
Compareça.no . dias 10 e llde Agôslo aos
.,. ,: ,

'

-} ,

feslejos do'ColégioJ"Divina Provídêncío"

Realizou-se com o mais compareceram autoridades
absoluto sucesso, sábado e . técnicos, tendo falado,
e ,domingo .pessedo, a ne ocasião, o vereador 'e
lO.a E x p o s i ç ã o Agro Presidente da Associação
Peéuária e a 2,a' Concen Pural de leregué do Sul,
tração dos 4-S, da Acaresc Sr, João Lúcio 'da Oosta,
do Völe do lrelaí, organ i- o representante do Prefeito,
zade pela Assocteçäo Rural ó Dep. Waldemar Seiles,
de laregué do Sul e o falando em nome do Pre·
Escníróno Regional da sidente da Assembléia
Associação de Crédito e , _

���l�::��ia Rural de Santa

CaAmara .MuníCl-p�l.0 local destinado à
exposição, o Pôsto Agro
Pecuário "Ministro João
Cleophas" recebeu em suas

instalações mllheres de Iforasteiros, que tôdos os

anos prestigiam -os Ieste- Dia 29 de Julho teve seu autor, vereador Hans de 1962 e citação do
jos / comemorativos ao lugar maís uma sessão Mayor, com o falecimen responsável pela não
"Dia do Oolono" impres extraordinária da Oãma- to da mesma, transíormou realização de concorrên
slonando 'vivamente quan- ra Municipal, onde reas- o projeto em um auxilio cía públioa ou outro áto
,105 percorreram os "starrds" sumiu entre os vereado- (mico dê Cr$ 30,00ú;OO ao administrativo, para o su
dos jovens 4-S e a expo- res, por um .prazo ,-de sr. Stein, para custear os prímento, em tempo há
sição de

.

gado uncerre seis mêses, o ativo re- seus funerais. Foi apro- bil, das placas necessá-
'especial) da Companhia pressutante da Estrada' vadó objéto de delibera- rías ao normal emplsca
Iensen, admirando, ade- Jtapocú, sr. Hans Gerhard ção, O vereador Alberto mento das bicicletas no
mais, d belesa natural do Mayer, Moretti, zeloso pelos in- Município de Jaraguá do
lugar.' Além do expediente teresses de sua zona, Sul para o corrente e

\ normal da Casa, notamos obteve aprovação d� re- xercício e d) - Inserção
Domingo último, reell- a emenda ao projeto de quertmento, solicitando de voto de pesar, uos �

zou-se o tredicional.almôço lel que dá auxilio à Irm- ao Prefeito a reconstru Anais da Casa, com co
de confraterniztlção, a que gard Rückert, pelo que ção de uma ponte sôbre municação às famHias

o Ribeirão Grant1e, la enlutadas pelos faleci
passagem, defronte a mentos dos srs. Guilher
prop"jedade de Horácio me Möller e Ricardo
Lunelli. Kreutzfeldt.
.

O vereador Eugênio Vi O vereador Joã-o Lúcio
tor Scbmöckel obteve a I da Costa, .sempre atento

.

apr'ovação dos seguintes aos interesses da coleti·
requerimentos: a) - Ofi- vidade, requereu à Mêsa,
cio.ao Preso da República, o fornecimento das tabe
Ministros da Fazenda e las em vigõr, dos impGs.
Trabalho, Presidentes da tos sôbre Exploração
Câmara e Senado e Agricola e Taxas de
áos srs. deputados, soli Aferição de Medidas e

Dentro em breve () verb_as criadas não forem citando a atenção para Pesos e demais projetos
Município_ deverá contar ab!,!orvidss ,

em - outra_s a lei que concede abono encaminhados pelo Pre
'com 'uma nova' obr.a de tinalida.de.s, em outros de farnilia para familiaEi feito Municipal, aumen

arte, que o go�êrnn' fe· Estados, em outrajil "né numerosas (mais de 8 fi- to substancialmente tais
-deral pretend� erigir E:'fi c88sidades". lhos, pobres) que reCb- impostos e taxas para o

qualquer lugar da n,�ssa . Eis o que ,consta do bem Ort 1,200.00 por ano, ano de 1964.
urbs. Orçamento . ptt.ra 1-963, lJaseödos no salário mí-· A partir do mês- de A-

.

Embora estranhavel a pelo Ministério da Viação nimo de 1-943 (de Cr$ -. gôsto, entre a Câmara a

noticià, o fato"é que o e Obras Públioas: 20Q,OO a 400,00 mensais) funcionar em pet:Íodo or

Orç�mento da República '10) Ligação da Estrada e, que. �oje, na
.

mesma dinário de sua legislatu�a,
pará 1963, faz consta.r de Farro Santa Catllrina proporçao, deverIan;., re- dev�ndo a 1 a. ses�ae
.e8,8a 'novidade, à qual se à .R-êde 'de Viação Para- ceber c.erca, d� _vr'" r�ahzar-se A

terça-feIra,
aliam

-

outras noticias de ná Santa Catarina 50,000.00 ,pela c;maç�o de, dIa- 6 de Agosto de ·1963,
ihtere_sse ,geral,: '. COID() tllumenau.- Guaramirirrí: su� �umerosa prole, b2 - pelas 20 horas, no Forum
seja, li ligação' do n08SO 6Q 000:000,00 tSessenta OfICIO de congratulaça_o lpcal.

