
Orgê.o de maior penetraçê.o no interior do nordeste catarinense

NEGOU O OIGARRO
E �ORREU

S. LUIZ - Por ceuse

de um cigarro, o cantador
de viola José de Ribamar
Silva as assinou com cer

teira facada, Gildàsio de
Souza Vale, outro canta

dor, seu- amigo. O crimi-
noso, preso em flagrante,Díreror : Impresso na:
contou que pedira um cí-

BuoêNIO VITOR SCHMÖCKBL Sociedade Gráfica Avenlá. LtdlJ. , garro. Foi atendido. Pu-

���������������������������������1 mou e pediu outro. Ficou
enraivecido quando o ou

tro negou

Fundação:
Artur MülJer

Ano 'XLV

S A L V E 1965
Ano De Esperança Para Um Povo Tão Sofrido

Por J. DE 'CASTILHO PINTO

CUMPRIMfnl08
Recebemos alencioso

oficio do Assessor de
Relações Públicas, do
Lions, Distrifo L-lO, que

mos a seguir:
de dezembro

. Sr. Eugênio
ekel, Direfor
do Povo",
Sul - SC.

nhor: Ao en

iJ11 do ano que
se aproxima, esta Asses
soria de Relações Públicas,
do Distrifo L-10, do Lions
International, v�m à

presença de V.S. com o

objetivo especiál de reno

var os .mais sinceros

agradecimentos pelo r�le
vante trabalho em favor
da difu43'ãô do Leonismo

que esse brilhante Órgão
tem realizado.

. A. inserção semanal. d.e
noticiário sôbre as atlvl

dades do Lions Clube de

Jaraguá do Sul e tambem
sôbre os' princípios que
norteiam os Leões, e os

objefivos por nós visados.
lem indubitavelmente,
lev�do a população de

SUd magnífica ci�ad�" o

esclarecimento deseJado,
a luz necessária para que

aqueles que colaboram

DO li O n 8
com os Lions Clubs,
fiquem verdéldeiramente
orieOlados sôbre os

serviços que os Lions
realizam em favor de suas

comunidades, e os sãos
objetivos que os guiam
em favor do enleodimento
,,"olre os homens visando
a Harmonia e a Fraterni
dade Universal.

Releirando nossos agra·
decimentos, levamos a

V.S. à sua distinta fami
lia e aos leifores do
"Oorreio do Povo", nos

sos votos de feliz Natal
e augurios de Venluroso
Novo Ano Leonisticamen·
te, ass. Gil G. Nascimen·
to-Assessor de rela
Públicas - Dislrito

nta Oatarina) Sabado 9 N.O 2.310Janeiro de 1965

2,600 pessoas usam pró e Feliz Natal e Próspero Ano Nôvo

Ginásio

estamos n08 primeiros días de um növo
mo sempre, esperançados de que ele
m pouco de felicidade, essa dàvida tão
nos acena de longe em longe para
recer.

se, assim, äquela esperança que nos
imiar de cada ano, pois como criança

que persevera no abuso do êrro e da
mania, teimamos em acreditar que o nôvo ano
nos reserva um punhado de coisas bôas, de pas
sagens agradáveis e venturosas. E tomados dessa
ilusão. esperançados de conquistarmos aquilo que
ainda não chegamos a pos uír, esquecemos 88
desventuras do ano anterior para enchermo nos
de otimismo e da quasi certeza de que durante o
nôvo ano tudo correrá de acôrdo com 08 nOSS08

desejos. _

Para 1965, o que maís aspiramos, falando
em têrmos de 'cidade, é o rumo cert 80S n08-
80S govêrnant tor que lhes há dE' poasíbllítar
a caminhada e ra na estrada do pr gr so, da
honestidade, da paz social, enfim, do bem gover
nar, com, imediatos reflexos na baixa do c!l to de
vida; na punição implacável dos

.

ubverslvos e

corruptos de todos os tipos; na ehminação total
dos desmandos das administrações pas adas. �
isto (] que estamos 8 esperar e entender p r fe
licidade nesta altura dos fatos, e o nos o gover
nantes têm a obrigação de trsnsformar essa e pe
rança em realidade, porque ela j.á deixou de ser
um simples del:5ejo para se con tltuir numa aspi
ração do próprio patriotismo.

A consecução dess� desideratun, sabem·no
muito bem os homens que n s governam deman
dará capacidade, trabalho, aboegaça.o e honesti
dade, já pela situação com que o Paf e deparou,
já porque os postos de govêrno, na atual c njun·
tura, longe �stão de ser lurar de incapa�e8 ou de
repouso, de politicagem ou de ganho fáCIl.

Se a Revolução de Mßrç conseguir traDS
formar em realidade es a esperança do povo -

e confiamos que conseguirá porque saben;ao� do
gabarito dos seus homens. e dos

.

eus patrióticos
objetivos, então esse MOVimento ficará em nos a

História não c imbolos que se escrevesse na

areia mas co as gravadas Da pedra, forjadas
a bo� fogo e toda a postéridade.
Sal,e J965, ano de e8peran�a parR um povo tio s.frldo.

