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Snr. Comerciante e

Industrial: Prestigie
a tua classe, inscre
vendo·te na Associll
ção C om e r'c i a I e

Industrial de Jara-
guá do Sul.

'

UM AG'RADECIMENTOo ,álcool: veneno ou remédio?
Um instituto alemão investiga o efeito de bebidas alcoólicas - Um copo de vinho Oll de S M 'i

champanha é capaz de operar milagres
I ão ani estações Assim Que Nos Animam

Por J. DE CASTILHO PINTO
Ludwígshaten (Por Ito ceituados. Os autores dois especialistas alemães

Ulríeh. - Impressões da chamam a atenção para focaram, em seguida, os

Alemanha) - Poderá.o o faoto de o vinho dila- aspectos positivos do
consumo moderado de tar as artérias e as co- consumo de álcool. Esta
álcool ser aeonselhável ronärías e que as bebí-. beleceram uma Interes
no caso de pessoas que das alcoõltstas são rica santíssima tabela da aplí
sofrem de doenças car- em calorias, contendo, cação terapeutica das
diacas ou de perturbações além disso, substâncias várias espécies de bebí
do sistema circulatório? minerais e vitaminas. É das alcoólicas, de alto
Ou será o álcool tão no- sabido que o álcool mí- valor para os médicos
cívo como os seus íní. tiga as dores, não se de I e de interesse também
migos afirmam constan- vendo ignorar o perigo para os leigos.
temente? Dois especíalís- de se reduzir o chama- Cumpre evidenciar o

tas de um. instituto mé- do nível da dor, o que primeiro resultado de
dico em Ludwigshafen equivale a uma elímína- carácter geral: tio ponto
empenharam-se na dificnl ção do sistema de alar- de vista médico só se

tarefa de estudar e ana- me do organismo. Os dois pode advogar um consu

lisar por todos os preces especialistas do instituto mo moderado de certas
sos cíentílícos o verda- de Ludwígshafén, Profes- bebidas alcoólicas. Um
deíro efeito do álcool sorHochrein e Dr. Schlei- excesso é sempre nocí
sôbre o organismo hu- eher, analisaram primei- voo Na opinião dos dois
mano. Os resultados dos ro as desvantagens das cientistas de Ludwigsha
seus trabalhos são tão bebidas "espirituosas", ten, o vinho é a bebida
Interessantes quanto sur- mormente o alcoolismo alcoólica mais conveníen
preendentes. crônico e tOdOR 08 seus te. De um inquérito que

"O vinho alegra o perigos. Esta investiga abrangia 1.300 alemães

coração", "O vinho é a ção do alcoolismo e dos de mais de 80 anos de
eaíeína .dos idosos", ar- vários tipos de alcoóJicos idade e que desde a sua

gumenta-se frequente- significam uma impor- juventude consumiram
mente em trabalhos as- tanta contribuição neste com regularidade vinhos
sínados por médicos con- campo da ciência. Os leves, resulta que o índí-

ce ·de longevidade dos
índívíduos que bebem
vinho situa-se dez anos

acima dos amadores da
cerveja.
Um aperitivo antes das

refeições é aconselha
vel a todas as pessoas
que sofrem de inflama
ções da mucosa estoma
cal. Um copo de vinho
tinto ou branco tem sem

pre efeito estimulante e

calmante, sendo aconse

lhável em todos os casos

de pertubações neurove

getativas do sistema cír
eulatörío. O vinho tem
um efeito nitidamente
harmonizante. Um ou

dois copos de champanhe
podem constituir um exce.

lente remédio, por exem
plo no caso de um pa
ciente so er de pressão
demasiado baixa ou de
crises do sistema circu
latório. Um copo de cham
panha opera frequente
mente milagres no caso

de choques e colapsos
ou perturbações do sis
tema circulatório origi
nadas por bactérias ou
substâncias tóxicas.
No caso de ataques de

angina pectoris ou de
um aceleramento exces

sivo do ritmo do coração,
até 150 a 250 pulsações
por minuto, o efeito de
um conhaque ou de um

uisque ou de bebidas
semelhantes é às vezes

ideial. Todos aqueles qne
sofrem de pertubações
vegetativas, que sejam
sensíveis às mudanças
do tempo ou sofram de
insônias deviam dar a

preferência a um lic�>r.
Também uma cerveja,
que aliás não deve gel'

excessivamente fria, é
um bom somnUero. Os
dois médicos analisaram
até mesmo o efeito de
um "grogue" ou de um

vinho quente, que a me

dicina popular· já aplica
há muito para combater
resfriados. O Professor
Hochrein e o Dr. Schlei
cher confirmaram tam·
bém a eficiência da re
ceita caseira que reco

mendacomer queijo quan.
do se bebe vinho.

Numerosas foram as demonstreçõea de aprêço
que re.cebemos nestes últimos dies, pela publicação,
neste Jornal, de 4 despretensiosos artigos abordando
o prêço dos diversos· tipos de utilidades e mercadorias.

As manifestações vieram de forma verbal e
também 'por carta, e houve um missivista que entu
siasmado com o acerto dos nossos argumentos afir
mou, entre outras coisas, o seguinte: - "Foi preciso
que �f!1a pesaôa de fora, como o senhor, que Dem

catarlO,:nse é, se ocupasse disso, porque os filhos da
terra nao se tntereesern por assuntos 'assim de im
portäncta. Um cidadão como o senhor devia estar
num pôsto 'chave, para endireitar muita coisa que
anda errada. Só mesmo uma pessôa como o senhor
�om capacidade pare escrever, dotado de convicçõ2�
ídeelísnces e com grande independência, é que podia
locar num essumo Ião delicado como é o dos preços".

.

