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"CORREIO, DO povo"; NO ENSEJO DA :t1.a..EXPOSIÇÃO ,AGRO�PECUÁRIA
I

E INDTJSTRIAL ,PATROCINADA,PELA ASSOCIAÇÃO RURAL DE, JARAGUÁ DO SUL,
, \ t �. ,

,

"
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I A

DE ';HOMENAGEM AO "DIA DO COLONO",\ CONGRATULA-SE COM ,TODOS OS COLA-

B,ORADORES E SAÚD.A AS ,AUTORIDADES E VISITANTES, AUGURANDO UMA
'"

FELIZ ESTADA, EM NOSSA CIDADE. I , I

)
J

"

I .

Em sessão especial da guá do Sul, sr. Dr. Wal
Câmara Municipal de Ja demíro Mazurechen, usou
raguá do Sul, na presen- em seguida da palavra,
ça das maís altas auto- pronunciando emocío
rídades civis, religiosas nante discurso, que foi
e administrativas, reali vivamento aplaudido.
zou-se no dia 18 do cor- Após a cerimônia. fo
reute, a solenidade de ram as autoridades re

entrega do diploma de cebidas no ltajara Tênis
cidadão honorário de Clube. onde lhes foi ote
Jaraguá do Sul, ao sr. rectdo fino aperitivo
Dr. Waldemiro Mazure-
c étl, projeto de autoria
do vereador Norberto
Hafermann.

Feririamos, justos valô
res, se quizessernos dis
tinguir nomes nessa cicló
pica 6bra de erradicação
do analfabetismo no nosso

pets tentos são os que
lern assinalados 'Serviços
a seu favor; contudo, a

designação do Rev. Irmão
José Ruver, como Provin
cial de SanI" Catarina e

o R'<!v. lrrn.ro t.:ufs, vara
a DIreção do Colégio São
Luís, é a garantia de um

glorloso porvir da Pro-
vincia Marista de Santa A sessão teve inicio
Carartne. com o convite às .auto

Queira o Rev. Irmão ridades, sendo o home- A nossa reportagem
Roque Maria ínrerprerar nageadó introduzido no estt:v� e.m contác.to com

lunro dos maiores, a sa- plenário pelos vereado-lo. d.ma.mlco Prefeíto Mu

tisfação e o contentamento res Eugênio VitorSchmö níeípal de Pomerode,
desta Cese e das horne- ekel e Clemenceau do sr. Arnoldo Hass, no

nagens que desejamos Amaral e Silva, seguín- correr .des�a semana,
transmitir nesra oportuní- do se a oração do autor colhendo Interessantes

dade. do projeto e posterior dados da .ad��nistração
Sirvo-me do grato en entrega di) diploma pelo' que vem �mp.rmdo ao

selo pera reiterar os pro Prefeito trabalho artístí- novel munícípío. ,

teetos qe elevada estima co r@aÜzado pelo sr. Di�se-.nos S.S., que. o

e distinta consideração. Emilio Silva funcionário MUOlCipIO de Pomerode

Mui cordialmente público mu�icipal apo- t�mbem incor�orou;se á

as; Loreno Marcano, preso sentado, a quem a �â- rede de comumdades que

Jus t i f i c a ç ã o : m�r� em áto posterior colaboram na Campanha
Verbal, em plenário. _ OfICl(lU, .a�rad�cendo a de recuperação Iínanceí-

Sala das Sessões; em sua. participação no be la do país, tendo arre·

20 de J'ulho de 1964. lisslmo trabalho. cadado uma contribuição

I
que foi além dos 3 mi-

Eugênio Vitor Schmöckel O (hom.enageaão, cida- lhões e 500 mil cruzei-
,vereador dão honorário de Jara-

\
- ros.

N?ssos cumprimentos
ao Prefeito Arnoldo Hass ..

A Câmara Municipal de A sábia resolução dos
Requeiro à Mêsa, ne leraguä do Sul, acolhendo Rev. Irmãos Maristas, que

Iórrna regimental, ouvindo os rêrmos do requerimento tão relevantes serviços
o plenário, él expedição do vereador Eugênio Vi- vem prestando à ceuse da
de oficio à Fratelii Ma- tor ôchmöckel. em sessão bôa e cristã educeçã»

.

rtsn, com envio de cópia extraordinérta de 20 do paruculermenre grete pare
aos Rev. Irmão José Ru- corrente e, tomando co· o Municipio que temos a

ver, DD. Provincial de nhecimento da alviçareira honra de representar, pois.
Santa Catarina e Irmão notícía e demals razões distinguindo como distin
Luís, DD. Diretor 'do Co- expedidas em plenário. guida foi a Comuntdede
légio São Luís, em Iera- vem de apresentar à Fra- Iareguaense, ela se trena

gtiá do Sul, concebido tellí M,arisli, os seus efu- forme daqul por diante em

nos seguintes rêrrnos : sivos cumprimentos pela centro irradiador da sern-

_________________

. ,pre festejada cultura Ma-
.rtsre do nosso Estado.

A Secretaria da Desnecessário será dizer

W�� f��m8.:H���.! 0dß� Segurança Pública I t:�!:'�s��s:�::� 11�;�
d

fruto de um mceseanredía �O do corrente, se- e o verea or trebalho em benetícío da
gunda feira désta sema-

id d f' . coletividade e, graças a
nana, a Cl a e 01 sacu-

Pedro Fagundes abnegação de seu.s educ.a-dida com -a noticia do
infausto

.

passamento do I dores, podemos dizer hole,
sr. Wilhelm Schulz Jor., O 'vereador Pedro Fa sem mêdo de tncorrer em

ocorrido no Hospital São gundes. com assento na erro, de que nosso- Muni

Jo.eé, cêrca das 19,30 Câmara Municipal de cipio figura entre aquelas
horas. Jaraguá do

. Sul, acaba unidades que experimen-
Levada a dolorosa no- de receber oficio do tarn maior índice de alfa-

ticia ao Legislativo Ja titular da Segurança. de belização.
raguaense. \que se reu Santa Catarina, vazado
nia na 'oportunidade, nos seguintes têrinos: '

:rs:�a�:��,en��� s�:�18ei: "Flo'rianópölis, 20/7/64. '!I en te.Dá r io .

cla I,gr e.J· Clpêsar. compal'eceJ;ldo os
Sr.. Pedro Fagundes �

_ A. inYestig�ção dos
.'

ers: Vereadores .à resi· Sauda:ções. "Impallas" .

dência do extinto, onde Tem esta a finalida,de E
.,

I· b th
.

foram apresentar as coo'. de agradecer os .serviços 1:1 �Dg'" II'fa u er F'Án Cl . SANTOS- - o' presi-
dolências à familia enlu- prestados ,durante a Re.', -LI \.I � \.I.

"

\li dente da Comissão de
tarIa·. 1_" vo!úção por V.S. ao -gaís., Inquérito Policial'Mil i ta'r

O ilustre falecido .éra . No proxlmo di� 7 de cristão que os pioneiros igreja; 07-08·1864: inaugu- que apura irregularidades
fundador da conceituada Estou certo, contmuará agô.sflp de 1964, verificar- da Manchester Catarinense raçãQ da igreja; 18-12-1898; na Alfândega local entre-
firma local - Schulz & a �resta-Ios. s.empre que se-á um grande aconteci· levantatam ha Ull' século. inauguração da tôrre e dos gará, no fim do mês, ao

Ciá. Ltda., e era casado estiver em JO�o a segu- mento s o c i a I. religioso, sinos (altura da tôrre 27 m, Gen�ral Taurino de Re-
com a Sra. Alice dos ra,?ça da Pát�Ia, a, des- quando a Comunidade A, Comunidade Evangé e pêso dos sinos: 195, 91" zende, os relatórios dos
Sa'ntos Schulz, dß cujo peIto. de quaisquer de-,EVi'logélica LUlherana. de lica LUlherillla de Joinville e 67 ks.); 1898: ren'ovação inquéritos admiDi5tratjv�s
feliz enlace tem uma filha sest�mulos ,que tenha Joinvi!le comemorará o está' ex;pedindo convites da, igreja; Fevereiro de e policial:.mililar que inves-
- Astrid - Liane Scbulz, sofrIdo.

. _
. centenário de sua Igreja. para comemorar o acon·

t 908: compra de um reló- ligaram a impor!aç�o ,i,rre- ,

. que recenteß)'ente, colou Sem malS p�ra o sita na Rua Princeza Izabel. lecimento, num programa
g,io para a lôrre; 10'-12.1911: guiar I,de auto.movels Im-

gráu Como téenico con· momento, subscrevo-me que 'terá a' duração de 3 palias oco dAtenciosamente
o

8 D inauguração do órgã()i; rrI 0_ .no ano

tabilista.
'

Danilo Klaes."
O acontecimento está dias (Sábado, -. omin-

1920: renovação e, aumen.
de 1961. (Esl. Sao Paulo,

O seu sepultam ent,O séndo (Hlsiosamente aguar- ,go, 9' e 2 a-feira,
.

dia, 10
lO da igreja; 07-06 1931: 21/7/64)

deu se no dia seguinte, dado pela população da de a.gôsto) a que mngue� LO culto na língua ve'rná- :---,------....0:
.. para 'o Cemitério .Muni

'Dr.'Waldeml'ro ,cidad.e )dos Príncipes e, d�ver� fa!tar. ,par.a presti·
�ul'a; 1952: col,ocação de

cipal local, com invulgar mesmo dos Municípios glar tao,slgOlflcallvo acon-. I d d h
acompanhamento. ,

vizinhos, pois, es feslejos tecimen�� religioso. Jane �s e vi rop ania;

"Correio do 'Povo" que Mazureehen " 1960/61: ampliação da

tinha no e·x tin t o u � que assinalam a grata Anotamos as seguin,fes, igreja; 12-03 �961: consa-

constante ,leitor, apre 'AUSENTE efemeride, terão, também, datas hi�tórjcas que.assi. gração do templo ampli,a-
senta à familia enlutada por objelivo inaugurar a nalam a exis.tência . da do 'e renovado; 1964: ele-
os seus s e ó t i dos tôrre ampliàda, benfeitoria secular' Casa de Deus: vação da tôrre (altura
pêsames.

. que dá características es, 01-06-1857: Assentamento, 56 m.) e 0908 1964:
___.. peciais' àquele monumento da p�dra fundamental da 8?gração da mesma.

)

I
,I

PREÇO
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Qr,gão de maior penetraçÊl:0 no interior do nordeste catarinense
EXEMPLAR

Impresso' na:
Soc1edade GrMin Avenícl. Ltda.

Fundação:
Artur Müller

Diretor:

BUOÊNIO VITOR SCHMÖCKBL

.Ano XL'V

JaraguáésédedaProvincia
Marisla de Sanla C larina

Waldemir.o Mazurécben,
Cidadão Honorário
de jaraguá do Sul

A Câmara Municipal ao
tomar conhecimento do

aconrectdo, aprovou., unâ
nímernente requerimento
abaixo:

Rev. Irmão Roque Maria
DD. Assistente da Fra
'leIli Maristi.
Piazza M. Champegner, 2
Caixa Postal, 10.050.
ROMA· EUR'· hália.

decisão adotada em data
de 16 do correnre, instl
tuindo a Provincia Marista
de Santa Catarina e que
terá por séde e cidade de
Jaraguá do ônl,

Pom'erode 1
I

Tambem Colabora

Senhor Presiden:e:

"'\

Snr. Comerciante e
Industrial: Pre'stigíe
a tua classe, inscre
\fendo·te na Associa·
ção C'omercial e

In,dustrial de Jara
gu§ 'do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'B I f\ ,N C f\
',',ill S .:O C I A IS' illl f�: Uma casa bem pintada tem o valôr de nova, �:�f A pintura que aguenta mais tempo é à �

. \\,,�====� ='P'==="di 11 ..�� �o��íg� �sa�t� t,,::!a : c�":� 1Berloldo Pansteín, resi- l· &&D- ti" b á'
•

Aniversários dente em laregué 84. ti:.'.
lalnan n� , O ter pmtura ;

_ A sra, Hefte Hardt .mais perfeita e economizará dinheiro.: Sábado p.p. nos salões do Clube Atlético

D· 16 Lopes, esposa' do Cap!tão Unicos fabricantes: ": Baependi, aconteceu o grande baile social o quál
ia

Manoel Carvalho Lopes. fl IND. E COM. BERNARDO M·EYER Ltda. B Ioí apresentado à soci�dade a grande noitada
Transcorreu dia 16 p. p. f: R Pres Epitácio Pessõa 71 79 Cx p 71 B pela orquestra de Pedrinho.

o natalícío da sra. Emilia, Dia 28: �::.'.
,-..

�:::
XX -

esposa do snr. Albino To- Jaraguá do Sul A elegante Senhora Zoraide K. Lenzi, acon-
, O sr. Lother Sonnenhohl tee d baíl

.

I d Cl b Atlét'rinelli, residente em São cr........�: ........·,� ............e�'·......n:·..���,·.::,."·....u:;....m·.....�.. .:>
eu no grau e ai e SOCIa o u e ICO

losé dos Pinhais, Pr. .Harry Adalberto Baependí, acompanhada de seu 6SpÔSO Sr. Flávio
Grubba. - Lenzi.

Dia 18 - A sra. Lucia, esposa Vende-se Cenlrodo sr. Eugenio Steinma-
Eugênio Gascho, resí eher, residente em Iara- ,

de9te em Estr. Garibaldi. guá 84.
. I Vende se uma propriedade com aproximada-

- A senhorita Antontl-: mente meio morgo de terra, contendo a mesma uma
, Dif! 20 da Nlcoluzzt. casa e demais benfeitorias cito a rua Domingos

da Nova n? 262, em Jaraguã do Sul. Informações
com o Sr, Alvaro Pereira à Av. Marechal Deodoro,
n" 557 telefone 245, Loja Frigidaire de Irmãos
Emmendörfer S.A. Com. & Imp. ou no local acima
indicado.

, apresenta'

/ 'Alice, esposa, db sr.
, Nlva'ro Dipold, residente,

em São Francispo.
'

Fázem anos amanhã:

- XX-
O simpático bretínho Marina Frutuoso, sem

pre muito bem acompanhada Das reuniões sociais
pelo jovem estudante de Contadoria, José Carlos
Neves (Gê).

-XX -

Em preparativo a' brotolãndía "society" para
o grande baile do día 25 de julho no Clube Atlé
tico Baependí,

-

,

- XX -

A beleza de Carmem Beyer, no próximo
sábado ás 18 horas, na Igreja Matriz de São Se
bastião, receberá a benção nupcial com o Sr.
Vicente de Paula, respectivamente recepcionando
na residência de seus pais.

- XX-,
No próximo domingo, dia 26 de juiho, have

rá a tradicional Festa do Oolôno, onde serão
expostos, em stands, as obras primas de nossa cí
dade.

r=::::::=�======:::=:::=:::,-:::=::::::=::.�'!l - XX '-

Registro Civil 1!,I.i Blotee Jaragua" Ltda. il·'II. Aniversariou dia 10 p.p, a Sra. Alida Grubba
Rudge atualmente residindo em Pôrto União. Á

Aurea Müller Grubb r..Oticial II II distinta aniversariante os cumprimentos de "Radar
do Registro Civil do I.·Dis- !,i.i:.: �O DOOS de' auanço 08 arte de coostruir II!!" Social." _ XX _trito da Comarca de Jaragoá
do Su, Est i d o Je Santa H 'Fábrica de Blocos de Cimento para cons-" Transcorreu dia 10 pp. o aniversário do es-

.

Latarina, Brasil. 'iI truções. Se V,S. pretende construir, adquira 1i timado conterrâneo Samir Mattar, auto índustríal
Faz saber que comparece- 1.,1;. o matertal desta fábrica que é o maís mo- ,'.! da Eletro Saweg Ltda, pessoa muito bemquista
ram no cartório exibindo os

II derno, e a çonstrução sairá mais barato. JI
em nossos meios sociais. Ao aniversariante os

documentos ex gidos p�la lei ii li cumprimentos de "Radar Socia!."
ail'm de se habl'll'tarem para !I, Informaço-es com'

FRANC!SCO MODROCK ':1': - XX -

Dia: 23 casar·se: ii
.