.

sistema ferroviário ao da milhões de cruzeiros); pela p�ssagem do 71 am-
.

De notar-se a at1tud�
'Estráda de Ferro Santa .2°) Construção da es. verflá�Io do Corpo. Voo, Independente do verea·

Catarina, o q,ue vale tação da _' Estrada de Iq!ltá�IO. ß�, BOipbeJros, dor Waldo Krut.zsch, da
dizer. que

-

qu�lquer ci Ferro em .JaraguA do Sul, d� JOInv.Jlle, em r�conhe bancada goverDlsta, que
,dadão poderá ir d� litö: inclusive de�apropriaçã-ö .�nn,ento_ pelo mUl�o. q�e te,:,m demonstra-�o g'�e
riná· ou outro tipo de de. 'terrenos para' trans- ,Já flzer�m pelo Mun�çiplO nao v.ota 'pela onenta9ao
conduçãoparaBlumenau, ferêócia da Estação Fer- .de.�raguá do Sul, c� ---���-�--��-------------�--��---�
sem arrisca�-se, m a i s roviária: 10.000,00 (Dez OflC�o. ao Snr, Pr�felto ··V O C· ê 5 a b i a' '?_pelas rodOVMS que ,se milhões de cruzeiros) .

MUnICipal para que mfor·
tOrJiam intransitáveis em ,.�.. , . ..; m� à OaRa, dentto de 15 Le.vantamento �stat1!3tico d� Estatística Mun'icipaI, determinou
certas épocas do ano'. .." "Não acreditam? - COR-' 'dias, sob pena' de crime

o Eosino Médio 1962, em Jaraguá ,do Sul, o R.6guint� resultado:' .

. Ante o expõsto, vamos' sulte'm, por favor,' o OI' de responsabilidadß, os
.

transcrever as polpu«;las çaínento . .Reata. só saber responsáveis 'pelos átos Unidades Professores dos Matricula no iníciQ
'verbas que devem ser em que ano vai tornar se atrabiliários praticados 'Escolares Cl.rsos ,,' Total do ano . Total
aplicadas . nessa zona, realidade a disposição são de bicicle- do S·e.xo fern. do sexo fem.
'que muito virão contri dó" orçamento. pom li nicipio, quanti,:; Ensinos "-

buir, para o désenv'oIvi, palavra os depútados' da daõe �icicletas em· Ginasial 2 20 7 430
mento áo n O'f des t e bancada federal, em Bra- placadas para, 1963, com Comercia 1 6 44

c,atari-nense. Isto é, si as silia. cliapinhas identificativas Normal 1 10 4 57

Após Ionga e pertinaz
enfermidade, faleceu na

localidade de Garibaldí,
o estimado cidadão Ri
cardo Kreutzfeldt, que
no dia 1/8/63 _

iriã com

pletar o seu 64.0 aníver
sário.
Faleceu o sr, Kreutz

Ieldt no dia 27 de Julho
de 1963, pelas 9 horas,
em sua residência, após
haver�se dedicado às liti-

-

vidades de inspetor deCriada 'pela Lei n.O t
. _

1 d
1.123, de 13/12/62, rece-

quar euao,. avra oro e

bemos da Comissão Mu'!' industrial, vindo de Blu
me!)au, de onde-era na-

nicipal de Esportes, da t I
'd d d B'

ura. -

Cl a e e lumenau, O extinto era casadoatelwioso oficio circular
em segundas núpciasn o 1/63, comunicação da
com a sra. Erna Krenkepo'sse dos membros no- Kreutzfeldt, com a qualmeados pelo sr. Prefeito devia completar a 19 de

Hercilio Deeke, que sãu agôstQ, os seus ,30 anos
os seguintes-: Presidente, de casados.
Sebastião. Mirànda da ,'Deixa 10 filhos, sendo
Cruz; VICe, T�e .. C,H que 3 do ca,samento com
Paulo. SaIles PaIm, Se .Tekla Duwe: Alidor, ca.
cr.�tár!?, Edgar. Paul.o -sado com Paula Bentbien;Muller, TesOUrelr? Rel- Otávio casado com Paula
naldo. Werner; A,SsIstente Suhr � Saturni. casada
Técn.ICp, ,Cap, �alm.or� com Harry BIosfeld. Em
Per�Ira , de, S_IqueIra, segundas núpc.ias, teve
Ass�stente J�r1dIco, Dr; os se g u i n t e-s fill;lOS:Eun_Ildo

•
Lázar� Rebei') , Ottmar, solteiro; Leonard,ASSll;-lten.e MedICO, <?ap. solteiro; Ingrit, casadaDr, J?sé Roberto ?a SIlva com AdeJllar Duwe; Edla,e ASSistente Técnl:_co para solteira; Ursulina, ciisadaObras e -C::onstruçoes, Dr. com logo -Westfal; 'N'or

E�?n Rte.ID. " berto e Nels'on, solteiros.Correl?doPovo apr�- "Correio do Povo", apre.seQta aos Ilm�tres n�mea senta 'os seus pêsame.sdos os, seus cumpnme!l- pelo seu infausto passa.tos com Vo.tos de profi- mento.
cua gestão.

