fáto:;' o Grupo. de Srfi!: Altomário Ba�r, Indústria e ,ao oomércio il�stre8 homens. públ�c�s '98 M�DlCfpiOS de Ca- raís, orientando-lhes. no

Traoa!'h.o.·,. nomeado pelo gereute da Tecelagem.de J�ragu' do Sul, est_va alI presentes, a .consíde- nOIDh�. e 'SAo Bento do senti�o da libera-ção das
· 1.0 Mlolstro Taneredo B . 'Ltd R b t prevísta para se. fazer ração e o acatamento. ,Sul, fizeram-se presentes ref.erldas verbas.

.

.' .

a u e r a., o er o presente ao tio Impor- 1 P Ieíto�-e'V�s! compa,:!ce,u à Leismann,. represel\,tante tante con�lave ue con-
das justas razões ali ex- pe 08 s�us .re elos.

.

lI:nl?ortante reumao,'.pra- da Indústría de oarQ'dps tudo não pUd·�r�m' com- pepdidas; como parte A noite, na Lyra, fOI
t1I�IªO ,p o Dr, Wald�mar g.osch"Irmã�s S.A,�,.;,- p�cer em vis a de seus integrante da graúde oferecido um jantar. a

!4agal��es, r.epr,esent�nte -renço Gressínger, re .... afazere� particulares. colméia de trabalho que todos os presentes 1\ un-
00 MInIstérIO tle MInas sen tante da Associaç o -

.

Integremos e que não portante reunião do-norte
e Enêrgia, ten�o c-9mo Rural' de Jaraguá do Sul, Assim mesmo, ao que pode paralízar ante a cai;larin�nse."

.

. , Membros, '()'l Dr:Ernesto' ,

.:Sabó�a, �e'pres�ntante do �
-

.

--

,

. Diretor 'do Baneo· Naclo-

M
"

W·lh �, nal do .nesenvolvime�to' ax I e eEconômico, o Engenheiro .

Luiz. Osvaldo Ara'nha, do
.

BNDE, o' Engenlleiro

f '�E
.

Paulo Sant,oB·Mello, Díre- 'oram a U'"'opa�0�t�D1�:�rj��lt: ����\��:
.

". I
� 'representa..nte da..J ASllo

ciação Co-me.roial· e· l,n- o estimado ,indust ·al dentro da modéstia que é

dustrial de Joinville e ö Max Moritz Wilh�lm e -uma de SUliS carilcterfsti

sr. Oonra'do de Mira, re- Bua' exa� esposa, Da. Mar- cas, a nolícia de sua via-
- / ii S· d· tha ßlsa Wilhelm, depoiS gern permaneceu num
presentante \.os In Ica-

de lonàos
.

anos. resolve- círculo restrito, e. que,
. tos de Joinville,' ausen- li> '.

tando-.se a Empresul e oram. empreeQder uma via� agora, ultrapassa aquela
Govêrno do ·Estado. gern ao velho, mundo, de barreira do silêncio para

Entre 'a�emai8 auto- visita a parentes e i1miiOS. interessar também aos

ridàdes que se fizeram O acoajte�imt�to verific�u- outros que viram o velho
·

presentes, figuravam os
se em prlDcfplos, d.e-.ma.lo, capitão de indústria cres·

Deputados Federais Lau- de sorte a iOZa.r os me- c�r, pro'gredir e se desen

I:9 Carneiro' de Loyola, ses ameno�" .".8 Euro�a, volver até O' estágio em

Aroido Carneiro de Caro c?m posslblhdéJd�s ·de que se encotJtra atualmente.

valho' Antonio Carlos vIagens para os ,dIversos . Notícias recebidas pelos
I(ond�r Reis' e Wilmar I países.

.
. .

.

'

seus familiares, dizem' �a
Dias., sem' contar a� re-

, Casal.af�ito ao trabalho, satisfação que 'o casal
experimenta, no gozo de

_ _;_____;;.....,......._....:.,..,;,.........,.---:-o---�----,:-----:---- merecidas "férias" e das

�a.rt··a.' s· .' e 'C·onsultas exéitantes uperiências
� - daquelas que 'enfrentam

B I'
, tw' d:

.'

N
i

C'd S'
·

I'.

LEITOJt" Joinville: De à muito' venho. acom- ��v��:���altfi����o�n�:� reve· nauguraçao: e
..

' ova a8 e oe.Iapanhando o· notiçiál'io em seu jor.n�l. V.ez por outra Pilra alcançar' a '-Costa' . ,
.

.

.
'

contudo, discórdo de trechos de Beu conteúdo. B. . A.me.ricana .
ou rasileira, "Em dl·as d'esta -emana ob.ras de' "caba,m"nto, oCreió_ que isto, não se,ja o fim do mundo, porquanto, d d d P

. o.. u "

, mas em eman a a a- tl·vemos· a grara I·ncumb�n qu'" s,... ve� .. um pr'" d I· oidéias aão idéias, e pontos de. vista, todos· nOI -

'. �.. � � � '"

·ã
.

bl· tr.ia .de muiros e muHos ci'" de v.isita.r as' obras maJ·estoso, racionalmenhtte_mos:�Entretanto, $o par' de outro notie� rlo"p.u 1- u

[cado pelo.' c-O.rrasp.ondente nésta .cidade, de um
anos ... ·

. '. __ .
gqe constituem .as· depen'; .concebido e . primorosa-

jornal de 'JoinviHe, . manten!J.o contactp,.. também ,'A bl'asilidade, ao que, dêrJciás. do Itajara Tênis ,mente executado por lumB

dos' fatos. ocorridos em J.aragqá do Sul. Int,res- parece, de�pertoti lambem Clube. Obra de folego. equipe de pr<?fissionais
sante contúdo, qúe o '�correspon4ente" vez por no coraça.o �e,sse c"sal andou durante cer,t? tem�o capazes,' qu� puzeram o

oútra dá' em ellcrev,er "zangado", e a ,"bigorna", ,em. mereCIdo de8canç�, .trop,eçandp em .dlflculdade melhor de seU 'conheci- . Dia a dia: a construção
constitui�s'e. nos homens que oomPÕEHIi a .ban,cada .J:�ol�,�::aJltes dp �mbarque, e. qu'e, agora, parece estar mento à"serviço ao Irajara vistosa atrai para - uma

.

..

�

da UDN� no Legislativo, Jaraguaenes. Tenho .. ,JI.O I���ram oportumdade de superaq,a, graças à com- Tênis Clube�
.

visita, os associados que
�_,.,.. 'meu módo �e pensar que � articulista, em vez vI.sltar �r�?de parte desta preensão' daqueles asso- Dentro do quadro &ocial ainda não acreditavain na

,

\. de ,ocupar fâtos 'que 'acredito haja grapde quan,ti- nova Pama, que aprende- ciados, 'que 'compreende-
cresce ·uma. onda' de con� realização, que será 'moti�

.

d�d_e
.

né8t� ,çidade, para noticiar; citando por, ram .a conhe.cer melh?r e ralIr a n-eces.sidade inadi�- tentamento, .pelo fáio' de vd deI justificijdQ Iestejo·.
·

éxemplo o que e�cr'ev,e outro ·correspondente, no admIrar
'. pelJIs -multlPliis \fel" de concluir a obrâ,

se �esiarem finàliza'nao as
nos próximos dias 23 e 24

me.smo jornal, es�reva tão frequeqtemente ás 'bel�zas que ela apresenta, sob pena de perder·se o
principais e:onstruções, do corrente, e 'por' onde

ocorrências na·Câmara-Municipal de Jataguá do Sul, desde. o Bs�ado de Santa que já foi incorporado ao
que constUuein' a m�radia nascerao, por, certo, fu:

..

.

É lam.enfável, que' o co'rràspondente, vez nnr C
..atann.a. ate a secular Ba- patrim'onio sociai. .À �.

