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·,Aco·nleceu na Câmara
Licença para transmitir sessões. legislativas
providências - Solidariedade ao Mal. Castello

,

, notas interessantes
pensão dos trabalhos, por balhe de seu vereador
õ minutos, afim de enca- preferido. Do mesmo ve

mínhar a votação da ban- reaaor ainda, solícítanso
cada do PSD, ao final a abertura de valetes na

do que foi a petição Rua Venâncio da Silva

aprovada unãuímemente, 'POrto, em péssimo esta,

8sperando·se que, dentro do. o que lhe valeu uma

em breve o povo [ara- reprimenda por enten

guaense poderá ecomps- der-sé que sõ caberia à
nhar, pelo rádio, o tra oposição de reclamar,

entendendo o líder do

govêrno, num aparte, de
que "08 ue casa" não
precisavam requerer tais
providências, o que pro
va que as coisas andam
mal, mesmo.

O v.e r e a d o r Hans
G.rhard Mayar, obteve
aprovação de requeri
mento ao Dr. Luiz Ga
briel, Secretário da Agri
eultura, solícítandc ur

gente envío de vacina
pars combate a aftosa
que está recrudecendo
no Município.
O vereador Pedro Fa

gundes requereu expe
dição de telegrama de
solidariedade ao Mal.
Castelo Branco, em Iace
de sua atuação à

'

frente
da Nação, da qual abste
ve-se de votar o verea

dor Aldo Prada por ques
tões particulares, edcla
recendo, contudo, que
não estava votando con

tra o Presidente dA Re
pública.
O Vereador EugêniO

Vitor Schmöckel, reque
rli'lI exp8di�ão ae oficio
ao ir. Augusto Sylvio
Prodöhl, de congratula
ção 80 ex vereador e ex

secr.tário da Câmara de
Jaraguá do Sul, pela sua

invElstidura no cargo de
pcrof9sl!lor dA Português
e Sociologia, peloMinistro

2a. - feira realizou - ie
maís uma sessão extraor
dinária da Câmara Mu
nicipal de Jaraguá do
Sul, a que compareceram
os vereadores Loreno
Marcatto, João Cardoso,
Norberto Hafermanu. Cle
menceau do· Amaral,
Erich Baptista. Aldo Pra
da, Octecilío Pedro Ra
mos, H a D 8 'G e r h a r d

Mayer, Pedro Fagundes.
Eugênio Vitor Schmöckel
e Francisco Modrock.
No expediente, após a

leitura da ata d08 traba
lhos (lA 1888io aateríor,
foi lido requerimento do
vereador Aldo Prada.so
licitando licença da Cala
para a retransmissão dos
.trab e lho s legtalattvos,
provocando deasncontra
"dos debates, com sus

Circulação di
Carreie do Povo
Tendo fim vista as fel!l

tivirtades prcgramanas
para o "Dia do Colono",
este semauãrlo d.ixar'
de circular dia 18 de julho
para retornar no dia 25
do corrente, com uma

edição especial.
_

Gratos. A REDAQAO

Irmão Atico honra Jaraguä do Sul

A· Vocaçã� de Colombo
A figura do navegenre Ia e organista, tendo. Ire

genovês, descobridor d� quentado um Curso de
América, já inspirou mes- Canto Greioriano na aba
tres de lôJas' as artes, No dia de Solesmos, na Fran
Rio" no ano de 1862, apre- ça. Em 1961 fundou a

sentou se a ópera "Desco- Orquestra Sinfonica Ar·
brimento da América de quidioceslino da qual é

Domingos José ferreira reg-ente titular. Entre suas
. com libreto de Joaquim N. composições, na maioria
de Souza e Silva. Enlre de musica sacra, conSla

as ultimas obras de Car- um- melodrama e a ópera
los Gorr.es consta o bom I - Juca - Pirama, ins

poema sinfonico "Co10m ' pirada no celebre poema
bo", gravado ,re�enlemen, de Gonçalves Dias, cuja
te pelos Concerlos Mali estréia teve lugar em Cu
nais da Mercedes. ßenz em ritiba no ano de 1947.
tiragém particular com a HA vocação' de Colom
participação de musicos bo", sua obra mais recente,
e canlores paulislanos. in,icia-se com umã aberlu-

ra em e� ti lo marcial.
UMA NOVA ÓPERA O maeSlro Rubini diri.

BRASILEIRA giu com eficiência a Or-

Na seJ1lana passada questra Sin'fonica Arqui,
apresentou-se pela prime!- diocesano, reforçada por
ra vez, no Teatro ,do Co- elementos profissionais.
légio Arquidiocesano,' 1:1 F�zemos votos que seu

ópera lirica "A vocação trabalho, fruto 'de grande
de Colombo" com a lelra e ideolismo e abnêgados es

música de ÁUco Rubini, forços, seja apresentado,
inspirado no argumento como merece, ainda nume-

.

