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I Porlomentares Iranceses

I Uil��o 00
A��I:�'ÇãO de

cinco deputados france
ses que virá ao Brasil
a convite do sr. Ranieri
Mazzífl], presidente da
Camara dos Deputados,
deverá chegar no pro
ximo día 20. Durante a

visita. que será de quln ..

ze días, os deputados'
conhecerão Braeílía, Gua
nabara, São Paulo e o

Nordeste. Essa visita faz
parte do plano de resta.
belecínrento das relações
de cordialidade entre os

países.

Fundação:
Artur Müller

Impresso na:

Sociedade GriJIlctt A venldtt Ltdtt.

Antigo boiadeiro acredita ter descoberto
um medic.amento cqpaz de curar o câncer
A droga chama-se "Temusan" e tem sido aplíeada com r�sultados surpreendentes Não pôde viver em

BARRETOS, São Paulo dução em quantidade, mas rumor sêco que pr�cisava rior esré descarnado. O e foi procurá-lo. Há um liberdade e voltou
....:. Nesta cidade há. um o sr. José Gomes da Silva ser cortado». rosto também. Anda com ano que está tomando chorando a prisãoaceno de esperança para não acertou. esses homens Correrem e deram cinco um véu sôbre o ras lo pera «Temusen» e já não senre .

cancerosos do' Brasil e do verificaram que o produto pontos. Mandaram-me vol evitar o horror popular e dor alguma. nem precisa S. PAULO - Faminto
mundo Iodo. Um bola- vem distribúindo benefí tar para Barrelos e regres- para que as moscas o de sedativos. Alimenta-se e chorando coplosernenre,dei ro que. com sacrifícios, CIOS a centenas de cence- ser dali a trinta dies. A� deixem em paz. O mau empurrando com os dedos Pedro Xavier Bezerra (27hoje é dentista, dedica-se rosos. pelottnhas cresceram. Vol cheiro é stmplesrnente hor- a comida para dentro da anos), que fugira em de
a uma experiência que hoje A reportagem «essocta- rarem a cortar e fiquei roroso, garganta. Seu aspecto é zembro do Instituto Penal
acusa bons Iruros: o com da»' foi informada de que outros dias em Ribeirão de uma caveira. com olhos. Agricola de São José do
bate ao câncer. o sr. José Andrade, de 51 PI elo. Disseram que a fe Um dia soube de uma Dá pésstma impressão o Rio Preto, apresentou se
Uma pesquisa de 30 anos anos de idade, lavrador. rida iria inchar e depois cura conseguida com o I estado físico a que ficou ante-ontem na Delegacia

apresenta agore resultados residente na Fazenda Bela seírte todo pus. De fala, er. José Gomes da Silva, reduzido pelo câncer. de Policia de Bauru. Dis-
que' devem ser tnvestige-. Viste, havia sido curado parecia curada, mas notei ee que voltava a prisão
dos. São tão surpreendeu- depois de se submeter ao que estava crescendo outra

I
por não suportar mais as

tes as curas e as melhores tratamento do «Ternusen» vez. Foi ai que fiquei se- Festa' de Encerramento dificuldades que estava en-

apresentadas' pelos enfer- Ouvido sôbre a droga, bendo que o sr. Iosé Go- centrando pera viver em

mos. que a rentatíve deve disse: mes da ôilva estava pro- liberdade. Em seu poder
ser feita. _ «Há dois anos surgiu duzin�o c�r�s _de cânc�r. Revesliu se de invulgar a sua alma e tôdos os

foram encontrados apenas
O nome do descobridor em minha bôca uma boll- To�el .as mjeçoes �ue ele

brilhantismo as festivida- seus esforços. Hole, gra- 10 cruzeiros. Pedro Xavier
de droga é losé Gomes nha que queimava como I �e .md.lcon e a fenda foi

des de encerramento das çes aos seus decendenres vem hoje para- es Ia capi
da Silva, residente na fogo, Passei o dedo e ela dlml.nulndo �empre. Ante

atividades da ftrrna Mar. Dorval e Loreno, esta fir tel pare cumprir o resto

avenida õô. na cidade de rebentou. Aplique' alguns e� tinha muna dor. Agora
cano S. A. Com. e lnd., ma tem se projetado com

da pena ne penilenciária
. Barretos, fone 298. A droga remédios e não adtentou Da? tenh� �als .dor e a

nesta cidade, do ano de os seus produtos em tô do Estado.
por êle preparada chama- Em volta começaram a

fenda esta ctcetrizade».
1963. Usou da palavra o dos os Estados da Fede --------

se «Temusan». Cada arn- surgir outras pelotinhas
.