1- dad�,s espe.ranças d� quet''Y h d J d S t
I ,,-,.o economo, 9 lSa ijO so�

outra perca a. ética,' e ainda
_.

afirma, ser "parte ;
Ia e, o os. os anos.. '

,
. clàl, o. bar e rest�urlmte . I .

.

� t

· eXQlusÍva'" /sua':, não' aceitando ,interfe.r,ênc.ias de: Est� se�anár!o const�- O �u� nos foi dado ,vêr e as dependências d:e es-
os associados' 'darão,' o

terceiros. .... '.,
t.a com satlsfaçao a leh� cons_tJtu�.alg� de n.ota,:_el .

porte, que oferecem grande melnor de' seus eSforços,: �

,

Ca1m,a mõço,: pois os fatos nem 'semp!e' reper- c�dade que vai. nos. cora· .

em mateml .de reahzaç�o confôrto quando tetmina';' no sentido da. difinitiva·
cutem .da me.sma f6rma, em outras IoealIdades',

..

e çoes �esse ca&al que en- Q,O campo da construçllo das"
.' 'conchiBão� � festa de Sãõ

cidades vizinhas. É apenas uni lembrete; '

..
' i "galana a nOSSQ sociedade de sédes sociais, entre'

.

'" João marçará a existênCia
.

RESPOSTA: Atendemos o p_edido, publicando e .des�ja-Ihes. uma ótima nós, emborll, ainda care- Além da cancha;de tênis, de uma nOVa séde ,social
a carta..

'
.

- .
'. 'estadia no velho mundo. 'cendo das. necesspri�ls ha.!�rá duas c�nchàs �ar,él em .nosso meio .

. d' I ..
'

penetração no interior do

I Fundação: Diretor: .

Impresso na ;
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'I Ano. - JARAGUÁ' DO SUL (Santa Catarina), Sábado, 16 de Junho de 1962

da Energi,1 EI,éfric

levantamento
Geral de Verbas.- �

de 1962
Constituido pelo
SENAM um grupo
de trabalho

I

"Correio do Povo"
,

um jornal a

serviço do povo

A L1gll Jc1raguaense de Como não podia deixar pelos srs. Murillo Barreto":
D(sportos, no did 9 do de ser, prestigiou as ce- de Azevedo, ·Jefferso·n" D..

corrent�, completou 10 rimôniás o incansável de Paula· e Eugênio Viior.
anos de existência .• Para Presidente da Pederação Schmöckel, que agradeceü
comemorar a efeméride, o Catarinense de Futebol, a homenagem prestada
Conselho Diretor daquela sr.' Osni Mello, bem como aos ex-presidentes é· o sr.

entidade pela pessoa do o sr. José Elias Juliari, Osni Mello.
atual presidente, sr. Getu- Presidente da Liga Join- À noite, no jantllr de
Iio' Barreto da Silva, levou villense de Futebol, que confraternização, faillram
li efeito uma série de ce· se acham intimamente OS srs. Dr. Murillo Barreto
remônias comemorativas, ligados à fundação da -de Azevedo; oferecendo o

eotre elas a inauguração Liga Jaraguaense de Des- jdntar aos cODvidadQs, õ'
.

da' galeria,' dos ex-presi: portos. sr.. Clemenceau do A�' e
dentes, na sala de julga- Silva, em Dome do gov'er-
mentos' da Lir�, visita ao Na oportunidade-falaram no Municipal, o Deputado
Estádio Max Wilhelm e os srs. Aldo Prada, Pre- Estadual Waldemar Sanes,
jZlDtar de confraternização, sidente da Junta Discipli- o sr. jo�é ·Elias hiliari,
com a presença .dos res- Dar DesportivI, historiando em nome da F. C. -F'. e o

.

ponsá�eis de tod08 os os 10 anos de existência sr. GetuUo BÇI.rreto ··da
clubes filiados à

entidade'l
da Liga, fundação do

I
Silva, atual PreshJente da

autoridades civis, militares saudoSQ A,rtur Müller . e Liga, agradecendo' a :pre-
e religiosas.. /.. . ocupada,· sucessivamente, sença "de todos. '-

'1>. • .

<I.
.�

bocce, dev€mcdo, mai� tarde
anexar·se outrlls. depen
dências desportivas, inc.lu:," �

sive ulp belíssimo play-.�
ground para a petizada
dos àssociadós.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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• , "TO�rl!lipadas as fes�ividades doo Espirita Santo,
Aniver�ários I' 'Registro CIvil ,�,al��, Ehlert, e �e Agnez, 9ou,(alar alguma coi�.a que se passou ,Ílo� salijet!,e,

,

_. __
, '.. GrUlzrtJache� .E�hl�rt., .

algumas o�tras que tiveram l��ar fOl;,a �êÍes., J I

Aurea Mül�er Grubba! �hcJaJ EI�í-:braslleHa! .s.oHelra, • Conformá havia anunciado na semana passada,ASSINA1'URA: Fazem anos hoje: do � e � 1 S t r o Civil do dornéstlca, dO,m�cll�ada e realizou domingo último o C. A. Baepend] a suaÍ\nuÍlI� ••
'

•• Cr$ 350,00 1

O Q T' II" I<>. Distrito da Comarca Ja- residente nesre dísrrlto, em .

t di 1 f t
.

f d T' dSenfestral. l. CrS 18000 ,sr..öentos omase I_, ' d
�

S I E d d """0 da Luz Iilh d J
- mais ra rctona es a, ou seja, a esta o Ira o

,
• , • "

L' Id P (agua o u sta o e K .. ' ,I a e o�o R
.

N '

t da hã- f'
.

Avulso_ ::. .". CrS �o,oo "í- O sr. e�po o .'

'S t C t', B ii Kan'iler e de' Elsa Kan I
er. a par e a man a como sempre, -os a iciona-

,

"

_ \, , da Silva, nesta cidade;
, an a, a arma, ras.

1,' "z er. dos a êste 'esporte, ,fôram buscar sua 'Majestade em
'

I
BNDBReço:

'

l, - a sra. Rosá.Jja LO- faz saber q,ue c��parece. Ed' I 5304 d 7 6 62 sua residência e assim poderam prestar-lhe as deo•
.

Caixa Pçstal, 19 ", reneein Nicolini, esposa
rarn no carfón? .e�lbmdo o�

ira n." " e' . -

vidas homenagens.'! Ap6s terem feito isto, retorna-
flvemda-Mal •. Deodoro, 2�0 "do sr. Julio Nlcollnl ; d�cumeníos e���dos pela leI 'Ne'lson"Klilzke e ram ao clube, quando então deu-se iníCjO'.a' f�sta .

.2..:::ua (lo Sul ·,S . .c�ta�Jna, '
_ e-sr, Pedro. Corrêa; afim de se habilitarem para _ �delaide '"Fodi, '! .A noite teve lugar no salãodo.O, Â. Baependt

,

'

,'" ," l 1 - a erra. Maria' do casar-se :
_ E!e, braelleíro, solteiro, o Baile da' Coroação; do nôvo Rei e a entrega' das

ENLACE '

Carmo Silvestre;, EdUal ' n. 5.299" de 5.6 62 bancário, domiciliado e re- medalhas. Ficou, sendo o nôvo Rei o sr. Rodolfo
- a garotinha Iria, filha sldente neste cidade,' íllhd Hutenuesaler. .'

Hili
r 'w Id

. do sr. Leopoldo Schwartz, Ingobert Gíelow e de Paulo Klitzke e de Lt- O baile estßv8,}abulosamente animado, pois,
, usemary· a emar residente em Jaraguàzinho; Edla ßorchardt dla Doering Klltzke. durou até altas horas .da madrugada e pelo, que
,Acontecim'erilo' .so'c i a I

..;_
__a .-gltro.rin!IJLFosan� -Ele, brastletro, solteiro, Ela, brastleíra, .solteíre, soube o último casalretlrou-se.ãs 6 horas da manhã.