Esses conceitos são do mísalvlsta, e estão a
pedir uma resposta que vamos dar a seguir e pela
ordem c0f!1o foram emitidos: - t) Foi preciso que
uma pessoa de Iora - Realmenle, não nascemos em

terras. de S. Catarina, o que não vai o caeo, pois
sempre devemos interessar pelo bem estar da coleti
�idade e� meio a qual vivemos, não importando que
a ela sejamos estranhos por acidentes de 'nasci
rnenro: 2) Um Cidadão como o senher devia

I

estar
num PÕSIO chave - um homem .sozinho, mesmo num
pôsto chave, não pode fazer grande coisa. O trabe
lho tem que ser de equipe e esta precisa ser compe
tente e ideelista; 3) Só mesmo uma pessôe como o

senhor, com capacidade para escrever - Não é
assim Ião difícil escrever para os jornais basta que
conheçamos bem o idioma pétrio, que tenhamos
imaginação férlil e conhecímemos de culrura- geral;
4) Dotado de convicções idealfsticas - Na verdade,
s.empre que abordamos um rema ímportente, de se
riedade como o do custo de vida, íezemo-lo com
idealismo, com o sentido único de acertar, de colo
car as coisas no devido lugar; 5) Com grande in
dependêncte .c-, É outra verdade, pois independencia
de atitude nunca nos fallQU, é uma característica que
sempre foi muito Dossa.

Como dissemos, esses conceitos são do missi
visla e estavam a pedir uma respöstd que fica 'aí, de
par com os nossos agradecimeDlos, adiantétndo que
são manifeslações assim que nos animam a levar o
barco avanle. E podem eslar certos os que, nos
cumprimentam e tmbém ,os qu{> não o fiseram, que o
barco será tocado nesla marcha alé Janeiro de 1967.
Nesse mês e ano estaremos nos aposentando em
nos&a função pública federal e incontinenti transferi.
remos nossa residencia para Curitiba, onde a mesma
lUla nos aguarda, pois passaremos a trabalhar no

grande e conceituado jornal "Gazeta do Povo". Mas
alé lá ficaremos em Jaraguá, 'sempre dizendo e es

crevendo verdades que prec.isam e devem ser ditas:

x���_��_� ��__� �__�__�__.

l' !
t SE... !

� S E és capaz de manter a tua calma quando �
2 Todo o mundo ao redor já a perdeu e te culpa; i� De crer em ti quando estão todos duvidando, ,
, E, para estes no entanto achar uma desculpa. ,

i 1
'1 S E és capaz de esperar sem te desesperares, !
2 - ou, enganado, não mentir ao mentiroso, i
1, Ou, quando odiado, sempre ao ódio te esquivares, 2

E não parecer bom demais, nem pretencioso; ,

1 1
1 '8 E és capaz de pensar - sem que a isso só te atirares 1
i

De sonhar -, sem fazer dos sonbos teus senhores; !
! S E encontrando a Derrota, e o Triunfo conseguires i
1 -

Tratar da mesma forma a esses dois impostores; 1
1 S E és capl\z de sofrer a dor de ver mudadas 1
i Em armadilhas as, verdades que disseste i
1 E as coisas, por que déste a vida,\ estraçalhada. i
1 E refazê-las com o bem pouco que te reste; !
� i, S E és capaz de arriscar numa única parada .

i Tudo quanto ganhaste em tôda a tua vida,
. i

1 E perder .... e, ao perder, sem nunca dizer nada, 1
, ! Resignado, tornar ao ponto de partida; !
1 De forçar coração, nervos, músculos, - tudo l

A dar seja o que fõr nêles ainda existe, !! E a persistir assim quando, exaustos, contudo
! Resta a V()ntade em ti que �inda ordena: Persiste! !
1 i
! S E és capaz de, entre a plebe, não te cort'omp�res; 1
2 E, entre Rei�, não perder a naturalidade, 2
, E de amigos, quer bons, quer maus, t� defenderes.; ,

1 i
1 S E a todos podes ser de a�guma utilidade; i
! E se és capaz de dar. segunpo por segundo, i, Ao minuto fatal todo valer e brilho, ,
1 Tua é a.Terra com tudo o que existe no -mundo, '

-1 E - o que ain9a é muito mais - -- !
1 • És um HOMEM, meu' filh'o!

'

!

I ' '.' '. RUDYARD KIPLING i
� ���--��---�-_-__�_�_� x

DEDO,NO 00001
Bravos! A SUNAB nu- remedio na mesmissima

ma das suas acertadas embalagem custe numa

medidas, acaba de deter- .farmacia um tanto e nou
minar a. etiquetagem de

ttra
o doJ>ro.· Quem ficou

todos os tipos de medi- radiante com a medida
camentos. Isto quer dizer da SUNAB foi o J. de
que todos os remedios Cal5tilho, que a esta ho
deverão trazer bem cla ra deve estar' dizendo
ro na embalagem o seu de si para consigo: "Á
respectivo prêço. Com gua mole / Em pedra
iste, acabará a disparida dura I ranto bate / até
de nos prêços' dos pro- 'que fura".
dutos farmaceuticos, im.-
pedindo, que um mesmo,

DENODO,

������������!������������������----���������������

DiQ 24,de Julho - Baile.' Social
da S. D., A e A'·R A.I�,<
por., ERI�H,O I; SliJA 0RQtJESTRA

'(DE BLUMENA'U)
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



OORREIO DO POVO

"C�RHflO OO�OV"
6c::::::::..:::::>'W'c:::::>c::::::::ac:::::a Registro, Civil Edital n. 5.979 de�6665 BIf\NCf\O MUD A 5 Aurea Müller Grubbs, Oficial Waldemar Schmitt e apresenta

(fundação: flrt'::...müller - 1919) - d� Registro Civil do 1.0 Dis; J08.llDa Beug
66 11)) � 11\\ � 11)) � trl\ Ir n "[99Emprêsa Jornalística FrutfFeras e Ornamentais trito da Comarca de Jaragua Ele, brastleíro, solteiro, 1.l'\ .Bi lUJ .Bl 1.&' U) \UI \l.J fu "

"Correio do Povo" Ltda. do Su, Est a d o Je' Santa índustrlal, natural de .

