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IRecebemós atencioso
oficio do' Ohefe do Gabí
nere do Vice Governador,
comuntcendo-nos ter o

�ice 'Governador -do Es
tado requerido ho dla 4

do corrente, à Assembléia
Leglslatlva, licença pare
ausenrer se do país -- sem

onus pare- o Estado de
Santa Oarartna - afim
de representar o Govêrno
federal ne 47a. Conterên-

'

ela Internacional do Tra
balho a realizar se em
Genebra (ôuíça). A licen
ça é de 30 dtas, a eontar

•

de 12. do correnre,

Ano XLIV
,

JARAGUA DO SUL (Santa Oatarina} Sábado, 15 de Junho de 1963

I

Por uma especial defe·
rencia da1importante orga
nização jOlnvillen&e rece

bemos o eonhecido Bolelim
S'tein,' o 1 o número da

,

nOVé:! fase de empreendi-
menlos, .

O Boletim Stein está
impresso em ótimo papel,
Irazendo em suas páginas
bem montadas variado !!III-'"

--------------------': 'matetial ele imprensa que
, agradö a tôdas as càma·

V EN'D E, -S E por motivo de mu-
das sociais.

dança um terreno com casa d� madeira, !' geladeira. S�h1OS agradec�dos pela
4

•

' t
"

' 'gentil remessa, aúgurando
Cllmax, estado de noyo e äuas bICicletas. muitos anos de ,vida ao
'.

' '.
_

.

, nQv órgão' informativoRua Roberto. Marquardt; Informaço s com o sr, edl't"do 'p I O
,..

,J' U , e fi amerCIO e

Antonio Quadros - proprjelàrio - Jaraguá do �ul :- S.C. Indústria Stein S. A.
I' .

Francsec
,

Colhido, por um ínesperado d e r r a m e,
deixou esta 'vida terrena o estimado cidadão
Ve J.: d i Francisco Lênzí.' Contava 61 anos de
idade 'e se entregava aos últimos reparos de
sua nova .e confortável moradia, quando pelas
10 h o r a s do día J 2 do Gorrente se deu
o seu desenlace

Casado com d. Guilhermina Pereira Lima
Lenzi,' do SßU feliz consórcio constituiu nume
rosa Iamtlía, tôqa ela ocupando hoje lugares

,
e destaqu dentro e Ióra de nossa comunidade.
Iniciara Ver d i Francisco Lenzi a sua vida
como alfaiate

I

e como bom brasileiro serviu as

fileiras do Glorioso Exército de Caxias, inco ..
porado ao 130 B,C., de onde, lógo após o seu

casamento, seguiu com os -seus camaradas de
farda para a fronteira do Rio Grande do Sul,
como cabo de comando das fôrças legalistas.
Durante mêses enfrentou os perigos das insur
reições da época', com uma aflita e s pô s a

aguardando o seu regresso. Seguidas promo-
ções marcaram a sua trajetória de militar,
deixando o quartel no pôsto de 20 sargento.

Ve r d i Fraueisen Lenzi maís tarde tez
se funcionário público municipal, atitude ditada
pela sua firme decisão de servir os superíores
Interesses da coletividade. Nos arqnivos da
Prefeitura Municipal e nos da então Intendência-
do Dístríto de Oorupá, encontram se documen
tados os átos que apontam a. sua larga folha
de serviços prestados. Como fiscal munícipal,
percorreu inumeras 'vezes o Interior, que co

nhecia como a palma de sua mão. Participava
ativamente dos

_

trabalhos de desobstrução,
provocadas pelas periódicas enchentes. Estu
dava o. meio de evitar catastroíes. Centenas
de horas nretídas em traíçoeíras águas que
descíam dos morros ameaçadores hoje ofere
cem per1:eita segurança, graças à sua expe
riência' e capacidade � trabalho. Problemas
sem, conta de tapumes, 'divisas, aproveitamento
de águas, canalizações, construções de picadas,
caminhos, estradas e casas, passaram pelas
suas habilidosas mãos, evitando dessa maneira
que acontecesse o pior, entre os litigantes.

Verdi Francisco Lenzi muito fez, pelo seu

Município. OS S9US méritos, contutlo, não foram
devidamente reconhecidos. 'Embora sua folha
de serviço brilbante não passava de um' nú
mero dentro da Repartição. Triste ironia do
destino. Hoje, apenas uma minguada aposen
tadoria marcava o élo que ainda lhe ligava à
administração pública. Assim mesmo não re

clamava. Cumprira o &eu dever e estava' em
paz consigo, e com _8 coletividade. Isso lhe
valEm mUjta simpatia. Era o povó a quem du'
rante anos �ielmente erviu 'que extra-funcio
nalmente lhe" tributava uma justa bomenagem.
A pI'ova sI:' fez présente quando se guardava
o corpo ,do, ilustre inOltO. Sentidas lágrimas
rolavam pelas' ,!aces contritas, assinalando a

saudade 'por um amigo e conselheiro.' Um in
cessante desfilar de pessôas ante o corpo
inerte tio querido fálecido, dava a ,medida de
quánto era bem quisto. Reconhecimento, que
não c,onstava :no papel, porque ó reconheci
mento afetivo não se escreve' Foi a inais alta
distínção, a derradéira homenagem -que S9

