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E.E.U.U. propõe' novo
acordo a Russia

,

WASHINGTON, 14-
bs Estados Unides J)fO
puseram dia 15 piPo à
Uni ã o Soçoiética um

acordo imediato sobre
a cessação da: fabricação
do-material de integravel
e, para o etnprego dos
grandes abastecímentes
de Uranio que se dispõe
para ·0 uso J pacífico, em

lugar da confecção de
armas nucleares.

Segunda feira última na referida Tiíe., iá existia Batista, destino que se

reuniu-se mais uma .vez a antigamente urna ponte, deu à rela adquirida para
Câmara Municipal, dentro que 'foi levada por uma êsse fim e quais as pro
do período normal de enchente, nunca maís vidências do Município
sessões ordinárias, a que reconstruída, obrigando para resguardar a lnte-

�

faltou o vereador Henrique' aos operérlos e escolares gridadll do povo que
. Wolf. .' .: .

a passar por dentro d'água precisa passar diariamente
Na ordem do' dia foram ou por uma estreita pino pela mencionada ponte,

· aprovados, por maioria, guela. depois de assinalar que o
� inumeros proletos de 'Ieis O vereador João Lúcio projeto fora do então

,

que aumentam os impos da Costa, na lltíerançe vereador Augusto ôylvío,
tos municipais para o da mincria, defendeu com

não atendido até hoje. O
exercício de 1964,' alguns denodo os interesses de requerimento prende-se ao

em primeira' e outros em coletividade, dernonstreu- täto de, na 6a)feira. dia

segunda discussão'. do a lnccnstituclonalldade 9 do corrente, ter caído

dos proietos e dos pare.
da ponte o menor de 9

No expedlenre, .

a ben R
..

Olídi
ceres epostos aos mesmos,

anos - ogeno 1 10
cada udenista continua V· t d' dí

,.,

Pelas Comissões do Le- rcen e, quan O se rrigta
inarredävel no prl nCI.pIO d 19 hgislativo. cerca as oras pare
de atender aos reclemos a casa de seu pai Raul
da população, tendo o O vereador Eugênio Vicente, a Rua Benjamin
vereador Hans .Gerhard Vitor ôchmöckel, depois Constem. 'Só um milagre
Mayer, apresentado indl- de longo debate, obteve salvou o inditoso jovem,
cação, .unanlrnemenre eproveção de seu reque- que veio cair dentro
aprovada, pare a cons- rimento, solicitando expe- d'água e, aproveitando os
truçäo" de uma ponte sôbre dição de oficio ao Prefei- couhecimentos de natação O Deputado Estadual
um ribeirão' que corre 10, pera que 'inform'asse, ensinados pelo seu pro-

Reneau Cubas, represen-
·

Ab
.

Tlf d P' b d' d tente de Cenoinhas naso re a a os ereiras, so .pena e 'crlme e genitor, conseguiu chegar
'entre as residências dos responsabllldede, os rno- a marg-em, com algumas Assembléia Legislativa de
srs, Íosé. Gonçalves e tivos que levaram a mu- escorleções..Assim mes

Santa Catarina, epresen
Henrique Mohr, "velha nicipalidade a não -colo- mo, a liderança do govêr-

tou àquela Casa um im

aspiração ,daquela labo cação da rele de arame no considerou desneces- portenre � projeto de lei

riose .populaçêc. É que, protetora na ponte Abdon sária a colocação da rela que cria, com a denorni-
I nação de "Vidal Ramos",

--------------------- protetora, visto que, pare-
o Instituto Cererínense doslelamente está-se constru-

indo uma nove ponte, o Cégos, que terá por fina-

que quer dizer que,
lidade precípuas a alfabe

enquanto a nova ponte tização pelo sistema

não estiver concluíde, "Braile", o ensinamento

podem as criaturas se
do artesanato, a cultura

despencar pela ponte
da música, o eDcaminha

Abdon Batista, que o
mento dos profissionais

, TÓQI110 (U.PI) _ Je,sus 'iocal 'Kozo Sasâki, preci. govêrno do Municipio cégos às diversas ativida,
t'" .

h des profissionais compa-'Crisro não morreu np Gol· savam que Cristo desem· não loma coo ecimento,
,

Ih d' I Hveis e integração de
. gotá, mas em Shingomura, barcara DO Japão, depoiS nem es a qua quer

A •

A d cégos na s'Ociedade com
pequena 1 localida.de .

do de fugir a seus., persegui· assistencla. té o· ia que
I I consequente readaptação.norte

.

do Japão, dores, que crucifjcaram no encOntrar aguem reso vi·
A i'nexistência de taldiúm, os camponeses Golgotá seu- irmão mais do pela frente e resolva a

d enlidade é, iDegavelmente,d,êsse vil�rejo, que' ':des· jovem, Isukiri. para a com algumas uma deficiência a ser
'cobriram." o túmulo de, I pal�adas nos responsá-

/',

Cristo numa. cahna dos TEÓLOGO AFIRMA veis. sanada com a, aprovação
.'

d' J
'

1 '1'%5 I do. projet� �m_ re!erência. 'arre or.es. a eml ":TU, I De autor:a do mesmo .

k h II cUJa repe cussao e a mais
amaro Ta euc i linha S a s a ä i afirma que a vereador, requerimento favorável no seio da so.
afirmado, pasenrlo-se em y�rs�o d�s manuscritos solicitaDäo a ex!,edição de ciedade catdrinense, inte-Ivelhos manU'scritos ,- que Ja fOI confirmada por um oficios ao Ministro de Via- gl'ando a comunidade
'Cristo morreu tranquila- teólogo japonês e agora ção e 0bras Públicas, Dr. barriga.verde nas demai�menle; aos 106 ano's de procur!! 'estabelecer uma' José B.esstJ-Chefe do Se· enlidades congêneres do
idade, em Shingomura.J relação eDlre a história Qe tor de Santa Catarina do pais.