Munique (Pelo Dr. Jo: de Porlland, no Estado
hann Mauthner - Impree- de Oregon, nos Estados

Recebemos agredecemoe e retribuímos cordial.sões d� Alemanha) Unidos e ao espectelleta
mente as fellclfações de Natal e de Ano Nôvo queCerca de 2.600 pe�8008 alemão de doenças cer-
noe enviaram: Dr. Sebastião B. de Albuquerque, dedevem a sua vida a uma dleces, Dr. Albert ôrerr.
Florianópolis, Comandante J. F. de Paula Ramos,pequena esfera de plésnco Edwards leve no ano de
Guanabara, Vereador Dr. Nilson Wilson ßender, dede dois centímetros de 1957 pela primeira vez
Joinville,. Luciano Dernarchí, de São Carlos, Co.dlernetro que as líbenou noticias das expertenctes Uolão de Seguros Gerais, de Curitiba, Deputadode graves doenças do co- teóricas com peças mece-
Federal Dlornlclo Freitas, Erasto de Oliveira, Preração. Vivem agora ne- nicas d monrar no cora-
sldente da Câmara Municipal de Corupá, W i I I Yrurelmenre com prazer e ção humano por Inrerrné-
�affezzolli, de Corupá, Deputado Federal L a u r �alegria. A pequena esfera dlo do médico Albert
C. de Loyole, Orquldeárlo Cetertnense, de Corupa,é o elemento mels Starr, que conqutsrere fa-
Escrilório doe Munlcí os, de Florianópolis, Haroldotente da válvula ma nos Estados Unidos
Schneider de Ireleí, Leopoldo Krüger, Prefeito Muni-artificial, Que, po uma pele sua técnica opererö- cipal de C�rupá, Vereador Herbert Schneider, de Ri.ooperação, {oi "montada' ne. Os dois ínvesttgado- do Sul, Associação dos Ex Combetentes do ßraell,no coração. E' provável res estabelec:_eram o pl�no Secção de hajaf, Deputado Mário Teveres, de Fio

que o número de pessoas de cooperaçao. Aperf�lço- rtenöpolts, Adolfo Baeumle, de Oorupé, Roberto T.
com esie autentica "pró- aram récnlcernente a Id�la Martar, Secretário do Trabalho, de Florianópolis,lese cerdlece", a chamada de uma velvule arlfficia. a

Eecola Apostólica Sagrado Coração de Jesus, de"Válvula Edwards' íerr", laI p�nto que pud.erllm Corupá Aliança da Baia Capitalização S.A., Guaeumenre de ano pare ano. garonlJr ? seu. funclone- nabara,' Orrwin Herrnenn. de Corupá, Editora ONumeroso médicos de menro ímpecävel. Em
Globo, de Porto Alegre, Neitzel Corretores de Segu-clinico gerelI e alé mesmo Setembro de 1960 mon-
ros, de Blumeneu. Cle, T. Janér Comércio e Industrte,especialistas de medicina tou- e pela pri��ira vez
de Curitiba, União do Comércio e lnduetrta Co. deinterne de conhecem o élvule arlJhclal no
Seguros de Iotnvtlle, e depurado Pedro Colin.grende progree os de u.m pacieo!e De Jaroguá do Sul, recebemos: Lotáric Fendrich,ctrurgre cerdíece, decl os cUJO coreçao Norberto S. Emmendoerfer, Rev. Irmãs do Colégiorecernememe o ciru- fort�me�le deíor-
"Divino Providência", Vereador Alberto Morerti,de MUDlque Rudolf Ze cIcatrizado em
Fldelis Wolf, Elelromotores Jaraguá LIda., Elerro

no Congre o Alemão eocla d� febres
Sllweg Ltda., Máquinas Nina LIda., G. RodolfoTeropla, reallzlldo e Icas sofridas �o Fischer Gumz Irmãos S. A., Melalúrgica J o ã oKarlsruhe. Graça ao - Juvenlude. A operaçao Wiesl S. A., ReV: Irmãos Maristas do Ginásio Sãoperfelçoameoto da técnica efectuada pelo Dr. Slarr
Lu{s, Egon Sasse, Tharcicio de O. �olla, Relindesoperatória e das expeden- leve o exilO desejado. Bendhack, Rev. Irmãs do Hospilal Sao J05é� Osmarcios colhida ne Ie domi. Poucas �manas �ols Duarre, DO. Delegado de Policia de Jaragua do Sul,nio, o risco da novos farde o �aclente podia-se Millon Malochi, Marcelino Zanella, Banco Indústria

operações celrdil!cas é re- mover a vontade sem
e Comércio de Sanla Cafarina S.A., Alberto BauerIlllivamente pequeno. Tanro s�nlir a ua pr�tese car-
S.A. Iod. e Com., Osvaldo Heusi, Governador dodeficiências loatbs, sobre- diaco. Nos uilimos qu�' Distrito 465 do Rotary Club, Indústria de Calçadosludo deficiênrias deiS vàl- Iro anos o pacienle .de�l- Gosch Irmãos S. A.vulos do coração como cou· e a sua profi s�o Recebemos, agradecemos e retribuimos, aindadehclênclas resullanles de em que o seu. coraça� os cartões de feliciloções de: Eny Herhsr, de Pôrto

doenças grave podem lhe clluse as minlmas dl-
Alegre Rupert Mayer, de Curiliba.

ser hoje reml)vidas por des. '

__. _inlervenções clrurgi vula cardlaca arri-
sem que o paciente c sisle de uma es- IDJ·eCcnes HOl vez de IPerlro-esqualquer perigo. Já é em de diametro \I
sivel operlJr crhmça rmação de oço Hamburgo Por Harald
porlir dos cioco anos. el de 4 cm de

Oelkers Impres-A moderna drurgla c . Esta armação Rões da Alemanha) _ OdioCll alcançou, em du da num tecido es·
Direotor do Instituto de

vida, o eu maior Iriuufo pecia! é "momada" de rol
Proctologia em Bad Sal

com d munragem da val- moneira na abertura da
zuflen, Dr. medo W.vula cardiaco arrlficia I válvula cardlaca que _" Roschke, aperfeIçooll denum coração foflemenle esfera fuo.clona como val·
cisivamente o tratamentodeformado. Este grande vula no rumo �as pulsa- das hemorróidet!t essas

progrêsso da cirurgia deve- ções do coraçao. A es
dolorosas tromboses das

se a dois investigadores: fera desempenha, �ssim, veias rectais. Há nume.
ao engenheiro M. Lowell as �uoç�es de valvula

rosos métodos de tratarEdwards. delenlor de nu cardldca IStO é, regul.a a
hemorróides. Nos caEOS

