
RIO (TRP) - Os habi-
maior penetração no tnterlor do nordeste catarinense tantes da 'localidade de

.--------------------,.-------------------,.-----.-------- .........----"-I' "Pau Grande" ameaça
linchar o jogador Gar
rincha, em praça pública,
caso O bi-campeão mun-

;====.I====================================�======================�========================�==============1 dial volte a aparecer
Ano XLlV JARAGUA DO SUL (Santa Catarina) Sábado, 10 de Agôsto de 1963 N°. 2.240 naquela cidade. Decla

ram-se indignados com o
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, , Jamlro Wiest Nair, esposa de Garrín-p' ·

t b r' 1 P Ieíto enví t de leí
.

,

roje 0tS qdue . enesoIOCIOajffi os cloô ondos 1- Arte eIj'oEenVlia pr(�'p°Asa ,

e l�I O senador JK acaba ��:�lv:��o�ãOd�on����:
aumen an ° em Co ° ° va rompos ° s

. xp oraçao grico a de enviar t�legrama ao desquite amigavel ao

e em 1000jo 'o emplacamento das bicicletas - Homenagem à sr
.. Jamir� �iest, do se- jogador. A esposa do

'M
.

'1' H' dlOt tí íd d guinte teor. Acabo ser famoso crack de futebol
axum iano ien mayer u ras a lVI a es informado pessoa amiga declarou que seGarrincha

,

não sõmente sua solida- tivesse tentado a separa-.
Terça feira últjma teve I Código de Posturas, em requerimentos ao sr. Pre- quantia, nos festejos riedade pessoal, mas ção quando o casal tinhalugar a primeira sessão que a Prefeitura fica feito Municipal, aolíeí alusivos ao "Dia do Co- tambem seu trabalho apenas uma ou duas

ordinária da terceira Ie- obrigada .a auxiliar na tando retificar nas tabu- lono", qual a razão da torno meu nome. Gesto filhas ela concordaria,
,gislatura do corrente conservação-das estradas letas indicativas da ponte ausência do Prefeito no Brasileiros como você, "mas agora, tenho oito
exercício, a que compa- com menos de 10 mors- Abdon Batista a palavra almôço em homenagem compreensivos e [ustos filhas, Garrmcha quer
recer�m tõdos os Senho- dores, que hoje se en- PEDRESTES para Pedes- ao Governador e comi- diante obra realizou .meu fazer um papelão dêste".
res Vereadores. centram completamente tres, tendo em vista que tíva, embora em Jaraguá governo com »poio povo A esposa de Garrincha
De notar-se a atividade desamparados, apesar a palavra assim, com- a, finalmente sí a Pre brasileiro afim de dar disse também que irá â

incessante da bancada dos altos impostos que premere a cidade e a feitura ou o Prefeito, outra dimensão interná justiça reclamar metade
udeuísta, sempre atenta recolhem' à muníeípalí- adrninístração pública. pessoalmente. recebeu a externa nossa Patr ia e dos bens do jogador,
aos Interesses da coletí- dade. Do vere auor Hans principalmente porque alguma importância do que vale para mim me« bem como metade dos
vidade e nos assuntos Gerhard Mayer, por Es- em Jaraguá do Sul situa- EstaAdo para custear !> mais cordial abraço agra- seus vencimentoe futuros,
que lhes diz respeito. trada Itapocú, projeto de se graúde centro estu- almoço de centra terní decido Juscelino Kubits- afim de poder educar
O Prefeito' Municipal lel dando a uma das rU8S dantíl, além da passagem zação Quando dos feste I ehe k.

'

suas filhas.
acaba de enviar uma de Jaraguá do Sul, o nome obrigatória

\

de grande [os do "Dia do Colono",
série de projetosde leis, de Maximiliano Híendl- número de turistas pelo no Pôsto Agro-Pecuário
aumentando considera- mayer, como homenagem nosso Município e reque "Ministro João Oleophas".
velmente os impostos, postuma do M�nicfpio .a rimento, ainda ao sr. Nova sessão realizar.
dêles se destacando o um dos seus filhos mais Prefeito, para que infor- se-á no próximo dia 12

Impôsto sôbre Explora- ilustre.s.•. Do ver�ador m� �i a Prefeitura. con- do corrente, 2,8 feira, às

çäo Agrícola, cujo valôr Eugêmo VitorSchmockei, tríbuíu, por que módo e 20 horas, no Forum local
de lançamento foi aumen
tado em 300%, enquanto
,gue O emplacamento dtl8
bicicletas vai ser eleva-
40 em 100%, o que dará
#largem � graudes deba
.t�s dentro da Câmara
lifunicipal, quando da
ápreciação da matéria.
'l '

'r No expedíente foram
�provados os seguintes
�ssuntos : Do vereador

11berto Moretti .. por Re·
tDrcida, requMimento e

apêlo da população de
Ribeirão Grande do Nor�e,
solicitando a Prefeitura
t$par, pelo menos, os

buracos maiores, de mi
UÍare de - crateras que
8� fazem presentes na,

,qüela, importante via pú
blica 'municipal. pratic6k
mente intransitável, mes
mo agora, em plena época
de intensa sêca;, projeto
de autoria do 'mesmo
vereador, alterando - o

Díreror :

BUOeNIO VITOR SCHMÖCKBL
Fundação: .

Ârtur Müller

aomte.�. F. dePaulaRamos
o Oomandante José I hoje recebo em nossa re -,Franclsco de Paula Ra- aideuela O N. do "Correio Fortes Geadasmos, catarineuse ilustre do Povo", do dia 27. Olhe

residente no Rio de J - que, já é "andar de pres-
.