. esses manuscritos, d� Cri.sto e as ,tradições de Departamento de Obra� de' Oe parabens está o
cifrad�s ' ,p..el�:i,l hi5'lÇ>riador ShlDgom�ra. Saneamento, Dr. M árip ilustre deputado calarinen-

Tavares, Secretário do In· se e o nosso apêlo _pélra
terior e Justiça e Dr. Car- que ês�e oportuno projeto
lo� Theophilo de Souza e receba dos demais pZlres
Mello, Assesor do Minis· a aprovação no menor

tro, encarecendo a neces- espaço de tempo, de
.

sidade de se apressar os módo a atender conveni
os estudos de abasteci· entemente os cégos de

Com o, titulo'acima; lonia.! onde" entre outros mento d'água à Jaraguá Santa. Catarina.
o � o 1 e tim. S t e,<i D, estabelecimentos .filiais do Sul, tendo em vista --.'---------:-'
editado· pela. ComérG,io e. se contam os lócais de que,. ano após ano, vem E

_

-,

D t d Pd' C r
.

.

Industria Germano Stein Jaraguá 84 e . o prédio se agravando o problema ssa nao... . epu a o e r�. ,o ln quer
S, A .• em Joinville, ini'cia onde se situa o 8.tual Bar 8nOaG{c. iddadef, o.nl�e ce_!'ca de

I
Um astrólo�o ao tampo saber sôbre o" problema da

o seu noticiário do mês Marabá; à Rua Btmjamin {Q, e amI las nao 'em
d L' XI f f t

-

d BR 89de JulhQ abot:i:lanào a çonstant.· lÍúiis' água nos poços, pro- e

tUI�
,

pr� e IJOU a cons ruçao a -

piciando a errupção I de mor�. e uma as amas ,

significatiTa data a trans· O dia' 22 de Agosto epedemias êntre � popu-
da corte, que .�oz...ava �o� Requ�rimento de in��rmacõ.�s �presentadocorrer no próximo dia ,será tambem para os àa- lação 16cal. f�vores do reI, este lU na Assemble18 LegIslatIva22, quando aquela' vete- raguaens8s, que

.

com a
.

.
dignado, mandou prender , \

rana empresa completa· firma Stein. até hoje man- O vereador Eqgênio Vi· P f:ldi�inho para atirá·lo Na sessão ordinária da I Estado a coüstruçao da
,rá os seus SO anOB de tem laços comerciais e ,tor Schmöc�el obteve ain· ao Sena. Assembl�ia Legislativa, de BR-89 em tôda sua exten·

ininterrupta8 atividades" .de amizade, marco inde- da aprovação da unanimi- ,Assim
...... qu'e o 8,str610go.2 do corr�nte,' o deputado são, quais as providências

-numa fundação âe Jou lével de um importante dade dos vereadores par4'l foi p,reso, diss,e·lhe o rei: Pedro Colín apresentou à que foram, tomadas pelo
haun Gottlie.b Stein;· acontecimento,.. a que se a' Iranscriçã nos Anais Você que sabe iudo o Mesa ö seguinte requeri· Executivo para construção

.•
. juntá este semanário nu� da Casa', do artigo ·publi· que 9ai acontecer com os mento de informações: da referida BR?

A efemeride de certo' .ma jústa homenagem às cado DO jornal Diário de outros 'diga-me agora, ,"Senhor Presidenle! 2 - Qual a razão por
módo' tambeoi: toca o po- ilustres 'figuras desapar:e·_ Noticias, do Rio, ,do co· quantas horas. tem voc.ê· Na forma regimental, que deixou o Executivo
vo local, com'o parte que cidas e um cump,riniento' lunista Pomon� Polit_is, sob de vida? ,requeiro a V. Exa., sejam Estádual de -dar sua alen·
faz' do vizinho municipio, cordial à sua. àtual dite- o título JA.RAG U A

.

OO "Sonhor respondeu", o solicitadas ao Dr. Celso ção ao trecho Joinville-·
·de Joinville.e pelo fAto toria, COp! os votos de SUL, TER�A FELIZ, outro se,m· se. perturbar: Ramos ,Filho, Secretário Blum-enau,._ qué ligará as

de já, em priscas eras, crescentes prosperidades tran�crit{_) no jornal A No- dizem os astros que de Viação.e Obras Públi- duas maiores cidades do
terem se voltado as vis· 'âo conjunto de e:mpresas ticia,' de .]oinville, em edi- morrerei três dias antes cas, as seguintes informa- Estado, e passará por úma
tas do então fundador Stein, que representam, ção 8.981, â'e 10-863, com de sua majestade".· 'ções:

.

. . região de grande impor·
Johann Gottlieb . Stein

I

em 'Santa Catarina, o Bi-I emenda do vereador Cle- O rei revogou a ordem 1 - Tendo sklo dele· tância no setor agrícola? .

para esta ri9a. zona co- ,uonimo de bQ'rn comércio. menceau do Amaral e SiI: im·ediatamente. (SE)' gado ao G ó v ê r n o do '(Cont. na última pAgina)

·Câmara
;,

Municipal
va pare que se oficie ao

colunista, afim de que ex

plique ao Legislativo Ja
raguaense os motivos de
tão estranhas conclusões,
segundo o qual, a tetra é
bõa, culta e feliz, mas que
é castigll.. por DliUS politico!,
que SÓ pensam em seus pró
prios interesses e que um �om
IOvêrno, transformaria esta
rerra em verdadeiro peraí
so.

Dia 19 do corrente, ha
verá nove sessão ordiná
ria, com início às 20 hs.

