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)
interior do

Di'a Nacional

da Famííla.
BRASILlA, 2 - No dia

8 do corrente será co

memorado pela primeira
vez no Brasil o «Dia Na
cíonal da Família», ins
tituído recentemente pelo
govêrno da União.
Entrarão em rêde to

dos os canais de televi
são e três mil emissoras
de rádio da Nação

catarinense

Diretor:

EUGÊNIO VITOR SCHMOCKEL
Impresso. na :

Socied/Jde GrBlic/J Ayenld/J Ltd/J.

Candiâalo Nilson
.

Bender
visilar-á o extremo

As assíneturas, embora
aquém do seu custo' real,1----------...;.-,.;........------serão cobradas com

I
.

Aconlec'-e'U' •.-.. Iacréscimo de 100,00
anuais, 'com o 'que serão.
cobertas as pes a das ----- .....J

d.�spesas- postals que 'esta do AdveBtelE. Steingräber foi a ora-
doravante estão sendo d d t N
exigidos pelo DCT. A Comunidade Evangé- ora

b
a urma. ossos

líca Lurherana de jaraguá para ens,
-

do Sul. apresentou dornln- Recebeß.1os, egu�l.men!e,
go último, Interessante uma at�nclosa perncipeçao
programa de comemora-

da epllcada Srta. Ann�-'"
çäo do primeiro domingo grete �el�er,_ que concluiu

do advento. O S a I ã o
com· dlstlDçao a quarta

Pdroquial esteve comple- série do ,GiD�sio. Divina
lamente tomado..As apre- Pr�vidência. Qu.arta feira

sentações foram simples �stlveram reun.lda� 'e_m
mente festivas e do agrado JaDt�r de �onfraler"'za.çao
geral.

e qUlo !1 feira houve missa
.

em açao de graças, ceie-
Paraquedistas da Guanabara

I
orada na Igr�ja .. Marri�.

Cumprindo promessa,
Nossos cumprimentos a

estive,ram -ern Jaraguá do Anoegrete.

Estado
-

Sul, os paraquedistas da P.nte Abdon Ba'bia
Guanabara. Os saltos em

d paraquedas, as competi- Mais uma vez esteve

r,e UZ ções de volei e fuleból de interrompido o trânsito Da

campo '. atraíram grande ponl� Abdon Batista.

I assistência. Com o cum-
Está caindo de vé!ha. O

axa primento da promessa, os que é de lamentar mais é
As vendas de carros paraquedistãs creSCl'ram que a nova foi feita pela

novos, no- Bràsil, no pri- O Estado de Santa perante a população e o
metade e a outra parte

meirQ E'emestre de 1963, Catarina,' bR,ixou Decreto C. A. Baependí recuperou�
ficou· para as, môsc:as.

foram euperiores às, de SF 30-t1-6b 11.0H�, redu- se.
,;

- Do jeito como vai, a

igual periodo em .1962. zindo d'e 5% para 3% - ponte sairá sómenle em

. O total no periodo cita- Treis por cent9" - a Jantar de ,formatnr 1965. E· por um pr.êço
.

do, foi .de 89 mil
-

unida- partir do exercício de �a,-feira, no Restaurante que não é bom falar ...

des; com os resultados 1964, 'a a!1quots. da Taxa jussara, estiveram' reunidos I n � ê n d i o p a vor o Si»
de julho .. o total se eleva de Assistência à Indú8u em jantar de -

confraterni-
a mais de 102 mil uni· tribo local. zação, os técnicos conra- La.vrou pi!voroso incên-

Diz o Minisiro que a .dades. bilistas. ,do öno de 1963, dia na Companhia. lensen.
C t· V lk Das duas medidas, uma TAd f

·expefieAncia. tem demons- on IDua a o swa- formados pelá E s c 'o I à
.

o os os recursos oram
,

..

