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A Sêca Conlinúa
o sul do pais estA a-I crevíamos recentemente Estado, pois, noticias pro-

Está a formar se, no fortes âncoras do dever. travessando um dos maís está sem água e a ten- venieates do alto da ser

País, um perigoso senti A legalidade é bifocal. longos períodos de estia- dência é o de agravar- ra, dão-nos conta de que
msnfo : a consciência da Estriba-se no "deve" gem que se tem noticia, se maís ainda. graudes trechos de cam

inefioäcia .da legalidade. e no "haver". Poderes O norte 'Oatarínense a, FAto curioso que, ago- pos e matas do Estado
Não parece atender o são outorgados para que de módo especial, os Mu- ra, incorporou-se ã. nos- Oàtarínense estão sob a Um ano de apreensões.

presidente da Republic,a sejam usados de acôrdo nícípíos de Corupá, Gua- sa paisagem é a semi- ação do Iogo. Um sinal dos tempos. De
para a seriedade desse' com determinados com- ramirim, Massal'anduba e 'escuridão durante días ' A cidade paranaense um período difícil na ví-

:inesperado rumo da promissos. Jaraguä do Sul, então, seguidos, motivado pela de Campo do Tenente, da dos brasileiros. E aín- .

.

opinião pública. Talvez Fosse o' Brasil uma tem enfrentado. máus pe- fuli�em que está sendo nas vizinhanças de Ma- da pensam em greves e

acredite beneficiar-se do Suíça, 'Pão seria necessä- daços, 80% (OItenta por I trazida do Estado do pa-I fra, está sob ação de vio-I revoluções! Quanta lou

fortalecimento' des s a rio impor ao govêrno cento) da população, es raná e, mesmo do nOS80 lentos incêndios, amea- cura.
o
idé,ia.' É um jôgo cheio eficácia. 'Ma�, o caso ---�,-�--------

����::O;�í!i;d:E!��:��� �DO��soép::::i··:::::c: Suspenso Por Três Mêses Carla Aberta
,ganhará um pouco, maís. quanto ao seu compor-
A semente revolucionária tamento, pode ser elas-

F
!I.

t d IBAD
Não tirem conclusões precipitadas e muito'

germina räpidamente no sificado em três catego- unclona.men O· O menos se enganem com o que digo. Nada maís faço
Brasil.

. .

rias: . do que continuar a campanha de esclarecimento

� motivação que a 1 - o que ajuda; 2 _.:.. publico, uma das finalidades a que se propôs O'

aduba .é precisamente o o que não ajuda, mas. BRASILIA - Por de- tres meses antes do pa-
Centro Cultural "Nestor Victor", contra as barga

ver n i Z do Govêrno. não atrapalha; 3 - o que termiusção do sr. Abe- recer final da CPI, disse nhas mentirosas dos exploradores da demagogia,
Quand9. o sr. J o ã o atrapalha, . lardo Jurema, o Minist. o Padre Vidigal do PSD que prolíteram vergonhosamente, em nome de

Goalart afirma que, sem Seria injusto colocar o da Justiça enviou oficios mineiro que é prova de uma democracia que hoje vacila. Ao assumir a

reforma, nada' poderá governo do sr.' João a todos os governadores que os comunistas estão presidencia do Centro Cultural "Nestor Victor",
fazer, está eubliminàr- Goul�rt na chave 3? de Estado a respetto do mandando e desmandan- procurei tornar maís aceasível nossa penetração
mente convidando outro Vejamos, Outro dia, decreto presidencial que do no governo. O unico nOS meios estudantis, que é um posto chave para

'a vir fazê-lo em seu um Senadoc subiu ao suspende por tres meses crime que o povo sabe a formação Iutura de espírítos sadios. Bem sabí

lugar. É preciso destruir Himalâia das nossas o IBAD no territorio na-
da é a influencia que tem nas sociedades as en

nêste País, - especialmente I trib.unas a Câmara Aha cional. O ministro enca· que o IBAD cometeu foi tidades [uvenís. �ão �orçafi1" é justamente com os

no cérebro de certos - e narrou a seguiute rece aos governadores lutar com todos os recur-
homens de projeçao lDtelec.tu�l, formam a van

políticos - o míto
"

da história: um grupo eco a necessidade de que ms- sos centra a infiltração guarda do pe�samento br�s�leIro, Ao .lado des

estabilidade do imobilis'l nômico pegon o caíé do didas de ambito estadual comunista no Brasil, par_lsas fôr,9as e:,:nst.em as posrçoes que se Interessam

mo 3 prazo fixo. IBC, isto é, dos brasi- sejam 'tomadas para per- ticularmentc nos três po- e� ferir a dígstdade dos pru�entes e. r�spon�á-
Um presldente não é lairos em geral, e, como feita e imediata execução deres jí a Republica. Ago- v.els, us�ndo para ISSO a me�tIra, a feloma a dís

um Ibn Saod quinquenal, se fôssa rubiácea do seu do decreto presidencial. 1'a só resta Jango ir à sImulaçao. E. foram estas f?rças que formaram,
mas um político prêso a próprio terreiro, n�go- O ministt'o diz l3inda que praça publíca dar vivas que.deram o�lgem a este .cllD�a, a este. estado de

ciou-o, por trinta bilhões escritorios do IBAD de- aos partidos comunistas seml�spectatIV8 par_a.. OF dI�S futuros e lDce,rtos �o
de cruzeiros nas algibei vem ser fechados. e e13tabelecer na Pátria o

BraSIl. Os males 8a.o a.pontados, .os remédIOS nao

ras' é saÍu a, comprar predo�inio daqueles' que aparece�, prog��sslva e ost.enslvamente co�o
"orgãos de publici'dade, RIO - Falando sobre estão a serviço de Mosco.u ?8 qu� .vIvem milItando corroIdos pela demagogIa
telGvisão' e rádio, para o ato presidencial que oa comunização· do Hnbeclhzada. Ai está um grande mal, onde spa-.

colocá-los à· disposição suspende o IBAD até Brasil. recem os estupidos e os fanfarrões que não dei-

dos dooos des'a Repú xam de pisotear os postulados 'da tradição,. os

blica". mandamentos do ideal, dando nesta época em que

Símaltâneamente, um. Vem ai outro admento vivemos, uma imagem muito diferente da realida-

, deputado do PTB - no-
de naciQnal principalmente com referencia � po-

tem bem isso, e gaucho para os fumantes
litica atual. A posição adotada pelos centristas e

ainda pol' cima, o sr.
sua opinião frente aos proplemas da politica na-

CQmpuls-a�os o jornal Olay de Araújo _ contóu cional, são formadoras de um autentico patl'iotis-
"A Gidade".' edição, do outro fáto, igualmente CURITIBA - A Com- to as despezas cada vez mo, Saliento nesta minha Carta Aberta, o aban·
dia 14 de Agôsto de 1966, esca'broso: as nomeações panhia oe Cigarros Sou- maiores com seus veicu· dono em q�e foram lançados os principios de

.

