
A política do comércio
internacional dos produtos
prlrnérlos necessita de ba-

Orgão de maior penetração no interior dó nordeste catarinense "

'see mais justas do' que
--__::___:--�----=------... _;__I

as reinantes no momento,
Fundação: Diretor: Impresso na : que representam grave e

Artur Müller BUGÊNIO VITOR SCHMÖCKBL Sociedade GrMica Avenida LtdlJ. decisivo fator de retarda-
menro economico e social
das áreas em desenvolvi
mento.
Tal é a' opinião do Bra

sil em face do problema
do desenvolvimento eco
nômico e' do papel da
agricultura nesse processo,
fixada pelo Ministro Os
waldo Lima Filho, ao fa
lar no Plenário da 12a
Conferência da FAO,

'

em

Roma.
lundlaí, em regtnie de "de- O títular da Agricultura
ficlt", 'que onere tôda a dó Brestl anunciou, na

Nação, pagar aos seus oportunidade as diretrizes
operérios muito mais do de um plano' de desenvol
que a indústria paulista" vimento econômico equl
por ela ser.vida. Mas al- librado, capaz de emanei
guns as ralas do absurdo: par as populações subnu
havendo sido a Rêde Per- tridas e apontou as res -

roviária do Nordeste trens- ponsabilidades da F1.0
ferida, por um passe de em cooperar pera a ob
mágica, da Tabela I pera tenção dessas metas.
a Tabela Especial, cons

tente de acôrdo Ilrrnedo Salientou, também, o
com o Sindicato, paga-se Ministro Oswaldo Lima
hoje a um trabalhador no Filho - que foi calorosa
sertão de Pernambuco o mente aplaudido - a im
mesmo que ganha seu co- portâncle de próxima Con
lega na Santos lundlaí. É oferência do Comércio e

poseíuvememe vontade de Desenvolvimento e as es
malbaratar os dinheiros perenças que nela depoai
públicos, de desorganizar tarn todos os países em
de vez a vida econômica vias de desenvolvimento
da Nação, injustamente tratados no�

têrrnos das atuais trocas
de produtos nos mercados
internacionais Finalmente,
insistiu em recomendar
que uma fração das enor
mes despesas hoje levadas
a efeito com a corrida ar

mamentista possa ser

utilizada no financiamento
de um Fundo Interneclo

especialmente as da I nal de Desenvolvimento
adutora do Guandu, faz-' das áreas menos desen-

nos compreender, com volvidas,.
. _

meridiana e ímpressío- Pela sua precrsao e

nante clareza a razão objetividade, as palavras.
do desespêro 'e do ódio do Ministro Oswaldo Ll
adversário fabricados ma Filho causaram exce

nos mesm�s laboratórios lente impressão.
de insidia e felonia que
tentam desfigurar a per
sonalidade de V. Bxa.'

Mais alimentos
e, menos

-

armas
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Estão nos

Illcts
RIO (Via aérea) - "A

desordem financeira nas

autarquias de serviços pú
blicos, consequência da
negligênciada condução
dos negócios aJministra
tlvos, e de uma verdadei
ra orgia salarial, atingiu
no país proporções 'a i s
que, quando ouço os eco

nomistas lICO nsel h a rem,
pare ao combate à infla
ção, medidas clássicas de
ordem fiscal ou creditícia,
dá-me a impressão de es

tar diante de médicos pres
crevendo dieta 00 vlrarní
nas a um moribundo que
se esvai em sangue, tras
passado por feridas mor

tais".
Com estas palavras o

Sr. Manuel de Azevedo
Leão, engenheiro e diretor
técnico da Refinaria de Pe
tróleo União, iniciou sua

conferêncie ne última reu-
,

nião do Conselho Técnico
da Confederação Nacional
do Comércio, do qual é

Graves
membro. Em sua palestra
procurou o ôr. Azeveoo
Leão identificar os mais
grav�s focos da 'inrJação
que o país enfrenta, citan
do o trensporte maritimo
como o foco inflacionário
de rnels danosas implica
ções.

O PROBLEMA
MARITIMO

Afirma que o Brasil não
tem condições de vida eco.

nôrnice sern usar com um

mínimo de eficiência a via
marítima. O regime de rre

belho, os salários despro
porcionados e a deficiên
cia da aparelhagem tornam
os pertos brasileiros dos
rnais caros do mundo. O
regirne de trabalho é o re

sulrado d a aplicação de
leis e regulamentos que
só se destinam a conferir
vantagens e privilégios ao

pessoal merüimo, gozan
do regalias íncompetíveis

Consternou, profundamente a cidade, a

noticia do falecimento de Antonio Borba Coelho,
maís conhecido como BORBA O PESCADOR.

Homem simples, honesto, trabalhador, o

extinto notabilizou-se pelos seus grandes dotes
de virtudes, principalmente, pelo coração bo-
níssimo.

'

.

Como eximio pescador, Borba, grangeou
justificada fama, sendo mesmo um dos maiores
conhecedores do Rio Itapocú. ,

. Mergulhador de g+anues méritos e grande
nadador, era figura indispensável nas pescarias.

Sempre dispósto a prestar auxilio às fa
mílias desesperadas, com os seus entes queridos
desaparecidos nas águas traiçoeiras, I� ia o Borba,
dias e noites à fio, mergulhando nos profundos
poços para retirar lá do fundo os afogados.

Zeloso chefe de família e pai extremoso,
Borba era respeitado por todos que o conhe
ciam.