"Colombo fanciullo" de rosas vezes num tealro

L Morione. maior cOé!ldjuvado pelas
Irmão Álico Rubini, na- indispensaveis condições

tural ,de" Santa Calarina, é

I,ecnic�-cenicâs, illcanç.an
professor de Humanidades do aS�lm o grande pu�l�co.
e de·Musica, mestre-cape' apreCiador de arIe Ilrlca.

Coroada a nova

Miss Brasil
Petrópoli. - Foi reali

zada dis 5 à noite a 'festa
dé eor08Qio-de Mills BraAil
1964:, Ângela Vasconcelos.
A reprelantan.te doParaná
reoebeu a corôa no Hotel
Quitandinha.

Situação pede
Branco Outras

"Correio do Povo"
um jornal a

serviço 40 povo

;�Of�d;�av��o seu����u�a� Professor Augusto Sylvio Prodöhl
Lacerda; oficio à Câmara O sr. AU2'usto Sylvio vío Prodöhl, jornalista eJunior de Joinville, de

Prodöhl, ex dtreror dêsre escritor, pera lecionar, nosaplauao pela campanha sernenérío, acaba de ver 1.0 e 2 o ciclos dos aos
em favor da criação, em

05 seus méritos reconhe- sos Estabelectmenros deJoinville, de uma Facul- cidos pelo Ministério da Ensino, as disctpllnes dedade Estadual de Oiên-
Educação e Culrure, com Português e de Sociologia.cias Economicas e de
sua aurortzeçäó pera lecio O alo vem de repercucongratulação ao Depu' nar as rnerertas de .por- !ir simpáticamente em os

tado Arno Enke, pela tuguês e sociologia, nos nossoscirculos intelactuats
epresentação do projeto 1.0 e 2,· ciclos do ensino sobretudo, por se tratar de
de lei, nêsse sentido, à' secundário. A noticia teve intelectual de comprovaAssembléia Legislativa de

grete repercussão, nêste dos méritos, estudiosoSanta Oatartns; oficio 80
Município, tendo a Cãma- infatiiável, e que agoradeputado federal Lauro
re Municipal se menífes- vem de alcançar a cátedra,Carneiro de Loyols, oo- lado ao ex-vereador e de em consolidação ao seuesunieando B extensão onde ocupou o cargo de conceito de sociólogodas homenagens do L.- ôecrerérto. através também dos mui

gil!llativo Jaraguaense, a08 Desejamos filzer nossas tos ilrtigós de profundidaátoll Il serem realizados
es palavras estampedéa de dívulgados pela "Apela Câmara Municipal na edição de õ do eorrente, Noticia".

de Joineille, Que conferiu do nosso confrade "A Ao velho colega, pro-o título de "Cidadão
Noticia", de Ioinville: fessor Augusto Sylvio,Joinvillense", 80 mais "Por ato do Mtntstértc nosso destacado colaboeficiente deputado cata- da Educeçäo e Cultura, redor, os nossos cumpririnense, integrante da através da Direrorte do mentes por mers essa disbanoada da UDN 9 su Ensino Se cundérto, vem de linção conquistada em sua

gestão a ser comunicada
ser autonzedo oftcíelmen- brilhante carreirra inrelec-,ao Prefeito, assegurando I� o senhör Augusto ôyl- jual.providências CApazes que f

permitam que as äreas
.I...-�--------------------

entre um e outro jBziro,
no Oemitério Municipal,
sejam devidamente calça-
das, possibilitando line Em edição anterior es
e �mpla circulação das

tampamos a manifestaçãopessou em procura de
do ,Governador Adhemar

seus entes falecidos.
-de Buros, em face da

Na ordem do dia con- solidariedade pelos scon-
tinuaraUl a ser discutidos t.cimentos rêVolucioná-
profetos de leis já anun' rios de abril último.
ciados em edições ante-I No COrnH' rI� semlina,
riores. recebemos novas mani-

'Ao término dos' fra ba - fe8t�ções, as.q uais repro
lhos o sr. Loreno Mar- duzlmos abaiXO:

caUo, Presidente da ��- GOV�RNO DE
mar�, exp!anou "mater!a. MINAS GERAIS
contIda no Jornal CorreIo
do Povo",- estabelecendo
o plenário que os con

ceitos qu� estabelf'cem
átos e responsabilidades
definid.as em relação ao

Prefeito Municipal, ainda
q ue por interpretação
extensi\l:a, não se ViDCU
Iam à Presidência da Casa.

GOVltRNO DO
PARANÁ

Manifestação de Governadures
a solidariedade qua recebi
de sua parte durante a

grne orise que atr,aves
samos .