Orgão de maior penetráção rio interior do catarinense

DIretor:

EUGÊNIO VITOR SCHMÖCKBL
Impresso na:

Sociedade Gr4fica A venide Ltdll.

Fundação; ,

,

Artur Müller

I Ano XLIV JAß.AG"QÁ DO SUL (Santa Catarina) Sábado, 3 de Agôsto de 1963 ' -

10 ..0 �ExposiQão· f1gro-Peauário de �oroguá
Sucess-o a"exposição de homenágem ao "Dia do Colono"

, ,

Legtsleuva, sr. L e c i a n

ôlovtnskí, o estudante de
economia, de Videira, sr.

Octecil.o Schüler ôob«,
o sr. Glauco Olinger, em

nome do Secrelário da
Agriculrura e o Dep. Ivo
Silveira, Governador inte-

mais uma vez evidenciar e pela Acaresc, escritório
a capactdede realizadora Regional.
dos homens ligados à De perebene estão os

agro-pecuária, visto Que srs. Vereador João Lúcio
a exposição -

e concentra- .da Costa, Presidente da
ção foi c us te e d e , sem Associação Rural de
qualquer auxilio dos po leregué do Sul e o sr.
dêres públicos, exclusiva Dr. Murillo Deeke, dinâ
mente pela Associação mico engenheiro egrôno
Rural de [eregué do S�I mo da ACARESC.

rino.
O acontecimento veio

Importantes requerimentos aprovados - Prefeito
incorre em' crime si não responder

da liderança � sim, pelo
conteúdo dos projetos e

requerimentos, A emen
da modificativa, de au

toria do vereador
_
Hans

Mayer, no caso da infeliz
Irmgard Rückert e o re

querímento, de autoria
do vereador Schmöckel,
no caso da apreensão
das bicicletas, autorizam
êste pensamento.

Comissão Municipal
de Esportes

.,

Nová
Eslacão

IT

F
.. , -

. errOVlarla'

430
6

57

I -Jornalista. Hé�lio
-

Fernandes
Com uma decisão judie

clal finalizou a prisão do
Iornelíere Hélio Fernandes,
diretor da "Tribune de
Imprensa". Como se recor

da, teria publicado urna
circular, com comentário,
consic1irado atentatório à
ordem consmuída e o que
motivou a sua prlsãopelo
Ministro da Guerra.
A imprensa do país

inteiro levantou-se contra
o' éto do Ministro de
Estado, tendo-se menifes
tado, egualrnenre, a .Ordern
dos Advogados do Brasil,
em virtude do Ministro
não permitir a comunica
ção do ;ornalista com os

seus advogados, Prudente
de Morais Netto e Prado
Kelly.
Mais um capítulo que

muito compromete a liber
dade de imprense e a

liberdade pessoal dos ho
mens que labutam nas

ofteines jornalísticas, ínfor
mando ao povo brasileiro,
o que se passa nos bestt .

dores do nosso govêrno.

Ricardo
'Kreutzfeldt

para

Conclusões de Curso
em 1961 - Total
do sexo ·fem.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ASSINA'i"lRA:

I\nual •• • CrS 500,00
Semestral , '. • CrS 300,00
Avulso, , • . Cr$ 15;00

-
'

Fazem anos 'hoje:
O sr. Hermilio Ramos,

nesta cidade;
I
'_ Fídelts, filho do sr.

Paulino ôchíochet ;
-

. o sr.' José Hermelo
Marchi;
_ o sr. Alfredo Müller;
- o jovem Almiro, filho

do sr, Albreehr Gumz, em
Rio da Luz, A srta. Maria Madalena,

filha do sr. Alfredo Vasel;
- o sr. Waller Bartel,

nesta cidade; I
;

- o jovem Ermes, filho
do sr, 010 Kucheobecker.

I
ENDEREÇO:

Caixa Postal, 19
f\venida Mal. Deodoro, 210
Jaragua do Sul • S" Catarina

-

Dia 8: .

'

I

-��18� I

Para solteiros,' para noivas e

,para o lar. Excelentes para o

�lar. Excelentes paca usar. Os 11
superenxovais Blumena'lÍ; são TI
garantidos por famosas marcas, rm
da Industria Textil Oatarinenee: @j

" .

�Você se org�lkará de ter em

seu lar os superenaouais Blu1JZe- I

nau. Aguarde a visita de uma

�represe11:-tante.' ,
.

Agente autoriz�do nesta

praça sr. Mo�cyr Silva.