Antonio BOI'ba Coelho, nasceu na Ilha

da Figueira em. 15 de maio de 19 12, e era

filho de Silvano Bo.rba Coelho e de dona Deo·

linda Bórba Coelho, ambos talecido�.
Deixa viuva a Sra, Lia Aquino Ooelho,

e O'S filhos Honório, Osório, Deolinda e Ana e

4 netos. .
'

Antonio Borba Coelho, faleceu às 4,30 da

madrugada de. 9 :?o corrente em Itaj!1í, em

casa de seu Irmao �Leopoldo, onde fora em

procura de recu�so.s médicos, para pertinas
enfermidade que ultimamente o acometera.

Seu fére'tro foi acompanhado por· grande..
multidão de sinceros amigos e admiradores;
que compungidos levaram-no até sua sepultura,
tendo naquela ocasião usado da palavra. o
Dr, Murillo Barreto de Azevedo, pr�stando
última homenagem ao homem bom' e SImples,
que foi- Antonio Borba Coelho.

'correio do Povo, associando-se à cons

ternação geral, �elo infaust� acontecjmento,
apresenta à famílIa enlutada ,SlDceros pesames.

A maior homenag.em que �e poderi_a
prestar a Antonio Borba Coelho, fOI sem dÚVI

das, o grande acompanhamento de_seu entêrroj ,

onde notOU-fie a presença de. humIldes op�r.á
rios, e de pessoas _das' malS representativas

.

de nOS8a melhor SOCIedade,'

FOGOS
com os princípios da Jus- mesma região econômica.
tlça social e estrangulando Assim, o trabalhador na

de modo brutal nossas ati- via permanente das íerro
videdes econômicas. Os vias deve perceber salá
salários básicos foram eu- rio equivalente ao do que
mentades em 850 por cento trabalha ne lavoura; o ser

de 1957 a 1962 mas mes- 'vente de uma estação Ier
mo assim pouco signifi- roviária, o mesmo que o

cam em face dos acrésct- servente Das fábricas ou

mos e extraordlnérlos. Não nas casas comerciais; o

chegando a trabalhar vln torneiro ou ferreiro nas

te dies por mês os estiva- oíícnas de locomoção o

dores ganham facilmente mesmo que o servente nas

300,000 e os conferentes fábricas ou nas casas co-

800.000 cruzeiros. merciais; o torneiro ou

ferreiro nas oficinas de
locomoção o mesmo que
os operérlos de igual ca

tegoria nas oficinas de
primeira classe existentes
na região servida pela es

trada. IE frisa: "Não há
iustificatlva pera a Santos-

Deputados catarinenses

obras de Lacerda

FALECEU
Antonio Borba Coelho

Estivadores, conferentes
e consertadores estão a

grupados em sindicatos
que constituem verdadeiros
monopólios de trabalho.
Para ser estivador é pre
ciso ser filho de estivador
ou possuir "pistolão" de
fôrça excepcional ou estar
em condições de dar as

rnais vultosas propinas.
O 'resultado dessa situa

ção nos pottos é (I abono
dono da via marftima em

favor da via rodoviário
pare os rrensporres Inter
nos de mercadorias e até
pera o exterior Citou o

exemplo do pinho serrado
de Santa Cerartna, antes

transportado por via ma

rítima e agore enviado pa
ra o Rio em caminhões;
bananas de Sanlos vão
pare Montevidéu e Buenos
Aires em caminhões; dos
rnais distantes Estados, do
Maranhão, de Pernambuco, _

do Rio Grande J o Sul,
correm os caminhões com

I

I cargas
de baixo valer que,

nesses enormes percursos
em qualquer país onde se

fiz�sse uso da razão, só
poderiam ser transporta·
das por via maritima.

OS SALARIOS
ABSURDOS

AS FERROVIAS

viram
e ficam entusiasmados
Os deputados estaduais

de Santa Catarina, depois
de percorrer algumas das
maís importantes obras
que o Govêroo da Gua
nabara está realizando,
enviaram uma mensagem
de aplausos e solidarie
dade ao Govßrnador
Carlos Lacerda.
Os deputados atírmam

que "a visita as obras,

Passando a focalizar as
ferrovias, o sr. Azevedo
Leão aponta-as como Oll

tro importante foco de in·

fiação. No correnIe ano a

operação d,o sistema fer
roviário redundará em um

"deficit" supeiior a 160 bi
Ihões de cruzeiros:No óno

passado e "deficít" total
da Rêde Ferroviária Bra
sileira montou a 66 bilhões
de cruzeiros. E comenta o

conferencista: "Examinan
do com isenção as cau·

sas dessa sequência de
"deficits" crescentes não
é possivel conter um sen

timento de revolta ao cons'

tatar que se chegou a lais
extremo,s, não por causas

irremoviveis, por cal�mi
dade fora do contrôle hu
mano, mas tão sómente
pela incapacidade de· co
-locar os superiores inte-
resses da colétividade aci
ma das exigências desc�
bidas dos sindicatos ope
rários". Defende o confe
renc,ista a igualdade de sa

lários para qualificações
equivalentes dentro de uma

Proibido pela
.sUNAB a exporta
ção de carn,es

A mensagem

Noivado A mensagem dos de

putados de Santa Cata
rina é a seguinte:
"Govêrno V. Bxa. an

tes constituir-se sur,

preendente afirmação
capacidad� e probidade
administrativa, reflete
largas possibilidades se

Bruno é filho do casal abrem para o pais, desde
Félix Henn e Ruth de Ar- que seus destinos sejam
thur Kienen, ambos de conduzidos por homens
Garibaldi.