,podia conferir a um homem bom' e integro
cumprfdur de seus deveres funclonais, de pai
e de cidadão, O seu enterramento deu se no

dia seguinte, data devotada a C9rpus Christi,
,

com, grande �companhamento.
'

O' ilustre �xtinto deixa, além da enlutada �SPÔSá
e'6 netos, os segl-lÍntes filhos vivos:' Maria Adair
Benzi FQdi, casada com. Francisco Fodi; Esté
ris Le.nzi Fdedrich, casada 'com Oswaldo Frie-

,

drich; Dulcio Theo�oii.ir Lenzi, casado com

'llherezinha MUDára�' Márino VercH 'úenzi; ca

sado çom Êqna T�varÁs: Lenzi; .',
Zenida L-enzi

'Zanluca, cas�da com Ivo Nereu Zanluca e

Sueli Ter.ezÍnha .Benzi.

Deputado Pedro CoUn irá a R�n!Inciou,' 6
B

'

·1· t t da BR' 59 ministro por'
rast Ia ra ar a - causá dá

"modêlo"Seguiu día 10 do' cor
rente com destino à
Brasilia, o deputado
-PEDRO COLIN onde em

compàuhía de ou tr o s
deputados da Assembléia
Legislativa de Santa. Ca.
tarína, irá tratai' junto à
Presidência da Repúbltca
tia solução dos magnos
problemas de nossa

região.
É portador o deputado

Pedro Oolin de memo

rrais das Assocíações
Oomercíaís e Industrtaís
de Joinville e São Fran
cisco do Stil, reinvídí
cando a conclusão da
BR-59 e do pôrto de
São Francisco do Sul.

federais, durante uma
semana.

.

Cumpre nos des e j a r
êxito ao dep. Ped1-o Oolín
e aos demals parlamen-

Londres - Demitiu-se
o ministro britânico da
Guerra John Profumoque
no dia 22 de março passa
do fizera uma declaração
nó Parlamento a. propô
sito de suas relações com
o "modêló desaparecido"
t-hríatíní Kholer: É uma

tragédia para você. sua

família e sua amiga", de
clara o Ministro Mac Mil
lan em resposta à carta
que lhe dirigiu Proíumo
em 4 de maio pedindo
exoneração.

Sore Comerciante e
Industrial: A Aaso-"
ciaçãc Comercial e

Industrial de Jara
guá do Sul é teu
órgão de c 1 a s s e.

Inscreva-te c o m o

associado para a

defesa de teus in
teresses.

Assçciaçãc dos
Ex-Combatentes do Brasil

Secção de Itajaf _

tares catarinenses, em
mais esta louvavel mis
são, que po d e r á ser
decisiva na solução dos
principais problemas de
Santa Cataríua.

A aludida comissão de
parlamentares deverá
permanecer em Brasília,
em contato com as altas
esferas admínístratívas

Recebemos atenciosa Milton Fonseca; adjunto-
circular da Associação Antonio Maia Filho e de
dos Ex-Combatentes do Assistência-Antonio Cor
Brasil, Secção de Iraieí, deiro; Tesoureiro: José B:
comunicando nos o resul- Coelho. Conselho Fiscal:
'ado das eleições realiza- Eíetivoe: José Antonio
das no último dia 28 de Curbant, Antonio de Sou

Com o pedido de licença reinvldicar as mais jusras abril de, 1965, d.ireroria za Filho. e �ae{a[Jo Sal
do Dep u I a d o Estadual aspirações de nossa

terra'l
q��e .regera os destinos no vador. �Issoh e .s.uplentes:

Afonso Guiso, que ficará Uma agradável missiva blenl? 1963/65. e.mpos,sada Hermínio Gracíole, Ra

atestado das Iides polí- I nos dá conta do seu ob- n� ,dl.a 8 de MaIO CC?,a da nulf_!) lnthurn e Torquato
ricas pelo espaço de 60 jetivo de bem servir à V.llorlli.). É a, ��umte a

I
JO,se- Mafra.

dies assumiu dia 4 do sua ferra neral estando' diretoria: Presidente de '

corr�nte. pera satisfação mar ado pare dentro de Ho�ra. �ep. F.ederal. Jamil "Co,rreio do. P o V 0"
do norte ceterinense a dias uma visita do Ilustre Amiden, Presldenr�. Ha- cumprimenta o Jaraguaen-
'cadeira do legislat�vo: o deputado à Jaraguá do rold� Schneider;

.

Vice se
.

Hélroldo Schnei�e�,
Deputado A r o o En k e, Sul, o c a s i ã o em que Dre&ld�Dre: ,A.rqUlmedes desejando a Iodos !ehcl-
eleito pela U.D.N. da terra auscultará as necessidades Dauer, Secrelarlos: geral dades em suas gesroes.
dos prfncip�s e com subs- mais prementes deslq 00-
lancial votação dos lara- muna.

guaenses,' de cujo Muni-
ciplo é 'h o I e d i g n o

"Correio do ::> o v o'"
representánte. cumpri�enta .

o nov�1 de-

A noticia da posse do purado udemsra, ahmen
i1uslre homem públiCO foi (ando seguras ,esperanças Já se encontram em Roma 82 príncipes da igreja
recebido com geral agrado de q�e carreara para., Ja
pela população do nosso

