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Á
"dos disparos' que atingiu

'. JARAGU DO SUL (Santa Oatarina) Sábado, 25 de Janeiro de 1964 N°, 2.263 ' seu colega Angelo Varela,

com um total de 3.927
eleitores. Em vlsta disso"
o TRE suspendeu a reali

zação do pleito e os mo

tivos que levaram ao de
slnrerêsse pelo cargo são
ainda desconhecidos.

-Lauro Carneiro de loyola: trabalha PREVIDÊNCIA I'SOCIAL
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários

Ninguém Quer
Ser Prefeito

O presidente da Câmara
Municipal poderá perma
necer no cargo até a rea

lização normal das eleí
ções, no mês de Outubro,
se assim decidir o Tribu
nal Regional Eleitoral, ou

então nova data, pare
breve, poderá ser destg
nada, O acontecimento é
cousideredo inédito em

tôda a história polírtca do
Paraná

O Deputado Federal cação e Cultura pelo quel
Lauro Cernetro de Loyola será destinado ao Munící
trabalha incensevelmenre pio auxilio de Cr$ ...
pela zona que vo elegeu 3000.000,00 - trete mi
em memorável pleito, lhões de cruzeiros - pare
Recentemente nos enviou ser aplicado difusão ensino

telegrama, dando-nos conta primário e melhoramentos
de mais uma destacada ampliação escolas extsten
obra, que virá refletir pro- res, Segundo despacho
fundamente em nosso Mu- Ministro, o pagamento de
nícfpío. verá ser efetuado no mês
Do assunto, fala a inte de Janeiro. At e n c

í

o s e s

gra do telegrama que trens- Saudações Deputado Cer-
crevemos abaixo: neíro de Loyola".
''Tenho salisfação

comu.,
Nossos cumprimentos

�icarA �célba.mos, .

assinar ao eficiente perlernentar
convento Mimstérío Edu- do norte catarinense. ,

o assunto que iremos abordar nêste comen

tário é de grande importância para todos os se

gurados dos IAP, não se restringindo tão somen
td ao IAPC no día de hoje'. Ao que temos sentido
ha uma ínterpretação errônea no que concerne

aos direitos 'de segurados e de beneficiários de
pendentes,

Os beneficios dos segurados contribuintes são
maís extensos, são em maior número em espécie,
ao passo que os beneficios que são concedidos
aos dependentes do segurado, os quais não con-

Cartas e Consultas
tribuem para o Instituto, restringem-se ao SERVI.
ÇO DE' ASSISTENCIA MÉDICA, que não pode ser

confundido com o tal auxilio doença (as vezes au-

Lavrador - Rio da Luz: Quando sr. Prefeilo? xíllo esperteza). Vamos pois enumerar quaís os

Quando vão sair as promessas que foram feítas em benencíoaa que fazem [ús dependentes ebene·

'Rio da Luz III, no Salão Hornburg. segundo as quers fíciários, Os dependentes do segurado tem direito

Rio da Luz lerá estredee em perfeito estado, e que
ao seguinte: a) Pensão por morte; b) auxllío-re

Iaré abrir o Luz Berg. Cadê os Cr$ 100.000,00 que clusão; c) auxilio funeral. Os beneficiários em ge
seriam pagos si a promessa não fosse cumprida? ral gozam dos seguintes direitos: a) assistência

Mas' eu acho que êle nem se lembra mais. Por isso médica; b) asalstencía alimentar: c) assíafencía ha

vamos pedir, por esta carta, que venha visitar um bitacional; d) assístencía complementar; e) assís

dos seus amtzos aqui em Rio da Luz, mas com os
tencia reeducativa e de readaptação profissional'

'Fernando MendesFi/bo" úlí V d
'

fIscais rernbern, porque de carro com cavalos já é pec 10. amos agora estu ar o caso da Assístên-

O Governo Federal já está distribuindo ter- pesado passar. A pé, só descalço, A víerure mororl- cía médica para sabermos o que ela compreende,

r�s. Para que todos os brasileiros fiquem sabendo zede, só à galope. Pergunto, então: como vamos
o que ela proporciona aos bene.lícíáríos.

dISSO, a SUPRA mandou anunciar o fato em lauta passar pelas estradas? (À zorra?) Seu Prefeito, isso O art. 119 do Decreto n v 48959 A, de. 19 de

matéria paga' ua primeira página dos jornais. Por. fica muito feio, sair de zorra pera pagar os impostos,
setembro de 1.960 diz textualmente, o seguinte:

tanto, a, "Reforma A grária" começa a ser .execu I não achas lambem? E a outra promessa? Lembra-se A assistência médica visa a proporcionar a08

tada segundo o critério governamental: dar terra. quando dizia si algum dos coJonos quizesse fazer beneficiários da previdência social,' asaístêncja
Assim foi feito, recentemente, com gordos díscur- uma roça, arrancar os cepos e arar a ferra, pagaria clínica. cirúr�ica, farmacêutica e odontológica,
sos e chur rasco idem em Dourados, no Mato Gros- a Prefeitura a merede das despesas para íactluer a

em ambulató-Io, hospítal, sanatório ou domicilio,
so, e na Baixada Fluminense. Nestes dois lugares, lavoura porque, conforme a ladainha do então cano

com a amplitude que os recursos financeiros e as

anos atrás, o próprio Governo já havia distribuido didaro à Prefeito, eram os colonos que alimentavam condições locais permitirem, na conformidade do

lotes de terra a quem quisesse cultivá los. Na Bai os da cidade e que si não existissem colonos os da disposto no refer-ido decreto, Parágrafo Único,
xada Fluminense, 70% dos lotes foram abandona- cidade tarnbem não existiriam. Onde estão essas

A assistência médica prestada em instituições
'

dos. Resultado idêntico foi alcançado em Doura ajudas? Não. Seu Prefeito, isso não está cerro, hospitalares e em ambulatórios compreende tam-.

dos, na tolônia FederaJ, onde os "contemplados" Sempre esperamos que cumprisse, rernbem, a pro.
bem a assistência de enfermagem (Ver decreto'

pelo Governo tiveram que ir trabalhar de empreí- messe de que de oito em oito dies estería entre os
n s 50906, de 5/7/61).