-

afastados . dos métodos
vigentes há mais de 30

Bruno Henn, é nosso anos.
coléga de redação, onde Nossa visita a obras
vêm pontificando, como de V, Exa,_especialmente
jovem e promissor homem a adutora do Guandú,
de imprensa. faz-nos compreendercom
Pelos seus elevados do. meridiana e impressio

tes de honestidade, traba- nante clareza a razão do

lho, sociabilidade, desfruta desespêro e do ódio ad

o nosso coléga de largo versários, fabricados nos

circulo de amizades, não mesmos laboratórios de

só na cidade, como tarn- insid'la e feJonia que ten

bem em Garibaldi, donde tam desfigurar a perso
é natural. nalidade e a obra de

'V. Exa.
A senhorita Ruth Kienen, É '

é prendada, virtuosa e que n!l Guanabara,
.

d 'tacando-se na
o povo carIOca e os bra

���Y:dad:s de Garlbaldi, sUeiros que aqui vive�, :'?::::::::::::-=::::::::::::;;;;;;::;:::::::::::::�
como um de seus mais como os nossos catarI· li

O ·W Id- · II
.

t orname'utos nenses, testemunham i! r a emlro ii!VIr uosos ' .

boje a ação patriótica I!' • I
Correio do Povo, nesta de um Gov�rn� incomum 'ii Mazurechen n

oportunidade, quer cum- e extraordmárlo e como, ii ' ii
primentar 'efuzivamente os de resto, em todo o país, !! Ausente do dia 22 II
noivos, aos seus pais, au- o povo sente que os ij de dezembro de i�

gurando ao .nosso cJ)léga "slogans" desmoralizados II 1963 à 19 de ii
e amigo Bruno e s,ua DD. estão perdendo terreno 11'. .

II

noiva, os melhores votos para positivas realiza- II Janeiro de 1964. li
de felicidades. ções. �::::::==::::::::::::=:=::�-:Ji

HENN - KIENEN

Dia 31 de dezembro,
contrataram nupcias, o

jovem, BRUNO HENN, e

a Senhorita RUTH KIE
NEN.

Brasília - SUNAB
baixou portaria pro
ibindo, a partir deste
mês, a exportação de
carnes bovinas con

geladas ou resfria
das. A mesma por
taria permite, entre
tanto, a exportação
de carnes bovinas,
sem limite" de dian
teiros em conservas.

Por outro lado, a

SUNAB aprovou, ,em
carater exepcional e,

pelo prazo de trinta
dias, o preço provi
sório de 01'$ 6.748,00,
para o açucar cristàl
"standar", por saco

de sessenta quilos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Mascarenhas-OUveira l!�( * S O C I A I S
No dia 6 de janeiro de f

1964, verificou-se o noi-
O����

vad.o dos jovens Benta
A�zIra,. funoionária da '1 Aniversários
Diretoria da Despesa Fixa
do Paraná e João Batista

. p�oprietário .da Otic�
Mlr�l�z da cidade de
Our�tIba, filhos de Vva.

O sr. Paulo Ruisam : .

Maria Mascarenhas e de'
- a sra. Ilda, espôsa

Sebas�ião e sra. Maria' A. do sr. Erich I Schmarz,
de Oliveira. em Rio da Luz;

"Correio do Povo" ao
- Irineu, filho do sr.

en�elo de tão feliz acon- Estefano Meier, em Es-
. t�Cl�ento, apresenta aos trada Ha pocú;
distintos noi \i'os e' aos - a srta. Alzemira,
respectivos pais ós votos filha- do sr. Arno Blanck,
de perenes felicidades. nesta cidade;

- a sra.: Olga Schmitt
.de Aguiar Borges.

Fazem, anos hoje:

Co8ta-Rod,:igues
.

No dia 24, de dezembro
de 1963, contrataram ca-

Eaeem anos amanhã:
.sarnento os jovens Célia - O sr. Arcádio Fischer,da Costa e Waldir Ro-
drigues, respectivamente

em Canoinhas;
filhos de Vva. Ana da

- a sra. Madalena, es

Costa e Pedro e Ernesta
pôsa do sr. Lauro Braga,

Rodrigues.
nesta cidade;

:
- a sra. Wanda, espôsa

Aos nOIVOS e respecti- do' sr. Luiz Prestini :

f?S pais as congratula-], - o sr. Flávio R�bini,
çoes do Correio .do Povo. em Paranavaí;

1-
VENDE-SE

Uma propriedade com 1.200 morgos - terras

apropriadas pera o plantio do arroz - contendo
o segulnte :

Um bananal com 10.000 pés produzíveis.
30 morgos de arrozeira plantada.
10 mil melros de valas pare arrozeiras.
Llme estrada construlda dentro do terreno (2.500 mrs)
250 pés de árvores frutíferas enxertadas.
3 casas de madeire.
1 pasto cercado com arame.

12 mil pés de aipim.
1 Batedeira n.v ã - com motor - ótimo estado.
1 Carroça - ele. ele. ele.

Melhores informações com Vitor Zimmermann,

II nas LOJA�__D_O_U�T - Filial Jaraguá do Sul
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11,1..11. DR. JORN SOELTER �
I CIRURGlfw DENTISTIi I III

III Moderníssimo "A/ROTOR" m
m Reduz o temPfo de traba I ho -I
... e aumenta \) coo orto do CLIENTE. •

I I
III

OLíNICA - CIRURGIA - 'PRÓTESE Ell

�.
RAIOS X

,1,1.. Consultório: Av. Gelulio Vargas, 198
�
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Dorothi Edla, filha do
sr, Oilio Nicolini, nesta
cidade j O sr. Alwino Lemke,
- o sr. Leonardo Vidal em Rio. da Luz.

da Cunha;
- Erica. filha do sr.