O Brasil, nesta hora,
exige compreensão, tra
balho e sacrifício dos que
podam oferecê 1011. No
Paraná. Govêr-oo e Povo
unidos, estamos dispostos
a isso, certos de que.
assim, aO lado dos ho
mens responsáveis que
hoje dirigem os destinos
da NaQão, estaremos pro
movendo a consolidação
da democracia e restau

rando a, confiança popu
lar em nosso futuro como

paia livre e cristão.
Pedindo a Deus pela

felicidade da família bra
sileira e afirmando que
na IRlnifestaçio foi um

grande estímulo n8 luta
que estamos, empreen-

"Gabinete do Governa- dendo em favor do Brasil
dor - Senhor Eugênio e de seus verdadeiros
Vitor Schmöckel - Joi- interêss8s, subscrevo-ale
ciada a nörm�lizaQão da grato.

.

vida nacional.' quero I Cordialmente, aRS, Ney
agradecer a confiança e Braga".

"Glibioflte do Governa
dor do Estado' de Minas
Gerais Palãcio da
Liberdade - Agradeço,
em nome de Minas, leu

apoio e solidariedadß.
Ass. José de Magalhães
Pinto - Abril de 1964",

Em seguida foi encer
rada a selsão. mareando·
se nO.8 Sessão Extraor·
dinária para a próxima
2.a f�ira, dia 13 do cor

rante, às 20 horas, oDde
serãó debàtid8s interes
santes matarias. '

.

Dia 18 de julho -- Baile Social -- da 5. D. Aaaraí
Abrilhanlad'o por "LINDOLFO E SEU CONJUNTO"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Aniversários

Fazem anos hoje:
O sr. 'Pedro Klein Filho;
- o sr. Haroldo Hane-

mann;
-

. Ivone, filha do sr.

Rudolfo Bleich;
- o sr. Aristides Gon

çalves, nesta cidade; ( I
- ,a menina Mariane,

filha do sr. João Leier.

Fazem anos amanhã:
A sra. Vva. Eliza Bertoli;
- o sr. Julio Alves Rosa;
- o sr. Henrique ôchmel

zer;
- '0 jovem João Pedrö

(Jango), filho do sr. João
Gescho, em Iereguêzínho.

Dia 13:

O sr. Gurrther Raeder,
residente em Corupé ;
- Leonora, filha do sr.

L-eopoldo Boshammer, em
Geríbaldt ;

Luzia, f;Jhá do sr.

Lauro Demarchi, residente
em ltapocuztnho ;

- Marisa de Lourdes,
filha' do sr. Francisco
Morbis;
- Silvia, espôsa do sr.

Amandio Klein;
li menina Marine,

filha do sr. João Leier.

Dia 14.:

O sr. Domingos Rech;
- Lení, filha do sr. Luiz

Prestlnl ;
- O sr. Bruno Mahnke,

nesta cideue ;
- Norma ôuely Hoeft.

Dia 15:

A sra. Helena Volski ;
- a sra. Ana, espôse

do sr. José Miguel Scheuer,
em Iaragué 84.

Dia 17:

° sr. Pedro Rengel.

F(egistro CivU

Êle, brasileiro, solteiro,
operário, natureil de Rio
Negro-Perané, domiciliado
e residente nesta cidade,
filho de Constantino Cha
ves e de Maria Leite Fra
goso.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, natural de lera
guá do Sul, domiciliada e

residente em Três Rios do
Norte, neste distrito, filha
de Pedro Mathias Martim
e de Maria Kotschela
Martim.

Edital n.o 5.784, de 3/7/64
Ewaldo Erschinger e

Elizabetha Catharina
Schmidt

-Êle,. brasileiro, soIreiro,
lavrador, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e resi
dente em Garibaldi, neste

E para que chegue ao co-

dis,nto, filho ·de Francisco uhecirnento de todos, mandei

Erschinger e de AnDa passar o presente edital que

Wolf Erschinger. será publicado pela impren·
sa e em cartório onde ·;eráEla, brasileira, solteira,

.

J atixado dU! ante I 'i dias. S'
professora, natural de ara-

o _

guá do Sul, domiciliada alg�em soub�r de algum Im·

e residente em Jaraguàsi- �eàlment.o acuse-o ;nra o�

nho, neste distrito, filha hns legaiS. :,
'

de Wendelin Schmidt e de I AUREA MULLER GIWBBA
Elisabetha Beck Schmidt.· . Oticial

.
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II �lo lEIHCM IA lUflWLA\NN "
tI MÉDIC!O �I.RU.RGIA." ii Uma propriedade com 1.200 margos -- .terras

ii Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- li apropria�as para' o plamio do arroz - contendo
ii sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre. II· ó 'seguinte:
p �II !i Um bananal com 10.000 pés produzíveis.
p CIRURGIA - SBNHORAS. - PARTOS -:- CRIANCAS B

II 30 morgos de arrozeira plantada.ii CLINICA OERAL ii '10 mil metros de valas para arrozeiras.II II

I.!, Longa prátiea em Hospitais EnropßDIi II Umö estrada construidö dentro do terreno (2.500 mts)
250 pés de árvores frutíferas enxertadas. '.

li _

Consultoria e residêócia: 1 casas de madeira.
I! 'Tel. 244 -: Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 3 pasto' cercado com arame.h.