. enviad() à redação por para Procurador de Um za Oruz, por seu Deparo los que levam os prOdu-I nossa tradição. histórica e cri.stã. Polit�c?s e es·

gentilesa do nosso caro Instituto de Previdl>ncia tamento de vendas con- tos da fabrica aos seus tudantes maqumados pelos dogma� stahmsta, mar- .

lei or, Comandante J. F. estavam sendo compra- firmou a reportagem que fregueses ,no Brasil I xistas
ou qualquer outro adjetivo que lhes con-

de Paula Ramos, do Es das a um milhão de os cigarros de sua fabri-, .
vem, colocam a soberania 'tio Brasil, a luta pela

tado da Guanabara, cl'uzeiros. E mais: o cação serão aumentados mtelfO, Revel?u tamb�_m I manutenção de nOSS8S instituiçees' democraticas,
O jomal em aprêço presidente do I A P O a partfr de setembro. O que o fu�o PIor ocaslao a ajuda ás classes menos favorecidäs e o "a�or

é editado em Sant'Ana !!acolhera", em cinco dias aumento será da ordem das colheitas, e comprado pela Pátria", a serviço de uma id�ologia exotica,
do Liv�amento - as -,_ór, apenas, 2.3M novos fun de 20 por cento. ExpU- .' " .. que não "cola" mais, qua não se enquadra em

gã? ��ndep�:adente e .de cionános, o que aCdl're- cou a empresa, que foi I a ylsta e la �em classlfl- nossos principios e formação histórica.

oplmao.
_

Nos o aprec�a. tava uma elevação de lévada a essa majoração cado pelo plantador.e Enquanto nossas condições financeiras per-
mos ·mUlto. pela manelral f}u'ase um hilhão e meio pelas razões que todos custa em cada safra mais

mitirem, aqui, do . Centro Cultural, vamos cuidar'
franca de abord�r os pro., de cruzeiros no orça- conhecem: custo de vida, caro. de um lado,. para que o Brasil consiga "safar-se'"
blemas da atUl�hdade. mento a_nual hiperdsfici aumento de salarios, d·o - .dessa asfixia econômica. em que se encontra, fruto

��át? qu� chamou. a tário da autarquia! papel e da materia prima. . do "esfôrço" de
-

grupos econômicos brasileiros,
a.snçao,. fOI, se� dÚVIda ' Um govêrno que assim_ Assim sendo cigarro' da Soro Comerciante e por meio que não dAlapidem nossa consciência,
a qJladrIlh� .a�an�o" q,u� procede não estará, cer- marca «Oontinental» pas �ndôstfial.: Na salva- e do outrQ lado vamos cuidar' para. que o Brasil
pela sua. orlgmal�da.de e. tamente, ajudando os sará de Or$ 60 para Cr$ guarda. dos teus não seja cubauizado, quo não receba em seu seio
um �onvIte .. cordIal ao� brasileiros na soluQão 80; o «Mistura Fina:» de iote,resses, inscreva- um golpe comunista, levado pelos vômitos dema-
:cani:h.datos. e uma g�;ran- dos problema·s. Antes Or$ 50 para Or$ �O e o te ha Associação gógicoB He palradores "nacionaIist8s'�, teleguiados
tia às suas pretençoes: p.elo contrá.rio; compli Hollywood c de 01'$ 80 C.omsl'cial e Indus- como se fôsse.m autôlDßtos pelas ordens de Moscou

s� o senhor é. candidato ca-os e complica-nos. para 100. trial de Jaraguá do e arrebanhad,os pelo micróbio v,ermelho, sedento
e quer vencer"'na eleiç�, Está na chave três. f I d b b d d C 'b F'd 1 C t
mande fazer de imediato A companl:iia acrescen- Sul. e

. a so o ar 1J o a� arai as, I ao!, as ro, e

sua-8 cédulal! nésta r�daçio! tou ,as ràzões do aumen-
vamos c�idar também para que as "papagaiadas"
dos Inocente'S, Uteis, corifeus da escridão e' ver�

dugos comunis,tàs, que rezam pela cartilha de
pasquins e jornalecos mentirosos e b1tc,lados por
Moscou, se transformem e fiquem no esquecimento,
Vamos cuidar de tudo isso; elogios são desneces
sários, pois os que vibram por causas justas e

itretorquiyelm�nté brasileiras, verão que lutamos
pelo Bem Oomum em cumprimento do nosso devElr,
e que somos amantes do verdadeirQ 'nacionalismo
e das mais belas realizações que' pode� e devem
ser empreendidas pelo� verdadeiros brasileiros:
a da revolução brasileira, atra.vés da cultura.

Ouritiba, Pr. AgôstO'- 1963

Zair Lorival Luiz Schu�ter

çando riscar a cidade do
mapa. Grandes valas es

tão sendo abertos para
prevenir o/pior.

Jornal··
garante

. el�ei ã o!

PÓRTO ALEGRE <:'t r a g é d i a pareceu �eneses, ocaslao KliemaDn que perdeu sua

O Góvêrno do Estado e prendem·se à política mu- em qUe, em virtude de mulher assassinada sem
.

