
NÔ1To 'Paptl �

Tem ;Pal ..U\'s
No Brasil e '

Argentina
São daetan'o do .Sul, -

Jomaliatas cucíosos loca
lizaram nesta .c

í

d a de
p a u l is t a ,um parenta
do Papa Paulo VI. Trata
se do senher Pedro

I Americo Montini, maqui-
,

nista de : mercenaria eAno XLIV JARAGUA DO SUL (Santa Catarina) Sábado, 29 de Junho de 196 N°. 2234 aposentado{ que diz ser����������������������������������������������������,.��� primo em segundo grauf

IT" FRANZ cFISCHER lkel�8ro José Will Dep. Mário Java�es :. Convite para sulenidade !�;A�:j�ã�u'!�áit��i:;Réperoutíu de maneira O nosso diretor rece da imagem, ofef'ecida pe- oara Roma para assistirdolorosa a âotícíauo ín- beu do Dep. -Mário 'I'a Ia, Exma. Sra. Da. Joana a c o r o a ç ã o de seu
'

fausto falecimento do es- vares da Cunha Mello Daux Mussí, palavras do pare n te.timado cidadão Theodo- atencioso convite pare a Dr. Fernando José Cal ----

ro José Wolf. O seu pas- cerimonia de entroníza- deíra Bastos, Presidente Buenos Aires, - O
samento deu-se pelas 23 ção da imagem do Orts- da Consultoria Jurídica. novo Papa Paulo VI tem
horas do dia 22 do cor- to Crucificado no gabi palavras do Rev. Pe. E. numerosos parentes na
rente, logo após ter dei nete de trabalhos da Se- lernar Scheid S. C. J., Argentina. A sra. Elisa
xado a resídencía de cretaria de Estado dos Coadjutor de Jaraguá do Montini, viuva de 63
suas filhas, onde festeja- Negócios do Interior e 'Sul e oração de 8. Ex. anos de idade é prima
vam um natalício, vitima Justiça, de que é títular. cia. Rexma. D. Joaquim irmã do novo Sumo
de enfarte do miocardio. A eeremönía verificar- Domingues de Oliveira, Pontifice. Vive ha muitos
O er. Theodoro José se-á em' data de hoje, Arcebispo Metropolitano. anos nesta capital e disse'

Wolf era figura por de- com inicio às 11' horas, que manteve correspon-
maís conhecida, dedican- devendo obedecer ao se Somos gratos pelo gen- denota com o Cardeal
do S8 durante longos anos guinte programa: Bênção til convite. Montini através de anos,
a atividade de consertar enviando lhe sua especial
bicicletas, vindo a fale- felicitação quando foi

�:r e�u���� �: e;:��en�[:� Condenadas as cédulas de 5 mO cruzeiros �1l��ado Arcebispo de

aposentadoria.
'Porcedor do C. A. Bae

pendi, época houve em

que uma de suas filhas
foi eleita a Rainha da
Torcida Baependiana, tal
o fervor que a tradicio
nal família demonstrava
ao esporte jaraguaense.

O extinto deixa a viú
va, d. Hilda Wolf e duas
filhas: Esterzia Eltrudes,
casada com o sr. Fritz
Henrique Olavo Koelling, tenha sido secreta a

re�idente e� Joinville e reunião, transpirou queNair Adelaide,
.

casada
a junta aprovou oscom o sr. AntOnIO Qua- . ,

dros, residente nesta cí pareceres favoráveis a

dade. Deixa ainda um condenação, dos srs.
neto. Silvio Souza Martins e
"Correio do Povo" ti- Selman Tavares, técni,

nha no sr. Theodoro Jo·
cos da Casa da Moedasé Wolf. um constante .

.

leitor, daí porque sente Quem val pagar as des-
o seu desaparecimento.
tazen10-se representar _----1------:nos seus funerais na pes
sôa do seu diretor. Sore Comerciante eo seu. enterramento
deu·se domingo último Industrial: Prestigíe )'Correio do Povo" Em reunião festiva, que
no Cemitério Municipal. 8 tua classe, inscre- agradece a gentil parti contará com a presença
com grande acompanha. vendo·te na Associa· cipação e apresenta aos de áUloridades e convir
mento. Cão C O m e r c i a 1 e distintos noivos seusmais dados, o Rotary Club de
Este semanário apre- Industrial de Jara' sinceros cumprimentos, Jaiaguá do Sul empossará

senta à familia enlutada guá do Sul. extensivos aos respecti solenemente os novos
os seus sentidos pêsames. vos pais. membros do Conselho
.....",---=� �,.,..".,.========="'===;;;:.."';;-:.:;:.:;:.:;:.===:"::::'::-:;:;::;'="=":':::':':::.::::::::��::::::::::;:::::::�� Oi retor para o exercício
:,í::: :::::::::::::::::::::::::;:::.::::::: :::::::::::;:-:::::::::__.:::::::-.:::::::::::::::::::::::::_-_::::.:::::::- :::.::.:.--

" de 1963/1964. no jantar

:t:il: Concurso' para Auxiliar de .Escritório 1.'I::t� ���o�r�:o��rá h���:: Sn�
ltafard Tênis Club,

,ii - II Acontecimento de mar.