II CONSULTAS: 1.2 mil pés de aipiin.
ii 1 Batedeira n.O 3 � com motor - ótimo estado.
ii Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas ! 1 Carroça - etc. ·etc. etc.

,:I.,i Pela t�rde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas
II Melhores informações com Vitor Zimmermann,
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Aurea Müller Grubbi, Oficial
do Regisn o Civil do 1.° Dis
trito .da Comarca de jaraguá
do Su, Estado Je Santa

Catarina, Brasil.
Faz sabe r qlle comparece
ram no cartório exibindo os

documentos ex gidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar-se:

Edital n.O 5.783, de 3/7/64
José Chaves e

Bernardete Martim

Edital n.O 5.785, de 4/7/64
José Dalpra e

Luiza Martins

Êle, brasileiro, solteiro,
lavrador, natural de laragué
do Sul, domiciliado e resi
dente. em Itapocuzlnho,
neste distriro, filho de
Francisco José Dalpre e

de Leudehne M a r c o s

Dalpra.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, natural de Iara
guá do Sul, domiciliada e

residente em Itapocusinho,
neste disrrtto, filha de
Carlos Martins e de Filo
mena Hoffmann.

Edital n.v 5.786, de 6/7/,64
Paulo Pakuszewski e

Paula Kitzherger
ele, brasileiro, solteiro,

operérlo, natural de Mas
serendube, nesre Estado,
domiciliado e residente em

Barra do Rio Cêl'ro, nesle
distrito, filho de Thom(!z
Pakuszewski e de Fortu
nata Ronchi.

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, natural de Jara
guá do Sul, domiCiliada e

residente em Nereu Ramos,
neste

. distl'ito. filha de
Tomaz Kitzberger e de
Wanda Kilzberger.

.
-

C�milllIDlll�a�e' AgrnC��at
I

Muitos agricultores em Jaraguá já tem a sua

semente de milho hibrido, estão certos todos es�

ses agricultores, porque com certesa, terão uma
boa produção, mas caros agricultores, alem de
plantar milho hibrido, para se obter, uma bos
produção, muitas práticas corretas devem ser obser
vadas, tais como: plantar na época certa, prepa
rar bem o terreno antes de semear, plantar no

espaçamento certo, colocar no arado bastante
estrume que a maioria dos nQS80S agricultores
não tem porque não possuem uma esterqueíra e

isso em pleno século 20 é um graúde atraso, mas,
no nossc programa de hoje não vamos tratar do
assunto - Esterqueira - porque isto já foi assunto
de um outro programa anterior a este, e que ain
da será repetido. Falaremos hoje apenas sôbre o

melhor espaçamento a ser usaco no plantio do
milho hibrido.

Percorrendo quase que diàriamente as nossas
comunidades tenho observado que muitos dos nos

sos agricultores que já estão plantando milho, po
rem no velho sistema de 1 metro e 20 centíme
tros em quadrado colocando 4 a 5 sementes por
cova.

Prezados agricultores não concordo com êsse
espaçamento para o milbo híbrido ou mesmo para
o milho comum.

Como é que podem 5 ou 4 sementes de mi
lho jogadas numa mesma cova, germinar desen
volver-se e produzir muito?

Isso talvez seria possível se jogássemos 4 ou 5
grãos de milho juntos em éima de uma camada
de adubo, mas não como muitos agricultores,
plantando 5 grãos por cova em terrenos quase
que cultivados a 50 anos.

É necessário, então, para que o milho produ
za maís plantar no espaçamento certo ou seja 1
metro entre 8S linhas e 20 a 40 centímetros entre
as plantas.

.

Aconselhemoa o plantio no espaçamento de
1 metro por 20 centímetros eolocando-se para ga
rantia de germinação 2 grãos de 20 em 20 centi
metros; caso nascerem as 2 plantinhas deve-se 30
días após o nascimento arrancar a que estiver
menos desenvolvida deixando-se, a melhor, por
tanto a melhor época para se fazer o deshaste é
30 dias apôs': a germinação.

Ficará então um pé de milho 20 centímetros
longe um do outro e cada fileira ou carreira 1
metro longe uma da outra.

.

Este espaçamento é o mais indicado porque
se uma planta é separada da outra 20 centíms
tros ambas ou seja cada uma terá chance de co

modamente tirar do terreno (IS seus nutrientes
para se desenvolver e produzir maís. .

Se duas pessoas normaís comerem a comida
de um só prato quando esta acabar as duas pesso
as sentirão fome e estarão mal alimentadas.