Instituto
Catarinense
dos Cégos

Teólogo
.

garante. que Cristo
�

'chegou" a 106: quem :morreu

na cru.z foi o caçula Isukiri

�

UM MA,RCO: GLO-RIO'SO:
·
_80 anos 'd,e'ratividades·

In Memoriam:,

Michel 'Stern
O Município de Corupá, perdeu a 31 de

julho' úllimo, um dos mais tradicionais membros
da sociedade, com o passamento de Michel Stern.
Nêste correnre mês de agôsro deveria completar
73 anos de idade. Natural da Bavaria, o seu

espírito sempre voltado pare es terras ferIeis da
América, embarcou para o Brasil em 1913, desem
barcando no Rio Grande do Sul de onde se trans
feriu para Corupá, que então se chamava de
Hansa Humboldr. De fáto, o aiuel Corupá guarda
em certos detalhes geográficos, o quadro da pai
sagem bávara e, satisfeito com a assemelhada
naruresé de seu país de origem, integrou-se na

colonização do lugar, morando' tambem em

Jaraguá do Sul e alguns aDOS em Pomerode.
Casara-se com Da. Pauli! Stern, neé Durian e di!
feliz união lhe nasceram treis filhos, hoje com

p etamenre Integrados na sociedade cetartnense,
dando continuidade às obras de seu pai, amigo
e orientador.

Comerciante neto, abriu as suas portas a

um florescente comércio em Hansa Humboldt e,
não havia quem não conhecesse entre os ínume
réveís viajantes da época, uma estada gostosa
no Hotel Stern, Nas horas de lazer dedicava-se
à pintura, "hobby" que se acentuou DOS últimos
anos de sua vida, ensejando verdadeiras obras
artísticas, criações procuradas pelos seus amigos
e conhecidos, mas que a família não se desfaz
a prêco nenhum.

Residiu cerca de dez anos em Misetones
. Eldorado, na vizinha República da Argentina,
tornando à Corupá ha cerca de quatro anos para
dar cumprimento ao. seu velho desejo de morrer
e ser sepultado na terre que lhe proporqiou mo-

mentos de grande felicidade.
,

Michel Stern foi um dos fundadores dq
"Jazz Elite", em 15 de Novembro de 1929, lunra-,
mente com os seus companheiros AJberto Maffez
zolli, .Ricardo WimQler, Henrique e. Roberto Funke
e França Vosgerau, êste último, apesar de .tôda
a sua doença, funcionário públiCO municipal apo
sentado ha loogos anos, não resistiu de ver pela,
última vez o seu companheiro de 'tantas e tantas.
jornadas musicais pelas alegres bandas do norte
catarinense.

O ilustre morto fizera muitos amigos durante
os anos que viveu em Corupá. Um dêles, sem

dúvida, foi o Rev. Pe. Vicente. Schmidt que os

deveres religiosos, por vêzes, estremeciam, mas

que os laços de uma franca amizade uniam cada
vez mais. Por isso, a cerimonia �e(igiosa oficiada
pelo seu amigo sacerdot_e, ·na igreja local; demons
trou o quanto bem se queriam e que foi inter-
rompido bruscamente pela morte. .

.

Michel SIern, além de sua espõsa Paula
Durian Stern, deixa uma ünica irmã - Maria
Cimenti; residente e:n São Paulo e os seguintes

.

filhos: Carlos Stern, casado com Maria Milc
zewske, residente em Corupá, Paulo Stern, casado,
residente em Pôrto União e Rosa Stern, solteira,
residente em Corupá. Deixa ainda 5 netos e

1 bisneto. •
'

,

"Correio do Povo", ao ensejo. do luluoso
acontecimento, apresenta à família de Michel
.Stern os seus sentidos pêsames,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,
Pelo "pr'sente, ficam convídados-os Senhores

Sócios a érümparecerein . ã' Assembléía' Geral
A -sra. Ma,ria Cacílda l. \,

Ordinária, a realizar-se no .dia 27' de agôsto de
Wun(i}i&í'lich Dutra; A sra. Dorothea Mas- 1€163 as 20 horas,' na Séde Social,' aíím de delíbe-

, ,,,.. E t' carenhas,
.

z; '0 sr. ' ngelber o
_ a srta, Bent".::Alzira rarem sobre a seguinte ordem do díà:

Freiberger; ,

, ,
' I -:- Discussão e aprovação do Balanço e

._ Braulío, fílhe do s .....' .. Mascarenhas. I,'.

'" .

EI' b t fílh d Relatório da Díretorfa;
Arno Jung�, em Joínvílle;

- rza e, I. a o sr.
M I Alb' D t II _ Eleição da Diretoria;

"
.

- o garotinho Luiz anoe .100 u�r e; .

'F' I
.

Paulo, .filho do casal Re.
- Ademir Bogo; III --.Eleiçã() do Oonselho iscai ; .

. "

linde e, Herbert Paulo' -'- O
..�r .. Erwmo ) Gran� .�. IV - Assuntos de interêsse socíal.

.

Luiz .Marschall, nesta oí-: kow.
.

'. N,OTA: Não havendo número l.eg�l de acto

dade; ,

.

\ O sr. Arnoldo L. Bch- ntstas presentes, secä efetuada uma segunda

Fazem anos amànhã: .

- o jovem Genésio, mitt; convocaçãó de acôrdo com o Art. 99, § 11l -. dos
, I, , Iílho do sr., Bertholdo _ Donílda tilb,a do sr.

estatútos sooíats.. '."
A. sra, Glacy Ribeiro!, Paostein.;' Bruno F.,J'ied�l, e- Tr,es, 'Jar�guã do Sul, 9· de agôsto d� 1963

lU "': A DiretoriaReínke, esposa ','
do sr.r - a sra. Melanda, es- Bíos do Norte'

;RoU",Reinke em.' Mt\ssa'-, posa do sr. Otto 'Kuchen- - Orteta Ra'qUél, filh�
. randuba; becker. "

do sr,. Antonio Vieira' .