1 deva ter causado a ma-
.

b'l' 'd O b bgen e.m prImeIro ugar Técnica de Comércio São mo I :za os. s om ei-
Irado que multar não resoJ:.: nas vendas, pois nos-seis nifestação - .(>ficial elo

Luís, de., Jaraguá do Sul. ros de Blumenau e das
ve, pois há sonegâdores p.I,'imeiros meses do ano govêrIio: Ou a indúst ia

Além da alegria por ver emprêsas. particulares, en-,
assistidos;" hoje; em 'dia' col,ocou no mercado mais furatlteira ,não 8uportou I íd tre elas, os da Garcia,

d 2'1
' o impacto' do tributo um curso conc u o,. os

f h
"por verdadeiras organi- e .1. m.l. sedana, c?ntra sôbre a' materia prima abraços e. as �espedldas [>oram, eróic!Js. Da casa

-

It
.

t
. 17 mIl umdades em 19ual 'd d 1- comercial, coilta-se, não

zaçoes a amen e especld, .

d d' 1960 não atin'gindo o fisco a \
os emals c� egas. .

b
r d

" , , d' perlO· o e 1:., -, so rou nada. Estima-se
Iza as em matena e

D 19'65
.

'Ih d
sua finalida_de tributária, F o r m n t o r a s o prejuizo em cem milhões

-

d 'b"
e a JU o e OU 't

- .

d' t
.

IsODegaçao
_ "o tri u�o. _ .1963, foram' produzidos,

a. SI uaça� ID, us r.la Dia.6 d-o e o r r e (] t e de cruzeiros,

AceDlua o' Prof. Carva:- no Brasil, mais de 262
é tal

_
que nB;0 preCIsa colaram, gráu os formdn- -:-----------"'---_

lho Pinto que a prisão já mil carros de pas8agei� ou. n�o preCIsava �er dos do Curso Norm�1 Snr. Comerciante e I'é aplicada em diversos ros, tendo a VQlks'wagen, aSSIstIda, como () preVIrß Regiona] "João do Prado I d
'

paíse's, com muilo maior nesse total, a participa-
o Estado.

Fatla", -em Corupá. Eqtre
n ustnal: Prestigíe-

amplitude, e a sua adoçijo' ção d,e 460/('). ou
" seja, \E, a taxação que, a os âiplomêlildos cOl1tamos

a tua classe, inscl'e-

é revestida -de cal,1telas, IQ,ais de 122 mil-' t:lDida- principio, pareciamedIda com a, distinta' e aplicada vendo,'ie na Associa-

para nãó atingir, os 'con� des. E' mai� 'U;ID bene- de defesà da. industria, Srta. Ive�e E. Steingräber, ção Gpm e r c i a I e

tribuintes de baixa tenda ficio trazido .ao Brasil no _Estado, passou a ser fitha de tradicional família Industl'ial de Jar'a-

e pequenas 'emprêsas. pela livre iniciativa. uma, taxação inó�ua. corupaense.. A Srta, Ivete ;...__d_'o_..S_u...I_. ....;;..__�

Para seu conhecimento e devidas providências,
abaixo- transcrevo o teôr do telegrama 0.0. 766/65,
procedente do Serviço de Identificação Profissional
do Ministério doJ Trabalho e PrevidênCia Social.

"fnformo-vos que, com o .enquadramento dos
Identificadores comp, Auxiliares de Datiloscopistas,
não será mais admitida a cobra_nça 'de qualquer
taxa para expedição de carteiras profissionais. Tal M" d 100 "I

•

Icobrança será considerada falta gravíssima, de acôrdo ais e
.

mi veleu OS
com o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da,'
Uniäo. Solicito ii divulgação dessa informação nos vendidos no Bràsil
órgãos àe imprensa local, tais como: jornaJs, Esta-
çoes de. Rádio e TV, Diários Oficiais, ,et�," em 1963A.gradecendo a al"lnção que fôr disp'ensada ao

presente, renovO'·a _ V. 3ia. 0'8 'protestos de aprêço e

�onsideração.
. -

,

a) HÉLIO DOS SANTOS
pe'legadó Regional do Trahalho-

A. imprensa do paísludenililtas catarinenses
tem divulgado que o pra- desejam aglutinar suas

sidente da UDN jiacíonal, fôrsas, dêsde já, em tôrno
deputado B-ilac Pinto, de Um candídato que sig
está realizando oonsultas niíique a renovação e

aos diretórios regionais, consequentemente .possi
söhre ,a conveniência de billte a reconquísta do
antecipar para os pri- poder no Estado, oa.líde
meiros meses de 1964, a ras vem intensificando as

oonvencão que escolherá suas atividades políticas.
O' candidato udenista à Joinville, o maior redu
presidência da república. to eleitoral udsnista em