'

\' � 1965 • "Laranjeiras, Pecegueiros, .Catarina, Brasil. Jaraguá do Sul, domící-Diretor Kakiseiros, Macieiras, Ja- Faz saber que comparece- liado e residente em
'

Eugênio Vitor Schmö,ckel boticabeiras, etc. Roseiras rem no cartório exibindo os Estrada Blumenau, neste
ASS1NAl'IIRA: Dahlias, Camélias, Ooní- documentos exigidos pela lei distrito, filho de Arnoldo

tlnual .• Cr$ 1.850,00 feras, Palmeiras, eto., etc. atim de se habilitarem para Leonardo Schmitt e de
Semestral. • • CrS 950,00 PEÇAM CATALOGO

casar- se : Ottilia Primm Schmitt.
AAulso • . • Cr$ 40.00 ILUSTRADO Edital n. ,5977 de 15·6·65 Ela, brasileira, solteira,

BNDI!RßÇO: Werner WI'lle e doméstica, natural de
Leopoldo Seidel J guá d S 1 d

"

Caixa Postal, 19 Loni Vogel ara ou, onnci-
tlvenida Mal. Deodoro, 210 _ CORUPA' ...,...

líada e residente em
jaraguá do Sul I. S. Catarina Ele, brasileiro, soltei- Garíbaldí, neste distrito,--------- c::::::::aC:::::::II:::::::W'W'c:::::ac::::::::a<::::::-

ro, comerciante, natural filha de Miguel Beng e
de Jaraguá do Sul, domí- de Ana Beng.
ciliado e residente em
esta cidade. filho de Edital n. 5.980 de 16 6-65
Carlos Augusto Emilio
Wille 'e de Bertha Dumke.
Ela. brasileira, solteira,

doméstica, natural de
..,... sra. Maria Gadotti Jaraguá do Sul, domící

Ueker, em Nereu Ramos. liada e residente em

Itapocuzínho, neste dls
trito, filha de Guilherme
Julio Vogel e de Elsa
Jahn Vogel.

•

Edital n. 0978 de 15·6·65

A S. D. Acerat orgulha-se de apresentar, mais
uma vez, ao' seu grande quadro aocíal, o -conhe- '

cido conjunto de Erinho (Blumenau) que vísítarä
a nossa ctdade no dia 24 de julho próximo.

xx
Em festa o lar do símpätíco casal Vícente

de Paula (Carmen) com o nascimento de um ro
busto menino, que na . pia batismal receberá o
nome de Vicente de Paula Júnior. Aos distintos
pais e avós, as Iellcitações desta coluna.

xx
, Receberam a benção nupcial día 19 p.p., os

jovens Renate Viergutz e Nelson Fallgatter. Os
cumprimentos desta coluna aos noivos e pais, sr.
e sra, Ervin Viergutz. e ir. e sra. Alfredo Fallgat-

Artur Kistner e ter.

Elga Jordan I
. xx

. . .
, .

Baile .de São �oão no Itajara Tênis Clube,Ele, brasíleíro, aolteíro, día 26 de Junho, animado pela bandinha de Kru-
lavr!1�or, natural de Gua- ger e Vogelsanger de [oínville. Haverá fogueira,
rammm, neste Estado, pinhão, quentão, etc. Serão convidados também os
domiciliado e resíöente sócios do G.A. Baepandí. .

em Itapocuztnho, neste xx

di.strito, filho de J?�é, Estêve muito o baile do dia 13 de junho p.p.Kístner e de Emítía na S.O. Acaraí, mas não foi do agrado de todos os
Wagner Kistner. sócios, pois a orquestra" esqueceu" das tradicionais
Ela, brasileira, solteira, valsas e marchas ...

doméstica, natural de
Jaraguá do Sul, domici
liada e residente em Ita
pocuzinho, neste distrito,
filha de Guilherme Jordan
e deHelena Lange Jordan.

PARIS -

ECOnQmistasl Está' de festas o lar
e psicólogos procederam feliz do casal Ivo Arildo
a um inquérito sôbre a Tomelin, e sra., com o

frequentação· do cinema, nascimento de um garo
no quadro dos trabalhos to que na Pia Batismal,
preparatórios para o 5°. re.cebe�á o nome de Sa-
Plàno. mIr LUIZ.
Verificou-se que, par Correio do Povo cum-

ticularmente na França, .primenta o casal e ao

92 % dos jovens v'ão ao pequerrucho, .com votos
cinema, sendo que 75 % de perenes flJlicidades.

��� de frequencia regular.
Cure seus males e poupe "seu Após 25 anos, há uma
bom dinheiro comprando na decrescencia: 6ó O/o de

FARMAGIA NOVA espect�dores ocasionais
e 35 % de assíduos.
O nível de instrução Por prêp.o de ocasião,a que dispõe de maior sortimen- t h -

t 1 y

to na praça e ofetece seus arti- parece am.,em er pape vende-se uma proprieda-
gos à preços vantajosos preponderante" visto que de com 11 ms. de'frente

Rua Mal. Deodoro 3 . Jara�' se observou 28 % d2
por 129 de fundos. com

���� frequent?-ção. regul�.r no uma casa de madeira,nivel primárIO,. 46 10 �Q tipo bugalow, no.centronivel secu9dár�0 e 56 10 de Guaramirim.
O Anuncjo é a Alma no nível superIOr; a Ior·

mação técnica apresenta Tratar na Rua 28 de
do' negócio anunciem uma porcentagem' de Agôsto, 51f:S, em Guara-

neste Jornal 58 %. (SIl) . midm.

......---------- ......__._---------------_...
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I. . Aniversários.

Dia 22:

r. para que cht:l{ue ao cu

nbecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
atixado dur ante I � dias. Si
alguem souber de algum irn
peàimento acuse-o para os

lins legais.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Olicial

Transcorreu' no dia 18
o aniversário da sra. Sel
ma, esposa do sr. Carlos
Milbratz, nésta cidade.

A Garota Delibet Tere
zinha, filha de Edgar
SchmiU;
- Dirce. filha de Au

gusto 'I'omelim, em Ha
pocuzinho.

Lauro Gruetzmacher e

Elsina Porath
Fazem anos hoje:
- Ursula Staatz. Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, na t u r a 1 de
Jarl,\guá do Sul, domici
liado e residente em Rio

sra. Olga, espoaa do Çêrro II. neste distrito,
sr. Rodolfo Riecher; filho de Herberto Gruetz-
-: o jovem �alerio, filho I ma.cher

e de I r m a

do sr. João Lucio da Costa' Grüetzmacher.
- o sr. Fritz Lemke' Ela, brastleír ,solteira,

em Rio da Luz: 'doméstica, natural de
- a sra. V�a. Clara Jaraguá do Sul, domicí

Georg Hermann em Co- Iíada e residente em Rio

rupá.
'

Cêrro I, neste distrito,
filha de Alfredo Porath
e de Rerta Rossweiler
Porath.