:'� a. srta.' Mariá Cata· ,

,

- t\ sr�. Cat�Í'ina, e�:" - a -sra. Hilde'g�rd
nna, :fIlha do sr. Gustavo posa do sr. Angelo Torí- Grubbe, esposa 'do SI\

Alperstaedt; nellí, nesta' cidade. Harry Grubba :
.

-.�mantin�, ,�Uha do _ o sr. Arnq Hensehel,
sr. José, Scheuer; ",

' nesta cidade.. I ,

'.
_:_ aara.Janete.Sctmls. t-rU M (€) R'

"

, .

. Anúncios q.ue não se

c I e s s i fi c a rrr:
EMPRÊGO - Procuro

ernprêgo bem remunerado
� pouco ou' quase nada
trabalhoso. .Não tenho prá
tica de nada, mas em

compensação a vontade
de trabalhar é nenhuma.
OFERECIMENTO

Oferece-se' cosinheira pera
trabalhar das dez às doze,
e das dezesseis às dezoito

_.u_._:..;. '1 ':#EJI!!!EII;,5$:d ii '�ilEElii!l' III ·horas, com repouso serne-

iR." ii nal remunerado, direito de

tll- O R.I' J o,RN' SO E LT E R III ouvir novelas e usar as

r. I CfRURG.lflo: DENTfSTfJ I

I
lötes da patrõa, em dias

III de gafieira. Ordenado pre-

1_· Moderníssimo "AIROTOR" 'tendido: vinte mil e ouo-
centos cruzeiros.

'1, Reduz' o tempo'de trabalho TROCO _ Troco uma

e -aumenta o conforto do CLlBNTE.
.

velhota de sessenta anos,

I .:.:...,;_
.

por treis pequenas de vinte,

I
OLíNICA - CiRURGIA - PRÚTESEI Negócio urgente. A velha

i RAIOS X pÓãe estar com o motor

, falhando um pouco, mas

Consultório: ·Av. Getulio Vargas, 19E! acarrosserieestáerr.ótimo

'I (A D A
-. estado..

nexo ao .epósjto da ntarctica J I. ,-----------

Ei!!!iEi !l�' 1i�l!!EI!!!!I!!!!!l.'ISI' 'i I�

r=���:�:===�==-�=�==:==:=:=�:;:=====:====�::=��, Sintonizem I Rádio' Col'on �e - Joinuille
. li JThlRo lElKCI8I IAlUfMIANN' II .

U.8 A' li' Todos os dommgos, às 12,45 horas, na.
fi IM DI�O c}IBU�GI O

II faixa de 1090 Kes.:
'

. II .Formado pelas Faculdâdes de Medicina das Univer- li • .
-

�

II .sidades de Colônia (Alemanha) e Pôrto Alêgre " Entrevista com o deputado Pedro Colin
II CIRURGIA' '_ S'ENHORAS _ PARTOS - CRIANÇA.S B II _,...----------------

:: CLINICA OERAL' .' � II
•••••y•••••• ,""•••; -:.�:'••••••: ••••••••• ,� .:��� •••••••y.i� ••••••••••�� ••••••••• .:� LO.gB pnUI.. e.. UOIipital. Boro,... . li r � F d � �

.

· ij11 Tel 244.Con��:ó;:; ..�;t���c�;"ô•. 40õ' II � r, e r n.ano, � rIn � man n. �
!! . CONSULTAS: 11- g� ,CIRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BILIA- =.;.Jii ,Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 "horas II' -g' RES, INTESTINOS Cirurgia de -Senhoras }
"n

"

Pela tarde:' das 14 1/2 ás 17 f/c;. horas � .. II! 'f� Diagnóstico Precoce do Cancer nas �e�hDras:l (_,
illl Atende chamados tambem' 'a'· NOl"t"e

"

III:.�tf::' �:.}IIIl!ll!!888I1!B�.ililfiJC1!B8II!JII!I8i1S1!!1li!1!l>(j'81i!11i111i1!ill1illl!l>!ill!J18!i!II!r!l!!�II!B!II!!I!!!!§I8I8lt!!lFMi_iWH!I!!I8-�_

.Comunica aos .eus clientes que atenderá no seu
III !II�::::==::'!':::=:::=::::::_::::::=::::::==:::..-=.::..-=::::::�:::=:::�::::::::::::JI :' novo consultório oi Rue Art"ur Müller n' 160 l'

- FOTO PIAZERA I

r"'======-�=_,,===,==��=�=='''� �. D.� 912(;° d�:Dl�_�� h:�:� H�T��NE. ;84 � ;::�:.: .� ;::.e:Q·f:tO:�I.:Ad�=...:t�:� I
ii '

:'{"'E:'. 'N:'D'E-.,SE'.

_.
ii .....:·...v·.·':...··�:··..• ..··�:··..•..··'"·· ...•..·....• ..··':.·,�:·... •.......��� ........<Ö Filmes e. Material rQto ....:.., Ap!lrelbos e Acessórios i

It ,.V�: -

,'"
.H' , A pedido. atende à domicilio 19 tatDbem i

!! " ".. . I.

II �--:-----:------�-----:"'''''''''-�' !

�m, lQ-:alid�de� �ps I '

!!' Trato! �e. 'esteir.a,· l::fan0'!1ag. K60, ano ;19p8, II . �END E _S 8 � (ill!B88���_@�_&lI8�@;!>8f!3Í�
com lamina �

.. gUlncho�J peso 8.000 .kg. �5. HP Il '1 .;; .', "'" , .' -'. ·"tl "':., '-" '. ,.'
.