Bertoldo Baumann. em

Três Rios do Norte; - O sr. Waldir Araujo;
- O.Sf: Egon Hoffmann, I - o sr. João Antonio

em RIO da Luz. Teixeira.

- o ar. Alberto Bauer,
-induatrtal, nesta cidade;
- a sra. Frida Lemke.

em Rio da Luz;
- a sra. Oesarina, es'

pôsa do sr. Batista Araldi,
em Estrada Nova;
- a srta. My r i a m

Wachholz, em Pomerode.

Dia 14:

mi I!
.
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Com escritório nésta cidade à Av. Marechal Deodoro IIII

.. � da Fonseca n°. 122, para rri'elhor
.

�ervir seus c I i e n te s ;

III mantêm .est.reito·intercâmbio judiciá:rio corri os ex·Escritórios ·111
'111 de Advoga.cia bR� HEROILIO ALEXANDRE DA LUZ, li
II com séde eql Joinville e São 'Francisco do. Sul; está, 'em m
III condições d�, também, aceitar causas para aquelas Co', Iii
I"

. marcas, sem maIOres ,?nus para ',seus constituintes"
.

�
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Dia 15:

A sra. Maria, espôsa do
sr. Germano dos Santos,
em Joinville ;
- a sra. Zélia, espôsa

do sr. Pedro Rengel ;
- a sra. Emilia, espôsa

do sr. Vergllio Rubini;
- a srta. Maria Maria

rena, filha do sr. João
Weiller, em Jaraguàzinho.

Dia 16:

Dia 17:

Registro Civil
Áurea Müller Grubba, Oticial
do R e gis t r o Civil do
r(l. Distrito da Comarca [a
(aguá do Sul, Estado de

Santa Catarina, Brasil.

II faz saber que comparece
ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem par a

casar-se:

Edital n. 5.674, de 31/13/63
Henrique Arnoldo Reimer

e Edeltraute Streit

Ele, brasileiro, solteiro,
rädio-téonico, domiciliado
e residente nesta cidade,
filho de Henrique Reimer
e de Erna Ida Tecla
Reimer.

Ela, brasileira, solteira,
industriãr+a. domiciliada
e residente uesta cidade,
filha de Pedro Paulo Streit
e de Alida Engelmann
Streit.

11:::'-"'�--'---"'-""li:d
-------- -

�
II • II
li .. II
" 1li II
I! • ca li
!I � II

�"Il ., I : � II
.� Q: Q) <ll ß

lil! • � ; a:I -g g I'!�p 8 =.� �
ii .. 00 oS � � � II
II f'A r... CD II
I!

..
WlI O

�._ II

ii 0..= �rn i'
., ..,...., o .s::I � .1

I,i 1-4 � - '" II
,I

�

.gf â g 'Iii .� rn ca .s::I � .I

II S � ãi 8 II
I _,

C!:> s:I � c:! '1

II tJ.":\ � � ê '" fll !i
i! ., � 8 o � � li
I! -< 1.':l:C :s � II
fi • "':l c & O' � li
ii

..... ._ li
fi _ ãl _o -< � :1

ii -- � li: ii
li M e II

ii Ui II
:i • ii
Ia II
.H. !i

�::::::::::::::::=�=::::-::::::::rF
:p:::�:::;:::==:::::::"==:::=::::::::::::=:::::::::::::====:::::::::=::.;=:::=::;=::;�;:.�

ilil,'· �lo lElllCIHI IA. lTYflMf. Á\ �_Y�.Y li
Ela, brasileira, solteira,

lU !'ll.l.B\l\lr� ii

doméstica, domiciliada e H' MÉDI.<;O�(}IRUBGIA.. ,II
-

residente neste distrito, li-.. ii
em lllia da Figueira, filha !i Formado pelas' Faculqades de Mediciria. das .univer� ::

de Antonio Hauk e de I ii
siclades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre ii

Alice Honorata Bueno i! .' ii

H k
. !J �IRUROIA' - SENHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B. "1"

au . ii

lill CLINICA QERAL !!
li

�

"'ara que chegue ao co" I
r- li Longa

•

prátita em Hospital&. Enrop�os ,I ;

nhecimento de )odos-, mandei ii I!

plssar o presente· edital que II Coilsultório e residência· !!
. bl' cl 1 li

' .' !I
�era pu Ica o pe a impren, II,

..
'

Tel. 244 - 'Rua Pres., Epitácio Pessôa, 405 f'llsa e em cartório onde será .

II
·1.

ahxado dU! ante r'i dias. Si :; CONSVLTAS: . li .

Iii l'
" !I

·1 -guem souber de algum im· ii Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas iI
.

pedimento acuse-o para, O� II,
' li

lins legai.!..
. II Pela tarde: das, 14 1/2 ás 17 1[2. horas, II '

AUREA MÜ��ER GRUBBA !! Atende chamados lambem à Noite li
O hCIaI �:::::�:::=:::::::::=::::�::::=:::::::J::::::----...;o._-_ ......_---- .-- •.)}
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Edital n. 5.675, de 2/1/64
Alf.redo Zipf e

Helena Kitzberger
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
em Jaraguâ-Alto, filho de
Antonio Zipf e de Tecla
Zipf.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito,
em Jaraguã-Alto, filha de
João Kitzberger e de
Catarina Kuzberger.

Edital n. 5676, de 3/1/64
Valmor Rodrigues dos

Santos e

Margarida Potapoff
Ele, brasileit o, solteiro,

operário, domiciliado e

residente neste distrito,
filho de José Antonio dos
Santos e de Helena Ro
drigues da Luz.