LEOPOLDO KARSTEN li Festejou seu "niver" domingo, a jovem Ruth

Marly Maltar.
- II ' nesta praça li Braun; 'com uma reunião social'ás amigas em sua

_ O sr.: G u i I h e r m e
Edital n° 5.787 de 6-7· 64 �:::::::::::=::::::::::::=====::::..._::::::=:::===::::::==::::...-=::i belissima residência. "Radar Socia!" cumprimenta-a-

Sp'rengler. Pedro VelozO e ,mais uma vez desejando lhe felicidades.
- O sr. Delfino Ra- Anna' Rosa

- XX -
- duenz. Norte, neste distrito, filho O t d C t

. Fêz 'anos 2a feira p.p. a Sra. Erna Stange,
_ Edson, filho de Ma- Ele, brasileiro, solteiro, de Guilherme Manske e epu a o a annense espôsa do Sr. Werner Stange, A aniversariant�

noel Albino Duarte. oper�rio, nas�i�? neste de Elsa Bloedorn Manske. que góza de um vasto circulo de amizades, por

Yolanda Wilhelm dIstrIto, domICIlIado e Ela, brasileira, solteira. Distinguido pelo Presi- certo recebeb inúmeras felicitações. À Sra. ·Erna

Driessen, 'esposa do sr. r.esidente nes�a. cida�e, doméstica, nascida nes'e
os votos de felicidades de "Radar Social".

Nelson Driessen. .filho de MaurICIO D�as distrilo, filha de Attur <dente Castelo Branco - xx -

_, Ismar Antonio, filho Velozo e FrederlCa Hornburg e de Herta Entre alegria de seus genHores e irmãs, viu
d� Alice Schwarlz. Budal.. . . Lemke Hornburg, domi- O Govêrno Federal es- passar dia 14 seu aniversário natalicio, o galan·Ela, braSIleIra, solteIra, cl'll'ados c resl'deotes e'm ta' dl'sposro ,a ,contrl'bul'r .

L I L é S,...

doméstica, nascida neste
- te menIDO eopo do' a reio dileto filho do r.

distrito, domiciliada e
Rio Cêrro, nesle distrito decisivamente para a Leopoldo, Enke e sua Exma. Espôsa Sra. Leonora

resi-' 'd t t 'd d construção, no Sul catari- Enke. Por tão auspiciosa efemeridade o nataliciante
r.esl ,en e nes a CI a e" Edital n. 5,790 de 21-7-64 nense, de uma gra�de ofereceu a seU$ inúmeros amiguinhos, e pessoasfIlha de Urba.no Rosa. e

� _Siderurgica a fim de apro- dl:lS relações de, seus prediletos genitores, uma
de Gertrudes Annamas. Gerald.o Marqua,dt e "el'taf,O ml'ne'rl'o de carva-o I t d f' d� á 'R dA U k

- � , au a mesa e 100S oces ,e guaran s.
.

a ar,

Edital no 5.788 de 14-7-64
mIa ec er ali existente em alta escala. Social" desejando-lhe crescéntes felicidades, junto

Ele, brasileiro, solteiro, O projeto correspon' de seus extremosos genitores, cumprimenta o.

lavrador, nascido neste �ente jad' se bdcha d
be�

- XX _

distrito, domiciliado e' re� adianta o, em ora epen- , ,

' .' ,. .

Ele, 'bra�ileiro, solteiro, sidenté em Rio I, Cêrro dendo ainda de estudos Transcoreu dIa 16 p,p. o amversárIO da Sra'

bancário, natural 'deste nesle distrilo, filho ä�
I finais.,

Tereza Ramos espô�a �do. Sr.. J�lio ªamos a. qual
distr'ito, domiciliado e Willy Marquardt e Adele É o, que ac.aba de fazer

I
r�cebeu em sua resIdenCIa, I_nume�os cumprIm.en,:

residente nesta cidade, Baumgaertel Marquardt agora o ::>resldente ,Cas- tos de pessoas de sU8s.relaçoes. Radar SOCIsI

filho de Emilio. Behling Ela, brasileira, solteira� tel.o Bra�co!... nomeando cumprimenta-a' �esejando.Ihe perenes felicidades.

e \ de Joana Boeder doméstica. nascida neSle uma Comlssao de estudos I'
'- XX -

'

_.

�ebling. ,

.I d!SlrilO, domi�ili��a e· re- p",.ra concretizar à referida Transcorre ho!e; o, aniversário natalicio da
Ela, brasileira, solteira, sldent� em Rlb�lrao da,s e Iml?ort�nt� ob.ra. estimada Sra. Arminda M. Biancbini, espôsa do

doméstica, natural' deste Pedras, neste distrito, fi- F�I dlstmgUldo." �elo Sr. Waldemar Bianchini Coletor Federal na vizi-
distritro domiciliada e Ih� de Emilio Uecker e de Presldente?a Republica, 'nha cidade de Corupá. A Sra. Arminda os ,"otos,
J;ssldente nesta

'

cidade, Fneda Venske Uecker. para. p!esldente
,

d�sa de felicidades de suas filhas Maria Aparecida
filha de Rudolfo' Lenze., Coml�sao, o Deputado e Tereza juntamente com os cumprimentos de
de Frida Grützmacher E 'p��a ,que che�ue ao co� CatafJnense Osm�� Dutra, "Radar Social" , \,

'/

Lenz. nheclmemo de toaos! mandel ,perte�c.ente a .Umao \ De-
_ XX _

pas�ar o presente edl.tal que mocratlca NaCIOnal. ',. Blusas de pura lã em ,di_versos tons,
Edital D. 5.789 de t6 7 64 sera publtcado pela Impren: (A TRI�UNA, Blumenau) CLIMAX MAGAZINE.

�m

Eno Manske e
sa. e ,ern cartóno ond: sera

\
T

- XX _
ahxaao durante I, dias

.. S) �ajas de Tergal: em diversos tons
,�delina Hornburg

I alg�em so?ber de algum Im- "Correio do Povo" CLIMAX MAGAZINE.
.

�Ie, brasileiro, solteiro;, �eâlment.o acuse-o para .o� ,

.

I
r,

- XX _

lavrador, nascido, neste tIns legaiS. '

, \'

. um Jorna à
PENSAMENTO DA SEMANA: "Doc.e e reto é

distrito, domiciliado e re- AUREA MÜLLER GRUBBA serviço do povo o Senhor, por isso :Ble mostrará aos ,pecadores,
sü:!ente 'em Três Rio,s do Olicial o caminho que devem seguir." '(BL, 24,8.)

- A sra. Idelca, esposa
do sr. Norberto Rowe, re
sidente em Barra do Rio
Cerro.

- Elcídía, filha do sr.

Claudio Stulzer,. resl- Ervino Lernke, residente
dente nesta cidade. em Rio da Euz Vitoria.
� O sr. Mário Müller. - Sra. Hildegard Roe·
- Lídia, esposa do sr. der, esposa do sr. Gun

Hans ßeyer residente ne ther Roeder.
cidade. - Ivo Arildo, filho do
- Gerda, esposa do sr. Augusto Tomelin.

sr. Walter Lawin residente
em Nereu Ramos.
- Osmar, filho do sr.

Artur ßorroltnt, resldenre
em São João.
- Tânia' Mara dos Reis

filha do casal sr. Veredle
no dos Reis, residente em

Corupá.
- A menina Eliani, fi

lha do casal Rbdrigo-Olair
Nicoluzzl.

VENDE-SE

-XX _

A Diretoriá do Clube Atlético Baependi e do
Grêmio das Onquídias, tem o grato prazer de
convidar 9S associados para o seu baile social
que se realizará na noite do dia 25 de julho, na
sede social do Olube Atlético Baependí; com

apresentação do Desfile das Nações, representada
pelas graciosas e gentis .senhoritas de Indaíal,
Será abrilhantado pelo' famoso Conjunto BOSSA
NOVA, que recentemente estêve em nossa cidade
o qual agradou, êm cheio a nossa society, quando
então se apresentaram no Bar e Restauraute
JUSSARA.

- XX-

,II Foi eleita MISS BRASIL, a Senhorita 'Ângela
Vasconcellos, representante do Paraná pelo Circulo
Militar. I

Dia 31

�araguä do Sul, 17 de julho de 1964

Dívia, esposa do sr. Dr.
Mario' Tavares da Cunha
Mello.

,

- Terezlnhe, filha do
sr. Rudolfo Rech.
- Arno Junge, residente

em Ioínvílle. Dia 30
- O sr. Rudolfo Kaiser Elda, esposa do sr. An-

residente nesta. cidade. \ tonio M. Correa.
_ Vva. Maria Grubba.
- Fausto, filho de Ar

tur Emmendörfer.

Dia 29

o jovem llário, filho do
sr Walt�r Bartel.

Guilherme Raduenz.

Dia 22

Wanda. esposa do sr.
,

Manoel F. (Ia Costa..
- Doroldi, filha do sr.

Hilário Bona.
- Armínio Marquardt,

residente em Joinville.

Um/a propriedade com 1.200 morgos - terras

apropriadas pera o plantio do arroz - contendo
o seguinle:
Um bananal com 10.000 pés produzíveis.
30 morgos de arrozeira plantada.
10 mil melros de valas pera arrozeiras.
Llme estrada construída dentro do terreno (2.500mts)
250 pés de árvores frutíferas enxertadas.
1 casas de madeire.
3 pasto cercado com arame.

12 mil pés de aipim.
1 Batedeira n.O 3 - com motor - ótimo estado.
1 Carroça - etc. etc. etc.

Melhores informações com Vitor Zimmermann,

II �a���OUA�
-

F�lial Jar�guá do �Ul

Dia 21

José Erschlng, rêsídeme
� nesta cidade.

- José J. Braga, filho
do sr. Lauro Braga.

.

- José Müller, residente
em Corupá,

Dià 24

Bruno Behling e

,Isolda Lenz

I

Harry Buchmann,
,denIe nesta cidélde.

Fazem anos hoje:

o sr. Angelo TorineIli,
residente nesta cidade.

Dia 27:

em

,
Elida, eSP9sa do sr.

Udo Bauer.
_I Humbe'rto, filho do

sr. Vergilio Rubini.
,

_ Mário Weiler, resi

dente em, Jaraguàsinho.
_ Luzia, filha do sr.

Julio Nicolino.,
_ Mara, Olha do casal

Dorocy e Pedro Corrêa,
residente em Roland'ia.
,_ Aliança, esposa ,do'

sr. Ricardo, Schiocher re

sideme em Nereu Ramo,S.
_ O sr: AJvino Modro,

resj(Jente nesta cidé;lde.
_' Ivete, filha QO sr.

\'
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.

Dos ,grandes Pa'ses' O���Q��a�.·."•••••�.·.•••••••��.·••4•••• �� •••••••••••

{=
'

: 'I '
• ..' , t�

.. .. ..

.

:l�:" ,
,

. .'
o Brasil é o único li::: Casa Koprrierm

' �
l SITI:U'''Z ITI� r-TDI"J [ Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 240 - Tel. 366 �

I! �IJ 1J & � n. 1J n. que não fabrica �
_ IAIIAouA DO SUL - sc .

i
l�::

'

o seu Papel-Moeda: .

t�. �.
'

{ 1 Cumprimenta a laboriosa classe da
, f� Mate

· ·

s
" .

t
- l Aonde está o' l�'

',.

produção agrícola pela
..•. �

. nai

F:;:�:::s ruçoes
l Nacionalismo de lange? I passagem do "Dia do Colono"

.... � Sanitários �; Inquérito na ó ,._·".·"·,,"",,·_··_·""w·,·...,··.··,.,.,,,·.··.·,,·,"'_'''''''_'''''''n'

P: \.

�J Ca'sa da Moeda �� ��.·..·..·.:���n..
•
..
•
..
•
..�..·•.•..•..�.·..•..•..�.·..•..·..�··..•..··�i·Il Fogões a gás engarrafa!lo' '1

. I' .

,� Materiais elétricos ! pu?":õe�·!�o;,serl��::' !�õ � Auto Mecâ�ica Central i.·I.
I

\

li : milhões, o Brasil é o [tl;' l;.: Lustres : único que não fabrica o �
,

ALFRED� R.EECK �
"

{ � seu próprio papel-moeda � "

'
.

'li : (cédulas), O nosso di- �� Consêrtos em Geral - Retifica de Cilindros
•

'(: Refrigeradores B nheiro é fabricado ne g,

� B Exterior e para Isso pa t:
Assentos de Válvulas - Solda Elétrica, etc.

'I!.,. Pneus
.

:1
gamos graudes sornas em :

I : dólares. O que ninguém =
t= C l I com preende é que os g �.

l� âmaras l� govêruos nacionalistas g
,

Avenida Mal. Deodoro (fundos PôslOWolf LIda.) l

J�::.. :� que tomaram conta do f:
.

: .

Tintas e vernizes' l� Pöis durante mals de 30 f� Telefone 328 :
�l anos, nunc� se interes l= JARAGUÁ '00 SUL - SANTA CATARINA H.' r Artigos domésticos : •• ram de Iíbertar o País, fi a.

I� �} fãe�odd�:�:d:e;�: ��:� J:.� c�··.·· ..:;. :.m � ��:.�':. !'· ·�r·",,,,,'��
. : » pre ependemns do ex

�:: !ll ��:��j�::�:i�ni�u:��;' r·Cv
..

vo·��m··
..
•
..
·
..

�e
..·..

·I···n·�d·�··
..
·
..

··W·O
..
·
..
·
..

R··a
..

··d···u··
..

e·
..

··n··z·
..

iO.··S··
..•· ..

\A"'"····jli l foram comprados dínheí- f:. .• •• • .:.

t� Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 99 �l ��un� !fI����r equ6eOO c��í I(�
Fábrica de: Lacticínios, Banha e Congêneres. �

't� T I f C �l dólares e êsses "nacío- � Loja de: Pezendas e Ferragens �
: e e one: 372 aixa Postal, 12 :l nali e- tas nunce disseram : ENGENHO DE ARROZ :
. :l "0 diuhe íro é nosso' o t= Compra e vende produtos coloniais, :

� Enderêço Telegráfico: Schulz" l� que levou as autorfdades l�
.

'l� JARAGUÁ DO SUL STA. CATARINA �l ���Dd':.;��mq����: ·��s�� f� Rio do Cêrro, Klm. 12 - Caixa Postal, 10 1:::.1(= :J e, assim, um inquérito�: Enderêço Telegráfico "Raduenz"

(� h está atuando na CaS8 f� JARAGUÁ DO SUL _ SANTA CATARINA
(:

:\ da �JI OI:'<1a, f:1 � · � v ,· � ,�, ��=��! �! �,.� ,.:.:;.:;.• �, jl (Tribuna de S José PR.)' e� � , ! �
:

... �-�-- ---"" �- -.; - -

rr:====::::::::======:::=::::.::.::-=:::::==:=::.:::::::;.::::;=:::::::::;;;:;;::::::.::::.:::.::::::-..::...::;:::..::=;:..;;..=::::.::::::� -O=========::=====::========�==��==�================I·'.' ti
-.

'

:: II .
,

iI' , !i II " •

I! PEÇAS - ACESSORIOS' H II . II
P li II III! PNEUS / PIRELLI CRUZADOR li II II
ii Il II "

ii PNEUS - diversas marcas 1111 Bertcldc Bcchmcnn II
II tôdas as medidas

II It II
II �� II Á It
�I

B B
!! It

' F BRICA DE AGUARDENTE II ,;, .

ans'
,.,

elJer
i: II U

,II 11 II U

II' '.' .

.

,', ,

i: fi Estrada Rio 'Molha H
ii Il II HII f li '

II (VIS·A-VIS AO PÖSTO WÖLF) .

'

I! It IIii li It tiII Avenida Mar. Deodoro da Fonseca, 183 - Telefones 399 - 389 'I It II" Irl, II 00
,., .