Da mesma maneira imaginem 4 pés' de mí
lho plantados nllma só cova é claro que êstes
4 pés também não encontraram alimentos 'sufi
cientes na terra e estarão também mal alimenta·
dos sujeitos a doenç.as.

Outras vantagens desse espaçamento: 1) o

milho não fica tão distanciado, pödendo fechar o

espaçamento entre as linhas não deixando assim
o sol secaI' a terra; outra vantagem - êsse es

paçamento de 1 metro entre linhas permite per
feitamente o trabalho mais racional do cultivador,
eliminado as ervas daninha's ou os capiIis que rou
bam alimentos do milho.

Lembre, se amigo agricultor; plantá seu milho
hibrido um metro entre as linhas e 20 centímetros
entre cada planta dentro das linhas.

Norberto Kaestner ....:.... Extenciollista
da ACARESC

Transcorrido algum tempo, esta retorna com
mals alegria e vontade, para mexer um pouquinho
com esta "soclery", que a meu ver está um tanto
parada e sem maiores acontecimentos. Como é do
saber de todos, que aqui residem, nós temos em

nossa plaga citadina, um cinema e um belísstrno
salão, mas, acontecimento lá é muito raro. Espero
que retornando com êste pequeno relato semanal,
possa conseguir fazer acordar pelo menos um pouco,
esta nossa cidade .e sociedade adormecida.

•

-XX--
Dia 27 de junho, tivemos o nosso quase tradi

cional "Baile de São João",' no Clube Atlético ßee
pendi; as gerôras como sempre esforçaram-se bastante,
Dentre umas e outras, vamos começar pelo casal de
noivos "Pinga e Lúcia" que pelo jeito estavam de
fato um pouco apaixonados. São João parece que
êsre ano deu mais uma mãozinha à cupido, quem
não acreditar pergunte ao Norberto e a M.B. e ao
ôtro e D.D., que êstes dois ceeelstnhos vão afirmar
que sim.

-

-XX-
Outro grande acontecimento social; no dia 4 de

julho, foi, a posse do Governador de Distrito 465,
Sr. O s val d o H e u s i , e do presidente rotariano
Sr. Rodolfo Hufenuessler, dêste município. Os con
vidados pa'ra êsre acontecimento torem recepctonedos
no Itaiare Tênis Clube. Após um lauto jantar tiveram
prosseguimento os festejos da noite. Em primeiro
lugar destacamos Annegrete, Arlete, Dulce, Lúcia,
Meura, Norma, Regina, Sônia e' Selere; as queis em
seus trajes característicos proporcionaram aos pre
sentes. um atrativo diferenje. Em seguida teve um

pequeno "dancing", o qual foi aceito por unanimi
dade pelos que lá compareceram. Para êsre aconte
cimento estiveram presentes as delegações visitantes
de Tirnbó, Blumenau, lreíet, Iolnvíle, São Francisco
do Sul, São Bento do Sul, e Salvador Zappele de
San Vicente, Argentina.

- XX-
Transcorreu dia 4 de julho, o aniversario nata

lícío da gentil Srta. Zilca Müller, da sociedade local.
"Raddr Social" cumprimenta-a desejando-lhe felici
dades.

- XX _:
Decorreu dia 7 de julho, o aniversário natalício

da Srta. Elfi Horst, muito estimada em nossos meios
sociais; os cumprimentos de "Radar Social".

- XX-
Decorreu dia 7 de julho, o aniversário natalício

dos gêmeos Renata e Renato Fietz; os aniversarian
tes que gozam de um vasto círculo de amizades
receberam inúmeras felicitações em sua residência.

- XX-
Entre alegria de seus genitores, aniversariou

4 a íetre p.p. a galante menina Andréa Benne, dileta
filha do casal João leeres (Martlú}; por tão auspi
ciosa efeméride a nataliciante ofereceu a suas inú
meras amiguinhas e pessoas das relações de seus

genitores, uma lauta mesa de finos doces e guarênás.
- XX-

Encontra-se em nossa cidade, em gôzo de me

recidas férias, a Srta. Aoésia Emmendörfer, estudante
da faculdade de filosofia err. Florianópolis.

- XX-
Está em visita a nossa cidade, o iovem Juarez

de Souza o qual foi cumprimentado pelos inúmeros
colegas que aqui possue. "Radar Socia!" deseja-lhe
boas vindas.

- XX-
Amanhã, domingo, no palco do CIJ.lbe Atlético

Bae'pendi às 20 horas apresentar-se-á em Teatro
e Música de estudantes do Instituto-Pré-Teológico,
Proseminar de São Leopoldo ..