,I dos rhais ,significativós,
Beatriz filha do .sr, Bugê- lavrador, .domíctltedo e re- doméstica, domtclllada+e Quem não quizer acreditar, pergunte ao senhor
nio Vitor S_chmöckel, di- sldénre neste distrito, em residente nestavoldade, fi .. que úsou a gravata BqRBOLETA e o mesmo vai

tel'.cj lugar, emanhã,' quen- re ror- deste semanário. Rio Cerro; filho de Alfredo- lha de José Fodl e de Ma- éontírmar isto.
do se realizará' o .enlace

-

matrímorilel" dos íovens F
'

h
Glelow e de Ida Gielow. ,ria Fodi. ., - X -

, _�zem anos aman ã:. Ela, brasileira, solteira,. 'I

'.

Rosemary�. e Waldemar. Ed I i 305 d 1662 O baile rq\le á S. D. ,Acaraí, realizou 2a.-feira,
Integrantes da melhorr'so- ' ":,,,,:a sre, v.va ... Amanda d0l!1éstica, d0JI1�c_iJ!9�a,.e.. I.t�.�. , ",,'. ' � -,' esteve 6titl!ó', T{lmbém pudera com os Gavilanes de

.

d' d
. " da Costa;., resldenle neste distrIto, em ,Durval Pereira e Espana, rlã'o voderia' esperar-se que êste encontrocle a, e _)arag,uaense; �com

� a srta. Iria, Maria,. Jarõguasinho, filha de. Er- Armelinda
-

Frenzner não iriá ficar bom.
'

justa razão -desperlàm a filha dosr. Boóifácio Petri; vino Borchardt e,de ,Ger-, � I
•• '. Foi eleUa nesta noite a GarôtaatençãG d,os .seps mun(ci·

_ a srta. Ilca, filha do trudes Wilt Borchardt. el�,. .brasll�I�?i VIUVO, R a d a r .Ale
,

pes para o grato aconte-
sr. José Weiler" resi,dente o.perarlo, domlc_,hado � re· Jaraguâ do Sul a sen)lorita Tereza Freiberger,

cime�lo, -sellda, pois. alvQ em Jaraguàzinho; , Editar 11. 5,300, de 6-6.62 sldente. nesla cld�de, tll.ho aliás, também Rainha do Acaraí ..
da ,adinir,ação de ,todos

_ o jovem Felix' Henn Erwin Harmel e
de Marta Be�n�r-d.Jna Le!te. - X .-

'que abençoam est,a. feliz Ela braSileira solteira .

. Neto, filho do sr. Felix 'Mariana Eggerl . " .

'

" . .
'

, E, pa'ra não ,terminar assím sem mais nem,u n ião. , Henn em Jaraguàzinho: dOf!1estlca, doml�lhada .e menos vou contar algumas coisitas sôbre nossaRosemary é a 'dileta fi- 'o EJe, brasileiro, solteiro, resldenle nesta Cidade, h·' mocidade, tá bom.
- '

,

,.-
lha do casal João Georg Dia 18:

,

lavrador, domiciliado e re- lha de Paulo Frenzner e
Loss (do, Foro At�lier,. . . ,sidente em Itapo<;uzinho, de Angelina )unckes. Dizem por aí que a Aidil, 'ficou domingo a

Lass) é de sua digna con.
O Ja": e m Pohblo A. 'filho de Ad'ólfo Harmel e

tarde tôda em casa, 'mas, o Günther não apar�ceu.

sorté,� Da. Olga Freygang ,Braga, filho ,d� sr. Laura de Linda Kreutzfeld. Edital D. 5.306, de 1.6-62 O que .é que houve' Aidil. 'A
Lass, enqqanto que' ó �oi- Brag5J, ne�ta clda�e j., Ela, brasileira, solteira, . . I Dizem que há uma garota em Jaraguá que faz

va é filho do 'estimado - a .s�a. Terezmha
I doméstica, domiciliada e

Cópia de Editai de Pro- dil!ttribuição de oanivetes, quem seda, hein? "

casal Albrecht Behling, do ��ter�., reSidente em Cu- residente neste distrito, em
clamas de Casamento, re� Hainilton você anda meio retraído ultimamente.

rl.lba.... c�.bi.da do Oficial do Reg. O qUI é' que houve? ou será que estás apaixonadOcomérc,�o desta praça e de' _; -:-
Air, B _

l'lapocuzinho, filha de Pau, CIVil de Lapa.. no d.uro!
"

,

sua digna esposa, Da. o. Jovem mo. a lo Eggert e de T e c I a
Cecilia Behling. ratto, filho do sr. Graciano Eggert. Lino 'Milnilz e " ês notaram como o Chiquito estava. feliz-

O "1' I ,Ba, ratto, em N. Ramos. Silvefe �rreira Ramos no baile do Acaraí?' '- '

,

,
ato CIVI tera ugar na , Ed' I 5301 de 5.6 62 Dizem que houve ulDa garôta, a qu oi coo-

resideocia dà noiva, pelas Dia 19: Ita n., , Ele, brasileiro, solteiro, v da por alguém vara -ir ao Baile do Acaraí"mas,
15 horas e o áto religioso Rudibert Gülhs e lavrador, domiciliado e re-

i- -, , ,O sr. Alexandre Koe ler; Irene Steinert sidente neste distrifa, filho que êste alguém, não dan'90u, e nem conversou uma

"--; ocorrera. as' 17,3�. hora§_, "'--7�a-.srtarUrsula.Staalz, .. de Julio' Milnifz e de Ana, s6 vez com ela, qbem serIa.
na Igreja Evang�hca Lu-, em Barra do Rio Cerro. Ele, brasileiro, solteiro, Lalkoski Milnitz. - X -

therana de Jaragua do Sul, '

'
,

lavrador, domiciliado--e re-l\.. íendo cómo padrinhos os Dia 20: sidente neste distrito, em
Ela, brasileira, solteira, Deverá realizar-s'e amanhã a excursão ao Pico

srs. Alfredo Behnke e Sra.
"

Três Rios do Norte, filho d0l!1éstic�, �omiciliad� e �JM4lguá, "S'e:ndo-que es'a é mais uma inieia1�a do
,e Wiegando Ziema1h e Sra. O, S;. s�af:f/re��m�����: de Erico GÜlhs e de Agnes reslde�l� em �apa, filha dàj:itro Excursionista Jaraguá, portanto aqui fica

cCorreio do Pov'o», ao residente em Guaramirim; Trapp GÜlhs.
de OVldl� Ferreira Ramos mais um convite a' todQs, sejam

-

antigos sócios ou

ensejo do gralo aconJeci- '

-::: o sr. OUo Baeumle" Ela, brasilail'a, solleira,
e de AmehaMaurer Ramos. nào, ,para pa-rtioiparem' desta excursão. A 'saída

'inento, apresenta aos nu- nesta' cidade; doméstica, domiciliada e E para que chegue ao co. serã '"às 6 horal da manhã em trente a Igreja' Ca-
bentes e aos queridos pais, _ a srta Astrit filha residente neste distrito, em ohecimento de todos mandei C6lioa e o guia Berá () sr. Norberto Stassubn.