1.::1.;: � 1[ IE �T. rr � tn\ I.!�;�!;.: cante proj�ção na vidaPA l�' � .Bl \UI social, a solen:dade cons-
,;

!! titui·se em novo marco

!! _
Estarão abertas a partir do prÓximo' dia 1.0, at� .0 dia II �:stahi�:���ae, ��nd�o���ii 6 de julho, as inscrições para o concur&� de AuxilIar de

n linuidade ao seu lema deH EscritÓrio da ACARESC nesta cidade. :: bem. servir a coletividadeiiii As interessadas que dêvem ter no, mínimo 18:anos de !i 'e é!0 seu próximo.ii-
idade, deverão procurar a srta. ZENY SCHELLIN no Hotel Rex H E'a seguinte a direçãoII

. '" !i do Rotary Club de Jara-li das 19 às 20 horas, para maiores esclarecimentos. ii guá· doi Sul: Presidente,
ii ° ordenado inicial será de Cr$ 16.100,00. i! Alfons� Buhr; Vice-Presi�
ii / ii denfe, Eggon João da
II Jaraguá do Sul, 26/6/63. ii Silva; 1. Secretário: Mar-
�
..
i;
•••.• • • . __._::::::=:::::::::::::::::::::===::::::=:::::::::::::::t'. lo Souza; 2. SecrTetário •.......----.- ..---.------ ".--:

.. - .. -- -- -

. Hanz G. Mayer; esou-

I
' UCETI : .

reiro, Sérgio Thomsen;'
budo. no dia '21.663, levado pela avançada idade. t, Diretor de Protocolo. Lo-

'

Seu desejo era voltar sempre a Jaraguá,' como Conselho ',Estadual reno .Marcatto; 1. [>fretor
'de fMo v.oltou, agQra para uma lJlomda eterna sem pás(a. Dorval Mar-
na nacropole desta cidade. Além de 15 bisnetos

A União' ,()atarinense callo e· -2. Diretor sem
e 26 netos, ,deixa os seguintes filh()�: FranCisco pasta, Rodolfo Hufenues;'

P G' dos EstMdantes TécnicosFernando, casado com' Adélia iazera; eza sler. As felic'tações do ,

E
.

M' e Industriais ;'ealizará nosRudolfo, casado com Olga Mey; ugêmo arlm, próxinlOs dias 3 a 6 de "Correio do Povo".
casado com Roni Reu; Béla Alfredo (já falecido)
casado cdm Aurea Fagundes; Arpa<! Desidério, julho o'Primeiro Conselho >

casado c'üm Cecilia Schroeder; Gisela Francisca, BSladual' Ordinärio na' Participarão dos fraba

casada com Adolfo A. Bauer; lIonka Margit, ,cidade praiaQa
\

deI !rajai, lhos inúmeras aUloridades,
casada com Aldo Bazzanella; Ermínia Fr,ederka, ,de cuio' conêlave parlici entre os quais se contarão
Casada com Luís SJlnl'ana e Maria Terezô,' pro· parão cêrca de 45 eslu· o 'Secretário de EduCação

, da'ntes como representa0 e '-'ullUta, os direlores das. fessorà normalis,ta já fal\Cida;' ,", .

.
'"

. No. cenlenarj,o de Jaragua, cabera uma pagma ,.Ies do Corpo discente das escolas representadas e

a Franz Fischer. ,,', 10 escolas técnicas e in"- os prefeitos dos municí.
dustriais do Estado. pios circunvizinho&.

,

I

Diretor :

EUGÊNIO VITOR ,SCHMÖCKEL

Orgão de pe'netr:ação, no interiór .do

Fundação: ,

Artur Müller

A morte do' estimado cidadão F r a n z

F i s' c h e r, roubou' a. Jaraguá do Sul, uma

substaucial parte de sua história. Nascido aos

14-9 1878 na cidade húogara de,Vessprin imi
grou com seus pais para o Brasil em fins de 1891'.
Homem ativo, de inteligência invulgar. 16go se

aclimatou à vida republicana que engatinhava.
Da Ilha do Desterro (atual Florianõpolis) veio
-ä Itajaí onde trabalhou na firma de um tal da
Cunha, a título gracioso, s6 para aprender o

português. Isso lhe foi útil durante as seguidas
rebeliões republicanas, que o transformaram
em estafeta entre a cidade praiana e o então
agreste Jaraguä. Como embarcadiço viu-se frente
à terrível febre amarela, no pôrto I ríe Santos,

•

Casou-se com Hermine Rauchnach, filha de tra
dicional familia de Jninville, hoje já falecida.

. Desde '11H10 a 1940 exe-rcia atividades co

merciais no Municipio, então Distrito de Join
ville. Como gerente da firma joinvillense João
Gottlieb Stein, exercia uma filial na localidade
de 84 que, cem o seu casamento, passou a ad
quirir por compra, transferiudo-se mais tarde,
durante a guerra de 1914'1918. para a cidade,
no local onde hoje se situam os prédios do
Colégio da Divina Providência.

.

Ainda' ao tempo do Distrito de Joinvi le,
foi nomeado em 1920 o 1°. suplente da sub
Delegacia de Policia, seguindo-se em 1921 a sua

nomeação de Sub-Delegado do Distrito de Ja
raguä. Em 10 de dezembro de 1934, foi nomeado
interprete Juramentado dssta Comarca, que exer

ceu até fins de 1936
Franz Fischer Ioi grande colaborador dêate

semanário. estando a seu cargo. por muitos anos,
a página alemã com inúmeros artigos de fundo
escrito na língua de Goethe. Do Brasil fez sua

segunda Pâtria, que amou e obedeceu, tornando
se digno da terra que hoje lhe cobre. Ensinou
aos filhos os sentimentos de brasilidade e sem

poupar Gm gastos e despesas, confiou o ensino
de seus rebsntos a cl)légios de bôa fama em

Joinville, Bluroenau e Florianópolis. Hoje inte
gram a melhor sociedade catarinense.

Embora integrado no ambiente da terra

,que lhe era generosa, cujas, leis aprendera a

respeitar e executar, no desemp'enho de suas

funções públicas, nunca renegou a sua naciona
lidade e sua oi'igém de desceudente do alegre
e sonoro povo eslavo do antigo império austro'

húngaro. Até o início da 2a. guerra mundial
tinha as credencias de representante nêste Mu
nicípio, do Consula�o Húngaro, sediado na

época em São Paulo, com vasta correspondência
para o tr!lto, dei assu,ntos de interesse de seus,
c o n te r r a n e o s.