Drama doloro�o é o que
sr. Gerveste Oosre, um ração, sendo a única dês

Pala dá pare sete aplica- duras. juntavam se e iam vive o sr. jose Campos Ie ramo em nosso estado
G d '1:6 O dos representantes da Iir-

ções. Alguns cepitalistes crescendo. Fui a Ribeirão ornes, e ti aDOS.
e no país.� ma que, em feliz irnproví-se propuseram a monrar Prelo e os médicos me cancer começou com uma

I bô Foram momentos agre-d di' so. resse tou as oes quaum laboratório pare a pro- disseram que era «um queima ura e ce no nariz.
lidades dos diretores, co- dáveis, numa verdadeira

______________________ Começou a corroer-lhe a cordlelidede e confraterni-
T mo lambem seu fundadorcarne. entou traramenro zeçäo em que patrões, fun-

A
· IW

R I d J
'

d S I' H I I d CH' que, he quarenta anos dei-

ssoclaçao ra e aragua o u :POi�8foit�ar:êam;I�:s, xou o Rio Grande do Sul, ���i��iO�o�os�i':�Ii?�e�ro;.Uberaba e Ribeirão Preto. seu estado natal. vindo ordem a respeito deixaram
Para reslstlr ao sofrimento pare esta cidade onde fun transcorrer aquelas sole
tomava quase dois vidros dou uma pequena fábrica nídades, desmenfi ndo - se
de entorpecentes por se- de chapéus de palha tipo mars uma vez que existe
mana. A ferida lacerou lhe popular. Colocou nessa clima de hostilidade entre
o rosla. O maxtlar supe- indústria o seu coração e patrões e empregados. No

nosso município não exís-

S d S·I t p. I Ie semelhanle clima.
ena.or I ves re erlc es Oxalá esras festividades

sejam imitadas pelas de
mais firmas, para que ler
mine êsle clima de ódio e

agitação que lern contri
buido para as mais funes
tas consequências enlre

afirma que os nossos irmãus operáriOS,
que desempenham o digni
ficanle papel de progresso
da indústria. comércio e

o futuro do Brasil.

UM COLABORADOR

Briga por um
fio de barba

De conformidade com o estabelecido no Artigo
30.°, dos Estatutos desta Enlidade, ficam convocados
os sócios desla Associação Rural para à Assembléia
Geral Ordinária a- realizar·se em I.a convocação, às
20 horas do dia 13 de Fevereiro próximo vindouro,
na sede social, fundos da Prefeilura Mun:cipal de

Jaraguá do Sul, para disculirem e deliberarem sôbre
a. seguinle

ORDEM DO DIA:

CALCUTÁ - Sangren
ta luta religiosa está S6

verificando na região de
Calcutá. Soldados india
nos abriram fogo sobre
manifestantes muçulma
nos, matando 25 pessoas
e ferindo cem outras. Os
dísturbíos começaram na
ultima quinta-feira quan
do desconhecidos rouba
ram um fio de barba que
Ele acredita t€'nha perten
cido a Maomé.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
da

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

a) conhecimento do relatório do Presidenle da
Enlidade;

b) discussão e volação do Parecer da Comis
são Fiscal sôbre o Balanço. confas e alas do exer

cicio anlerior;
. c) eleição na nova Direloria e Comissão Fiscal . BRASILIA .. Com a

para o triênio administralivo 1964-1966; . audiencia que durou

d) assuntos diversos de interêsse da sociedade. 8hi30m teve inicio a ar

guição d� quatro teste-
IMPORTANTE: De acôrdo com o q�e esta,belece o munhas arroladas no

_ Arligo 33.0 e seu § Unico, a Assem- processo que respondem
bléia Geral Ordinária de que o presente Edilal de os senadores Arnon de
Convocação somente funcionará no dia e hora apra-

.

Melo e Silvestre Pericles
zado com � presença da melade e mais um dos pelos acontecimentos ve·

sócios aptos. devendo se lai não acontecer, instal�r rificados no Senado na

se a Assembléia Geral Ordinária, em 2.a convocaçao, tarde de 4 de dezembro.
no dia 23 de Pevereiro 'p. vindouro. às 9 horas, no As tetltemunhas que
mesmo local com qualquer número de sócios presenles. prestaram depoimentos,

jaraguá do Sul: em 1 t de janeiro de 1964. foram quatro membros
. da guarda do senado A

Associação Rural de Jaraguá d_o Sul despeito de ter sido tam

JOÃO LÚCIO DA COSTA bem convidado a compa-
Presidenle

'-

recer, Sllvestre Periclas

neg9u-se a comparecer
à audiência judicial
ARNON DE MELLO
confia na Justiça

,t;:.====:::::;===�

II Dr. Waldemiro II
li Mazureehen II
:; Ausente do dia 22 I'

ii i!
ii de dezembro de ii
\j ,1963 à 26 d.e II

ii j�eiro de 1964.' I!
-

�:======::::=dI

JOÃO PESSOA - O
. componês Odilon CavaI,
canti Silva. residente na

fazenda cBarra- da Con

ceição», reveloU'a repor

tagem ter passado pl)r
muitos vexl1mes. pelos
quais responbiliza eJe
mentoB 'das «Ligas Oam'
ponesas», liderádo� por
dona Elisabeth Teixeira,
viuva do sr. João Pedro

negou-se a isso, havendo
mesmo proibido seu ad
vogado Inesio Marinho
de se fazer presente. OI!
depoimentos de todaR as

testemunhas, foram clas
sificadas, pelo própri
indiciado, senador Arnon
de Melo, como sendo
«espelhados na verdade,.