Assembléia Legislativa to· nicipal, pois Kliemann expressõ·es usadas, verifi- que àté ôgorê! a' polícia
nrara'm luto de três dias havia sido criticado na cou"se o' çrime. Meneses encontrasse o autor, vinhé!
em virtude dô ·assassinato Oâma,ra local, e· por SlI· após cometer o crime foi se mostrando m,Uito alt�
do deputadO do PSD vez publicara nolas no a ca,sa de amigos e. n- rado. Fôrças do exército
Euclides Kliemann abatido de' Santa Cruz do Sul
sábado' em Santa, .cruz do jornal da cidade atacando contrando-se no caminhá estão colaborando ria ma

Sl:Il, (JO
..
recinto d� rádio vereadores q,ue. Ibe eram, com o, vereado.i ao. PSD nutenção da ordem ·abala·

local, pelo ve,reaoor' do adversqs, convldandp-os Arno Frantz foi por êsle da com 'o fato temendo
PTB Flor i a n o Peixo,tq I a debate públ�co na ràdi,? I aJveja�o com {Jois tirosl se couflilos entre os Dar ,

Karan Meneses. Os anter local, a quaIsomente com- que nao acertaram o "lvo:1 li ários do 'PTB e PSD.,

PresidAnte d<,> Centro Oultural Nestor. Vic: or
Praça· Osório' 368, 10.0 andar· sala 1006,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO SAB.ADO, DIA 7·9-1963

I "CIIIIRflO 00. POUO" ij"w,
"., A 'u.u"..

,.,",,-..-_."'-..=-<O::,.,'==".-.'.MC>:.-.><>"oo,-""-,,oo-,,<>oo'""j COIll· :DI!����O�V�����Z S.A.
(,,,do,,,, fl,,�mull.... 1919) 11 '" S O C I A I ,5 '" ß São convidados 08 Senhores ecíonlsres a com-

Emprêsa jQrnalistica �: 3 perecerem na sede da sociedede, em Rio do Cerro
U€orrelo do Povo" Ltda. .���� :·r....r�:·.........,,·...·• ..·�o Municipio de Iaragué do Sul, - dla 28 de setembr�

• 1963-·

I I
- o sr. Hartwich Ha· Ela, brestletra, solteira, de 1963, às 15· horas, afim de deliberar sobre a

EugêniO e::::o�chmõckel Aniversá.rios· nemann; industriária, domiciliada e Assembléia Geral Ordinária com a seguinte Ordem
- a jovem Víttt, filha residente nesre distrito, á do Dia:

de Hilario BODa; Estrada Vila Nova, filha a) Discussão e aprovação do �alanço Geral;
- a srta. Maria Anésia de Francisco Pangratz -e b) Eleição do Oonselhç Fiscal e seus suplentes;

Gonçalves de Araújo, em de Teresia Tischner PanM c) Assuntos diversos.
'

ltapocuzlnho: gratz. NOTA: Achem-se à .dleposlção dos Senhores acto-
- o' sr. Reinhold Ucker, . nlsras, na sede da SOCiedade, os documentos de

em Nereu Ramos; : Editai N. 5.586, de 28 8· 63.
que trata o err. 99 do Decreto Lei 2627 de 26.9.1940.

- a sra. Cecilia Pedri Alfonso Flor da Silva e J
'

d 4õ:. IPapp,'
u eragua o Sul,' em 6 de julho de 1963.

Isolde Gesser
WILHBLM. RADUBNZ, Diretor Presidente.
DBLFINO RADUBNZ, Diretor Cornerctsl.

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador; domiciliado e

residente neste distrito, em
�-;:::==:::;:::::::::::::::::::::=:::=-=:::::::::=:::::::::c:=::.==:::::::::::::;;:::;� Itapocusinho, filho de Sil-
::' :1 vestre Savulski e de EIi-

II < �r. Carlos Mauto �ieira !lsa�,�,A�:a��:�ira, solleira,
iI !i doméslica, domieiliada e

II Advogado ii residente neste distrito, em
II II I h h/

P �b d" II tapocusin o, fil a de Eze- ..

·.i.! Consultas.- areceres e ações so re Ireltös .I.i gorIDI.
:o das Leis do Trabalho, Lei de Acidentes e da I:

Iino Rosá e de Maria Ce- Ela, brasileira, solteira,
:1 Previdência Social (Institutos) - Ações Cíveis ii callo Rosá. funcionária autarquica, do-
ii _ Desquites - Cobranças - Inventários --

.

11 miciliada e residen1e !leso

II Despejo - Defesas Criminais - Habeas Corpus ii Edital N. 6.586, de 22 8-63. ta cidade, filha de José Rio Cêrro, filha de Walter
I' II Paulino Pedrotri e Teresia Fodi e de Maria Bartel Fodi. Borchardt e de Alida Bor-i! --

ii Pangratzii Escritórios 11 E' Edital N. 5.590, de 29-63. chardt.
ii ii Ie, brasileiro, solteiro, Q N 2 9II H

. M 20 JOINVILLQ F 2'494' ,.,

d
.

'1' d Aicido Jose' Neumanu e L..dilal . 5.59 , de 3· 63.
ii enrlque eyer, - LJ - one II operarIO, . omlCI Ia o e re·

!! Marechal Deodoro, 303 _ JARAGUA DO SUL II sidente neste distrito,:á Lídia Zapella Miguel dos Santos eLidia
II

'f
. ,

d I: Estrada Vila Nova, ·fiIho Ele brasl'lel'ro solteiro Silveira
n as terças eiras a tar e 11 de Antonio Pedrotli e d ' , ,

..
.

..

QI' Pd"
e ,indústriário, domiciliado e

�::::::::::::=:::::::::::::::::::::=:::=:::=:::::::::==:::::".:::=::::=':::::::::=:::::�::::::�.: LJ Isa e rotll. residente em São Bento
do Sul, filho de Antonio
Neumann e de Alma RieUer.
Eta, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrilo, em
Ribeirão Molha, filha de
Carlos Zapella e de EI
frida dos Santos Zapella.

BNDBRBÇO:
Caixa Postal, 19

flvenida M�I. Deodoro, 210
Jaragun do Sul • S. 'Catarina

Fazem anos hoje:

\ Dia 11:

ASSINA1'IJRA:

flnual •• • CrS 500,00
. Semestral. • • CrS 300,00
Avulso. . '.' CrS 15,10

- Ondina de Oliveira;
� Werner Mey, em

São Paulo;
- Mercedes, filha de

Inocencio Silva;
- 'H sra. Lez.e l an d a

Maria da Silva Costa, em
Laguna.