.va- entrada do sangu� abrlDdo
menos graves, recorre.se

ca, e fechando éS aurlcula.
a ungentos e a suposit6

dA. rios, nos oasos mais gra-

ina Provi encla ves a interveDç;)es cirur-
gicas. Além de serem

Jaraguá do Sul - Santa Catarina desagradáveili e doloro
sas, essas oper ações exi·

A Direção da Escola Norm�l "D i v.i n a
gem a hospitalização

Providência" comunica que os exames de admIssão durantA variOR rtias.
à ta. sél'ie ginasial serão realizados nos dias 3, O método desenvolvido
4 e 5 de fevereiro, às 8 horas. pelo Dr. Roschke não é

As inscrições para os mesm08 far se·ã?, a
uma intervenção oirurgi

partir de 15 de janeiro, na� quartas·felras, ca mas um processo de
mediante a apresentação dos segumtes documentos: esclerozação. Injectam se

1. Certidão de Iiascimento no tecido da parte infe-
2. Atestado de sanidade Hsi rior da mucosa rectal al-
3. Ce'rtificado de vacina gamas gotas ds um lí
4. Certificado do 40 ano ou quido· que produz uma

(Todos os documentos, c as reco- inflamação. Dentro d-e

nhecidas). poucos dias já se pode
Outrossim, temos. o praze observar a cicatrização.

neste ano, funcionará, em nOtlso
.

As cioatrizem impedem
ala. série do ginásio noturno, para candIdatos que o sa ngue chegue aS

maiores de 18 anos. As inscricões podem veias afectadas pela troin-
Certificado Extrav i a d o ser efetuadas, na' 2a. quinzena dêste mês, n8S bose. Desta maneira

quartas feiras, apresentando os 4. documentos oonsegue-se o retrooesso
Extraviou-se certifica- acima mencionados, com o acréscimo de: das hemorróides. O meso

do de propriedade de um Prova de alistamento eleitoral mo processo p�rmi1e forlCertificado militar para o (sexo masculino) taleoer a mUSCUlatura anacaminhão marca

o

Ford-
Certidão de casamento (para o sexo femi eli�,inando .se assim. e!Dano 1948, motor q' 8RI-

nino, quando fÔr ocaso)
.

.

certos casos, a tendenCla
36927 Plaea 27-5284 ,do . Os .exames de admiRsão para a 1a. sérIe I ao prolapso. O prolapso
sr. Edmundo- E. Seidel- ginasial noturna serão feitos nos dias 3, 4 e õ de I re?tal é frequente .em
,., á fevereiro às 19 horas. crIanças menores. MUltasvornp. '.

vezes esse fel!lómeno
acompanha as hemorr6i
des.
O Dr. Roschke já aplica

o spu método há cerca

de dez auos, tendo·o me

lhorado constantemente.
Deve o progres�lO decisi
vo a um novo tipo de
proctoscópio. Por meio
deste instrumento com

fontes de luz eléctrica e

aberturas nas quais a8

muco13as penetram segun
do o seu estado, o médi'
co pode trabalhar com

maior certeza e aliviar
os sofrimentos do pa
ciente.
O processo de escle�o

zação é quase iadolor. O
tratamento dura apenas
agluns minutos e não
exige qualquer hospitali
zação. Em 40 porcento
dos casos o Dr� Rosohke
obteve resultados absolu
tamente sati fst6rios num
�6 tratamento. Em casos

mais graves são necessá
rios cerca de qualro tra
tamentos. E' evidente
que o método de injeção
não evita em todos os

oasos que se volh�m a

formar hemorr6ides. No
ent9nto, :essas reincidên
cias não são mais fre
queutes do que no 08S0

de opersQões. Como o

tratamento é indolor e

exige pouco· tempo, 08

paoientes submetem se a

ele sem qualquel' reoeio
e voltam ao mêdico assim
qua notam qualquer rein'
cidencia.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Estr,adas do r'�I.=�EiillêH="i'AuTfiw!NN=='l
ti nBDICO·CIBUBGIA6 II

Paraná no
I Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- II

" sidades de Colónia (Alemanha) e POrto Alegre II
II CIRUROIA - seNHORAS - PARTOS - CRIANCAS e IICLINICA OERAL IjII

II
II
II

IL
"

II .

Pela manhã: das 8 1 /� ás 11 horas II

li Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 11 j horas ii.II Atende chamados tambem à Noite 11
�...._.__ . ,. ..lJ........_ .....- .... - ..---- . =::7

H
�}
�Comunica ao••eus dientes que atender. no seu

:::Inovo consultório .; Rua A,t"ur Müller n' 160
,

(AO LADO DO NOVO HOTEL)

� Das 9 12 e das 15-18 horas FONE, 384 �
�t'.: ••�.• :.:.:.••;.*••, •••••*••.:.,:.*••••••••,: ••••*••••..:•••.. •..••.. ·,�c·..: ••··.·�c.�·,:.:.)