.

'tada nas fazendas vizinhas afim de não morrerem colonos, realizendo reuniões e perguntando pelo que ,Refe.rj�do.me aos segurados do IAPe, como

de fome. Por que isto? Porque lhes deram terra estaria faltando. Mas já estamos em 1964 e nada crero extstír casos com os segurados de outros

mas não puderam-dar condições para fazê Ia pro disso. Só de intímar pera pagar os impostos é que Institutos, tenho verificado que os senhores segu
duzir. Sementes, adubos, inseticidas, crédito, assis ,a Pref�itura se lembrou, Quando, Seu Prefeito vai rados quando t9m .um filho ou espôsa que esteja
tência técnica _ com nada disso puderam contar cumpm as promessas? O que acha, Seu Redator de doente ou o próprIO segurado entende de resõlver

os be�eficiários. , ,
tudo isso? o caso como acha que deva ser resolvido, Assim

Em que pese isso, a experiência parece que RESPOSTA: Nós achamos que o povo lern o internam no hospital e depois vêm requerer o

em nada aproveitou aos agro.reformistas, Insistem govêrno que êle mesmo escolhe. Lembra·se da úllima reembolso das referidas despesas, que são hospi
eles em ver no mero distributivismo· a razão' de I campanha? Publicamente pedia que dessem a maioria I

talares e m�dicas, mas não procuram o orgão
ser da Reforma Agrária. Para tanto, manipulam dos vereadores. O resultado aí está, Os vitoriosos local do Instituto para saberem como devem pro·

decretos expropriatórios de glebas que margeiam eSlão colhendo os seus "frutos". ce�er em tais casos. Todos os casos de urgência
as estrada� federais, enquanto a emenda da cons

e aO!lde haja intervenção cirúrgioa o Inst-ituto

tituição não é aprovada para permitir a desapro· Lat,·cl"O'·OS de Sta. Catar'·03
reembolsa. O que s� pl)de entender por esta afiro

priação demagógi9a e revolucionária. mativa? não bast!:l dizer ao instituto com'palavras
Nesse aranzel agro. reformista, um' fato ex q�� 0. caso �ra urgente e h�uve intervenção

pressivo dá bem' uma amos_tra da anar9uia a que RIO - Manteiga, leite tres principais produtos cIrurglCa. �nt�o quem pud,erA ,afumar ,!ue ? �as,o
chegaremos clim a expansao de, propriedades de pa�teurizado, queije, cre- dos citados estabeleci· era de. urgenCla e, t�r haVIdo IDtervençao mru�gI'

sassistidas. No Estado natal do Presidente da Re me, requeijão e caseína, mentos foram'a mantei ca? somente o medICO que atendeu o caso, Logo"

pública, pM ocasião da última safra de arroz, são os produtos dos-es ga, valendo 184 milhões vamos. entende.r que .se torna i�dispensável que
/ grandes foram os prejuizos sofridos pelos rizicul- tabelecimentos de laticí- e 897 mil cruzeiros, o

o referIdo. m�dlco ateste a ocorrenCia e teremos

tores pelo simples fato ,de que não tinham "cer. nios inspecionados pejo queijo, representando o
dado o prImeIro passo pa,ra requerer�os o reem- -

tadores" bastante para realizar a colheita. A ·so� Govêrno Federal em San· bolso das despesas, (contIDua no próximo número)

lução para essa falta de mão de (lbra no campo, ta Catarina. Segunqo in· valor de 149 milhões e
- X -

.., "

,

provocada pela industrialização, se-ria," evidente, ,fQrma o Serviço de Es- o leite pasteuriza
- Jaraguaense, torna-�e �leltor, Ajuda com

ménte, a importação -de "colhedeiras mecânicas". tatistica da Produção do

I
do, que acusou 49 mi- o teu voto a defender os dIreitos teus e de teu

,Afinal, foi encaminhado o· pedido de importa· Departamento Econômi Ihões e 590 mil cruzéi semelhant�.

ção ao GQyerno. Esse pedido, depois de percorrer co, do Ministério da A-I ros Os demais apresen '

todos os "canais competentes", de rec�ber mil e grlCultura em 1962 os, taram indices interiores.

um despachos em igual quantida�e de papel; o Famílias pobres gastam mais com alimentação
Governo parece qisposto a atender mas para au DELEGACIA'AUXILIAR D:BJ POLIOIA
torizar a importação tão só de 20% das- unidades e há sempre um déf,icit em seu or"amento

'

solicitadas. , . A V I'SO, "

Esse Gov�rno é que está 8"dvogando por paus CURITIBA, - O pro' I Paí�, explicou que com

e pedras a Reforma Agrária. ,

'
De ordem do Sr. Diretor de Veículos c Trân' f D'd O,

pl bl �ss.. or
. aVI arneiro êsse processo p. OC!.lra·se

"
Esse. mesmo Governo cUJ'o Ministério da Agri .