III 10lalmente refor,mado com esmero por mec.aOlcos :: U':\· .

.

d d' .

1 2'00 J •
�•.•- - , .. _- :..- _ _- -._-_•..•.._-- __ ,

�,.

� • .
. II , ma propne a e 'com morgos .- terras r.·.. • _·.. -· • .. ·_..• .. • ..••• • .. ·_ •· .. •__ ..·_--·.._·.. ----_ -

,
II competentes. Ver na RU,a' Jerommo, Coelho s/n ii � _

. . 'i; I
...,

. ii

.li eITi_ freot� da Rádio' Culrur:a em' J o in v i II e.
' II � apropriada� para' o plantio dó arrl)Z � conten.�o. � li O J "W Id

-

V·
· :

D" II.
!r .

Tr.ariir com josé"Narlbcb 'em 'J�i'âgli�td_Ó� �ul. J!'� 1"0, s�g(íifl�e,:·.; _:' � 'i �

,

<'.'
-

. :� -. ',' ':' � !1; t· ose rO,a emar IIl1a,,;. las. I!\.L n__._ ._._ __ ._
�" 1· Um' bananal com 10000 pes produzlvels' � li Méd' d i 837' C R Mp. 'I�.,..���

..__ _

�.:-:-
.......

��.::� .::-_ -:- -:�-_
..

�: :,; ::..:.�."'. 'c30 :moy'go& d.o .arro,ze,'J.·ra....pl ntadéi. .

,'. . '._.. . !.'i.·.� leo opera or - nse. -... r.

l,·i.·
-

' ..,. ..... ,Ginecologia, _. Pediatria -

-, Urologia.;,IÍ"::=�:=;�::::::::::::=:::;::;::::::•.:::;::::::::::::::-�:=::;:::::;::::.:::::==::::=:::::::.:::::�::�::�'{ � ,tO' mil metr()s,'de valás para arr,ozeiras.
<.

� H
'

Doenças de Senhpra,s e' Cria-nças, ii
ii, '

.

V'� N D' E S' E' "li: � Un1é1 e�tril�l_� �06struida.�ent.ro 90,�rreIio'(2��OO mts),' � II' UUra-'ViOleta" e jMra ;vermelho -li
ii ,,,':, -J.:.i' - -4,." ii �

250.pes de atvpres frutIfel'as enxertadas. .'

� ii " :'
'

. .. .

'

":
' ,'.. �., .' . li .

ii I .

; 1(, il" 'iS çasas de m�deirô. -

.

. " �_ 'ii' Rua
..EIHtaCl9 PeasQa? 111 c

,...:..
.

fels; 224"� 376 • "ii '

•

iI' Um, respeot,iva casa reside.nciál "f!i
1 pa�to' �ercal!lol'e�� ,arame. ,,' :<:.,' , '. ,,1-

I
ii JARAGUA DO SUL ....,.. ,-BTA. ,CATARINA ,'ii

!I, '.
.

. '.... ii � 12 mIl pes de aiplm. "
,

.' li "" , " ,., ii

, ii f .. n.�, !ri�CiP�1 i'ua d�, praça. .
.' ! II � .1 B�ledeira n.� 3 - com m<?tQr - ótimo estad.o.

'

'ii·�' Das 8 às 12 hor.as ·e·'âàs' 14 às 18 'h\Öra's�. . ;., II
ii. ReSldenCla 'e 'Ponto Gemercml r-:-

,,' ii It Catro�a ,;"etc. :elc" e\c;. , .
. �," � ',': At 'd' • 4' "f' d 13' 15 h h!:II, '" ,.,. \;

,
.: ',' . , ." . , '"

,

'

.
I en er-se-a n�s as;' elras as as . S. ::

ii Informações ,com o sr. Victor. Zimmer,mann' n .Melhores i,riformações COtlJ Vitor Zirilmer-maDD•. H'.' e aos dOnlingos pe1à',mar;hâ'em Nenau Ramos \l!l

.1 ',t=====,====,::::�:��==",=�,��J L::i��l:���..i�J ·L�,,,"====�2::::�:��::�=�=��J

o

COlfi{EJO DO

Emprêsa Jornalística
"C9t.l',eio do Povo" Ltda,

, _ 1963 •
.

1

. Diretor
Eugênio 'VItor Schmõckel

_ ....A_n_i_v_e_r_S_lÍ_r_iO_s__ ,1 Dia .19:.

, '

Snr. 'Comerciante ,e
Industdal;: Na s'alya::
'guil"rda dos' teus

, íuteresses, 'ilin�cre�a-,
te , -{,1a., . Associação .

." Comercial. e ·Imlús-..
. . trial de Jàr"aguá do'

� Sul.
.

.

{'

Dia 22�

,A sra, Delorme W.
Stinghen, esposa 'do SI,".
Airton Stínghen," em Pon
ta Grossa;
- a ara. kmgard da

Costa;
- a sra. Maria Mada

lena, esposa do sr. Anto
nio Schmidt;
- JoelPaulo, filho do

sr. Rodolfo P. Pereira;
- Otfred Vogel, resi

dente em Itapocuzinho;•

- Nilton. filho do sr.
Bonifácio Petrlj-
- a sra. Alzira, el:lposa

do sr. Edgar Schmitt;
_' ° S-f. Rodolfo Hulfe

nüssler.
O sr. Norberto Hafer·

mann, nesta cidade;
- o sr. Alvaro Stino

ghen, em {Jambé Pr.

A

rr A J A R A ' r E N JS C,L U B E
,

ÁSSEMBLÉiA GERÁL ORDINARIA
t.

,

! EDITAL o
.