-

ös seus 'mêlhores :cu-mprf- do sr. �OUo Kuchenbecker, Três Rios do rNorte, filha p:lssar o presente edital ql1Cl
' Se �sta e�cursã� sair _boa, p�ometo �ue -�llUit8s

wen tos. , r e si den t e em Estrada 'de 'Arlur Steinert e de 'será publicado pela hnpren- owras, amda ,es1e a�o, serao, t:eahz�das., �
ItÇ1pocú. fielena Steinerr., sa e em cartório onde será - X -

' -

atixaclo durante I) di.1S. Si :-

Via 21: ' Editál n. 5,802, de 5-6,62 ':lIguem souber de algum im- E, a-ssim termino. por, hoje, vrometendC! .voUar.
na próxima, com mais algumas qlie tiveram 'lugarO sr. Julio Maffezzolii; - Alfonso Behling e . pecàimento acuse-o para os
em nossa cidade.' '

'

F ti" O,""'---tI
,..:....:. o sr. Leonel, filhó Edeltraud Karsten '

tins legah., .

ru era. e, r"ame"" $ - •

' "

,

.

, ,
do sr. Joao Carlos Stern, Ele brasileiro solteiro AUREA MÜLLER GRUBBA

, Laranjeiras, Pecegueiros, residente à Estr. Blumenau; pinto�, domiciliado' e resi� Oticial
Kakiseiras, Macieiras, Ja-' - o sr. Alais Schmidt, d 'd d f'lh
b

.

b'
.

'R
- .

d J
' .

h
eDle nesla CI a e, I o

OtlC� eIras, e��. oselr9:s res I ente em araguazm o; de Albrecht Behliog ,e de'
_Dahh�s, Ca�ehas, CODI- - .0 sr. An�elmo Hom- Cecilia Behling-.
"feras,,....E.a,lmelras, etc., ê'tc., ,lnerdleng, ,resld�,nte em', EI b '1' It

.

DI'a 10 do corrente' ve'
J

'

'

, joaçaba; �, .

rasl e!l'a� .s.o eira,
PEQAM CATALOGO

,_ a sra. Maria GadoUi dOf!1cstlca, doml�lhada .e rificou:s�. no Município d.e
ILUSTRADO Ocker esposa do sr. Rei- reSidente nest.a Cidade, fl- Guarammm, um' acontecI- .A. diretoria

-

tem· a .mais g:rata_ sa�isfação; �m
, ,

h Id" O k 'N lha de Henrique Karslen' menta sociöl da mais grata conVIdar OB senhores S6CIOS ß lmas exmas. lamlhas
n o o c er em ereu f' l' f·'

-

fRamos.,' e de Ema W. Karslen. repercussão. Na data su.' �ara a es � ae 000 ra.erDIzaçao gue are�os rea-
, ,

pra referida contrataram luar !;la nOIte de
..�� e durante' tod,o' � dl_a de 24

, Dia 22: - ' Edital ri. 5.803, de 5-6·62 núpcias os jovens Ronalt de, junho corrente, conf6riIle programa abaiXO, oca-
Herbert Ehlert e Von den Byiaardt e Milita sião -e� que oon�are�os co!!, a vlsUa de delegaç?e,s

,

.

Elsina Kanzler Fiedler, com 'as b�nçãos de teDIst,as das cI,dades de Sao Bento do Sul e Halal.
'Ele b�asileiro s heiro dos pais Arnoldo Von den Progr..... .,

0<-

I
-

'
... '. o, '. Bylaardt e 'Irma, Bylaardt '. .:.....--..-."=------:..

"�dvrador, �omldc..ha�o e re-
e a Sra. Gertrudes Fiedler. Dlá 23 a partir das 17 horas:

,

SI ente neste 'Istrlto em C
.

d
\

P -

'

" , .;"
Rio da Luz filho d� Os. <� _orrel? o. oV!lJ) qu� In8ugu�a�ao da� dUBs canchas .de coclías. '

,
"

seJ'!1pre fOI destmguldo por . , Com_petlçoes teDIstas.
. .1IiEI!!I1iI!i!IIl1!Eil1lilEl1EiE�!!!!!!li--=1 il itESllllEl!!IIl' II li !. i'Si!l!EEl1iI!i&I1B

essas tradicionais famiJias Churrascos completos de ga'do e carnEliro.
Iii'

. '�. '" Iii <;lo" vizinho Municipio'de Barraca de chucrute com salsichàs.
\�

l!I�r·'·' 11)]1:"0 'M(llll[oRO'[�@l JB'�r,r'e['@ �'e rA1LeV.e�db-; '_' 1111
quaramirim, '-das mais ... ,Grande !ogueira de São João.

;,
" rep�eSenlaJiv�s na. vid� DiCJ:>.24 a partir -das 9 horas:

"

SOCial daquela comUnidade . * •

.

.

II II
' 'catarinelÍse, sente·se no CompetIçoes teDIstas.

.

.....
'

...a .m ....A II grafo dev<>r de apresen,tar '

Churrasco completo ao melO dia de carneiro

1·..·.'
.

9 �V" .,V

iII.,-. aos feliz;s noivos e aos- e gado. ,

-

- "II ". . "", III réspeClivos: pais, os seus 'O��é a tar.:_de com doces e,tc.!
'�, I cqmprimenios mais since BIOgo, �ançante.

-

,iii
"

Com es>critório nê'sta cidade à Av. Marechal Deodoro
I

ras.
"

: Durante todos os festejos, haverá oompleto
BI da Fonseca -rio. 122" para melhor servir seus c li e n te s; ,'serviço de bar.

'

.'

11 mantêrp. estreito, intercâmbio iudiciári9� com' es' Escritórios I����p:� f t
,T�aca�do-se ,�� nossa primeira"'fehsta '!;le-,c�n-

I
�

l'

'I
bom d�nhelro com�r,ando na

ra er�Izaçao, ooas,ao �m 9�e

,os.
seD ores SOClOS

'de Advpgapfa D�. HERCILIO AL�x'ANDRE DA I.JUZt FARMAGIA NOYA' poderao conhecer melhor o ,and�mento ,das 6bra,s,
,

, sendo que algumaa devendenclas já concluídas

I.
,

com .s�de em 'Jqinvi!le e, Sã� Francisco do
-

Sul;' está em Ce ROBERTO'M. HORST definitivamenle, ,péde a' Diretoria a participação'de

I condlQQes de, tam,berp, ace,Itar, causas para aquelas Co-
'

! que dispõe de maior sortimen. todos os senhores s6ci�s nos festejQS, pelo que,
to na praça e oferece seus artl·

-

.

d t' d- -

marcas, sem maíores onus para Beus éonstituintes. gos à preço� vantajosos ' anteCIpa amen, e agra, ace,
.

. ,

' "
,/" m Rua Mal. Deddoro 3 • Jaraguá' A DIRETORI4,

ii__...r.E!i!j!.!iiEi!I!Ell!ilJiiiEÍ'" I��II""",_ I_iii����� '\ Ja.raguá'do Sul" 14 de,ju.nho de 1962.,'
,

, ,

Empresa Jornalística
"Correio do Povo" Ltda.' \

,
-. 1962 �

'Diretor' ;...!-:.
Eugên/� Vitor Schmöckét

I �

c:::::::::ac::;::.:==:a�::::::::-::::;:c::::::::-
,M U DAS

_----__--_ """DeUbel; -Terezinha, ' filha
do sr.' Ed'gar SchmiU, eIn

Rio,Molhà;
.