Por ocasião do 2°. Congresso Mundial Hún
garo, o govêrno endere�ou-!he con\7ite que, l>or
motivós vários não poude cu�prir. Assim mesmo,
enviou ao Go-vêrno, em Budapest, um oficio
em nome de seus conterrâneos no ultramar que,
pela sua originalidade os'Anais o reproduziram,
podendo lêr-se da publicação editada em Agôsto
de 1938, à página 63, o seu conteúdõ, do se

guinte teôr; «Jaraguá, Brazilia, 1938. aug 8.
Eu�r Excellenz, Herr Praesideot des Welt-

kongresses der Ungarn t
_

,

Es ist Dicht noetig, dass der in der F'erne
wohnen'de Ungar bei jedem patriotischen Anlass
erscheine, was ja unrrioeglich, seine uo'garische
Seele, sein Empfinden fuer sein Vaterland, díe
sind ja imm�r' g�genwaertig, ,

Ohne Uberhebung darf ich betonen, dass
ich seit fast 50 Jahren· in stolzem Bewustsein
immer dort wo sich Gelegenheit geboten hat,
arklaert habe" aass' ich Ungar bin, und es

bleiben werde.
Ich glaube an einen Gott, ..

Ich glaube an me�n Vaterland,
Içh glaube _ an:ein.e goettliche Warneit,
Ich glaube an die'Auferstehung Ungar.Amen.

, Dieses ist ,der Wunsch eínes, im Au'slande
lebende Ungar. Ich bitte dass meine vorstehen
den Zeilen zur ,Kenntniss ge,nommen werden
mit dem Wunsche, dass qie Tagung des Welt·�
kongresses der Ungarn von einem grpssen
Erfolg gekro�nt werde. .

.
,

.

Wollen Ew. Excl:!lleoz, d�n Ausdruck mei
ner vorzueglich�n Hochachtung und landmaen
nischen Gruss entgl'lgen nehmen mit dem ich
verbleibe,

'

.

Ibr
,

',' Fischer ,FerellC s.k."-
Franz 'ischer iria completar dentto de pou

CdS semanas 85 anos..Morreu em Braço do trom-
,

"

Impresso na:

Sociedade Grálica Avenltl. Ltdll.
.

R 10, - As cédulas pêsas de fabricação do .

de cinco mil cruzeiros dinheiro? Pre�o do papel subiU
foram finalmente con- 2.000". em 2 anos \

denadas pela J u n t a O sr. Herbert Meses,Administrativa da Caixa AMAZILDA E ILSON presidente da Associação
de Amortização em vir, - Brasileira de lmprer-sa,
tude de conter numero- nOIvos enviou memorial ao Pre-

sos erros de impressão sídente João Goulerr,Temos a grata satísla- chamando a atenção para
que poderiam facilitar. çäo de contestar o rece-

o prêço do papel de im
sua falsificação. Embora bimento de amável parti prensa, cujo CUSIO subiu

cípação] comunicando o em 2.000% em dois anos.
contrato de casamento O sr. Herbert Moses
dos jovens Amazilda e acentua na memorial queIlson, em oerímonía qne não está defendendo
se verificou Da casa dos qualquer Interesse, mas
pais da noiva, no último

apenas edverríndo o chefe
dia 9 de junho. da nação para os meles
Os distintos noivos in-

que poderão advir à lí
tegram a nossa melhor erdade de imprensa em
sociedade onde são lar- virlUde dos allos prêços
gamente benquistos, o do papel.
mesmo acontecendo com

os projenitores, os indus
triais João Lúcio da
(losta e Romeu Bastos e

dignfssi�as espôsas.
Rotary ,Club de,

Jara,guá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"I ,Aniversários.
Diretor

Eugênio Vitor :5chmõck�1 '.
I
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, ASSINA1'URA'�'
Rnual •• • Cr$ 500,00
Semestral. • • Cr$ 300,00 '

Avulso'. . . • Cr$ 15,00
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EJ.tIprêsa Jornalística c

'''Correio do Povo" Ltdä,
'. 1963 �

. l BNDBRBÇO":
Ca!:lÇa Postal, 19

, Rvenida'Mal. Deodoro, 210

Jar�gua do Sul • S. Catarina

I

Ff!,z,e:rn anos hoje:
\

-- A sra.. Vva. Paula
Wieie;
- a sre. Edna, espôsa

do sr. lfurt Hamenn;
- a srta. Terezinhe,

, filha do sr. Manoel F. áa
Cosia;
- o sc.

\ Luiz Prestinl ;
•. _:_ a sre. Tereza, espôsa
do sr ..

' Miguel Müller;
,- a sra, Elfrida Hoeft.

Dia 2:

- O menino Atulino,
filho do sr. Bertoldo Bau
menn;
- a sra. Alvina Karsten

Schwedler, prolessôra em

Estrede Nova;
- o jovem Célio Gascho,

funcionário do Banco QO
Brasil SIA., em Xapecö.

Dia 3:
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_I
COOl' escritõrío nésta eidadê à' ,Av, Marechal Deodoro

ii.1
da Fonseca n-. t'22,' para melhor servir seus c li e n te S;

I�� mantêm estreito intercâmbio judiciário com os Escritórios

III de Advogacia DR. HERC1LIO AFEXANDRE DA LUZ, I
Iii com séde em Joinville e São' Francisco do Sul; está em I'I condições de, ta.rnMrn. aceitar causas paia

..
aquelas Co-

J I
I marcas, sem maiores onus para seus constltumtes� ,

I
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�88888BaDà8UBß.�8888GI@@B���MSB�������SE VOOÊ Jara
guaense é MÚSICO,
não deixe de inscre
ver se na Sociedade
de Cultura -Artistica.
Ela n e c es s i t a do
concurso de todos
para projetar a cul
tura de nossa terra.

Faeem anos amanhã:

- O sr, Guttherme Pradi;
- a srre. Aslrit Liane.

filha do sr..Willy e Älice
ôchulz,

Dia 5:
FOTO PIAZERA.