Ela, brasileira, solteira.
doméstica, domiciliada e

residente em Oorupä, filha
de Eduardo Potapoff o

de Elvira Potapoff.

Edital n. 5677, de 4/1/64
Alexandre Avelino e

Terezioa Martim

Ele, brasileiro, solteiro,
operário. domiciliado e

I residente neste distrito,
em Hapocusinho. filho de
José Avelino e de Cecilia
Buccio A veliuo.

Ela, brasileira. solteira,
doméstica, domiciliada e

residente neste distrito,
em Itapocusinho. filha de
João Matias Martim e de
Catiirina Schrarnousky
Martim.

"

-

Edital n. 5678. de 4/1/64
Manoel Oelso Pitz e

Maria Alice Hauk

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, ,domiciliado e

residente neste distrito,
em Ilha da Figueira, filho
de Humberto Pi tz e de
Emilia Pstry Pitz.

��."••Y••\'.o�•••••••• "!'.o.Y•••• �.J'.o ••••Y••::O::�'.o':'."•••'Q��'.o.·•••••oo:":'�.tf••"'••�Q

.

. Ernprêgo .�.As Lojas DOUAT, desejando ampliar J
i suas atividades' promocionais de vendas, tem :�=: vaga. para mais 'um vendedor espectalizado,

f::=" pagando ordenado e comissão.

'�:.'
.

f Base' aproximada de renda mensal de

�:=.
e-s 50 000,00 .

� necessário que o candidato seja =:3
�:::

motorísta, fale o alemãov
,

boa caligrafia, e B
que tenha bom conhecimento de artigos :�:.'eletro domésticos. '

f:i:
É inutil apresentar-se não preenchendo

f
os requisitos acima.' " =1

: Melhores informações nas Lojas DOUAT �
� com o senher VIC�OR ZIMMERMANN. . �
. �r·.··.··.·��·':"··*··I.:;�ö:�·..:'·...�r·.· ••••..�c··...··.··,:���b

I Siot;zem B Rádio Coloo de JOinuille I
Todos .os d�mingos, às 12,45 horas, na

_

faixa de 1090 Kcs.: .

Entrevista com o deputado Pedro Colin
Rádio Colon - agore em suas novas instala
ções, à Rua do ::>rincipe, 839'- t.o andar - JOI.YILLE

Superenxovais 81umenau
�ara solteiros, para noivas e �
para o lar. Excelentes para o

lar. Excelentes'para usar. Os IID
superenxovais Blumenau são IID
garantidos por famosas marcas rru
da Industria Textil Catarinense. @:'J

Você se orgulhará de ter em IID
seu lar os superenaooais Blume- [[!
nau. Aguarde a visita de uma

�representante.

Agente autorizado nesta

.

praça sr. MoaoyrJi0�
L=:::=:s..� I c:=::@:::::::J IEJ,_��,_ ___::' '::;__--_---'I
rD::::-·-==:::::::::::::::::=:::::::::::::::::-'::-':=:::-:::::::==::::::==--::::.lf
II

• R. IVO KAUFMANN H
II

::

ii U
:l'

-- Cirurgião Dentista ii

ii ii
II C I

' .

R DE:'lll' onsu tOrJO: - ua res. pitacio Pessoa 139 _ :\1
ii

ii

ii (em frente da EMPRESUL) ii
H :2
ii i:
:I

- Apetre/ltetgem mocJernissim" - ii

i', RAIO' X _ CLINICA _ CIRURGIA :\i i

II PROTESE - CLiNICA INFANTIL· II
: :== :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::: ::::::::::::- ::::::= :::::::::::. :::::::::::: :::::::::::: ::::::'::::� '

ifJR'f!lI2'F'P'SfZII!I8S8���(j�'(fi8l!'�gs!lli! iSl8S8(!J
i' FOTO PIAZERA

-"

i DEPRONTE"� PREPBITURA - JARAGUÁ DU. SUL i

I
foto�rafias em G�ral - fotocopias, ,de Documentús - I

filmes e MateTlai foto - Aparelhos e Acessórios

A pedido, atende a domicilio e tambem I
em lot::alidades vizinhas

.

, i
(jS881!!l11!!1SS1i!1�lI!I888I1!1!8�S8iS18ll18iS1881!lbl!II8S8'!iI!"õÍI!lS8(!)
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CORREIQ DO POVO

o ÚNICÕ caminhão inteiramente nôvo!

A ÚNICA*linha
completa de

caminhões
nacionais!

NOva SUPER F -350 NOva SUPER F -600 NOva SUPER F-600

CAVALO�MECANICO
NOyo SUPER F-100

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

AUJltommofen§dieMercado
Nos s a D i v i s a é se p v'i p

-

4'::::::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,:::::;':::::::::,:::::::::::::::::::::::::::::::::::"�::::""i\ II""""������� ���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!--!!!!!!!!!!"""""!!!jl

-II DR .. WALDEMIRO MAZURECHEN II A.potheke "Sch ulz_�"
/ II M É o I C o u
ii II JARAtGUA DO §�JL
:! Rua Presidente Epitácio Pessõa N°. 704 li!I 'fi
II ,(antiga residência de Emanuel Ehlers) li
=1 II
ii Clinica geral médico � Cirurgia de adultos e II

ii crianças - Parlos Diat,he,,�ia ' ���a� curtas e II
_!! Ultl'd curtas - Incuto ern.ia ßlsturl-elétrtco Elec u
.'

R' I f Ih ,II
r Iro cauterização· aros n ra verme os e ezuis. II
!! dJ\.�:::: :::::::::::: :::::::::.: :::::::::::::::::::: :::::::::::: ::::::-::::-..: ::::�::::::: ::::::::::::::: :: ..::::::::."