• , •

neiro, é daquelas figuras sa", '(Jara um "bem" co- caem no munlClplOque gostam de estar sem nhecido "ser viço postar',
pre em dia com as COIsas que sempre se esmera

que se desenrolam no seu em "marchar à passo de
estado natal. Kagado'. 4 dias daí até
Amigo incondicional do nossa Í'esidencia, já é um

n08SO semanãrio, ao dirfl- sup'·a sumo do esmero
tor tem dirigido invariá- de "bem servir a COltHi
velmente um noticiárIO vidade". Muito apreciei
da Belaca", COm apo' tu- o

.

esplendido artigo
!;las observações, o qut' comentário "Exager o Fis
muito nos tem agl·adado. cal", baseado em artigo
São palavras do ilustre do decano dos jornais

catarinense, essas que re- Oatarinenses "0 Labor",
produzimos a seguir: da legelldária e historica
Prezado' coestaduano oidade portuária do sul

Eugênio Vitor 8chmöckel do Estado. E' com pra
- Rio, 31.7.63, É com zer que lhe proporciono�
jus�ificada surprflza que, este nO da invicta "Tribuna

da Imprensa", do lemido
e dinamico Governador
Carlos Lacerda, da qual
eSlã afastado por moti
vos 6bvios, porém, deve
exUltar por .ter a mesma

"" mantido o padrão de
combatividade. sob o co

mando do "prlsioneiro",
jornalista HE"ho, Fernan
des.
Muito me alegrou vêr

reproduzida em seu ior-
'

nal, com a respectiva no'

ticia, da entrevista do
nosso conterrâneo, o lí
der estudantil Sr. Pedro
Fagundes que,' ha pouco
tempo deu o prazer de
sua visita em Dossa resi·
dêocia, achando se o mes

mo ora residindo em
JOlnville.
Gratos, Comandante. O

nosso jornal continuará
seguindo ao endereço da
Guanabara, levando a no

ticia dos catarinenses do
norte. /

I

(morls. Sul· Rrosileira de flelricida�e S/H.
E·M PRESUL
A viso aos consumidores

A EmprêsB comunicá que, a partir de 1°. de
se.,tembro, adotará. os seguintes critérios de cobra,n
ç� das contas de energia elétrica e cortes por falt�
dá pagamento, de todos seu,s consumidores: '

a) O cobrado'r visÍ.tará o domicílio ou local de
cobrança, apenas um,a vez por mês. e no caso de
não efetuar a cobrança, 'por quaJquer motivo, Qei�
xará no' lacaio aviso de cobrança, destacado 'da
conta d,e luz, registrando, ria ocasião, a data de
apresentação., A partir do dia seguinte li esta apre
sentação, o recibo sstará à disposição do consumi
dor na Caixa da Emprêsa, para liquidação dentro
de 10 dias. /

.

.

b) As contas 'não liquidadaSc durante o ,prazo
legal de 10 dias, a partir da apresentação, serão
re'metidas a secção competente para efetuar os

córtes da respectiva ligação. ,A partir dessa data,
o consumidor s6 poderá liquidar sua' conta medi
ante o pagamento' das taxas devidas, além do
débito atrasado. No caso de c6rte. já realizado, a

re ligação ser� processada apenas ap6s o pagamen
to' do débito' e rias respectivas taxas, dentro da
fila normal de li.gações, sem nenhuma' pri,oridade
sobre 8S novas ligações. ,

.

A Em,pl'êsa comunica- que não concederá 'mais
prazos de exceção e que 8S normas acima -serão
obedecidas rigorosamente.

Joinville" 2 ,de agôsto ,de 1963..
A DIRETORIA

Dr.

Waldem'iro MalUreC�en
ausente até o

dia 15 de agôsto
...

Querem linchar
Garrincha

em "Pau Grande"

Impresso na:

Sodeel.ele Gr,;/ica A venlJa Ltela.

Máquina electrónica
"Ie" índices postais

SELECÇAO AUTOMATICA DE CARTAS
DEZ CARTAS POR SEGUNDO

determinedos sinais con

vencionais por funcioná
rios de codificação. que
utilizam m áq u i n li e de
escrever especiais. A má
quina de selecção "le"
estes sinais e distrtbui as
cartas pelos lugares de
desuno. É evidente que
esta codificação requer
baslanle tempo e pessoal,
especializado, de maneira
que a vanlagem da máqui
na de selecção automálica
é reduzida sensivelmente.
A conhecida firma elec

Irolécnica alemã Siemens
desenvolveu agora um

distrjbuidor ' inreiramenle
aulomálico que seiecciona
30.000 a 36.000 carIas por
hora. Já não é preciso
"traduzir" os índices pos
tais escrilos à máquina
ou impressos soore· o
escrito, pois à nova má
quina "Ie" sem qualquer
dificuldade os vários tipos
correnles nas máqUinas
de escrever e também os

caraCleres de imprensa dos
lipos, mais correntes. Por
enquaOlo a máquina só
"Ie" cifras de dez algaris·
mos, distingnindo, aliás,
as cifras escritas na lerra

Os "índices postais" normal e nos caracteres

re_centeménte introduzidos em "cursivo".
,

na República F�deral da. Mesmo se os índices
Alemanha e _que ,consli poslais forem escrilos á
luem um código para a mão em lelra bem nítida
distribuição das cartas, o niecanismo conHnua �
tem de ser traduzidas em funcionar, transporlando

---------------------- dez cartas por segundo
para o comparlimenlo
correspondenle de onde
as carIas seguem para o

sistem� ,de àislrlbuição
Geral designedo pela sua ,con

formação e. pelo seu

movimenlO rOlalivo de
"Rotunda". O "Iransfor
mador óplico e eléCtrico
de imagens", nma espéCie
de tele"isão cómbinada
com cérebro eleclrónico,
é a alma desla máqUina
que no.s próximos anos

será montada em lôdas
as estações de correio de
cerlO relevo da República
Federal da Alemanha.

Munique (por FI irz Vahl
- Impressões da Alema
nha) Os Correios Federais
Alemâes rransponem e

distribuem diáriamente na

República Federal da Ale
manha e em B e r I i m
Ocidental nada menos de
30 milhões de remessas.

Em muitas estações pos
tais o volume de correio
ascende a 30000 carIas

por dia. Mesmo se bou
vesse pessoal em número
suficiente, seria muito
difícil fazer face a eSla
avalanche poslaI.