I
ragua do Sul apreclavel

Município, certl! de que
soma de vantagens de

como filho jaraguaense irá que tanlo ,carecemos.

propugnar pelos inleresses
de sua terra, o que, aliás,
é desnecessário lembrar

'I de vez que o sr. Arno
Enke, por' mais de uma

vez na sua vida pública
e frente aos microfones
da Rádio' Colon de Join
ville rem dado moslras de
sua capaCidade 'de traba
lho, com ext aordinária
dispOSiç&O de lura, aliada
ags ,firmés propositos de

,Arno Enke na Assembléia Legislativa

Iniciam-se no Vaticano os preparativos,
para a' eleição do

-

�ôvo, Sumo Pontifice

CIDADE DO VATICANO - ções. Haverá unia colu-"
Apesar de que' o con- na de fumaea perto do'

clave para a elei-ção do meio-dia,. corres.ondente as
nôvo Papa será inaugu duas votações da manhã,
fado DO dia '19, as vota- e outra cerCa das cinco
ções não começarão até

'

o dia seguint�. Haverá 'horas é meia da 1arde,
duas votações pela ma- correspondente à votação
nhã e duas pela. tarde; vespertina. M�s desta
a fumaça que provém vez, sinais elétri.coslumi
dos votos queimados in-l

nosos serão usados para
dicará os res�ltados de- confirmar os resultados
pois de cada duas ·vota· dás votações.

"

Reunião no Sind'icato dosTrabalhadores
f ,

na Construç�o e 90 Mobiliário'
de Jaraguá do Sol

Lei do inquilina
to vigorará até
fim do mês

,

Rio - Se a lei do inqui
Hoato não fôr pr«;)rrogada
pelo C(;mgresso o dia
primeiro de junho mi
lhares de familias • fica·
rão ao relento ,A àdV'�r
tencia feita pela direto·
ria do sindicato e todas
a1l entidades sindicais e

dos advogados da Gua
n3bara�, _ em d'ocumeIito
assinado pelo presidente
Milton Menezes da Costa Dia 9 do cOl:renle, rea- da Associação Comercial
e encaminbado a União, Jizou se uma r�uniao e IndustriaJ de Jaraguá do
Sindical dos trabàlhado- con'unto no sindicalo de Sul, sr_ Gerbar,d Arthur,
res, sr: Gilb�rto de Sá as· classe, coin 'a presença Margu'ardJ' I

cessor sindical do pr�8i- QO' Secrelário da ,PrefeirU- ,Na oportuniqade foram
dente Goulart. A lei de 'ra, vel'eädores 'l i c t o r Iràlados ,importantes às

inquilinato vigorará sóaté ,Bauer e Eugênio Vilor suntos de inter'esse ime-
o dia trinta dêste mês. Schmöckel ê1 o Pres'dente 'diaro do nosso Município,

, e que deverá dórayante
I_III!III "__.,......__.,-,--� ser ",otivo de reinvi4ica-
Agpad'ecimep.to" ção constante junlo dos

•
Poderes Constiluidos.

..... �... '

�O sr. Aldo Prada, Pre-_"
sidente do PTB Municipal

'

de Jaraguá e, os demais
partidos polHicos' tàmbertJ.
jrão endossar as reinvid!�'
caçges aprovadas na rep
nião.

Boletim "Stein"

Ten. Hüble e Sra. agra�'ecem pro·
Iundamenle ao incansável Dr. Alexander Otsa '

,

que tepl :�ido um exemplo, e betp assim aO
\ sr. Pastor, Karl Gehring 'que assistiu ,com ca,.,
'rinbosa deçiicação durante roda, é! enrermid�de
de sua inesquecive,l mãe->e sogra Serafina Reif,'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fazem -anos hoie ':
- A sra. Maria, filha

do sr. dr. Mário Tavares
da Cunha Mello ;
- Ingo, filho do sr. Fritz

Lemke, em Rio da Luz;
_ o sr. dr. Manoel

Karam Filho, residente em

Curitiba;
- Adélia Zapella Leonl,

em Itapocuzinho..

a sra. Vva: Am�nqa
d� Costa; .

- Iria Maria, filha do
sr, Bonifácio Petry;
- a srta. IIca, filha do

sr. José Weiler;
,

- o jovem Felix Henri
Neto, filho do sr, Feltx
Henn, em leraguaztnho.

Edital n.5.556, de lÓ.6.63
'Geraldo Koehn e

Erice D.etri

ele, brasileiro, solteiro,
operário; domiciliado e

residente nesta cidade, filho
de Paulo Koehn e de Clara
Koehn.
Ela, brasileira, solteire,

comerciária, domiciliada e

residente nesta cidade, fllhe
de Kiliano Petri e de Maria
Petri.'

, I

Sindical0 des TrabalbaHores,das Indústrias
da Construção e, do .Mobílárío

Assembléia Geral Ordinária "
.