Estribados no exemplo Santa Catarina, indicou
do governador Oarlos um nome de alto gabarito,
Lacerda, que já

-

se en- que vem encontrando
centra em plena campa- grands' receptividade nas
nha, mesmo sem 'estar bases partidárias das
com o seu nome .devida- mais diversas regiões.
mente homologado pelo \ Trata-se do economista,
partido' 'e levando em tudustrial e bacharel em

conta que também os Direito, dr. NILSON
,

'Vigorando o Salário Família
Rio, 2 - Entrou em SALÁRIO MíNIMO

vigor ontem a rei' que COM 100%
estabelece .o s ii I á r i o
família

-

pãra todos os r RIO, 2 - Representan-
tes sindicais de 22 Estados

trabalhadores filiados à vão procurar o Ministro
Previdência SociaL· A lei Amauri Silva a fim de
prevê que o benefício sóllcíter auto-rização para
será pago 'aos Iilhos imediata revisão dos atuais
menores de 14 .enos na níveis do salário mínimo
proporção de cinco por pare vigorar na base de
cento sôbre o salário cem por cento a partir
mínimo da região, de 1° de janeiro de 1964.

Delegacía _ Regional. do Trabalho
\

em Saata Catarína
Senhor Diretor:

Pr:jsão Para: Sonegad·ores
do Impôsto- -de �Renda

.

'{

RIO _..:. O Ministro da
Fazenda encaminhou pro-

.

jeto de lei, áo Pr�sidente
da República, sôbre a

cobra,t)ça do imp,ôsto de

r�Ada, estabelecendo (Art.
40) ',a pena _de detenção
para os casos de evidente
intuito de fraude, na decla
ré!ção ,de ren,dimentos e

bens. Pede o Prof. Carva
lho Pinto que fiquem su

jeiros à mesma pena os

regis'tros fdlsos eh) livros
comerciais pu f.iscais e de
informaçõe� fplsas sôbre
matéria ,relevante para o

fisco quem ein relaçao é!0
próp,rio conrribuinJe quem
em. rel'ação a terceiros.

Castelo Gandolfo
e seus' herdeirosoeste

líderes da região, visando
a conveyção regional da
UDN e consequentemente
a sâcessão estadual.
Prepara-se dessa forma

a TJDN catarinense, a

exemplo do que vem acon

tecendo na esfera federal,
para em princípios do
próximo ano, lançar ofi
cialmente o seu candidato
para 65 e partir para a

reconquista do podar.

Continúa repercutindo Prizemos, com setísfa-
o artigo estampado em çäo, que a autora do
nossa edição. anterior, no artigo, Senhora D. Tere
qual focalizamos a procura ztnhe Cascaes Dias, é
dos herdeiros do famoso neta de Victório Gendolfo,
Castelo Gandolío.

'

portanto sobrinha do nos·
.

Além da visita dos di- 80 patente aí de ßrueque.
versos parentes residentes Anunciamos lambem,
nesta zona, recebemos que o caso está a ser
atenciosa missiva da Re- cuidadosamente estudado,
viste Luso-Brasileira, que pelo que já' informamos
se edita no Eetreito-Flo- O PAPA PAULO Vf,
rianópolis, vaseda nos onde estamos esperando
seguintes têrrnos : notícías. Sabemos, que lá
"Prezado Senhor Reda-I existe um testemento, que

ror: Gratos pelo envio do .certernente vai dar-nós
exemplar do seu conceí- possibilidades, como tarn
tuado jornal, que trouxe bém tornar o assunto o

novidades, isto a respeito caso maís extraordinário
do assunto que estamos da imprensa de Santa
publicando, do Castelo Catarina.