_;. ,

a 'srta. Dirce, filha
dõ sr. Augusto Tomelim,
resident� em Itap&cuzinho ;

Itajara Ten,is
Convite

Clube'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,

' 'UMA PROPRIEDADE OOM 1.200 MORGOS
'SENHOR ORIADOR: "

. I CONTENDO AS SEGUINTES BENFEITORIAS:

[
, x: 'Oqm' cert!'lza, o amigo já- nÖtou que' seu gado, i 1 bananal com 10.000 pés produeíveís:

'--'" -! quando Ç) tempo fica maís 'quente; enche-se,'de carrapatos. r •

25' morgos de arro'zeira, plantada;
Muitos criadores acham que isto não tem impor', 36 mil metroa, de valas para arrozeira;

tânoia, p'orque não-vêm os prejuizos que estão tendo. I ' .('

,

Porém, se 'êles soubessem Que uma vaca earra- I 1 estrada no terreno com 2.500 metros:

pateada, chega a' perder por dia, 2 copos cheios de ! 250 pés 'de árvores frutiferas enxertadas;
sangue, doariam mais importância a esta praga. -3 casas de , moradta: ,

,

,E é cO que acontece j os carrapatos chegam. a 1 pasto todo ceroado (inclusive animais); ,
•

chupar 2 copos' de sangue por día. � • 12 mil pés de aípím: ,

'
" ,;_

Sendo assim, é 16gico e certo, pensar-sé que
'

um animal 'que- perde tanto sangue, será um animal 1 batedeira ns. 3 - com motor;

traoe.esem 'apetite para comer, não cresce ré engorda 2 carroças.

como de,via j' sendo uma vaca leiteira, dará p'ouco .

leite e 'quase seni gordura. "I
Ferr�mentas, ranchQs, muita �ata vll�g�m

,

Assim, os senhores podem �er os prejuizos �tc., 10Qa�lzada em est!:,ada federal - melhores

que tem' todos os anos com esta-praga. lnform.açoes .nas LOlaS DQUAT -

Se não quiserem "erder, combatam os carra- II com Vitor Zímermann - JARAG,UÁ DO SUL

patos de seu gado. Acabem com esta' "raga. O
/

-

combate é feito com venenos e não ouatacaro.
'

---

}, ' Usem um destes venenos: "FEN�TOX, 40
ASSUNTOL - Neocidol, etc. Use êates produtos
em p6 ou misturados com água, que êles matarão
os carrapatos .de seu gadO,

,

-

, Para niaíores esclaneeimentos procure o Esori-
-

tório da ACARESC em 'Jaraguã do 8\11,· Avenida MEqlKAMENTE UND PARFÜMERIEN'
.

'

Getulio Vargas -D.o
;

668.,
t �

,

l. " , J
•

, , '

�
• .., t Das Symbol der Rechtschaffenheit,. des:

Economia Doméstica em"! Exle'nsao Rural Vertrauens und der Dienstbarkeít,' die Sie ,
"

•

,

'/
_ , am besten, zu den �eringste[1')"1>reisen bedient. I C!�0l'..'..'.:�.� :Q'.�� ••• :�.'..' ..' ..�••

' .....'Q�"........� .........�.'.o'l: ....�..'..'..'.:�
,

I.lÍredi::t:,���I�:��h���:�; 2 ceDouraB. . . ij. Vitório, -Lazzaris "�']
pl�dias,; .1 chícara de .Ieíte j 1 colhe�.. de sopa de '

I If!!rinha .�e trigo 'j I, gema j 1 colher de sopa de
-

Dr. Waldemiro MazurecheJi '� ,-

-- �
manteiga 'derretida.

" .
,

......

'.
'

� L CASA. DE SAUDE . ·.::.,'VENDE DIVERS,OS L. OT. E.S '�:,'
__

,Ll"Modo de fazer: 1 -, Lave o repolho e oorte e
'

em pedaços-Jargos. ,2 .....:.." Qozinhe eq panela oojn �ua Presidente �.pitácio P��sôa N°. 70� ,

oI : NE S TA C I DA D E, E MA I H :
ägua fervendo, o suficiente para cobrir. Escorra a (antiga residência de Emanuel Ehlers): J

'1água. 3 - Ponha o leite a f�rver. Junte o repolho Clínica geral médico - cirurgia de adultos e crianças :.�, 1 .<?a�,a_ de M_adei,ra e_ '1 t�rreno cl' 1.i!5Ó ms2; �.
e o sal, d,eixando aBsim 3 a 4 minutos. 4 - Se'pare - fartol • Diathermia Ondas curtas'e Ultra-curtas _:., .1 :,Pr�prl�.dadé na cidade com 2 ca8alll e 1

'=1o repolIro. Junte, ao leite, uma colher de 80"a de - Indutote,rmia - Bisturi-elétrico - Ftectro�cauteri.zação

I'
morgo de �er�al; "

.

-:.
farjnha desmanchada em leite frio e 1/4 de oolher - Ráios Infra.vermelhos e azuis. ' , _

de chá de sal e deixe ferver. 5 _ Retire do .fogo •
1 Casa de Material com 1 morgo de terra;, g

e junteea. gema, batifta. 6 - Cor�e. 8 tirin:aàs de �:::=-_;::_':_._::!:;::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::=::::::=.,:::::==::::::::,,� �.
1: Cssa de Mat�ri�l com 1/2 morgo _p o n t Q. g

Qenoura raspe o restante. 7 - Arrume o r í>qlbo ,(
"

"', ""I: para comércIO;

.�num p o. Caloque as .._tirinhas sôbre o rep9!q,o ti 11\ r -r-1l1l � At i1l\ � � � � 1Kl i1l\ II � 292
_

morgos ,de, t2rra próprio para banana, :

.uasaduasnosí4Iados:-0 restante fica �II JlJ) o \Ur Jl�'U' \l)J<O.L��lllllUl UI:
4 kl. distante, da,cidade, sendo mais: ,

lnontinho� 8, -:- Regue 90m uma colher de sopa de ii li: da metade ma t a '-h'gem; q
inantei� derretida e o creme quente. ii '

Clrn�iio.- Dentista II I � 1 Casa de Madeira, �stabelecida, à. Ruá B _j
,

,_ , Am�goG' agrioulto�: , _,' Ii
-

CLi�H�;� _:_ PROTEiilE CIRURGIA ii l1'-�"�:::'��'::�:::l�ri:� ó,timo e�tado' da �l'
.� -

Ih
� -. - ,_ -� . - '°Ih

J 1., ,:�!.
-- II�: conservaçã:o, e�tabeleci(la à Rua Emílio :J

JIIO a maJs mi O por morSB. ii Av. Marechal DeQdoro, 587 - ,ARAOUÁ DO SUL. Ii f� Stein, nesta cißadej =J
,

. It· (,
.

'°Ih h'b
".
d '[ ii

- Deuonre -a Igreia Matriz H t� 1 Casa de Mated�l com 3 morgos de' terra, �J
.

"',,'
'"

an, e ,.ml o I,.,. rl o·�.< ,; . �:::::::====:::::::::::::::===:::�==::::::=:::::::::::::::::=::::::::=::J1 � estaDslecida à .Rua Rudolfo Hufenuessler; �J
Em levan'amentos, f�iíc;?s. aqui' no _munióípio -_--� -_- --tl.. - r-: @Bi) li

1 Cssa de �aterI�1 co� 2 morgos de t�rr�, �I
.de Ja'r���â,. c�egou-8e a� segUlDt� reBultado: FOTO PIAZER . I g

estabeleCIda à Rua �l()....cBr�nco. '_

, �J
dos n�s�eSd�ag��lllft����,ça� �:' �!he�tePgf5 ��:Pdo� DBPRONTB Á PRBPBITURA '- 'ARAOUÁ! SUL e�·"'"·�"·,�e""·�",:�-=�·"""".c:·""":·"v"'''"''"'�''"'.'''".:'

.......:l,.......��

milho debulhado: Sabemos, que em Outras regiões Fotografias em Oeral - Fotocopias de DocumentbS -, tr====:::=:::::::::�::::::::;==.::==:::=::::::==, -_:::=::::::�
,do Brasil, como Norte,do Paranã; Estado de São Filmes e Material Foto - Aparelhos e Acessórios II O �'U'_ "r"

_'o

R 'r' � II
_ f_�u�o, Minas, Gerais. os agri,cultores colhem e� A pedido, ateude a dom.icilio .•

1
tambem

ii r U I o ,O rn a'A- o I Qnon ii

media por l;Dorgo, 500 kgj portanto 18{) kg. a malS e� localidade. vizinhas II I (J II II O LI LI I, n
do que nós,

'
' I! O ii

"'E'm outros "aises, como' América do Norte, I! Cirurgião ,entista ii
nem é bom falar, �olheiri eDi �édia 1.090 kg. ppr !i Commli.ca a seus cliente8 que se acha II

, morgo. P�rque I?,era que J?6s colhemos tao p�uco? Dr. ReI-DoIdo�Mu""apa II estabelecido em SU8S novas 'instalações iI'
Oolh,emos_poI,lCQ, deVido a u� grande nu�ero

.a.- n. à Av. G.etúlio Vargas, 170'-� '·-.11
de bt?re,s �ue ,!l,ra"alham o cresCImento do milho.