/

Fa2em anos amanhã: - Matize, filha do sr.

Bertoldo Dõring; comer-

«::=::::::::::::::::::=::::::-=::::::=� .; o sr. Lourínor Seiferí; ciente em Estrada Itapocu;
'i Z 61 � ,

uj II - a sra. Elsa, espôse - a sra, Irandi, espôsa
ii � '1fJ Ql �'5 li I do sr. Alfredo Müller; do sr. Arno Henschel;
II = Cl: E � ãj � In! - Alfonso, filho de
ri r... -::;::s o' E E d Dia 12:
ii c;.)

. ãi'. -õ U
U

c» II rwin r mann;
II � Zc .... 10 1fJ.;: lfJ

1:1:
- a sre, Waly, espôse

I' � CI) 10 _ o
':. - :a 61 "C 'Q.).c .. do sr. Brúno Friedel, resi-
u Q 10 � "C c ã:i ãi !j
II N (�q) ...

O ..!: E li dente em Três Rios do
li < � := .� • a... ii Norte; ,

ii lII!!!_t O 8. ª �.!!! üj � I! - o garoto Nelson', filhoII � d ::s �._ I L A'
.

i! U o � .!:: E CO � ! do sr. uiz monrn, resi-
II ._ U 61 ,- ii d t Ioinvilleii - u CI) -'=l •

'" c !! en e em ;
ii 9 Q '.E 'O

• ia §
-

H - a sra. Terezinha,
g = .... 1

'õ,. S o Õ ti � ii espôsa do sr. Emanuel
ii 'lU UJ g U õ'iã ,'11'!i � -.:::: Q.) � =6- •

'E o: Pereira, coletor estadual
II
_ tt::. - - 'Q.) «l.�. li emIbtrama.ii _ � :ß E.2 t:: o .1

ii.... "C.... ... ..... tIO II·1·'....:3 ._ = "iã � , ()o
II.

.. < IfJbIls.. ..... 1fJ1I:!

.. Q.).... Q.) N II
li::. õ: -= bIl' /!5! 'i: n
ii � � lfJ a � fi
ii 10 10 10 u::s I!
iJ ::s uuo 10 II
ii • o: ·CC�U I!
li a=: .- II:! -= . li
ii - u- 'i:;::;! E li
ii .... U� - II

�::::::::::�=:::::::::.,::=-:::::='=:::=,:,j)

- o sr. Wal dem a r

Grubba;
- o menino Inácio, filho

do sr. Alvino Lernke, em

Rio da Luz Vitória;
- êI sra. Elízabethe,

espõsa do sr. Wendelim
ôchmldt ;

Dia 13:

- o sr. Alexandre Costa;
- a sra. Noemia da

Cunha Jacobi, em Itapo
cuzlnho ;
- Iris PawloDski, em

Blumenau;
- o garotinho Alfredi

nho Sckiba, em Curitiba;
- a sra. IIse, �spôsa

do sr. Osmar Duarte, em

:r=::::==::::::;======::::::::::::==::::::::::::C:::''::::::C:=::::::� Jaraguá do Sul.

� "lDlR. lERllCIBI KAUfMANN li Registro Civil
ti M.GDI�O �IBURGIAO II

II
li

Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- 'i
sidades de Col6nia (Alemanha) e Pôrto Alegre

CIRURGIA - SBNHOIUS - PARTOS - CRIANÇAS B

CLINICA aeRAL

Dia 9:

- o sr. AlUno Pereira;
- o sr. Damasio Schmitt;
- O sr. Wal dem a r

SchmiU;
- o sr. Albrecht Gumz;

Aurea Müller Grubba, Oticial
do R e gis t r o Civil do
I (l. Distrito da Comarca J a
(aguá do Sul, Estado de

Santa Catarina, Brasil.
faz saber que comparece

ram no cartório exibindo o�

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar-se:

Longa prátiea em Hospitals EDrop�D8

Edital n. 5.584, de 21·8·63.

Alexandre Savt,Ilski e

Olga Tereza Rosá

u
ii
ii
ii Consultório e residência: I.
'i •

P
II

ti TeL 244' -: Rua Preso Epitac;.io essôa, 405 IIIii

�.:�Ji! CONSULTAS: ,I!IIPela manhã: da� 8 1/2 ás 11 horas
II I:

ii . Pelá tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas ii
li II

ß Atende chamados tambem à Noite II
�:::�::,:======:::===========::::::==--==::::::=.d)

m!!!l!llllliiEi !!EEI! ;�!SaU=![E!!i�_!.!!!iE!:-iilllE!t dSI!!!!!!!_ii::.1! ;f!\!!!la

l!i))r. Ml1!llrmO �arreto �e .Á\leve�o I
I II •••••••• II I
i_R" ImIII Com ,escritório nésta cidade à Av. Marechal Deodqro

1 da Fonseca nO. 122, para melhor servir seus clientes;
I..

'

mantêm est.reito intercâmbio judiciário com os ex-Escritórios

I de Advogacia DR. 'HEE,CILIO ALEXANDRE DA LUZ, .1
I com séde em Joinville e São Francisßo do Sul ; est�· em Im condições de, também, aceitar causas para, aquelas Co

I marcas, sem maiores onus para seus co�stituintes. I
.1Ei!i!!lIIiBII!E!l!!BalIE!!i!!_�IIE!iiIIl!!!!l!lIII5iIlllE!i!l!5E!��_1I j�11D

EI�, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado ere
sidente neste distrito, em

Três Rios do Norte, filho
de Alvino Flor da Silva e
de Eveltna Alves.'
Ela, breslleíre, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrilo, em
Três Rios do Norte, filha
de Antonio Gesser e de
Elsa ôchroeder Gesser.

Edital N. 5.587, de 28-8-65.

Arno Wehrmeister e Irene
Ribeiro

Ele, brasileiro, solteiro,
pedreiro, domiciliado e re
sidente nesta cidade, filho
de Wilhelm Wehrmeister e

de Alma Wehrmeister.
Ela, brasileira, 'solteira,

doméstica, domiciliada e

residente nesta cidade, fi
lha de Morgenio Ribeiro
e de Marid TaU Ribeiro.