- XX-
Casacos de lãs nas diversas padronagens em

"CLIMAX MAGAZINE".
Japonas em fêlrro e lã camurça em "CLIMAX

MAGAZINe".

ill-To;;'-;-I7z-';;:;"'-:II'DBPRONTB Á PfBPBITURA - JARAGUÁ DU SUL

I fotografias .em Geral - fotocophis de Document6s -

III F�m:':i:::-":'�::a-d:':::':�:::. I• em lo.;:alidades vizinhas
!!l

�II!IIi!lISH8I!!I1I!I88I8�1IlI8�_O§tiI!l6@6SHM!J aR OE @H�

- XX-
PENSAMENTO DA SEMANA: "Ame as pes·

soas que estão à sua volta e o futuro lhe oferecerá
um caminho coberto de f1ôres (Luciana Peverelli).

I

VEN-.DE-'SE

.!!!!=!!=!!!i!l!!!:!W;:!!!!!!i!!!!5!!!!!I!=!!=!!=!.!��:ml!l!l!i!!mll�I .

DR. J e> R N SO E L T E R ii'II' I CIRURGIAo DENTISTfi I :'"

� ml,.I,.I,. Moderníssimo "A/ROTOR"

'o,.Reduz o tempõ de tr.aba I ho DI
�ij e

.

aumenta Q conforto do CLIENTE� �I
m' ru

iii CLíNI(JA - CIRURGiA - PRÓTESE III
III . RAIOS X Il.

'I�I'II' Consultório: �etulio Vargas, 198 I(Anexo ao Depósilo da Antarctica)
!li
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o ÚNICd caminhão Inteiramente nôvo!

'.

A ÚNICA*linha
completa de

caminhões
nacionais!

NOVO SUPER F-100 NOVO SUPER F-350 NOVO SUPER F-600
lj

NOVO SUPER F-600 ;/.

1jCAVALO-MECA�lCO � ..

,

�Venha conhecê-Ia de perto no seu Revendedor Ford

Casa . O!((J) AmCJrnCatIDlO §6'!O lWercadlo dIe .Â\lUlt((J)illDlOfen§
Nos s a D�i v i s a é se:pv i p

-

Página õ

NECESSIDADE ' DO
ENSINO INDUSTRIAL
Todo o Brasil ressen

te-sé de tremenda ca

rência de mão de obra

especializada, o que le
vou o Ministério de Edu
cação e Cultura a criar
a Campanha de Especia
lização Industríal. Em
Santa Catarina a direção
dessa Osmpanha foi ou

torgada ao Diretor da
Escola Técnica Tupy Dr..
Raul Schmidt, em vista
da expressíva contríbuí
ção já dada por aquela
Escola ao preparo da mão
de obra industrial. Como
se sabe, a Escola 'I'écní
ca Tupy faz parte da
Sociedade Educacional
Tupy, que, por sua vez,
administra também uma

escola primária e um

ginásio índustríal, todos
criados e mantidos pela
Fundição Tupy S.A.

Proibição:
f i c a terminantemente

proibida é: entrada e ceça
em meu terreno sito em

Rio Manso, Rio Ricardo
e Rio do Touro; não me

responsabilizando pelo que
possa ocorrer aos íotrero
res.

Jaraguá do Sul, 2 de
junho de 1964.

.

WALTER GOSCH _

Negócio Urgente
Vende-se nesta cidade à

. Rua Juscelino u. terreno
com área ds 3.332 1Il� -

com 50 mil tijolos.
Tratar c/ Mário AirOéo

ou Arno Hensohal.

Vende-se
Loteamentos 8 Estrada

Blumeneu de proprfeda
de da srta. Isolde Híendl
mayer.
Informações com o sr.

Otto Hiendlmayer, nesta
cidade.

Frutiferes e Ornamentais •

Laranjeiras,' Pecegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias, Coní
feras, Palmeiras, eto., etc.

PEÇAM CATALOGO
ILUSTRADO _

Leopoldo Seidel
- CORUPA' -

o:::::::::=:::::::::ao::::::::a��o:::::::::=o

�'.....r"o<J��-:�
Cure seus males e poupe Si:'U

bom dinheiro comprando na

FARMAGIA NOVA
.8 ROBERTO M. HORST

! que dispõe de maior sortímen
to na praça e oferece seus arti

gos à preços vadtajosos
Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguä
���

rlTh�=G�Ui=d=;==G;§�cnwl D..� RejnO'-;;;� rDi=;������MizüiEêü�
ii Cirurgião - Dentista li

'1 II' H. II ( II' Rua Presidente Epitácio Pessôa N°, 704 II
II II' ADVOGAD!___r__ , 11 .' (antiga residência de Emanuel Ehlers)

.

II
" CLíNICA '- PRÓTESE - CIRURGIA II . � II Clíntce geral médico - Cirurgia- de edultos e !l
II .11 Escritório ao lado da Prefeitura 4 l! crianças· ParlOS

. Diat,her�ia �n�a� curtas e II
II A'V. Marechal Deodoro, 587 - JARAGUÁ DO SUL II

L _J
ii \ Ultrd curtas - Inuutóterrnia Btsturí-elétrtco-Elec- li

ii,· Defronte a Igreja Matriz li JARAGUÁ DO SUL .