Por outro lado, em

vista da ausencia, de um

dos indi�iados, como tarn
bem de seu patrono. ,o

juiz Waldir Meur�m no

meou o causidico Jorge
Leitão como defensor de
Pericles. que continua na

prit!ão especial no Quar·
QLJANDO IMPERA A PERVERSIDADE - tel do Batalhão de

Guarda.

Vingança estupida de gente sa�o d,:o��r!�Ci�� ru��
. ligada as, Li,gas Camponesas à Base Aérea de Brasi·

. lia, onde se encontra
casa de- Vicente l\li!sael, preso disse a reportagem
os camponeses lhe co- o sr. Arnon de Mello:
locaram um chocalho no «Vim prestar, como sem Oomunica- ao p0'90 em geral qu� adquiriu por,
seu pescoço, sendo obri pre a minha homenagem compra o inventário do bar de propriedade dagado a dar vivas às a Justiça ,Oe meu pais. .

«Ligas» Pretendo, comparecer a sra. Erika 1iink Bruns, d9'nominado de. BAR E
Concluiu dizendo que todos os atos do proces- RESTAURANTE ELITE, cujo prédio entrará em

outros camponeses es so aos quais deva assis reforma dentro em ,bre'ge. e será instalado nôvo
,ão tambem sendo viti- til' por determinação da
mas daqueles desordeiros, lei. Não pleiteio nenhum Bae e Restaurante, para atender -8 contento ao

que obtlOecem 8 orienta' privilegio. Confio abso- público em geral.
ção de Dona Elizabeth. lutamente na Justiça.

-

ass.) BERTOLDO M. DÖRING

DELEGACIA AUXILIAR Dg - POLICIA

A V I 5 O

,

De ordem do Sr. Diretor de Veículos c Trân
sito Público do Estado, levo ao conhecimento dos
senhorBs proprietários de veiculos a motor, que
nesta Delegacia deu· se o início do emplacamento
para o corrente exercício, até 29 de fevereiro
próximo.

Os veículos, encontrados sem o devido empla
camento, serão apreendidos e multados, na forma
da lei.

Outrossim, o emplacamento será proceqido
s6menle no período da manhã, devido o expedi
ente da Coletoria Estaouar:,

Jaraguá do Sul, 17,de Janeiro de 1964.

OSNI MÜLL'ER
Escrivão dA Polícia

TeIxeira, morto em cir
cuustancias ainda hai
envolvidas em misté' ia
no mês de'·abril de 1962.
Frisou que fora convi

dado por' cerca de 150
camponeses miados àt5

Ligas. para que ajudasst'
na mudança de um com

panheiro dos vi�itantes.
de uma fazenda para
outra. Mas, ao chegar à

Comunicaçqo
"

a Praça

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,� Corretagem e Imobiliaria "DALMA"
do R e gis t r o Civil do f= � �:� Av. Mal. Deodoro n. 155

::. u�is�ito da Comarca [a- fI �J - Junto a Casa Lotérica -

g o Sul, Estado de o( ....•••.....•••.•••••.•.•• "..... .

""••••••• -:,·0S C
. ...............��............... ................__.._,-'�anta ·.atanna, Brasil.

faz saber que comparece.
ram no cartório exibindo o

d�cumentos exigidos pela le
afim de se habilitarem par

l)ia 22: do sr. Willy Wackerhage.
em Barra do Rio Oêrro j
_ Leonida filha do 1 casa de madeira 8x8 nova - renehe - chäcara

sr. Erwino Gr�nkbw; .- éree de 840 m2 vende-se por motivo de mudança.
- Gertrudes, filha do Cr$ 700.000,00.

sr. Alfredo Fiedler. No centro da cidade -

Uma organização dos bons n9gócios _
oferece:

Rua João Plàninscheck -

casar-se'

Aniversários
O sr. Levínos Spengler;
- a sra. Ana, espôsa

do sr. Lindolfo Schmidt;
- Heinz, filho do sr.

Erwino Hauemann.

t. para' que clleg ue ao co

nhecimento de todos, mande
passar o presente edital qUt
será publicado pela impren
sa e em cartório onde . sera

atixado dur ante I) dias, Si

alguem souber de algum im

pedirnento acuse-o para o'

fins legais ..
AUREA MÜLLER GRUBBA.

Oticial.

Eaeem anos amanhã:

O sr. Alfonso Nicoluzzi,
em Estrada Nova;
- o sr. Guilherme

Sehmidt, industrial, em

Estrada Nova;
- a sra. Laurita, espôsa

do sr. José Hilbert, em

Vila Maripä-Paranä ;
- a sra. Erna, espôsa

do sr. Siegfried Braatz,
nesta' cidade.