Fazem anos amanhã:

O jovem Renato, filho
do sr. Walter Schulz, nes
ta cidade;
- Rafael,' filho de Inä

cio Tomaselli;
- sr. Alfredo Bruch,

em Guaramirim;
- sr. OUo Bäumle, nes

ta cidade;
- a sra. Astrit, espo·

sa do sr. Errol Schmauch;
- a sra. Irene, esposa

do Sf. Francisco Wasch,
em Francisco de Paula;

Dia 23:

Dia 24:

�or:"OOFÚOóOãon �õOOiOOO��iOO��OmiO��'Oll�:.� CIRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BILIA- ::�.1( RES, INTESTINOS - Cirurgia de Senhoras B

��
. Diagnóstico Precoce do CAncer nas Senhoras

�1
f:::.

Comunica aos seus clientes que atenderj no seu

'.3:.�
novo consu/t6rio ÍI Ru. Artbur Müller n' 160

3
H:.'

(AO LADO DO NOVO HOTEL)

::��g
Das 9,12 e das 16-18 horas FONE, 384

�
: ••••,: ••••,;"••*•••••••�� �•••••••••••,.•••••••••··,.:).··ft·······";.�r·.········..:.�

A sra. Joanira Haffet·
mann Bruch, esposa do
sr. Rolli Bruch;
- Ademir e Lilian,

filhos do sr. Gehardt
Eggert;
- Aurea Maria. filha

do sr. Batista Araldi. em

Estrada Nou;
- Nair Wolf Quadros,

esposa do sr. Antonio
Quadros; .

- o jovem Joãozinho,
filho do sr. Josá M. Scbeur,
em Jaraguá 84.

Tereza Bianchini
D e fI u i na data de

amanhã mais uma data
natalícia da distinta srta.
Tereza Bianchini, colu
nista e colaboradora des
te semanário.
Correio do Povo, Asso

cia-se às inumeras home·
nagens ·que lhe serão
tributadas, com votos de
perenes felicidades.

Dia. 21:
O sr. Julio Maffezolli,

nesta cidade;
- Leonel, filho do sr.

João Carlos Stein;
-

. Anselma Hommer·
ding, reiidente em JOBça-
bã; \

Dia 25:

O jovem Fausto, filho
de Leopoldo Reiner;
- Carlos Gielow, em

Rio Cerro;
- Viú\'a, Emma Bene

tta.

(r:=::::::==::::::�===:::====::::::::.==--=�

II �lo JEruCE ][A1lJfMANN II
!I MEDICO CIRURGIA., IIII II

U Formado pelas Facul�ades de Medicina das Univer� li
:I sidades de ColÔnia (Alemanha) e POrto Alegre II
II II

II CIRIlROlA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANCAS e li
!I II
II CLINICA QERAL li
II II

II I 80ga prátlea em Hospitals .Bôro,,,os II
a II
U Consultório e residência: li
ii II
ii Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, .40ó II!I I

II CONSULTAS: II
II Pela.manhã: das 8 1/2 ás 11 horas II
li Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2' horas II
:: II
II Atende chamados tambem à Noite II
\6=:::============:::!)
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II

ti DR·· IVO KAUFMANN iI
li • ,

II
II _- Cirurgião Dentista I!
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II I!

II ConsuUÓrio:....:.... Rua Preso Epitacio Pessoa 139 II
,

I,I! (f d ) 'I!.
I em rente � BMPRI!SIlL

..

II
II

li - Aparelhagem modernissima - II
II RAIO X - CLiNICA - CIRURGIÀ II
II PROTESE - CLINICA INrANTIL· II
I'· . II
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!I· Dr. J�a��iml W. Jo��tinn li
II M I!

. II Ad d I.

II voga o , II
I I:
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II JARAGUÁ DO SUL" '11ii IIII liII

, II
II ' MAN SPRIUHT DEUTSUH II
II" li
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.8 ROBERTO M. BORST

t.

xx

Apagou a primeira velinha no dia 18 p.p., o

gracioso garotinho Fábio Vinicio, filho do simpático
casal Norberto Emmendoerfer (Sibila), os quaís
receberam em sua residência um grande número
de amigos: Os sinceros parabéns de Radar Social
ao Fábio, aos felizes pais e avós.

xx
Dia 16 p.p. houve uma reunião de amigos no

Marabá para a despedida do simpático colega
Lauro, (Funcionário do Banco do Brasil), muito
benquisto em nossos meios sociais. A festa esten.
deu-se muito animada, quando alguns amigos, no
final. disseram palavras de despedida. Ao Lauro.
desejamos muito êxito e muitas felicidades, nunca
se esquecendo dos numerosos amigos que aqui
deixou.

.

xx

filmes da semana:

"Após a tempestade" com Meika e Luiz.
"Três garôtas alegres" -Elfi. Vani e Helena.
"História de um amor" - Zilca.
"Que seas feliz" com LUiane.
"Meu tio" _. Raul. (Cóquinha).
"Mesmo assim eu te amo" com Helena.
"Volta, meu amor" com Marina.
"Mercado de corações" - Leopoldo.
"Em busca do amor" - Vani.
"Quanto mais quente melhor" - com Carla.
uÉ por ti que eu bebo" - João.
"Garôtas e samba" ... (festinha do Lauro).

xx

Pensamento da semana: Em vão condenarás
o pântano. Ajuda-o a purificar·se (André Luiz).

- .CentroVende-se
Vende�se uma propriedade contendo uma

casa de material e uma casa da madeira, sitUado
à Rua Epitácio Pessôa, 497 em Jaraguá do Sul,

Informações com Dr. Piccioni, em Corupá.