CONVOCA�ÄO -;

Açles,,1preferenciais
'

'da ",Petrobrás
Pagamento dos dividendos' relativos ao .

, exereício de 1962
- 'PETRÓLeo' BRASILÉIRO S/A .....J "PE::
TROBRÁS" avisa que;' a 'partir de '15/1/63 e até
iJ1/8/6�J vindouro, efetuará, aos acionistas residen
tes nesta cidade, por interrnédío do Banco Ind. e'
Com. de Sanla Calarina S/A. (INCO)J ° pagamento dos
dividendos, do exercício de 1.962; relativos às
ações prelerenclate,' na base de 15% sôbre o

valer nominal dás mesmas.

::::::::=::::::======::::::::::=:::::::::::::::::::==::::::====:::::.!;,====:::
n II
It DR.' IVO KAU,FM.ANN ,\1
ii ii
N Cirurgião -Dentista --. II
ii

"

ii C n E
-

'h 1'1.9 II
II onsultório: - seue Pres, pitacio vessoa CJ II
I! li

ii (em .frente da EMP�ESUL) ii
ii II
ii ,- II

ii .

_ Apete/hegem modernissima -

!I
'II RAIO X - CLINICA. - .CIRURGIA ii:
li PROTESE - CLiNICA INrANTIL

. ii
i! II
:::==:::=:=======:::::=====::::::::::-_====.:=====::::=

I
,

.

Apothek� II
'JA..RAGUA DO SUL

M'E,DIKAMENTE UND PARfÜMERIEN

Das Symbol der Rechtschaffenheit, .d�s
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

am besten zu äen g.eringsteD Preisen be'p!ent'

...

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.cORREIO DO POVO SABADO, DIA 1.7-8·1963
L2& &Z as

o ÚNICd caminhão inteiramente nôvo!

A ÚNICA*linha
completa de

caminhões
nacionais!

,,'
. \. ... .

NOVO ,S':-!PER F-l00

,

-Venha conhecê-la de, perto' ';,0 seu.Revendedor Ford

AlUltoIDoveE§

NOVO SUPER F-600 NOVO SUPER' F -600 .

CAVALO-MECANICO

IWercadlo
N-ossa DiVi'S8 "é' se.�ip- -'"

"

'

•

Páltina ?

Januo esló 'adquirindo
,

. arundes óreas de, lerros
em MaIo, firosso

BRAS!LIA, - Fazendo
novos comentäríos sôbre
o projeto do Estatuto da
Terra, Francelíno Perei
ra, da UDN de Minas
Gerais, . criticou, na ses

são da Camara, o governo
federal, acusando-o de
não pretender realizar a

reforma agrária, apon
tando como argumento a

favor de seu ponto·de-,
vísta, o .Iate de o presi
dente Goulart estar ad
quirindo vastas proprie
dades em Mato Grosso.
Disse, que "Oäceres é

terra de, grandes pro
priedades. A maior é de'
Jango. Ultimamente êle
eemprou três fazendas
uma de 180 milhões de
c r uze i r o s, outra de
Cr$ 280 milhões de cru
zeíros e 'a, terceira de
um bilhão e 600 milhões
d. eruzeíros, pagando,
assim muito barato por
uma área correspondente
à Bélgica e Holanda
reunidas".

»--.��

Cure seus males e poupe seu

!lOIJI dinheiro compranos na

FARrtlAGIA NOVA
te BOBEITO M. HOlST

& que dispõe de maior sertímee, .

.

te na praça e oferece seus artí
gos à preços vantajosos

Rua Mal. Deodoro 3 . Jaraguá
���._�

SE VOCÊ Ja�r�guasnse é MÚSICO, '

não deixe de insere
ver- se na "Sociedade
de Cultura Artistica. '

Ela n e c es sita do

concuçso de todos

para plojetar a cul-,
tura -de nossa terra.

M'UDA,S
FrutiFeras e Ornamentais

Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias, Ooni
feras. Palmeiras, etc., etc.

PEÇAM CATALOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel

-. CORUPA' -

.c::::=C::::::::=<:::::o,,",""::::::;::'=======::o

�

� AVlS,O·
O abaixo asslnado avisa

'

d quem Interesser possa,

que a madetra vendida ou

tratada de suas proprieda
des, terá que ser retirada
dentro do prazo de 30 dias.

Ass.:' Albrechi Man$ke

,
�::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::.::::::=;:::;:::::::::::::::::;-.::::�:::;;;'=::;:::::� ;'�:::::::::::::::::.-:::::::::,:::;:=;:==::::::=::::::==-.:::::=:::::::::::::::::::::=:::::.=� l'':''-::;';::::::::;=:::=:=�:::�:::::=:::====:::====:=;:=::::::::::::::::::::::::::'':::�

r{ , II ,f n H''_ - u

"II llliIro Gilllnd�" Galsc1lllo 11,11 DRp WALDEMIRO MAZ�REGHEN ii ii nr nlll�'n, fDrnan�o f'IQnhOr li
ii' II II ,> ,M É o I C O II li U, 1111 U U li II U O lJ IllJ II

ii II II Rua Presidente Epitácio Pessôe N°. 704 II II E:irurgião Qentista li
ii Cirurgião - Dentista 'I! !! (antiga residência de Emanuel Ehlel's)

, li !!
!i

. ii II II
• I! II

II

ii OLíNI0A ., PR,ÓTESE CIRURGIA!l Ir Clinlca geral médico - Cirurgia de adultos e II 11 Comunic� a seus clientes que se !lcEa ii
ii')

__
I ii II crianças _ Parios - Diathermia _ Ondas curtas e li II estabelecido em suas novas ínstaláções n

,ii Afl. Marechal Deodóro, 587 - JARAOUÁ DO SUL �ll ii Llltra curtas � Indutoterrnia- Bístúrl-elétnco-Elec- II. II á: A.v. Getúlio- .. Vargas, 170 - II
li ,Defronte 'a Igreja Matriz II II

.