Todos os domingos, às 12,45 horas, na

faixa de 1090 Kcs.:

Entrevista com o deputado Pedro Colin
Ródio Colon - agora em suas novas instala
ções, à Rua do ::>rincipe, 839 - 1.0 andar JOIIYILLE

1 terreno com 12.500 m2., plaino com um riacho
atravessando o mesmo, sem casa, próprio pare lotea
mento, lugar de futuro Or$ 1500.000,00 pode-se
combinar o pagamento.
Casa de madeira nove 9x9. renehe 4x5, pasto cer
cedo plantações diversas, fundös pare o rio ltapocú
terreno com área 7.500m2; Cr$ 2.UOO.000,00, cornbi
ne-se O pagamento.
Centro - 2 leres 12x45. Cr$ 600:{}00,00 cada, metade
a vrste restanre combina se.

Rua Itapocü-Hansa

Fazem anos hoie :

Edital n. 5 �79, de 1 í /1/64
Gustavo Pollnow e
Alida Kitzberger .

EI�, brasileiro,' solteiro,
,operario, domiciliado e re
sidente em Iotnvílle, filho
de Gustavo Pollnow e de
Elsa Clara Pollnow.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, à
Estrada ltapocú-Hanse,
filha de Tornez Ktrzberger
e de Wladislawa Karezek
Kitzberger.

'

Edital n.5.680, de 14/t/64
Lauro Lepeck e

Regina Konell

Ele, brasileiro, solteiro,
comerciário, domiciliado e

residente em São Bento
do Sul, filho de José Lepeck
e de Cristina Lepeck.
Ela,' brasileira, solteira,

comerciérta, domiciliada e

residente neste distrito, à
Es t r a d a Itepocú-Hansa,
filha de Hertwlg Konell e

de AJida Kortell.
Edital n. [) 681, de 16/1/64
Mario Marinho Rubini e

ldalina Piccoli

Ele, brasileiro, solteiro,
índusrrial, domiciliado e

residente nesre distrito ne

Barra do Rio Cêrro, filho
de Horacio Benedito Ru
bini e de Paulina Stahl
Rubini.
Ela, bresilelre, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, na
Barra do Rio Cêrro, filha
de Adriano Piccoli e de
Irene ôchulz Piccoli.

O sr. Jacob A. Emmen
dörfer, nesta cidade;
- o sr. João Oarlos

Stein, à Estr. Blumenau:
- a sra. Frida, espôsa

do sr. Er wino Liermann,
em Joinville;

- a I3r8. A man da,
espôsa do sr. ßertoldo
Baurnaun, em Três Rios
do Norte j
- a srta. Edeltrudss

Lange, em Itapocuzinho;
- o sr. Artur Tomo

nini, em Oorupä.

Dia 23:

O sr. Dr. Paulo Medei
ros;

- a sra. Edith, espôsa
da sr. Levinos Spengler;

- a sr ta. Roseli, filha

A sra. Ana Enke, em

Estrada Nova;
o jovem Pau I o

Donini;
- o sr. WillN' Mahnke,

nesta cidade.

I Siot;zem a ßá�io Coloo de Joinuille I
Vende-se uma propriedade com área de 637 m2.
Casa de medeíre. rancho, luz elétrica
Negócio urgente e de ocasião. Cr$ 500000,00.
Combina-se pagamento.
Estrada Nova
Vende-se uma' casa de madeira, grande. Rancho,
garage, terreno medindo 1.440 m2 todo cercado,
tundes para o rio. Negöoio urgente dsvido mudança.
01'$ 1.300 000,00. Oombina-se pagamento.

VENDE-SE

Dia 20:

I Soro �omerciaRle e
Industnal: A Asso

oração Comercial e

Indvstrial de Jara
guä do Sul é teu

órgão de c I ass e.

Inscreva-te c o m o

associado para a

defesa de teus in
teresses.
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I

Residência: Dr. Nereu Ramos, 419

g RES, INTESTINOS - Cirurgia de Senhoras B cco H. U]P A. - SAN'rA CA:urAR.JI[l!IiA

(� Diagnóstico Precoce do Cancer nas Senhoras .��
t Comunica aos seus clientes que atenderá no seu

.�
�� novo consultório ci Rua Artbur Müller n' 160 ��
8 (AO LADO DO NOVO HOTEL) ��
t�· Das 9-12 e. ���...1.�.��.�,.��.:��... =:.���:�:r���.�.....J"l Ic..:.,:!.:;.•••••_,.,
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II Jl})lo lElllCIHI KAUfMANN ·Ii
II MÉDI(}O f:jIRUBGIA6 II
n li !i=!E�!!__:.iJ_;;=!!=U=H=;:=U=H==!!=il!llEl��

. ii Formado pelas Faculdádes He Medicina das Univer-
li III IIIII sidades de Colónia (Alemanha) e Pôéto Alegre II 1:'1"1'

DR. J <:) R N SO E t.T E R iii" li
UIII CIRUROIA - SENHORAS - PARTOS CRIANÇAS E II ::.