II � II <ao lado da Sapataria Freiberger)� � ii
Os prinCIpaIS sao: 'erra8 fracas, pragas que atacam ADVOGADO :! .

�.
,

," !l
o, ml'lho pouco c'aI no so'lo etc e·c

\.\...--- -----�---.-._.._ _�-:..------ . .;.�.---- H'':;
, , .• .

� =_a _ __::::S • ....-

Poré,m, o problema prinCipal está na ·semente E P /r==:::::::r.=:;===::;..;_ =:::=:::=f_�=·=::::::=�
:usad,a pélos agôcultore.,s. Muitas vêzes. são sementes scrit6rio ao lado da refeitura i

_' ,

.

- ii"
T ' • .f,I:. I. It•• � •• ,eG �,'. -,H 'li; .'. I::!I.,'Velhas", �, quase' 'sémpre" semente colhida na pro- ,." J�,'GUÁ D9, SUL

� '121 '" V 85

,pi'ieda�e�' áno. apó8�,ano. --: � ,_'.,
. ,

_

' ii - li.
_-: �e os pr,ezàdQs leitore.s, quizerem colb�� mais 1(iao.��-.,.(i)o_�;;(»o._"""'l1'Jt"''.J i! - JARAG'UÁ DO SUL II

,milh@'Jmudem dá, semente,�de ,,,rMerência para o li ' ,'. .
, J!'

. MILIIO�H1BRII)O. ',' ,",
_'., ,,-;: ',I.' , ii - �edicamentos e Perfumarias' - II'

"O milho híbrido, dá uí:n' aumento de rendi-
.

"p.'r'. ,F,'1(08n.lO': n.:
,

(';p·:rl·nß·�m'·8'07ß... ir "Simbolo 'de Honestidllde ii
mento de 20 a- 300;0 a mais. Se todos "Iantassem l'ó, U .) .

II eÖnfianQä' �e Presteza,,'� ii '

híbrido, a médiá de, Jar�guá· 'pa�saria de :;l1$ kg. U,I. A que melhor 'lhe atende li
·para 41:.0 kg., pormorgo. Portanto, colheriam 95 kg. ,I I

' "I:

em média, a mail ria mesma ál'éa. 'OIRURGIA DO ESTÔMAGO II '".�.
e pe os menores proços, -H' _

,

Quem vai plantar milho híbrido ·"ela primeira, ,

.

'VIAS BILIARES,' INTESTINOS.
r, ,�::::::::::;;::::::=::::::=::==:::===:::::::::===:::O:::::�=:!-..�&

vêz, acollselhamos 'que plante uma área "equena e
" : ,élRURGIA, DE- SENHORAS., " ;:,.. tF:=:::::::::�:::::::-.:=�:::=_ .. ;:::::::::�:::::::::::=:-::::::::::::=::::�::=:::::::::::<�I"

ao .lado desta,:uma área igual, ,com o' milhoque.
I

costuma, semear todos os imos. Na" colheita, faça a lo- Diagnóstico Precoce do Ca,ncer nas senhoras ii lIJjlO> IEintf'JHI' J[ Al[JflMT A �T�T ' -II
pesägem e compare a produção. Vpcê decidirá por

- li '
�o

,
llJ ß1 !Vll.8\..l�H ,ii

si mesmo, o que fajer no ano seguint",:,
-

, Con,sultor'io -. Rua Pres: -Epitácio Pessöa
, H ,M�D.I�O tJIBU.RGIAO

" ',II
• i:' ., Danü um pequeno, exemplo, ßo que�aconteceu Das 9,12 e 'das 15-18 horas. Fone, 384: II Fprmádo pela(FàcuIdaMs d� Medicina' das �,Univer- li
aqui no município, ano p,!lssado. �lguns agricpltores . II

de Rio da Luz compr.aram U,IlS 30 kg. de milho
- ii, 'sidades de ColÓnia' (Alemanha) e p'ôrto Âlegre

•

Ii
-híbrido. Êste ano, a,té o momento,' jã tem ,,,edido Por aí' o� leji'ores po'âe'm', ver se é ou não va�tajoso !l CIRURGI.y- sBNHojlAS'':_ PAR!OS.�- 'CQIANÇAS B

!i

,para 200, kg. Por aí, OB senhores que' não conhecem I"
'

'M'IL"H"O H
.... ·'"" '0' :I:II!' CL,/N,lCA OER'AL .: !I.

'0 milho híbrido, podem ter uma' idéia.· p antar, IBRID .

li
'

1:

j Em Ribeirão Grande dO Norte, a ACARESO Aquêles que quizerJin plantar milho híbrido, ii Longa, pr,átlea ein Hospitais ßnrop�ns ' -ii-
'fez um'a"délÍlOns'fráção com milho hfbriao, com '0 podem ,comprá-lo na Associação Rural de Jaraguá II

'.,,,
.

-

,.

'Sr. Guilh'erme Ramim. Plantâ,mos duas áreas de' do Sul. '

.'
, H' _

Consultório', e_ re��den:cia:, , ,
ii'

250 m2 cada uma. Numa foi semeado milho comum, ,Na pr6xima semana, isto é, do d'ia 20 em.dian'te ';1';, Ts:l. 244 - Rua Pres�. Epitácio ,Pessõa,' 405 1111
�na. outra, milho -híbrido, .l?esando as duas cO,lheitas já estará a .'venda MILHO H1BRIDO. II

"' separadamente, chegamos ao seguinte resÍ:Jltado: O prêço será de Or$ 35,00 o quilo. Ii
-

I, CONSULTAS:
) ii

Müho comum - 85 kg (em' 80ca).
-

l.,"Experimenteni e veiam os resultados. II Pela �,anhã: das 81/2 ás 11 horas
í !!

Milho bíbrido'- 120 kg. (em soca). ,At:::AßES(j !i P�La tarde: das .14 1(2 ás'17 1/2 horas' ii
Aumento d� milho híbrido, 35 kg. em 250 m2.; F SERVIÇO pE EXTENSÃO RURAL ii }\;tende chamados tambem à Noite '. I!

Num morgo, êste aumento seria de 350 kg. a mais. BscRrróRlo LOCA.L DB 'JARAOUÁ DO SUL �:';:::�==:::==::::::�=!1!::::::::::=:::::::::=::l:==:::::::::==:::==::::-':�':=:::#
f

� ,

Conselho Regional de Engenharia' 'e
,

�

Ar�uitelura _ d� Déci�a' Região r.
- Pelo presente rörno público, queo sr. MANOEl.:
CORREA, requéreu sa este Conselho o registro a

Título Precárió, como CONSTRUTOR; pata o Mu
nicípio de Corupä, de acôrdo com o ArJ. 5° do De
crere Federal no. 23.569 de 11 de Dezembro de 1933.:

,Ficam pois, convidados os proftsstoneís ínteres
sados já' registrados neste Conselho, a se pronuncía-.
rern a r�speilo, pare o que,' lhes- é concedldo 'Ílm
prazo de 30 (trinta) dlas, J

a contar da publiceção do
presente E D IT A L:

'

.

'BngO Civil- 4NNITO ZENO PETRY
.