Ficam convocados todos GS essoctedôs para
uma Assembléia Geral Ordineria pera o día 15 de
Junho de 1963 as 20 horas, ne rua Mal Floriano
Petxoto: 45 - Sede do Sindicato .;_ afim de delibe
rar sôl1re a seguinte ORD M DO Dlt);:

Discussão e aprovação do Orçamento referenre
ao ano de 1963;

leregué do' .ôul, 11 de junho de '1963.
Conselho Fiscal: -
Walter Schütz, Frenclsco Morbls,
Eugenio Alexandre Julião.

r;:;;:::.-:::::;:;:::::.-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::.;::�

III' DR. WALDEMIRO MAZURECHEN ii
t MÉ'OICO I!
II II

'i!1 Rua Presidenre Epitácio Peesôa N°. 704 II
II (antiga resldênéia de Emanuef Ehlers) II
I'

II

ii Clínica geial médico - Clrurgla -de adultos e II
II crianças - Partos Díarhermla - Ondas curtas e li

ii Ulll'd curtas> Indutotermia Bierun-elérríco Elec II
II.' iro caurerlzeção • Raios Infra vermelhos e azuis. II
'{\
------------------- ..._---_ ..-_----------)}11 ..._._.------------� .......--_ ..--- ••• . • .. :::f/:/

Diretor
Eugênio Vitor.,Schmöckel I

'

Aniversár.io$ I,

\.

SUGBSTIVO - O<..redâtor
de rim pequeno jornal
do interior, cujos assí
nantes não tiveram muita

..

pressa em pagar seus

débitos, publicou na prí
meira=: página 'do seu
'jornal, em letras bem
grandes, o seguinte avi.
so, que, pode ser eonsí
derado, o cúmulo da de
licadeza e originalidade:

Eaeem anos amanhã:
- O sr. Santos Torne-

sellí
(

, .

- - o sr. Leopoldo da
Silva, nesta' cidade;
- a sra. Rosalia Lo

renzení Nicolini, espôse
do sr. Julio Nicolioi;
- o sr. Pedro Corrêa;
- a srta.: Maria do

Carmo Silvestre;
•

,- a garotinha Iria, filha
do casal Adélia e Leopoldo
Schwartz, em Iareguàzt
nho;
- a garotinha Rosane

Beatriz, filha do casal
Bruohilde e Eugênio Vitor
Schmöckel.

Dia 18,:

,- Polibio, filho do sr.
Lauro Braga, nl cidade;
- Tereztnhe Pelers, em

Ourltíbe ;
'_ Alrino ßereuo, filho

do sr, Graciano Baratto,
em Retorcida.

Dia 20:

Ela, breslletre, solteira,
doméstica, domiciliada Ei
residente nesre distrito, em

Ilha da Figueira, filha de
Antonio Kochela e de'Rosa
Rib�iro Kochele,

ASSINA1"1,RA:
"

flnúa! •. • ' Cr$ 500, O
Semestral._ �'Cr$ 300,00
Avulso. .'. . Cr$ 15,00

BNDBRi!Ç:O:
, 'Caixa Postal, '19

, flveni a Mal. Deod!lro, 210
ja,ragua do Sul' - 'S. Catarina

�·Fa'Z·me R I R ...

Dia 17','

A sra. Ivone, espôsa do
sr. Alberto Taranto, nesre

cídade ;

- O sr.

zolli;
- Leonel, filho do sr.

João C. Stein; .

- Alois Schmldt, resl
dente em Jaraguàzinho.

- O sr. Otto Baeumle;
- a srta. Astrit, filha Edital n. 5,567, de 10 6-63

do sr. OUo Kuchenbecker. Enno Jenssen e

Pérola Kuchenbecker
ele, brasileiro, solteiro,

Julio Maffez- lndustriel, domiciliado e

residente nesta cidade, filho
de Walter Jenseen e de
Helena Ienssen.
Ela, brestleíra, solteira,

doméstica, dorníctllade e

residente nesta cidade, filha
de Felix Kuchenhecker e

Registro CivH de Asta ôuneít.

Dia'21:

({':;=--=::::::::::::=::::::=:::===::::::=--:===::::::=:::;�

I! Dr, José· Waldemar Vieira ,Dias II
'.

Médico operador - tnsc. 837' - C. R. M_ P-l'_
II

ii Ginecologia .
Pediatria Urologia ii

ii Doenças de' Senhoras e Crianças li
ii Ultra-Violeta e infra ver)Délho ii
li ii
li Rua Epitâcio Pessoa,' 111 - Tels. 22. e 376 n
ii ' . ,:

II JARAGUÄ DO SUL '-, STA. CATARINA H
ii � II

II Da. 8 às 12 horas e das 14 às.IA hor8i. II
II Atender-se-â nas 4:às. feiras das .l3 à>l 15 hs, ::
il

'

I!

li e. aos domingos ��:,:.:rdh� em Nereu Ramo.. liII .', li

�'::::===_--=:::=__:__'::::::::::::::::;;:::==:::::::::=;=::::::::'.::.-::::::::==::'J;

casar-se'

Edital n. 5558, de 11-6,63

Eugenio Presrlnl e

Cerlore Moretri

Ele, brasileiro, solteiro,
contador, domiciliado e

residente neste distrito, em

Itapocuzinho, filho de Gui
lherme Prestini e de Maria
Prestini.
Ela, brasileira, solreira,

professôra, domiciliade e

residente nesre distrtto, em

lJapocuzinho, fjlha de Vir·
gílio Mor�lIi e de Erelvina
Cecatli Morelti.