"

Os Cafajestes" ,

RIO - A 6.6 Câmara
Civel julgou improcedente
mandado de segurença
impetrado pela. Cinerneto
gráfica "Herbert Richers",
contra ato do chefe de
Polfcia da Guanabara que
proibiu a exibição da fita
"Os Cafajestes".
Com a decisão, criou-se

um conflito entre a, Cen
sura Federal e a Censura
Estaduel, prlnclpelrnente
porque os juizes da pri
meira tnstâncie .tern con-
cedido segurança pera que
prevaleça e Censura fe
deral.
A 'decisão foi tornada

com base na eurouomta
estadual e em julgados
dOB Tribunai-s de Justiça
de São Paulo e de Minas
Gerais.

Papel para imprensa
fabricado no nordeste
o Ministro Osvaldo

Lima filho vai promover
a solução do problema do
aumento da rentabilidade
ne exploração egrfcola e

in d u s I r i a I da cana-de
açúcar. Um plano aprove
do nesse sentido prevê a

tnsteleçêo de uma fábrica
de papel linha d'água pare
a imprensa, utllizendo se

os subprodutos- da cana
e, como metértas primes,
o bagaço e as fibras de
palha, sem o que a explo
ração não Iraria os bene
fícios elmeíedos pare a

I
produção de c e I u los e

mdtepensével ao fabrico
de-pdpeL
Será utilizada a destile

rie Getúlío Vargas inclu
sive pare recuperação
também do melado.

VENDE-SE
1 ,geladeira marca, Kel

vinator, 1 fogão a gás, e

uma cama de colchão de

molas, em estado de növo.

Informações nesta re

dação,

"Correio do Povo"

um jornal a

serviço do povo

,
'

MUDAS
, Frutiler.u e Ornamentais

Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, ,Ia
boticabeiras, etc, Roseiras
Dahlias, Oamélias, Ooni
feras, Palmeiras. etc., etc.

'

PEÇAM CATALOGO
ILUSTRADO'

Leopoldo
-

Seidel
- CORUPA'

-

_;

==:::::=c=::::::-<:::s�-==::::::zo:::::>o::::::::::::o

{(::::::�:::�::::==::;::::::::.:::::::.::::::::::::::::=:::=:::::::::::�_.::::�=-�::::::=::�:::;:'t!
:: 1Th

'

t("l o

� tr 1k1 II

II I JlJ) r o � 1illll \\li � .

\Ur al § � Rll Q] II
:: n
u n

ii Cirurgião· Dentista It
ii II
ii OLtN,IOA - PRÓTESE :_ OlRURGIA ii
u li
II --, !!
ii H
II Av., Marechal Deodoro, 587 - JARAOUÁ DO SUL II

ii Defronte a Igreja Matriz - II
�:: ::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::f' ..::::=:::::::=::::�::::::::::::::::::::::::,�=�:::::::::::::�i

'-

-'

MEDIKAMENTE UND 'PARFÜMERIEN
Das Symbol der RechlschHfferiheil, des
Vertrauens und der: Dtensrbarkeit, die Sie

em besten zu den geringsten preisen bedient.
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PREViD�NCIA SOCIAL
Instituto de Apos'entadoria e Pensões dos Comerciários

llNO XLIV
. 'Programa 'de Esclarecime.nto�JARAOU.\ DO SUL (SANTA CATARINA) - SÁBADO, 1 t OB JANBIRO OB 1964

Rl9portagem Especial à

Ricardo Bürger

Corretagem e Imobiliaria "DALMA"
Av. Mal. Deodoro n. 155

Junto a Casa Lotérica

Uma organização dos bons n9g6cios oferece:
Rua João Planinscheck -

t casa de mad2ira 8x8 nova - rancho - chácara
- área de 840 m2 vende-se por motivo de mudança.
Cr$ 700.000,00.

No centro da cidade
t terreno com 12.500 m2., plaino com um riacho

_------,----------.----. atravessando o mesmo, sem casa; próprio parü 10lea
mento, lugar de fuluro Cr$ 1.500.000,00 pode-se
combinar o pagamento.
Casa de madeira ,"ova 9x9. rancho 4x5, pasto cer·
cddo plantações diversas, fundos para o rio Irapocú
terreno com área 7.500m2; Cr$ 2.000.000,00, combi·
na-se o pagamento.
Centro - 2 lotes 12x45. Cr$ 600.000,00 cada, metade
a vista restante combina se.

Aniversariou dia 3 de
janeiro o ilustre sr. e
amigo Ricardo Bürger,
pessoa 'conceituada da
cidade de Jaraguä do Sul,
onde tem empregado o
melhor de sua vida, e
dono de seu esfôrço é
dono de uma indústria,
homem de trabalho e bon
doso e de grande amiz a
de, ofereceu dia 5 de
janeiro um graride ban
quets em sua linda resi
dência aos seus amigos,
filhos, cunhados, netos. e
sobrinhos. No banquete
havia pato assado, mar

reco, churrasco, peixe e

bebidas de tôdas as qua
lidades, . enfim um ban
quete completo, por con

seguinte não poderia

passar despercebido tão
memorável data.
Estavam lá todos os

paren teso conhecidos, chá,
fes de pescaria, inclusive
o peixe "bagre" da última
pescaria pesando 6 quilos.
Pedimos a Deus que a

estrela maravilhosa que
guiou os Reis Magos,
desça, sua luz ,sôbre o

ilustre aniversariante e

exma. família, para que
sejem conservados em paz
por muitos anos.