Iro cauterização· Raios Infra, vermelhos e azuis. II li '(ao lado da S�patarla Freiberger) ii
,

ii, ii I:
I }J ,n

'

'

}i
'-::::::::::==:::::::::=::::::::::::::::r'L..�==::t::::::::!::::�::::=::::::::::::===.;=::::::::::::::� '.\::::::::::==::::::=====::::::==:::::::::::::::::--.::=:::::::::::::::===::.:::::=:::;1 �::::::::::.=======:::====:::::::====:::===::===::1/
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c o R R E 10 D. O' p O V O'�VerSãO SOCi�
______......

'

Domingo próximo, dia 25, oi quartanistas do
A.NO XLIV - JARAOOl DO SOL (SANTA CA.TARINA). SÁBADO, 17 013 AOÔSTO OB 1965 N,O 2.241 Ginásio São LUjs'1 bríndaräo a sociedade Jaragua-

ense com uma a egre tarde dançante nos amplos
salões do C. A .. Baependi. Dada a grande atívídade

IP",,----------_----I---__ que vem desenvolvendo/a -Oomíssão 4de Formatu
ra dos quartanistas de 1963, é de se prever um

graúde êxito para a tarde dançante. /

Domingo' ultimo I) Restautante Jussára acon

teceu tanto na parte da manhã quanto na parte
da tarde. Parece que toda a juventude marcou
encontro naquele agradável ambieote.

Irma-os Emmendo"rfer S A Comércloo e Imp'ortaf'a-81 Meu brilhante amigo Olaus Buhr em palestra
• • V comigo sugeriu uma campanha para a eleição de

«Miss - Brotinho» dentre as belesaa que frequentam
o Restauraute. Achei a idéia das melhores e já
estão sendo tomados alguns preparativos. Qualquer
día destes a noticia «arrebenta» por aí.

E!liiEIII I !, '!!-IiEiil�E!!ii$sElII_il!!E>' ,,�lIiii!iBiEEll!iii!!E!ltt ::o-!"-_-......_---...

r�-·�r.==ir�s�MalltO��iir["='ll Jl)r. Mnnrm�; Barrdo '�e A\zeve�o I "�10�oJ�::"
'1' II - II II I ----------=
(ii Advogado / II I 11'---·"-----II Consultás"':' r>areceres e ações sôbre 'direitos II I

"11 tt '

1-'H das Leis do Trabalho, Lei de AéideDtes e da ii C
..

M h D
-

II Previdência Social (InstUDIos) _ Ações Cíveis III
otn escrItórIo nésta cidade à Av. arec aI eodoro Soro CDmerciante e

jI _ Desquifl's, _ Cobranças _ Inventários - II

I
da Fonseca n°. 122, para, melhor servir seus c li e n te s ; la�ustrial : A Asso·II Despejo - Defesas CtimiJ]ais -- Habeas Corpus!1 man, têm est.reito, intercâmbio )'udiciário com os Es.critórios ' ciação Comercial eII . II

_ O!'
li

,
--

. II d · ... d
.

DR H "R 'RE •
' It Indüstrial de Jal'a-

II E" °t'
0, li e:ti. voga,Cla . E OILIO ALEXAND 'DA LUZ, II. ,guá do Sul é leu

II
scn OrlOS II I

_.

-ji Henrique Meyer, 20 _ JOINVItLE _ Fone 2494 "1,
com séde em tloinville e São Francisco, do Sul; 'está em ,I, ���:r�ta��e c l�a:��II Marechal Deodoro, õ03 _ JARAGUÁ DO SUL ii m condiQôes, de, também,

.

aceitar causas para aquelas Co-
III

:'lssociado para a

11 às terças 'feiras à tarde :1',: 1"- marcas, sem maIOres onus para Beus c'onsti.tuintes.
I

defesa de teós in-

� ;- --_ _.-__..-- ----. �_ y .�--!-__--,-.. .. U 1-,'Il!!!!!!!!!!!!I!JI
teresses .

••••__ __••••_ ......__•••_ •••__.- .--:-_ ..__._.__ •••••• •• ..,. .• �i���� �liiiiiiiiiiiiiil;. "' •• iiiiiiiliiiiiiiiliiiiiU' ,
.

Deputado' . �..
(CONT. DA, h. PÁOINA) t5 Constando do or- Municípios têm tnteresse

çarnento vigente a dotação ne locação da Estrada
de Cr$ 30.000�000,00 para J a r a g U á � Guaramirim 'e
estudos, locação, Indeni-. Massaranduba?
zações, pontes, etc., para 5 - Se o convênio
o referido trecho promoveu prevê a aplicação por parre
o, Govêrno do Estado do Bstado dos recursos e

esses estudos? o posteríor ressarcimento
4 - <:> trecho Ioinvtlle- das despesas efetuedes.

Blumeneu já foi Iocedo ? Sala 'das Sessões, em
Em' caso afirmativo .qual 2 de agôsto de 1963
o seu percurso? Foram
ouvidos os Prefeitos cujos Deputado Pedro Colln".

olô ,

Profundamente consrerneäoe comu-
nicamos o Ialeclménto de nosso querido filho

Ramiro Schroeder
ocorrido dia 7 de agôsto, .com a idade de 15
anos, 2 meses e 1 dia.

"

A família enlutada vem externar por êste '

meio os seus sinceros agradecimentos e manl
fesrar o seu reconhecimenlo às pessoas amiges
e vizinhas que prestaram o seu valioso auxilio
e o confortarem no duro transe que passaram,
assim como agradec.em a tôdes as pessoas
que enviaram ílôres, cartões, telegramas e coroes
e acompanharam o falecido até sua última
morada.