-

:::::::::::::===:::::::===--:;:=====:::::::::::======:::::==
I! • li

ii

,tl DR$ IVO ·-KAUFMANN i',ii iiii liii -- Cirurgião Dentista ,I

II ii
:i

II ii
It Consultório: - Rua Preso Epítaclo Pessoa 139 II
ii II

1,1 ii

II
(em frente da BMPRESUL) !i'

'"I - Aper.lbeg.m moclerni,.ime - !IIIRAIO X - CLiNICA - CIRURGIAII II
ii PROTESE - CLiNICA INFANTIL li
II ::
=========:=================::

"

,"Desejamos chamar a

atenção sôbre 'um assun
'to de suma importância
que se refere a muitos
dos assinantes, dêste se
manário. Muitos dêles
só fazem promessas que
no f!m não cumprem, e

como somos muito mo
destos nos abstemos de
mencionar questões de
dinheiro 1"

Aurea Müller Grubba, Oticial
do R e gis t r o Civil do
I". Distrito da Comarca [a
raguá do Sul, Estado de

Santa Catarina, Brasil.
Faz saber que comparece

rarn' no cartório exibindo os

leeurnentos exigidos pela ler
ltim Je se habilitarem O;1rJ

,

Edital n. 6552, de 5-6-63

Wiganod Berndr e

Maidy Lenz

ele, brasileiro, solteiro,
lavrodor, domiciliado" e

residente nesre distrito, em
Rio Cêrro. filho de ViJor
Berndl e de f'rida Berndr.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente nesle' distrito, em
Rio (êrro, filha de Henri
que Lenz e de Agoês Kues
ter Lens.

Edital n. 5 553, de 6 6 63

r�r V·'Fi··r··n·a'n·iÔ···'i·'"'��·ri·�·�·m·â··n·�··"lí ca�::� !.:!!I:::��::�,:ro�
� ... I.

.. .

, M II �:�{�:�:� ne��"'.tii�:;��� e�

�: CIRURGIA DO ESTOMAGO ..:.... VIAS BlLIA- :1llha
da Figueira, filho ,de

�! "RES" INTESTINOS - Ciruriia de 'Senhoras �. Ricarõõ Kassoer e de Berta
Holdenburg Kassner.

fi: "

Di.�gnÓStico Pr�coce, do Cancer ilas $�1l1l0rU, �:3 Ela, brasileira, solteira;
g . 1 ,doméstica, domiciliada e

�
,

CO.llniea aOI seus client.s - que etenclerá no seri

=1 residente neste distrito, em
: '., novo consultório". ,Rua' Artblir MüHer n' 160 : Ilha da Figueira, filha de
: (AQ LADO DO NOVO HOTEL) .: Ervino EI�rt e de Paulina

n ,Das 9-12... e da� 15-18 �oras, '-,' \FONE, 384 �l Dorn Eiert.

! !f •••�.,:' _.e .�:' ......"••.� ,,;c.•••
e ••e,: ••••.'! ._. 'v·,t -ee.�': ·r·.··,:�r e.e .... -,:,r�.. • ••.• ':J:' -ee ••• � �

Edital- n., 5.p54, de 7·6 63

Edital n. 55D9, de 11· 6-63
Fidelis Nicoluzzi e

Marília Rossi Cordeiro

Ele, brasileiro, solteiro,
comerciárió, domiciliado e

residente nesla cidade, filho
de José Nicoluzzi e de
Mercedes Prestini Nico
luzzi.
Ela, brasileira, solteira,

professôra, filha de Pedro
Albus Cordeiro e de Mis
tica Rossi Cordeiro.
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II Con.ullório: Av. Gelulio Vargas, 198 I(Aoexo ao Depósiro da Aotarctica)
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E para que chegue ao co

nhecimento de todos. mande'
passar o presente edital qlle
será publicado pela impren·
sa e em cartório. onde será
atixado du! ante 1 � dias. Si
alguem soub�r de algUl;n im
pedimento acuse-o para m

tins legais. '

AUREA MÜLLER GRUBBA
�ticial

Dr. Erancisco Antonio Piccioae
JH:�.DICO

Cirurgia Geral de adultos e crianças - CH·
nica .Geral '- Partos - Operações -

Moléstias de SeDhortill e Homens.
"

Espec-Jalis.a em doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVlARIOS
(Clara Hruschka), d8s 9 8S 12 hs. HOSPITAL
JESúS DE NAZARÉ das 1 Õ as 18 �hi.
coH. uPA.. - 8.&::N�A CAT.&R.l[NA

----------------------------------------�

CIRUlWIA _. SBNHORAS - PARTOS CRIANCAS e

CLINICA ',aeRAL
Longa práti�a em Bosp�tais EDtOp�08

Consul�ório e\residência:
Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405

'CONSULTAS:

'Pe,la fnanhã: "das 8 1/2 ,ás 11 ho�as

P'jela tarde: das 14 '1/2 ás 17 112 boras

Tra,tor de esteira H!;'Ino�ag K 60, .ano 1958,
com lâmina e guincho, pêso 8.000 kg., '65 HP
Iotalmente refor,mado co esmero por'mecânicos
competente�•.Ver, na Rua Jerônimo Coe.mo s{o

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO �O 'PQVO ,

.� L-r- ...-_'_ ±t±i??'!7!?'Z.....=rz._� , __ ._._. 1_.- w_·__

Sensacional

o ruido da Chuva .