S,)to u ico do Estado. le�o ao conhecimento dos J' d F Id
, h' u�l{)r., a a�U, ade ,de conhecer a composição

C'lltura aplicou no primeiro semestre de 1963 a sen ores proprIetários de �eiculos a motor, que'� E
�

dDI' lenclQ,s conomlcas
"

a de lôda$ as desp�sas de
verba de 6;6 bilhões de cruzejros no in.cremento nesta e egacia deu·se o início do emplacamento ,Universidade do Pafflná,- umd família (desde ener.

dQs atividades agro pastoris e que, até o fim de para.o corrente exercício, até 29 de fe�ereiro f
� ....,.

6
'

In ormou ontem que até gia elélrica aié alimenlação
1963, terá gaflto menos de 14 bilhões. de cruzei- pr xlmo. .' f' d

A

O
I

I
" O' Im ,o mes d_everá �n- e aluguel de casa), bem

-

ros. J4'sta verba rap' resen.ta,' ápe.nas 5% d.as d,espe s �elCU os encontrados sem o. de�ido empla- I
-

F d G 'I
._" _ regar a un açao etu io como a' aplicélção da

(' 'sas todas 'dos treze mIDIstérlOs e é IDferlOr ao camento, serao apreendidos e multados, na forma Vargas Q resultado dos

q'ue gasta a Secretaria da Ag' ricultura do Estado da lei. ,', '

I
O

evan!amentos que reali dif.ereri'ça entre. a despesa
de Sa-o Paulo. : .' utrossim, o emplacamento será procedido 'zou, 'no Parana' e em' á ÉI I

e a. recE:il .. {ii frequenle
,

É esse Gove�no que sequer atende aos pro- somente no p�nodo da manhã, devido o expedi, Santa Odtarina, :sôbre os uma' família. gastar mais

'pr'1'etál'ios atuais que ·pretende fazer a Reforma ente da Ooletoria EstaduaL·' f I
, J

orçamentos ami iares. De- do Que ganha e por isso

Agrária distf'ibuindo terras.,.. Acredite quem araguâ do Sul, 17 de Janeiro de 1964. pois de esdarecer que queremos saber, lambem,
quizer! 'O S NI' M' Ü L L E R êsse trabalho está. sendo o monlante e o lipo da·

(Agência PLANALTO) Escri�ão de Polícia fei.to, em oiro Estados do dívida",
'

CURITIBA - Com o

falecimento do sr., Manoel
Olegério de Proença, eleito
pelo Partido Trabalhista
Brasileiro, assumiu a pre
feitura da ctdade de Ara
ruve o presldente da Cã
mera Municipal, que ainda
permanece no cargo. Nor
malmente, as eleições ali
seriam realizadas sõrnenre
em Outubro deste ano,
mas em virtude da morte
do chefe do executivo o

Tribunal Regional Eleif6rel
anrecípou-a para o dia 19
último. Mas ninguém se

apresentou pare concorrer

ao !,ÔSIO, muito embora o

município e a comarca

sejam dos mats prósperos,

y

Programa, de Esclarecimentos
(continuação) I ALDO PRADA I

. .

"A AGRÁRIA" COMEÇOU

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I Aniversários

- o sr. Heínz Zahler,
em São Paulo;
- Alidio, filho do sr.

Rudolfo Kressin, em Rio
da Luz;
_. o sr. Osní Müller,

Escrtvão de Polícia, nesta
cidade. Dia 2.9:

Aurea Müller Grubba, Oficial
do R e gis t r o Civil dó
I Cl. Distrito da Comarca. , a.
(aguá, do Sul, Estado de

Santa Catarina, Brasil.
Faz saber que comparece.

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se

'

habilitarC'm :>:1.1'.:

casar-se:

a sra. Ruth, espôsa
do sr. Dr. Renato Câmara;

Dia 28:

C e I so, filho do sr.

Alfredo VasEÍ\, em 'Etitra
da Blumenau;

-:- Manoel, filho do sr.

David Moreira, em Ita
pocusinho :
- Renilda, filha do sr.

Daniel Hamann.

. .

Fazem anos hoje :

A sra. Milda, espôsa do\Edital N. 5683, de 17,! 64 sr. Eugênio Vogel;
Artur Birr e Elzira nach - o jovem Heinz Edgar,
Ele, brasileiro, solteiro, filho do sr. Gunther Ras

lavrador, domiciliado e
der, em Oorupä :

resídente neste distrito
- Ildefonso, filho do

á Estrada Garíbaldí, filh� sr. David· Moreira, em

de Henrique Birr e de Itapocuainho r-

Adele Hornb,urg Birr.
- comemora hoje seu

1.0 anívereärlo a garotiEla, brasileira, solteira, nha Cerize-Beatriz, filhi
domestica, domiciliada e nha do casal Onadir
residente neste distrito, Iolanda Nicoluzzi Motta.
em Ribeirão Grande da
Luz; filha de Artur Rach
e de Elvira Geísler Bach.

Edital N, 5684, de 9.1-1·64.
Antonio RabeUo e Regi-

ns Lemke

Ele, brasileiro, soltei.
ro, operário, domiciliado
e residente neste distri
to, á Estrada Jaraguá
Esquerdô. filho de Joví
ta Rabello.