A Juventude e o

Cinema

Nascimento

Samir Luiz Tomelim

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Prepara-se a Fundição
Tupy S. A. pera o arendl
mento das necessidades
do mercado nacional, no

campo do ferro maleável,
nos anos de 1970, Dentro
das pesquisas realizadas, IBeneficios Sociais elaborou a Emprêsa impor, c oRUP.A - SAN1I.'A C.....TAH.I:NA

Cada Indústria que eur- lante proíero de expansão, � _

ge, é fator de progresso encaminhado ao BID, pro-
pera uma cidade. O melhor lero êsse

� que prevê con- (?"'-===:::::::::=======:::.:::::====,nível de vida de um povo cretlzeção em 3 etapas. a I t

é um dos primeiros resul- iniciar em 1966, até 1969. U A representante do II
1.=========0=========::;0 II Superenxoyais Blumenau IIII ',U II "II Vende-se Otima Chacara III, II Da. RACHEL LEHMANN, emIeregué, Corupé, PI'II 'I Guaramirim, Massarenduba e Esrrada ôcbrceder, I

II Em condições a combinar, vende-se II !I Illi, precisa vendedor(a), com ótima comissão.
II em São Francisco do Sul. ótima chácara II I '1'1' III!II colonial, com cerca de 50 mil met r o s U Informações à Rua Juscelino

quadrados, com duas casas de moradia, II Caixa Postal, 90 nII engênho de farinha movido com energia II,, II Jaraguá do Sul - SC liII elétrica, pastagens cercadas, bôa agua, iL rs

II terras de planta. Öttma instalação para II �===========::::;::.-..:�

II lavoura, e g a doI e i t e i r o.
-F

Distante II ..__---- ...---------------:::0.,.
II �oq��?metros do centro de São rancisco

II {(--PR'"ECISA-SE--llfiil!!I::l_Eiiiii!�1 ':_il!!!!lI!15!!.n !i !! ! ''-= II Tratar com o Dr. Murillo Azevedo E:'m II II li
III iiilil Jaraguá do Sul. Em São Francisco do

II 'III 3 BONS OFICIAIS PARA PALETÓ '1.1.'m' DR. J <:> R N S O E LT E R II Sul, com Alvaro Tancredo Dippold, Rua

-I
I CIRURG/fio DENTfSTIi I .;;: II Rafaél Pardinho, n.

o 159. II II 1 CALCEIRO, ' II
liioI'---------o--�-------I.' II Paga-se Cr$ 6000 para o paletó III!I:'

I,
Moderníssimo "A/ROTOR" I -...-------- ---------- II e Cr� 1.400 a calça. II

Reduz o tempo de trabalho
iii l�=--==::::":":;-===:::==--=====:::�=, 1.1: Tratar com oAl,PHA Alfaiate Modas I.!e aumenta o conforto do CLIENTE. II

I
II

, -

'I" Blotee Jaraguá Ltda. II �:::==:::==-.:::=======-:::f,_

IJ CLíNICA - CIRURGIA - PRÓTESE II II

I RAIOS 'x li 50 onos de' avanço na orle de construir "
iii Consultório: Av. Getulio Vargas,'19� m !I, Fábri�a de Bloc,os de Cimento para coris: II Dp. Reinoldo Mupap.

III (Anexo ao Depósito da Antarctica) ,1'lill' truções. Se VoS. pretende construir, adquira \:.!:o matertal desta fábrica que é o mais mo- II ADVOGADO II,G:i��iE!E!!5Eiil!!!!i!!!i!Iii!Ell!i!iiiSl: 3l li!!!EI!_!SE!l!!!!!!!!!1II H derno, e a construção sairá �ais. barato. II
i: fiii FRANCISCO MODROCK li Escritório ao lado da Prefeitura
ii Informações com:

LEOPOLDO KARSTEN n
li '

' '

li
ii nesta praça li

�:::==:::==========:::=::::::==:::::::::==:_..=:,..:::J

E D I T ,A L
,

(ACÃO DE USUOAPIÃO)
,

. �O Doutor Raoul Albrecht Buendgens, Juiz de
Díreíto da Demarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, Brasil, na forma da leí, etc.

.

FAZ S�BER .
aos que o presente edital de

cltação, com o prázo .de trinta (30) días virem ou
dele conhecimento, tiverem, que por, parte de
ADOLFO KOPSCH, residente e domiciliado neste
município e, Comarca, foi' requerida uma .AçÃO
DE USUCAPIÃO, para aquisição do domínio do
seguinte imóvel: - '''Um terreno, sito no lugar
Três Rios do' Norte, município de Jaraguä do Sul,
com a área de 90,324 m2, fazendo frente, na me

tragam de 171 metros, com terras de Adolfo Kopsch;
fundos, com 152 metros, com ditas de Mário Sch-
,warz; de um lado, ao Sul, na distância de 519,70
metros.: com ditas de Erich Meier e parte com
Luiz Schwarz e, do outro lado, ao Norte, com ter
ras dos herdeiros de Germano Weller e com ditas
de Leopoldo Schmecker e José Fuzille, medindo
540,10 metros. - "Feita a justificação, foi a mesma

julgada procedente, por sentença. E, para que
chegue ao conhecimento de todos interessados
e ningém alegue ignorância, manda o MM. Juiz de
Direito, expedir o presente edital, que será afixado
no local de costume, séde dêste Juizo, Edíííoío do
Forum e, por cópia, publicado na forma da lei.
Dado e', passado nesta cidade de Jaraguá do Sul,
aos vinte e cinco días do mês de maio de mil no
vecentos e sessenta e chico. - Eu, Amadeu Mahfud,
Es'crivão,' 'O subscrevi. - (as) Raoul A. Buendgens
Juiz de Direito.

' '

,

A presente cópia, confére com o original; dou fé,
Jaraguá do Sul, 251 maio/ 1965.

O Escrivão, Amadeu Mahfud

VEN'DE-SE
Uma propriedade com 1.200 morgos - terras

apropriadas pare o plantio do arroz - contendo
o seguinte:
Um bananal com 10.000 pés produzíveis.
30 morgos de arrozeira plantada.
10 mil melros de valas pera arrozeiras.
Llma estrada consrruide dentro do terreno (2.500mrs)
250 pés de árvores frulfferas enxertadas.
1 casa de madeire.
3 pasto cercado com arame.