II "araguA do Sul - - Santa Cat,urina
II II ."!! li II " ti

� II " ß"II 'MOLAS - CORREIAS - ANÉIS - PARAFUSOS, II II II
U AMORTECEDORES - BORRACHAS fI II II

, I I: 'II II'

ii, ROLAMENTOS - JUN'FAS > 'I! n "

II VELÁS CHAMPIÃO - LÂMPADAS - LONAS 1III II
I! DE FREIO - MANGUEIRAS - TAPETES illl Albano Bcchmcnn ft

') II II n .

, II
II li n II!I 1;n SER'RAR'IA II
II

H B ii II II!I ',' ans' ��er ii n II
II !In II
fI apresenta a classe rural os li II Barra do Rio Cêrro. "u
II seus efusivos cumprimentos, 1111 II
I! '.

pela passagem de sua . li II II
ii data máxima.

' II ',11 "II
'I'

� .

I II II '
.

' 'u
li' .

' li II.
.

.
.

'

. II
,.;....- ...--...------ ...-.------ ----.-----.--.- ---------.---- _ ...._--..)) .--------=------==-------------0...._-_ _-.-----_._----_ --�--- _--_._.-.._- ---_ _�_ _-,-_ _� .....,,.,.,,.---.-,�� � ....,���.-� � ._..� ,_.,� .,_.�.....
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@}

I BEBIDAS MAX WILHELM S.',A. I
; ,I
(®••

'

--��
,

'

-�i)�
,

�.·
{@ ��<-',-, Matriz: JARAGUA DO SUL - Rua Benjamin Constant - Fone 222:: <-;_;, �

'I ,\�i Filial: RIO DO SUL - Fone 468 \ i I
:1

14 QEG\S\«' 14 QEG'f>\«'
I,

, I �'
,I F a b r i c amos : Revendemos '

com exclusivic;lade:, I
,I Laranjinha Brahma Chopp -� ,

I Guaraná Extra
Brahma Extra '

�
.,í®. ,

100.000 Brahma Malzbier
�.

. (@
Refrescos' garrafas Caracú (extra forte) @j

I ,Gengibre ,diárias Coca-Cola I
,�Gasosas Vinho Tinto II Xaropes v inho Doce

�
. 't@ Bítters

Vinho Laranja @

,� Álcool e Vinagre ;
� C h FR ITZ

licôres sortidos �
"

'(@ - ac aça «» Champagne Michielon '@J I

;� o aperítívo dos Frizante Michielon
. I,

;� , .
I

que realmente Cinzano - Martini' - Gins I
I, exigem o melhor! Rhum - Conhaques, etc.

I
�

,

@
��!��!��!��!��!��!��!��!��!��!��!��!��!��!��!��!��!��!®�!��!��!��!��:��!��!��!���,. .��������������������������\S{.II.

,

neste dia festivo para a história

'dá colonização' de nossa 'terra,
Av. Getulio Vargas, 197/201

. apresenta as suas homenagens Telefone, 2886 - Inscr� 2339

alusivas ao "Dia do Colono". J o I N V 1 L i, E
.'

- sc

���--.�_�_dL,���.�����'1

Jaraguá'
Fabril
Ltd'a.

Rua Jorge Gzerniewicz, 590 - Caixa Postal, 5

{End., Telegr. "FABRIL"

Jaraguá do Sul Santa Catarina

Jaraguá�, Fa'bril Ltda.

calçados marca

"GOSCH" - "ANDARIN" "IRGO"

,.

Indústria de Calçados
Gosch Irmãos S. A.-

Fábrica e Matriz:·

Rua Jorge Czerniewicz, 1237
Caixa Postal, 11 .

Telefone 214 - Inscrição 96

JARAGUA DO SUL, - SC

Leja 1 Loja 2

Av. Marechal 'Deodoro, 187

Telefone 278 - Inscrição 304

JARAGUA DO SUL - SC

Rua 1� de Novembro, 1301

Inscrição 407 .

BLUMENAU - SC

Loja 3

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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•
- SABADO, DIA 25 7-1964 ,

---.-------------

.'
"

Pägtna

,

� --..-- I I _ � -.�

�............�......I--�................_ --........I ���
V � ,�� :' J�� ���� •••...... :, :� •••••••••:�r.�� w ;<' • ..··r� . �
íllcncel F. da Gosta Si.A. II.' §21�ve o 66lDlll21 �o Colomt i:�COllnérclo e Indústria fi J

MA'TRIZ: FILIAIS: t� O �l
ITAPOCUZINHO-JARAGUA DO SUL DUAS MAMAS E S. FRANCISCO DO SUL � Banco Indústrío e Comércio de �1 r

t� Santa Catarina SIA. �1
�� tem a grata satisfaçao de 1 �1
II cumprimentar aos ,homens que i
r habitam e cultivam a

'

�t� nossa torra, o

Il
.

.

11'. .
·

.
·

.
"

.

I
e�·.··.····-:.··········�:,·········':.�c:.:.··.:.,,:,·*········: �:' .•..•..•.,�: .......••..�:' ,�.,..····.·�e··,····�a

G�.·••We •..:.�� .:, ••••y••y.,:��r ·e .;oI••••••••• :��.·••••••• .:�t.·••••••• .:C':"•••• .t.':C':"••••��.4 0

� IllDl�$§t(n21 leIm, 66JAIRH!99 S. A. �
�: :1
·

. .

·
.

· .

.
·

.

� Malhas de Algodão e Rayon i1
� Confecções e Tinturaria 11
tl ITAFOGUZINHO - JARAG,UA DO SUL - STA. CATARINA �l
� .�

� Cumprimenta a laboriosa classe da ,.f� produção,==
.

pela passagem �l
g I do "Dia Ido Colono". . B
f�, ,

'

. "..' ,��� f: '.
'

.

\
' �.:).

�_.....� •__�_��____ c··*··.····-:.:-·.··.··.·,·····.··,.,·�r·.··.····�:·.,··.····'r�··.··.:".··.··.··.·���·.··.··.·�:·.··.· ..··,:·.··.··.·,:·.··.··.·��!·.··.·�: ..··.·p.·�o

I �

I

,

C A F'E' �@ 'B A L AS' � C A B,A M E L O S

Preparado p'or
processos modernos e

máxima higiene

..,. ---- -- -- - marca - -- --

:;:..{(
..---- ..

/.---- ---. -················_-_···--····_··'1

ilBAU'ER'II II
���!! :::::::-.:::: :::::::::� ::::-.::::::: ::::::::::::=:::= :::::::::::: ::::::::�i:: :::::::::::: :::::::::=:::::::::=::P

. ,

Simbolo de Qualidade

Pureza - Aroma - Sabor

,

- de -

ALBERTO ,BAU ER S. A.\ IN D. IE COM�
-

Matriz: Av. Mar. Deodoro da Fonseca, 739' _:
f
Fone, 242 - JARAGUÁ DO SUL - SC

. Flllal. Rua Silva, 382 ITAJAÍ - SC

ao pedir bons. produtos, peça sempre bauer

ALBERTO BAUER S.A. IND. E COM.

cumprimenta os colonos de nossa terra, pela passagem
da tradicional data do "Día do Colono", enviando

sua saudação e homenagem.

ESTADO DE SANTA CATARINA

._ ... _.

Comércio de:

S�COS ,E MOLHADOS
F A Z É N D A S� L O U ç A S

F E R R A GEN S, ,ETC. ETC.

oe 1881 C

•

Açougue e Salsicharia
,

,COMPRA E VENDA DE:
TODOS·

\

00
PRODUTOS COLONIAIS

-

�!
,

\
.

Fábrica de:
00' QUE I J O, .M A N T E I G A,

Marca ccCOSTA:.:.
..BANHA E AGUARDENTE

I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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':,'i:!
I

II Viva o dia II
II 25 de Julho! II
.. I':! II
:! ii

!I Banco' Nacional !I
I! 'do Comércio' siA. II
ii !l
II u
II I:

II ínterpretando a !III •

·f·
- li

ii sigm icaçao li
'ii dêste dia, rende II

III aos soldados !I·
II da produção, ;1
ii a sua sincera !i
.,

h II
ii omenagem. " li
II !!
ii :! .

�:::. :::::::::;:, ::::::::::: ::::::::::::: :::::::::::: :::;.,,:::: :::-::::::::::.Ji

€1:::::::::::::::::::::::::::==::::::::::==:::::::::::::::;;:::::::::::.�
ii ii:i II.i A li

ii Caixa
I

II
ii

IIIii,
i! II

II Economica IIii li
ii ii

!l Federal II
ii II
ii II
'! li
ci i!

II Saudando e cumpri- li
ii mentando o homem ii
ii do campo, pela pas- li
:1 IIii sagem do "Dia, do ii
ii Colono", rende as ii J. EWALD & elA. LTDA.

II. suas homenagens aos li Participando da significação social de hoje, quando se Iii colonizadores desta li festeja entre glórias e tradição, o "Dia do Colono", apresenta ao /

fi terra. I: bravo colono cumprimentos pela efeméride. -
.

Iii. n 'I\L ·_. __ _ _ �J _....::.._--- .._-_ _ ....••.__ --- _-.... - -

;oooooooooooooooooooooooooooooooo���oooooooooooooooooooo� Nilson Bender liende-se - Centro
m Fábrica de Rádios, Radiolas HI-FI

.

m aplaud, ido. em Vende-se uma propriedade contendo uma
� � casa de material e uma casa de madeire, situado

m e Estereofônicas m Herval Velho e à Rua Epitácio Pessõa, 497 em Jaraguá do, Sul.

zes \._ Marca ZEHNDER Registrada?:a:S Informações com Dr. Piccioni, em Corupá.

III R O L F Ä. ZEH N OE R III C. Novos o========='==========iim m Conforme já havíamos II Use ••FIXER" pa. colar azulejes, II
?:a:S Rua Presidente Epítäoío Pessôa, 298 ?:a:S anunciado há días, o can- I' É de aplicação fácil, perfeita e de I'00 00 didato à governança de Ú f b

.

00 J A R A G U Á DOS U L -, SAN T A C A T A R I N A 00 Santa 'Catarina, Dr. Nilson II máxima segurança. nicos a ncantes: II
00

I

00 Bender, encontra-se pre- II IND. E-COM. BERNARDO MEYER Ltda. II
00 00 seutemente percorrendo II R. Preso Epitácio Pessôa, 71/79 - Cx p. 71 II
� ROLF A. ZEHNDER, Fábrica de Rádios e Radiolas alta �

o Oeste catarinense, fir- II Íaraguá do Sul 'Uzes fidelidade e' son estereofônico, lançou no comércio o rádio ?:a:S man�o as bases de sua II II� 00 candidatura, Telegrama 0---------0-----------000 Transistorizado Zehnder, agora a luz e pilha conjugados 00 que acabamos d� rece
--------- ----------

00 grande volume, execpcional sonoridade, alcance mundial. 00 ber de Joaçaba, informa
.

II00 Zehnder O orgulho da indústria eletrônica Jaraguaense,
.

00 que em Herval Velho e

� simbolo de alta qualidade, mantem sua seção de consêrtos 5.'.IU Campo� Novo�, visitados Bar - Restaurante e Café
� '..,

t d d ?:a:S nos últimos días, o can

R cl
.,.

00 . com serviços Ja cen enas e vezes comprova os. 00 I d�dato da renovaçã,o u?e- O oVlarlo
00. " 00 uista �eve entusiástlca

OOOOOOOOOOOOoo�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOO :�i�P��O'ten���e �nc��� DE OBLlY �ILVEIRA

��U fi i�iE!!m=i;"':!!!Ii!IlI�:i il!!iE!i=ú==i=li=;!5;;;5ii�:lE!!'1l �:s �i:::S ��v��'u d��:�io I
Balas, Chocolere, Doces :e ,Salgadinhos

I . I do, habilitando o a ser o II Estação Rodoviária - Jaraguá do Sul - SC

·1 JD)r o Mllillrll��@ Jaarret� �e Aze\\'e�@ I �i��ed!u������ç��r.oq��e '

"

ii -

II II I �:�e::te ds�(���r a �:��:�a 1:=il!!lEl:=mE!51:=i:=U-=:='=::=.:_�Ii-_EHi'm
:1"

, AIH'CUIl... ••. m do candidato. ii DR. J O R N SO ELT E R I.... I I CIRURGlfio DENT/STFt I -

mi. II I
I,

Com escritório nésta cidade à Av, Marechal Deodoro
I Soro ComerCiante e

lq
Moderníastrno "A/ROTOR" -.

,'" da Fonseca n=. 122, para melhor servir seus c l ie n t e s : _ Industrial: A Asso- II Reduzo.tempo de trabalho I
I mantêm estreito intercâmbio judiciário com os ex-Escritórios I eiação Comercial e == e aumenta o conforto do CLIENTE. �I
III de Advogacia DR. HEROILIO ALEXANDRE DA LUZ, I ;��us��alS�le la�ea� m CLíNICA - CIRURGIÃ - PRÓTESE

::

IR com, séde em Joinville e S,ão Francisco do Sul; está em '1" órgão de c I a s s e. I RAIOS, X
. miII Inscreva-te c o m G

-I': condições de, . ta.mbém, aceitar causas par.a .aq·uelas 00- iii associapo para a 1"'1'. 1=_!u Consultório: Av. Getulio V5lrgas, 198

I :a:a�s� �r� p:r:oo:s ��:m:s�11 �:. Mn �-

1��AD�O:.:�:d:A:.:�aJ . J

-,
& Cia.·Ltda. I

Revendedor RENNER
Av. Getúlio Vargas, 9

, / ,

JARAGUA DO SÚL .- Santa Catarina
)

.'

j

19641939

/.

v ' .'

Sociedade Gráfica
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li" Úvros Comerciais - Materiais Escolares - Papeis de tôdas as'qualidades fI
!! - Grande sortimento de Artigos de Escritório - Baralhos - Albuns p/ li
l1' fotografias -,- Pratos e Bandejas de papelão e demais' artigos do .ramo. 'I!li ' , ::
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Agora com duas lojas na cidade'
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II Vergilia lIIoretti II
U '.

, II

II LOja. de Ca,lçados e Oficina Mecâ nica II
U

.

=�== '11
U II

II RETIFICAÇÃO, DE MOTORES E II
·U TROCA DE ANÉIS EM GERAL" U
U II'
II REFORMAS DE LATARIA, CHASSIS, CAIXA II

II DE CÂMBEO E DIFERENCIAL EM' GERAt II
II II

II carros da linha: II
II 'WILLYS . - SIMCÁ - FORD - CHEVROLET ·11
It' "

II Rua João Márcatto -. Telefone 318 • Jaraguá do Sul II
II H
H.

� ,'IIII .

HII
IIII
nII
Hn
nII n

II Pelo' transcurso do dia 25·de
'

·n
n �ulho, apresento os meus efusi- IIII vos cumprimentos ao coloniza- IIII dor, com desejos de novas vitó- II

II ria��n�oocamposocl�como � _S_a_l_v_e_o_g�lo_rl_·o_s_o�._d_i_a_2_5_d_e_J_u_l_h_o_.
II .

.

no plano agro-pecuário.·. ·11 III --------------------------------�------------------------91l.. 1 ...=�����������������������������
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Reimer
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RÁDIOS -. RADIOLAS -o PEÇAS -

ACESSÓRIOS - 'MATERIAL ELÉTRICO
OFICIN.A, r+

Av. Mal. Deodoro, 391 - Telefone, 298
f

Caixa Postal, 43 '

Santa Catarina

Ao "Dia do Colono", legitima

Jaraguá do Sul,

tradição de nossa terra,
preito de homenagem.

nosso

Que afinal provado, seja decretado o desquite para
Iodos os efeitos legais, e a Ré condenada ao paga-

o f

rnento das custas processuais, honorários de advo-
. O Doutor Raoul Albrecht Buendgens, luiz de di. gado e .demels cominações legais. Que o suplicante

reíto da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de ôre.
protesta provar o alegado, por todos os meios de

Catarina, Brasil, na forma da Lei, etc,
provas admifidos em Díreno, juntada de novos do-

. . cumenros e com o depoimento da suplicada e das
FAZ SABER aos que o presente edítal de cita- testemunhas abaixo arroladas, o que desde j.á se

ção, com o prézo de trinta '(DO) dies, virem ou dele
requer. Para efeitos fiscais, dá-se à ação o valer de

conhecimento tiverem, que por parre de CARLOS Cr$ 5000,00. Nestes termos pede deferimento. Iare
HOEFT, por intermedio de seu basta�te . �r�curador, guá do Sul, 27 de maio de 1964. pp. (as.) Reinoldo
advogado dr. Reinoldo Murara, lhe fOI dmglda a pe- Murara. _ Te s tem unh as: 1\ Emilio Behling,
tição do teor seguinte: brasileiro, casado, lavrador, residente e domiciliado

.