"COHftflO 00 POUO
"

Eugenio José da Uva e

Marly Mattar
MUDAS

(fundação: !ir/ur müller - 1919)
EmprêsR jornalistica

"Correio do Povo" Ltda.
- 1964 '

Diretor
Eugênio Vilar Schmöckel

Frut/leras e Ornamer:t.ls Ele, brasileiro, viuvo
industrial, natural de
Guaramirím, nesteEstado,
domiciliado e residente
em esta cidade, filho de
Emilio da Silva e de
Magdalena Salomon da
Silva.
Ela, brasileira, souetre,

doméstica, Da aI de
Joinville, nest Estado,
domiciliada e re idente
em esta cidade, filha de
Seme Mattar e de Jorgetta IMattar, Recentemente, esteve

no Rio de J;.tneiro, o CeI.
Edital n. 5862 de 5·1 65 Alipio AyreA Je Car valho,
Marialvo Felesbíuo e Sßcl'etári? �e Viação e

Natalia Teima 9bra8 Pub�lCa8, tratando
Junto Il08 diverso .. örg ãos
fed&rais, da reivindica
ções do Paraná.
8Uii maior vitör ia , na

"Vs lhace p", foi cun eguir
incluir no Plano dl3 Via'
çã TaciOlHd. [umo ao

C lho Rod viário Na'
c ODal, a guinte rodo
via : BR 36 (irêcho Ponta
Gr I' a - Leranjairas do
ui - F6z do Iguaçu)

m lhoramento pavi
m ntação ; Ligação da
Ponte Inre lI8 iOIlRI à
Cataratas do Iguaçu -

ímpia tacão A pavimenta
oã ; DR 59 (trecho Curillba -

Joiovllle) melhoramentos e pnl-

Ienlaçio; '104 (t. êcho
ringá - ar anavaí
POrto ão José);
14 (trêoho Itaitf -

110 do Ampar)j R t�
c o 8r9n8V� r -

Oampo Mourão e Laran
j ira o 'uI - aio

canco): Rodovia Barra'
o-O - I v landia -

lmas - oi-o da Vi
t6ria; R 7 (tr cbo
Campo Our äo - Guira)

odovia a ca el -

Tol o - Pôrto pnd

(f,1 ula De São Jod /16/t�/64 SOELTER

Laranjeiras, Peoegueiros,
Kakiseircs, Macieiras, .Ja
boticabeiras,'etc. Roseiras
ahlias, Camélias, Coni

feras, Palmeiras, eto., etc.
PEQAM CATALOGO

ILUSTRADO

Leopoldo Seidel
- CORUPA' -

P I a n·o
A.SSINA,\., RA. :

f\nual •• . Cr$ 650,00
Semestral . .

_ Cr$ 350,00
Avulso. . , • Cr$ 30,00

eNneRêço:
Caixa Postal, 19

f\venida Mal. Deodoro 210
jaraguá do Sul - S. Catarina
__________________�

��c=>����

longa prátlea em Hospitals IDrop�o
Consultório e residência:

Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405

CONSULTAS:Preferencial

Con�ultório: Av. Geruho Vargas, 19

(Anexo ao Depósilo da Antarclica J

-

·F'gistro Civil em Pomerode, neste Es
tado, filha de Vitor
Kryzanovski &ode Floren
cia Iguacío Kryzanovski.
Edital n. 5.858 de 29-12 64

Dr. Francisco Antoni Píccíene

Aurea Müller Grubb , Oficial
do 'egi t o Civil o 10 DIs
trito da Comarca de Jaraguá
do Su , Es t s o o Je Santa

atanna, Brasil.
Faz sabe � que c mpar�ce
ram no cartório exibindo os

. do urnentos ex gidos pela lei
afim de se h bilitarem para

�o,••y•••• ;" :� ••••••••••Q�'••••••••�� ••••••••

til Dr. f� r na nd o �. � � r in
; OIRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS

; RE, INTE TINOS - Cirurgia da enhora

i Diagnóstico Precoce do Cincer nalS Senhoras
·
·
·
·

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de
Jaraguä do ul, domici
liado e residente em esta
cidade, filbo de Jo é
Felesbioo Júnior e de
Isaltioa Monteiro.
Ela, bra ii ira, solteira.

indu triária, natural de

ampo Al gre, n te

Estado, d miciliada e

r ideote em esta cidad ,

filha de Pedro Telma
da Rosalia Telma.
Edital n. 5863 ti 5-1 65

Vitor -Uller e

Crista Kluge'
Ele, brasileiro, solteiro,

motorista, natural de
Maesaranduba, neste Es
tado, d miciliado e resi

Edital n. 5.854 de 28,1�,64 dente em Barra do Ri
. Cêrro, neste di trito, filho

Norberto Volkmann e de Artur Uller e de Ida
Margarida Nass Stolf.

Ele, brasileiro, soltetro, Ela, brasileira, solteira,
profe sôra, natural d

operàrio, natural de Po-
Jaraguá do Sul, domici

merode, neste Estado,
do iciliado e residente Iíada e r�sidente em Bar-

mEra do RIO Oêrro, n ta
em Po�erode, neste s-

distrito, tilha de Albr cht
tado, fílho de Arnoldo

Kluge e de Ema Kanzl r 1 vrad r, n tu
Volkmann e de Selma

Kluge, Jaraguá do ul,
Volkmann. ' liad re id
Ela, brasileira, solteira, Edital n. 5869 de 4 1 :65 Barra do Ri

domésttca, natural d� Anibele Demarchi e n t di trilo. H
�ar8guá do �ul, domlcí- Edir Otilia Gasch Vergili atl r
Iiada e r�6Jd�nte em uoegunde radj atler.
Barra do RIO Cerro, nes Ele, bra iI iro, solteiro, Ela bra ileira oll ira
te disrrito, filha ,de <?ar- indu triário, natural d domé' tica, natural d�
los Nass e de Ebza Zte-le Jaraguá do ul, domici JaTs uá d ui d miei
Nsss. liado e residente em Uad resid'ent em

Edital n. 5.855 de 28 12 64 It�pocu�inho, n ste di - li rra �o ru
trIto, filho d egel n t dlstrit Wh d

Mauro Fugel e OemaTchi e de Jacomina Emili Kant 'de Eli a.