No correr d�sta sema

na cairam for�s gpadas
sobre O nosso MUDlcípio,
depois de um período de
t�mperatura média e de
algumas geadas esparsas
nos mêses de Maio e

Junho.
A lavoura local lern so

frido com essa manifes
tação extemporânea da
naluresa. atingindo o

plantio do milho e 8 cul
tura da banana, àstiman
dO'-se em algumas centl:!
nBS de milpal'es de tone
ladas dtl bananas que se

perderam de uma safra
tida como excelente, em·

bora a seca iá houvesse
determinado um recuo no

desenvolvimento da plan
ta e da fruta.

Os técnicos e engenhei
ros da adminislração
pos'al na Alemanha OCi
dental esforçam-se, há
já anos, por confiar a

selecção das cartaS! a

máquinas. Há cerca de um

ano eslá em ensaio em

Darmsladl a primeira má·
quina de dislribuição
aUlomá'ica de cartas. Por
enquanlo as cartas ainda
são submelfdas a uma

selecção prévia por fun
cionários, encarregados de
«alimenlar:t o, mecanismo
em Darmstadt.

SE VOC� Jara
guaense é MÚSICO,
não deixe de inscre
ver se na Sociedade

. de Cultura Artistica.
Ela necessita do
concurso de todos
para .projetar.a cul
tura' de nossa terra.

Associação dos Antigos J\lunos Maristas
de Jaraguá .do Sul .

...
•

i _ ... .,..

_ f.>

Convocação, pj .Assembléia
. .

'De acôrdo com·as det�rminações estatutárias,
convoco todos os associados da. Associação dos

Antigos Alunos Maristas d� Jar.aguá do .sul, para
que compateçam à assemhléia geral ordinária a

realizar-se 'no dia 18 do fluente, às 9,30 horas, no

Ginásio, São Luís, para deliberarem sôbre a se

guinte ORDEM DO DIA
1°. - Exame, discussão e aprovaQão do -rela

tório da diretoI'ia;
2°. - Assuntos de .interesse da assqci�Qão.
Jaraguá do Sul, 5 de agôsto de 1963.

'

Paulo Moretti, Presidente •

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"CURRflO DO POUD !'
(fundação: flrtur müller,� 191�)

Emprêsa -jornallstica
"Correio do Pova" Ltda.

,·1963·
"

Dlret3r
Eugêrilo Vitor Schmöckei
'- �

.

ASSINAl"IRA :

I\nuàl •• .' Cr$ 500,00
Septestral. • • Cr$ 300,00
Avulso,' . . • ,Cr$ 15,00

,
'

eNDEReço:
Caixa Postal, 19

I\venida Mal. Deodoro, 210
Jaragua do Sul» S., Catarina

, :

���olento 'inceß�io na
copitol mineira
: 1,-' 1t. ,.:,\\ :.'/'

�ELO HORIZONTE, 7
- Irrompeu pela madru
gada, num" casarão" um

violento íncendlo. que já
causou até agora prelutzos
avaliados' em duzentos
milhões' de cruzetros. O
velho. prédio ocupa um

quarteirão' inteiro, onde
estão instalados numero

sas firmas comerciare

Não se tem conhecimento
tia existencia de vítimas.

�=7sO=Ci�ÃIs=:=�f· .

I �1
ô���� " :·.··.··.·��:.;:·""··.··,,·'��o

I A�!veÍ'�ärios
\

. 'FäfÕem ano'i; amanhã:
,

Snr. Adenor Paulo
Wunderlich.

.

..:.... a srá. Vva. Clara
Hauemann. ' .

,

- Wigando, filho do
sr.: Bertoldo ,Baumann,
em 'I,'res Rios do Norte.
- Merli, filha do sr.

Heinz Gaedke.
,
- Romeu, filbo do sr.

Arno Junge. ,

- o garotinho Sávio
Murilo, filho do casal
Adalzira e Dr. Murillo
Barreto de Azevedo. '

- O jovem'Getulio, fi
lho do sr. Giardini Lenzi.
- Erací, filha do sr.

bertoldo Baumann. em

'I'res Rios do Norte.
- a sra. Eric'a Rutb

Beyer, esposa do sr.

Heinz Helmuth Beyer,
em União da Vitória.

Dia 13:

A sra. Edwiges, esposa
do sr. Carl Heinzle.
- a sra. Gerda, esposa

no sr. Mário Mahfud.rF::::::::::::::::;;::::::::::::::::::::::::;;:::;:�'.. :.
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-...... Na noite de 3865, êsse

'l'_�--�"""""""'--��--�
simpático clube desportivo

V E N D E _ 5E' real:zou, com excepcional
brilhantismo, o seu Baile

� � de Encerramento do Con RAINHA:

� "

Uma propriedade com 1.2Q_Ó morgos -- terras � curso de Eleição da Rainha Isolde Neitzel

� apropri�das para_ o plantio 40 arroz - contendo � do. Clube. Os sócios e 46 3�0 votos.

� o segulOte: � demais convidados, num

1, �
ambiente de' a g r a d á ve I Após de anunciado êsse

Um bananal com 10.000 pés produzíveis. cordialidade e' harmonia, resultado, a rainha eleita
'50 morgos de arrozeira plantada. ,.,. lolavam literalmente o foi alvo de muitos abraços
� 10 mil metros de' valas para arrozeiras. � Salão Boa Esperança. A e cumprimentos, numa

; Uma estrada construidél dentro do terreno (2.500mts) � alegria natural de todos e explosiva de9:10nstração de

1,250
pés de. árvores frutíferas enxertadas.

�
as dansas animadas foram simpatia e a:�miração. Em3 casas de madeira. estimuladas pelo excelente seguida, com a sua graça

1 pasto cerca,do com arame. repertório do "jazz BrasÍ- e meiguice, convidou e II""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!,!! I12 mil pés de aipim. � liô", de Joinville. As can- dansou a valsa tradicional Upothek-e "8 c
..
h u' I-Z"-'1 Batedeira n.O 3 • com motor .. �!imo estado. � didatas, tôdas eills bonitas com o seu padrinho, sor. IA

.

"

1 Carroça - e!c. etc. etc.

�
e simpáticas e sobreludo Alfomso Buhr, sendo aplau

( ,

leais e entusl'a'stl'ca t' dl'da entusl·a'stl·camente. JARAGUA DO SUL
S Melhores informações com-Vitor ZimmêrmaDn s orce

I'
"

. .

·

�
doras do Clube Água Verde, ,

-
.