Edital N. 6.588, de 29 8 65.

Cópia de Edital de Pro
clamas de Casamento, re·
cebida do Oficial do Re
gistro .

Civil do Distrilo
Schroeder.

Acir dos Santos e Augus·
tinha Nilza Silvestre

Ele, brasileiro, solteiro,
industriário, domiciliado e

residente no Distrito
Schroeder, filho de Manoel
Sérgio dos Santos e de
Ana Almeida dos Sanlos
Ela, brasileira, solteira,

industriária, domiciliada e

J'esidente neste distrito, fi
lha de José Silvestre e de
Ana Silvestre.

Edital N. 5.b89, de 31-8 t3.

Saule Eduardo Pegorini e

Anita Fodi

Ele, brasileiro, solteiro,
comerciário, domiciliado e

residl'Dle em' Curitiba, fi·
lho de Horacio Pegorini e
de Ermelinda Provin Pe·

Edital N. 5.591, de 3·9-63

Gerhardt Volkmarrn
e Vera Borchardt

Elle, bra ileiro, solteiro,
operário, domiciliado e re

sidente neste distrito, em

Rio Cêrro, filho de Alfre
do V'olkmann e de Adela
Erdmann Volkmann.
Ela,. brasileira, solteira,

indusfriéiria, domiciliada e

residente neste distrito, em

Pägtna 2

Dr. Francisco Antonio Piccio.;;-l
:mr�DICO ". I

Cirurgia Geral de adultos e eriançae - Clí
nica Geral - Partos - Operações -

Moléstias de Senhoras 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 15 as 18 hs.
c oR 1!J JPA - S.&NlrA CATAHINA

I Moderníssimo "AfROTOR" m
I R�duz o rernpo de traba lho I
I e aumenta o conforto do CLIENTE.. •

ia I;:;;
III

CLíNICA - CIRURGIA - PRÓTESE 6iI

I
RAIOS X I

I
C

o(:::�:6::0��:;�iI�·��i�n�:;:'�:� /91' I
IiIliiiliilE!!i!!!!!!!!!!l��H-:-;"; 4 ·v==m

rr:10:::::::;;=::::::::: ::::-.::::::: ::::::::::::=:::::: :::::::::=:::::::::::: :::::::::::: :::=:::::.:::�

II Dr. � ui no Fernanno Fi�G�� r II
!I Cirurgião Dentista ii
li i!
II iI
II Comunica a seus clientes que se acha 11
II estabelecido em suss novas instala.ções iI
II à Av. Getúlio Vargas, 170 - I:
if (ao lado da SapatarIa Freiberger) !l
�:::::::-.:======:::::::======::::::::::::::::::=::::=:::====::d)
.::dJ:t:c::::::::::--:-=::::;,;:::;:=--=.:.;;..-::::::=:::::::::=:;;=--:::::::::::::::::"� .

ii Ia••• e I • 88. t) •• , ••• Ii
II JARAGUÁ DO SUL -- li
� "
ii 'I

II Medicamentos e Perfumarias !i
iI Símbolo de Honestidade iI
II Oonfiança e Presteza ii
� P
II A que melhor lhe atende ii
II e pelos menores preços ii
�=::::::=====--==:::==�=:=::;===:::::::::=rF

Ele, brasileiro, solteiro,
operáriO, domiciliado e re

sidente neste distrito a Es.
trada Vila Nova, filho' de
Pedro Gonzaga dos San
tos e de Pascoalina Ana
Zapellini dos Santos.
Ela, brasileira, solteira,

industriária, domiciliada e

residenie neste distrito, á
Estrada Jaraguá, filha de
Eulalia Silveira.

E 'para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pel;l impren·
sa e em cartório onde será
aiixado durante 15 dias. Si
algue'm souber de algum im

peàimento
c

acuse-o para, os

tins legais.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Oficial

"Correio do Povo"
qm jornal a

serviço do povo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



No caso dos terrenos já cultivados pode se

formar os pastos por dois princípios. O primeiro
consiste em repetir o que foi dito no caso ante
rior isto é o' capim é semeado á sombra do cultí
vo (ie verão. Em geral esse método visa como a

colheita do milho, cobrir parte das despesas que
ocorrem no plantio do capim.

Ligeira modificação pode se introduzir neste II"!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�

método visando beneíícíar o pasto. Consiste ela
Apotheke "8Ch u-I-z"-'em plantar o milho em linhas mais distantes, ou

seja de cada 1,5m, o que irá permitir maior lumí- IAJD:. aGUA DO �ULnosidade nas entre linhas, 4» .IlU.Ml. �

Semeia se assim entre cada 2 ruas de milho
uma Iaixa larga de capim.

'0 plantio a sombra é também recomendado
para as espécies como os capins pangolas, quicuiu,
elefante, etc. cuja propagação é feita vegetative
mente, por meio de caules ou partes enraizadas.

A semente ou muda deve ser plantada na o-
casião da segunda limpa

.

do milho. Aproveite-se
a capínação do cereal para jogar as sementes a

brangendo o mats possivel a largura total das en

tre linhas. As mudas devem ser plantadas em sul
cos a O,50m do milho, cabendo pois, 2 carreiras
de mudas dentro de cana entre linhas do milho,

Quando se segue esse método de plantar pas-
•

to a 'sombra do cereal do mais aconselhável é es

tabelecer a cultura do milho com as primeiras
c-huvas, em setembro o que írâ permitir mais tem
po para o pasto subjacente S8 desenvolva.

�oooooooooo�oooo�oooooooooo�oooooo���oooooooo�OO�OOOOOOOO}OOOO�OOOOOOOOOO�oooooooooooo�ooooooooOOOOOOOOOOOOOOOO�
�..

.
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.

�

I U NIÃO P .OPUlAR T RABAlHIST A E
00 �

I Pela continuação da: Obra Administrativa ße Will Y G E RMAN O GE S S N FR, I
I v�le: LEOPOLDO :K:RUEGER i
� �

I
.

p a r a Prefeito Municipal de Corupá I
�.