ADolonia Palmira Feltrin Demarchi. betha trener Kani .
-

Kammer Ela, brasileira, solteira
prüfessôra. natural de
Guaramirim.neste E tado,
domiciliada e residente
em Itapocuzinho, D te
distrito, filha de German
Ga8cho e de MaJia
Schmitt Gascho, CL1NICA - CIRURGIA - PRÓTESE

RAIOS X

casar se :

JH:�.D '1:CO - C.H...M. :1.'Z'

Cirurgia e Clínica de Adultos e Crianças
Parlo - Doença de Senhoras

HOSPITAL JESÚ DE NAZ.c\R� - CORUPÃ
Residência: Dr. Nereu Ramo, 419

COH.Up,A -

DR. JORN

Moderníssimo "A/ROTOR"

Reduz o rempo de rrabalho'
e aumenr� {) conforro do CLIENTE.

I CIRUR6/Ao DENT/5Tfi I
Ele, brasileiro, solteiro,

operário, natural de

Jaraguá do Sul, domicili
ado e residente nasta
cidade, filho de Henrique
Fuguel e de Sebastiana
da Cunha Fugel.
Éla, brasileira, solteira,

doméstica, natural de
Luiz Alves neste Estado,
domiciliada e residente
nesta cidade, filha de
Bertoldo Kammer e de
Reinoldina Kammer.

rF==-=====-====�

II Blote uá Ltda. II
" 50 800S d arie de con&lr ir fi
P Fábrica de imento para cons 'III truções. e V. . nde c n truir, adquira l,·
I, o matertal desta rábrica que é o mais mo-

=1'='I
derno, e a coo truçäo barato.

I _ FRA ·1 CO MODRO K I

II Inrormaçoe com:
LEOPOLDO KARSTEN II

I II
nesta praça li

�=:..====:::-::==::::::=:::=J

Edital n. 5860 de 4 1 65
Norberto chulz e

Dirce Herbst

Ele, brasileiro, solteiro.
mecânic'o, natural de
Campo Alegre, neste
Estado, domiciliado e

Edital N, 5856 de 29·12,64 residente em esta cidade,
filho de Alvioo Schulz

Alcir Genésio Moretti fi e de Adele Schulz
Odete Floriani Ela, brasileira. solteira, I

balconista, natural de
Blemenau, neste Estado,
domiciliada e residenta
em esta cidade, filha de
Tellfrid Herbst e de Irma
Herbst.

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, natural de Ja

raguá do Sul, domicilia
do e resi1ente em NAreu
Ramos, neste distrito, fl,
lho de Alberto Moretti e

de otilia Galizi Moretti. -------.----�

Ela, brasileira, solteira, "C'Orreio do Povo"
doméstica, natural de Ja-

um jornal a
raguà do Sul, domicilia·
da e residente em Nereu serviço do povo
Ramos, neste distrito, �----_.-----

.

filha de Alidio Floriani e .!2IEl��I!i!!ii!E.'IEEllE!ili=i'-'I!!iiEU ,'=., .,

de

C�� iL:�: :�o;�a:;. d e �,-.',' TI\\r l\\Afll1lfn° TI TI tf1\ .11)) <1J1[Proclamas recebidas do �!� l.UJ o IVlt fifi \UI 1I))«J.l.
Oficial de Pomero!.1e. . II =========;;=1

=

Edital n. 5857 de 29"12 64 I =_=8====;;=;;=;;:o
João Batkai e , ..

Tereza Kryz8novski III Com escritório nêsta cidade à Av. Marechal Deodoro
Ele, brasileiro, solteiro, III da Fonseca nO. 122, para' melhor servir seus c I i e n te s ;

cuzinheiro, natural de

I'"Corupá, neste �stado", mantêm est,reito intercâmbiö judiciário com os ex-Escritórios
domiciliado e resIdente 1"'1' de Advogacia DR. HERCILIO AL.EXANDR.E. DA LUZ, I
em Jaraguá do Sul, fi.lho ::.

'

de Martin. Batkai e de III com séde em Joinville e São Francisco do Sul; está em II
Em9 BatkaI. :.; d'

-

d t bê't 1 Co- OIEla brasileira. solteira� III con lçoes e,. am m, acel. ar causas para �que as
IIdomistica, natural de

'I'Y marcas, sem maiores onus para seus constituintes. . iii
Indaial, neste Estado, do- II

\

UI
miciliada e resid2nte ij,IE!!IE!I!ESilliil!$:ilBiliii!! .ill!!llilllEi!ii!!!iii5l!E!!!III ��liEEllEEl_iI!I!ii!I!ilii!!!EI"li!!!IIEllil

Escritório ao lado da Prefeitura

JARAGUÃ DO SUL

·r:::::::::::::::==::::::=:::::::::=::::::::::::r====�
li A representante do ii
Ü Superenxovais Blumenau· II

:;
ii

!l
ii.
II

Informações à Rua Juscelino li
Caixa Postal, 90 li

ii Jaraguá do Sul - SC li
,. :'
�::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :"'::::�;: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::==di

Da. RACHEL LEHMANN, em JlIraguá, Corupé!,
Guaramirim, Massaranduba e Bstrada Schrceder,
precisa vendedor(a), com ótima comissão.

7' de Fevereiro'-
dia do Gráfico

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o ÚNICd caminhão inteiramente nôvo!,

ICA*linha
completa de

caminhões
nacionais!