,

,

Ela, brasileira, soltei,
.ra, industriária, domici
liada e residente neste
distrito, á Estrada Jara
guä-Esquerdo, filha de
Ernesto Lemke e de Lin
da Glasenepp Lemke.

D1;a 27:

A srta. Elvira, filha do
sr. Waldemar Rau, em

Estrada Nova;

r

A sra. Aurora Ana, es

pôsa do sr. Alwin Bartel ;
- o sr. José Nilo da

Cunha, em Guaramirim.
Dia 31:

-- a sra. na, Da. Olga
Brunhilde Mahnke Schmücke!: Mees. em Corupá; A srta, Iria Zahler, em

São Psulo ;
- o sr. Guilherme Ro

lando Joenck.
Transcorre na data de

hoje mais um natalício da
distinta sra. Brunhilde
Mahnke Schmöckel, espô- ----,----------------

�::;};��: E�i�:��� r���� I Sintonizem I Rádio Colon de Joinuille
Senhora de conceitua

dos dotes humanitários,
figura de respeito na so

ciedade local, e a gene·
rosidade de sea coração
granjeou-lhe um largo
circulo social, de estima
e aprêço.
"Correio do Povo" asso

cia-se às inúmeras home
nagens que lhes serão
tributadas na data de hoje,
transmitindo-lhe os votos
de perenes felicidades,
junto aos que lhe são
caros.

- o sr. Erwald Wielke,
em São Francisco do Sul;

Todos os domingos, às 12,45 horas, na

faixa de 1090 Kcs.:

Entrevista com o deputado Pedro Colin
Rádio Colon - egora em suas novas instala-

Ições, à Rua do ::>rincipe, 839 - 1,0 andar '

JOIIYIL�

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dUI ante I) dias. Si

'alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para O�

tins legais,
AUREA MÜLLER GRUBBA

,

Oficial

Fazem anos amanhã:

A sra. Maria, espôsa
do ar. João Germano
Rudolf, nesta cidade ;

ro���m�
H ,(!IRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BlLIA· : Ig RES, INTESTINOS - Cirurgia de Senhoras � .

{� Diagnóstico Precoce do Cancer nas seDbora� �l
t�: Comunica aos seus clientes que atenderá no seu :�: novo consultório 4 Rua Artlaur Müller n' 160 :�i (AO LADO DO NOVO HOTEL) II� Das 9-12 e das 15·18 horas FONRt 384 1�
•••••••••••, •••••••••• , •••••••••••�� .,. .,.••�: ••••1IL••••�c- ,�

Superenxovais 81umenau
Dr. Francisco Antonio Piccione

:M�.D'1:CO - C.R..JH. :1.'7

Cirurgia e Clínica de Adultos e Criauç'is
Partos - Doenç'as de Senhoras

Imobiliaria '''DALMA''Corretagém ,e
Av. Mal. Deodoro n. 155

- Junto a Cas� Lotérica

Uma organiZ3Gão
.

dos· b�ns. negócios oferece �

Rua João Planinscheck -

1 casa de rnadeira 8x8 nove - renehe - chácara
- área de 840 m2 vende-se por motivo de mudança.
e-s 700.000,00.
No centro da cidade -

1 terreno com- 1.2,500 rnê., /plaino com um riacho
etrevessendo o mesmo, sern casa, próprio pare lotea
mento, lugar de futuro Cr$ 1500,000,00 pode-se
combinar o pagamento.
Casa de, madelra nove 9x9. renehe 4x5, pasto cer

cedo plantações diversas, fundös pare o rio Itapocú
terreno com área 7,500m2; Cr$ 2.000000;00, cornbí-
na-se o pagamento. "

Centro - 2 lores 12x45. Cr$ 600.000,00 cada, metade
a vtste restanre combina se.

'

Rua Itapocü-Hansa
Vende-se urna propriedade com área de 637 mâ,
Casa de madeire. rancho, luz elétrica,
Negócio urgente e de ocasião. Cr'$ 500.000,00,
Combina-se pagamento.
Estrada' Nova
Vende-se uma casa de madeira, grande. Rancho,
garage, terreno medindo 1.440 002 todo cercado,
fundos para o rio. Negócio urgente detido mudança.
Cr$ 1.300000,00. Combina-se pagamento.

Dr.RejnOl�
� ADVOGADO � i

Escritório ao lado da Prefeitur-a

JARAGUÁ DO SUL
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fi
- JARAGUÁ DO SUL -- ti

II II
li Medicamentos e Perfumarias !!
,I II
II Simbolo de Honestidade, Confiança e Presteza n

;1 A que melhor lhe atende li
jj e pelos menores preços H
�':'::::=:==:::::::::�=::::=::======-===--=(f?

Para solteiros, para noivas e

�
para, o lar. Excele'ntés para o

rl lar. Excelentes para usar. Os
'IT superenxovais Blumenau são

8J garan-tidos por famosas marcas

� da Industria Textil Catarinense.

fID Você se orgulhará de ter em

[[] seu lar os sup�renxovais Blume·

.nau_ Agúarde a visita de uma

representante.
. Agente autorizado nesta

��P� Moacyr �llva •.

�I c:=@::=J 10E�::='�:::=:=:::::::J

;f'::':::::::::;-':=:::::'=::;=:::::::=::::::::::::::::;:=::::::=::::::::::'===-'::':;�

� I
i! ]l))lo IErurCIBI KAUfMANN' It
;: M.GDIt:::O �IRURGIA-� II

fi· . ii

�
ii Formado peras Faculdades de Medicina das Univer- ii

-

ii II
ii sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto- Alegr:e i!
., ,:

�
Declaração II CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANCAS E ilSoro Comerciante e " - II

Declaro pelo presente, ii CLINICA QERAL li
que a família de HeJmuth Industrial: A Asso· II

L B
..