12 mil pés de aipim.
•

1 Batedeira n.O 3 - com motor _ ótimo estado.
1 Carroça - etc. ele. etc.

I Melhores informações' com Vitor Zimmermann. I
li nas LOJAS DOUÃT - Filial Jaraguá do Sul

t AGJRA]]])lEC]MlENI@
- ,

Profundamente c<!>Dsternados comunica
mos a todos os nossos parentes amigos e

,

conhecidos o ,falecimento de nosl!!a querida
mãe, espôsa, av6 e irmã,

,

,Rosalia' L. Planinscheck"
ocorrido ao 30 de maio do corrente ano" com

a idade de 43 aOOR e 5 meses.
'

A familia ,enlutáda ,vem e,xternar por,
, este meio os seUB sinceros 'agradecimentoB a

'todas pessoas amigas e vizinhas, ,que a au·

xiliaram no duro 'ranse' que paSSaram, assim
como a todas pessoas, que ,enviaram, flores,
'e,acompanhara'm a' falecida-até a Bua ultima
morada.

'

, ',' ,

, Agradecem ,em especial ao Rewmo. Pe.
.. Franci,sco Luchtenberg, e a firma 'Tricotagem

,

e Malharia Jaraguá, pelos inumeros favores

prestados:'
, '

A FAMILIA ENLUTADA

Joinville Sociedade Desportos Acarai- seu p,OVO
Hislória

Pelo presente edital ficam convidados' os srs,
sócios' désta Sociedade, para 'assistirem a Assem;
bléía Geral -Extraordínärta, a 'realizar se dia 20
de Junho. com inicio às 9 horas, em sua secreta-

Conforme já vlnhemos redes, pois que poselbllí- ria, afim de deliberarem sôbre a seguinte
divulgando há muito,' éJ re aos cidadãos o ganho Ordem do Dia:
cidade de Joinville terá sua pera sua subsistência. Pa- Alteração dos Bstatutos Socíals;
Hist6ria . por escrito, em ralelernente, outros impor- .Aesuntos de Interesse Social;
livro primorosamente im, jentes reflexos tres. o de- Nota: Não' havendo número legal de söcíos na

'

presse. Obra de excepclo- senvolvlrnenro indústrial, primeira convocação Iarse á a mesma meia hora
nel valor, epresenta se com consubstenctados nos be-, após com qualquer número de SÓCi08.,

'

cêrca de 460 páginas, com neffelos sociais. ,LEVINOS KRAUSE - Presidente.
numerosas e belíssimas I

ilustrações e será lançada Dentro da Fudição Tupy ,

a públiCO posstvelrnenre diversas modelldedes de rf::::====:::::':'=::::::::::::=::::::========:::==:::==-:"�=,
dentro de 2 semanas. A a�sistência social benefi,

DR. WA'LDEMIRO MAZURE-CHEN' illlobra é de autoria do hls- eiern ?S �eus �ol�borado.
torledor Carlos Ftker, ven- res, attnglndo prínctpalmen. CLíNICA MÉDICA - tll:�U�GIA GE�AL II
cedor do concurso tnetí I� aqueles que mais neces-

iiruído pela fundição Tupy, I sttarn. Ressalta�, entre ou-

1111por ocesião de seu jubileu rros, a Cooperat.lva de ��n·
de prata, em homenagem sumo, o euxtllo familiar II II
a Ioinvtlle e a seu povo. extr� legel, os gabi�etes I

ULTRA 'SOM .1.11:médicos odontológicos,::' ONDAS CURTAS
com completa prótese den- III R. ULTRA VIOLETA ii
tária, a_ setores s!l�de, alt- I Rua Presidente Epitácio Pessôa 704 ii
men_taçabo, vedstwarso, edu- �\... ..l.J
caça0 ases e uma coo· ....----......-- -----...-- ::P

peraçäo efetiva entre capi-
tal e trabalho.

---------------------1Mercado do Futuro Dr. Francisco Antonio Piccíone
JH:�.D-':co - C.H..�_ 111':

e sua

Bombeiros promoverio
PrOY8 de Eficiência

Residência: Dr. Nereu Ramos, 419

Para o dia 4' de julho
esta marcada uma prova
estadual de eficiência no

combate ao fogo. A pro
moção organizada pelo
Corpo de Bombeiros Voo
Iunrénos de [oinvllle lerá
a presença de numerosas
entidades congêneres e

constlrulré algo de inédito
no assunto em terres cata-

Cirurgia e Clínica de Adultos e Crianças
Partos - Doenças de Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - CORUPÃrinenses.

JARAGUÁ DO SUL

\
.

�DKW·VEMAG
lBIElCAlR Oilll 'VIÉMAGlUIEI IRiO

snr.· CDmerciante' e

Industrial: Na salva-
,guarda dos teus
interesses, inscreva
te na Associação
'Comercial e Indus
triàl de Jaraguá do
Sul.

"

sua \ oportunidade' de adquirir ,o 'veículo
de maior categoria.

110.000 mensais
sem juros

. "

Através do Fundo Comum Douat de Veículos' - Rérie A

�Éa

SE voo� Jara-.Iguaense é MÚSICO,
não deixe de inscre
ver-se na Sociedade
de Cultm8 Artística .

Ela ne'oessita 'do
ncurso de todos
ara· projetar 8 cul
ra de nossa �erra.

, .

Melhores informações:

:Lój,�s DaUAT ao lado do CINE} JARAGUÁ

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CART'A
JARAOU.\ DO SUL (SANTA' CATARINA) SÁBADO, 19 DB JUNHO DB 1965 N.O -2 õõÕ '

. ,

�����������!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!�!!!!'!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!�!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" CARTA DE UM 'RAPAS 'D� 14 ANO� prêso
e processado justificando-se diante dos pais e,

notn �o ßSSOCIHCÕO Comercial e In�ustri81 da própria sooiedade. Foi publicada na Revista

rle J�r�nug do �ul ,d.e Psicolo�i�' Norm�l e Patoló�ica da Univer-
U I U uU U U sidade Catobca de Sao Paulo. EIS o seu, texto:

Tendo em vista o acôrdo firmado entre a As- "'A�" .'

sociação Comercial e Industrial de Jaraguá 'do Sul Porque voces I�ao fr,�cos (no bem) fOI q�e no�Todo Llons Öu.be, 'em qualquer parle do.mun e o Serviço da Aprendizagem tIndustrial, que re c;l�rdm o nome' de fortes,_ (no mal) -:- e a8S!� vo-
do, depende, d� ap�lo da gerne de sua com�ß1da_de. sultarä na instalação -de cursos de instrução par:á ces condenam um� ge�açaoJ conrra a qual voces pe
Seu v!llor, principal e a boa vonlad� do� .�Idac!.aos menores aprendizes, necessitamos de professores ca�am p�r�ue voces sa� fracos. Nó� demos a voces
que nao pertencem ao clube, mas cuia opnnao sobre para ministrar, aulas de Português e Matemática dOIS decênlos pare que vocês nos fizessem fortes -