NOva SUPER F-350 NOva SUPER F -600 NOva SUPER F-600
CAVALO-MECANICO

-Venha conhecê-la de perto no seu Revendedor Ford

Ca§2l ao Am e r R c a llli o §e Ao MIerca�o die '_Automcrcís Iffi!1UlllIDltIDlalUl
Nossa 11.i visa'

Vende-seNegócio Urgente

Página 3

• I

§@CHAli§
I Aniversá.rios

Fazem anos hoje:
Isolde Zebelle, filha do

sr, Pedro Zepella, em

Ilha da Figueira;
Dia 10:

Mário Ntcoliní;
- Wilma B. Corrêa;
- Darci f'erkrüssen de

Melo, ex-gerente deste
semanário;

Dia 11:

Paulo Ruisam;
- A snra. Ilda ôchrnarz

esposa do Sr. B r i c h
ôchmerz, residente em

Rio da Luz Vitória;
- Ireneu Meier, filho

do Sr. Estefano Meier, em
Estrada Itapocú;
- A I z e m i r a Blanck,

filha de Arno Blanck e

Idune ßtenck:
- ônre. Olga Schmitt

de Aguiar Borges, (Floria
nópolis)

Dia 12:

Sr. Rodolfo Fischer
(Canoinhas)
- Snra. Madalena Bra

ga, esposa do Sr. Lauro
Braga;
- Wanda, esposa do

Sr. Luiz Prestini;
- Sr. Flávio Rubini,

residente em Parenevaí
Alto Paraná;
- Sr. Alberto Bauer;
- Frida Lemke, esposa

do sr, Fri·tz Lemke (Rio
da Luz.)
- Dna. Oeserina Araldi,

esposa do Sr Batista
Araldi, residente em Es
rrene Nova;
- Miriao W. Kuchen-

becker esposa do Sr.
Hermes Kuchenbeker;

Dia 13.

Waldemiro Karsten, re-.

sldenre em Estrada Nova.

Dia 14:

Snra. Lourdes Ramos;
- Dorothi Edle, filha

de Cilio Nicohní;
- Luiz Maes;
- Sr. Leonardo Vidal

da Cunha;
- Erica Baumann, filha

do sr. Bertoldo Baumann
residente em Três Rios
do Norte:
- egon Hoffmann, re

sidente em Rio da Luz;
Onélia Müller Erschlug,
professôra em 1 rês Rios
do Norte .

.

Dia 15:

Maria, esposa do sr.

Germano Santos;
Zelia, esposa do sr.

Peàro Rengel;
- Emtlie, esposa de

Vergilio Rúbini;
- Maria Madalena, fl

lha de João Weiller, em

Garibaldi;
- Gertrudes ßraerz,

nl cidade.

fí==-:=:::=::::::=:::=;';::==::::::=::::::7=====::::::=::::::::::::::::::� _------'
!i ·DR. WALDEMIRO ·MAZURECHEN· II
ii MÉDICO lil! !!:I Rua Presidente Ep'uãcro Pessôa Nv. 704 II" I:
II (antiga residência de Emanuel Ehlers) i!
II Cltníce geral. médico - Cirurgia de adultos e II
li crianças Partos Diat.her�ia - �n�a� curtas e li
ii Lllrre curtas - II) uto.errvia Brsturt-elétrtco Elec !l
ii . rro cautertzeçéo > Raios Infra-vermelhos e azuis. ii
�!:: ::.=::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ':;:::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::.-:::::: ::::::::::::::di

Uma casa de metertel
no centro de cidade eo

lado do Banco do Brasil
S.A
Informeçõas com EI sre

Rosalina Werner ou nesre
redação.
laragué do Sul, 22 de

Julho de ] �64.

Vende se por motivo de mudança para o Estado

do Paraná, uma propriedade contendo casa boa,
ranchos, pasto grande, arrozeiras para 60 sacas

de arroz, bananal com 3 mil pés produzíveis,. etc"
tendo o terreno 45 morgens.

Intormaçõee com o encarregado
fSEVERINO SCHIOCHÉT - Rua Rio Branco

Snr.. Comerciante e
Industrial: Na salva

guarda dos teus

,interesses, in crava

te oa Associação
Comercial e Tndus-

\ trial de Jaraguâ do.
Sul.
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N.O 2 MO O LIONS E OS INIMIGOS DA POBREZA
������������������������;;;;��������::;���_.:�..:= Quaoto bem não poderia ser feito se 08 ri-

'DelegaCia ßuxlliar �e Policio de JarDDná �o 8ul Formaturas 80lfllM . InfOHMßIIUO ��:I��Ss6t:� ��s P��:soe d�e�U;relhr�te:!����� ��
aumentar o supérfluo que já possuem. Ficam ou

tl'as vezes, não tendo mais em que gastar, valo
ri do peças de madeíra, tais como camas Luiz

cadeira, adôrnos e baixelas e outras COÍsaR

, em menosprezo da miséria de seu próximo
que tem necessidade para saciar sua fome e a

dos seus ..Quanto sofrimento não poderia ser ame

nizado com o exesso de riquezas existentes em

tão poucas mãos. de que tanto mau uso fazem.
Mal sabem êles que terão de prestar contas

do mau emprêgo da ríquesa que Deus Ibes depo
sitou nas mãos e que nem uma. pequena parcela
é usada para suavizar o sofrimento daqueles
que nada tem. Esquecem o que houve com as

pessoas da parabola dos talentos (São Matheus,
cap. XXV, v. 14 e 30) um dos quals enterr u

talento e depois seu amo lh'o tirou, por
nada ter produzido. Alguns ricos assí
o são, nada produzem para seu semel
sando sõmente em si.

Aos ricos que fazem bem uso do
em pról de seus irmãos menos afortu
n08S08 parabéns. Só êles mesmos serão ben ici
ados quando deíxarem esta terra, esta vida tran
sitória.