•

Faeem anos amanhã:

I
Dia 7: I

O s�. Vitório, Lazzaris; A sra. Laura, espôsa do
-, Iracema, f}lha do sr. sr. Henrique Hafemann,

José liidoro Copí : nesta cidade;
- o sr. Wiegand Volgt, _ Marina, filha do sr.

nesta cidade; David Moreira;
-' a menina Margil, - José Steilein Neto,

filha do cesal Guilherme- resldente em Jaraguàzinho;
Irrigart Neuzel ; - Mércia, filha do sr.
- o sr. Hilário Alido BertholJo Döring.

ôchlochet ;
-� a sra� [alllle Tobias

Amódio, nesta cidade;
-v- Paulo Fernando, filho

do casal Yara e Dr. Fer
nando A. Springmann.

Dia 9:

Guia-nos Jesus
Com a Tua luz
Pela estrada que na vida
Deve ser por nós seguida
Leva-nos, Senhor
Para o Teu- fulgor

Faze-nos viver
Como o teu querer.
Sê-nos em rude vida
Carinhoso e forte guia,
Que a jornada assim
Tem o céu por fim.

Irmãos Emmendörfer S•.A. Comércio e Importação
Assembléia Geral Extraordinária

CONVOOAÇÃO
São convidados os senhores acionistas desta

sociedade, para a assenibléta geral extraordinária,
que será realizada no dia 17 de agôsto de 1963,
às 9 horas, na sede aocíal, à Avenida Mal Deodo
ro da Fonseca, 55,7, em Jaraguä do Sul, para deli
berarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1· Reforma do art. 30 dos estatutos sociais;
9. Assuntos d� Interêsse da sociedade

Jaraguá do Sul, 15 de Julho de 1963.

"Correio do Povo" de
seja ao benquisto casal,
tôdas felicidades pera o

futuro.

por Benoni B. Jo. S.ntos

Dr. Francisco Antonio Piccione
Victor Bernardes Emmendörfer

Diretor Presidente

r

�:::=::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::====::::::::::::::;,�

� Dr. Josi Waldemar Vieira Dias II
ii Médico operador - ínsc. 837 - C. R. M. Pr. n

I! Ginecologia Pediatria Urologia B
ii Do ençaa de Senhoras e. Crianças !!
ii ,Ultra-Violeta e inl�a vermelho !:
II ii
li �lJa -Epitácio Pessoa, 111 - Tels. 224: e 376 I!

ii JARAGUÁ DO SUL' - STA. CATARINA II
ii li

ii . Dai 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas. il
li i; r..- ---=

ii Atender-se-á nas 4as. feiras das 13 às 15 hs. ::
ii II

'

:: e, aos domingos pela manhã em Nereu Ramos II
Não havendo número legal de socios nó pri-

�:::::=--:�:::::=::::::::::::::::::�:::::::::::::::::=:�::::�::::::::::::::::::::::::::::)! r----VENÕE�
-

5E---� �Oe�aq������a���:��.�� ás3ci�:smà meia h�ra após

:::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::-.:::=::::::::::�'-"::::::::::::: I Uma propr;edade com 1.200 morgos -- ferras I tF:::::::-':::::::::::;::::=<::::::r.::::::::::::::::::::::::::::::::::==::::::::::::::.::::::=::::::�
_./

I,l! -DR. IVO KAUFMANN :.1:.1 � �P:����n�:� para o plantio do arroz - contendo � '1,.1., ]l}lo IElllClHI �l[Â\lUfMANN I,i.,!� �
- MÉDI�O 'CIRURGIAO�

li ii � Um bananal com 10.000 pés produzíveis. �g. !i
Ji -- Cirurgião Dentida II � 30 morgos de arrozeira plantada. � !i Formado pelas Faculdades de Medicina das "Oniver- ..

ii II I 10 mil metros de valas para arrozeiras. lli
!>idades de Colônia (Alemanha) e P-ôrto Alegre ii

ii Consultório: ,-:-' Rua Preso Epitacio P�ssoa 139, II Uma estrada const.ruidd dentro do terreno(2.500 mts)' II ii

!I II
i
250 pés de árvores fruríferas enxertadas.

t
II CIRURGIA _' SENHORAS - l>ARTOS - CRIANÇAS e ii

(em frenle da EMPRESUL) II � d d
. ii' CLINICA QERAL I!

H II
u casas e ma elrõ. II

ii

ir A 1'-
•

J' II 1 pasto cercado com arame. ii Loaga práti�a em Despi'ais I1nrop"u8 ii
ii

- par. pagem mo. �rniSSlma -

li �. 12 m ii pés de ai pim. � li·
.,

fi

'" II! RAIO X - CLINICA - CIRURGIA N' � 1 Baledeira n.O 3 - com motor - ólimo estado. � II Consultório � residência.: ii

ii 'PROTESE - _CUNICA INFANTIL ii 1 Ciltroça - etc. elC. elc.' ,"

I
ii Tel. 244 _ Rua Preso Epitácio Pe�sô�, 405 ii

:: II �
,

\ '1,1 I!
li .