A g r a d e c e m em especial aos médicos
Dr. Fernando A. Springmann desta cidade e
Dr. ,Franz de Blumeneu. ao Revdo. Pastor
Gehring pelas palavras confortadoras no lar e
no cernltérlo.

Agradecem ainda em particular ao Clube
'Água Verde e ao jovem professor Ricardo'
f'eldens.

Corretagem e Imobiliaria "DALMA'"
Rua Mal..Deodoro n. 155
Junto a Casa Lotérica

Uma 'orgaoizlGão dos bans otgóciss .oferece:
Rua João Planinscheck -
1 terreno 12x73 com casa de medeíra, pasto, rancho,
luz elétrica Cr$ 400.000.,001;
1 terreno 12x62, com casa de madeira Cr$ 350,000,00;
2 lores 15x35, cada úm Cr$ 130,000,00;
1 lote t5x44 Cr$ 100.000,00;
1 lote, t ox44 e-s 140.000,00.
t casá de madeira 8x8 nove - rancho _ chácara
,,_ área de 840 m2 vende-se por motivo de mudança.
e-s. 600.000,00.
No centro da cidade -

Vende-se uma casa material com diversas benfelto- jrias. Negócio, urgente, preço de ocasião 'Cr$. . . . .

t .ãOO.OOO,OO. Combina-se pq,gamenio.
-

. t terreno com t 2.500 m2., plaino com um riacho
atravessando o mesmo, sem casa, próprio pare lorea
mento, lugar de futuro Cr$ 1.600.000,00 pode-se
combinar o pagamento.
Casa de madeira nova '9x9. renehe 4x5, pasto cer
cedo plantações diversas, fundos pare o rio Itapocú
terreno com área 7.500m2; Cr$ 2.000.000,00, combi
na-se o pagamento.
Vende-se uma casa de material nove com bar ins
talado DO centro' da cidade rua princlpel, negócio
urgente e de oeeslão. Vende-se 'por motivo mudança
- combtna-sépegemeuto Cr$ 3,600.000,00.
Rua Rio Branco: um terreno com área 2.050 mâ, r;::==::::;;:�
casa de madeira, rancho 8x6 inslalado para picador
de lenha, terreno todo cultivado, pasto. Negócio de oca·
sião. Vende-se. por motivo doença. ar$ 1.100.000,00.
Jaraguá 'Esquerdo ..:....

-1 casa de madeira 7x9, um rancho 7x7, terreno de
14x4Ó todo cercado, luz elétrica. Cr$ 800.000,00 óti
mo negócio;

Duas ótimas casas de material terreno com area
'de 4x65 uma com fundos para o rio Jar�guá Cr$.
1.300.000,00 e Cr$ t .500.000,00.
Três Rios, do Sul -

Jaraguá do Sul, agôsto de 1963.

A ,FAMfLlA ENLUTADA

i\ssembléia Geral Extráordinária

CONVOGAÇÃO
, São convidados os seahores acionistas desta

socíedade, para a assembléia geral extraordínáeía,
que será realizada no día 17 de agôsto de 1963,
às 9 horas, na sede social, à Avenida Mal. Deodo
ro da Fonseca, 557. em Jaraguä do Sul, pars deli
berarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1· Reforma do srt, 3(1 dos estatutos sociais;
9,. Assuntoa de Interêsse da sociedade

Jaraguá do Sul. 15 de Julho de·1963.
Victor Bernardes Emmendörfer

Diretor Presidente

Superenxovais Blumenau

, As normalistas do Colégio Divina Providência
estarão em peso na soírée dOR quartanistas. Bas
toú que se anunclasae isto entre a ala moça para
todos garantirem suas p r e s e n ç a s na anun
ciada dan ç a.

Renato John é, o .presidente da Comissão de
Formatura dos Formaados-ôê do Ginásio 'São Luis.'
Entre estudos e ataseres diversos está procurando
orgauisar da melhor forma a tarde dançante de
domingo próximo. 'Vejamos ...

No baile do Betatogo F. C., sábado ultimo,
Aldo 8chiocbet, Rolf (Douat) Marquardt (sem a

Darcí), Ronaldo Braudemburg e muitos outros,
confundiram a mesa onde estavam sentados com
um deposito de cervejas. Pelo menos

-

foi esta a

impressão que tive quando ví o alto numero de
garrafas (vasías) em cima da mesa.

O Jazz.Ameriea de Brusque será c abrilhanta
dor do baile de 7 de Setembro, promovido pelo
Clube Agua Verde, tendo como palco o Boa Espe,
rança ,e apresentando a coroação da R a i n h a
do Clube.

Eu os vi, [untínhos, pareciam no sétimo céu .

Toda a gente os tomava por iim. Ielís casal de
namorados. Mas acontece que êle é comprometido
e ela tambem. Se o outro êle e a outra ela tíves
sen visto ia ser Jogo . . .

/.
Carmen Beyer, sempre bonita e, simpática

-

agora de novo amor. Vicente de Paula" agrónomo
da ACARESC, é o Ielízardo.

Quem está com as «bolas brancas>? mesmo é
ó Jamíro, Imaginem, um carrinho novo de Iaser
inveja, telegrama do Senador JK diretamente pára
êle. Salve êle. E a Maura também.

'

Nesta ultima semàna, um jovem da sociedade
mostrou-me as cartas' de suas namoradas: Uma
grande coleção ('e cada carta). O interes8ante é
que as datas quase sempre são as lQ'esmas, as
enamoradas:. e as cidades é que são 'diferentes.
Cuidado rapaz dia destes voce começa a trocar
nomes de gur i a s e de cidades e v'ai dar
bronca heim ....

DR. GA.-LßGO
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