.. . à Estrada Boa Vista, Ilha da Figueira, nl cidade �)Exmo. Sr. Dr, JUIZ' de Dtreiro da CO,m�rca de Bernardo Behling, brasileiro. viuvo, lavrador, resr- :..- .• ---__

Iaragué do Sul. CARLOS HOEFT, braslleJT(�, ce- dente e domiciliado à Av. Procopio Gomes, njcídede.
sado, opere rio, residente e domiciliado n�sta �Idade, 3) Augusto Schlup, brasileiro, casado, aposentado, ..... _

por seu bastante procurador, advogado .lDSCrtIO na residente e domiciliado à Rua Ernesto Czemiewlcz,
O.A.B., seção. do. E�tado de ôanra Catarina, sob n. njcldade. o Coladas 6 estampilhas estaduais no valor
915 com escrttono .a Av. Mal. Deodoro 215, nesta de 4400 devidamente tnuüllzadas.cid�de, vem com fundamenro no art, 517, incis� IV, ')

do Código Civil Brrsileiro, perante V. Exa., mUI res- DESPACHO: Desfgne o Cartório" dia e hora
péilosamente, propor e requerer a pres-ente AÇÄO pa:ra a audiencia de conciliação, nera o qual deveráORDINÁRIA DE, DESQUITE, centra 5U� mulher

ser citada a requerida, ne forma de costume. l-se.
ADELE HOEFT, brasileira, casada, residente em J. do Sul, em ·15jJunhojH64.- (as) Raoul A. Buend
lugar incerto e não sabido, pelos motivos 'que passa gens, juiz de Direito.
a expor: - 1) Que o. requerente_ cas�u com a su o..

I
Residência: Dr. Nereu Ramos, 419

plicada, sobo regime de comunh,a? uníversel de bens, o Em virtude do que, fo.i expedido o presente c'o� u]PA - SAN3IrA CAlrAR][NA
em 6 de maio de 19b1, no Carrórío de Casame�l�s edital, pelo qua! chama e 'clta a ADELE HOEFT, :.- • _

desta cidede, conforme se compro�a cO,m a Certldão pare comparecer nesre Iuízo, sala das audiências;
de Cesamenro incluse, casamento IOs:rlto so� n A2�8, Edificio do Forum, sito à Av.· Mal. Deodoro, nesta

r;;����do livro n. ! t, às fls. 144v. II) Que deste m�r�"!10nlo, Cidade, no dia 20 de agosto do correnre ano, às 10 \-

o casal não teve filhos .. III) Que desde o ImCIO de horas, a fim de assistir a audiência 'de conciliação Dp Reinoldo Mupa.asua 'vida metrfmoníal, sua esposa pessou a ter um de que treta á Lei n. 965, de 10/'12/1949, tudo de

I
·

'icomporta'mento inconveniente e a viver em con.stan- conformidade com a petição e despacho acima e- II ADVOGADO II
'

res relações amorosas com �utro-� homens, cul,!lIna�- retro transcritos, Iícendo desde já cilada, por todos
,do por abandonar o I�t conjugal. IV) Que hé mars

os têrrnos da ação e para contestá Ia, den��o do
. , . .

{
de 20 (vinte) anos, desde qu� abandonou. o lar vo prezo de dez (tO) dies, contados da data deslgna�a 'EscritorlO ao lado da Prefeitura 4

o luotàriamenie, sua.eepoee deixou est� clda��, pes pera a audiência de conctllaçêovsob. pena de revelia. .

JARAGUÁ DOSU�d a residir em lugar incerto e nao sabido. V) o

o ,'n' dsen o
sto desnecessário se torna ri E, para que chegue ao conhecimento da Ke ou e

.

.

,Que em fa�e do ��P�78 'do C.P,C., por se acharem quem Interesser possa, �and6 ,passar o ,�r�sente �!)o"'oo_"(fJ(� '

�"-"���-r..

qousecOden'J·eUrgmUle,nsa �epaar�dos de fato há mais de 20 anos eJdif�1 de cHaç�o, qluel serIa PCubli�a.do ndo -«::>Dlarlo dn(!a .:.__ . ._\ . ._. .�. - . f d 5t6 ustlçalt e no JOrDa oca «orrelo o ovo», :'
- ·-·-------·-··.. ··-·---·----------·----·...,----·-.....

:1VI) Qu� n.estal� c�r:::��o;�oeC�adi;�m��YifsBa:�:ileiro, .

forma da lei. Dad� e pa�sado nes!a <:idade de Jar�. li DR WALDEMIRO MAZURECHEN iie 517, IOCI�O,
erer a V Exa que se digne gua do Sul, aos qUlOze dias do mes Junho de· mil ii ,.. .

. IIvem o su�hcante EredqYtal na forma d� lei a suplicada novecentos e sessenta e quatro. - Eu, Amadeu Mah- !I M É O I C O II'ordenar cllar por I, ' .

f' dE'
. - .

b vi I

IIA d e I e H o e f t, para responder aos termos. da u, scnvao, o su scre , '

!I Rua Presidente Epitácio P�ssôa N�. 704 !!
presente A ç ã o o r d i n á r i � .d e

-
doe s q U·I t e,

(as)' Raoul A. Buendgens _ Juiz de Direito. H .

(antig� residência de Emanuel Ehlers)
. IIcessa no Juízo de Direito desta Comarca ::

CI" I 'd' C·
.

d d I IIque se p�o .
o

b de revelia e confes-. , .
_ . . f' ii

100ca -gera me ICO - Irurgla e a u loS e iie contesta Ia que�e�do, so pena
f

A presente copia confere com o onglOal, dou e. ii crianças _ 'Partos. Diathermia � Ondas curtas e h

so, devendo pr��101IOarmente proced���ave�r�e�if��� .

,
"

. '.

. II UJtrd curtas· Indutott!!rmi;l Bis�llri-elétrico·Elec· IIdetermina 'a Lel.968 de 10jt2/49_! e
;'

Jaragua do Sul, t5 de Junho de,1964. ii tro cauterização. Raios Infra vermelhos e azuis. II. ossibihdade da soluça0 am.gavel, que se
.• .

..lId? a ImVp Exa mandar lavrar o t�rmo do ocorrido, O Escrivão: AMADEU MAHFUD �:::::::::::=:::::::::=::::::==::::::=:::::::::::::::::::::::::::::.==::::::.:::::::::::==::::;tdigne. ., -,

EDITAL
Ignácio Leutprecht

manifesta j ubllosamente,
através desta fôlha, seus cumpri.
mentes ao homem que concorreu I

para a colonização do país, pela
passagem, do "Dia do' Colono".

Ur. Francísco Antonio Piccione
M:�D 1J[CO - C.R.JH. 1.'7

Cirurgia e Qlíníoa de Adultos e Crianças
Pa rtos -

o

Doenças de Senhoras

HOSPITAL JESÚS D� NAZARÉ - CORUPÁ
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. �o ensejo do .transcurso do "Dia do Colono"

Máquinas "NINA" Ltda.
associa-se aos grandes festejos de reconhecimento

do homem do campo,
o construtor .anonímo de nossa Pátria. I :�I__�__ I__I _J�������������

. I

Fábrica de Balas eCaramelos "Sasse"
Análise 'n.o 7.274 L.G.S.B -. (Paraná)Marca Regislrada

. ,

I
I

Sasse ,.

. I
, .

�..

Caixa Postal, 39 Fone 365

Enderêço 'I'elegrãííco: Esasse

Rua Benjamin Constant, 373

JÁRAGUÁ DO SUL

Santa Catarina

Máquinas. "N'INA";' Ltda.
Rua Felipe Sohmidt, 145 - Caixa Postal, 78 - Telefone 310

JARAGUA DO SUL - : - SANTA CATARINA

.)

IIII
A melhor máquina de lavar roupa no seu gênero

".

.---.__._-------_._ __ _----_ .. _._--_.. _ __.-._.... ,...�� - _........,.....", �_.__ _._ __ _._-_._--_..

_-------------�
1'(--".-

-------.- --.--------...----- ---- ....:\ "•.•••••••.•••••••�••.••..•••••••...•.••...••.••.•••••••••• =.;�.�••�••�.,; ••••••••••.•.1 ,,------
..-···-····-·--·-------···----------- ......

:1

ii
.

-

, ii ti
.

il ii ii

I! Ewaldo Zehnke III! Haroldo E. H: Berner !' II Escalametros Schmidt Ltda. II
ii Fäbri d M" H' d

. II f: Loj a de peças e consertos em geral :� ii ii
ii a rica e . oveis e n.squa rias I' o a II ii
;1 ii t= Avenida Getúlio Vargas, 590 :� �i . Rua Preso Epitäcio Pessoa, 1855 !I

:.1! Rua Benjamin Oonstant - Jaraguá do Sul II lf� �lJ li I!I!.1 .1 • • u Caixa Postal, 32 .

II " •
�

• II 'I:1 " � Saúda o "Dia do Colono" : ii :,

i! II : : ii JARAGUÁ DO SUL - SO ii
ii ii d b fi ii
II Congratula-se com a II li que se comemora nesta data

�� II J�
li II • •

U
::

!! nobre classe rural pela passagem ii J�: ����� ��� :: �i
.. I' :1 Fábrica de

.

Escalas Métricas :1

ii da data consagrada ao ii G',,_,_.,�....�....................................._�,........_,.............� H ii

ii . "Di� do Colono" � f·
..

··BI��f�id····&····ci;·:··itd·�:·······�1 ii de Madeira ii
l�========,,,=�===,==;:.J!� Peças e aces;órios ./. autornóvels, caminhões !ll=====�=,,==�-========j .

if.:::::::::::::==:::::::::�::::::::::-.::::::::::=�::::::::::::::::::=:::::::::·�::::::�,::::::::::� t� Rua Pres: Epitácio p:B:�:i��e�a;el, 252 - C. po�tal 18 . �1' r:::=::::::::::::::::::===::::::::;:::::=:::�:::=::::::::::::::::::====--:::::-;;;;?:
Ir TI\\r ,'r1lll.ii AI trl\ Ir ct] � rItn'tn\ !! tl' JARAGuA DO SUL - so �lll Colagens perfeitas de madeiras de ii
ii 1lJ) o -\lIC 11M \UI - \lIC <ru. � � \UI ii : : ii quaisquer espectes consegue-se com

_ a ii
" r . . .. ,.

II Il ä iJ II COLA FRIA marca &&DiaDlante !!
!! Cirurgião - Dentista

li g Apresenta ao rurícula de nossa terra B ii E�tra" - Únicos fabricantes: !!
!l C'LiNIOA - PRÓTESE - OIRURGIA' ii· g �

d
-

I' t
.

.' B ii IND. E COM. BERNARDO MEYER Ltda ii
!!. . H f: a sau açao pe o ranscurso

. .:J li ' , .
�

.

ii
ii Av. Marechal Deodoro, 58�, - JAR�GUÁ DO SUL li �i· do "Dia .de Oolono"

.

il ii ,R. Preso Epitácio Pes�oa, 71-79 Cx. p. 71 II
li Defronte a Igreja MatrIz' Ii p

.

=} li' Jaraguä do Sul ii

�;:::::::::::=:::::::::=:::::::::::::::,"';:::::::�:.:=:::;::=:::::::::::::::::::::�=::::::::::::::d,i J"·.·,·.··.. ,�·.. ·.··.·�··:·'\,··.··.:.;�.:;··.··.· •.·'c··.··.··.·'c:�.··.··.·,:·..
· ,: � ,� �::::::::.�=:::::::::::::::::::::::::::::::::=::::"!:::=::::::=::::::==:::::::::=:::::::�:::::::�.J

.
,.

.

G,.� .••.'{)�:"..•..!.:,�.·..•..��.·..•..•. .:�.·..•..•. .:� .•..•..•. .:�� .•..•..•. .:� .•..•..•. .:, .•..••.•...�� .•..•..�� .•.••..•. J� •••••••ir• .:!' :-��-.:;====:::::::::=::::::=======:::=:..:::::::::::...�:;:::::�.:::::===::::==:::::::::==::c;:========.::=::::::�

�." OHo Hiendlmàyer'
. J ii Fábrica de Conservas "ALVO" li

. � FÁBRICA DE ARTEFATOS DE COBRE Ê· FUNDIÇÃO' DE METAL �� II ,�,
A' L' F R E D O·

de - H

f·
:1 II . " S C H U L Z E ::

�. Rua .Benjamin Constaot, 433 ....., Caila Postal, 60 - Tel. 368 - JARAGUA DO SUL - SC �< ii' .

.

!l
:'

•

'

:. :) II ' B�DaDada.•.Marmelada. Goiabada e Geléias de Frutas "

f= Aperelhos continuos pl alcool e aguardenre - Alambiques ,:,1 aguardente :�II· i!
= Bombas »! água .de pistão e centrtfugas '-'I Tachos de cobre pI qualquer :1 II Rua Augusto Mielke s/no - Telefone 327 - JARAGUÁ DO SUL � se II
� fim - Fornos pera farinha e açúcar

.

- Máquinas pára correr grama. �l II '\"

� : II

� : ii

,_. r Áo hõmem do campo, no dia feliz da
.

� ;i FÁB�ICÁ DE CONSERVAS "ALVO'f� comemoração' do dia 25 de Julho, ... h ii Identi,fica-se com à sígniíicaoão do dia
.

f�
.

minha sincera homenagem, . ���1 II de ��]e e apresenta à ;grand;.' li .

f�·
. Otto Hiendlmayer � II' família �ural os seus cumprimentos. li .

• ... li: e.....•.�,..y.,I,1I�"Ii••�.'•••••••••••••••• :-.,.•••••.:.:.� � •••l
•••• _'lo �••I_. •__ I1 '\ló�.�._".••__ ••• • .;..._ _

.

::
e����� .••.••••�� ..•.••.•.����.", ------.--.-- -.--- ----- - .:::-::-- ----------- ::
','

,

• •
•

,I , ,,' ". ".
I ,II

-_...... ---7'__-.-=======!:=:::::"'��.
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II
' ii II· .

'/ . II
II II II / II
II li II R

• .o_ O
• II

II
C ,A S A

nll ," el,m�r, g.' Ia. 'u
__

, II Iii II II
II \ II II· II
11 li II Móveis e Esq·uadrias II
,II 8bBERTO mORE'TT') ii II \ II
!I PU U
ii !I n IIII II I

'

li 1111 Rua Rio Branco, 964 JARAGUA DO SUL II
ii R E T O' R C I D 'A li n ·u
ii II U Santa Catarina U

ii. Jaraguá do �ul Santa Catarina li II .

.' II
:: li •._._,�._,._. .._��._.._ ._, � ...,; .
i! ii --- �.....�....._. ..,.,�_ ,_"._, �._, .-. .......

ii ii
. .