. II tro cauterização - Raioslnfra vermelhos e azuis. ii·
li ii li..'

.

. -

}J
\:::::::::::=::=::::::=:::::::::::::::::::::::::::=:.'::::::::;:::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::� ��� ;':;.:::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::-_==:::=::::::::::::::::;.'
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CORREIO DO POVO UColuna ROTARY"
A festa de posse do Governador "de Distrito,

sr. Osvaldo Heust e do nôvo C<Vlselho Diretor,
têve êxito além da espectatíva. Foi um aconteci
mento social brilhante, que reuniu nos salões de
festas do Itajara Tênis Clube, em a noite de 4 do
corrente, os rotarianos da cidade e grande núme
ro de .vtsítantes, vindos de outras cidades, dentre
os quaís destacaram se os ex-governadores, srs,
Werner Heineberg e Ewaldo Willerding, Estive
ram presentes muitos convidados, quasi tôdos
acompanhados de suas exmas. espôsas e de Ia
miliares. Gentis eenhorítas da sociedade local
ajudaram servir o excelente jantar.

Do 'programa social é de ae destacar o be
lo bailado de trajes típicos, executado por graeío
sas senhorítas, arrancando entusiásticos aplausos
da seleta assistência.

Em sequência, sob os acórdes de um exce
lente conjunto musical, o ambiente alegre e cor
dial traustormou se num animadíssimo baile, que
se prolongou até altas horas da madrugada.

A taça. "Delegação maís numerosa" foi con
ferida ao Rotary Club de Joinville e a taça
"Vifölitante maís Distante", coube &0 rotariano
Salvador Sapala, �o Rotary Club de San Vicente,
Provincia de Buenos Aires, Argentíua.

Em data de 2.7., o' Líons Clube de Jaraguá
do Sul, com grande brilhantismo realizou a festa
de posse de seu nõvo Conselho Diretor, tendo co.
mo Presidente o esforçado companheiro leonístíco
Octacllío Pedro Ramos. Foram convidados e es
tiveram presentes o Governador eleito do Distrito
465 de Rotary e o Presidente do Rotary Club lo
cal, que nessa ocasião proferiram saudações e

palavras de estimulo aos novos dirigentes dêsse
eficiente clube de serviços. "Coluna Rotary"
apresenta votos de felicidades, augurando comple
to êxito em suas finalidades t

SÁBADO, 11 OB JULHO OB 1964ANO XLV N.O 2287JARAOUÁ DO SUL (SANTA CATARINA)
-

i
\

Delegacia Auxiliar de Policia de Jaraguá do Sul

Serv,iço de Trânsito
AVISO

PftfffllURß MUnlCIPHl Df MßSSßftßnOU8ß
Proibição de Caça

A Prefeitura Municipal de )4assaranduba
comunica que, de conformidade com a Lei n". 6/64
emanada do Poder Legislativo, fica terminantemente
proibida, por três anos, a caça em Massaranduba,
bem como 8 pesca com tarrafas ou redes. Os
Infratores serão punidos na f6rma da Lei.

A. M� facclDl-Secretário

A Delegacia Auxiliar de Polícia, comunica aos
interessados na obtenção de Carteiras de Motorista, que
a comissão examinadora estará nesta cidade no pró
ximo dia 15, podendo os candidatos comparecerem
nesta repertíção, a partir da dera dêsre aviso.

.' Comunico também, aos LAMBRETISTAS, que
amda nao possuem earreíre, que providenciem com

urgência.
'

Outrossim, comunico ainda, que a partir do día
15 do correnre mês, esta Delegacia dará início às
apreensões dos veículos ainda não empl-cados pera
O correnre ano.

Jaraguá do Sul, 8 de julho de 196�
OSMAR DUARTE
Delegado de Polícia

Vende-se - Centro
Vende-se uma propriedade contendo uma

casa de material e uma casa de madeira, situado
á Rua Epitácio Pessôa, 497 em Jaraguá 'do Sul.

Informações com Dr. Piccioni, em Corupá.