'o clube e o seu trabalho pode ser fator tmportante I (ciclo primário). (,
fortes 1)0 amor, forres na bondade! ma_s v<?cês ncs

.

no conceito do Leonls.no na comunidade.' Os candidatos deverão preencher as seguintes fizeram fo rres no mal, porque voces sao fracos no
, O traramento �ue () Líons Clube dispensa' a� condições: �em. Vocês. não nos indicaram caminh� algum �ue

_ ,povo de sua com.�Dld�de ,p�de fa�er uma grande �I a) Instrução -:_ ter curso ginasíal ou squiva- Ilve�se sentido, �orqlle vocês me8�os Ignoram es!eIerençe. Se os cldedãos sao a�l�os e tem resp.elfo lente, de preferência, também, curso de 20 -, ciclo; c�mmho e d��cUldaram de p,tocur�-.Io, porq�e _ v,�c�spelo clube, as campanhas e atlvidedes Leonísríces b) Idade - devem estar quites com o serviço sao fracos: Diante das coisas proibldas, o nao ue
recebem sua entustésrtce ajuda. O povo' sente orgu militar' vocês, era vecllante e a atitude assumida era sempre
lho das realizações Le�_níslicas ein prol da cidade. c)' Sexo, .....: s6 poderão candidatar-se eleméntos in�er�a ...Qua�d� nós d.��an:',os grilos, você� retira,:,amQuando chega a ocesrao . de levantar fundos pera do sexo masculino' o 'nao e dlzlam o Sim, porqu� voces querJ�m
uma campanha, os cidadãos contribuem alegre e ge- d) Inscrições '_ a partir do dia 15 do eorren poupar os seus nervos fracos. A ISSO vocês cha-
nerosen.ente porque "os Leões realizam muito de bom". te mês, entre as 8,00 e 11,00 horas, na sede da Ag· mam "Amor". '

.

Como pode um Lions Clube granjear êsse lipo sooiação, sita a rua CeI. Emilio Carlos Jordan, Porque vocês são fracos, compravam de nós o

de conceito? Que pode o clube fazer além de pres- 175 _ sala I.
.

seu sossêgo, Quando nös
,
eremos .pequenoe, vocês

tar bons serviços humanitérlos em prol da cornuni- e) Seleção - será efetuada dia 26 do correu- n05 davam dinheiro. pera irmos ao cinema ou para
dade e Iornenrar a boa vonlade de sua comunidade? te, no horário compreendido entre 9,00 e 12.00 ho- comprarmos sorvetes; com isso vocês presrevem um
Eis alguns' meios cujo valor lern sido provado pelo ras. serviço não a nós, mas à comodidade de vocês _

rempo e pela experiência.
, porque vocês são fracos. Fracos no amor, fracos ne

1. - Menrendo o público bem informado de r,:;;=--===::::::=====:::==::::::==='.� -:::=:::::-=� pactencíe, fracos na esperança e fracos na fé. Nós
seus planos, suas campanhas e realizações. Isso é ir tr � � � Ir 011-0� II somos (fortes no mal) _ mas as nossas almas tem
feito mediante uma cooperação contínua e amistosa iii \W, PA � PA em \W1lllrllllUIU'at. apenas metade da idade de voces. Nós fazemos be-
CO'11 os veículos noticiosos da comunidade - jornais,

II
rulho para que não tenhamos de chorar por todas

,rádio e televisão. Os redatores e gerentes das esta- li - I as coisas que voces deixaram de nos enainer. Sabe-
ções têm satisfação em divulgar os planos e realiza- I Contendo 6 peças, luz, água encanada II mos ler e contar, sabemos quantos estames bá nesta
çõ� de mérito, de rôda organização de serviço co- III e próximo de ônibus, vende-se ou troca-se III, ou naquela flôr, sabemos como vivem 08 animais e
múnal sern fins lucrati,Vos. Tôda menção favorável por casa ou autom6vel em Jaraguá no mesmQ H conhecemos a estrulura de um pé de capim, apren
sôbre 'seu clube reflete na opinião pública sobre o II valor. Base do neg6cio 3 milhões. Tratar com II demos a ficar quietos DOS bancos da escola e a Ie
Leonismo e a sua obra,.

. �I' ALOEU GONÇALVES na Cia. Jordan, filial li vanlar o dedo, a fim de contarmos coisas sobre bi-
2. - Tendo orgulho de seu clube. Usando o, de Jaraguá. !i chos e plan las silveslres - ma� voces nao nos en-

seu emblema Leonísfico e pondo-o proeminenIe à l.!.,,:::========-:--==:::=:::b sinaram como enfrentar a vida. Nós estaríamos alé
mOSlra onde lhe fôr possível. Mantendo suas plac�s

N a c I" o n a I dispostos a crer em Deus, num Deus infinitamente
de eslrada em bol1T' estado de conservação. Fa'zendo· Uni ã O Dem o c r á li c a forle que ,udo compreendesse e de nós esperasse
se representar nos desfHes, paradas e oUlras funções

Secção de Joroguó do Sul que fossemos boos mas voces não nos Dloslraram
onde haja oporlunidade de fornar público o serviço um só homem que fosse bom pelo falO de crer em
Leoníslico. Quando o clube lermina uma conslrução Convenção Extroordinório Deus. Voces ganharam muito dinheiro com serviços
ou uma campanha de melhoramentos da comunidade, CONVOCAÇÃO religiosos e voces murmurarem orações seguindo

; coloque na mesma um cartaz do Lions.
De conformidade com o dispOSIO no § Único do apenas velha rolina.