...._

nas LOJAS OOUA! - filial Ja ragua do Su a�adrinhadas, respectiva: Está programado reali- MEDIKAI\1ENTE UND' PARFÜMERIEN
___...__�__...---...___ mente, pelos sors. Jose zar-se o Baile da Coroação

Fontana. Rodolfo Hufe- da Rainha. e s'uas Princê Das Symbol der Rechtschaffenheit, des

nues.sle-r, Fr�lOk Wilhelm sas, para a noite de 7-9.65, Vertrauens, und der Dienstbarkeit, die Sie

e Alfonso Buhr, na apu- que promete ser uma gran-
am besten zu den geringsten Preisen bedient' Iração final obtiveram a de festa de gala; abrilhan

seguinte· colo,cação: tada pela famosa orquestra �::.-=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;:::::::::::::::::::::::':::::::::::::::=::::::::::::::::::::::-�
3·L:;��C��� "��::::;� :::::�::,e 1.:.li:r Dr. Jose'· Waldemar lieira Dias iill35.940. /0108; senta parabens ao Clube

I2a.' pr'ncêsa: Água Verde e seus votos li Medico oper�.dor • insc. 837 - C.R.M. Pr. I'Dirce Funke· de felicidades à rainha e ii· Ginecologia - Pediatria - Urologia. .

II
37.9.20 voi��; princêsas, li Doenças de SeD:,horas e Crianç.as !i

li .. Ultra·Violeta e iulra vermelho' ii
.

II 1
•

: I -,
• " ii

ii Rua Epitâcio Pessoa, 111 -:- Tel$. 224. e 376 ii'.
I! JÂRAGUÁ DO SpL STA. CATARINA ii
:: ,\,� I!
ii Das 8 a's 12 horas-e- das 14 às 18 horas. ii

It·l, :1'::''I.' ..)
.

�
j �....

-

II Atender·se·á õas 4as. feirRs das 13 às 15 hs. ii

II é aO's domingos péla manhã'em Nereu Ramos II
ii (Retorcida) ,

. \

II
�

. ft
�::::::::::::::=::::::'=::::::=====:::::::-.:::::::::=====:::::::::===:::'..

Dia 14:

O sr. Estefano Meier,
em Estraqa Itapocú

- a srt a Waltraud
Herrmann, filha do sr.

Gerherd Herrmann, em

Corupá.

Dia 15:

A sra. Maria, esposa
do sr. Alfredo Vasel.
- o sr. Geraldo Meier.
- o sr. Tarcicio de

Oliveira Motta.
- o sr. João Lauro

Jeonck.
- o sr. Erwino Lern·

ke, residente em Rio da
Luz.

fF :::::::::::: :::::::::::::::::::; .:::::::=::::::::-.: :::::::::::: ::: :::::::::::: :::::::::::: :::�:::::: ::::::::::::::�

II ]I))lo lEInCIBI IA1UfMIANN ii
U I li

H MÉDICO CIRUBGIAO II
II li
II Fermado pelas Faculdades de Medicina das Univer- "
I' II

II sidades de Col6d'ia (Alemanha) e PÔ,rto Alegre II
-!J CIRUROIA - SE!NHORAS - PARTOS - CRIANÇAS E! li
II' CLINICA OERAL II
II li

II' Longa prática em Hospitais EDtOp�D8 II
II CODstiltório e residência: í li
� ,

IIIITel. 244 - Rua Preso Epitácio
.

Pessôa; 405

CONSULTAS: II
� n,Pela manhã: das 8 1/2 is 11 horas li

, I

Pela tarde :" das 14 '1/2 ás' 17 Iht hbras' II!, ,� I
Atende char.Ô.ados tambem à Noite II

U ,;',; '1.71..\:' Il
�==��===========�=====�==============�

Bor- E�ital n. 5.579; de 5/8/63
Jö�o Usley Pereira Chaves e

,.

Anesia Siqueira

a sra. Elena
ges, esposa do' sr.
Vergilio Borges.
_;' a sra.' Maria dos

Santos Zapella, esposa
do sr. Pedro Zapella,
Dia 16:

Ele, brasileiro" solteiro,
carplnteleo, domiciliado e

residente neste distrito, }J
Eslrada Ilha da Figueira,
filho de Segundo Pereira
e de Alba Esther Ohaves
de Pereira.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, à
Estrada Ilha da Figueir-a,
filha de Salvador Siqueira
e de Maria Pedri.

Edital n. 5.580, de 5/8/M
Cópia de Edital de Pro

clamas de Casamento,
recebida do Oficial do
Reg. Civil de Pomerode,

Heinz Goede e ,

Sophíe Inga Nass

Ele, brustletro, solteiro,
enfermeiro, domiciliado e

residente em Pomerode,
filho de Alwin Goede e

de Paulina Goede.
Ela, brasileira, solteira,

obsrétíca, domiciliada e

residente nesre distruo, em

Rio da Luz, filha de Carlos
Nass e de Elisa Ziele Nass.

O jovem Osníldo, filho
do sr. Adolfo Bartel. em

Itapocuzmho ;
-' o sr. Flávio Leuzí,

nesta cidade;
- Malles, filha do sr.

Helmutti Beyer, em União
da Vitória;.

.

_ o sr Wendelim Joa
quim Schmidt, residente
em Jaraguàsínho ;

- Ermínio, filho do sr.

Julio Nícoltnr;
- a sra. Elfrida, espô

sa do sr. Egon Hoífmann,
em Rio da Luz '

Registro CIVli

l:: para lIue c:hcl1ut ao Cu'

«hecimento de todos, 1l';!IIOe
o issar o presente edital qUI
erá publicado pela impreu
sa e em cartório onde serz

anxado durante l'i dias. ""1

alguem souber de algum Im

oedirneuro acuse-o para o

fins legai�.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Oticial

Página12

Aurea Müller Grubba, Oficial
'o R e gis t r o Civil do
r(1. Distrito da Comarca 1 a
ragua do Sul, Estado de

Santa Catarina, Brasil.
faz saber que comparece

.am no cartório exibindo os

locurnentos exigidos pela le
.firn de se habilitarem par

casar-se:

"Correjo do Povo"
um jornal a

serviço do povo

Edital' n. 5578, de 24/7/63
Heínz Krause e

Neli Aparecida Casegrende
Ele, brastlelro. solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente neste distrito, em

Jaraguàsinho, filho de
Oerltudes Krause.
Ela, brasifeira, solteira,

doméslica, dom ciliada e

residente nesle distrito, em

Jaraguàsinho, filha de Al
berto Casß:grande e de
Otilia Casagrande.