Gandolfo: N e s t a
Gostertarnos que nos

remetesse, se Iôr possível,
outro exemplar dêste nú
mero, e também do nú
mero anterior. Em eepera
do enviamos revistas pare
o Sr. Diretor ficar a' aa). Mário F. Dias e

conhecer melhor a nossa Therezinha Cascaes Dias

publíceção. - Diretores."

BENDER, que além do
apoio de .Joínville e da
região norte, já consolí
dou a sua posição no sul,
na serra e em' alguns
municípios do vale do
Itajaí.
Quer nos , parecer que

Joinville Ioi realmente
feliz na sua escolha, pois
vem de indicar um homem
moço, oriundo do nosso

osste, que se impos, no

norte, pela sua capacida
de e pelo seu dinamismo.
O dr. NILSON BEN

DER, que é diretor ge
reute de uma das' maiores
indústriaa de S. Oatarina,
a Fundição Tupy de
Joinville, nasceu em Pira
tuba, frequentou o ginásio
de Caçador, por alguns
anos, e esteve na gerência
da Oia. Laminadora Oa
çador.
O ilustre senador Bra

sílío Oelestino de Oliveira,
está inteiramente solidá
rio com o lançamento da
candidatura Bender.
É o que nos ocorre ao

sermos informados que
o provável candidato
udenísta ao govêrno do
Estado está com viagem
marcada para. o extremo
oeste.

Segundo essas fontes,
o dr. NILSON BEKDER,
em companhia do vice
líder udenista na Assem
bléia, deputado Walter
Zigeli, do ativo represen
tante do extremo oeste,
depu·tado mmtil Belani
e do representante de
Join ville, deputado Arno
Bnke, nó próximo dia 24
do corrente, deverá �jsitar
Ohapec6, quando estabe
lecerá contatos com,. os

Circulação do
« Correio do POVO))
Em virtude das festas

natalinas e de fim-de-ano,
o «Correio do Povo»
avisa os seus distintos
leitores e favorecedores
que deixará de circular
a edição do día 28 de
dezembro de 1963, para
retornar com a edição
de Ano Nôvo, no día. 5
de Janeiro de t 964.

oportuntdade
apresentemos os nossos

votos de felicidades, com

desejos de -UM NATAL
F�LIZ e próspero ANO
NOVO ..

A partir de 1964, por
tanto, o «C o r r e i o do
P o v o» será cobrado da
seguinte maneira: Assi
natura anual, 600,00 ;
semestral 350,00; avulso
Cr$ 15,00.

Esperamos p o d e r

contar com a considera
ção dos distintos leitores
e favorecedores.

'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I,

-. �,\

,ASSINA l"IRA':'
ßnual. , Cr$ 500,00

,

Sel\lestral "
, • Cr$ 300,00

Avulso" ,", , Cr$ 15,00
--

"

"I'
" 'BNDBRBÇO:

' \. - a, sra. Rosa, espÔsa
,-

Caixa 'Postal, 19' ,

'

do sr. HeoJ)ique Bortoliní:
flvenidJ Mal, Deodoro, :210 "J'

I biJarágua iiG Sul' _ S. Catar-i�a
- O, sr. '. ose, Jaco It

.

-

_
em Itapçcuainho ;

o ar. Francisco 'A, Voigt;

'/
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PAgina ãOORREIO

" De�,aração I de /

,
\ Bens Pára Obter
Empréstimos"
BRASíLIA - o chefe

do Gabinete Civil ênviou
circular' aes Ministérios
e demals órgãos dà ad
ministração drreta e indi-

,

reta; determinando brovi
dêneías para o cumpri-
mento da lei 4,069, de
'il-6-62,. que pbrig� os'

I
interessados em emprés
timos de estabelecimeptos
oficiais de crédito a apre
sentarem c e r t i dão da
deelaração de bens para
obtê-los. A medida foi
sugerida pelo ministro da
Fazenda prof. CarvalllO
Pinto, que disse já ter '

determinado a providên
cia aos órgãos subördi
nados à sua pasta.
Recorda-se que üa lei

estabeleceu que "ninguém
poderá oferecer bens de

qualquer espécie, em gà-
.ràntias de empréstinios
em Caixa Econômica, ou
estabelecimento de crédi

,

to, de cujo capital secial
participe na declaração
de rendimentos da pessoa
física ou na guia de re-

tenção na fonte, desde
que, nesta última hipótese'
-eomprove a propriedade
de títulos ao_ portador".