II M Ih
.

f-V' Z' CONSULT S li
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.I� Ifi��iW4��?:JJOM�?r�igiaVl:�!\!'l:.-. 11 II VENDE-SE \ II .:�;�.II(:.��·:::r:::I::;--::::�=U:::::I-:a:::=-�-=�f':::�:::r:::-n'-:::a:::n::::-u'::::o::::::::::::f:::I'::�::::�:::�::::'�';::r':::�:llji::j!�: Diagnóstico Pr.ecoce do Cancer nas Senhoras

:�
ii T r a t o r de 'esteira Hanomag K 60, ano 1958, II _

• :
•

' : com lâmina e guincho, pêso' 8.000 kg. 65 HP
,

f; ,Comun�ca aos seus clientes que atetläe_rá nb seu ��. totalmente reformado com esmero por mecânicos ·11 -II ,Cir,urgião Dentista li
: novo consultório oi Rua Artltur Miiller n' 160 : competenles. Ver. ni} Rua Jerônimo· Coeiho s/n ::'1 ii

•

(AO LADO DO NOVO HOTEL 1
: em frente da· Rádio Cultlira em J o i n v i II e. I' ii Comunica a seus clientes que se acha I'

.� Oa. 912 • da. 15-18 hora•. - F�NE. 384 �. ",,::;':.::=�:,=�::::::�::::=:.:=:') II ••t�b·I��i�.��I��··v���a:•.iD���açõ.. II
�''''':$�:......n:'.'''''''��''''1.'���·.'''.''.·��r·-''. ',,�:·."."nc�r·.:o.....·�

,

" ir (ao lado �a. Sapataria Freiberger)
,
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H !! I'!I! Um terreno e respeotiva casa residencial !::Ii SI·'nt',0nl·Zem I -Ha'dl·o Colo'n ,de JOl'oul'lleii Cirurgião - Dentis.ta II!. !Il il
U

U,' CLíNICA PRÓTESE It :1
na, principal iua da praça. !!

II
.

CIRURGIA li ii 'Residência e Ponto Comerci 11' Todos
�! �. Ii ii !i

ii Av. Marechal Deodoro, 587 - JARAOUÁ DO SUL II li Informãçôes com o sr. Victor Zimm (Iii Defronte a Igreja Matriz II ii (nesta cida�e) ! Entrevista cöm o

, �::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::=::..:=:::::::::::::-.::::::::::::::::::::::::::::::::�= :::::::::::::::� �::::::::::::::-.::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::;:::::�:::::::::::::::::::::::::::::.})

M:�DICO

Cirurgia Gerai de adultos e crianças - C11-
nica Geral - Partos - Operações -

Moléstias de Senhors e e Homens.
Soe. de Atiradores Progresso

--

EDITAL DE CONVOCAÇÄO
Especialis.a em doenças de crianças

Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIÖS
(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das 15 a8 18 hs.

Assembléia G�ral Extraordinária
Pelo presenle ficam convidados os srs. sócios

desta sociedade, para a Assembléia Geral Exlraordi
nária, a realizar-se dia 4 de agõsfo. em sua séde no

salão Döring, com a seguint� ORDEM DO DIA:

Assuntos de inleresse social,

-

OS' domingos, às 12,45' horas, na

faIxa de 1090 Kcs.: ..
, ."

deputado Pedro 'Colin
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Do liv'ro de 'inscriçãõ de eleitores de CQRUDÁ, �::!==:::===:::::::::=:::::::::!::tF

consta o nome de OSCAR KUSS, título n, 10.309,
11'!!"!'!!'!!!'!'!i.......!!!!!!!"!!!!!!!!!"!!!!!!!!!"!!!!!!!!!"!!!!!'!!!!!!"""'!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!"!!!!!!!!!"!!!!!!!!!"!!!!!!!!!"!!!!!!!!!"!!!!!!!!!"!!�!!!!!!!"!!��

como sendo o último eleitor" inscriro. IIE, pera que chegue ao conhecimento dos lnte- A_potheke,"8Cb.u I z"
ressados e ninguem possa alegar ignorân.::ia, foi
expedido o presente edital, que será afixado no lugar
de costume e publicado na forma da Lei. Dado e

passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte
e nove dtas do mês de julho do ano de mil nove

cen sessenta e três. Eu, Aurea MUller Cirubba,
esc leiroral, o subscreví.

'

RAOUL J\LBRECHT BUENDGENS
Juiz Eleitoral da 17.a Zona

JARAGUA DO SUL

MEl)IKAI\1ENTE .UND PARFÜMERIEN

Das �ymbol der Rechls�hél(fenheit, des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

am besten zu den geringsten Preisen bedien!'

SABADO. DIA 381963
----------�����---

o ÚNICÕ caminhão inteiramente nôvol

! -

A ÚNICA*linha
completa de

caminhões
nacionais!

•

r •

NOVa SUPER F-SOO NOva SUPER F -600
CAVALO-MECANICO

NOVO SUPER F .100r NOVO' SUPER F-350

-:-Vennà conhecê-Ia de· perto no seu Revendedor Ford

Aunt(())IDOVen§ . J�1tllmeIDlat1illdie
é servi ..Di vi.sa

E D-I T A L
o Doutor Raoul Albrecht Buendgens, Juiz Eleí

torai da 17 a Zona - Ieragué do Sul, na forma- da
lei, etc ...