E ii
Ehlert, é honesta, e as ciação Comercial e 11 ooga prática em, OSplt.ais oropßDS li
palavras proferidas contra Industrial de Jara- ii Consultório e re�idência: , ii

:1 IIa me:sma não são verda· guá do Sul é teu II Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 I!
dei ras. órgão de' c I ass e. ii II

1,.1: CONSULTAS: ililJ
' d' c;:"ul '17 de Inscreva-te c o m oaragua ou" li !i

janeiro de 1964 associado para a" Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas "

defesa de teus in- I ii ii
Wilhelm Borchardt :::1,. Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 11.' horas - I,·.i:.ter.esses.

!------·---...J.ll::=;�=�:::�:=��:::��==::��_�;::::�=����==J
, proibição

u�r��e��:��__�J���I��'�;i�;��O' �C' iic�; II!'apropriadas para o p!ar!tio do arroz - contendo ci da ; _!)ão me responsabi- ·,ii 1 11- Ilizdndo pelo' que possa ,I!
. 'I'iio seguinte:. ocorreI' ao infrator. III .. R

Um bananal, com _tO.OOO pés produzíveis. Jara'guá do Sul, 15" de
"""1' ui

30 morgos de arrozeira plantada.
'

. janeiro de 1964.

I
.

.

'd d a' -Av M h I D d
UI

10 mil metros de valas para arrozeiras, O
•

d V II r
.::: Com escritórIO nésta Cl a e J.: arec a eo oro I'"Umé:l estrada construidél dentro do terreno (2.500 !11ts) emlJan O O O IRI III da Fonseca nO. 122, pài'a melhor s�rvir seus c I i e n te s;

.

250 pés de árvores frutíferas enxertadas. ����� 1"'1'
, irI3 casas de, madeira. .

"

Cure seus males e poupe seu
,.,

mantêm est,reito intercâmbio judiciário com os ex-Escritórios �'I'·1 pasto cercado com arame. bom dinheiro comprando na III de AdvQgaci_a DR. HERCILIO AT�EXAI:�'DRE DA LUZ, •
12 rriil pés de aipim..

, , FARMAGIA NOVA ", iii1 Batedeira -n.O Õ - co.m motor '- otlmo estado.
de ROBERTO M. HOBST

. 1.1,1 com séde. em Joinville e São Francisco. do Sul; está em II
1 Carroça:' �tc. etc. etc,.

A que dispõe de maior sortimé� .. '1'1'1' condiQões de, também,' aceitàr causás para aquelas Co· b.il-

-' 'Vitor Zl-mmermann to na praça e oferece seus artl·
. ." ,

'" 10Melhores informaçoes com
, .'

gos à preços vantajosos "1"1'1 marcas, sem maiores anus para seus constituintes. iii
-

II_n....a..s.......Liii0.:.JiiiAõiiiS......D-!"'O_Ú':'"A_T_-�F_iliiiia_l__J a�r":"aiiigiiiu_aiii'iiid�OiiiiiiiSiiiiiiiU_I_!1 ����� iiií=i_I!�!!
-

lI!Eli_!i=-Ii=m�Ii;;;;;;;;I!---:-:l=li-ll=I!::Iiii!!i!làl .' ;I�l�jl

HOSPiTAL JESÚS DE NAZARÉ - CORUPÁ
Residência: Dr. Nereu Ramos, 419

coR UI] ]E»A - SAN1rA CAJlrAJR II[NAo.

1-.
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o ÚNICd caminhão inteiramente nôvo!

A ÚNICA*linha
completa de

caminhões
nacionais!

NOVO SUPER F.l00 NOVO SUPER F-350 NOVO SUPER F-600

-Venha' conhecê-Ia de perto no seu Revendedor Ford
NOVO SUPER F-600
CAVALO.MECANICO

die
Nossa é

'.

serVIPDivisa
,

Rememorando a tragédia
de Auschwitz

Carrascos, de Hitler
,chegavam a matar
6 mil reclusos por dia
FRANCFORT - (POl"

Werner Zwick - Um in
dividuo que, foi guarda
da Gestapo no acampa
mento de exterminação
de Auschwitz dúrante a

Segunda Guerra Mundial
disse, que a direção do
acampamento «resoleías
o problema da falta de
espaço para os reclusos
matando-os a tiros.
Klaus Dylswsky, um

dos 22 acusados de ma·
tar entre dois milhões e
meio a quatro milhões
de judeus. fez esta de
claração testemuhando na
audiencia do processo
que se segue aos 22 reus.
Outro dos processados

que lambem foi guarda
da Gestapo no acampa
mento, Pery Broad, nas
cido no Brasil. acrescen
tou: «Distamos que as
sim limpávamos os bar
racões em que estavam
os prisioneiros».
Os dois disseram po

rém que não tinham ma
tado ninguem nem a ti
ros nem com gás.
Dylewski, de 47 anos

de idade explicou a Iorma
em que se matava prisio
neiros no <paredão ne

gro». do acampamento.
Disse que um recluso de
confiança levava os pri
sioneiros. nüs, ao pare
dão e que ali, um oficial
da Gestapo desfechava
um tiro sobre a cabeça.
Broad por sua vez, des

creveu as primeiras ma

tanças que se fizeram no

acampamento com gás
denominado Zyklon-B,
veneno mortifero, muito
mais barato que as balas,
com o qual chegaram a

matar 6 mil reclusos pol"
dia no acampamento.
O ex Guarda dá Ges

tapo declarou que via.
ainda que por acidente,
(seu escrit6rio esta va

proximo do crematório)
a forma em que os me
dicos e os guardas da
prisão separavam as mu

lheres e as .çrianças do
resto dos

, prisioneiros,
quando chegavam ao

acampamento, para con

duzi-los às camaras de
gás.