Anita Eckberg
na Justiça

A ÚNICA*linha
completa de

camihhöes
nacionais! .

'

ROMA - A atriz Anita
• ,Eckberg declarou ante
um tribunal que seu ex

amígo, o ator italiano
Franco S'lVa, lhe exigiu
20 mil dólares com

-

a

ameaça' de que em caso
contrário escreveria um

artigo pará os jornais
sôbee a relação que aquela
tinha com "uma pessoa:
agora casada", Tes)emu
nha de Anita, representoe
nova fase em sua.batalha
legal com Silva a quem
acusa de Ialáificação, ten
tativa de defraudação 13

t e n lá t i v a de extorção.
Anita, compareceu na au-

"diência do tr ibunal com
seu espôso, o ator norte
a m e r i c a no Rick Ven
Nutter, e chamou a=aten
ção pública péla sua apre-
sentação. O Promotor "-

_perguntou .se podia iden-:
tificar a pessoa com quem
havia mantido relação e

que fundamentava a exi
gêneia de Silva, e ir'a·triz
declarou que não desejava
'f_azê-Io. ,

.

, /

��GhP""��

Cure( seus mates e poupe seu'

-bom dinheiro. comprando Da

,FARMAGIA- .. NOVA
,ie BOBERTO M: HORS! ,

.i que dispõe demaíor sortímea,:'
to na praça e oferece seus àrti;

gas à'preços vantajosos
Rua A\aJ. Deodoro 3, - Jaraguá
�����,

".
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de outubro, de 1963, no

raunicípío de Ioinville, que
é o maior centro arrec .

dador de impostos do
Estado de Santa Catarina
foi: Prefeitura Municipal
Cr$ 1.500:000,00 .: Cole- Podem ser pedidos
torhl EstadlJdI Cr$ .... também pelo reembolso
11.500.000,00 e. Coletoria ou por meio de cheque,
Federal Cr$ 12.600.000,00. vale postal ou valor SENHORA DE COPACA

.

A Fundição Tupy S.A. registrado em nome de BANA - Rua Francisco
arrecada quantia superior IGR�JINHA DE NOSSA IOtaviano, 5 - A - (Rio) .

a quatro milhões de cru- .

::��:O pOT di. úlil

de, Sint�zem I Rádio Co�n·.e Julouille ,
, .'O amoJ e o football

'A.NO XLIV C:A.:rA.RINA)

Pe. Bernardo Glaraval
E:QlmendörfeJ:, SCJ
No dla 30 de Novem- possui grande parte de

bro de 1963 comemorou seus . familiares e onde
o Pe. Bernardo .Olaraval residiu por largo espaço
Emmendörfer o seu ju- de tempo.·
bileu' de prata sacerdo: !

'

tal, na ordem do Sagrado Pad.�e· Bernardo Em

€oração de Jesus." 'mendõrfer, pela sua

O acontecimento; como' invulgar inteligência, é
não podia deixar de ser d�ntro da Ordem Reli ..

está, intimamente 'ligado grosa em que' ordenou,
á 'cidade de Jaràguá do 'um dos gr�ndes valôres
Sul, ,onde o sacerdote intelectuais. Por maís
______--,-_1 de uma vez utilizou-se

"

' .' das páginas d'O Correio
1&' V I SO< do Povo para demons-

.
f\

.