I CIRURfilAo DENTISTIi I
:t:

illl CLINICA QERAL II!i III IIIModerníssimo "AIROTOR"U -

i E II "I Iiiii Ilonga práliea em Hospita s uropßDs II II. Reduz o tempo de t r a b a I h o IIIII Consultório e residência: I! iii e aumenta Q conforto do CLIENTE. •

!! Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessõa, 405 11.111 1ii.11I II
". CLíNICA - CIRURGIA - PRÓTESE III

II CONSULTAS: II III .,!i�

IIII I 11 .,!!: m"
RAIOS X 1.11.Pela manhã: das 8 1 2 ás horas n

II Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 11� horas li.. Consultório·: A� ..
Getulio Varg�s, 198 III!I Atende c�amados tambem à Noite �!! � (Anexo ao Deposlfo da Antarcllca J

, IIII�I\ •__ ••; _ •.); Ili';""""'"lI'!!!!!!!!!!!!!!:';::==i::-U====::====II===:'-I'''''''''''''!9!O!!!!!''!!!!!!I!!!!!!!!!'''''''''''''''I''''''''''''';;:_ - ••••--.-:: - ••••••-- ----- __� �i Iiiiiiiii. _'1 _••_ ••---..;�;�I.iiiIiiiiiii� iilliiiiliiili;'� ••••:::::::::::r:=::::::::=- ..- --••-.--

:M:�.D-':CO - C.R.lH. 1.�

Você se orgulhará de ter em

seu lar os superenaooais Blume
nau. 11guarde a visita 'de uma

representante.

Dr. Francisco Antonio Piccione

Agente autorizado nesta

praça sr. Moacyr Silva.

��
Dr. Rei'noldo ·Murara l

II ADVOGADO II i
. Escritório' ao lado da Prefeitura JJARAGUÁ DO SUL

����������������

;:::::::::::::::::::::::===:::::::::::: :::=::::::::::::::::::=::::;�::::::===::::::= ii
:: ::

III DR,. IVO KAUFMANN iI!
ii ii
li ii

i\i -- Cirurgião Dentista' -- II..

,.H I iI
ii Consultório: - Rua Preso Epitacio Pessoa 139 !!

li - II
ii (em frente da EMP�'ESUL) II
li II
ii II
ii

.

- Aparelhagem modernissim" -

I:
ii ii

I!I' RAIO X - CLlNICA - CIRURGIA !i'
li PROTESE - CLiNICA INFANTIL ii
ii ii

i�:;::::::�.: :::::::::::: :::::::::::::::::::==::::::::- ::::::=: :::::::::::. ::::::::::: :-.::::===:::�
<!l�88�a!I!li!I888(j�SI!!��88�
I FOTO PIAZERÀ

DEFRONTE Á PREFBITURA - JARAOUÁ DO SUL
.

fotografias em Geral - fotocopias de Docúmentbs ._
Filmes e Material Foto - Aparelhos e Acessórios

A pedido. atende a domicilio iii tambem
em localidades vizinhas

(j1l!Bl!!B@I!!II8!illIl!Bl!õM��IIliI8lI!I8����(!)

"
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o UNICO caminhão inteiramente nôvo!

A ÚNICA*linha
completa de

caminhões
nacionais!

NOVO SUPER F-350 NOVO SUPER F -600 NOVO SUPER F-600
CAVALO-MECANICO

NOVO SUPER F-l00

'-Venha conhecê-Ia de perto no seu Revendedor- Ford

de A1Ult�J!IDlijVen§
Nossa Divisa é servir

•

=

Clu�g �os
Heneficiorios �O 8f81
Balancete de Receita e

Despesa do exercicio
financeiro de 1963,

Receita

Men'salidades'
Bailes

"

Doações
Cinema
Ernprestimoa
Juros
Saldo. an terior

91.060.00
45400,00
8272400
27460,00
36500.00

263.50
29889.90

313.297,40
Despesa

Bailes 37810,00
Festa do Natal 146410.00
Ernprestimoa 70000,00
Impressos 3404,00

.

Diversos 1900.00
Caixa e Bancos 53.773.40

313.297.40

Jaraguá do Sul, Ja
neiro de 1964.

Osório José Schreiner
Presidente

Domingos Correa
Tesoureiro

Proibição'
Proíbo terminantemente

a entrada de pessoas. em

meu armazém egrícole
particular, slro em Retor
cida; não me responsabi
lizendo pelo que possa
ocorrer ao infrator.
Iereguä do Sul, � 5 de

janeiro de 1964 ..
Demiraodo Yollolini

Declaração
Declaro pelo presente,

que a família de Helmuth
Ehlert, é honesta, e as

palavras proferidas centra
a mesma não são verda
deiras.

Iaragué do Sul, 17 de
janeiro de 1964

Wilhelm Borchardt

'MUDAS
Frutíferas e Ornementdís

Laranjeiras. Pecegueiros,
Kakis-iros, Macieiras, .Ia
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias, {Toni
feras, Palmeiras, etc.iete.

PEÇAM CATALOGb
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel
- CORUPA' -

o::::::=�<:::::::t�c::::::=o::::::=c:::::::=o

���
Cure seus mares e poupe seu

bom dinheiro comprando na

FARMAGIA . NOVA
ie ROBERTO M. HORST

� que dispõe de maior sortimen,
to na praça e oferece seus arti

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguä
�����

MEDIKAMENTEl:lND PARFÜMERIEN

Das Symbol der Rechtsch�ffenheit, des
Vertrauens und der Díensrberkeít, die Sie

arn besten zu den geringstep Preisen bedient -.