I' !i
II

II
I! Càravana "Bender-ôõ'I!
II

li :
. li no Vale· do Rio do Peixe

H II
ii /'

. Participando da significação so- li 'I'elegramas vindos de burg, Gentil Belani e cinquentenario da cidade,

H II Joaçaba dão conta dos Senador' Brasilio Geles- Ontem foram visitadas

i',i!
\ cial de h.oJ·e, quando se Ieste]a entre !III'

resultados que estão tino de Oliveira, seguiu as cidades de Oonc6rdia.
seodo obtidos pela cara- à cidade natal do Dr. Xavantina. Ita e Seâra,

ii 'III vana "Bender-ßõ", que Nilson Bender. Piratuba, encerrando hoje as

iji:'. glórias e tradíeão, o "DI·a do Colono", I!I1. 'CAI Y está visitando a região que recebeu seu filho visitas com uma concen-

11 II do Vale do Rio do Peixe, com grande entusiasmo tração em Joaçaba, Lu-

lili apre,senta ao bravo colono' cumpri- :I'I! o
I no dia comemorativo ao zarna eHerval d'Oeste,

ii
candidato da reno-

I! - G
A

dii

I t
I! vaçao ao overno .0 -------------------

II mentos pe a e eméride. li nosso Estado compareceu

MAR IOli t no dia 5 do corr�nte a, a I fa i a te
li II uma concentraoao no
ii '1

'i

ii h municipio de Água Doce - Rua Mal. Floriano, 40 - Jaraguá do Sul - SC

ii II a quäl se fizeram

pre'lli ii sentes r centenas de com satisfação saúda os .

ii � 'I
II "ª(!ti$'" II correligionários, bravos colonos que cultivam a nossa terra.

II ;:,:' No dia 6 Dr. Nilson :....----------------�

li 1. Bender visitou os muni- .

:I ii cípios de Irani e Ponte iH. ii __�_ailiH8Il;!11il1(j@?'fFfP'll4!it&A _1iI8�

II .' !I Serrada �ndE' teve

d�-I FOTO PIAZERA I
li ' li monstraçao das mais I
ii

I ii empolgantes de solidarié- DBPRONTB Á PRBPBITURA - JARAOUÁ DU SUL
.

,.... •__•••_. ._. ._••.•_ ....... • • • __ •••.ll ..

...............------ -.--- •••-�-••--- -------••••••-._.--- •••••••-- _ •• ;;.r dade 8 sua candidatura. Fotografiae, em Geral - fotocopias de Doeumentes _

/

O I
.

f
!li Filmes e Material foto - Aparelhos e Acessórios

utro te egrama in or- !ID

r -I ma qUA a oandidatura J
A pedido. atelld� a domi.c�lio Ia tambem

,
de Nilson Bender esque-

em lo-;alidades VlZlnhas·

G
'

'I 'S A
matizada no mais amplo ,.,'" I_'aili�1l;!IIilI8IlJlIi1I!lI(!i_S8Il!II!!i\;9;:18liii__I!IlI!II!i8!_*l8I!!IE'IIiiII�

,., sentido de renovação

u.mz rmaos constitui-se em empolgan- -.- - -=-- - - ----- -----.- .

·r-···-·---·--- ---.-;---.-- -----.- ------�"
, • • te espetáculo eívico e;j , ii

tem repsrcuAtido inten�!l ii Jl})l lElKCIHI KAUfMANN H
mente em toda a regrao II o

ii
que está sendo visitada. � M.8DI(::O �1.RU.RG.lA." II
Dia 11 a comitiva II Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- H

esteve nos municípios de ii sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Älegré II
Tangará e Videira. com a II !l
participação das delega- I! cnlUROIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B !I
ções de Arroio Trinta. ii CLINICA OERAL ii
Pinheiro Preto, Salto II ii

.

Velozo. Fraiburgo e ii Longa präüea em Hospitais ßnfop"us I!

Iomerê, provocando uma ii Consultório e residência: li
das maiores concenlra-:! . Tel 244 - Rua Pres, Epitácio Pessôa, 405 n
cões udenistas até hoje II u

ocorridas naquelas locali- !! CONSULTAS: II
dades.

.

iii h d 8 /2 !!

I
,Pela man ã: as 1 ás 11 horas

_.
..

Dia 12 'a caravana. à II Pela tarde: das 14 '1/2 ás 17 1/� horas il
qual se integraram tarn- li .

,. II
bém os Deputados Wal- II, Atende chamados tambem a NOIte li
ter Z:igelli. Udo Altem- �::::::::':==:::=====::::::=:::=-�==:::=:===..:._=:::=::Ji
. 0===================:=====0====:'====================.

II II .

II Construtora HE'OKRA Ltda. II
II, II
II -Ccnstmcões em Geral II
II \ II

II Depósito de Madeiras e de II
" Maleda!s de Construção II
• •

II
'

Rua Expedicionário Cabo Hary Hadlich, 421 II
II Caixa Postal 99 - Telefone 223 II
II Jaraguá do Sul Santa Catarina II
II

'\
II

II II
II Eng.' Civil .

,-:-- II

II Dr.' Celso, Antonio Henning JI
�I�"�",,,,"����I..���..��....-.-..�........

I .�::==========================o======�============�========�

I�.

Indústria, Comércio e Agricultura
,

Estrada Rio do Cerro K.... t4

Jaraguá do Sul Santa Catarina
Caixa Postal, ao

eÓ, '

F1\BRICAS DE:

I
I

LATICINIOS

CHOCOLEITE
�

PRODUTOS SUINOS

(.
-.

./

C'OMPRA, E

V END E'

PRODUTOS
COLONIAIS

/
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Decreto N. 53.947 I �e 5 Junho de 1964 Impôslo de
.

Renda: BI f\ N C f\
apresenta

Dispõe sôbre a execução dos Convênios Nacio-H ' 1
-

,.

66, TQ), � ,11\\ � TI)),

nais de Estatística Municipal e de outras ' 'anroso e OgIO Jl\ & 11P .ffi 11\
,

,
'

a 'Agenle �l·seal sexta.'-f�-i-r-a-p-,p-.-n-o-s-s-a-I-õ-e-S-d-O-C-.-A-,-B-a-e-p-e-n-.
, ,.a:- I' di, aconteceu um lauto jantar de confraternização.

dos funcíonàríos do Banco do Brasil, os quais to-

de 81a. Ccteríno ram acompanhados pelas suas respectivas senho
ras, Estiveram presentes, Sr: Gerente Oswaldo
Santiago e Sra. S,'. Arlindo Salai e Sra., . Sr. Ocir
Novaes e .Sra., Sr. Guert Baumer e Sra.r-Sr. Osní
Pereira/e Sra., Sr. Horst Stein e Sra., Sr. Geraldo
Merkle e .Sra., Sr. Claudio Ramos � Sra., Sr. Er
minio Rozza e Sra., Sr, Jocias Weber e Sra., Sr.
Rolli Bruch e Sra., Sr. Horst Verch e Bra.. Sr.
Calixto Stinghen e Sra., Sr. Alberto Taranto e Sra.,
Sr. Aroldo Steuernagel. Sr. Lauro F. Mendonça,
Sr. Airton de Menezes, Sr. João Faríuhuk: Foi
notada á elegância das senhoras presentes.

Isto foi p que pude notar no jantar ao qual
fui gentilmente convidada.

-x-

Sábado próximo passado, no 'Salão S. D. Aca
raí, houve um grandioso baile, ahrílhantado por
Lindolto e sua Orquestra. E de praxe S. D. Acaraí
apresentar à seus assoeíados magnificos bailes,
que sempre agradam a quem comparece. Agra.
deço a Diretoria pela atenção que me foi dispen
sada, Foi muito notada a elegância das senhoras,
Romilda Airoso espôsa do Sr. Mário Airoso e da
Sra. Traudi Ewald espösa do Sr. Aliberto Ewald.

r

-x-·

, providências.
. _O Preeídente da República usando das atri

buíções que lhe confere o artigo 87-1 da' Oonstí-
tuíção Federa... '

, Considerando que os Oonvênios Nacionais de
Estatística Municipal celebrados entre a União, o,"

Estados' e os Muuícípíos e ratificados pelo Decre
to-lei Federal n 5.981 de 10 de novembro de 1943
e pelos atos próprios dos Estados e Municipios
têm por objetivo. segundo a sua cláusula primei
ra, criar uma situação estável; mediante compro
missos de caráter permaneute, 'para levantamento
da estatística geral do Pais é da' relacionada com
a Segurança Nacional;

,

No apreciar. recurso tários, que fazem inveja
apresentado por contrí- a muitos' "professores"
buinte. dêste Estado, o de Imposto de Renda, e

dr. Orvácio .de Lyra tudo sem alarde e sem
Machado, digno Relato, arrogancia, é que, só
da 1 a, Câmara do 1.<\ quem trabalhou nos Sec
Conselho de Oontríbuín- clonats, escondidas "nas
tes'do Ministério da Fa serras do nunca maís"
zenda, inseriu, no Acór sabe que os valor-es do
dão n. 4.889, de 7.11.63. serviço público não são
extraordinário elogio ao sómente o ouro que re

Agente Fiscal, Bacharel luz na vetrine dos : gabi
,e Contador. sr. Hary netes, êles também se
Erich Krause, atual De encontram nos leitos das
legado Secional do Im- seccionais distantes, onde

Considerando a necessidade de assegurar, posto de Renda em são muito us brilhantes e
unidade de execução dos referidos Convênios, Joinville. pouquíssimo� os casca-

para normalidade dos levantamentos estatísticos, Fazendo justas consi- lhos. Dai porque sufrago
derações sobre o bri num misto de admiração
lhante parecer redigido e reverência os consíde
por aquele competente randos de fls. 32, que
e dedicado funcionário, peço ao autor permissão
o cpuspicuo membro do para transcrevê-los, to
Conselho de Coutrfbuintes mando-os como meus."
expressou se nos seguin- Tão inusitado fato, que
tes têrmos . faz consagradora justiça
"O Relator não poderia às altas qualidades Iun

nunca deixar passar sem cionais e culturais do
registro especial, o prt- dr. Hary Erich Krause,
moroso parecer de fls. muito honra à corpora-
21 a 32 de autoria do ção dos Agentes Fiscais
Iuncionärio Hary Erich do Imposto de Renda em

Krause. que, na Seccío. Santa Catarina, com a
nal de Joinville, sai de qual por tão, auspicioso
sua modéstia para dar evento, nos congratula
lições de Direito Tribu mos!

Considerando que de acôrdo com a cláusula
quinta dos citados Convênios ficou outorgada ao

Instituto a arrecadação de um- tributo como con

tríbuição de cada municipalidade destinada ao
custeio dos serviços estatlstícos nacionais de ca

ráter municipal;

DECRETA:

Art. 1°. - Permanecem em pleno vigor, em

todo o terrítörto nacional OB Convênios Nacionais
de Estatística Municipal" ratificados pelo Decreto
leí Federal n. 5.981, de 10 de, novembro de 1943
e pelos atos próprios dos Estados e Municipios.

Art." 2°. - Ao Instituto Brasileiro de Geogra
fia e EstatHica cabe 'a arrecadação, em todu o

território nacional, nos termos do artigo 8° du
Decreto lei n. 5.981, de 10 de novembro de 1�43,
do tributo destinado a constituir os recursos da
Caixa Nacional de Estatística Municipal.

Art. 3°. _. A concessão de empréstimos e fi
nanciamentos da União aos Municípios, ou a ob
tenção dós mesmos, através da União, fica condi.
clonada ã observancia pelos Munícípíos, dos Con
vênios Nacionais de Estatístloa Municipal, atestada
pela Secretaria-Geral do Conselho Nacional de
Estatística.

Parágraf� único. Incluem se, para efeito deste
artigo, as transâçõls efetuadás com as· Caixas
Economicas Federais e estabelecimentos de cré·
dito de que participe a União.

Art. 4°. -- O
I presente Decreto ,entrará em

vigor a partir de sua publicação, revogando as

'\disposições em contrário.

Brasilia, 5 de junho de 1964; !43o da' lnde
pendência e 76° da República.

/

H. CASTELO BRANCO'
OCTÁVIO GOUVH;IA DE BULHÖÉS

possivelmente
'\

obrigará os

Deputado faz Futuro Projato de
criticas a Lei disciplinará
Celso Ramos subsidios dos

Deputados
FLORIAN'oPOLIS, 16
o deputado Fernando
Viegas, lider da UDN
na Assembléia Legislati·
va catarinense, enviou Estadual·s e'ao ministro da Guerra,
gen. Costa e Silva, o

seguir.. te telegrama:
"Acabo de ler a en

trevista de v. exa., pu
blicada hoje, no "O
Estado de S. Paulo".
Solidario ao ilustre mHi· " "
tal' de.sd? _o ir;licio da Vereadores a
consplraçao que resul- .

tou na vitoria de 31 de I' .

março,. peço per�issão gratuidade da
para dIscordar da IDclu
são do nome do Gover- ...

nador 1)elso Ramos, funrao
apontado por ,-_ exa. co· '1

•• 1 • mo nm dos responsaveis,
pela Revolução. Respon.

\ De todos os immenlos

savel, sr. ministro, é o de vencimc:>ntos para ser

governador' catarinensb vidore::. r·, ÚBLlCOS civis

p�la corrupcão, favol'itis- e lriilitarl?�, dois , forafTI
mo e facilidades reinan- esquecidos: o próprio
te!'; em m.eu, pequeno presideme

.

da República
Estado, O sr. Celso Ra- que conllnua percebendo
mo� é

I
revolucionario ,300, mil çruzeir.o� ,mensaIS,

de ultima, hora, inexpli- menos que �Inl.:stro.s de

am 20. tén des Monats in die Ewig�eit. Wir cavelD,lente salvo, até Estaéo�. C? vlce,.p�esldente
möchten allen danken, die uns ihrt' Teil-,

I
agora das sanções do da, Republica, nao ,te�

, I
nahme bekundet haben und uns Trostreich Ato Institucional". vencimentos. Os vencI-

.

I
" t . mentos do presidente e do

zur Seite standen.
,

"O Estado de São Paulo" vice pr.esidente,' como se

',7/7/5�
\

sabe', são fixados em pro-

'(Publicado no D. O" edição de 5-5 64)

,

t AGRADECIMENTO'
A fam'ilia de

Wilhelm Schulz Junior
ao mesmo' tempo que

comunica o SBU falecimento ocorrido no dia
20 p. p .. agradece sensibilizada a todos qué
a- confortaram no doloroso transe por
que passou.

Wilhelm Séhulz Junior

/

Sábado p. p. em sua residência, Annegrete
ofereceu uma festinha informal, comparecendo a

brotolândia "society"; lá compareceram, Ruth,
Magali, Norma, Crtsta H., Neuza, Adelaide, Crista'
R" Marilda, Marlene. Notaram-se os casais, Maura
e Jamiro, Loní e Luiz Carlos, Marina e José Caro
10R, Magda e Flávio, Arlete e Zéca, Betinha e

Marcio, Maika e Luiz. A Ivone, sózinha, pensando
na volta de seu "love", Douglas. Entre os garo
tões, notei a presença de Charles, Zico, Aírson,
Paulinho (visitando nossa cidade em gôzo de fé
riao) João (Polaco) Bíu, Adernar W. Clécio, José,
Sergio, Jonas; A Dorotí e o Gilberto iniciaram um

"love". A festinha agradou a todos que lá com

pareceram, pois prctongou-se até altas horas.
-x-

Voltou de suas férias da cidade de ltaja1, o

brotinho Regina Heusi. "Radar Social" deseja-'lha
boas vindas.

-x-
Encontra se em nossa cidade. a Srta. Celina

Pires, sobrinha do casal Mario Müller (Arlete). Os
cumprimentos de "Radar Social".

-x-
Dia 25 de Julho dará entrada' na Matriz de

Santa Inêz, na cidade de Indaisl, às 17,30 horas,
à elegância da Srta. Rosimárie Schneider e Sr.
A}ceu A. Schneider. Os convidados serão recep
cionados na residência dos pais da noiva. "Radar
Socia!" c,umprimenta· os pelo enlace matrimonial.

-x-
No mês de agösto, será feita a ·nova promo·

ção do Itaj,ara Tênis Clube. Aguardem novas in·
formações.

Na próxima semana comentarei �öbre o bai
le do desfile das Nações do C. A. Ba�penrti.