' I trar- o brilho de sua pe-
O aenhor Coletor Es- n�, contando .aos .

nossos

taduaf:�vi,a aos senhores leItores.� hístôría dos

Contribuintes, que o prazo �mm�ndorfer em Santa

para r e co lh í m'e n to dos Catarina.

impostos eorreepondentes
ii, segunda quinzena de
Dezembro, terminarä im
preterivelmente, no dia
10 de Janeiro pröxüno
vindouro.

Jaraguá do Sul, 26 de
Novembro de 1963.

HAURO SCHNEIDER
coletor

Assinalando a 'grata
etemeríde, diversas sole,
nidades, deverão reali
zar-se, em data de hoje
e amanhã às quais se

associa prazeirosamente
este semanário, para tri
butar ao sacerdote jubi
lar as homenagens a que
faz [ús.

, As. arrecadações de Ioínvílle,
cl ma,nchesler catarinente
Com dados elaborados

pelo Departamento Econô
mico da Fundição Tupy
S.A., a' cldade.de Ioinvllle
até outubro do corrente
ano já recolheu quase
õ bílhõee de cruzeiros em

jmpos,os e taxas.
A maior péilrc�la cabe

a Coletoria Federal, com
50% do tötal: o Estild'o

.
',
arrecada �6'/o e a Pr\\!fei·
lura Municipal 14%
A média da arrctcad'ação

-por dia útil, durante o mês

, ,

Se ela marcar uni encontro - jôgo combinado
ela· não vem' - jôgo adiadc
aqIbos chegam tarde. .

- jôgo atra,sado
ela pilga-Ihe a mão - ataque de surpresa
ela refira a mão' .:.... defesa perfeita
ela consenJe - ddesd falha
há'" falta de assunto - '- desânimo na's jogadas
êle pede um beij� - chute para goal :

ela nega - bôa intervenção
elö consente.. - Goal
ela Deija sem ,p�dir ,- iôgo bruto
�Ia ,beija. de surpresa _.:. jôgo perigoso
ela erra' á bôca - bola fora
não st7 beijam - jôgo empatado
casam-se ..,..

.

a culpa é do juiz

,Pára sólteir:,os" parO:. nQ.ivas e

'-Para 'o lar., Ezoelentes para ,(),
lar. ExcéZent6s para' usar..�. Os

superenxovais 'BZuménau silo
garantidos por famosas marcas'

da 1ndu$tr:ia Textjl :·Catarinens·e.
Você se arrgulhará de t�r em

seu lar os superenxovais Blume
. nq.u. Aguarde a v.isita de' uma
,

representante.
.

Agente autorizado nest�
praça SF. Moacyr Silva.

" .

P.REVIDE:N,CIA SOCIJ\L�
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos COMerciários'

_.

Progra,má' "de, Esclarecimentos' .

,

I ALo.0 PRÂD�I
Senhores. segurados: Vamos contar,· a partir

'des Ia data, com esta coluna do, semanário local,
,

graçes a compreensão de seu, Diretor - sr. Eugênio
Vítor' ôchmöckel que, de imediato, nõ-Ia cedeu gra
ciosa e destnreressedamente. Deixamos aquí consig
nados ao' sr. Eugênio Vitor ôchmöckel os nóssos
melhores a·gradecimentos.

O ensino será gratuito Tais esclarecimentos serão baseados na Lei
e tem as mesmas van n,» 3.807, de 26 de agôsto de 1.960, regulamentada
tagens do ginásio tradí- pelo Decreto n.v 48.9õ9-A, de 19 de setembro de 1960.
cíonal. Os alunes rece- Não irei tecer considerações em tôrno de deveres e

berão uníforníes, aven- direitos, tão somente como os senhores .segurados
tais para ,8S aulas de ofí- de�em. proceder pare o encaminhamento de certos

cína, condução da cidade 'beúeffclos e quando fazem _iús dos mesmos: Muitos
à escola e vice-versa, acusam e -reclamem e nao se dão ao trabalho de

almoço nos dias em que conhecer a lei. Justifica-se âSSÍm êste modesto pro
houver aulas pela manhã grama que outro .obleüvo não tem sínão o de escla
e a tarde e assistência recer QS senhores seguredos, principalmente os em