- O sr. Pedro Winter; _ A sre. Julieta, espôse
- a sr,a. Marta Ronilda

loenck ;
do sr. ::>aulioo Pedri, nesta

- a sre. Ana I;abel, cidade;
espôse do sr. Pedro Luiz

_ o sr. Henrique Pedrl';Scharchack ;
- o sr. Carlos Chíodínt; - a sre. Silvia, espôsa
- o jovem Ernlldo, filho do sr, Iosé Frutuoso;

li! '!!!I!!!ll5!!!!l!l=-=!�li!;!!!!n--d=il!!!!El!EEliiiEilBEI_! do sr. Norberto Rowe, em VENDE - SE •.
• ...

B d R' Cê - Waldemiro, filho do
iii ii arra o io erro. Por motivo de mudança um terreno com casa

tq DR. J<:> R N SO E LT E R III sr. Berroldo ßeumann ; de madeira, 1 gelaaeira Clímax, estado de novo e

iii I ClRURGltJO DENTlSTfl I I Dio 4:
- Leonar, filho do sr. duas bicicletas.

Im lO
- A srta. Nelsa Ioenck, Norberto Rowe, em Barra I Rua Roberto Marquardr; Informações com o sr.

Moderníssimo "A/ROTOR" nesta cidade. do Rio Cêrro. Antonio Quadros - proprietário· jaraguá do Sul- SC.

I Reduz o tempo de trabalho' ,

1m CL�:;::D'. :i:::::Ad�c�:;;:�E ii [Çom illllDl=Ü=�=at=�=e==A=g=r=nt=�===;�=a==rI'RA,IOS x

I Consultório: Av. Getulio Vargas, 198 II (Anexo ao Depósito da Antarctica J
'

liEE= i�c:!!:__P.!iE!!!iE!E== !ii

- A sra. yva. Hildegard
Grubba Meister;

, -, Eunice, filha do sr.

Germano dos Santos;
- a sra. Diva, espôse

do sr, Manoel Albino
Duarte.

DBPRONTB Á PRBPEITURA - JARAOUÁ DO SUL

Fotografia5 em Geral - FotocoJ)ils de Dceumeates -

Filmes e MaterIal Foto - Aparelhos e Acessórios I'"
A pedido. atende a domicilio e tambem I

em lo-:alidade. 'rizinhas I
� IiiII!Jl9&_(j ..._�

Dona de casa, Minha amiga!

Uso de 'sais minerais e concentrados
na alimentação' do Gado

F==:::===:::::;::=�:::=:::::':::=:-:::-=====::::::;,
H .

"
II VENDE-SE n
:: II
:: II
11 , Trator de esteira Hanomag K 60, ano 1958, !i
!! com lâmina e guincho, pêso 8.000 kg. 65 HP 1,'1'irI, totalmente reformado, com esmero pormecânicos ,i competentes. Ver na Rua Jeré)oimo Coelho s/n II

ii em frente da Rádio Cultura em j o i n v i II e. II
'.

ii Tratar com José Nar10ch em jaraguá do Sul. ii
'.

Q",:::=:::=:-.:::==:::-::::::::::::::::::::==�::::�=:,::::-.:.-:::::::=::d)
,

As senhoras sabem que costurar é uma arte

simples e agradável. Devido a importancia de

utilidade da coetura dentro do lar, tornou-se a

arte maís popular e inseparável da mulher. Cons
titui além de lucro um prazer para as donas de

casa, coníeccíoner suas prôprías roupas e de sua

familia.
Em todas as cidades há diversos métodos de

ensino à costura, Alguns maís simples, outros
maís dificeis. De qualquer modo, o ensino de cor

te e costura, vinha atingindo quase que somente
as donas de casa da cidade. Por várias razões, a
mulher da zona rural, não poderia aprender esta

técnica. Por êste motivo, o Escritório Local da

Acaresc, vem realizando cursos, cujos métodos
são os maís Iaceia possíveís, estudados especial
mente para as donas de casa do meio rural.

No Escritório Local de Jaraguá do Sul, já
foram realizados 4 cursos de costura para moni
toras. Aprenderam a traçar o molde, cortar e

confeccionar roupas de senhoras, de homens, de

crianças e estão ,dispostas a ensinar qualquer
dona de casa do meio rural, que tiver dificuldade
nesta parte. É só PI0CUral' a monitoJ& de costura
em sua comunidade. ,

Nos dias 5, 6 e 7 de junho, realizou se o 5.0
treinamento em costu.1'a, Este foi ministrado em

Itapocuzinho. As alunas estudaram durante êstes
3 dias, das 8 hs. da manhã, até as 5 hs. da tarde,
com pausa ao meio dia para o almoço.

:::::::::::::::=:::=::::::::::::==:::::;:==:::::::::::::::::=:-.:::::::::::::==:-.:::: Apesar de ser como os demais cursos, bas-il
DR 'IVO KAUFMANN

ii tante intensivo, as candidatas durante êste trei-

!lt. ,'.' .III namento, aprenderam a traçar o molde, cortar e
. Pode'se dar os sais minerais de outra m8ß'ei-

ii
---- ii confeccionar roupas de senhoras. 1'a isto é misturando os vários elementos e colo-

:; Cirurgião 'Dentisla ,I 'Estiver�m presen.tes a� seguintes ca.ndidatss: lJando.os' à disposição dos animais nos pastos. O
'I! li Erna KIenen, Elzlra Glessler, TerezlDha Hof cõcho para isto deve ter dois compartimentos.
II , .

-

.. il fmann, Va1trudes Jahn, Ildina Bortolini, Renilda

,\i, Ço�sullorJO: -: Rua Pres� Epltaclo Pe�soa 139 II! Wachh91z, 'Mariana Harmel, Ol1vi� Reck, Romilda

II (em frente da BMRRBSUL) ." !i Bortoliqi e Loni Lange. .