�::::::::::::;::=::::::::::::::.::::::;::::::::::::::=::::::::::::::::::=::::::=..::::::::=:::::::::�" b

I! JTh r o Gr lUl n � � G· 21 s � 1tn @ li
:1 II

ii U
u Cirurgião - Dentista II
:: II
ii OLíNICA PRÓTESE CIRURGIA IIfi .1

II II
:: II

ii Av. Marechal-Deodoro, 587 -. JARAOUÁ DO SUL II
ii Defronte a Igreja Matriz - !i
�:::::::::::=::::::==::::::::::::=:r�=�=::::::=�::::::::::::::::::;:=::::::;..�=::::::::::::::.ji

��:::::::::=::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .•::::� II!!!'!!!!!!!!'!!!!'!!!!!'!!!!'!!!!!'!!!!'!!!!!'!!!!'!!!!!'!!!!'!!!!!'!!!!'!!!!!'!!!!'! !!!!!!!!!!!!,!!!!,!!!!!,!!!!,!"""",!!!!,!!!!,!""""",,,,,,,,,,"""""'!!!!!!!!!-"""-""".2!!!...!!'!!�""J1

li�DR. WALDEMiRO MAZURECHEN li Apotheke;"Schul-z"
ii MÉDICO li
il N

.

704 ii JARAGUA DO �UL
ii Rua Presidente' Epuécio Pessôa 0, n ti

II' (antiga residência de Emanuel Ehlers) li
II

C·
"

d
.

d I II
ii Cltntca geral l1}édiCo - irurgta e a· u ros e

IIII .

ençes - Partos Dlatherrnte Onda� curtas e II
I: Ü:trd curtas - IOlluto'erI1,ia Bisluri-elétrlco Ele.c III; Iro cauterização. Raios Infra vermelhos e azurs. II
\�:::::::::::::::::::::::::=:::�::::=::::::::::::::::::::::::::::::-:-.:=;;;::::::::::::�:::::=:::::.:::::::::.J
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R [10 O ovo PREVIDÊNCIA SOCI'AL
Instituto de Aposentador.ia e Pensões dos Comerciárjos

A.NO XLIV Programa de. Esclarecimentos'JARAOUÄ DO SUL (SANTA CATA.R1NA) SÁBADO, 18 DE! JANEIRO DE! 1964 N.O 2.262,

Assembléia Geral, dó Clube
dos Beneficiários' do' SESI"
Realizou-se domingo

último a Assembléia Geral
Ordinária do Olube dos
Beneficiários do SESI
local. A reunião teve por
palco o salão, da Oomu
nidads Evangélica Luthe
rana, gentilmente cedido
para aquele fim. Presentes
grande número de ope
rários, associados, toda a

diretoria e o senher Dr.
Norberto Hafermann, En
carregado do Nucleo Re
gional do SESI. Reprs
sentando a Imprensa Es
orita local, se faz presente

pessoa do sr. Herbert
p, L Marschall. Espirita
da cordialidade, damo
oracia � união foram a

constante da memorável
assembléia, onde os ope
rários presentes ouvir am
'detalhada prestação de
contas feita pelo presi
dente e constando de
substancioso rela t6rio e

leitura do balancete de
Receita e Despêsa. A
prestação de contas além
de aprovada por unani
midade recebeu ainda
aplausos entusiastas dos
convenciona is.
O sr.. Encarregado do

SESI, dr. Norberto Ha
fermann, igualmente pro
nunciou vibrante impro
viso, concitando os ope-

- rários a se unirern e

marcharem coesos na luta
pela conquis.a da PAZ
SOOIAL NO BRAßIL,
No item da Ordem do

d ia que tratava da elei
ção da nova diretoria, 9

Assembléia elegeu o Dr.
Renato Ramos da Silva,
M, D. Superintendente
do Sesi em nosso Estado,

como seu Presidente de
Honra, em reconhecimen
to aos serviços prestados
ao Ses i e ao Clube
Por unanimrdade, sob

aplausos entusiastas foi
reeleito todo o Oonselho
Diretor, assim composto:
Presidente de Honra:

Dr. "Renato Ramos da
Silva, Presideute : Sr.
Osorio José Schreiner.
Vice-Presidente: Sr. Udo
Henning. Diretor Social:
Sr.· Waldemar Maba. 1
Secretario: t-'ra. Odete O.
Picolli Henníng. 2. Spcre
tario Antonio José Fu
giatto.. 1. Tesoureiro: Do
mingas Oorrea.
2, Tesoureiro: Sr. Aman
dio Lopes, Assistente Sg
cial: Dr. Norberto Hafer
mann.

<Correio do P o V o»

agradece o convite e for
mula votos de feliz ges
tão a diretoria reeleita.

t Agradecimento: .