médico-odontológica. pregados do Comércio que ainda .não despertaram
pera a orgenízsção de seu Sindicato de classe o que
muiro lhes podia valer; Ha 7 anos que venho desem
penhando o cargo de correspondente do IAPC pera
05 munlcípios de. Jaraguá do Sul, Corupé, Guaramt
rim e Masserendube. Tenho observado e sentido que
muiros segurados julgam que o correspondente lenha
a obrtgeçäo de preencher requerimentos, fazer recla
mações e recursos, etc. Compete, senhores segurados,
ao correspondente: arrecadar, pagar benefícios com

os próprios recursos locais e esclarecer como enca

minhar requerimentos, distribuindo, gratuitamente,
como sempre tem feito, os referidos formulários.
Tôdas as despesas estão afetas ao correspondente.
Não é ternbem obrigação do correspondente preen
cher relação dos empregados pare recolhimento das
contribuições, estas devem' ser feitas pelas firmas
empregadoras' ainda que seja firma individual. Todo
o empregador deve manter uma peste especial, onde
arquive, na devida ordem, os recibos passados pelo
correspondente, salvaguardando assim os seus pró
prios tnteresses: Da bôa ordem, depende O' bom
atendimento. Os recibos rneís iS,nrigos devem ser

postos em baixo. os mais novos em cima, em ordem
de ano e meses. Os que ainda não possuem arquivo'
especial, ou seja urna peste - classificador rápido -
procurem adquiri-Ia e comecem ainda êsre ano a pôr
todos os' recibos na devida ordem, desde o primeiro
até o último. ßstes recibos, senhores segurados,
sempre vos serão exigidos, quando do 'pequerimenfo
de qualquer beneficio.'

-

(novos esclarecimentos na próxima edição dêste semanário)
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Oportuni.dades'
'\ '

parei
jovens éafarinenses

•

A Fundição Tupy S.A.,
cujas iniciativas sociais
já mereceram destaca
dos e Iavoräveís pronun
ciamentos, acabá de jun
tar a seu acervo maís
uma realização: a cria
ção de um ginásio in
dustríal. Esse Ginásio

Industrial, totalmente
mantido pela Fundição
Tupy S.A., iniciará suas

atividades em t= de mar

ço de 1964" achando-se
abertas até 13 do cor

rente as matriculas para
os exames de admissão
que realízarse äo nos

dias 18 e 19 deste mês.

Para qualquer infor
mação, os lnteressados
poderão dirigir-se a se

cretaria da Escola 'I'éc
nica Tupy - Caixa Pos
tal, 35 - Joínvílle - RC.

1 SIMCA "JANGADA"
.

POR MIL CRUZEIROS !

Nilson Bender
foi a Brasília
Viajou, no dia 5 do

corrente, com' destino a

Brasílía, a fim de man

ter contáto com deputa
dos federais udenistas o

dr Nilson Bender.
Conforme a imprensa

local e catarlneuse vem

noticiando, a candidatura
Bender 65 é irreversível,
pois considerando seu

nome no seio dos corre

lígfonáríos, é -de prever
se que a sua apresenta
ção na convençäo de
Abril de 1964, em Florts
nöpolís, irá encontrar
grande receptividade.

Com a u t o r i z a ç ã o

especial, ,a Igrejinha do
Forte de Copacabana
vai realizar o sorteio
de 1 SIMCA "JANGADA"
O Km" pelo milhar da
Loteria 'Federal de 21 de
dezembro' próximo.
Os bilhetes, em número

de apenas 10.000, encon
tram-se à venda.' por
1.000 oruseíros em vá·
rias agencias bancárias
e casas comerciais.

,

Novo H·orário· da 'Coletoria Estadual

Todos os domingos, às 1-2,45 horas, na

faixa de 1090 Kcs.:

Entrevista com o deputado Pedl'o Colin
'

Rádio Colon - �gora em suas novas instala
.ções, à Rua do ::>rincipe, 839 - 1.0 andar· JDINYlLLE

O Sr., C o I e t o r- Estadual �vjsa aos Srs.
contribuintes e ao povo em geral, que a partir do
dia 2 (dOiS) do corrente até 31 de Março_ de 1964,
o horário diáriamente désta C o I e t o r i êl será das
7,30 horas às 13 horas.