'

II
'" .I! Estas d� Itapocuzinho, e ainda a sra: Roveni

ß
'

Ãpare/bagem moclernissima
'.

II Araujo dA Jaraguá do Sul e Astrid Reinke da

ß -,
-

II, E d d J' '11'
.

-

s�ra a � OlDVI e.
). RAIO X - CLINICA - CiRURGIA 111
,II � L N NTIL

:: Tôdas as can idatss mostraram-se bastante
.ili PROTB..:Jl,': - C,INICA I FA,

. !.:.; interessadas. e. entusiasmadas p'ara aprender esta
Y:::::::==:::===:::==::==:::=:::=:::::::::::::::::==:::::::::=::::::::::::ii' técnica, as quais, com um' pouco de força de

... , vontade poderão de agora em diante, confeccionar
o=:===:::::::::=:::::::::=::::::=-":'::.":'.:=::::-.::::=:::::::::::::::::::;::f=:::::;::::::� sozinhas su'as veste,s.

'

. \ '

,

'I!;.ll!,i' Dr,. Jo',s8' Waldemar. ,VI'81'ra' Ol'as :,i1ji , Estam.os 'cientes do ,sacrifício a que fo_ram
submetidas esta senhoras e moças, para adquiri,. Esta mistur.a neve' .ficar 'sempre nos côch,os.

I rem êstes conhecimentos. Umas percorrendo vá- j.:

i'l! .' Médico operador - insc. 837' - C.R.M. Pr:,' I rios kms. outras com tôda. responsabilidade do para que os aOlmaiS possam come,r sempre que
. quizerem. Como' vêem, à construção de, um

ii ' Ginecologia -, Ped�tr1a - Urologia , II Jar, filhos pequenos, etc. I' côcho coberto e .dividido em 'dois compartimentos,
ii Doenças de Senhoras e, Criança,s ii'

.
Parabéns. então, as senhoras e moça�, alunas nos auxilia muito na. administração de minerais

'U
" Ultra-Violeta e:irifra vermelho H do corte e costura de Itapocuz\nho. Parabéns, aos n08SOS animais ... TaPlbém 'não é nece,ssário

II Ru� Epitácio Pessoa, 111 -

�

Tels. 2'24 e 376 II porque não mediram sacrificios para aq isiç�o de coldca� o côcho perto de água, visto qU'e 9S ani-

III JARAGUÁ DO SUL. - .S.TA. êATARINA'
.

ii novos conhecimentos. Pessoas cbmo estas;,' são o mais s6 a 'procuram, certo, tempo depois de have-
progresso de um po,vo. Não podiamos deix�r .de rem comido o �81. '.

I

il'il: D";as 8 à,s 1,2. hora;:-;;as 1.4 'às 18 horas: 'I!:.! felicitar a jovem Valtrudes Jahn, que fora esco- ,

. fá"l d
' . . .

• Jl lhida pela turnh)� ,a ser a monitQra de costura em Como vêem, mUlto Cl ar saIS mlOeraI8

fi .

Atenderose-á nas 4a8. feiris das 13 às 15 hs' ii ltapocuzinho. A. jovem' Valtrudes, a ACARESC ao· gad,o.
II e aOB domingos pela manhã em Nec,e, Ramos II deseja inúmeras felicida.des. Que o sacrificio em Mas' não bastam os' sais mmeraiS. Também

li ' (Retor�ida) ,

, . II preendido por vooê, seja pOr Deus muitas vêzes os concentrados teni importante p'apel no bom

li
_. .__ �:_.__.:.. •.__ •__•__ ...li recompensano.' CCODclll. n� p4g1aQ a.gulat.) "x�:====--.__ _ __ .,.._._.,.

_ _ ..__ _._ . ...

Um dos maiores problemas com que lutam
os criadores de gado do nosso estado e mesmo'

do nosso pais, é a pobreza das nossas pastagens
em sais minerais. I

No Brasil, o gado sente/com maior frequên
cia a falta do fósforo e do cálcio, e em condições
especiais. sentem também a falta de cobre, ferro,
magnésio e do cobalto.

•

A falta dêstes minerais traz aos criadores
graudes prejuízos, pois os animais começam a

produzir menos, os bezerros nascem fracos demo
rando muito a crescer, as vacas dão menos leite
e os animais de trabalho ficam maís fracos. Como
vêem, os sais minerais são elementos importan
tíssímos para o bom andamento da criação de
gado, não só bovino como de qualquer outra
espeele animal. Para termos um lucro compensa
dor com a nossa criação, devemos antes de maís
nada, alimentar bem os animais e, uma alimenta
ção para ser considerada boa, deve conter minerais.

Aquele que alimentar bem o seu gado, pode
estar certo dê que ganhará muito maís dinheiro
com a criação do que. está ga�hando atualment�.

g.=�==:::==:::::::::=====-.::==::::::==::===::::::��I{
"

i;

� , VENDE-SE iiH· .1

ii Um terreno e respeotiva casa residenoial IIi! II!! na principal rua da praça. II� !
II - Residência e Ponto Comercial .l: liU I

ii Informações com o sr. Victor Zimmermann II
ii . (nesta cidade) , I!
" . �I''::::=:::::....-:::::::=:::::=:::::::::=:.-::::=::=::=::::::::::::::::::::==:::::;

"'

Os sais minerais podem �er dados puros aos

animais ou misturados na ração. Para misturar
na raçãQ podemos dar as seguintes quantidades:

PIra ,.Rimais magros:_ 1 colher das de sopa mistu-
fada. Da ração, todos os dias.

-

•

Para animais gordos: 1 colher das de sopa mistu
rada na ração, tôdas as semanas.

, 80,000 kg .

, r
�� \

Uma boa mistura é a seguinte:
Farinha de OSS08 79,850 kg.
SúUato de cobre 120 gramas
SuU. ou carbo'nato de cobalto 24 "

Iodatu de potássio
'

ß "

Esta mistura de 80 kg.. deve ser cplocada em

um dos compartimentos do côcho. No outro loCom

partime_nto, coloca-se 20 quilos de sal comum,
fícando então um total de 100 quilos.