(continuação) I ALD� PRADA I'
Nesta sequência de comentários sõbre a Previ.

dêncla Social e que muito deve tnreresser os senho
res seguredos, quer empregados e empregadores, irei
abordar diversos/ essunros, no dia de hoje.

I

PATENTES DE REGISTRO - De acôrdo
com o Decreto n.O 51.103, de 1 j8/M, só poderão obter
a Patente de Registro, as empresas que provarem
estar quites com o lnsrltuto. este correspondente está
autorizado a fornecer os atestados de quitação nas

seguintes condíções :
,

'

('I) - às empresae que estiverem em dia com
suas contriburções ;

b) - às empresas que não tiverem débitos
levaruados, salvo quando existir acôrdo pare paga
rnenro e garantidos os referidos débitos por depósito
ou fiança regularmente aceitos.

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - Apesar de
já ter esclarecido a forma de recolhimento, rnaís uma
vez equí estou pare repelir o que já foi dilo a respeito.
A contribuição do 13.0 salário é a incidência de ß%
por perie do empregado e 8% por perre do empre
gador sôbre o salário do empregado realmente per-

• cebido, recolhida pelo empregador ao orgão local do
Instituto em guias especiais, ou seja, onde se recõlha
somente a contribuição referente ao décimo terceiro
salário.

Profundamente consternados comu
nicamos a todos os noesos parentes, amigos
e conhecidos, o Ialecímenro de nosso querido
pai, espôso, sogro e avô

Roberto Boddenberg
ocorrido em data de 10 de janeiro corrente,
com a idade de 54 anos, 6 meses e 19 dies.

A família enlutada vem externer por êste
intermédio os seus sinceros egredectmenros a
todas as pessoas amiges e vizinhas que o
auxiliaram no duro transe que passaram, assim
como a todas as pessoas, que enviaram flôres,
à SOCiedade Esportiva e Recreativa Amizade,
e a todos os que acompanharam o falecido,
até a sua última morada.

Agradecem em especial ao Dr. Alexender
Otsa, pelos cuidados médicos e ao Revmo.
Pastor Rosenbauer, pelas nelevres consolado
ras proferidas no Lar e no Cemitério.

O falecido deixou sua espôsa sra. vva.
Amada Golt Boddenberg e três filhos: IIse,
casada com Afonso Fischer, Haroldo, casado
com Edeltraud Kopch, e Ronaldo, solteiro.

A Família Enlutada

SALÁRIO FAMfLiA - Uma das belas conquis-
tas da classe operária foi, sern dúvida. o salário
Iernílta. instituido pela lei n.O 4266, de ::l/10/63, tendo
a êle (salário) direito todos os filhos vivos até a
idade de 1.4 anos. Os empregados deverão apresen-
tar aos seus empregadores, a quem estão afetos
estes pagamentos, as certidões de nascimento de
seus filhos e atestados de Vida e residência. Estas
certidões que são tiradas no cerrórto de Registro
Civil não custam nada, absolutamente' nada, pare os

empregados. Q elquer cobrança nêsse sentido é irre
gular. O

.
.salário família é devido aos empregados

á partir de dezembro de 19M. Para cada filho a quota
é de Cr$ 850,00 (ouocenros e cincoenta cruzeiros).

RECOLHl:VlENTO 90 SALÁRIO FAMfuA -

- As empresas devem recolher o salário família nas
mesmas guias dos recolhimentos das demais taxas
devidas aos Insruuros. Uma empresa com 5 ernpre
gados, dos quaís lenham filhos menores, será epost
ao lado do nome dêstes o número de filhos. A rexa
é de 6% sôbre o salário mímmo vigente na locali
dade, que é devida somente pelo empregador, não

.
cabendo qualquer desconto ao empregado. Temos
então que, pera cada empregado, quer seja êle casado
ou solteiro, será recolhida a importância de Cr$ ...
966,00 e que, multiplicada pelo número de empregados

l-loU dará o montarne a recolher ao Instituto.
(continua no próximo número)

i. i-=""'=!l�!!-h . '�; ,i .:=\1 tl-il

!ml\\1[1!llJrmo ]Barreto �e .A\zev.e�o
I

• II
Com escritório nésta cidade à Av. Marechal Deodoro

da Fonseca nO. 122, para melhor servir seus c I i e n te s;
mantêm est;reito intercâmbio judiciário com os ex-Escritörios
de Advogacia DR. HERCILIO ALEXANDRE DA LUZ,
com séde em Joinville e São Francisco do Sul; está em

condições de, também, aceitar causas para aquelas Co
marcas, sem maiores onus para seus constituintes.

DELEGACIA AUXILIAR DE POLIC[A

A V I S O
De ordem do Sr. Delegado de Policia, noti

fico aos eenhores proprietários de �otéis, 'pe�sões,
bares, casa de cômodos, botequim � slmllar�s,
para renovarem ou fazerem os respec!lvas regrs
tros para o exercício de 1964, até. o dI� tü ue f�
vereire do corrente ano. OutrossI�, al.nda estao

incluidos nesta obrigação os proprtetárlos de ci Itajara Tenis Clube
nemas canchas de boces, salão de snocker, sa-

lões d� diversões públicas-sociais e bomb8s de A V I S O
ga�olina etc.