O nosso muito obrigado,
pelo suculento banquete
oferecido, e que Deus o

conserve, são os votos de
todos os seus amigos,
parentes, de Jaraguä do
Sul.

Clube dos B'eneficiários do SESI
fJON\VOfJ&çAO

Convocamos os senhores associados desta
sociedade, para Assembléia Geral Ordinária, a

realizar-se no dia 12 de janeiro de 1964, às 9 horas,
em primeira convocação, e na faha de número legal
às 9,30 horas em segunda convocação, para tratar
da seguinte

ORDEM DO DIA:

1. - Leitura, discussão e aprovação da pres
tação de contas reto ao exercício de 1963;

2. - Eleição da nova Diretoria;
3. - Assuntos de interêsse social.

Jaraguá do Sul, 2 àe janeiro de 1964.

A DIRETORIA

Proibição
Pelo presente' aviso ficam expressamenle proi,

bidas quaisquer. enlradas de pessôds, em terras de
minh(l propriedade, sitas em Pedra do Amolar AlIo,
com a finalidade de canificar cêrcas, plantações, bem
como que se prestam para roubar aves e matar

porcos, não me responsabilizando pelo que possa
acontecer.

Declaro. ademais, que a competente queixa foi
registrada na Delegacia Auxiliar de Polícia, para que
produza os seus legais deitas, inclusive aqueles átos
que me habilitdm a exigir perdas e danos, dos que
descumprirem a presente proibição.

Pedra de Amolar, Corupá, 12 de dez. de 1963.

a) - GUILHERME DALLMANN

Firma reconhecida no

Tabelião, Aluisio Carvalho de Oliveira.

,t IIgríldl!eiml!nlo
. Profundamente consternados comuni

camos a todos os nossos parentee, amigos e

conhecidos o falecimento de
.

meu querido
espôso, pai e 'a,vô

Helmuth 'G·. Duwe
ocorrido no dia 6 de janeiro de 1964, com a

idade de 46 anos e 8 meses.
.

A familia enlutada vem externar por
êste meio os seus sinceros agradecimentos a

tôdas as pessoas amigas e vizinhas que a

auxiliaram no dl:1ro transe que passaram,
assim como, a lôdas as pessoas que enviaram
flôres e corôas e' acompanharam o -falecido
até sua última ,morada. .

Agradecem em especial ao ·Revdo. Pastor
Ghering, pelas palavras dA fé cristã proferi-
das no lar e no cemitério.' , I

.

O farecido deixou, sua espôsa Vva. Hertha
R. Duwe, seis filhos: Ed�ltraud casa�a c?m
Heinz Moeller, Gel'da casada com SlgfrIdo
Vase I, Marlene solteira, e hone solteira e

2 netos.
A FAMíLIA ENLUTADA

I ALDO PRADA I(continuação)

Comunicação' à Praça COMO REQUERER AUXILIO DoeNçA - No_
programa anlerior escterecí até o momenio em queOomunica ao, povo em geral que adquieíu por o segurado vai ao médicp pare ser examinado. VA

compra o inventário do bar de propriedade da MOS AGORA AO CASO DO EMPREGADOR -

sra. Erika Link Bruns, denominado de BAR E' Ternbern são Irês oe formulários que o empregador
r • I' I necessita para encaminhar um requerimento de au-RES rAURi:\NT E ELITE, CUJO prédio entrara em xílio doença .. t". formulário será o do requerimento,reforma dentro em breve, e será instalado nõvo no qual já se faz a declaração dos .dependenres, co

Bar e Restaurante, para atender a contento ao mo no caso do empregado; o processo é o mesmo.
I

bli I 2°. formulário. Nêste irá -consrer a relação dos dozepu 100 em gera.
últimos 'recibos, a data de inicio da atividade da firo

ass.) BERTOLDO M. DÖRING ma, data da efetuação do primeiro pagamento e seu

respetlvo recibo. capital regtstredo e data. do registro;
os dedos equí enumerados são exigidos pera que o

E O I T empregador possa assim ser atendido e receber o

A L formulário - laudo medico - pera ser submetido a
• exame médico, ocasião em que tambem êle deverá

(Ação de Usucapião) levar consigo um documento de identidade e apre-
O Dr. Raoul Albrecht Buendgens, juiz de Direi- pentar ao médico. Todos êsses formulários são en

to da Comarca de jaraguá do Sul, estado de Santa tregues pelo correspo�dente e ��da <:_ustam par� o

Catarina Brasil na forma da Lei ele segurado. Quando rars formulérlos sao preenchidos'. '

,... _ pelo segurado [requerimento] o correspondente escla-
, Faz �élber ao� que o p.resen.te edtral de cuaçao, recerá como deve fazê lo. Assim, st Iodos os segu