"

"

,,'
.
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Boa Pastagem - Maior Produção de Leile
Hoje nós procuramos esclarecer algo sôbre

um assunto muito importante, principalmente para
os criadores de gado' leiteiro. Trata se da forma
ção e manejo. das pastagens.

Primeiramente nós falaremos sobre a forma
ção de pasto em terras de desmatamento recente.

, Neste. caso, após a derruba do mato, cultiva-se
uma espécie anual por 1 ·ou 2 anos. No terceiro
ano agrícola o capím maís comumente o Jaraguá
ou o gordura,' é semeado nas entre linhas do mi
lho. Para o capim colonião, muito embora se pro
pague por sementes, a prática mais consagrada
consiste em plantar mudas em covas que podem

_ variar nas distancias de 2x2 m. até 6x6 metros,
Tantos para este como para os outros dois

capins citados o que Iormará realmente o pasto
são as sementes que irão cair no ano seguinte.

.

. É como se vê um método que Iéva 2
.

anos

para que o pasto esteja estabelecido não é facil
no entanto, recomendar outras práticas maís avan
çadas em virtude dos tocos que ainda permane
ciam no terreno, Impossíbílítado o emprego de

máquinas.
\

Formação dê Pastos em Solos já
Cultivados:

•

,

Adubação das Pastagens
A fertilização das pastagens é sempre mais

cara que das plantas anuais.
Ê fácil de se entender essa exígêncía das

forrageiras pois, enquanto o algodão, o milho, por
exemplo, são adubados no sulco, o pasto precisa
receber os fbrtilizantes sobre a á,rea integral. Via
de regra são necessárias 4-5 vezes mais adubo

para um pasto que para uma. cultura de verão.
Além disso convém ter sempre em mente que

os pastos constituem verdadeiras clllturas perma
nentes que são utilizadas durante todo o' ano, de
v'endo fornecer produções diárias de forragem aos

animais.' ;

As 'recomendações de adubos para pastos
precisam basear-se sempre nos resultados de 'aná
lise de terra.� Como idéia ger.al das quantidades
de adubo necessárias 80S pastos pode-se citar a

seguinte fórmula:
r

Vende-se 5 morgos vargem, sem casa. Cr$ 650.000,00 ..
Pagamento a combinar.
1 terreno com 1õ morgos, 2 mil pes de bananas,
mato virgem, casa de madeira, rancho, pasto cercado
tanque de peixe. negócio urgente Cr$ 700.00�,00.
5 klms. da cidade -- Estrada Itapocú

�__""--"""""""'---------"""""""'l70 morgos, casa de material, 2 rancho 8x8, BO mil

� VEND E S E pés de cana, um engenho de cana de ferro, 1 tonél
-

1
de 10 mil litros, um engenho de farinha, arroizera

�. para tOO sacos com água proprie, 10 mil pes de
� Uma propriedede com 1.200 morgos - terras aipim, 2 mil pes de bananas, 15 morgos pasto, 1

� apropriadas para o plantio do arroz - contendo � parelha de cavalo co!" cerroça, 1 arado, í �rampea-.
� o seguinte: � dor, 1 motor oleo cru de 10 cavalos, negocio urgen- .

S " .

�
re e de oportunidade - Cr$ 4.000.00000. Cr$ ...

) Um bananal com 10.000 pes produztveis. 2.000.000,00 a viste e restunte combina-se o' pgmto.
30 morgos de arrozeira plantada.

� tO mil mettos de valas pera arrozeiras. �
� Llma estrada construída dentro do terreno (2.500mrs) �

-

� �5�a�!: �: �:3;�r�. frutíferas enxertadas. � Sintonizem a Rádio Colon �e Joinuille
.

� 1 pasto cercado com arame. �
� t2 mil pés de aipim.. � Todos os
� 1 Batedeira n.O Õ - com motor - ótimo estado. �
�. 1 Carroça - etc. erc, etc. �
� Melhores informações com Vitor Zimmermann. � Entrevista com o

t::�����;:,��::�J·

��10�

Superenxovais Blumenau
Para solteiros, para noivas e

para o lar. Excelentes para o

lar. Bxcelentes para usar. 08
superenxovais Blumenau são

garantidos por famosas marcas

da Industria Textil Catarinense.

Você se orgulhará de ter em

seu lar os euperenzovais Biume.
nau. Aguarde a visita de uma

representante.
Agente autorizado nesta

praça sr. Moacyr Silva.

Dr.Rein�l:;;;;�
I
-

"ADVOGADO II
Escritório ao lado da Prefeitura

! JARAGUÁ DO SUL

������������.����_,.

Corretagem e Imobiliaria "DALMA"
Av. Mal. Deodoro n. 155

- Junto a Casa Lotéric�
Uma organizaGão dos bons ß9gócifiS oferece!

Rua João Planinscheck -

t terreno' 12x7õ 'com casa de madeira, pasto, rancho,
luz elétrica Gr$ 400.000,00;
1 terreno 12x62, com casa de madeira Cr$ 350.000;00;
2 lotes 15xõ5, cada um Cr$ 130.000,00;
1 lote 15x44 e-s 150.000,00;
t lote t 5x44 Cr$ 140.000,00.
1 casa de madeira 8x8 nove - renehe - chácara
- área de 840 m2 vende-se por motivo de mudança.
e-s 600.000,00.'
No cen tro da cidade -

Vende se uma casa material com diversas benfeito
rias. Negócio urgente, preço de ocasião Cr$.....
1.ÕOO.000,00. Combina-se pegamento.
1 terreno com 12.500 m2., plaino com um riacho
atravessando o mesmo, sem casa, próprio pera IOJea
mente, lugar de futuro Cr$ 1.500.000,00 pode-se
combinar o pagamento.
Casa de madeira nove 9x9. rancho 4x5, pasto. cer
cado plantações diversas, fundos para o. rio Itapocú
terreno com área 7.500m2; Cr$ 2.UOO.000,OO, combi
na-se o pagamento.
Vende-se uma casa de material nove com bar ins
talado no centro da cídade rua principal, negócio
urgente e de ocasião. Vende-se por motivo mudança
- combina-se pagamento Cr$ 3600.000,00.
Rua Rio Branco: um terreno com área 2.050 m2,
casa de madeire, renehe 8x6 instalado 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 casá de madeira 7x9, um rancho 7x7, terreno de
14x40 todo. cercado, luz elétrica. Cr$ 800.000,00 óti
mo negócio;

Duas ótimas casas de material terreno com área
de 14x65 uma com fundös para o rio Jaraguá Cr$.
1.300.000.00 e e-s 1.500.000,00.
Três Rios do Sul -

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

arn besten zu den geringsten Preisen bedíenr

ADUBAÇÃO FOSFATADA:
Fosfato natural 80%
Superfosfato simples 20%
Dessa mistura ou seu equivalente em fósforo,

usar de 500 a 1000 quilos por- hectare de 2 a ii an08.