c:::::;::.c::::::::r-:::::::::a�c:::::;::.c::::

MUD_AS
Frutíferas e Ornamentd;s

Laranjeiras, Recegueiros,
Kakíseiros, Macieiras, Ja
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, 'Camélias, Ooni
feras, Palmeiras, eto., etc. '

PEQAM CATALOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel
_' CORUPA' .,

o::=:=c::::::::a�.......c::::::::rc:::::;::.c::::::::=o

rr:-�;:�=;�t�:i;;i:��:::��;:�i�:;i��=i;:�� 'l"""""""'A!"!!!!!!!!!!!!p"""""o""""'t""""'h""""'e�k""""'e!"!!!!!!!!!!!!"""""'S""""'C�b""""'u""""'l--z!!!!!"!..-,�,-'!"!OII ·ri�-:=G=uni��===G,-;§�iW=liii M É O I C�O
li II _h "

, dJARA (iHlJ.&, D@ �UL :; liti Rua Presidente Epttécio Pessôa �o. 704
-

_ ii, mrnrgião _ Dentista li!!.
'

(antiga residência de E,manuel Ehlers) MEDIKAl\1ENTE UND PARFÜMERIEN II CLíNICA _ PRÓTESE CIRURGIA!iIII Clinica geral médico. - Clrurgta de adultos e
ii \ II '- iicrianças . Darlos Dlatp.ern:lIa - �n�as curtas e
II Das Symbol der Rechlsch�ffenheit, des, , ii IIII UlII'd curtas • ln outorerrr-ia Bisrurt-elétrtco Elec- II Vertrauens und der Dienstberkeít, die. Sie II Av. MarechalDeodoro. 587 - JARAOuÁ DO SUL IIi! tro cauterização· Raios Infra vermelhos e azuis.!l· am besten zu den gerlngste» Preisen bedient. 11- Defronte a Igreja Matriz IIII '::d) �:::::::::::=:::::::::=:::::::::::::::::::c�==:::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::;:,:::-:::::::::::::::7\.�::::!::::::::::::::===:::::::::::::::::::::�:::::::;:!".:::.::::::=:;:::::::::::===::::::==
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m DR.- Jé>RN SOELTER I
Convidamos os senhores acionistas para a Pelo presente ficam convidados os Srs. sócios III Iassembléia geral ordinária que lerei lugar na sede

quites desta socieàade em sua séde social, às 9,30 :::
I CIRUR.filifo DENTlSTfi I

1'--social em 'Jacú-Assú, Município de Guaramirim, às horas da manhã do dia 2 de fevereiro para parti- III14 horas dó dia 1,0 de abril do corrente ano, a fim bl G I O
. . . J! Mode'rníssimo "AIROTOR"

I
-

ciparem na Assem éia era rdmana com a se-

DIde deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:
guinte Ordem do Dia: II Reduz o tempo de traba lho

1.0 - Leitura, discussão e aprovação do rela- 1) _,. PrestaQ�o de contas,' iii e aumenta o conforto do CLIENTE.
-

-1_tório da diretoria, balanço geral, conlas referentes ao 2) _ Eleição da Nova Diretorill' Iexercício de 1963 e parecer do conselho fiscal. 3) _ Ass.untos de Interesse Social. ... CLíNICA _' CIRURGIA _: PRÓTESE ii
2.° -' Eleição dos membros do conselho fiscal I_II ,RAIOS X iii

e seus suplent€'s para o exercício de 1964. ,NOTA - Não havendo número legal na la,

I
II

"- 3.0 - AssunlOS de� interêsse social. . convocação, far-Be�á a mesma. meia' hora após com
C It'

- 'A G )' V t 98 I'AVIS'O' qualquernumflrode sócios.

I
onsu afio: v. etulQ argas. ....'

Acham-se à disposição dos senhores aCioni,stas,
WALTER STREBE - Presidente

iii
_

(Anexo ao Depósito da Antarctica), I,
no escrftório da Sociedade. os documentos,de que =iEEi;_ii=!�I'=!I=:iEESEi-:__r:===':-; :�;;;

traia' o arf.O 99964do decreto-lei n.O 2627. de 26 de Banda Lyra da Aurora G'• .t.......:�Q'.... �••M.....y.�� ....y..y..���.y..y..y..��-=>
setembro de 1 .

'

r
�

'1
Jacú-Assú, 22 de janeiro de 1964.'

-

Assembleia Geral
_

Ordinaria
, .' {� E'm'

'

'p reI\.go �1
=::::,==�:::��::�:_,::::=�::: li 810 convid ad��No:O�!�:'�s associa do. para � As Loh•.DOUA r. desejando ampliar �

assistirem a Assemblei'a Geral Ordinaria, a reali- �1 suas atividades promocionais de vendas. tem �1II DR. IVO. KA'UFMAN,·N' li zar·se no dia 9 de Fevereiro de 1964, ás 9 horas f" vaga. para mais um vendedor especializado, '1
Ilil !l dá manhã na Séde Social em Rio Cerro, para de-

f:::.: pagando ordenado e comissão. ::.�1li !i liberarem sobre a seguinte:'
f -Base aproximadà de renda mensal de g'I! Cirurgião De..ntisla -- IiI Ordem do Dia: Cr$ 50000,00.