A Diretoria tem o grande prazer em comuNa inobsHvância deste, serão multados de
nicar 80S tlenhôres associados, que terão inicio aconformidade com a lei em vigôr, pal,"tir de 10 de Março p. t, a8 aulas de tenis sob

J guá do Sul 17 de Janeiro de 1964..
.

a orientação do professor sr. ARMANDO CAPA·ara ,
,... RELU,

O S N.I _

M U L L � R As inscrições poderão ser feitas com o �r.Escrlvao de PoliCIa Getulio B. da Silva, o qual prestará todas' as In

formações necessárias, quanto ao funcionamento,
horarigs e aquisição de material esportivo.

Jaraguá do Sul, 14 de janeiro de 1964,

ITAJARA TENIS �CLUBEIIgríldel!imi!nlo
A família ,enlutada de

Antonio BorbaCoelho
m por meio dêste externar os seus sinceros

�;radecimentos a' tôdas pes�c;>as, parentes,
amigo·s e vizinhos, q�e os auxl11�ram no do

loroso trense que passar�m, assl�' como as

pessoas qu� enviaram !1_Ores,,cl�rtoes e adcom-panharam 0_ falecido ale sua u lima mora a.

Agradecem em esp�cial os esfo�ços dos,
D Erich Kaufmann e Fernando SprlOgm.ann
e rt�mbém as conforladoras palavras profer:�as
pelo Dr. Murillo Barrelo de Azevedo \a beIra-

do túmulo.
lia de Aquino Coelho e FamIlla

I '

Convite para Missa
Oonvidem-se os amigos, parentes e conhecidos

de MARIA ßECHARA pare a misse de aniversário
e em intenção de sua alma, .a vertfrcar-se no Oolé
gio Divina Providência, no die 20 de janeiro de 1964,
às 6,30 horas.

Iaregué do Sul, 18 de janeiro de 1964.

O s v � I d o H e ti s i - Presidente

BOTAFOGO F. C.
•

Assembléia Geral Ordinal'ia

EDITAL DE OONVOOAQÃO
Pelo presente ficam oonvidados os Srs. sócl-os

quites desta -soeiedade em ,sua séde social, às 9,30
horas da manhã do dia 2 da fevereiro para parti
ciparem- na Assembléia Geral Ordinál'ia com a se

guinte Ordem do Dia:
'

1) - Prestação de contas.
2) - Eleição da Nova Diretor�a.
3) � Assuntos de, Interesse Social.

NOTA - Não hagendo ntlmero legal na la.
convocação, far-se á a mesma, meia hora ap6s com

qualquer numero de s6cios.
WALT:ER STREBE - Presidente

'\

CAMPANHA DE QUALIFICAÇÄO ELEITORAL
Tornar-se eleitor é um dever que lhe dá o direito

de escolher o seu representante ou de representação.
Si ainda não és eleitor, qualifica-te e pertictpa da
solução dos problemas de lua Pérríe.

EDITAL
(Ação de Usucapião)

O Dr. Raoul Albrecht Buendgens. Juiz de Direi
to da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Sanla
Calarina, Brasil, na forma da Lei, etc.

Faz saber aos que o presente edital de citação,
com o prázo de trintél (ÖO) dias virem ou deJe conhe
cimento tiverem; que por .parte de Frederico- Hein,
brasileiro, casado, lavrador, residente e domiciliado
na Estr.ada Pedra d'Amolar, Municipio' de Corupá,
desta Comarca, foi requerida uma ação de usucapião,
para aquisição do domínio do seguinte imóvel: - "Um
terreno, situado' na ESlrada Pedra d'Amolar, mun�cí
pio de Corupá,_ com a área total de 236000 m2., com
as seguinles divisas: frenle, com 195 melros, no Rio
Pedra d'Amolar; fundos, com 295 metros, em terras
de Maria Felisbino da Silva Girardi;' extremando ao
Norte, com 1-00 metros, em um córrego e em duas
linhas de 98 melros e 1 060 metros, em lerras de
Francisco Pralz; e ao .sul, com

-

t � 160. melros, em ter
ras de Alvino Latzke." Feita a justific.ação de pósse,
,foi a mesma julgada precedente, por sentença. E,
para q�e chegue ao c,onhecimenlo dos fnteressados-
e ninguém alegue ignorância, manda, o MM. Juiz de
Direito, expedir o presenle edital, que será afixado
ild séde c;têsle juízo, Edifício do Forum, no h.\gar de
costume, e, por cópia, públicado' na forma da lei.
Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do· Sul, aos
vinte e quarro dias do mês de dezembro de mil no
vecentos e sessenta e:'rês. - Eu, Amadeu Mahfud,
Escr,ivão, o subscreví. - (as) Raoul A. Buendgens -
Juiz de Direito.

-

•
_,

'.

A presenle cópia, confére com o original; dou fé.

Jaraguá do Sul, 24 de di?zembro de 1963.

Q Escrivão
AMADEU MAHFUD
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