�. _ Falando sôbre Leonismo
..
Todo sócio de

Art. 30 dos Estalulos em vigôr, ficam copvocados Sr. Policial! põe de parle o leu cassetele e a
um Llons Clube deve ser um E�balxador de Boa

os Membros Efelivos e Suplenles do Direlório Mu- lua pistola e nos diz o que nos interessa saber: é
Vonl.ad'e para seu cl.ube e para

A

LlOns Internacional.
nicipal, os Verebdores eleilos à Câmara Munici- ver,!ade que amas a ordem pública. a que serves, ou

Este�a sempre bem IDformado. soi>.re o pr�grama de
pai e seus Suplentes, em exercicio, para a Con não será que amas apenas o direito que tens ao leu

serviço de seu clube e o serviço IDternaclonal pres-
venção EXlraordinária do Partido à realizar-se ordenado e à tua aponsenladoria? Sr. Mi n ist r o

tado por Lions Internacional, a fim de que quando
no dia 20 do corrente, às 9 horas da manhã, no moslra-nos se és forle como homem conlando-nos

lhe perguDtarem "O qu.e faz�m. os Leões?, yocê sai-
Sa1ão do C. A. Baependi, para deliberarem sõbr2 a quantas obras boas pralicaste ocultamenle como

ba respond.er. O �onceJl.o publico do Leo.OIsmo �m seguinle' .
crislão? Será que nós não somos as caricalUras da

sua comuDldade e um refl�xo de seu próprio concello
ORDEM DO DII\ exislência de vocês lôda feira de mentiras? Nós

pessoal como Leão. Seja alivo como Leão nos
somos desordeiros públiCOS e fazemos muito barulho

assuntos de sua comunidade; participe leonfslicamente a) escolha do candidalo para concorrer pela
_ rr.as voces lulam às ocultas, uns contra os outros,

_ qu�n�o .u'!1 pouco de esfôrço eXlra de s�a parte legenda da UDN ao cargo de Prefeito Municipal estrangulam-se comercialmente e êlrmélm inlri,gas paraconlrlbuJra par'! lorna.r m_elhor a �,ua comuOldad,e. O nas eleições de 3-10 1965;
conquistarem posições rendosas, não é? Em lugar

povo procurara a dlfeçao do Llons Clube se Iodo b) assunlos de interêsse �o Parlido
de voces nos ameaçarem com cassetete, ,voces deve-

Leão fôr um líder na aparência e na ação. Jaraguá do Sul, em 2 de Junho de 1965 riam bos colocar face a face, com homens' de ver,
Eis alguns �os �eio� pelos quais um Lions OCTACILIO P_ RAMOS, Presidente cJade, que nos moslrem qual o caminho cerlo (nãoClube pode conqUislar a amizade, a boa vonlade e NORBERTO S. EMMENDOERFER, Sicreürio com palavras mas com exemplos de suas vidas).

o, apoio do público. Os' dois devem trabalhar iunlos. Mas aí 'voces são fracos - no bem -. -

Aque.O bom es�írilo comunal au�enla a necessidade de

li
(jcz:nfirm.... tXi__� les 'que 'são 'forles (no bem) vão para a mata virgem

um bom LlOns Clube; um. LI?ns Clube .d�pende do
FOTO PIAZERA I

curar os negros da Africa, porque eles desprezam
espírito comunal para atlDglr, seus obJetiVOs. Is.so

.

voces, assim como nós desprezamos. Porque voces-
aconlece tanlo no plano local, como no plano naCIG DE!F'RONTB Á PRE!F'BITURA - JARAOUÁ DO SUL são fracos no bem e nós somos fortes no mal.
Dal e no plano internacional. C> conceit� do

LeoniS'1
Fotografiu em Geral _ Fotocopias de Documentlos _ Mãe, procure rezar, porque esses homens fracos

mo..• o que os outros pensam de voce e de seu 'Filmes e Material Foto -

Apa�, Ibos e Acessórios

I
estão Iodos armados de pistola.

'

clube... depende da soma total do que o Lions Clu-
bes de, todo o mundo fazem para granjear essa boa A pedido. atende a domicUio '. tambem

em lO'!CIlidades YiaiDhas '

vontade e êsse apoiO.

Era Ulna Vez_ E_'l&J!liI.__-�- .- ii .Ie

nolo di ßssoctac80 Comercial e Industrial
de ]orauuá do �ul
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Eletromotores Jaráguá S. A.
Assembléia Geral Extraordinária

Edilal de COQvocação
. Ficam cônvidados os senhores acionslas para
se reunirem em assembléia geral extraordinária, no dia
30 de Junho de 1965, ás 15 horas, na séde soçial a rua

Prof. Anlonio Estanislau Ayroso, 83, afim de ,deliberar
sôbre 'a' seguinte ordem do dia: '

a) - Aumento de capital e alleração dos eSlalutos;
b) - À:ssunios de interesse sQcial.

,

Jaraguá do Sul, 12 de junho de ,1960. ,

, Elelromolores Jaraguá S. A.
Eggon, João da Silva, Direlor Gerente

O vovô conta a seu ne de fazer pontaria e pon
to uma hit!t6ria: ,"Na Rús- do a arma de lado pôs
sia vivia noutros tempos se a �cenar para o car·

um ladrão, que ,se tinba roceiro, afim. deste o aju
dicidiào a assaltar uma dar a reparar os su�pen
carruagem, em pleqa fio- s6rios.
testa. Quando precisa- - Qlle hist6ria esqui
mente fazia pontaria com sità! - inierx:ompe - o
o seu rifle sôbre o Qarro- 'o neto.

'

ceiro, os suspe,�s6rios das" _ Lá isso é verdade.
calQas se I partiram e es- . ,.,

tas começaram a cair.lhe �as mais esquIsito e. o
lentam'ente até ào joelho. tItulo: Chama-se:"Coexls-

'

Então '-o ladrão< deixou' tência! (tp)'

Em face do que ,prescreve o, nôvo código e)ei
toraI, alertamos os senhores, associados para o que
a Lei estipula em seus diverRos artigo�:

,

Art. 2°. - São eleitores OB brasileiros maiores
de 18' anos que se alistarem na forma da Lei;'

, Art. 4° . .,- O alistamento e o voto' são obriga-
tórios para brasileiros de ambos' o.s sexos.,

•

'Diante do espost(), convém a08 Qlembros de
nossa sociedade de cbsse, fazer uín levantamen,to
entre' seus empregados e promover dentre os mes

mos o alistamento 'eleitoral.'

-
.

'jaragu'aensel
,
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