-x-
Transcorreu dia 14 de Julho, o aniversário

natalicio, do estimado colega ,Raul Driessen, o

qual ofereceu a seus inúmeros amigos, um jantar
no C. A, Baependi, "Radar Sociar' cumprimenta·o
desejando-lhe felicidades.t

.

presidente Castelo Branco
solicitou' ao Min:stro da'
justiça e dO TribUllöl Su·
perior BleitoraL

jéto de decreto�legislativo,
elaborado e votado pelo
Congresso Nacional, que
se incumbe de sua pro
mu�gação. Ainda söbre
subsidios,' destaca se qu�
i1 qualquer momento. sur

girá emenda constitucionöl
que virá disciplinar os

vencimentos pereebidos
pelos deputados estaduais
e vereadores. Para ser

levado li debates, aguarda
apenas os estudos da (Correio do Norte) Canoi-

'

refor:na eleiloral que b nhas,

Vereadores dos peque·
nos Municipios não per
ceberão qualquer ajuda
nem vencimentos, os dos
Municípios maiores, terão
apenas uma ajuda de cus

lo' para despezas de trans·

porte, e!c.

G����I"""'II.�"""""""''''''''''''''''��'''''''''''''''�'''''''''''''''������fI"'"IIIr.''''_�'''''''''''''''_''''''''''';''''''''���������'.)

li :
, , , : : ······F�·b�i��····;····�·f;;;;���·;····················· � .

� rfA5A 50nnEnBO·t:r.. Refrig�rad�res Comerc�ais (todos tipos) �i
� \;;;.

..
IJJ] Sorvete�a (tod.os t��aDhos) �

f: Av, Marechal Deodoro da Fonseca, 84
,

Balcoes Frlgo�lflc�S" . 3
{� JARAGUA ,DO SUL SANTA CATARINA Conserv�dores para carne e 'peixe 1J
g

.

.

'

�
. " "

_

"

,

Instalações de �âmaras �Frígoríficas �l
"

CaIxa Postal, 17. End.TeL LOSON

,

Telefone,226
BONS ARTIGOS PREÇOS BAIXOS. �L.r""'.:�'''' ....n'''��''.r ....=='.r.. '.,......"\''w ...v� ...."="'ww·r:y"�ww ....=""""======w·..'"
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"' Rua Abdon Batista, 313
JOINVIL�E

Fones: 2101 . 2�02"· 2103
e/u.

,
de . VeLe.Lda:s

(

Av. Mar. Deodoro. 172'

JARAGUA DO SUL - Fone 249

End. o Telegráfico: Jordan,

Revendedores da Willys Overland do Brasil S.oA. fabricantes dos:

,

RURA1-WI1IYS

P1CJUP· eep

RENAULT Oordlnl

Revendedores do

Oe
_._, o

, .

TRATOR M�ssey-Ferguson
.

Revendedores da Lcmbreíto do Brasil S. A.

* Mais elegante Série
o

Brasil
, ",

* "Mais éonfortável

* Mais possante

* Mais prática

* Mais veloz ':;;::',�E':�:;-�-, ,

"

, ?
,* Mais resistente

* Mais econômica

,o

MF-50X

...::.-:::::.;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::=:::=:::::::::==::::::.-:-.
U "

!Ii � !í
li 11
II Associando-se às p

II II
II homenagens que serão "

ij , !!
II prestadas ao' H
Q " o

II ma �@ C@i�m@' ::
II , ::
11 "

I: II

ii Dedicamos II
ii II

II a nossa admiração aos li
H

o

feitos' dêstes U
II laboriosos soldados n,

ii da produção agrícola, 1.1,:ii que com seu'

ii' abnegado empenho 'I'
o H

o

contríbuíram ii

" decísívamente para o II
II progresso de nosso If
II torrão natal.

o

ii
ii ;:
II ,

� )1�::::::::= ::::-�:::::: :::::::-.:::: :::::::::::: ::::::::::: :::::::::::. :::::::::::: :::::::::::: .:;.,'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



IOOOOOOOO�oooooooooooooo�oo��oomooooooOOOOOOOOOOOOOO!oomoooooooooooooooooooo��OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOI� _/ GELADEIRAS �
00

S A L V E
RADIOFONElS 00

I· 25�7 -64 '.
.

".
'

-

25-.7-64 �!g�:�:�g����RA �
� RÁDIOS! I 00
00 FOGÚES A GÁS �
m .

AR CONDICIONADO �
zss

/

VENTILADORES �
m '. Ao Colono, êsse batalhador incansável para ÉNCERADEIRAS 00
� .

I'
�

ASPIRADORES 00 _

� o nosso progresso, ser que Imita o seu" dia
LIQUIDIFICADORES 00

� ,

1

de trabalho' pelo nascer e por do sol, homem AQUECEDORES �
. �

destemido que lança as sementes' para ga- ACORDEÚES �
m . . PORCELANAS 00

�_ 00' rantir o pão nosso de cada día; ser que tem ETC. '.' ;
'00 estampado nas' .faees o pêso do amanho da I. ir 00

;
.

terra, a nossa singela, mais sincera, home- o MELHOR PREÇO .-' ti
� nagern, neste dia, que. é só seu. o MELHOR PLANO �
�.

I AS MAIORES zes

� Sempre presente aos grandes eventos, GARANTIAS I
00 ,

AS ·LOJAS DOUAT:, ,,00 �

; . manítesta de público, o apôio ao trabalhador :2 Lojas , ;
00 . do campo, no dia a êle consagrado. para ficar mais perto 00

. 00 de você �
00

� 00
00 � 00

I Comércio e Rep(esentàções OOUATiS/A. ",::ville e i
; MATR'IZ: FILIAL: .JaragUãdO!!iUI;
00 Rua do Principe, 839

'

00
. 00 Rua Coronel Emilio Jourdan, 83 00
00

.

End. Telegr. : "DOUAT" . Fones: 2252/3/4/5
Telefones, 285 e 286 r���

..
·
..
·
..
·
..�,..·..·..

··J� 00
� Caixa Postal, ,56' / �(�: L O JAS t.J 00
00 J O I N V I-L L E - SANTA CATARINA JARAGUA DO SUL - SANTA CATARINA

:> 00

I , �::D.OUAJ'i:�:I) Im � Seção Doméstica ..;_ ConcessionárIos DKW-VEMAG f {� J

� er .:;:.:.:.:.:.:.:J=:'�•••••• ····,0 00
00 ',' 00
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOI�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO00000000000000•

. -Tecelagem Bauer Ltda
Rua ,Rodollo Hulenuessler - Jaraouá do Sul· SC

homenageia os bravos colonos,
ao ensejo da' passagem do "Dia do Colono"
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;.'MM'·'··i Vende-se'
�

�::i.�
,.

, :::.�1 Uma casa de material
no centro da cidade ao

lado do Banco do Brasil

HO,ass�nto de hoje ser_á água, e sua importância, g Fa"bríca de Motores Ele"mces =l S.A. ,

� murre gente que nao sabe a tmportêncíe que g
, "

,

' "

�1 Informações com a sra.

tem a agua para a, saúde do homem, A água tenro 8:: �::l
Rosalina Werner ou nesta

pode ca�sar doenças como pode evité-las.
"

f U t b b' H·d" I· 1 redação
A ilgU� do rio ou de um córrego que serve

�".:=.
e, Ui o o omas I rau Icas

,�::.
Jarélg�á do Sul, 22 de

pare _ despel?s.. lavação de roupe ou é usada pela
julho de 1 �64.

crlaça� ,do vlzmh? ou mesmo pela sua criação pode
'

transn:nllr, a verminose e outras doenças não só pare �= IIWEG' II =1
.

os a,Dlmals como também p_ara as pessoas que se fi � V d-
se�vlr�m daquele agua. Nao beba nem deixe seus f� h en e - se
ammars beberem água de rios e córregos que pos- f� , .�. Loteamentos a Estrada
sern estar contaminadas. Quando a chuva cai sô- B Blumeneu de propríeda-
bre a rerre, leva o chão e arrasta a sujeira pare de da srta. Isolde Híendl-
dentro dos poços ou pa!a as nascentes mal protegi- mayer.
das, contarnlnendo a agua. Esta água transmite
doenças as pessoas que a beberem, A água pera o

Informações com o sr.

c�nsuà;� �:vPDÇ�e� �ea� todo Poço fornece água po.�: ELETROMOTORES' J'ARAG'UA' LTDA. :1
���d�.iendlmayer, nesta

t�vel. Água potável é a iigua boa, ou seja aquela f J
agua que pode, ser bebida sein perigo de trensmlssêo

f=::" :::."1 Vende-se'�e doenças. Para que' um poço forneça água boa
ele precisa ser protegido' centre a suleira, '

Como' se deve construir um poço.' f:� sdúda ::":�Lacal ", O poço deve -Iícer afastado no mínímo [ �
15 melros de dtstêucta da privada ou do chiqueiro. �:::: OS �:::ISe fôr possível o poço 'deve ser aberto em terreno �
que fique acima da privada ou do chiqueiro. Assim

f::": açticuliotes.
:::."1deve ser porque os micróbios causadores das doen-

ças também caminham por 'baixo da rerra, conforme
o terreno. o

Proleção - O poço precisa ser protegido contra a g =l Nego�cl·O U'rgente'entrada de água da chuva, cisco, insetos, e outros g �� .

animais. Para isso ii bôca do poço deve ser fechada, r.�: �:.lcom uma tampa que só é aberre na hora de tirar a f Aveníd G túlí V 667 J
água com balde. s- a água fôr tirada com bomba

t::::
vem a e 10 argas,

�::".(o que é melhor) 'o poço deve ficar sempre tampado C· P I 8só se abrindo pera limpeza geral. A tampa pode ser anca osta, 7 - Fone 310
de madeira ou de concreto. As paredes do buraco f

•."� Enderêço 'I'elegráIlco "Eletromoltores" .:�do poço também devem ser proregtdes pare evitar f B
desbarrancamento. Essas paredes podem ser de pe- (�:' In'seríção, 460 g:::dra, tijolo, tubo de concreto ou de madeire. A parede gdo poço sempre deve sair íore do nível 'do terreno;
uma all.urll mdínimha de 30 a 50 cenlfmdetros. dls�o evita l�.: J A RA GU Á DOSU L ""�"Jque a aiUlJ a c uva escorra pera entro o poço, � J
levando a sulelra pera dentro dêle. f�"�. Santa Catarina ·.ß.u. ,.lla i.parllnle - Depois que o poço foi cone- g g
Iruido é conventenre colocar no fundo uma camede

f· 1de 10 centímetros de pedre britada, sôbre esta uma�' i
pequena camada de carvão de lenha de 5 a 10 cen- : . , �

"': •••••e- � ••oe ••• -ee, e.e�:, _.e _,e .'te .��.. _,e a._ -ee ",. _.e _ee ". _.e -:.:,,_. e.e e.e e._ "íf.",. _e__.e"•••.••. 'ee.,.- •• _.e -ee".,- _.e _.e _.e -'t- _e_ -ee e.e -;: e.e _,e -ee,.
tímerros e sõbre o carvão de lenha espalhar uma ca

mada de areia de fi centímetro. Por es re meio a

água fica filtrada, /',
Aa•• da D.scente - A água da naecenre é em geral

boa pera ser bebida mas é preciso que seja protegida,
de modo que ps animais, porcos, galinhas, vacas,
ovelhas e outros não possern chegar nela,

.

Amigo airicultor seguindo êstes conselhos sua

família 'terá mais saúde," e com mais saúde haverá
mais di8posição para o trabal�o.

CELI�A ßECKER
Extensionista Doméstica Rural da ACARESC

1 Sitio com 40 morgos
de Arrozeiras com ben
feitorias. Boas estradas,
preço de ocasião - tratar
nesta redação.

Ve,nde-se nesta cidade à
Rua Juscelino um terreno
com äraa ds 3.332 m2 -

com 50 mil tijolos.
Tratar c/ Mário Airoso

ou Arno Hensehel.

�.��� -<t
Cure leua liIlales e poupe Beu
bom diubeiro comprandO Da

FARMAGIA NOVA
•• lOBEiro •. lOBST

6 que dispõe de lIIaior sertímeu,
io na praça e oferece seus arti

gel à preças vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 - [aragua
����

rnílias no mundo; os alimentos aumentam, porém, tado e atualmente o preço do saco está, em Cr$
numa marcha que não acompanha o extraordinário .4 500,00 Por outro lado 'Observa-se que alguns âgri
aumento da população humana. Essa frase de Mal cultores lern ainda milho guardado da safra passada.
IUS, bem' analisada é assustadora e real.' São êsses que já estêo adotando certas técnicas

Pessoa nenhuma no mundo preclseria morrer mais racionais: Possuem esrerquetras, plantam milho
de fome ou ser mal elimenreda porque só os mares, híbrido, usam adubos, inseticidas para o 'armazena
e oceanos dariam os alimentos suficientes para o mento, flJzem a ca lagern dos lerrenos e quando ta-
sustento de tôda a humanidade. zem a aração, enterram a mucuna, "elc. etc.

Mas a população- cresce muito e os alimenlos, Ser bom agricultor é um ato honroso e impor-
pouco. Milhões de sêres humanos são ,doentes, in- tante, mas ser bom agricultor é ter também a grande
felizes, porque não tem uma alimentação suficienté e responsabilidacJe de produzir não só para o gasto e

adequada e, pior ainda, milhares de pessoas no mun sim para outros cidadãos que produzem. ouiras coi·
do morrem antlalmente por falta, q_uasi que lotai, de sas .necessárias à ,vida, como uma máquind, uliia
alimentos. camisa, um sapato. '

Em uns poucos paizes êsse problema não exis· Cada um dêsses cidadãos, produz coisas de,
t", um agricullor produz alimentos para sua famflia utilidades não só para êle mesmo; mas, também'
e para mais 8 a lO pessoas. É o caso por exemt para outras pessoas.
pIo dos Eslados Unidos e de alguns paizes da Europa, Assim ó papeh verdadeiro do agricuitor 'e em-

Para chegdrmos ao' ponto de equilibrio, ponto pregar' tôdas as técnicas pena produzir alimentos para
em que a produção agrícola é suficienle para o abas· o bem estar dos pobres e dos ricos.
lecimenlo (com alimentos) normal de tÔda a 'huma NORBERTO KAESTNER
nidade, necessário se lorna, racionalizar a agricultura. Extensionista da ACARESC

É êsse' o problema q�e se faz ainda mais sen-

tir em regiões como a nossa em que o agricultor ;-------.---.------------
di�põem de uma área muito' pequena para explorar. V� t V· tEnlão é preciso, tirar o máximo de rend:menlo, o Ie ar lergu Z
máximo em produção por unidade de área. Porém, " .PABA.ßI.&.
em terras nunca adubadas, pouco estrumadas e tra-

balhadas por várias dezenas de anos, isso é impos- fi'
sível.

numerosa fàmilia de pioneiros e

Aqui em nosso. mU9'icípio obser.va-se que a vá- colonizadores,
rios mêses muitos agricullores vem comprando milho as, minhas homenagens.
trazido do Paraná ou de outra região de' nosso Es- =---��-----.--------....;.----l

\

Qual o 'verdadeiro papel do Agricultor
no panorama de uma Nação?

É produzir alimentos para o seu sustenl,o, para

o de sua família e mais para o sustenlO de um de·
terminado número de oulras pessoas.

eis aí, a resposta, simples, clara e lógica que
nos pcorre. ,

Mas prezados lei'lores agricultores, ne.sta
simples resposta está também todo um problema ou

uma so'lução de um País.

Digo problema porque a grande maioria, dos

agricultores de mOitos e muitos países .d? mundo

produz sómente aqueles allmenros necessarlOS pdra

o 'seu sustento e de sUp família, conslituindo se ain

da uma alimentação pobre e deficiente.
'

Dizia o famoso economista Inglês, Malrus: "A

populaçãO' do mundo cresce em progressão geomé
trica e 08 gêneros él'limenlícfos aumentam' em uma

progressão aritmética. I,sto .quer diz,er: Enquanro que

uma famflia gera ou da Origem a mUItas outras, ta·
. I

�����=������������==���....,.==��==�=�K�������=�����=���������==��=�=.A.....�..........
_

,- ..
., 'II

!I
.