Para,solteiros, para noivas e

para o lar.' Excelentes para o

lar. Excelentes para usar. Os

superenxovais Blumenau são.

garantidos por famosas marcas

. da Industria Textil Catarinense:

Você se orgulhará de ter em

seu lar os superenxovais B lume

nau. Aguarde a visita de uma

representante.

Agente autorizado nesta

Moacyr Silva.

..:::: ::::::::::::=::::::::: :::::::::::: ::::::::::: ::::::::::;. :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::::::::..;:::::"",
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li DR .., WALDEMIRO MAZURECHEN II
ii 11

II M É o I C o li
ii Rua Presidente Epíréclo Pe8sôa N°. 704 li
!I li
l (antiga residência de Emanuel Ehlers) II:! II

ii Clinica geral médico - Cirurgia de adultos e ii
n crianças· Partos Oiathermia - Ondas curtas e ii
�I Llltre curtas - lr-cuto-ern.ia Bisturi·elélrico-Elec· II

ii tro ceurerizeçêo > Raios Infra vermelhos e azuis. II
\�::::::::::=:::::::::::: :::::::::::: :::::::::� :::::::::::: ::::::-..:::: :;;::::::::: :::=:::= ::.:::=:dJ

Dr.RejnOI-;;;�

I --�:�::��:ref�i,ur. �
L, JARAGuA DO SUL �

Dr. Francisco Antonio Piccio�
:M[�DICO --_ .. I

Cil'Urgia Geral de adultos e crianças - Cli
nica 'Geral - Partos - Operações -

Moléstias de Senborl:ls e Homens.

Especialis,a em doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das t 5 as 18 hs.
c o R. U JPA - SANTA CA1rAlR INA

Esteve em festas o

"Clube Agua Verde"
1 a. princêsa:
Natalia Schroeder

40.540 votos;

C!l88ll!l881!!188ll!18I!fiEBIt!II!!I�II!I8SiJ!@B��II!I8�

I '

FOTO PIAZERA i

DE!PRON,TE!' Á PRE!PBITURA' - ")ARAOUÁ 'DO 'SUL
I ,.

fotografia61 em,Geral - fotocopias de Document<.s.
filmes e Material foto - Aparçlhos e Acessórios

J, ' I'�' \ • \I

, A pedido. atende, ,a domicilio !It tambem
em lo.;:alidadea vizinhas

(j_l!!IIilI�IIi!EUiEI_�_1IiI811!1881!!1�1Ii!EUiEI(i

�:::::::::::::::::::::::::::::::.::::;;=:::::::::=:-.::::::::::::::::=:::=-�::::::=::::::�
ir

11\ t0 o iii Ir � ii
II llJ) r o \Ur 1l1ln \\li � \Ur al §-� llll @ 11
II Cirurgião - Dentistá ii
.. II

II CLíNICA _. PRÓTESE CIRURGIA IIIII •

., pII A v. Marechal Deodoro, 587 - JARAOUÁ DO SUL ii

!! Defronte a Igreja Matriz II
�:=:::==::::::=:::::::::=:::�......:==::::::::;=:::===:::=:::=�-= ::::::::=�.
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iI· Ill'·i!· JAHAUUA !JO �l'L --I 11 ii -

.

'd
•

I II
ii, Trator de esteira Henorneg K 60. ano 1958, f:1 I! li Um terreno e respectiva c�sa resi enC13

II
II·' com lêmma e gUincho, pêso . 8.000 kg �5. HP 11 II Medicamentos e' Perfumariaa

. II iI �a pr íncrpel rua de praça.
•

�

n
III' .

totelmente.teformedo comesm:ro por m,e,caOlcos II 'II'
- Símbolo de Honestidade h II Residência e Ponto Comercial I!

ii
. com,Pfelenl�sd VeRr.dna R(�éll leôn.rno JCoelho IS"n li '1

'-r. • Confiança e
..
Presteza '" II li II iii'

II em reme a .a 10 .lU rure 'em o.lnvl, e. '!l i' A quejnelhor lhe àtende . !!:I Iníormeções com o sr, Victor Zrrnmerme nn
II

II ' Tratar com Jose Nerloch em . Jarãgua do öul ii ii e pelos menores preços' ,Ii ii .

(nesta cidede ) !!-

�:::::::::::::::::-.::::==::::::::::::::::::�:;::!...;::::::::::::-:::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::J) '�,::::::::::::::-::==:::=::::::::::::=-==-::::::::::·::::::::::::::::::::=::::::=r \!.,::::::::::::::::::::::::�::::::' ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::��::-===::-j)

o _ÚNICÕ caminhão inteiramente .nôvo!

A ÚNICA*linha
completa de

caminhões
nacionais!

i
\

./

NOVO SUPER F-350 NOVO SUPER F-600 NOVO SUPER F-600
CAVALO-MECÂNICO

,�Venha Gonhecê-Ia· de perto no seu Revendedor Ford

D-ivi.sa servir·
/..
"-_

Nossa

Um bilhão e meio,

para as BR-36 e 59
Como resultado dos

esforços da bancada. cata
rinense no Congresso, foi
autorizada a abertura, pelo
Ministério der Viação e

Obras Públicas, constgne
do I ao Departamento Na
clonal de Estradas de
Rodagem, do c r é d i I o
especial de Cr$ .... , .

1.500000.000,00 (um bilhão
e qulnhenros milhões de
cruzetros), pare arender
aos encargos de ímplan
reção básica, melhoramento
e pavimentação des rodo
vias BR-�6 e BR 59. esses
servlços estão sendo exe
cutados nos I r e c h o s

:

Florianópolis-Lages e

Florianópolis - Divisa de
Santa Cerarme e Paraná.
O projeto em referência,

que tomou ne Câmara
Federal o número 45tO-A,
epresenrado no ano passa
do, recebeu, conforme já
foi noticiado pela impren
sa, pareceres favoráveis
de tôdas es comissões

daquela Case do Con
gresso.