'

.1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



'Página 3
CORREIO SABADO, DIA 29·6,1963

Pedro ArmenOiaill
suicidou-se

" 'Cidade do México
O corpo do ar,tista mexi
cano Redro Armendariz
foi trasladado hoje de
Los Angeles pera a cida
de do Méxíco O artista
padecia de cancer e sui
cidou-se na { terça-feira
com um tlro no coração,
quando se encontrava em

companhia de sua eepôse.
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"-Venha conhecê-la de perto no seu Revendedor Ford
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SerVIr
t

.. �

f'
"(Conchl.ao da póghíQ Qntarlor)

, l ímportantes para o bo'in andamento da criação. tr�dós à sais míúeraís ao' nosso gado; teremos'
andamento da D9SS8 criação; pois é .nos eoncen

,
Não é cara a tartnha de carne, muito maior lucro com nossas criações, pois, as

trados que encontrames os outros elementos dos l : 'Soja: 'A soja, contem 18% de proteína e 'é vacas pröduzirão maís leite, serão mâís gordas e
'

quais .neceasítam os animais para o 'bom funclo- muito Iacíl de ser. conseguida, teremos, então, bezerros m�js fortes que terão,
namento de seu organismo e' consequentemente

'

'.
' t. um desenvolvimento maís rápido. "

"

,

Para uma maior produção., ',. ", Raspa de mandioca: E
_ tam,bem um oelemento b?m A

b
, Como sabemos os ,animais para darem uma para se faz�r uma raçao. Vontém 3 'lo ,de proteIDa

h :pee�, u�ah .oa a��mentação ao gado e ga-
A ',: '

"e grande quantidade de hidratos de carbono, E' n em malS dID eIro. ,

boa produção de leIte, carne ou tr8.balho� neces·
't fá'l d 'd' t t d 's interessados em maiores esclarecimentos

't d t
.

h'd t 'd 'b t mUI (} Cl e ser consegUI a� VIS o quase o os ' '

.
•

SI1 am 'te Rrolema'�'t � !at os e ca� ono e, °tu dros os criadores' terem esta cultul'!l em suas proprie-, poderão' procurar o Escritórlp L(\cal da ACARESC.
e emen, os, e em.�n.os es es .que, f;3ao encon ra os

� d
' , na Avenida Getul,io Vargas, 668 em Jaraguá do Sul.

em, maIor quantidade 'nos ah,mentos concentrados. \Aa e� ,

'

d
'

é 't f '1' -

.

'.'
'

, "j. ,�om(J po em wer, mUI o aCI preparar u�a
, Os, éon entrados ,mais us'ado� sãó:

,
tioa ração, aIJa o gado, ein sua propriedade, e

Fari9ha .�e ca.rne: Este �lim"8nto co�té� ,50-% �e' com um 'ga�to muito pequeno., "

prAina, dlgestl'Va, que a' um elemento dos malS Se der os uma ração que contenha concen-

. SB ViÇO DB I?XIB,�sÃO' RURAL

Escrilór'io ,LQcal 'de Jaraguá do
,

,
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Pelo presente ficam convidados 08 Senhotes

JUNHO OB 1963 _'
' ,

N o' C) 234 Acionist�s desta Socisdade, para se reunirem em

����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���!!!!!'!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!' Assembleia Geral Eétraord inária, a realizar, se na
'sêde social, em Guarani Mirim, Mun. Massaranduba

I C t I
.

b·l·
·

"DAlMA" Delas 15 'horas- do dia 18 de julho de 1963, afim de

orre agem ,e mo Ilana apreciar a seguinte ORDEM DO DIA:- '

. Rua Mal. Deodoro n, l55 a)- Alienação da bens móveis e imóveis à fir-
''\ --_...-:

'

J' .' I 'ma Industria Reunidas Radwanski Ltda.;
,

Com êxito invulgar reellzcu-se sábado e
_ unto a Casa ,Lotérlca

, b)- Ass'untos de Interesse geral.
'

domingo ulrlmos CI, grande festet de São João do Uma organização dOS bons 'ß9gõcifiS oferece: Pelo comparecimento, desde já agradece,
Iteiare Tênis Clube. 'f , •

Rua João Planinseheck _;, 't A DIRETORIA
" No sábado sellentarem-se de �odo evidente os

folguedos juninos: casejneotd caipira, cantos, quadrí-
Iha, péu de���ta é o grande baile à caipira. r

No domingo ,grande festa popular, com disputas
de Tênis entre diversas agremíeções do_ Estaco.

-:- Nos festejos de sáb do no Iralere dançaràm
SI quadrilha os seguldtes "lécas": Flávio (o coman-

.... nante), Milton, Haroldo, Douglas, Zlco, Malico, Aldo,
Mário B., Luiz N�, Bill, 'Flávio M., Dito, Horst M.,
Márcio Reis, e Multiplicalion. Formando pares as

seguintes garotas lrnprovtsedas em galantes e catitás
caipirinhas, fazendo bater o coração, de "muito seu

Zé": Magda, Neusa, Crista, Lícra, Ruth, Haue-Lore,
Magalí, Anegrete, Marina, Cetina, IVone, Regina,
Dirce, Vilma e Nícia.

, Os noívos, cujo casório Iol acontecimento que
abalou o "arra1á" foram: Osório José Schreiner e

Micki Buhr (lua de mél na ilha "Casa de Cada Um").
Juiz de Daz o senher Hans Gerherd Mayer (Nutzi).

Milton Adolar Stange e a adorável "caipirinha"
Nícia Maria Breithaupt foram os vencedores do con

curso "os mais íécas", recebendo prêmios ofertas da
,

diretoria do clube, entregues por Dona Diva Tavares
da Cunha Mello, espôsa CIp Secretário Mário Tavares.