Indústrias Reunidas Jaraguá S.·· A. II
II \ Fundação de RODOLFO HUFENUESSLER II
II II

II
.,

/No'z)ia 25 de JUli.)O� .,.. .11
II II

II saúdaps seus grändes amigos e colaboradores que II
II cultivam a nossa terra barriga-verde

.. II
n

'

"

,

.
"

'

'.
" ,IIII ,.; '� K-------_...:,-------_-_-_-_--__- _

x.:::::::::==:::�====::::::::..........��...............-"'!".....--..........�..............,........-- ........._.,�.-..-.�-:--
........._.....--.�..........-,�--............................_.�-.......-.................K
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( , '

'����I���������.
�' ,', F O TOP I A Z ERA "II � ALFAIATARIA MODERNA� I� Defronte à Prefeitura'

I Municipal ffd,,·� ,- O e .;
.

�

I JARAGUA DO SUL -:- ,SANT.� CATARINA � 00 ',J O à o' E i s s.l e r' " 00

I TRABALHOS FOTOGRAFICOS, �M, GERAL II AV.lIi�� �a�c!a��olor� ga :o�.�ca, 16ó

" I
I

Sendo a mais completa em todo o Norte do Estado, O f e r e c e :

'I
� . 00

, 'I 00 Especializado em f e i t i o de ternos, calças, tambem 00
, F i I m e s rios mais variades tamanhos e marcas, 00 .contém um grande 'estoque de c a Ifl i 8 a s, grav!itas, , 00

,

I I
� sapatos, meias, etc.

'

, �

,

inclusive para cine, simples e em eôres.
'

. 'm ,\ 00
, Câmaras e projetores para foto e cine, '00 Homenagens da 00.

I
'

I 00 I ,
' 00,

,

Gravadores de som - ';acessórios em geral 00
fiLFfilfiTfiRlfi MODERNß" 00

,

M a t e r i aI., F o t o g r á f i c o ; 00 pela passagem da data consagrada ao 00

I'
'

I 00 I V· "D· do C I' " 00,
,

, -;- Alende a domicilio, bem como 8 thamados em ,Iocalidade,s vizinhas! -

00 ,co ono. rva O ,la o o ono
",' J�

, 00, I /
'

, 00
OO����������OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO��OOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOO

Pägina

.,�
'� Metalúrgica João Wiest

" �,
S/A. �

i;� ,

��l
�m� Rua Gaspar Fernandes,

" conjunto 22, 2o� andar ���

�', '

caixa p�stal, 2465, II 296/298 '

� ,','
.�:=::;::=::=:=(="=============================�d
,. J I

•

��������������,r�������������
,) Cmte,i21rfia J 2l,r21gilll2Í ,IU�21o _II ,'lFe�illll21rn21 llU� MOmlll21 So Ao ,', I,
'j� fábrica de" �anivetes, Facas" Facões' e F�rramenta� Agficolas em Geral' i'"� " Jaraçuá do 'Sul , Santa Catarina �.'Av. Mal, Deod�ro d� Fonseca, 130Q "

I.. @ �'i ,J A R A G U A· O O SUL
,

� � Associando-nos ás, hom.�nage�s , �"
'

� Sanla Catarina
-

,

R IEDTMANN I �
@ que," serão prestadas ao �J '

, Caixa Postal, 33. l' � @j""

Ai End, lel::,oe'«:ElARIA» [ @1 Dia do Colono f@}'
. J ' j

'I
� � Dedicamos a

'

nossa admiração �
:I Cutelaria ,Jaràguá Ltda, I: ,� aos feitos' dêstes ,Ia b o r i os Ö s �' ,

'i '

. ,,'
'

" [ ,C® soldados da, produção, agrícola, @,
�, \ ,hoDJenage�a os\ braves colonos, ',�, '. . que ,�o�"se�'·abn.e�ado empenho , �"
1 '

'

' ao, �nsel'o da passagem do
. I: @

" contríbuíram dccísívatnente para �

:I ',', "

"Dia do C�lono" " Il@ .

'

.

o progresso de nosso torrão natal ,@l

��������������"'�� �l0)@Ã®�@l.®@.i.®@.i.®@.i.®®;.@@.;@@.i.®@.i.®®l®�d'
\

Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira, 103,

Enderêço Telegráfico "Viste" - Caixa Postal, 55 - Telefone 394

JAR.A.GUÁ DO SUL' SANTA ,CATA�INA .'

I
,

SllSilenciosos de Escapa�ção
c '

,

Fábrica- de Canos e

{

,

Escritório 'da Vendas em Curitiba:
.

,

o e pós i t o e m São P a'u I o :
"

, Rua Emiliano Perneta, 144
� '\

'
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;�OOOOOOOOOOOO��OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO��OOOOOOOOOO�OOOOOOOO�OOOOOOOOOOiOOOOOOOO�OO�
00 . �
� I

• 00

E Salve o Dia do Golono i
I I
I fi Assoaiação Rurcl' de �araguá do, Sul I
I saúda os seus associados e os heróicos I.
I e bravos lavradores pela passagem da data m
00 máxima dedicada aos homens que cultivam m
·m 00
� ,a terra barriga-verde e promovem com o �
� 00
,00 seu,' fecundo labor o progresso e o bem iW
m �

'I estar do Brasil.
'I

� �
• 00
m �I Salve o Dia 25 de Ju,lho! I
m 00
00 00
� '�I Salve o 88°. Aniversário de Jaragllá do Sull ;
00 00
m ,00
� 00
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooOO�OOOOOOOOOOiOOOOOOOO��oooooooooooooooooooooo�oooooo

�oooooooooooomoooooooo�oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo�oooooooooooooooooooooooooooooooooo00000000000000
0000 00
0000 00

; I Fundição 11
moo 00
� 00 FÁBRICA DB MAQUINAS P/ PRENSAR �TUBOS DE CIMENTO00 00 SECADORES E RBSFRIADORES DE 00
00 � ARROZ IM:>LEMENTOS AGRICOLAS 00
0000 00

,00 Qualidade ,- Sabor - Arôma 00 00 00·

II' "J
..

tt' " ; � m
00

'

ue, � Sempre preferrdc 00 � ERWINO MENEGOTTI m
� Torrefação e Moagem 00 00 00

0000 00� C a r I H. F. J
�
ü t t e 00 00 00

00 00 00 RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, S/N 00
00 00 00

'

Caixa Postal,. 88 00
00 RUA ANGELO PIAZERA, i44 00 00 :' 00
00

' JAR,AGUÁ DO SUL - Santa Catarina 00 00 JARAGUA DO SUL -:- Santa Catarina 00

�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO;�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOooOOOOOO00000000000000;-
.

.

�OOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�
I Empreza de Transportes . "F'RENZEL" 5. fi. I
00 M A T R I Z: ..JARAGUÃ DO SUL 00
m '

,. Getulio Vargas, 412 - Caila Poslai, 25 - Fones, 254 - 392 Tr a à i ç ã o em Tronsporte R o d o v i á r i o ;
00 Endereço Telegráfico: «F,RENZEL»-

00

. I A G � N C I AS: Tra9sportes Rodoviários em geral. ._2::as
C U R I T I B A - Rua João Negrão N. �900 - Fone, 121 00m '

J O I N V I L L E - Rua 15 de Novembro, 786 - fone 632 Transportes' em caminhões próprios com entregas de domicilio
.

a '�
00 TIM B Ó - F. Domnig - IBIRAMA' dom.cu'o nas p.eçes de CURITIBA, CANOINHAS, JOINVILLE, 2Z:S

00 B LU ME NAU - Rua ôão Paulo, 1183 - Fone 1414 JARAGUÁ DO SUL, BLUMENAU, RIO DO SUL, INDAIAL, m
00 RIO DO SUL - Avenida Rui Barbosa s/no TIM B Ó e I B I R A M A 2Z:S

00
'

" 00
00 Aeeítamoe. cargas para qualquer parte do. Paraná, e Santa Catarin� c<?m _?:espacho.:. Disp?mos de amplos ar,mazens para 00
'00 ' carga em trânsito bem como perfeito ,ser'YIç� de despachos Junto a Rede Vlaçao Parana·Sanla Calarlna. em J,aragua dO Sul m
�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOiOOOOOOOOOOOOOOOOOO,OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO00000000000000000000,

"
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.,

" '," "

,,' �

I Transportadora,' ANDORINHA i
-I Ltda'.' I·
I

Maiochi, Barg &. Cia.
I

'� Matriz: JARAGUÁ DO SUL - Estação Rodoviária Fone, 246 Santa Catarina I
,I fi GEN CI fi.: I
-;1 N O A I A L ,I
.

,','.�
Hotel Harõt �

-C® Praça da Bandeira �

I
.. "l W,fJlliJIKW .. ..

I
I I
I" Korários de Ônibus para os dias úteis e feriados �
:1· D�l Corupá a Jaraguá do Sul às 6, 13 e 17 horas ;
:.� ,

De Jaraguá do Sul a Corupá às 11, 12 e 4,45 horas �
� De Jaraguá do Sul a Indaial às 7 e 12 horas @j

.-1 De 'Indaíal a Jaraguá. do Sul às 8,30 e 14,30 horas �
'� H'· D· h I
•.�

oranos aos ommgus. . �
(@ De Indaial a Jaraguá do Sul às 8,30 e 14,30 horas @I

I, De Jaraguá do Sul a Indaial às 7 e 12 horas �
:1. a I'
L��@l®@i®@l®@.t®@l.®@i®®;®@�@i.®@l®@l®@l®@;@@l®@l®�®.i®®l®@l®@l®@!®®.i.®@i.®��'

'��OO���I ���SiiiPll1ii1itlmí�

I. Vidraçaria J a r ag u á I Ferramentas SADÓRI Uda. ii
de Stellen.' 4 Hi.le

.

. .. �
Pua CeI. Emilio [ourden, 72 - Cx, Postal 81

.Iã
JARAGUÁ DO SU� - San'. Co,",,",

I
ià

JARAGUÂ DO SUL - S. C.

i1
·fJJ estabelecidos com vidros em geral para � CASA ESPECIALIZADA EM m
'sa ja n e 1 as,' I

FERRAMENTAS PARA �
� para brisas etc. TORNOS, OFICINAS E SI

'1
. Caneletas, quadros em geral I

INDUSTRIA I
ylDRfiÇfiRlfi

.

lfiRfiGUil Ferramentas 'SADÓRI Lida'.
.

.

sempre atenta ás qranôes datas da Aproveita a oportunidade para
_

história àe nossa Pátrio, congratula-se saudar os bravos colonos de nossa
�""..,.�,

'

'com a classe rural, pela passagem
do "Dia do Colono". �

���n\�r�n25JalEOO����� �����������

OOOOOOOOOOOOOO�OO�OOOO�OOOOOO�OOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOoooooooooooom
00,

.,
.

. ,

"

00
00 '00

I TEXTIL CYRUS S.,A. I
� End. ',Telegr. : "ARTEMA" - Caixa Postal, 50 _' Rua CeI. Procópio Gomes, 285

'

�
00 JARAGUÁ DO SUL SANTA" CATARINA BRASIL' 00
00

.I

00
00 '00
'00 MALHARIA \

00

ti., 'MALHAS de m
� TINTURARIA �

� 00
00, ESTAMPARIA Algodão, Banlon 00
00, 00

t ; ,E CONFECÇÃO,
. 11

00 � , 00

';OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoooooo�ooooooooooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOIOOOOOOiumoooooooooooooooooooooooooomoooooooo�oooo�oooooo;'
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OORR1!HO DO POVO SABADO, DIA 26·7-1964 -,I

o ÚNICÕ caminhão inteiramente nôvo !

A ÚNICA�linha
completa de

caminhões
nacionais!

I •

:i

.��1
:·��l
�"" '.: �

. "�-.�
.. v- ;_
� '=,�
,

NOVO SUPER F·-100 NOVO SUPER F-600 NOVO 'SUPER F-600
CAVALO-·MECANicQ.

NOVO SUPER 'F-350 \
.

__Venha conhecê-Ia de perto no seu Revendedor Ford

. Nossa Divisa é servir

Boletim Stein
Reoebemos com satis

fação a edição n.s 14 -

Nova Fase, do Boletim
Stein, relativo 80 mês de
.Junho. Como sempre, o

, Bolstim traz-Interesaante
material publicitário, in
clusive uma planta da
área central de Joinville,
com endereços e telefo
nes úteis. Somos agrade
cidos pela remessa do
Boletim Stein.

. /

Lions Clube de

Jaraguá do Sul
Do Lione Clube de

Jaraguâ . do Sul, recebe
.mos oficio 1/64-65, de 6
do corrente, nos seguin
tes têrmos :

"Ilmo. Sr. Eugênio V.
Schmöckel - DD. Diretor
do "Correio do Povo" -

Nesta. Prezado Senhor:'
Servimo·nos do presente,
para levar ao seu conhe
cimento, que em reunião
festiva realizada no Bar
Marabá em 2 do oorrenta,
foi empossada a nova

diretoria' dêste Clube, e

que regerá os Si3US des
tinos no ano leonístlco
de 1964/65, tendo ficada
assim constituída:
Presidente, CL Octaci

lio Pedro Ramos; Ex
Presidente Imediato, CL
Leônidas 'Cabral Herbs
ter; 1. Vice Presidente,
CL.Clemenceau do Ama
ral e Silva; 2. Vice Presi
dente, CL Noberto Ha
fermann; 3. Vice Presi
dente, CL Murillo Deeke;
1. Secretário. CL Rolando
Jahnks; 2, Secretário, CL
Mário Marcos Ayroso;
1. Tesoureiro, CL Ernst
Bendhach, 2. Tesoureiro,
CL Lino Baratte; Diretor
Social, CL Álvaro Neves;
Diretor Animador, CL
Manfredo Albus; Vogais
por 1 ano, CCLL Antonio
Zimmermann e Renato
Piazera; Vogais por 2 anos,
CCLL Antonio da Platina
Vieira e Elizaldo Leut
preeht.
Sem mais, subscrevemo

nos, LEONíSTICAMEN-,
TE - o Liens Clube de

Jaraguá do Sul. Ass. Ro
lando Jahnke, 1. Secre
tärío".
"Correio do Povo", ao

agradecer a comunicação,
apresenta os votos de
uma profícua gestão.

I

Proibição:
f i c a ierminantemente

proibida é! entrada e ceçe
em meu terreno sito em

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

responsabilizando pelo que
possa ocorrer aos infrato
res.

Iaragué. do Sul, 2 de
junho de 1964 .

WALTER GÓSCH

,

.�
\

)

ro;=���OOl·lr·DR.==I�=����ANN=]· r::i�����;���=����==�l',
f= CIRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BILIA, B ii ii II .' ii
f= RES, INTESTINOS - Cirurgia de Senhoras B II Consultório: _ Rua Preso Epirecio Pessoa 139 II li Da. RACHBL LEHMANN, em Ieregué, Corupé, I!

f�:: Diag�ósti�õ Precoçe do CAncer nas Senhoras B 'U I! ;f' Guaramiri,m, Maesaranduba e Estrada Schrceder, ii
:1 II (em frente da BMPResuL) ',.-

ii ti precisa vendedor(a), com ótima comissão. II
Comunica aos seus clientes que a_te"c/erj ;'0 seu :lll li ii j;

�. novo #onsulto',,'o' a" Ru· Artbur Mu-Iler n' '160 ••
= ,

!,Ij'
- Aparelhagem moc/ernisslma -

'.1. II I f -"'R J I' ::
.. ..

i:il
n ormaçoes a ua usce IDO ,'j'(AO LADO ,DO NOVO, HOTEL) :, RAIO X - CLINICA _ CIRURGIA ii Caixa Postal, 90

�
;' g :1 Ö·

II III, \", Jaraguá do Sul - SC 1111'
Das '9·12 e das 16-�8 horas - FONE, 384 1J ii

.