,
.

na Vidraça é bom
,

Soporifero
J •

Os japoneses já haviam
verificado que as pulsa
ções do coração humano
gravadas em disco, mer

gulhavam 'as crianças
mals agiradas num sono

profundo, em menos de
10 minutos.
O su b c o n s c t e n t e da

criança encontra o tranqul
lizador rirmo ca r d i a co
materno que ele pertilhava
antes de nascer.

A mesma equípe de
pesquisadores apresenta
hole um disco que reproduz
O ruído da chuva batendo
numa vidraça. Parece que
os que padecem de tnsonie,
criança ou adulto, não
resistem a esse soporífero
que é a canção da chuva,
É um soporífero poderoso
'que age no paciente como

barbiturico, mas sem os

inconvenientes deste.

-SE VOC� Jara-.
aense é MÚSICO,

I
nao deixe àe inscre
ver se na Sociedade

I
da Oultu a Artistica.
Ela D e c es s i t a do
concurso de todos
para projetar 8 cul
tura de nossa terra.
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lIa. Exposição Regional
Agro-Pecuãricil de Blumena�

A repercussão dê! Ha. Exposição Regioi{�1
Agr.o-Pecuária de. Bluffienau; tem ulrrepassado d, ex
pectativa g-eral, não 8Ó' ne classe ruralista como em
todas as demets das, atiVidades humenes. É 'o que
atéera 'a vasre ,correspondenciil que temos' recebido,-

I O
I

"S' p'. d rs d'
alem das mentfestaçõea pessoeí . Eutre as merisegens

".
"

D Ie. V er S a";"o. s. ete atl"os a au" e' de congratulações e incentivos recebidos, deselemes
, destacar não só por ter partido de uma alfa autoridade

eclesiestice, como pelos seus éxpressivos termos que.I
• _. O jardim farmacêutico da "IGA 63" mostram que esrernos no caminho certo.-' Encontro marcado hole no ôalão Doertng,Tudo, • Eis a mensagem: - No greto ensejo do presadonos faz ecredírar que o baile de hoje, promoção da em Hamburgo - Nova ·manelra de ofício de maio corrente curnprtment a ComissãoS. D� Acaraí, sob os .ecordes do conjunto "Os ßeru- apresentar plantas' mediei aí Executiva da lia. Exposição Regional Agro Pecuáriatas" de Blumenau, será realmente maís um sucesso .1 Hl l� de BJumenau, pela maneira brilhante com que vem

para os anais soclals eceretenos. conduzindo os trabalhos. '

Quintd feira da última semana (dla.ô) foi' posl- Hamburgo (Por Catarina Sonntag - Impressõea É sugestivo 'que uma cidade industrial como
tívaménte o "dla de Ieragué" em Florianópolis. Só da Alemanlía) . Nos "Sete Pátios da Saúde" o hor- Blumeneu promova e propague a agricultura. A ar
na perte da manhã encontrei na "Floríacap": Prefeito to de plantas medicinais da IGA, a Grande Expo mania entre a agricultura e a industne ·estabelece o

(t Loreno Marcano; .ex-Preteüo Waldemar Grubba, ve- síção Internacional de Horticultura em Hamburgo, equilíbrio' numa nação.
reador João' H. CÇlrdoso, Agente Municipal de Esta- apresentam-se todas as plantas medicinais utilíza- O Santo Padre João XXIII, ne sua encícllca
rísuce sr, Abilio dos Anjos Soares e filha, a bonita das há já séculos na medicina popular. O senador Mater et Magistra registra outra vanregem : Ele diz:
Marilene, fiscal Julio Zacqries Ramos, Industrial da Saúde de Hamburgo inaugurou esta ínteressan- Os agricultores não sofram de um complexo de in
Heinz Marquardt, Manoel Pereira, das Bebidas Luiz te exposição em principios de Maio, Em 7 pátios ferioridade mas sintam e se persuadam de . que tarn
Kienenn, alfaiate Olibio Müller, Herbert Fischer e circundados de mUI'OS brancos, oferece-se uma bem na agricultura podem afirmar e aperfeiçoar a

ôra., professôre Da. Maria da Graça' Fischer e mais visão de conjunto das plantas medicinais, dQS ar- sua personalidade, pelo trabalho, e olhem confiantes.
o "titio" aqui. eram 12 pessoas que 'representavam bustos até às flores maís modestas. Ligaram-se os pera o futuro.

'

"colonia" na capital.. .

'. sete pátios de tal maneira, que 'se passa de um Quero, pois, apresentar irrestritos aplausos à
Dia '12 comemorou-se o dia .dos namorados.

para o outro. Escclheu-se expressamente esta dís- Comissão Execútiva e participantes dessa exposiçãoposição para convidar 08 visitantes a verem as tão significativa pera Blumenau.Precisamente neste dla bonito, "algo" começou a plantas com ruais vagar. Dois grupos de trabalhos N tuntdd' t d Itbrilhar na mão direita do feliz casal Osvaldo Reck a opor UOl a e, reuera vo os e a o apreço e
..