Homenagem' ao "Dia 'do Colono"
==--====-==========:::====:::�==::.::::=":===--==�====:::::::::::=--============::::.....-=======

11.a Exposição.Agro-Pecuária
I d t· I d!l r d 5 I

CASA DA AMIZADE - A Aasocíação "Casa
,

e n us lIa ,., aragua '0 U da' Amizade", em sua maioria formada de senho-
. \ii ras de rotarianos, funcionou eficientemente e com

a habitual harmonia durante o seu ano de servi-

P'atrocinada peela ASSOCIAÇÃO RURAL de Jaraguá do Sul com a ços, que findou em 306, sob a presidência de. D.
Laura, DD. espõsa do rotariano Eggon João da

cooperação da PREFEITURA MUNICIPAL e ACARESC Silva. Inúmeros serviços úteis foram prestados
à nossa comunidade, dentre os quaís queremos

d I- a's· 25 e 2. -d e'
•

u I h o
destacar a dístríbuição de 25 enxovais completos
a parturientes pobres, bem como a execusäo de
maior parte dos trabalhos e organização do Natal
para as crianças pobres, dístríbuíndo-se maís de
mil pacotes com brinquedos, goluseimas, roupas e

calçados. Elegeu a "Casa da Amizade" a sua nova
diretoria' para 64/65, que é a seguinte: Presidente:

, Sra. Renata Hutenuessler; l.a Secretária: Sra. Carla
Mayer; 2.a Secretáría: Sra. Jandíra Sousa; Tesou
reira: Sra. Norma Ewald e oradora: Sra. Irene
Soelter, '

À nova Díretoria apresentamos nossas sauda
ções!

LOCAL .LOCAL

pôsto.
Agro

Pecuário\

Pôsto
Agro

Pecuário

(f':;===:::::::::==:::::::::::=--::::::=:::'::=::::::===-:'-�
li A representante do II

II Superenxoyais Blumenau li
II ii
ii Da. RACHEL LEHMANN, em Iaregué, Corupé, II

ii Guaramirim, Massaranduba e Estrade Scbrceder, ii
ii li
ii precisa vendedor(a), com ólima comissão. Ii
II ii

II Informações à Rua Juscelino ii,========================================== ii Caixa Postal, 9Q I
, ii leregué do Sul - SC li

tr trl\ �T �1 IT 1r IE A Associação Rural de Iaraguá do Sul, e a Prefeitura Municipal, �.. __: ., . __

. .j;\l.J \U) 1� 'I!/ 11 J1 têm a subida honra .de convidar as exmas. autoridades e o' povo em geral
-.-...------ ...

-.�- ----:-----_.---------
para participarem' das festividades comemorativas a passagem do "DIA :?::=:::::::::::::::::-.::::.-::::-.:==::.==:::::::::=::::::=::::=:::::_-;::�

DO COLONO", à realizar-se' nos días 25 e 26 de julho do corrente ano, com a seguinte programação: II Blotee Jaraguá Ltda. li.
PR:,Q G RAMA ii �O onos, de ,Bvonço nB Brte de construir II

II', II
ii II
n Fabrica de Blocos de Cimento para -cons- II

ii truções. :Se V.S. pretende construir, adquira ii
li o matertel desta fábrica que é, o maís mo- II

II derno, e a, construção sairá maís barato. (I
II _ FRANCISCO MODROCK li

li Informações com:
LEOPOLDO KARSTEN II

I! ' nesta praça Ji
1\ ' ii
�::::::::==:::::::::::===========::::::===:::==;:===:::==*

Governador, do E�tado, ilustre

Início dos festejos consagrado ao "Dia do Colono".
Classificação dos animais expostos à cargo da Comissão Julgadora.
Churrascada e Canja de Frangos.

Diá 25 de 114,00
horas

15,00 horas

julho. sáb. '17,00 -horas
Missa Campal no local das festividades.

.

Recepção ao 'Exmo. Snr.· Celso Ramos DD. Governador do Estado
e sua ilustre 'comitiva.

'
'

Visitação pública às exposições.
Banquete oferecido ao Exmo. Snr.
comitiva e convidados. I

Demonstração de maquinários agríoolas à cargo de
expositoras.

15,00 horas Desfile de animais concorrentes à exposição.

Durante os dias haverá churrcscorccfé e completo serviço debor,
As f�stividades serão abrilhantadas por bôa música.

Ônibus 'de 30 em 30 minutos do centro da cidade ao local dos 'festejos.

9,00 horas
" 10,00 horas

,

Dia 26 de

[ulho,
domingo

10,30 horas
12,00 horas

H::::::::::::::::::::::::::::::::::::'-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:-'::::::::::::::::::-.::::=n
várias firmas II, DR. IVO KAUFMANN II

II ••

II, -- Cirurgião Dentista -- II
ii 'i!

ii tonsultório: - Rua Pres, Epltaclo Pessoa 139 ii
II :.

!i (em frente da B\MPRBSUL) li
, ii ii

iI .....:. Apare/lltlgem mocJernissime - II
li il
ii RAIO X - CLiNICA - CIRURGIA li

l! PROTESE - CLlNICA INFANTI� ii
ii II
:::::::::::::::::::::::==::::::::::::::::::::::::::::::::========:::::::::::::::.:::::::::=

/. 14,00 horas

,

As listas de adesões ao banquete a ser oferecido ao' Exmo. Snr. 'Governador, comitiva
e convidados, encontram-se na sede da Associação Rural de Iaraguá do Sul até o dia 24 de julho.

e
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