FAZ SABER aos que o presente edital virem
ou dêle conhecimento tiverem que, em audiência rea

lizada nesre dare, às 14 horas, foram encerrades as

inscrições e transfer-ências, bem como proclamado o

número de eleitores inscritos no muntcíp:o de
CORUDÁ - nesta 17.a Zona, num total de "um mil
novecenros e sessenta e dois.

Página 3

Miss Bras!1 • Miss Universo
-- ---

Vitória Justa
I

LONG BEACH, (UD!)
- A srte. Veda Maríe
Vargas recebeu celorose
homenagens por parte des
autoridades, entidades e

povo dos EE. UU. por
sua vitórie no concurso
realizado die 20 p. p. em

Miami. Todos 'são unânimes
em afirmar que a vitória
de Miss Brasii foi luste;
não obstante a beldade
brasileira ter afirmado que
ccnstdereve Miss França
a mets linda jovem parti
cipante do coucurso O
Govemenor de Arkansas,
sr. Orvel Fabus, levou
pessoalmente suas felici
rações a Miss Brasil.
Falando à imprensa Miss
Universo, transbordanre
de alegria, disse que mal
acreditava em seu triunfo,
Interrogada sôbre o que
faria com tentos prêmios,
inclusive 17500 dólares
em dinheiro, disse que
ainda não sebía. Finel
mente afirmou que retor
nará o quanto antes ao

Brasil, dirigindo se pri.
meiramente pare Nova
York, onde se apresentará
ante a televisão.

A MAIS ALTA
TORRE DO GLOBO

_,

A famosa Torre Eiffel,
levanta-se no Campo de
Marte, em Paris, a pou
cos metros do Trocadei
roo A torre é tôda de íerro
e pesa cêrca de 9.000.000
de quilos. Construiu-a
o dr. Gustavo Eiffel, en

genheiro. francês, para a

Exposição de Paris de
1889. E' considerada a

mais alta torre do globo,
I com 300 metros de altura.
Na sua par·te maís ele
vada há um farol elétrico
de alcance superior a 70
quilômetros. A Torre
Einel é utilizada como
emissora de TV. Paris é
uma.' cidade curiosa. Vê·
se lá, também, a coluna
Vendôme, que ostenta
uma estátua de Napoleão.
O histórico monumento
foi construido em 1806
com o bronze de 1,120
canhões apresados na

memorlal Batalha de
Austerlítz,

'
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. o que conversaram, em Roma, os presidenres

Goulart e Kenedy?,- ,

O encontro durou 25 minutos.' Nota nenhuma
foi distribuida à imprensa sôbre o assunto rreredo. Rua João Planinscheck -

O que conversaram, afinal? O Brasil já esrerle
a lai ponto,mergulhado na. "guerra fria" que as tra
tativas por vias diplomáticas dêvern ceder lugar a

encontros diretos de cúpula?
O assunto pode ter sido relativo à compra das

empresas concessionárias de servlços de utilidade
pública ou à cruciante' questão da divida exrerne.
Assegura, porém, um ínforrnanre que Kennedy teria
dito a Ooulerr que o govêrno norte-americano não
destinaria um dolar sequer ao Brasil sern que, ames,
seja efetuada no País a Reforma Agrária.

O que há 'de verdade nisso?
A tirar de certos esquemas da política norte

americana pera a América Latina, não há nenhum
despropóelro na ínrormação obtida.

Aliás, conhecida é a rníopla da 'politica de alu- 1 terreno com 12.500 m2., plaino com um riacho
da 'exterlor esradunídense. Muitas vezes mal orlenta arrevessando o mesmo, sern casa, próprio pera 101ea
da e frequentemente destituída de senso da reellda- menro, lugar de futuro Or$ 1 óOO.OOO,OO pode se

de, não é de admirar que se veja a política externa combinar o, pegemenro.
norte-emertcana a fazer o jôgo da extrema esquerda, Casa de madeira nove 9x9. rancho 4x5, pasto cer

Esquecem-se, porém, os norte-americanos não cerno plantações diversas, fundos pera o río Itapocúsó da própria experiência agro pastoril como das terreno com área 7.500m2; Cr$ 2.000.000,00, combi
realidades dos patses a que pretendem prestar ajuda ne-se o pagamento.
financeira. A propósito, bastarte considerar um pou- Rua Rio Branco: um terreno com área 2.050 m2,
co a� -soluções dadas aos problemas agrícolas nos casa de madeira, renehe 8x6 instalado pera picadorEstados Unidos. Assim, de cem anos a esta parle,' de lenha, terreno todo cultivado, pasto. Negócio de oca
a produção agricola norte-americana vem etingtndo sião. Vende-se por motivo doença. e-s 1.100.000,00.
índices elevadíssimos. Tanto isso é verdade que, no

J
'

E dcomeço do século, um egrícultor produzia ahmentos aragua squer O -

pare 4 ou 5 pessoas enquanto hoje produz para 27. 1 cese de madeira 7x9, um renehe 7x7, terreno de
Por que isto? Alcançaram se tais resultados através 14x40 todo cercado, luz elétrica. Cr$ 800.000,00 óti
da desapropriação de grandes propriedades e difu- mo negócio;
são de minifúndios? Duas ótimas casas de material terreno com área