Sanla Catarina

marcará ponto de

encontro fm Joinvílle
Nos días 31 de agôsto

a 8 de setembro próxrrnos,
ö cidede de loinville se

transformará em ponto de
convergência de Iodo o

Estado "barriga-verde".
É que naquêles díes

realizar-se äo em [oinville
os 4.°· Jogos Abertos de

ISanra Catarina, com 16
modalidades de esporte.
Ao mesmo lernpo, reell

zer se-äo a grandiosa
Feira de Amostras de Sra.
Catarina, a Exposição de
Orquídeas, a Exposição
�gro-Pecuária e a Expo
sição Filatélica.
Haverá, ainda, uma festa

popular, nos amplos gal
PÕ2S de festas da Catedral
e, ne SOCiedade Harmonia
Lyra, a "Festa do Chopp".
[olnville convida: vrstre

a cidade, nos dias 31 de
dgôsrÓ a 8 de setembro
próximo.

SO". Cumerciante e
Industrial: N;l salva'
.guan)i1 dos teus
interesses, inscrevt
te na Aseociaçâo
Comercial e Indus
tr ial de Jarag'uá do
Sul.

��tã)owr' ..��
Cure seus mares e poupe s. U

oorn dinheiro comprando. na'

FARMAGIA NOVA
Ie ROBERTO II. HORST

I que. dispõe ae maior sortímen •

.

10 na praça e oferece seus arti

gos à preçQs vantajosos
Rua Mai. Deodoro 3 . jarazuä
rer..-�,.,__.� ..�

.
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�:' CIRURGIA DO ESTOMAGO _ VIAS BILIA� :J
f� RES, I�TEST1N08 _ Cirurgia'de S�nhor�s !l
�,� Diagnóstico Precoce do Can�er nas Senhoras

�JCo�un'iciJ 'aos seus dientes que atenderj no seu

If: novo consultório ci Rua Arthur Müller n' 160 :
H ,'. .(AO LADO DO NOVO HOTELl !

L��.�..�.�:..�.�:�: ..:�:�.�..�::::" .�v ••••���:J������.
\

O' p 'O V') o Áí�lne Hensehe!:
88�anos
É com satisfação que

noticiamos a data nata-
SÁBADO, 10 OB AOOASTO OB 196� N.O 0.240,l1cia da veneranda Se,,!A!!,,!!N!!,,!!O�X!!,,!!L�IV�!!!!!!!!!�J!!,,!!A!!,,!!R.A!!,,!!O�U!!!!!!!l!!,,!!!!,,!!D!!,,!!O!!,,!!!!,,!!S!!,,!!U!!,,!!L!!,,!!!!,,!!(!!,,!!S!!,,!!AN!!,,!!T!!,,!!A!!,,!!!!,,!!!!!!eA!!!T!!!A�R!!,,!!'N!!!A!!,,!!)!!!,!!!!!!!���!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!!!!!!!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!�!!!u!!"!!!!"!!!!!!!'!!!!"!!!!"!!'!'!!!!!!!'!'!!!!!!!�'!'!!!!!!!!!!!! nho ra Viúva Alwína

... �,,- " \
" 'Henschel., �ogra do sr.

Ip..�"""";----'''''''''-�----_'I Corretagem e Imobiliaria "DALMA" �caonr�rJo �o ��a �os��
...D,.i ver são .

Agösto do, corrente ano.Rua Mal. Deodoro n. 155
Pertence a Senhora----

Junto a Casa Lotérica Alwíne Herisobel a um
.
,

Sábado a noite a juventud,e ci.tadína reuniu- dos maís tradicionaisse na residencia do casal Werner - Erna Stange. Uma organização dos bons ß9gõcios oferece ,: troncos Iarníllares deO primogênito Milton recepcionava seus amigos e

Jaraguá do Sul, o .quecolegas comemorando seu « níver » que aconteceu Rua João Planinscheck -

fez repercutir o acon-segunda feira. A festinha '\(oi das maís alegres e 1 terreno 12x73 com casa de madeire, pasto, rancho, tecímento social, tendodívertídas. Grande número de moças e rapases luz elétrlce Cr$ 400.000,00; em' vtsta a excepcionalencheram :. de. alegria e juventude o' solar Stan�e, 1 terreno 12x62, com casa de madeira Cr$ 350,000,00; idade alcançada' de 88todos sempre Ir! uito alegres e contentes, (muito 2 lotes 15x35, cada um Cr$ 130000,00;
.

mats alegres e, maís contentes ainda na hora dos 1 lote 15x44 Cr$ 150000,00;doces e salgados e do gostoso ponche preparado 1 lote 15x44 Cr$ 140000,90,pelo «( velho» especialmente para a Iestiuha].
Entre" os casais notando em primeiro plano

(é, claro). Mllton, o .aniversaríante e a encantadora
Neusa; Líliane .e /doaql!ilI1, o novo parsínho de
namorados; RoH e Dorothí ; além do senher
Getulío B. da Silva e senhora, a símpética Dona
Walda; .Horst Veroh e senhora, dona Rose; Claudio
Ollinger Vieira, e Dona Teresa.

Entr� os brotos notamos: Ivone, Magda, Ma·
galí, Iolâni, Teresa B., Evanir, 'Eltl, Carla, Marlene,
A parecida, Mic,ki, Rutb e outras b�lesas, isto. sem
falar em Atilano e Valdete (noivado' pröxlmo);
Luiz Neves é Marina Frutuoso;" um grande numere

de rapases muito Iells com tantos brotos e no

Flávio S 'que desta ves foi o grande ausente, pois
- pel.a primeira Vês 'na vida perdeu uma festinha 'em

Jaraguá do Sul.,
.