luctd t d . r> distinta consideração, Atenciosamente(Volswagen) e a muito simpática e estimada Judite artístícos e UCl am o ema este conjunto. "ada
Piazera. Quem acompanha o desenvolvimento social grupo propõe-se explicar as relações entre a G,egorio Wmfteling, 'Bispo de [olnville
de Ja�aguá do, Sul não pode deixar de prestar sua planta � o homem e entre a 1armac_ia e 8S plan
homenagem a Judite, atleta colaboradora, espírito tas medicinais. Relêvos em metal e em esmalte
alegre, bondoso e jovial, animadora de muitas festas, executados nas oficinas de duas artistas hambur
responsável por muita coisa boa já conseguida ne guesas conhecidas, Hanna Spersehneider e Vera
nossa sociedade. Quando a 'Judite fôr dona de casa, Streckner-Crodel. simbolizam os varias orgãos
a ala moça da sociedade perderá um forre esteio, humanos. Em trabalhos de forja de Ieição orígí
mas o nosso amigo Oswaldo ganhará uma senhora nal apresentam-se os símbolos da farmacia: a ba
patrôa . . . lança, o pilão, o balão de destilar, b vara de Es
_ I Também no dia 12, Saule Pegorini e Anita Fôdi culapio,'e o conhecido liA" dae Iarmaeías alemãs,
assumiram compromisso de casamento (que virá logo), Não faltam símbolos da alqulmístlca medieval.
A, professôra Anila, estimada por lodos quantos Já Jovens farmacêuticos hamburgueses prontlficaram
precisaram de seus serviços no Sési, adorada por se a conduzir os visitantes da IGA 63 através do
suas alunas de corte e costura, foi no dia seguinte horto de plantas medicinais.
a Curitiba visitar os futuros sogros que residem na

"Cap·... Paraneease.
Domingo úlrimo recebemos novamente a visita

do bonito broJinho joinvillense, Ruth Hofmann, Veio
vJsitar a colega Zéli e matar as saudades da boa
lurminha jarag.uaense. Restaurante Jussara foi o ponlo
de encontro para passarem hora� juntos (nós e éJ Ruth).

De relaçõe8 cortadas comigo o meu tlmigo FláVIO
Schio heL Foi só eu falar em noivado aqui nesla

coluna e a Elvira já quer mandar. Espera até o

casamento, Elvira ...
Público do mais numeroso compareceu ao show

(Ia Bandinha de Hardy Sedana, ou Bandinha dos
Carijós, no Cine laraguá, quarta feira úhlma, presti
giando assim uma boa iniciativa do C. A'. Baependi.
- P..or outro lado' o público social baependíano foi
bastante fraco DO baile social com a rr.esma band i
nha, na mesma noite. O quadro social do clube da
Elite não tem. sabido prestigiar nem reconhecer. as
iniciativas da diretoria que arca com enorme respon-
�abilidáde, daI1do o máximo aos associad()s, sem
colhê!: a coinp're�nsão'dos ln smos.

.

Se o público foi pequeno no baile da Bandinha lI» o

11 lMT JJ'dos Carijó's a animação foi enorme. A música exce· m ll\\tllKROllatO !VlllUlrara lUllillllOr
lente. Quem foi saiu satisfeito, quem não foi perdeu
um grande baile. 'Como surpresa ou homena�em ao O lar feliz do advogado

I
ponta de grata satisfação

dia d,os namorados (dia do Ba,ile), o Baependi home- Reinoldo Murara e de para os papais, que agora
nageou: Ösni Müller e senhora, COJ:tl� o casal que sua digna espôsa, d. The possuem um casal e,
depois de casado· e "carregadinho de filhos" (6) coo- rezinha Bertoli Murara, porque o último rebento
ttnuoU apaixonado e romântico. Osvaldo Saade e está em festas, com o é' homem, êste passará
noiva, a gentil Mercedes da Silva, como o par mais nascimento de um robusto a ostentar o nome do pai,
romântico do anq. Victor e Da. Bartira Zimmermaím menino, acontecimento devendo no Registro
como o casal mais' animado (e é verdade). êste ,que se verificou Civil e Ba pia batismal

No baile de 'quinla-feira, o diretQr dêste jornal pela� 13,50 do dia 13 de ser chamado de Reinaldo
Eugênio Victor Schmöckel..e Sra. Dona Brunilde, ,por junho de 1963 - dia con, Murara Junior.
fim apareceram, depois de não ter "aproveitado" o sagrado 'a Corpus Christi "Correio do Povo" com

grande, baile de Espírito Santo e outros. Na mesma -. na residência do sr. partilha da alegria que
·mêsa o (também animad:o) casal Heinz (Pipmann) Alvaro João Bertoli, em vai nos corações dos
BIosfeld' e senhora.,

'

Retorcida. pais, irmã e avós, aos.

" "A Mêsa do Barulho" nome que deram à mêsa Como não podia deixar quais 'transmite os seus
onde sentaram-se:' Flávio, Osvaldo, Sauie, Milton, de ser, o nascimento do cumprimentos, com um

Elvira, judile, Anita e Neusa, isto id,em no baile dos menino pôz em polvoro�a forte a1>raço no Reinoldo
"Oarijós". .

. . a famHia tôda, com uma Junior.
A sociedade apronta-sé para' com�morar São

João (baile, fogueira,' quädrilha, I>rincadeiras, domes
e bebes) na gn;mde festa juniná que o ,ltajara Tênis
Clube está a'pronta.ndo para os. dias 22 e 2J (jo 'cor-

rente. E dizem que vai, ser tudo de arrQJÍlba, O casa·

mento será Ußl ,sucess'o pois Nutzi será o merefíssimo
senhor juiz. . .