"

� As eenborítes que dançaram o "péu-de-fíte":
Zlloa, Carla, Carmem, Neusa e Vilma receberam
brindes ofertados pela Farmácia Avenida do jovem
farmacêutico Dr. Elizaldo Leutprechr e que foram
entregues pelo noivo da noite caipira.

- "Quem nêo nos avisar de uma festa igual
a esta não poderá ser nosso amigo". foi isto o que'
'exclamou um visitante aQ despedir-se, domingo, da
grande festa promovida pelo lreíera Tênis Clube.

- Iulinho Tavares e Regina Heusi, o par
romântico/de namorados mais constante em tôdas

:�,::��S�f��f�:��;�:����:::��i;t:�:::::� �:.,or7m;�m'�:·:I:.ll" sentar a sua festa caipira, numa iniciativa do dinâmico
l

- 1
dlretor-soctal . Dr. Arnaldo Oito Schulz. Quadrilha, 8:: OIRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BILlA- .:::�péu-de-ftra, grande baile, quentão, pinhão. amendoim � RES, INTESTINOS - Cirurgia de Senhoras �e boa música, são alguns dos pontos rnals ínteres-

H':'·:. Diagnóstico Precoce do Cancer nal Senhoras

:::.�sentes da festa de hoje. Drovàvelmente o sucesso do
,

Itajara �ncoDtrará sua reedição hoje nos salões bae-
d'

'

f::::
Comllniea ao. seus clientes que atender'; no seu

':.·:.lpen 'liJnos. novo eon.u/tório à Rua Art"ur Müller n' 160
Numa tarde desta encontrei o Mário Bastos, (AO LADO DO NOVO HOTEL)

Ald oS h' h D JSd d �'::. .:.::�o
<

o C 10C et e o oug as tange ançan o cOJIl Das 9-12 e das 15-18 horas FONE, 384 •
Irê� galantes brotos no 'Reslaurante Jussara. ..-------------------••

í
"

- Êstes dias 'me perguntaram: O que é que
, ��, ��� \' ···�r· ,.:;:· ,

�:u:i:,�:r�:�x����:d���:éA��I�!����á·J.� b��b: !--:-"oE"NÖ-Ê-�5"É-�! i.r'l-i��-�of e�� n�;=Fi�crer11';I�'_ Uin amor velho que os levará ao casa�enIO: �
U

- •
' �'I •.

Miro Wiesl e Maura Schneider. Êle, viii sempre a'� .ma propnedade co� 1.200 morgos -- terras � iI Cirurgião Dentista iI
Florian6polis ,e nunca esquece' de uma lembrancipha � aproprl�das para o planlJo do arroz - conlendo � !i II
para ela (quer dizer se não traz pelo menos deveria � o segulDte: � ii Comunica a seus clientes que se acha i!
Irazer)., � Um �bananal com 10.000· pés produzíveis,

I ' � II estabelecido em suas noya8 instalações ii
- Lurdes Riedtmann, o nôvo amor de Chiquito � 30 morgos de arrozeira plantada. � ii à Av. Getúlio �arga8, 170 -

ii
Schiochet. Dias anles do Dia dos Namorados, várias � 10 mil metros de valas para arrozeiras. II

' (ao lado da Sapataria Freiberger) li

vêzes perguntou ao professor de Dorluguês no Curso � Uma estrada conslruidél dentro do terreno (2.500mls) �::::::::::;--:;::==::::==--==::::::==--===:::===:::::::Ji
Técr.i.co: Quai é -o

ma,
is exato: ,,"Amanhã é o Dia

I
250 pés d� árvores frutíferas enxertadas.

dos Namorado,s ou amanhã comemoramos o Dia'dos, 3 casas de madeira.
Namorados". � me co'nlaram qu� o presenle foi um 1 pasto cercado J:om arame.

Iindp e artístico ca'nivete... .

" � 12 mil p�s de aipim."
•.

. �
�
"_ Nova dilj'etoria da' União Estudanlil Jaragua} I Baledeua 0..0 3 - com molor'- otlmo estado. �

Iense': Presidente, Alvaro Pereira; Vice Pre.siden1e, � 1 Carroça - etc. elC. elc.
. �

,t)_:emir;' Sec�etário Oer�I, Jandira; ,1.0 Secre�ário� AI,�o; � Melhor�s informações com 'Vitor ZimmermCIDD. �
2" Charfes, Tesoureiro Geral, Adernar, 1. ditO,

I LOJAS DOUAT' F'I' I J
.

d oS I I
'

Reginai �.o, Lúciá; Conselho, Ubiritan, Sônia e Renato. nas - I la aragua o u

Faço votos para que ,a diretoria com a vigirânciij ,dos --'-__.........._..........,_.........._ ...,__..........,_---.-

senhores prpfessor,es possa levar a associação pelo
�alT{inho desejad�, -sendp·realmente um órgão' defensor
da classe e não' simpie,s iostrumentó de outrem .

r=:::::::::::::::::::::::=:::==::::::::::::::::::===:::::::::===:::::::::;,,\
fi ID)}�o 'ERIClffi - IAlITfMANN '�ii

.