,

Acontece'�"Da noite do ültímo 'sábado o 'baile
imciái" do' blUbe Agua 'Verde no. Bôa Esper'ànça.
Os acordes da'"Orquestra Brasília foram os' aúíma
&ores da grande nöitada. As' dUl;\s' horás d� ma
tlrugada foi proclamado o resultado final do grande
c:<fncurso . mantido pelo clube para eleição da
Rainha e Princesa6 da Sociedade.
.. ,lsoJd�_ Neitzel passou ,a ostentar ocetro máxi-
iDo do' clupe, Nlitália Schroeder .a faixa. de 1 a

priijcesa, Dirce' Fuucke de 2a. 'princesa e Leont
Gie8e de 3a. prin'cesa. A comissão que fes 8

tiiiima apuração de vO,tos na madruga,da de domingo
esteve composta' dos seguinte,s senhor,es: ·Almiro
À. Farias, Tarcicio de O. Motta, SilgoU SchüDcke
e Odilon de O. Motta. '

O baile, ci concurso a proclamação da Rainha,
tudo se cunstituiu em "mais um tento assinalado
,pelo clube da Estrada Nova.

" Nà tarde do ·ultimo domingo novamente o

Restaurante Jussara, voltou a ser p81�o da ani
mação geral.. Simplesmente admiravel o grande
numero' de -jovens que lá foram esqu.ecer as

In_goas, divertindo·se alegremente.
Te'rçá'-feira rbcebi visita do meu amigo An 70 morgos casa de material, 2 rancho 8x8, 80' mil

ionin'bo Pradi que' veio dar o adeus a mim a todos pés de ca�a, um engenho de caDa de ferro, 1 �onél
os coregà8�" pois éstava deixando a nossa « urb» de 10 mil litros, um engenho de farinha, arrOlzera

para instalar 'se'em Ohapecó onde ocupará o cargo para. 100 sacos. com água propria, 10 mil pes de
de auxiliar' de' fiscalização, S�ntindo deIxar 8 boa alpim, 2 mil pes de bananas, 15 morgos pasto, 1
terra e principalmente ir para longe df'l sua noiva, parelha de cavalo com carroça, 1 arado, 1 grampea
Antoninho pediu-me que transmitisse seus votos dor, 1 motor oleo crú de 10 cavalos, negocio urgen
de felicidades. e" o seu sentido adeus a todos os te e de oportunidade - Cr$ 4 000.000 00, Cr$ ...
ieitores desta coluna.)

.

" 2000000,00 'a vista e reslaDte combina-S2 o pgmlo.
- Também senti o afastamento do Toninho de ---�----------------

Jaraguá, pois é um a menos para a gente «baixar». E [) I T Aquando escreve �steg rabiscos, sociais: . .

.

'
'

.

. Minha q�erida colega Laci MarIa Caghone O Doutor Raoulfestejou 18 aninho� no dia � p, p. F?i. alvo de tordl da 17a. Zona.-,diversas- manifestaçoes de. carmho e amIsade por Lei, etc ',' .

parte de seu· grande numero. de amiguinhos e FAZ SABER aos que o presente edital virem
colegas. Contaram-me que recebeu uma bicicleta

ou dêle conh�cimento tiverem que, em audiência rea
de presente: '. . Iizada nésta data, às 14 horas, foi epcer'rada a ex_pe-Dia 17, Ó Clube do SéSI estará realIzando dição de 2a. via de tílulo eleiloral; .mais, um grsnde- baile no salão Boa Esperança De conformidade com o paragrafo 2.°, do artigoAs reseryas de mesas estão sendo feitas no .Nucle.o 16, da Lei no 2.550, con,sta o nome de �ARIA HA
Regional do, Sési. O «titio» à9.ui tein autorisacão NISCH MAES _ título n.O 5 232, como sendo o úlrimo
para convidar a todos.

.

. 'eleiíor do mlinicípi'o de CORUDÁ. que requereu a 2a.
'AproxiQla-se o dia 30.�de agosto, e com ele via do título eleiloral nesta 17a, Zona.

a grande' apresentação da Orquestra «Alegrias de E, pára ql,le chegue ao conhecimento �os inte
Espafia» numa ·prol)loção social do Acarai. O Di ressados e ninguém possa, alegar ignorân.cia, foi
retor Social, da Sociedàde, senhor Arno Hensçhel, expedido o presente edital, que será afixado no lugar
trou],Ce do Rio ,de Janeiro um L. P. gçavado pela de' co'stume e publicado na

.

forma da Lei. Dado e

mesma. Já o escÚtei e posso garantir que, é passado Desta cidade de Jaraguá do Sul, aos sete
tim estrondo.

:

.
.

'\,__ dias do mê-s- de agõsto do ano de rr.il novecentos e

O .sr. José Modestino Junc�es, p,resHlente do ses�enta e três. Eu, Aurea Müller Grúbba; escrivã
Clübe AgUa Verde, pediu-me' que transmitisse eleitorai, ó subscreví.

. :
.

S9U8 sinceros agradecimentos a todos quanto cola
. RJAOEUIL. ALIBdREC17HT ZBUBNDGENS =,=!lE!iil!5!!!!I__;:�li�lI=i=!!EEl!===miiiiEl!5!!!;'_1borar,am para, o exito do· concurso.« Rainha do uiz elt,ora a, a. ona

M. •
�

•

•

mAgua Verde», 'e'em.es,pecial aOIi! senhores,Alfonso '!.. - IIII O:_R, J <:> R N SO E �T ç: R ._

Buhr, Rudolfo Hufenuessler" José Fontana e Fral;lk . AçO�QS Prefer'en'cl·al·s' da Petr'obra's "1:'- I CIRURGlfio DENT/STFI' I IWiJhelm, paraninfos' de S. Majestade a Rainba e
.

b'11"Ii
\. M'oderníssimo ,"AIRÔtOR" ..Princesas. Anunciou-me' igualmente que, (I ai e

'Paga1mento 'dos dividendo$ relativos ao II cl IIIde coroação da rainha será no dia 7 de,S.etembro I
eiercÍcio ...de 1962 I"· Reduz o tempo de iral>a lho ISem düvjdas mais Uma grande noitada para o
I'

e. aum,enta. o con. for,t,o ,do CLIENTE. •'
Boa Esperançá..', PETRÓLEO BRASILEIRO S/A _ "PE� ii' .