'
" ",

_ Até' 'o próximo sábado, se Deus quizer.
,fi .

,�
,

, DR. GA.-LeGO·

ÄNQ XLIV - JARAOU4. DO SUL (SANT� CATARINA) N.O 2232

-

1I0NS CLUBE
de Jaraguá do Sul

I

Az de Ouio
Reune-se

"Todos os prados, todos os montes e todas
as colinas são Iarmaeias' disse o graúde médico
ParaceIso (1494 a 1641), considerado o pai da
química de medicamentoi por preparar as suas
tintu'ras, extractos e os seus chás de inumeras
plantas. Este ramo da botânica manteve a sua

grande importância até aos nossos dias. Os pro
gressos da quimica, sobretudo da quimica farma
ceutica, não reduziram o valor das plantas medi
cinakl, No horto medicinal da IGA apresentam·se
cerca de 100 plantas. Estas plantas não foram
dispostas segundO critérios de botânica ou de
geograffa, ou segundo as substancias qu� contem,
maR estabelecendo uma relação directa com os

vários órgãos do corpo humano. No "Pátio da Saú
de", no séptimo dos sete pátios, dispuseram·se as

plantas venenosas. Para muitos visitantes será uma

surpresa descobrir entre estas plan as venenosas
uma série de plantas abEt,olutamente vulgares,
entre elas também a papoila.

Em data de 2 do cor

reute foi eleita a nove

diretoria do Lions Olube
de Jaraguá do Sul; que
regerá os destinos no ano

1963/1964, a saber: Presi
dente: Cél. Leonidas Ca O acontecimento foi
bral Herbster; ex Presi· motivado pera festejar a
denle imediato, João Bu conquista de dois bem
dai da Silva; 1°. Vice

I criados perús, nas dispu
Presidente,

.

Dr. t:1urillo ta� de boIão que se veri
Deeke; 2 VIce Presldenre, ficaram sábado e domingo
Horst Stein; 3. Vice Pre últimos, no Clube Atlético
sidente, Rolardo Jahnke; Baependí, por ocas!ao
1. Secretário, João Jocias dos festejos de Espírito
Weber; 2. dito, Dr.' Agui- Santo em que os ditos
naldo Schmall Filho; 1. cujos' fo r a m reduzidos
Tesoureiro, Antonio da convenieDlemente· a eIpreS- ,

Platina Vieira; 2. dito, são mínima.
Ernsr Bendhack; Diretor .

S cial, Gerd Edgar 3au A equipe, do. Az de.
mel'; Diretor Animador, Ouro" s��u?do se propala"
Alvaro Nev s; Vog-al por devera 100Clar u� ��íodo
um ano: Dr. Alexander de excursõe�,. a I,Dlclar se
Otsa e Norberto Hafer- com' um� v�slta a �uara
mann;'- Vogal, por dois tuba, Caloba e

..Maltnh?s,
anos, Antonio Zimmer. com um passe.'� com o

mann e Renillo Piazera. «Ferry Boat» a ligar �ssa
encanladora zona. A ex·

Os cumprimentos do cursão deverá verificar-se
"Correio do Povo". ainda êste mês.

Os componentes do Az
de Ouro, agora sob a

presidência do sr. Heinz
Kohlbach reuniram se

dia 5 p. p, num lauto
jantar na Gruta do Leão.

Sociedade de Atiradores Progresso.
EDITAL DE CONVO AÇÃO

Assembléia Geral Ordinária
..

Ficam convidadoB OB srs. sócios desta sociedade
para a Assembléia ,Geral Ordinária a realizar-se'
dia 16 de ju'nho em sua sede social no Balão Döring,
com início às 9 horas da manhã, com a seguinte

ORDEM DO DIA �

Prestação de Oontas;·
Eleição da Nova Diretoria;
Assuntos de Iuterêss8' Social.

Presidente: LO RINOR SEIFFERT
Jar�'guá' do Sul; 27 de maio de 1963.

�DVOGADO

I

JABAGUA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

Das 'Symbo:l ,der Rechtschaffenheit, des
>

Vertrauens und der Dienstbarkeit, .die Sie.'
besten zu den geringsfen, Preisen bedien!'

a todôs que. auxi
. liaram e a confortaram no do�oroso transe
por que passou, bem como, a todos aqueles
que acomI>anharam o 'féretro até a sua

, ,'última morada, que enviaram nóres, co'rôl;ls,
e se manifestaram, por intermédio de' carlões,
,fonogramas e telegramas e convida também
para a missa de (,0. dia, que jará realizar
quartª,feira, dia 18, 'às 8 horas. na Igreja
Matriz. '

'

Por mais este ato de religião e amizade;
antecip'adamente agradeçe

" FamiUa Enlutada

,

. .

: Esorit6rib' ao lado da Prefeitura

JARAGUÁ 'DO SUL

DBPRONTI'! Á. PREFBITURA - JARAOUÃ DO SUL

Fotografiili em Geral
.

-� Fotocopias .de Documentbs -

Filmes e Material foto - Aparelhos e Acessórios
•.

'
I< •

A pedido. at�nde à domicilio 1& tambem
em looolidades 'riziDhas
, , '
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