Eis o que diz, sôbre o assunto, um jornal ame" de 14x65 uma com fundos pare o rio Jaraguá Cr$.
ricano: "A revolução na agricultura americana foi 1.300.000.00 e Cr$ 1.500.000,00.
prlnctpalmente o resultado da ciência e da recnolo- Três Rios do Sul ,_gia promovidas pelo Ministério da Agricultura: no-
vos tipos de mequinerte, mudas de alta produrívíde Vende-se 6 morgos vargem, sem casa. Cr$ 660.000,00.
de, melhoramento das raças ne pecuária, contrôle Pegernenro d combinar.
meís efetivo das pragas, maior uso de adubos quí- 1 terreno com 13 morgos, 2 mil pes de bananas,
micos, métodos meís eficientes de manipular e er- mato virgem, casa de madelra, rancho, pasto cercado
mezeuer 'colheitas".

.

tanque de peixe. negócio urgente Cr$ 700.000,00.
Acrescente-se a isso o seguinte: as propriede- Francisco de Paula -

des agrícolas nos Estados Unidos se tornam cede
vez mais extensas. Mais: a eletrificação rural cons
titui feror decisivo na elevação do padrão de vida
do agricultor -americano. Basta considerar que, há
trinta anos atrás, apenas 10% das fazendas america,
nas eram eletrificadas enquanto hoje a eletrificação
perfaz 97% delas Em consequência, as próprias fa
zendas e cooperativas se dedicam à induslrialização ---
d'e seus produtos, daí resultando um ,naior fortaleci-

N cI'dade de JOI'nvI'lle '<' GEImento para a economia rural. '� a nl1rIa no rupo sco ar

Sal'tando para a realidade brasileira, bem é de onde encontrava-se em "Euclides da Ounha", dei,
.ver a quanlas andamos. Com mais de seis milhões tratamento da saúde, fa- xa os seguintes filhos:
de quilômetros quadrados de. ,terrilóriô periencenies

teceu domingo dia 28 a Alcides, Elli, Osni, Alde
aos poderes públicos� poder-se-iam reeditar aqui ô- E�ma. �ra_ VVB. UI d a mar, ambos casados e a

quela� famo'5as "corridas ao lote", que o Govêrno B_:-okeodorf �achado, es- senhorita SiI'9ia
Americano promov:a no passado afim d.e desbravar, posa do, e�tao I'audoso Seu sepultamento deu

o Oeste •.. Porque o nosso problema não,é de terra ... S.r. AntoDlo Machado, re- se no cemitério de Nereu
Aliás diáriamenle os fatos se encé:lrregam de sidente e.m Nereu Ramos. Ramos para onde foi

provar d quantas a['jda�os em matéria de demagogia,
a As extlI�ta contava 52 transladado seu c o r p o,

agro-reformista. Vamos a um deles, sumamente eX- no de �dada e por .14 com grande acompanha
pússivo. O Setor de Estudos, e Pesquisas Socioló �nos serV<la como funeIo- menta.

gicas do pepartamento de In:tigração e Colonização
está' procedendo a investigaçqes na Hospedaria de
Imigrantes de Sãõ Paulo, para verificar' da real si

fuação das, pessoas proceaentes de oUlros pontos dQ
País. Assim, de 205 imigrantes entrevistados e pro"
cedeotes' dos Estados da· Bahia, Minas Gerais, Per
nambuco, Parai.ba, Sergipe, Alagoas e Ceará, cerca
de 70 deles (35,65% do toía!) declararam possuir
propriedade agrícola em seu Estado natal, "mas que,
dada a falta de meios para cultivá-Ia, preferiram mi
grar para São Paulo em busca. de melhores condi·
ções de vida". Fo} apuradO_ télmbém que 61 dos pro
prietários deixaram as lerra'S aos cuidados de paren
tes, poiS uma vez obtidos recursos em São Paulo,
pretendem voltar para retomar o trabalho em suas

terras, Aliás, foi o próprio - Sr. Miguel Arrees, que,
.

quando de sua recenle visita a São Paulo, afirmou =::--:!!!!!:!!!=m;;!!!!ll=!i!!!!!'=U�;;!!!!I!li!'S!!!i�i!�!lIIEmque "em Pernambuco existem 138 mil. pequenos pro- ...,. .

iii·prietários rurais dispostos a se desfa'zerem de suas III O R. J <:> R N SO E L T,E R II
terras por não conlarem com meios para .cultivá las"; M:I '1--'(AGÊNCIA PLANALTO) .