E pára finaÍisar uma trase ,célebre:. ponce TROBRÁ,S" avisa Que, ª- partir de 15/1/63 e· até �, CLfNÍCA _ (:nRUiGI� ..:.. PRÓTESE Idei me; 6 Deus, .forças, para aceit�r as co�sas que 31/8/63 vindouro, efetuari:;, aos acioDist�s ,reside'n: > :I.".:'_' .

RAIOS X I
eü nã,o possa mU,dar, coragem para ,�uda.r �8 que te� nesta Cidade, por intermédio do Banco Ind; e, II . i·, ,

eU p,088á e 8. s�ljedoria becessaria para conhecer Com. dá Santa C8t8rin� S/A."[IICO), o' pagaR1e�\to ß?S' I- , iO�'��UltÓri'o: Av. Getulio<- Vàrgas, 198u' difere::(r� próxiriui' seman�
"

,���::n��:fe��ci�1:,rc�!0 b::e 1��2; 1��}oatl:��rea� II
.

(Anexo ao Depósito da Antarctica)
..

DR. GA.-Lê:GO valor nominal das mesmas. fl:�1E!!IiEiIEEI1!F!5'1I !lEIIli_'"C'! I! !!I!i!!iE!!II,

,- ,"

Jantar de

Despedida ao

Rv.lrmão Luis

1 casa de madeira 8x8 nova - renehe _ chácara
-:'-,área de 840 m2 vende-se por motivo de mudança.
e-s 600,000,00.
No cen tro da cidade -

anos.

,"Correio do Povo"
apresenta à veneranda
aniversariante, embora
tardiamente, os seus

cumprimentos maís sin
ceros, com votos de

longos anos de vida
ainda em companhia de
sua numerosa tamílía.

Face li ida do Revmo.
Irmão Luís à Europa" onde
permanecerá' pelo espaço
de um enc, será oferecido
ao prezedíssímo diretor do
Ginásio São Luís, pela
populeção de Jaragu,�,
Guaremírim e Corupá, um
jantar de despedíde, que
terá lugar no Clube Atlé�
fico Baependí, no próximo
dia 22, às 19 horés. ',.
As listas de eubscrlções

encontram-se à disposiÇqo·
dos interessados nas

LOJAS DOUAt, com Q
Sr. Vitor Zimmermann / e

no GINÁSIO SÄo Luís
com o SI". Paulo Morertí,
Prezado amigo, participe

desta' manifestação de
eprêço ao Revmo . .IrÍ1)ão
Luís, insigne batalhedor
da cause educacional em
nossa querida Iareguã.

.

Vende se uma' casa' material com diversas benfeito
rias. Negócio urgente, preço de ocasião Cr$.....
],300.000,00. Oombtna-se pagamento..

1 terreno 'com 12,500 m2:, plaino com um riacho
.

atravessando o mesmo, sern casa, próprio pern lorea- Irma-os 'Emmendörfer S. A� Comércio e lníportal'ãomenro, lugar de futuro Cr$ 1 500 000,00 pode sê "
combinar opagarnenro. ,

Casa de rnadeire nove 9x9 rancho 4x5, pasto cer

cedo plantações diversas, Iundos pare o rio lrapocú
terreno com área 7,500m2; Cr$ 2.UOO,OOO,OO, combi
ne-se o pegamento.
Vende se uma casa de material nove com bar ins
talado DO centro da cidade rua prlncípal, negócio
urgente. e de ocasião. Vende se por m�livo mudança
_ combina-se pagamento Cr$ 3600.000,00.
RUd Rio Branco: um terreno com área 2,050 1')i2,
casa de madeira, rancho 8x6 inslalado para picador
de lenha, terreno todo cultivado, pasto. Negócio de oca·
sião. Vende._se por motivo doença. Cr$ 1.100.000,00.

Jaraguá Esquerdo _

1 .:asa de madeira 7x9, um rancho 7x7, terreno de
14x4Q lodo ,cercado, luz elétrica. Cr$ 800 000,00 óti�
mo negÓcio'; ,

,"

Duas ótimas casas de material terreno com area

de 14x65 uma com fundos para o rio Jaraguá Cr$.
1.300000.00 e Cr$ 1.600.000,00.
Três Rios do Sul -

� ,

,

L.

Assembléia Geral Extraordinária

QONVOOAÇÃO -

.

São convidados os senhores acíoníslâs desta
sociedade, para a assembléia geral e�xtr80rdinãria;
que será realizada no día 17 de agosto de 1963,
às 9 horas, na sede social, à Avenida Mal Deod�,
ro da Fonseca. 557, em Jaraguá do Sul, para delí
berarem sobre a seguinte ORDEM, DO DIA: '

.

.

1· Reforma do art. 3° dos estatutos sociais;
2 Assuntos d � interêsse ,da sociedade

Jaraguá do Sul, 15 de Julho de 1963, �
Victor Bernardes Emmendörfer

Diretor Presidente
'i
1

Todos os domingos, às 12,45 horas, na

faixa de 1090 Kcs.:

Entrevista com o, deputado Pedro Colin

Vende-se 5 morgos vargem, sem casa. Cr$ 650.000,00
Pagamento d combinar.
1 terreno com 13 morgos, 2 mil pes de bananas,
mato virgem, casa de madeira, rancho, paslo cercado
tanque de peixe. negócio urgente Cr$ 70(},OOO,00. , _

5 klms. da eidade _- Estrada Itapocú

·Sintonizem a Rá�io Colon de ]oiouille

Albrecht Buendgens, Juiz Elei
Jaraguá do S,!I, na forma da

�:::::::::::::'.:=====::::::===:::=::::::===:::====-::==:i1
l/I DR. IVO KA'UFMA�N Jl
II ti
I: II

\1 Cirurgião Dentista ii·i ti

ii Consultório: - Rua Preso Epitacio Pessoa 139 II!!.
iiii (em frente da BMPRBSUL) ir::
I

l!i _' Ap.re/;'"gem ;"oder,;iui",:a - II
h !i
l/I RAIO X - CLINICA - CIRURGI� _ li'
!i PROTESE - CLINICA INFANTIL' "'It
:; - II�
�:::::::::::::::==::::::=========::::::::.===.::::=:::

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