1ii II �: É necessár'io que o candidato seja :
. ii

'

li 1. - Apresentação � aprovação -,da balanço e con- �.' motorista. fale o alemão. boa caligrafia. e -�.li Con'sullório: - Rua Preso Epita'cio Pessoa 139 II t d o de 1963II
,I -r ii a� oan,

f: que tenha bom conhecimento, de artigos :1II· (em. frente da E:, M P R E:SUL) li 2, _ 'Eleição da Dir etoria; '.: eletro domésticos. �l.i. , lí 3. _ Eleição dos demais membros da Diretoria..
' :

É
'

•

f=." l,'n.utn ap,resentar-se não preenchendo �1i�:
.

_ AparÁlhagem ·modernissima. _ li 4. _ Assuntos de interesse social.
tII

05 I! = ,os requull os aCima. :
II RAIO X � CLINICA - CIRURGIA 1" Jaraguá do Sul,' 22 de Janeiro de 1964.

�� Melhores informações n!lB Loias DOUAT �1II PROTESB - CLINICA INFANTIL . ii EMILIO' SJEVERDT � com o senhor VICTÔR ZIMMERMANN. �
=1 �!. :. � :
i', '_.; _........... _._••. :':.. Presl'dente· em aiercicio ,.:.:...•..•. � .._.'.Il.ftr ..•••••..���.!!.!���.!!.�·.··.··.··,�·.··.··.·�.!_!.r·.. ····:�.:.:..:.:.:..:.!·.·····.·'9:;:=::::::::::::::::==::::::::::;::::::::::==::::�:::::::::::::::::::::::,_'_"'''_::::::::::::-'__00' _,.... __ _�_ _

COR'RElO DO POVO-,

Ä"o XLIV IÄRAOU.\ DO SUL SÁBADO, 25 Df! jANBIRO oe 1964(SANTA CATA�INA) N.O 2,26�

Uma "Palavrinha"
em alemão

Goiás 63 I'C I u be J a rag u a e n s e I d e x a d r e z
Recebemos a e d I ç ii o

n,o 10 de GOIÁS 63, órgão EDITAL DE CONVOCAÇAO
do, Escrttôrío de Repiesen De ordem do Senhor Presidente, ficam os
reçäo do Govêrno de Goiás, söcíos do Clube Jaraguaense de Xadrez conv:oca
no Estado da Guanabara, dos para a Assembléia- Geral Êxtraordinária a'\..ser
que traz em suas páginas 'realizada, em sua sede social, à Rua Emílio Cal'
o resumo das atividades los Jourdan. em sala junto ao Bar Catarinense,desenvolvidas pelo Gover

no día 29 do corrente, em primeira convocaçãonadar Mauro Borges à às 20 horas e em segunda convocação às �o ho
frente do executivo daquele ras e 30 minutos. obedecendo à, seguinte ordemEstado perrrcro-. do día:
Somos agradecidos ao 1 - Prestação de contas referente ao exercicio

sr. Leone T, Vasconcelos de 1963,
pela remessa de tão inte 2 - Deliberações sôbre a instalação da nova sede.
ressante publicação, que '3 Reforma dos Estatutos.
se .encontre à disposição 4 _ Assuntos gerais.
dos leilores carartnenees
de Iaragué do Sul. 'Jaraguá do Sul, 24.de janeiro de 1964

CELSO LEHMKUHL MEYER

Nosso caro letror Erich
Th, Bräuer é dado a cole
cionar coisas raras. Vez
por outra colaborá em coi
sas exóricas. Desta feita
enviou-nos uma "palevrí
nha", como costuma elas
sifiçar o acontecimento,
que a seguir publicamos.
com a respectiva tradução:

STRASSBUQGE:�MtiNSTBR
TU�MALLETAOBBINODBR
MBH�E�E:MALE:AUPSTE:IO
UNGSVE:�EtNsPRÄSIDE:NT.

TRADUÇÄO
PRESIDENTE: DE: UMA so

CIBDADE QUE SE: DE:DICA A

PROMOVE:R ASCENÇÕES TO
DOS os DIAS UMA OU MAIS
VE:�E:S PARA A TORRE: DA

CÄTE:DRAL DE: STRASSBUROO!
Ufa! Que já é ter fôlego.

---------- I.

Secretario

Votos de Bôas Festas

Itajara Ténis Clube
AV I SO

DELEGACIA AUXILIAR DE POLIC[A

A V 'I S O
Retribuimos cordialmen

te os votos de Bõas Festas
e Feliz Ano Nôvo dos srs.

Pe. Elernar Tadeu Scheid
SCj, de Taubaté (SPf e

Deputado Diomicio Freitas,
da Rio (GB),

De ordem do Sr. Delegado de Policia, noti
fico aos eenhores proprietários de hotéis, pensões,
bares, casa de cômodos, botequim e similares,
para renovarem ou fazerem os respectivas regis
tros para o exercício de 1964, até o dia 10 de fe
vereire do corrente ano. Outrossim, ainda estão
Incluídos nesta obrigação os proprietários de ci
nemas, eanchas de boces, salão de snocker, sa

lões de diversões públicas-sociais e bombas de
gasolíua etc.