Co I e f o r i a, Estadual
2 de Dezembro de 1963.

de Jaraguá do Sul,

.!lJRO A. SCBNAIDER - Coletor

G:OIDO ocorreu

Dlorle' de' Kennedy
DALLAS, Texas; (V,A. baleado; Nelly (a senhora

- O Governador' do de Conna.Jy) comentou
Texas, lohn Connally, em que não ,se poderia dizer
sua primeira, entrevfsta que DaJlas não o aprecia
desde que foi feriào no va, ao' que· Kennedy; res

atentado ao Pr3sidenie pondeu: "Claro que' não
,

K�nnedy, disse que, depois �e P9deria P'.
'

de ser aléànçado por'uma
bala K�nnedy "caiu par� Farta de carros JK causa ·1Ire)·ul-um lado . sem di.1er'" uma I'

p-alavra" e que'logo de- ZOS de 3 bllbões a' FNM
pois �êle ,tàmbém era 'ßRASIUÀ\_ O pr,esi
atingido. "Em seguida, dente 'p�' Fabrica Nacio,
houve um terceiro disparo nol de Motores" - Aluisio
- prosse-guiu _:' e o Rre: Peixoto. revelou à Comis
siâente foi 'ferido, outra slio de Economià da Ca
vez: ," jacquelj(le, :vend9 mara dos' Deputados que
Kénnedy , já todo ensao- ti paralisação da Iinhé;l de
gu�ntado, exclamou: - Oh, monlàgem de lIutomovefs
meu Deus I Matara.oi meu 'modelo 2.000, ripo JK,
espôso, Jack I, . ': .. Jack!,' bcorri(la ha 'seis mêses,

.

"No espaço de breves impediu à FNM de- fatu"
segundos - disse Con- tar trts J)ilhões de cru·

II naly ..:_ Uma" grande ale, ze:l'os este ano além de
IR gria transformou·se ,em privár' o mercado CODSÚ

" 'I II grande, Iragédia". "E o midor nacional, de um veio

I I Oov�rnador recordou:' ',',A culo 'de alIo padrão e�
1:S ovaç'ão para Kennedy qualidade.. "

Iii era ,tremenda. TanIa o Assinalou que 'a parali-
.m P�esidente ._como sua es- sação dá fabricação do'
iii pôsa' ,.cQmentaram satis- automovel jK é um ver

m, feitos o 'calor da acolhida. dadeiro desafio aos ór.·

m Men'os,de t,rinta segundos' gãos que, cQ_Dtro.lQm lf im·
; I mn,pE,!!!!i!Eii!!!l_'l!!!iIllE!iiIl_H_�__IE!!EHi; ,antes do " Presiden:t� ser portação. -:.,.

tTodesanZeige
.

Es' verstarb am 23. NovemlleD im
Alter von 77 Jahren,

Luiz Ja\rK.l'
" Seine' Beerdigung fand am folgenden

Tag auf dem Friedhof von Jaraguá statt.
Es i8� uns' eiD Bedürfnis allen zu dan· '

keß,., die uns mit Rat und Tat zur S'eite stan-

den. Es :trauern 'um" den Verstorben'en
Die Gattin nebst Kinder·

- . ,

Jdraguá do",Sul, November 1963

,

'ModemísslÍne "A/RQTOR'; ,

Reduz Oih�mpo ·de IraDa'lho
.', !

e aumenta 1> confor u do CLIENTE.
.

-,'
-,.

CLí!ÜCA, - 'CIRURGiA ..:... PRÓTESE,
RAIOS X

.

,

".
-

j -----\ '
.

Eoli,sul!ório: Av.-< Gelulio Vargas, 19�.
7 (�Dexo .ao 'Depósi.ro da Antarclica)

,. I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