,

'

Vice-Presidente no Exerçtcio_da Presidência
C R E A 1 Oa

.. Região,

VENDE-SE um Cami
nhão Chewrolet, '6 cllln
dros, ano 1938, pera peso
de 1.500' a 3':,000 kilos, I

também troco. por .um

éarro pequeno, Informa-
'[ções com o proprietário
Teodoro José Wolf; Esrr.
Vila Nova: Ieregué do Sul.

JABAGUA DO S'UL,

�
.

.

SE VOC� .... Jara-
.

guaense é MÚSICO,'
não deixe de inscre
ver- sé na Sociedade ..
daCultura Artistica.
EJa n e c es s i t a dó
concurso' de todos

- pará projetar a ou1-
.tura de nossa terra.

I Negócio de '.Ocasião
..

Apotheke "Sobulz"
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Disporá a' fábrica de
2 fornos de .15 a 20 to·
neladas, respectivameo.
te. Para a sua construção
a empresa já solicitou
do, Banco Nacional de
Desenvolvimento Econo
mico empréstimo que,
oaso não seja cQnseguido,
será obtido através de
capitais, estrangeiro!,
Cêrca de 2 mil operários
trabalharão na nova si·
derúrgica,

,

Por um casual encon- principais motivos que

B
'

ndí
tro, sábado' passado, faz 'a nossa diretora se-

�e'pen 1
quando êste . semanário guir para a Europa, nada, "

� procurava acer�ar deta- maís é do que sentír o
lhes para a liberação doce aconchego familiar,

A
'.

'

d
.', .de verbal! do orçamento para, rever a sua velha

,

'

S'SOC �,a
.

oS
f�deral, fomos su�p�een- mãesínha,

A que. ha 30
"

"

&
dídes: com a notícía da anos não v-e mais.

_
' viagem, naquele dia, da, Soubemos, t am b ém,

" / Rev. Irmã Isabela, PD. que a Rev, Irmã Isabela
associados' se encamí- doerter, João Emmendo- Diretora do Ginásio Di- voltará ao nosso meio
nhavam 'em díreção do er�er, Jorge Weinzirl, vína Provídêncía de Ja- em meados de Agosto d�
palco, onde lhe eram WIlhehp,Gumz, Leopoldo' raguá do Sul, para

-

a coerente ano, para con-entregues a carteira 'so- Jansaen. Bruno Mahnke, Alemanha. tlnuar 8 obra recem ini•.
cíal e o vistoso diploma. Max Híendlmayer, Adão

'

cíada, para perpetuar em
--'

Desnecessário s e r á
nossa cidade o juramento'Os agraciados, foram os Norosehny, Francisco destacar a personalídade então proferido, de dediseguintes: SÚClOS BE -Frederíco Moeller, Guí- da emérita, educadora, car. se inteiramente a ele.NEMÉRITOS - Alfredo lherme Spengler, Alvino que durante longos anos -

IKrause, Francisco Fre- Enke, Arthur' Hensehel emprestou o' brilho de ::çt��r�� cu tura de nos-

sua fulgurante cultura C
.

d Pderico Fischer, Carlos e o sr. Hermann Puseh- ao estabelecimento de
c orreio o ovo», em-

Has8 é Adqlfo Emmen- keít.: o maís velho de idêntica denominação, à
bora tardiamente, deseja

doérter. SÚCIOS HONO· todos, com 89 anos de à Rv. Irmã Isabela uma

RÁRIOS: _ José Emmen- idade.
Rua do Rosário, na cída- boa viagem, uma felizde de Curitiba, capital estadia' e um breve redo Estado do Paraná.
Àcompanhando as atíví- gresso e apresenta à Rev.

Irmã Verena, DD. Diredades da dinâmica reíto- tora Substítuta, os seus
ra do nosso principal L

estabelecimento. de ensí- cumprimentos.
no feminino; não podia-
mós deixar' doe destacar
a o b r a remodeladora

O que a 'magnifica diretora
empreende juntamente
com todo o corpo "docen
te, obra que ressaltá aos
olhos dós menos argutos
em matéria de ensino e

O brlgedelro Eduardo'

que se transmite à mocí- Gomes disse, ontem, que
nht, hoje como que trans-

Dão aceita, "em nenhuma
formada pelo toque cul- hipótese", sua candidatura
tural que se imprime à ao ôenado Federal.

juventude [araguaense. O lançamento do Dome

itens, entré os quai� brio a,... do b�igadeiro foi propôsto
tadores, tambores de Mesl!;lo "ont8�do com ao Direíório Re iODaI da

classificação, conjuntos, o _�'1.tural_ nervosIsmo n,os UDN pelp sr. urípedes
portáteis de britagem, P"'l'aratlvos -de uma vIa· Cardoso de MeDezes.
bigornas de aço e tornos gem tão. long....

a, pudemos O brigadeir,o indicoij
para ferreiros, tornos pa- descobrIr por entre as como seu caDdklato, ao
ralelos, fixol e g'iratórios, palavras de uma suave SeDado Federal -.0_ Dome
chaves e macacos para alegria, 'de que um dos' do ex-prefeito AHm Pedro.
veiculos,

'O,Clubê Atlétic
Honienageia

.

'.
.

Mesmo que q_uisesse, Joaquim José da Silva Xa-
Fundada há 26 anos, F A R Á IN T E N S A E' vier, o Tiradentes, Dão poderia usar barDa nem mor

emprega a emprêsa em RIGOROSA FISOALI.
re.. barbado Da fÔl'ca. Para o professor Hélio Vianna,

Blumenau, atualmente, catedrático de História do Brasil da Faculdade Na-
'i00 operários. Um dos ZAQÃO SÖBRE O ci oDal de Filosofia, "um Tiradentes barbado ,é, im-

Possível,".
'

principais motivos da É
con.trução da nova nni- COM ROlO DE Eis as razões do professor Hélio VianDd:
,dade em Mogi das Cruzes ALIMENTOS 1) - -Os militares, no Br.asil ColôDia, estavam

fói a insuficiência de proibidos de usar, barba (Tiradentes era alferes),
ene,rgia elétrica na loca- RIO, 13 _ A Divisão ' 2) ,- Se a' sua b�r�a tivesse �res�ido, nos dois
!Idade onde, se encontra,I do ImpOsto de Ren�á anC?s que passou-'!ll:l prISa?, ela t�rla �!do raspada,'
JDstalada a sua séde. determlDou às suas De- Todo condenado a fôrca �lDha a cabeça e a Darba

BRASILlA __; Deputado setenta milhões de cruzei. _
'

'

legacias Regionais. e raspadas antes da execuçao.
.

.; WiJmar Dia's ocupou tri- ros, como adiantamento Segundo se informa, a Seccionais e Inspetorias, - Assim - explica o' assim como a que-foI feita) olma· Câmara agradeceDdo da conta de Fundo Fede empr�sa é ?0!lsiderada em todo o território na. �rofes�or H�lio, Viana - em Belo Horiz;.oh�e, não
ao· Premier -Tancredo ral de Eletrificação, rela. a maIOr. fundlçao de aço cional, qúe tomem pro-

e um err<�, hl:!Storl�o a re- passa de pur� _flcçao, que,
Neves . as providências tivo à integraliza�ão do do BrasIl em peças pe- vidências ur gen t e s e presentaçao de TlradeDtes entreta,Dto, Dao �ode �er ,

tomadas para· estudar capital, da União, na refe. guenas e a �egunda no' enérgicas para a fiscali- como u'!l homem de lon- acr.esclda de um erro hls
"inlo,co" . as, soluções do rida Companhia. Determi- total, :precedIda apen.a8 zação intensa ,e rigorosa gas barbas'ADigras. t,órlco comprovado, como

'problema dá "eletricidade nou ainda a liberação de pel� Vllares, sendo, amo
,

- �s,se erro, e�rreta�to, ·e o casa da barba.
em Santa Cat�rina-. qois bilhões e quinh�ntos da, uma dasßoucas que das,-firmas 'e sociedad�8 � �xph�a�el..Surglu,dev!do