A C A B ';IE § (;
SERVIÇO DE EXTENSÃO RURAL

Escritório Local de Jaraguá do .sul

domingos, às 12,45 horas, na

faixa de 1090 Kcs.:

deputado Pedro Colin

(!l�SfJ@I8��B8(i... iIlJ lJIIl1�;;:a;J&!JbiSIBiS8i)

II' ;:::':':::e;��::�':.:� I
Filmes e Material Foto - Aparelhos e Acessórios I

I A pedido. àtende a domicilio e tambem i
I .

em lo-::alidadea vizinhas I
1'i���,*�_iI!I6if!!18�!E" !a1!iSIB�
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Churrascos 62.090,00
Bebidas

. 159.0:-30,00
Cigarros e Fosforas 10.451.00
Pães 9.100,00
Tipografia (impressos) 9.140.00
Compra de Macarrão e Aletria 2.950,00
2 sacos de baterínhes. 5.000,00
Guarda Noturna 4.500,00
Gelo 1.800,00
30% ao acertador de Palpites 1.935.00

o-s 265.996.00
Prendas treustertdes para
as barracas e que figura-
ram na lista de Doações 68.760,00 334.756.00 ... _
Renda líquida Cr$ 1.012.193,00

\

A.NO XLIV JAR�Ouli DO SUL (SANTA CATARINA) ,- SÁBADO, 7 DB SBTBMBRO DB 1963 _.- N.O 2.24�

"Seara Vermelha"· '

.. RESULTADO" D�. fESTA . d� . ,;
_ Filme de Proporções Escola Normal

.

DIvIDa Providencia
,

.

p: d I
realizada em 11 de agôslo de 1.963

" - Seara Vermelha tem nove mente. reserone as pe os
,

edições brasileiras {á últl- sistemas de expl?�aç�o DISCRIMINAJÇA.O:,
ma, saída muito recente- desumanas do letífúndlo Doações Diversas Cr$
mente} e está fraduzida e pelas. secas, os campo-

. ein 21 línguas: neses emigram pera o Sul, BARRACAS:

_ O rema de "Se'ara especlefmente pera Q Es- ,De Bonecas

tado .de São Paulo, em D� Cr$ 1�0.00
. Vermelha" é arualísstmo. As busca de melhores condi- De Pescaria
mígraçõés dos nordestlnos, ç�-es de vida. Muitos, ('IlC De �oelhinhos
como . consequência das rém não encontrando as De Jogo de Dados
desumanas condições da faciiidades de trabalho com De PalSsarinhos
exploração agrícola, derl-

que sonhavam, retornam De C�valinhosvedas do 'Iatifúndlo, são às suas terras e à anterior . De Bichos
ponto dominante das preo- ou pior struaçãc. De R?da da Fortuna
'cupações dos políticos,. .

De Bingo
s octõlogos , moralistas, -:- Jorge Amado mostra-nos, Livro de Ouro
eclesiásticos e econornls- em ".se��a Vermelha", com? Campanha de Tijolos
tas. A solução do grave as famílles, enquanto radl- Campanha da Capelinha
problema da fixação do cada� �a ferra, nas .fazen- OOSINHA EM GERAL'nordestino na rerra e o das, ainda que Vivendo - .

melhoramento substancial em condições precárias, se Chur.rascos 116,215,00
das suas condições de vida mantém unidas e vivendo Sals!chas e Cachorro Quente 30.020,00
constituem igualmente pon- de acôrdo com �elevad()s Alm,oço, Jantar, etc. 11 t..t 95,00
to de preocupação ínter-. padrões morais. Porém.tna Cafe 38.644,00 296.074,00
nacional pelas consequên sua caminhada pare o Sul, Beb j das '254,248,00
elas que, em futuro próxl- tudo se desagrega. Flsíce- DIVERSOS:
mo,

.

sé podem prever, a mente, pela separação, a Cinema
não serem levadas a cabo doença, a morte, e moral- Rifa de uma Toalha
medidas .globets que se mente, pelo desmorona-] Lista de Palpites
impõem. mente' de lôda a estrutura Renda Bruta Total
- Seara Vermelha ílustre ao contato com outros

magrfiflcamente tal tema e meios.
poderá servir pera dar uma - Jorle Amado fez a re
idéia aos que o deseonhe- visão completa dos díélo
cem, da: magnitude do gos.
problema e' das sues im-

_ Alberio B'lferS! elabo
plicâncias. Nesse sentido rou o roteiro cínemato
se pode diz�r,que "S�ar_a gráfico.Vermelha" vira a constítuír _

um "documento" do maís
(

-:- Jorge Amado e .um dos

alto lnterêsse nacional e mal�re� vultos da.llteratura
da maior arualídade. brasileira e mu�dla1. �e!D-

bro da Academia Braelleíre
- Jorie-Amado, romancista de Letras, detentor de hon

que tenro se tem dedicado rosas distinções nacionais
ao estudo dos problemas e internacionais, é o escri
sociais brasileiros; não .tor brasileiro mais conhe
podia ficar indiferente ao cido no estrangeiro. Tem
problema do êxodo rural traduções de obras suas

do Nordeste do Brasil. em 35 línguas: Quasi todos
Trata-se dum grave pro- os livros de Jorge Arriado
blema nacional, afetando têm'

.

os seus' direitos de
dezenas e até centenas de adaptação ao cinema ven-

milhares de famHiàs anual- didos pera o estrangeiro.