c?m o pr�zo de rrtme (DO) dias virem ou de�e con�e. rados, sejam êles empregados ou empregadores pro
clme.�t? nverern, que por parle. de Frederlc? .�elO. cederem como ficou equí esclarectdo, cumprindo, ri
brestleíro, casado, I�vrador, resld�n!e. e domlclllad� gorosemenie as instruções do instituto, não haverá
na Estrada Pedra. d Amol.<n, MUOlCI�10 de Cor��a, demora e tudo será soluc ooado em ordem A primeideste C��a:ca, fOI requ�rlda uma .aça� de usuca�lao, ra viste parece que o Instituto estä exigindo muito,
pare aqul�lçao do dornínlo do segulO!e Imóvel: - �m porem um exame mels criterioso demonstre que está
t�rreno, slluad? na Estr,ada Pedra d Amolar, municí pedindo apenas o indispensevel. Vejamos: Para o
pio de Corupa, com a area total de 236000 m2., com empregado que possue a carteira profissional e que
as seguintes divisas: frente, com 195 melros, no Rio deve possuí-Ia, porque assim dererrnine a lei, está
Pedra d'Amolar; fundos, com 295 metros, em terras com o problema resolvido; para o empregador basta
de Maria Felisbino da Silva Girardi; extremando ao se munir de registro da Itrrna, primeiro recibo em que
Norte, com 100 metros, em um córrego e em duas pagou ao Instituto, aí já possue todos os dados pe
linhas de 98 melros e 1,060 melros, em terras de re o segundo formulérto acima espectficedo. Si to
Francisco Pratz; e ao Sul, com 1.1 60 melros, em ter- dos os segurados dispensarem maior atenção e zela
ras de Alvino Latzke.' Feita a justificação de pósse, rern melhor por equilo que é exclusivamente de seu
foi a mesma julgada procedente, por sentença. E, interêsse e deixarem, pr+nclpelmenre, de ouvirem pal
para que chegue ao conhecimento dos ínteressados piteiros no assunto, poderão estar certos de que es

e ninguém alegue ignorância, manda o MM. juiz de terão ajudando não só ao Instituto, que todos dese-'
Direito, expedir o presente edital, que será afixado jam que funcione bem, como, primeiramente, estarão
ne séde dêste Juizo, EdiHcio do Forum, no lugar de defendendo seus mais incontesraveis direitos. ou se

costume, e, por cópia. públicado na forma da lei. jam Iodos aqueles previstos em lei da previdencia
Dado e passado nesta Cidade de Jaraguá do Sul, aos social. Com relação ao auxilio doença deve ainda
vinte e quatro dies do mês de dezembro de mil no- esclarecer que êle é previsto em lei, mas, o segurado
yecentos e sessenta e três. _ Eu, Amadeu Mahfud, deve tambem compreender Jl!!.e quem vai dizei que o

Escrivão, o sub'3crevf. - (as) Raoul A. Buendgens _ segurado está doente ou não, é o médico, porque, na

Juiz de Direito. verdade, ha muiro segurado por aí que pare receber ..

A presente cópia, confére com o original; dou fé. beneffcio quer estar doente, quer bancar o esperIo,
dcha que dar o golpe no Instituto está fazendo uma

jaraguá do Sul, 24 de dezembro de 1963. proeza .... não queria estar com a conciência dêsse
segurado. Quando estiveres rea1meo:e doente recôrra
öo Instiluio e êle te atenderá com prazer._

(Conlinua no próximo número).

O Escrivão
AMADEU MAHFUD

jaraguaense, lorna-Ie eleitor, fazendo-te mf:lis um

defensor dl>' teu próprio municipio. Coopere com a

campanha de qualificação eleitorat

(f:'; :::::::.:::: ::::::::.::: :::::::::::: -.:::::::::::: :::::::::::: ::: :::::::= :::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::�

II TEMOS VAGA ii
�I n
ii para M O T O R IST A de II
!� caminhão' Alfa-Romeo. !I
II ii
It F

-

t :1

II avor nao apresen ar-se sem H
II experiência comprovada. li
'j II

'I ii

ii BEBIDAS MAX WILH�LM S/A. H
��::::::=:==::::-.:::::-.:::::::::::.: ::::-.::::::::�::::::::::::::=--= ::::-.:::::::�:::=:::�::::::::::..j) ,

I
Cirurgia Geral de adultos e crianças - Clí-

nica Geral - Partos - Operações -

Moléstias de Senhoras e Homens.

,Especlalis.a em doenças de crianças
.Atenpe no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS
(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das 15,as 18 hs.

,

c o ]R lUpA - SANFA CATAR. B!:NA

Dr. Francisco Antonio Piccione

5 klms. 'da cidade -- Estrada Itapocú
70 morgos. casa de malerial, 2 rancho 8x8, 80 mil
pés de cana, um engenho de cana de ferro, 1 tonél
de 10 mil litros, um engenho de farinha, arroizera
para 100 sacos com água propria, 10 mil pes de
aipim, 2 mil pes de bananas, 15 morgos pasto, 1
parelha de cavalo com carroça, tarado, í grampea-

�:�o��"l:8E��\��a��Ú r::��;.���:i����O:�::':�: !i:.�"·���r;."mifrU,·r·i;mi·�M!;:.1Rua, Itapocú-Hansa f H
l

Vende-s� uma propriedade com área de 637 m2. f: CIRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BILIA- :1Casa de madeira, rancho, luz elétrica. f1 RES, INTESTINOS - Cirurgia de Senhoras 1lNegócio urgente e de ocasião. Cr$ 500.000,00. ('.;. Diagnóstico Precoce do Cancer nas Senhoras �:1Combinà-se pagamenlo: {

lEstrada Nova ft:::.: Comunica aos seus clientes que atenc/erá no seu :::ll'? novo consult6rio à Rua Artbur Myl/er n' 160
Vende-se uma casa· de madeira, grande. Rancho, (AO LADO DO NOVO HOTEL) •

�:::: 'FONE, 384 ::::1garage, terreno medindo 1.440 m2 todo cercado,
fundos para o rio. Negócio urgente devido mudanç,a.

Das 9'12 e das 15-18 hora�
Cr$ 1.300.000,00. Combios-se pagarnento.· :·,,··.··.··.�·*·�*··*·�!·*··.··*··h··....··.··�r·*··*··-!}�·ft.J·*··*··:.:..··..::�···.··.. ·.. '�r·..·.··.·,�
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