
, Num 'acesso, de lou
cura 'a mãe" decepou
a ca'b�ça do fílhinh�,

," '

�1.
TAPERA - ROS, -.- A

populaç�o 'desta ciçlaàe (oi
abalada com" o -berbäro
intanrtcrdro .ocorrtdo.

'

na

locálidade
'

-denomtnada
«Barra do ,Celorado:lt, ,no
interior, .onde Mari' Cané-,

,1��==�==�====��============�======��======================�======�========�==========�=====,==�! lia Paulus, tomada d�/um'
Sábado, 20 -de Julho de 1963

, N°. 2:237 '1 'ac'essob de loucura decepou
':!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!�!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!i!�*!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!d- a ca eça de -seu filho

Hélio, de apenas 2 ânos.
de idade.
Segundo

.

informações
colhídes pele reportagem,
a criminosa durante algum
tempo estevelntemada no

Hosplral S. Pedro, em
Porto Alegre, em tratamen
to de - deb!lidade mental.
Dada como curada; retor
nou ao rar quê hoje é
constítuído de seis' filhos
menores, sendo O mais
elho t de 6 anos.

,

-f Díreror!'
',�, .
,

EUGÊNIO VITOR SCHMÖCKBL

, �

,Manif'e tação do
, "

Senadbr ':Kubitsche'k',,'

e enviar os seus cumpri
menlOS pela passagem de
mais uma data' 'nalaliciéi.

Sor. Comerciante e
Industrial: Prestigíe
a tua classe, insere
'fendo·te na Associa
Cão Comercial e

Industrial de Jara
gui do Sul.

o CRIME'

No dia do crime, o es

poso de Maria Canélia
fora numa igreja batizar
o filho mais novo (de 1
mes), quando, a esposa,
aproveitando a sua eusén

Cid, epoderou-se de uma

afiadíssima faca e decepou
a cabeça do menor de
2 anos que fazia traquina-

'

gens. O delegado João
Gervásio que tomoú co

nhecimento da ocorrencia,
compareceu ao I o c a I,
adorando as providencias
devidas. A criminosa foi
presa e recolhida, ao
xadrez.

,'; O depúrado estadual faz veemente apêlo ílusjre
Pedro Oelín 'vem-se des- Patrício sen lido palriólico
'tacando na 'Assem'bléia interesse encpntrar solu·
Lêgislativa,� oblerlvando ção permita etendírnento
relnvtdlcer arendtmento 'vinte duas 'Prefeituras êste
para os municipios onde Estado enconrrem-se si'

,ob"teve-expressiva voreçäo. tueçäo calamitosa motívo Mél1s cumprimentos
,'�' l' ferrnalldadee legais não atenciosos, com votos

A.inda recentemente; puderam receber Renda de bem-estar extensívos
apresenlau ..

à . Mesa da ano passado. Apesar rôda aos seus.

Assembléla, despacho te- bôa vontade Senhor Delegado Agradeço ao ilustre
legráfico, cem a ünaltde-! PiscaI, mesmo informou Amigo a gentileza do
de de ver liberadas _ 'as virtude programação Ií- atendímento do meu pe
verbas � auxilip_s aos Mu nanceíra restos a pagar dido, reterente à remessa
ntctpíos Catarinenses onde publicada Diário Sele Maio do conceituado ,jornal
cerca de . 22 ::?refeiluras dispõr Mfmstérlo Fezende "CORREIO DO POVO"
estão sem 'receber 'o 'que rôdo Exercício apenes 27 que, com zêlo e Tnde
tem dlretro; nela se ínclu milhões, quando sómente pendência, vem dírí

in,do a prefeitura Munlnillal equelasPrefeíturas atingem gindo.
'de Guaramirim. . 68 milhões, Citada au rorl- Desejo, como manítes-

1 ,

dade julga transferido Pa- tei em meu telegrama,
O despacho telegráfico zenda crédlto proporcionai manter um contato, tanto

é do seg.uinte teôr,: outrosMlúístérlos será pos- quanto possivel intimo,
,

,':

"