�, ;_' E as férias jé!Lcomeçararr. : .. Quais passa- II It1'tDICO �:i.RUBGIAO ii
,tinhos álegres e livre&" gentis senhoritas e garboso� n II General ,leva t·lr�o· e I náutica d e c ra r a m após_jovens' deixdar-ilID;, oSd bancos' esc?Jares Ptohr d30 didas li Formado pilas 'Eaculdades d� Medicifla da: Univer- li '

" '

" inquérito prelim'inar que se
,q e, segun o me "i.sser&m,; serao: ponli a" os ,,' e ii sidades r de Colónia �Alemanh:l.), e POtto Alegre,' "

'

, ". "* traIa de um aci.dente. O
muitas, festinhas, 'alegres e entusiasrds, 'programadas II 'esposa pega, nnSJO general foi levado "O hos-
enqua'nto os' professores, passavam as últ,imas I!ções. II CIUUROIA - SBNI\ORAS - P�RTOS - C�J:ANÇAS, B r

I:1 pita e -,operado.
'- A bonita_ ê �'simpálica 'professora: "doDa" U ,CLINICA OERAL' ,OKI:;AHOMA.City (UDI)

Valdete Inês Piazer'à e as demais ,professora.s· C:i� iI
, Longa prátiea em Despi'ais ,Bur,o,'',08

- Foi' gravemente ferido
Escola ·'Pref�itÓJ�olaÓd'Dornbusch" estã9 çeo.vidando 'ii II a balti, na fá�e Clireita ó
'a todos para as gl'çlDdes ,feslas que sel'ão realizadas II Consultório e residência: !i -general de divisão aérea

hoje e amanhã �aquela, escola em benefício dos ,ii Tel. 244 - Rua Preso Epitácio ,Pessõa, 405 III rhoJ11as Gent Jr., qua.ndo
escolares necessitados. Com �,élegante 'professora II II se preparava, plJra, incor

Valdele convidando quem é que deixará de ir. Eu i! 'CONSULTAS: II por,ar-se a seu nõvo pôslO,
conheço alguém de Guaramirim que será ó fésleiro ii. Pela manhã' das 8 1/2 ás 11 horas', II na Virginia, 'depois" de ler

númer<f um.,
.

(!' : II ' Pela tarde: das U 1/2 ás 17 1/2 horas, "I' &ido coma,lnda�!e da ?2 a

,

'Q ,

h" é'
... . A

• "d II \ I Zona de, D�lesa Aerea
,_.,� por, oJe 80, .• : lOte [J]als v�,·cumpa re. ii. Atende chamados tambem à NO,ite I! I norte-am ri.cana�',

�

.,
DR. GA.-LeaO 1,

, \6:::::::::::::=:::==::==::::::::::===:::==:::=:::=::;===:::=:::=:::�, As aUlondades da Aero·
I

1 terreno 12x73 com casa de medeíra, pasto, rancho,
luz elétrica C�$ 400,000,00;

,

1 terreno 12x62, com casa de madeira Cr$ 350.000,00;
2 lores 15x35, cada um Cr$ 130,000,00;
1 lote 15x44 e-s 150,000,00;
1 lote 15x44 o-s 140.000,00.
No'centro da cidade -

1 terreno com 12,500 m2., plaino com um riacho
atravessando o mesmo, sem casa, próprio pera lorea
mente, lugar de futuro Cr$ 1.500,000,00 pode-se
combinar o pagamento.
I casa de madeira, 50 rn. da rua principal cl terreno
16x15 - negócio urgente, motivo de mudança Cr$.'
600000,00
Jaraguá Esquerdo -

1 casa de madeira 7x9, um rancho ,7x7, terreno de
14x40 lodo cercado, luz elétrica. Cr$ 800.000,00 óti
mo negócio;
1 casa de madeira com 3 e 1/4 de morgo de terreno

plaino pasto, rancho Cr$ 750,000,00, negócio urgente,
motivo de mudança;

Duas ótimas casas de material terreno com área
de 14x65 uma com fundos pare o rio Jaraguá Cr$
1.300,000.00 e Cr$ 1.500.000,00,

Sintonizem I ßá�io Colon de Joinuille
Todos os domingos, às 12,45 horas,. na

faixa de 1090 Kcs.:

Entrevista tom o deputado Pedro Colin

........ -

I

Radwanski S. A. ·Ind., Com. e Agricola
Assembléia Geral Extraordinãria

EDI'rAL DE CO�VOCAOÃO I

G.úarani-Mirim, 17 de junho de 1963.
OBRTRUOBS ijAIÍwANSKl- Dir. Presidente
ADBLAIDB RADWANSKI Dir. Gerente

t prOfu�.�����n�,��:?t�muni'
camos a todos os nossos parentes. amigos e

conhecidos o falecimento de meu querido espôso,
nosso' querido pai, sogro e avô

Theodoro José Wolf
ocorrido dia 22 de junho do carrente.

A família enlutada 'vem externar por êste
meio os seus sinceros egredectrnentos 'a tõdes
as pessoas emrges e vizinhas que a auxiliaram
no duro, franse que passaram, assim como a

tôdas as que enviaram flôres, corôas e acom

panharam o falecido até a sua última morada.
Comunicam ainda aos amigos e conheci

dos " convidam os mesmos pera a misse do
7.° dia que será dia 29 às 19 horas na Igreja
Matriz deste cidade.

A FAMful ENLUTADA

•

tA Família de

Franz Fischer�
vem de agradecer a tôdos os parentes, amí
gos e conhecidos as demonstrações de sen
timento Cristão demonstrados por ocasião
de seu passamento, ocorrido no dia 21 do
cor�ente.

.

Agradece, egualmente, o acompanha
mento do falecido até a, sua ultima morada,
o envio de Ilôres, cöroas, cartas e telegra
mas. inclusive as palavras de Fé Cristã pro
Ierldas pelo Rev. Pe. Elernar Scheid S. C. J.,
na residência e perante o túmulo.

Jaraguá do Sul, Junho de 1963.
A FA_lLI! EKLUtAD!-

Dp. Reinoldo,MuP8r&

II,'.DVO�AD!.JL�
\

"

,Escritório ao lado 'da Prefeitura
,

JARAGUÁ..PO SUL

A espôsa do general s.e

envolvere num a,cidenle de
trânsito foi prê�a por t�r
golpeado os guardas,' Teve'
que ser hospitalizada lamo:'
bém, dêvido a um choque
ner,voso prov,ocado �elo
acidente; de seu rriarido. A
polícia, diz que conduzia
seu automóvel em eSJ,ado
de, embriaguez. ' V

,
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