. '!!
, iR III
Dr.RehiOl:;;;� I e .u�:�� � f:::'�r!e �:·��:��TE. I

I II ADVOGA..,!JLprefe'I'.ura' II'I"!
CLíNICA -
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Esctitório �o lado da. Con,s�ltór'io:,·Av. Gelulio VéI�g(lS, IJARAGUÁ DO SUL
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REFO RMA-S' E' REALIUADES Corretagem,'e Imobiliaria "DALMA"
Rua Mal. Deodoro n. 155

Junto a 'Casa Lotérica

rPaulo J. Guimarães

Uma orgaliiza�ão
l

dos bons ß9gócios oferece:

1 terreno 12x75 com casa de madeire, pasto, rancho,
luz elértíca Cr$ 400000,00;
1 terreno 12x62, com casa de madeira Cr$ 550.000,00;
2 lores 15x35, cada um e-s 130000,00;
1 lote 15x44 e-s 150000,00;
1 lote 15x44 e-s 140000,00.
1 casa de madeira 8x8 nove - renehe - chécere
- área de 840 m2 vende-se por motivo de mudança,
Cr$ 600.000,00.

-

No centro da cidade -

Vende se uma casa matertel com diversas benfeito
rias. Negócio urgente, preço de ocasião Cr$.....
1.300000,00. Oombina se pagamento.

Vende-se uma propriedade com 75 morgos. 20 mor

gos maio virgem. 8 rnorgos de pasto. Terreno pronto
para 100 sacos de arroz, podendo aumentar. Oesa de
material. Or$ 1.600000,00.

I

Falecimento

Ações Preferenciais da Petrobrás
Pagamento dos dividendos relativos ao'

exercício de 1962
.

PETRÓLEO BRASILEIRO S/Á. - "PE
TROBRAS" avisa que, a partir de 15/1/63 e até
31/8/63 vindouro, efeluará, aos acionistas residen
tes nesla cidade, por inlermédio do Banéo Ind. e
Com. de Sanla Clllurina S/I. (11C01, o pagamento dõs
dividendos do exercício de 1962, relativos àl:)
ações preferenciais, na base de 15% sôbre'o
valor nominal das mesmas.

Profundamente consternados, comuni
camos a todos os nossos peremes, ernlgos e
conhecidos o Ielectrnenro do meu querido
espôso, nosso pai, sôgro e avô,

Guilherme Möller
ocorrido/em 24 de julho, com a idade de M�
anos, 2 mêses e 27 dtes.

Viemos, por êste meio externar os nossos
sinceros egredecimenros ao Dr. Alexander Orsa
e as Irmãs do "Hospital São José", pelo cari
nho e competência que demonstrqram durante
a curta enfermidade do íelectdo, ao Rev. Pastor
Alberto Schneider pelas consoladoras pelevras
proferidas no lar e no cemitério, a nossos
esrtmados vizinhos que nos ajudaram e con-

.

Iorrerern nestas horas Ião difíceis p-or que
passamos, a todos que o levaram até sua
úlríma morada e que enfeitaram o seu jazigo
com tão lindas ílôres e corôas.

A FAMíLIA ENLUTADA

t Todesanzeige und

DQnksagung .

Allen Verwandten, Freuden und Bekanten
teilen wir die traurige Nachricht mil dass mein
lieber Galle, unser guter Vater, Schwiegervater
und Groasvarer

Guilherme Möller
arn 24 Juli, morgens 8 1/2 Uhr sanft entshla
fen iSI, im Aller von 55 Jahren 2 Monate und

• 24 Tagen. Wir danken hierdurch allen unseren
lieben Nachbarn und Verwendien die uns in
díessen schweren Stunden hilfreich zur Seite
standen, und Sarg und Grab mit Blumen
Schmökten sowie Dr. Alexender Otsa und die
lieben Schwestern von Hospital São José für
ihre Mühe den Verstorbenen am leben zu erhal
ren,

Besonderen Dank Herrn Pestor Schneider
IUr seine trostreichen Worte im Hause und em
Grabe.

.

-In tiefer trauer die Witwe,
Wanda Zasrrow Möller
Heinz Möller und Frau
Edelrraud Geborene Duwe
Ilca Möller
Geraldo Möller
2 enkel Wilson und Wa
lério.

f FQlecimenlo
A Família de

Gustavo' Lessmann
comunica o �eu passamento, ocorri

do em Curitiba, no Hospital N S das Graças,
em data de' 30 de julho de. 1963, vítima de
insuficiência cardíaca e agradece a "ôdos os

. que acompanharam o, feretro alé sua última
morada, no Cemilério Municipal. Em especial
agradece as. palavras de consolo profE'ridas
pelo Rev. Paslor Karl Gehring, em casa e

perante o túmulo. '. _ ,

.'
'

( . . .

Jaraguá do. Sul., julho de ,1965.

A FAMíLIA ENLUTADA

t
,

.

Todesanzeige und

Danksagung
Hierdurch uebermitteln. wir die traurige

Nachricht das

'Gustavo Lessmann,'
welcher. viele Jahre an Heu und Astma gelilfen
haI, am 50. Juli 1965, im Hospital N . .s. das
Graças (Curitib'a}/an Herzschwaeche verschie.
den is', und danken Allen denen die den Ver
storbenen das 'Ietzte geleit zum Munizipal
Friedhof gaben. Danken besonders Herrn Pastor
Karl Gehring ,fuer seine Trostworte irr: Hause
und 'am Grabe.

,

,jaraguá Cio Sul, Juli 1965,

Die trauernden Hinterbliebenen
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