PROTESE - LlNICA INFANTIL li �::::::::::=====::::::=:::::::::==::::::==:::::::::=:::::::::::::,.::::::�::::::=::::::P
:;......"e��••••1):';"'. _.a�.lr _.e ••e e.e�r e"e _.e _.e ... :" -Aß.-��:o ••e .. e.e�t' _.e _.e e.e��r"'-,:a.e ..� e.e e.e e•• ii!. :::::::===::::::===:=:::::::::=::::::::::::::::::::=:::====:::=::::::::: -::::::::::: .
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�.'Coluna ,ROTARY"
o Governador .do .Dístrlto 465, sr. Osvaldo

Heusí, tem desenvolvido intensa atividade, vísí
tando no dia 1.764 o Botary Club de São Bento
do Sul, por ocasião da posse do nôvo Conselho
Diretor e, no diá 16.7.64, em caráter oficial, o Ro
tary Club de Indaial, o primeiro Glub do Dístrítd
a receber a visita: do governa(lor no ano rotário
1964 1965, ambas as festividadés muito concorridas
e contando com grande número de delegações,'
visitantes e convidados especiais.

-x�

Sábado, dia 18.7.64� o Governador e numerosa
delegação do Rotary Club de Jaraguá do Sul,
participaram ativamente dos festejos programados
pela Casa da Amizade de Joínvílle, que alcançou
grande brilho e êxito',

--x-

ANO, XLV' JARAOU.\ DO SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO, 25

Pela passagem do DIA DO CO· valem, que as rações balanceadas não
LONO, festivamente comemorado na dão resultados, que as vacinas não
data de hoje em Jaraguá do Sul,' ve- imunizam antes provocam a doença,
mos tecer alguns comEmtáriÔs· procu- que os verrnecldes, tônicos e carrepe
rendo mostrar as .Ialhes que estão a tfcidas enfraquecem e terminam por
impedir o nosso agricultor de aurnen- eliminar seus animais.
ter qualitativa e quentltatívernente a SUd O que urge, pois, e sem perda de

.

A primeira �onseq?ên·
produção agropecuária. tempo, é uma educação racional do era dessa crraçao foi a

.

De inicio, e 'à guisa de Introdução, nosso agricultor quanto ao misiéres da I nomeação dos superiores
. diremos que se há um fator que tem agricultura, sem o que fica grandemente que dirigirão o,s �estinos
influido de maneira decisiva no desen- prejudicada a ação dos orgãos gover-: da novel PrOVlDCla.

volvimento agropecuârto e industrial e, nementels encarregados de orientá los Orgulha-nos o fato de,
por assim dizer, econômico e social sôbre os trabalhos da agropecuária. para o elevado cargo de
dos povos, êss e fator é o da cultura. Mas uma vez encerada essa carn- Superior Provincial ter

Um povo com nível de cultura ele- panha, é preciso que não sofra ela so- sido designado o Revmo.
vado poderá encontrar dificuldades na lução de -connnuídede e seja condu- Irmão JOFé Ruver (Ir. Jaraguá do Sul não
solução dos seus problemas, porém, zida de molde a convencer o lavrador Adelmo), que até o dia foge ao hábito comum

longe estarão estes entraves de lhe de que já passou o rempo do arado à 16 do eorrente, data da de participar de coisas
deter a marcha no caminho do pro- tração animal, do debulho' do milho à instalação da Província, pitorescas. E dessa vez

gresso. Isto já não acontece com os mão; do corte manual do trigo, do exercia, com raro descoro q ímposstvel, aconteceu
povos culturalmente subdesenvolvidos, arroz, do centeio, etc. Necessário se tino admínistrativo, as em Jaraguá. Vamos aOB

que aos prímelros tropêços estacionam torna incutir nele a Importeneta da Ia- funções de diretor do Iátos: Falecera em Po
e não raras vezes iniciam as passadas voura mecanizada, dos fertilizantes e Ginásio São Luís, de merode, na mêsa de ope-
,no sentido da regressão. das bôas sementes; do apuro de recta- nossa cidade. rações, cerca das 20

Exemplos desta afirmativa temo-los mento, medicação e ministração de ra- Para substituí-lo foi horas do dia 11' do cor-

nos EE,UU. da América; oa Inglaterra, ções balanceadas aos seus rebanhos, designado o
'

Revmo. rente, a Sra. Dolores
Sueêie, Alemanha, França e outros po- e, também, das vantagens do coopera- Irmão Avelino Spada (Ir. Ittner, jovem espôsa do
vos europeus, onde um elevado nível tivismo agrícola. Luís), sobejamente oo- sr..Curt Ittner, ao que
cultural lhes tem possibilitado vencer E de par com isso tudo, já que nhecido em nosso meio consta residente em Ga
as

' dificuldades e apresentar enorme se fala muito em reforma agrária, coo- por suas raras qualidades ribaldi, nêste Muníeípío.
. progresso em todos os setores da ali- viria que governo central através do de mestre e de amigo, ca- A Iamílíe da extinta fez
vidade humana.· seu estabelecimento oficial de crédito bendo-lhe, outrossim, a divulgar pela Rádio Ne-

. No Brasil, o baixo nível cultural e mediente acôrdo com as ernprêses honra de ser .auxiliar reu Ramos, a triste noti-
vem constituindo sério entrave ao pro- bancarias partículeres, concedesse ao direto do Irmão Proviu- cía, com a finalidade de
gresso, porque impedindo que os tra- nosso agricultor financiamentos mats cial, uo cargo de Oonse- a�isar parentes de Blu
balhadores progridem dentro da sua amplos, a longo prazo e sob juros mó- lheiro. , menau e Luis Alves, do

.proftssão e sejam aproveitados em rra- dicos. Que criasse o Insnnno do Tre- Cresce o nosso contsn- seu enterramento às 16
balhos mais produtivos lião só pera sl baillador Rural para ampará lo ne ve- tamento ao sabermos que horas do dia seguinte,
proprios, como p�ra a comunidade em lhice desvalida. Que instituisse nas o Gmásio São. Luís foi domingo.
geral. . zonas agric.olas postos de distribuição escolhido para sede da Não se sabe a ·quem

Muito infelizmente este c1arÜ' abran- de reprodutores, semenfes, fertilizantes Administração Provincial,' atribuir,\ o fáto é que
ge a maioria das nossas classes tra-, e medicamentos veterinários, e bem as- cabendo a Jaraguá a in- ouviram os radios·escu
balhadoras, principalmente o proleta- sim estações e subestações de tratores signe honra de sef a tas da Nereu Ramos o

riado agrícola, O' colono como é md is e demais petrecho� agrícolas que ser- mola propulsora das no- locutor pronunciar que
. conhicido entre nós. Esta classe de v!cem o lavrador grat�itamente ou sob \tas realizaçõ�s no vasto falecera Dolores Birkner,
operariado,�além do trabalho rude p uma taxa bem em conta. campo do saber, de cuja jovem espôsa do sr. Cmt
que está exposlo como só é ser o da Com uma providencia deste feitio execução são os Irmãos Birkner, residentes em

lavoura; do desconforto que experi· - financiam�nto, maquinária' e orien Maristas mestres incon- Jaraguá e que, por cõin-
mento porque' afastado dos centros ur- tação adequada - é quasi certo que testes. cidencia, estava prestes •

bimos; de não contar com uma
�
insti- se conseguiria fixar o· homem ao solo, Na oportunidade, que- a submeter-se a delicada Certificado. Extraviado

tuição de previdência social, além disso, ·eyilando a sua fuga para os cenr'ros remos r:egistrar a nossa intervenção cirurgica.
sofre ainda o desamparo educacional populacionais, ao mesmo tempo. que satiSfação, e o nos�o Desnece8sárioserâ di
que o irr.possibilita de aprender a téc- obJetlya�do o aumento qua!lIatlvo e a�la.uso a Congregaça? zer o drama que a noti
nica que di muito o. auxiliaria na exe- quan�lI.allvo da.n?ssa produçao agro- Mansta, . �u�urando a cis causou ao's familiares
cução dos seus trabalhos agrícolas. p�cuarla,. �roPlcland� ..no.s um a aste- nova .ProVlhCla de Santa do cas_sil Dolores Curt
Fica ela ao abandono, sem uma orien- mento suflClen!e e ate �esmo. com ex- qatarma, aos seils supe- Birkner, ecônomos do
'tação ade.quada que lhe habilite aurpen-I ced��tes de �eneros al�mentíclos, com nOles a a06. seus �em- Clube Atlético Baependi.
tar de modo qualitatiVO e quanritativo P?SltIVOS efeitos na baixa do custo de o�os,_ as mais escolhlda� Mensageiros foraai ep
a sua produção agropecuária. Vem vida.. _. ..

bençaos do �odo Pode viados às pressas à Luis
daí, ,por sem dúvida, a sua desconfi'!n- .

Fica aí, senao a IdeIa, pel.o meno� roso, �a cer�ßza .de que Alves, para transmitir� a
, ça e pouca fé quanto ao sistema tee-. um lem�l'ete aos nossos ":Ia.l<?res, a a,s flores .lm�rc�ssl\:re�s triste' noticia. Os mais
nico' de fazer o plantio das suas lavou' ele,s cabendo .a palél,v�a �efrDlllva em rt� sua :nllnlflcen�lfl IDf� chegaaos' conseguiram Iras e de ministrar medicamentos e r,a- prol de. uma �la5se tao digna como as nua serao espargldas so tomar um carro do' cu-' SE: VOCÊ Jar'a
ções' de .. alto valor nutritivos élOS seu� .que. mais o sao

.

- a cl�sse do Irê,b�- bre
_

lodos, para. a conse� nhado guardando em I ' guaense ,é MÚSICO,
rebanhos. E por isso, não raro ouve- It�ador. rural -, e t�m.bem. em be.neflclo cuçao. da grandl(�sa obr;:! malas' as rou as escuras não deixe de inscI e-
se' do

.

c o Ion o que a' seleção das da grdnde�a ec<?nomlco flOônceua da eometlda aos Manstas por que não c�nseguiram ver se na Sociedade
sementes, a prepara'ção da - nossa quer�da Patfla..

.

seu f�ndfldor, O Beato vestir. Uma gravata preta' de 'Oultllla Ár tistica.
terra e a semeéld�ra técnieas d� nada Jaragua do ,Sul, 25/7/64. MarcelIno Champagnat. de um irmão, foi enfiada Ela n e c es s i t a do
____.;____..,...- -:-::--____ muito ligeil'8mente Uo

�oncurso
de -todos

,Ui .M· G A 'U,':C 'H ,O' '\ SAU O' O' .S· O paletó. Importava chegar para projetar a cul
ainda nas pr:ime.iras ho ,tufa de nossa terra.
ras da tarde, pouco an-

__

\
.

t'es de s�r
.

conduzido ao c::::::io:::::::::ac::::;:::-c::::::::ac::::::::oc::;:::::.
Jaraguá do Sul, é I Luis.l].ma visita do .prof·1 v,er em minh�s, veias",I gria que' tambem é iro�- jazigo. MUD A 5recanto catarinense ,.que CláudIO Tomaseill à enquanto contlDua o seu sa, anotamos, uma assl' Quando as primeiras

tem o predica'do de' fa Cruz Altà, n,? Rio Gran ... �stágio. de Orientação nat�ra para o bo� casàs aDUQ.ciava ache
zer.se querido pelos que de do_ Sul, f�-lol tomado EducaCIOnal. Irmao Ern�sto (Geraldl gada à Jar'àguá, recru. Frutiferas e Ornamentais

, nela passam. O nosso de saud�des dos teJ:tlpos Ao mesmo tempo que no), atraves d� qual desceram, os sentidos . .
.

.

'

diretor já .. teve ocasi�o 'que aq�l'·�st�ve �.Uld�n.: pede, qú� transmitemos passará a se mtegrar, chôros, pela morte de- Lar�n)�lraS, Pe?e�Uelros.
de receber

.

pronuncla- do das hçoe� d.os gurIs. a8 �lUas . saudações ·aos <Jesde lógo, no� co_stumes, tão jQvem pessôa e pa- Ka�ISelr?S, MaClelras,.Ja
.

mentos do Rev. Irmão ,e dos c.uratIvos nas ca. amigos de, Jaraguá, e nps aconteCImentos de, rente. Logo a mais nova botlC�pelras, e�c: Roselra.s
'Evaristo, que atualmente, nelas, depoi� de tempes, deixa�llos uma leve és 0(�s8a Comuna. ,da familia .. , lamenta- Dahl}8s, Ca�ehas, 0001-

d t·
.

t'
-

d perança de que "se' 'Deus va· se. ' feras, PalmeIras, etc., etc.
, está em missão e uca- lva compe Iça0 . e ßS-

eional. 'e,m Chapecó porte. Coo'fessa em bem permitir, para o aI'w . Em seguida, o veiculo PEÇAM CATALOGO

SC. HO]é, P saudoso é o redigida carta a a:Iegría voltarei a ser barriga, parou defronte à sede ILUSTRADO
Rev.. Irmãó Ernesto, o de ter. recebido a visita verde, e voltarei com do BaepeQdi, Um silên·

muito querido_ Irmão de u'ni jaraguaense, di- alegria porque de fáto cio a,'preensivo se fez Leopoldo Sei�el
Geraldinq da mocidade zendo que "o sangue' de é uma bôa t,erra." natar, empalidecendo _:. CORUPA' -

que frequenta o São- Jaraguá tornou a revi- Para compl�tar a \�le., quantes vinllaw para o o:::::::::ac:::::::=o�c:;:::::.c::::::::;c:::::::-

Pe auá r i a Jaragllá.do. Sul é. Séde
.

da Provlßcla Mansta
Aumento Qualítatívo e Quantitativo da Produção de S ta Catarina
Agropecuária -- Financiamento, Maquínáría e

' ao,
Orientação Adequada' do. Nosso Agricultor, a Por deliberação do

F A Revmo. Irmão Superiorórmula Capaz Ide Objetivar Esse umento Geral dos Irmãos Maris-
tas, após ouvidcs os

Por José de 'Castilho Pinto -"Funcionário do membros de seu Conselho,
Serviço de Inspeção Federal de Produtos 'Agro- a Santa Sé acaba de
Pecqários e Materiais Agricolas, do Ministério conceder indulto especial
da Agricullura). á Congregação, criando

a nova Provincia de
Santa Oatarina, abragen
do os colégios maristas
de nosso Estado e o In
ternato Paranaense da
cidade de Curitiba.

AgriGuIturo', ê

A reunião de ontem, dia 24 de julho, do Rp
tary Club de Jaraguá do Sul, esteve especialmente
programada, comemorando-se na oportunidade o,
"Dia do Colono", celebrado tradicionalmenfe no

dia 25 de Julho de cada ano e 'homenagem ao sr,

AU,Fedo Krause, provecto funcionário da Empresul,
atual Celesc setor Joinville, que acaba de comple
tar 45 anos de leais serviços à coletividade.

Uma .surprêsa
para a "falecida"

enterro. Não podia ser
o que estavam vendo.
Mas, então teria reasus

citada?
Na varanda, enccntra

va se nada mais, nada
menos do que Dona Do
lores, estreiando um

nôvo vestido, - de um

algere colorido.
Do' chôro sentido para

um riso solto, foi um

pulo e OB abraços não
chegaram quasi para
explicar o lamentável
engano de pronuncia do
bem intencionado locutor
blumenauense.
A visita, que já tardava,

transformou-se numa

autêntica surprêsa para
a "laleoida"," reunindo
num animado café da
tarde' a familia inteira..
O mundo tem dessas

coisas. .. e para Dona
Dolores, que por' certo
viverá por muitos e

muitos anos, o aconteci
mento constituiu se numa

verdadeira surprêsa para
a "falecida".

Foi
I
P e r d i d o o

Certificado de ReserVista
de primeira categoria.
da aeronauticà, perten
cente à José de Castilho
Pinto, o qual fica, sem

efeito. por" ter sido
providenciado' uma
segunda via.
Jaragoã do Sul, 25/7/64
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