Melvin Jones nOS80 Fundador (de Lions
Internacioual ) sempre dizia: Agradeçamos a Deus
ß oportunidade que nos deu de vir a esse mundo
e aproveitemos esta curta estada para semear

a concórdia, a paz, e a compreensão entre os

homens.
Que a festa dos três Reis Magos nos sirva

de exemplo. Façamos como aquelas Altezas
que baixaram suas cabeças diante do menino
Deus reconhecendo O como Ser Supremo e

que rege nOSSOs destinos. Pensemos em nossos

írmãos pôbres porque quem 808 pobres dá, a

Deus empresta.

� rr=======:::=--===--===�
���eJ�:J�o�:'��� .�� li Vende-se ou Troca-se ii

FARMACIA NOVA!' H
•• BOBEBTO •. BOBST ','II Uma Pick-UD, Toiora. oleo diesel, modelo :1

• que diap6e de maIor IOrtimen. 64, com 2.000 KMS. e na 30 revisão. O carro li
to na praça e oferece leut arti· 111!

nacional mais econôm co, pois além do oleo li
� i preçoI vantajoloe diesel ser mais bararo do Que a gasolina, a II

ii
RUI MIl.'Oeodoro 3 _ Jaracua PICK UP loiola faz 12,5 Kms. com um litro li

�� II de óleo. i'
Troca-se lambem por carro mais baralo, ii

I: seja qual tôr, e o restanre, estuda-se condições. II

.!�"""""""""""""""""""I.
ii "
!I Informações nesta Redação ou para'a li

II :Ii:Caixa Postal, 56 - Canoinhas - S.C.
ii

n._ .../.'�===-=======&

DO POVO
A o XLV

leregué do Sul, 21 de Dezebmro de 1964 Claus Bernardo Buhr
N°. 089/64·0/D. Entre os formandos de

limo ônr. 1964 do Colégio Bom

Eugênio Victor Schmoeckel Jesus, de Joinville, colou
DO . Diretor do "Correio do Povo" gràu em programa rea Funcionando em seu

NÉSTA .

lízado nos dias 18 e 19 segundo ano, recebemos

Senhor Díreror.
de dezembro último, co- a edição n.O tO, do Bo-

Em face dos arligos "DEDO NO 00001" em
mo Técnico Contabilista, letim Iníormatívo ARCA,

que. formula crütces a es re Delegacia Auxiliar de
o jovem Claus Bernardo órgão oficial da Asso.

Pollcie, da qual sou seu tltular, impõe-se um escle-
Buhr, filho do índustrtal cíaçäo Recreativa e Oul
Alfonso Buhr. O novel tural Antarctica relativo

recrmenro público, afim de derimir dúvidas ou sus contabilista cumpriu um ao mês de dezembro de
peitas.

Na edição de 12 do cerreute do Correio do
aprimorado estudo, con- 1964.

P
cluíndo o curso com a �

um boletim aímpá-ovo, o articulisra comenta um posslvel assalto que 8
.n.

sofrera certo cidadão desta cidade, Quando voltava
média dê ,2 entre 66 tico que s� vem firmando

da casa de sua noiva.
colegas, os quaís escoo entre a imprensa catarí

Com relação a esre assunto, não foi epresen-
Iheram para paraninfo o nense e por onde vemos

tad? .nen�uma Queixa nesta Delegacre, lógo, esta
sr. Ludovi?o B a I tas a r que 08 Iunclouários e

policía nao pode achar uma ptsre, entretemo, ee o
Huschle, mtegrando a operários da Antarctíca

artículisre souber de alguma, confórme da a entender
Turma Prof. Rudolfo set de JoinviJle não

I h
Meyer.

. .
só balham, cumprindo

Que raga ao con ecimento désra autoridade Que O s contabíhstas d e

I
a edlíícante míssão da

ficará bastante.grato.' a

No Correio do Povo de 8 8 64. "DEDO NO
1964 pr.oferiram o

..

se .produçäo, como encon-

00001" chamava a atenção deste) delegacia sôbre gutnie [urameuto Pro- tram o tempo dispo
um assalto numa rua proxima a esta Delegacia,

meto que no exercicio da nível para se recrear

praticado por um individuo, e com referencla a
protís äo de T é c n i c o social e culturalmente.

este caso, preste o seguinte esclerectmenro. Em
Contabilista, hon�arei os O Boletin Informativo

data de 23-6 64 era recolhido ao xadrez, o assai deve�es.que ela Impõe 6 ARCA é a compilaçäo
tente e, em dara de 7-7 64, ére-lhe decrerede a

contríbutreí com tod�. o de trabalhos realizados
. - .. poder do meu espírtto 1 A •

O
prJ�ao preventiva. Este fato acha se devidamente era o desenvolvimento pe a �ponta"orla, uar

registrado nésre repartição policial, portento, o �a Contabilidade para o
da-vlgla cart. cobranças,

esseltante jà se encontrava prêso e recolhido a ro resso e 16ri setor vasilhames e por

Cadeia, há mals de 30 dias da da Ia do presente

I
� a�n t· g onfereotes tudo distri

artigo e, o seu ertlcuhsre, não se dignou em excle
r . do gostosamente para

recer o público, Que em apenas dois (2) díes apóz ite de. uma classe

o referido assalto, o seu auror era prêso e confessa
do o crime. Isto expösro, nöre-se que o erucultste
não esré desempenhando bem o seu papel ou

ignóra a sua função Que desempenha nêsle con

ceituado semanário.
Aceito, prazeirosamenle, toda cr(lica conslrullva

intoleranle se torne o que se publica com o

objelivo de confundir a opinião públiclJ e para
desmerecimento da aUloridade policial.
Em varias oClJsiões foram relJlizado serviços po·
liciais, coroadas de pl�no exilo, mas o arlículista,
não se interessou pelo a�sunlo, (a não ser se fOsse
para criticar), quando devia, no meu entender, esli
mular a policia, pela Ião árdua e espinhósa missão
que desempenha, qUE fleralmenle é duramenIe cri
ticada pela menor falha comelida invCllunlarlamente.