Cr$ 55.674,00
26.500,00
33.281,00
18791,00
5.270,00
6.000,00
1.650,00
54,310,00
31.320,00
45,121.00 277.917,00

107.000,00
'62.050,00
12.240,00

2.110,00
2.000,00
6.4DO,OO 10.560.00

. . e-s 1.346.949,00
DESPESAS:

Irmã Florianis - Superiore
Irmã Isabel . Diretora

'

Comércio e Indústria BREITHAUPT S/A.
CONVOCAÇÃO para

Assembléia Geral Ordinária
i

RfRnßftOO fiRURRH
.

S/H: Jn�ústria e Comércio
Assembléia Geral Extraordinária

Editàl .de Convocação
Pelo pr.esente edital de convocação, são con

vidados, os' senhores acionistas da firma Bernar
do Grubba S/A. Ind·Ústria· e Comércio à reunirem
se em assembléia Geral Estraordinária que será
realizada em nossa séde social à. Rua Presillente
Epitácio Pes;Ôa N, 1.'1.07, nesta cidade, às nove (9)
horas do dia 30 de Setembro do corrente ano, pa·
ra deliberarem sôbr�'a seguinte

ORDEM DO DIA:

Convocamos os Senhores Acionistas désta
Sociedade p,ara comparecerem à Assembléia Geral
Ordinária, ô se realizar no dia 26. de Outubro de 1963,
as 15 horas, em sua sede social, à Rua Goronel
Emilio Carlos Jourdan, 21, em Jaraguá do Sul, para
deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

D - Relatório da Diretoria;
li) - Parecer do Conselho Fiscal;
III) - Exame, discussão e aprovação do Balanço

Geral, conta de Lucros e Perdas e demais
documentos relativos ao ano social de
1./7/62 a 29/6j63;

IV) - Eleição do Conselho Fiscal;
\l) � Diversos assuntos de interêsse social.

A Y I S O
I •

• �

Acham-se à disposição dos, Senhores Acionistas,
na sede social, os documentos a' que se refere o Art.
99,. do Deéreto-Lei n.O 2,6�7, de 26 de set. d� 1940.

Jaraguá dO Sul, 23 de agôsto de 1963..
al :...... ARJ'HUR BRElTHAUPT, Diretor

WALTER BREITHAUPT, Diretor .

1) � Aumento de cbpital so�ial conforme pro-
posta da diretoria;.

.

. .I

2) - Alteração ,parcial dos esta,tutos sociais;
ö) :.__ Outro.s assuntos de inter6s,se social.

Jaraguá do' Sul, 5 de Setemtiro 1963.
(WALDEMAR GRUBBA

. -"

Diretor President�

. ICONVITE
Clube Á'gua
A Diretoria tem o grato prazer de con

vidar os simpatizantes e sócios em ger�al' parDt
o grande BAILE DE COROAÇÃO DA RAINHA,
que será. �fetiv.ado na Doite de boje,

.

O baile será abrilhantado pela Orquestra
AMÉRICA, de Brusque. -

.

'

Não haverá convi�es eflpeciais_
Pelo éomparecimento de. todos antecipa

damente agrad.ece

t. ngrí1d�l!im�nlo
Atendendo à vontade do Senhor, deixou

esta vida, no dia 28 de Agôsto de 1963, pelas
19 horas, meu querido espôso, nosso bom pai,
sogro, avô e bisavô .

Wilhelm' GtJmz,
depois de longa enfermidade, suportada Cristã
mente, com iii idade de' 76 anos.

' .

A"gradecemos em especial os quertdes
vizinhos 'que nos auxiliaram durante o dlflcll
transe, Egualmenfe agradecemos ao PasJor.
Karl Gehrlng, pelas palavras de conforto e pela
assistência 'espiritual durante tôdo o período
de sua enfermidade. Desejamos, também, exter
nar nosso melhor a redeclmento pelas inúmeras
corôas e flôres, assim como pelas: rnenífesra
ções de pesar, por ínterrnédío de cartões e

. telegramas.
Em luto profundo
a

.

VVII. Emilie Gumz e filhos
,

Jaragu'á do Sul, Setembro de 1963.

Todesanzeige und
Danksagungt

Dem Herrn über Leben und Tod hat es

gefallen, am 28. August abends 7 Uhr, meinen
lieben Mann, unsern guten Vater, Schwieger
vater, Grossveter und Llrgrossvater

Wilhelm Gumz
nach langem und mit christlicher Geduld ertra

genem Leiden, im Alter von 76 Jahren, heim
zurufen.

Ganz besonders sei gedankt den lieben
Nachbarn, die uns in den letzten schweren
Stunden hilfreich zur Seite standen. Auch den
ken wir unserm Pfarrer, Herrn Pastor Gehring,
herzlich für den Trost und die innere Stärkung,
die er unserem lieben Verstorbenen während
seiner Leidenszeit zukommen ltess.

Vergessen sollen auch nicht die vielen
Kranz und Blumenspenden sein, sowie die
Kondolenzketten und Te�gramme, wofür wir
ebenfalls danken.

"

In tiefer Trauer

Witwe Emilie Sumz und linder

t A�!�d�Cimento
·Vva. Petronilia cau Stahl

comunica o seu passamento, ocorrido no

dia �1 de agôsto de 1963, pelas 18,30 horas,
quando contava a idade de 67 anos, 7.meses
e 1 dia.

Por. intermédio dêste d�seja a familia'
enlutada agradecer a todos os amigos, co

nhecidos e parentes o acompanhamento do
féretro até sua última morada, que enviaram

. ,flôres, corôas, cartas e telegramas.
Em, especial agradecem ao Rev. Pe..

Vigário Donato Wiemes, pela' assistência
espiritual, ao IH-. Walqemiro. Mazuteclien,
pelos cuidados médicos e aos srs. Prefeito
Municipal, - Roland Haroid Dornbusch, Er
wino Gramkow, e Pedro Perfeito' pelos
valiosos auxilios durante o dificil transe e

convidam a todos para a Missa de 7°. Diá,·
a verificar-se no ,dia ,7 do corrente, às 7
horas na Igreja Matriz,. '

Jaraguá· do Sul, Agôsto de 1963

A FAMILIA ENLUTAB.�
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