Na íuobservâncía deste, serão multados de
conformidade com a lei em vigOr,

Jaraguá do Sul, 17- de Janeiro de 1964.

OSNI MÜLLER
Escrívão de Policia

Scala International
Estamos recebendo re-

gularmente a assinatura de
Snr. Comerel'ante eSCALA INTE:RNATIONAL. edi-

ção Luso-Brasileira, desta Industrial: P;estigíe
vez do mês de dezembro a tuá classe. insere-
de 1963. 'Bdição acrescida vendo-te na Associa-
em páginas é um conti- ção Comercial e
nuado aprimoramento da Industrial de Jara-
moderna imprensa alemã, gui do Sul.
Uma revista digna de ser ':- _'

manuseada por rôdes as

classes brasileiras que
gostam de estar bem in
formadas. Nossos agrade
cimentos à Scala Interna
tional.

"Correio' do Povo"
um jornal a

serviço do povo

Comunicação Praça
"

a A Diretoria tem o grande prazer em comu

nicar aOB seohôres associados. que terão início a

Oomunica ao povo em geral que adquiriu por partir de 1.0 de Março p, t., as 8u18� de tenis 80b

compra o inventário do bar de" propriedade da' a orientação do professor sr. ARMANDO CA PA

sra. Erika Link Bruns, denominado de BAR E RELLI.

RESTAURANTE ELITE, cujo prédio entrará em As inscrições poderão ser feitas com o sr.

reforma dentro em brave, e será instalado nôvo Getulio B. da Silva, o qual prestará todas as in

Bar. e Restaurante, para atender a contento ao formações 'necessárias, quanto ao funcionamento,

público em geral. . ,
horarios e aquisição de material esportivo,

ass.) BERTOLDO M. DÖRING Jaraguä do Sul, 14 de janeiro de 1964.

I rAJARA TENIS CLUBE
O s val d o H e,u s i - PresidentePaulo -Wagner s. A.

Lavoura. Comércio e Indústria

jacú-Assú - Mun. de Guaramirim - Sta. Catarina BOTAFOGO F. C.
Ássembléia Geral Ordinária

EDITAL DE CONVOCAQÃOAsserTlb�éia Geral Ordinária

Escola Técnica TUpy
O Brasil necessita com Muitos são os candída-

a maior urgência de téc- tos que já estão 'inscri
nicos para os maís varía- tos para o exame de se-

.

dos setores da vida in- leção na Escola Técnica
dustríal. Esses técnicos, Tupy, exame êste que se

que são elementos de li realizará nQS días a, 4 e

gação direta com os en- 5 de fevereiro, Diverses
genheiros, são procura- vantagens são oferecidas
dos avidamente por todo
o território nacional. pa- aos alunos,', entre elas
ra emprestarem seus ser- podemos citar: bolsa de
viços especializados, En estudos, uniforme e ma

quanto o engenheiro pen cacões, condução até a

sa e projeta os serviços. Escola, almõço, assísten
o técnico os executa, dai cía médíco-odontológfca;
a necessidade sempre participação na Ooope
crescente de maior nú rativa de 'Consumo, au

mero de mão de obra' sêncía de quaisquer ta
especializada.
Em fins do ano passa- X8S. Após 3 anos, rece

do a Escola Técnica Tu- bem os alunos o Certifi
py diplomou uma nova cado de Colégio Técnico
turma de Técnicos-Meta- Industrial e com maís 1
lurgistas e Técnicos-Me ano de estudos, lhe se

cânicos, os quaís, de ime rá conferido o diploma
díato, encontraram colo- de 'I'écníco-Metalurgtsta
cações bem' remunera- ou 'de Técnico Mecânico,
das. am bos de gráu médio.

Associação Rural de Jaraguá do Sul
EDITAL DB CONVOCAÇÃO

da

ASSEMBLÉIA GBRAL ORDINÁRIA
De conformidade com o estabalecído no Artigo

30.°. dos Estatutos desto Entídade, ficam convocados
os sócios desta Associação Rural pera à Assembléia
Geral Ordinária a realtzer-se em l.a convocação. às
20 horas do dia 13 de Fevereiro próximo vindouro.
na sede social, fundos da Prefeilura Municipal de
Iereguã do Sul, pera discutirem e deliberarem sôbre
a seguinte

ORDBM DO DIA:

a) conhecimento do relatório do Presidente da
Bntidade;

b) discussão e votação do Parecer da Comis
são Fiscal sõbre o Balanço, contas e atos do exer

cicio anterior;
c) eleição na nove Diretoria e Comissão Fiscal

pera o triênio edmrntsrretlvo 1964-1966;
d) assuntos diversos de inrerêsse da sociedade.

IMPORTANTE: De acôrdo com o que estabelece o

Ar.ligo 33.° e seu § Único, à Assem
bléia-Gerai Ordinária de que o presente Edital de
Convocação, somente funcionará no dia e hora apre-

.

zado com a presença da merade e rneís um dos
sócios eptos, devendo se tel não acontecer, instalar
se a Assembléte Geral Or-dinária, em 2.a convocação,
no dia 23 de fevereiro p. vindouro, às 9 horas. no

mesmo local com qualquer número de sócios presentes.

Iareguä do Sul. em 11 de Janeiro de ) 964, �

Associação Rurçrl de Jarag""á do Sul

JOÃO LÚCIO DA COSTA
Presidente
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