, BRAStLlA - Deputados milhões de cruzeiros em trabalham com aços es- que exploram a indústria a lDeXlstencla de uma gra
Cal'oejro de LoyoIa, An'· favor da Comissão Exe- peeiais. Ocupa, também, e o 'comércio dos gêne- vura da época qu� repre
tonio Carlo's Konder Reis, cutiva �do PIaDO do Car- a quarta posição entre ros alimentícios. A lisca- .s�nt(isse verdadelr�mente A discussão à respeito
'Celso RamosJ - Brancö, vão Nacional., Afim de I as �imilares na par�eße lização' deverá ser feita TIrad,ent,es" o -q�e .fez com da barba de' TiradeDtes
Wilmar Dias 'e Aroldo estudar a 'grave situação forjadas, mas é a uOlca através de exame de qpe o. plOtar mlOeIrO �el- acaba

-

de ser novamente
Carvalho tiveram enlrevis- oriunda do raciODamento laminadora ao sul do livros e ,documentos de PlD?, a !alta de umf,modeldo, levantada em Belo Hori·
ta com o Excelentíssimo da ener.gia elétrica no Estado de São Paulb, t b'l'd' d f' d

se �nsplrasse na Igura e zonte: a Prefeitura tem
P" M'

,

D
'

. ' con all a e a. Im e Cristo, pront'" uma esta'tua do hero'I'� rlmeIrO InIstro, r, norte catarmense, suge', apurar a exatIdão dos' ,
','

..

Tan,credo Neves, solici- rindo medidas en�rgicas, Sua lirlha de produção lucros declarados ao" :- D�ssa_maneIra, �abe da, Inconfidência, barbado.
tandá imediatas providên- o Primeiro Ministro deter- '

, "T Ô '

' a Imagmaçao do� artIstas O professor Augusto de
cias; sentido, acelerar con- minou a constiÍuiçâo de cOn:ipretH�de numerosos ..mp BtO de Renda" representar Tiradentes, cuja Lima Júnior foi aös jornais
cretizéJção do programll um Grupo de Trabalho '-� figura erri quadros e

escUI-,
e chamou a atenção para

, da Botelca. Deferminou o do qual farão parte repre- 'I IIii!IiSIllli tur,�s com_o' a� da Ass��- o ê�ro, h_istóri�o� o �ue deu/ Primeiro Ministrá imediato seDtantes dos seguintes O R J <:> R N SO E L T--E R
biela LegIslatIva,. no RIO, motIvo a poIemIca.,

ate'ndimento da solicitação órgâo,s federais: Min.isl�rio mili,'
, -

'_" _'
,

'

'

.'
_

d Q f IBN d M E I CIRURGlflo DENT/ST/i, I

I
' a uO e ca ao, ,anco a- e IDas e,' nerglB, re-

...' DF·
.

At. p. ·

cional do Desenvolvimento presentando _ O govêrno, ii '!! r. raDCISCO D ODtO Icclone
_ ,E'conômico, Trezentos e BNDE, Comissão Execu- I 'Moderníssimo "A/ROtOR"

,

:IH:�.D I c.>
tiva do Plano· do Carvão, Reduz o tempo de ..ra ba lho 'Cirurgia Geral de adultos_ e crianças � Cli-
Na,Çion�I,' Sotelca e Banc9 I' e aumenta o conforto do CLIENTE." nica Geral - Partos - Operações -:-do Brasil. A Bancada

fite'l
Moléstias de' Senhoras e Homens.

del'al' Catarinense e'stá CLíNICA - CIRURGIA - PRÓTESE '

, ',,-

Um terreno·sittuido ,no rotalmente empenhada no Especialls.a em doenças de crianças
.

centro da cidad-e. Infor. assu'nto.
'

R� X Atende, no' HOSPITAL DOS FERROv)AJUOS
mações com Et.i-ka M. Nota da Redação: O Co'Dsultório: Av. Getulio Vargas, 198 (Clara Hru�chka), das 9 8S 12 hs. HOSPITAL'
F u c k_s.

'

último telegrama, deu ori- 'I� (' JESÜS DE,NAZA,RÉ 'das H; a,S 18 hs.
'

,':_''Rua 16 de Novembr,o, gern a reunião por nós Anexo ao Deposito da Antarclica) . - \
367 - JOINVILLE ,-- SC .. noticiada, sábado último, iilEi!i!l ! e_i '!!!!!Ei ri" ililEll' ii

'Geo 1liItU:P Ao. �AN�A .CA�AJaJ[�A
�

o .Olube Atlético Bae- P. Ramos, juntamente
pendí, 'com os festejos, com o presidente do Oon
dediea,dos, ao Espirito selho Deliberativo, sr.

Santo, viveli dias de in- "Eugênio VitorSchmöckel,
tensa atívídade, n�tac;l8- passou-se 'a, confecção
mente com as coremo- de artísticos' diplomas,
nías tradicionais do Tiro que seriam parte ínte-

d�, ,I_tei, da entrega. da graute nos festejos do
fa1?Ca real do 81'. :L0urlDor dia 10 do cerreute. me-

,

Seíílert ao sr." Rudolfo diante entrega dos .mes-
,Hufenuessle!, .do almoço, mos aos agraciados, eJOde �onfra.te.rIÍlzação, da solenídade pública., Muiqual' �a�tlclpa_ram, tam- tas palmas se' fizeram
b�� .�'lsltantes "dos ��- a medida que os velhos
OlClplOS ,�' estados VIZI- �

nhos, sem contar 'a pré- --:--:-------:--.......--.----------,-------------

���:�:��� �f�e:: 8�:l!: � Uma das grande'scando
'

• o
,

d e p u t a do'
Estadual Waldemar Sal-J e

:

,

�:t t;uZep8!���i::ed:; indústrias ',de· 8'1 u rrrenau
�o:::d. gostoespect será tra rlsfe r ida' paraf!:co'··';pela Banda 'I'reml, '

,

de ''o São 'Bento
'

do ,Sul, .

•

t
'
II

tendo �a.lhe_c.omandar. o I n e r I o rfamoso "CherIfe" e a que
s,e

..

deveu, em' grànde
pàrte a intensa aníma- GRISE DE
ção reinante, a ceremo-

S ERIA -A.nía de homenagem 'aos
assoeíados; foi a que
mais de perto tocou aos FPLIS, (Esp,) - Side·
sócios e simpatizantes rúrgica eatarinense, com
da nossa principal,agre· sede em Blumenau, 'será
miação despor'tiv� e so- transferida para ° muni·
cial; por iniciativa do cipio paulista de Mogi
então :presidente Haroldo. das Cruzes. Trata-Ie da
Ristow, a assembléia de emprêsa Eletro Aço Al·
março último, com muita tona, instalada naquela
justiça, deliberou confe· cidade catatinénse, que
rir aos seus associädos adquiriu ein Mogi das
mais velhos um reconhe· Oruzes uma área de
cinient� todo especial 800.000 metros quadrados
pelo 'muito que já reali· onde investirá, na nova

zara:m
-

pela sociedade. oidáde a ser ali instalada,
Dá aprovação unânime cêrca de 1 bilhão de cru·
da' assemb1eia, 'o atua] I zeiros àpenas no equipa-
presidente, sr. Octacilio mento.

'

,

� . .

/

pautl sta
ENERGIA ELÉTRICA NA REGIÃO
C,AUSA DA TRANSFERÊNCIA

EDUARDO GOMES
NÃO ACEITA SUA
CANDIDATURA

Impôstlr de- Renda
.. "�'

Catedrático é cóntra a
....

�

- barba em Tiradentes

SEllI;A,1II
.

"informa

A QUESTÃO
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