O articulista quando Quizer fazer uma reporIa
gern poderá comparecer nés'a Delegacia que '3er6
bem recebido e esclarecido para bem Informar a

opinião pública, denlro da verdade.
Para Que o públiCO não venha julgar mal a Dossa

policia através dos arllgos acima menciona

dos, de estar éla alheia ao seu deve.r solicilo a V.S.
se digne publicar o presente, da mesma fórma como

vem sendo publicado os arligos com o cilado
Wulo.

Valho-me da oportunidade, pari! apresentar a

V.S. os meus protéstos de alta eslima e distinta
consideração.

OSMAR DUARTE, Delegado de PQlicia

'Hrco

Loteamentos aE trada
Blumen8u de proprieda
de da srta. Isolde Hiendl
mayer.
Infor.mações om o r.

Olto Hiendlmayer, nesta
cidade.

A MENTO
Profund

mos a todos
e conhecidos

rnados comunica
parentes, amigos

nto da Snra.

ocorrido aos 19 dias do mês de Dezembro
de 1964. com a idade de 88 anos e 8 mêses.

A familia enlutada vem externar por
este meio os seus sinceros agradecimentos
a todas as pessôas que auxiliaram \) duro
transe que passaram, assim como 3 todas
a8 pessoa que acompanharam a falecida
até a sua últim" morada

Agradecem em e

Gehring pelas palavras
Lar e Cemitério.

Jaraguá do Sul, 9 de Janeiro de 1965'

A FAMlMIA GOSCH

rr====:;.._::::::===:::====..::=:::==�

II Ve nde· s e pela melhor oferta: IIII I:II 1 Chevrolet - caminhão 1961 i

H 1 Ford - F. 600" 1961 li III! 1 Camioneta Ford 1941 ,I:!= ·t---------------• 1 1 Camioneta Ohevrolet 1927
,: O A N K SAG U N Gii 1 Caminhão Chevrolet 1947/48 :;

�i todos em born estado I! Tief Betruebt Teilen wir allen unsere

II II Verwandten, Freunden und Bekannten den

II Ct)evyauto S.A.
.

II Tod Unser Lieben Mutter, Grosmutter.

III SÃO BENTO DO SUL II FI"a Sof,"a Gosch
ii

Fone 245 i!
II DePARTAMeNTO DE veíCULOS USADOS li

II II

:, II

iI Vende - Troca - Facilita li
t1:!�:::===:::===:::=:::=:_::==:::=::::::====�:::::::::==__== ::..J)

ao Pastor
oferid8s no

zember im Alter von 88
aten.
Familien sprechen auf

diesen eg& allen und Nachbarn, di ihnen
hiUreich zur Seite standen und in der Schei_'
destunde, staerkten, ihren herzlichsten Dank
aus. Desgleichen danken sie allen denen,
die Blumen, Beleidschreiben und Kraenze
sandten und den lieben Verstorbenen zu

seiner letzten Ruhestatt geleiteten Sie dan

ken.auch Hern Pastor Carl Gehring für die
Trostreichen Worte im Hause und am Grabe.

Járaguá do Sul, den 9 Dezember 1964.

DIE 'l'RAUERDEN HINTERBLIEBENEN

����--�-��---��

FOTO PIAZERA· I
DePRONTE! Á PRePEITURA - JARAOUÁ ou SUL

Fotografias em Geral - Fotocopias de Documenh,s -

filme& e Material Foto - Aparelhos e Acessório@

A pedido. atende a domicll1o 1& tambem
'

em localidades vizinhas

8B_888B_8HS8�_88���"888B88S8� ...

r---------------------------------------__

• O 'UE VAI PELO UONS

Comitê Catarinense de Seguros
COMÉROIO
RA

Esclarecimento à I8DUST
e CLASSE SEGU

O COMIT� CATARINENS DE SEGUROS,
cumpre comunicar às firmas comerciais. industriais
e empregadores em geral. que O seguro de ACI
DENNES DO TRABALHO, continua em regimen
de LIVRE CONCORR�NCIA. huendo 'portanto,
plena liberdade em realiza-lo, lanto nas Companhias
parliculares como nos Institutos de Previdêdcia.

Outrossim comunica, que a fiscalização do

seguro di Acidentes do Trabalho, é de atribuição
exolusiva das autoridades do MINIST�RI DO
TRABALHO, conforme art. 106 do Deo
7.036 de 10 de novembro de 1944, e 8

OS artigos 4° p 5° da PORTARIA
outuhro de 1958 do mesmo Ministé
C1da no Distrito Federal pelo Departa
nal do Trabalho e nos Estados pelas
Regionais do Trabalho .

Blumenau, 24 de outubro de
A DIRETORIA

VENDE-SE
Uma propriedade com 1.200 morgos - terras

ropriadas para o plantio do arroz - contendo

eguinte:

bananal com 10.000 pés produzíveis.
morgos de arrozeira plantada.
mil metros de valas para arrozeiras.

Umél estrada construidd dentro do terreno (2.500mts)
250 pés de árvores frutíferas enxertadas.
1 casa de madeira.
3 pasto cercado com arame.

12 mil pés de aipim. .

\

1 Batedeira n.O Õ - com molor - ótimo estado.
1 C(;lrroça - etc. etc. etc.

I Melhores informações com Vitor Zimmermann,
I' 0jAS DOUAT - Filial Jaraguá do Sul

1
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