"
"'sivel p'agamento imedialo. com o laborioso povo

'''Ässembléia Legislativa dessa vasta região, in
Estado Sanla:,' Catarina, Cordiais Saudações, De teirando me das suas

por proporstção do Senhor purado Leeren ôlonwtnskt atividades, aspirações e

Depurado . Pedro ,COIíD, Presidente," , problemas, da modo que

,O nosso diretor acaba
de receber o seguinte
oficio:

'

Caro patrício Eugênio
Vitor Sehmöekel:

possa ínterpretä-Ios, na 8uas caracteri�ticas de
medida de minhas tôr-. jornál moderno e bem
ças, como Senador da informado, tem grande
República, equacíouä- penetração nesta vasta
los, procurando dar lhes zona 'posso avaliar o

solução adequada. En- quarito .êle será útil ',ao
tendi sempre ser a Im- objetivo a que, me, tracei.
prensa o caminho maís
curte, o meio mais hä-! Reiterando OI meus
bil para se aferi'r o peno agradecimentos e admí
semento do povo. Dai a ração, que peço estenda
preocupação, na minha aos seus dignos com

longa vína de homem panheiros de direção e

público, de evitar inter. demalefuncíonärtoe.suba
ferências estranhas nas crevo me amigo e admt
atividades do jornalismo. rador,
Lendo, agora, o "Cor- Ass. Juscelino Kubits-

reio do Povo" que, por chek de Oliveira". :',

Corpo de
Bombeiros

, . ,

,. Foi � UD)8 mqlliê,r �
quem' ,Hel!Qdes, n9 dia ,do
StlU aniver,sá,ri,o:Datal1cio,
Qfereqeqa�ça�eç�:<tß..São
João Batista.' Segund:o o

historiador Nicéfàro Ca
listo,. Salomé morr,eu tra
gi:eamente na ,ano 72 da

. era cristã, entre p�sados
; blo�os, de, gelo. Empre
< endia, uma via:gem'qu�n-
öo foi colhida' pela fa�a·
liôª,de., Alguns pesquisa
doreS �firIIiam- ,que SaloRl6
morreU'nas p-roximidades
do r�o Segre., ria Espanha.
," que se comemorava o

.
"-Q episodio do fir;n trágico aniversário de Herodes
dá fa?Io.sa 'fjlha .

de Hero In8iig�>u a filha a pedi�
diade fOI dr!imatIz��o' por ao reI a cabeça de' Ba
Perez EscrIch, numa no· tista. Salomé. recebeu o

,

vela intitulada'«O Mártir mácabro presente após
f.
de, Gólgota». Salomé ,era, uma ,,�dança. Diz-se que

,

llll!a princesa 'judia,' 8? chorou, ,ao ver. a cabeça,
brmha de Heroiies AntI ,num cliarão':' ,

,

P'l;ls, :l.',ei ,ga ra1,estins:,.Seu '1
..,..x-

pai chamava-se Herodes' I" I r..

Filipe :e, sUa mãe", ß,ero , A, .famosa Pedra ,da
dlade. O'� latô

. bistór.i.co Roseta, foi eqcontrada
.

"õc;orrera :em :32" em Tib!3'
,

riades', a' muijçs quiJ,ônré-
-

..... ,..
.

.

É o amôr o, segrêdo dá� grand.es iQfluên�ia8.
Não nos rendemos à inteligência� apenaB.�mui

to menos, B'o�domínio pela coação física: As armas'
da violência podem qonquisi"ar- territ6rios. Cora�õe8,
nunca. '

O amôr é '8. última o'italesa. A .mais municia
da e ocultll' A que .jamais é vencida' pela' fôrça ß
sQmente s'e entrega, voluntáriamente,�pelo afeto á:
q,ue aceitou' sintonizar. Nad:a. conquistamos, en

quanto não alcancamos o amôr. "

O pr6prio .Deus, riqu'fssimo 'de tôdos os henis
pede o nos80 co'ração. ,

.

Não suspeitamos de tôda efioiência do llmôr.,
os que temos corações e somos" prodigo de afeto.

Os que, dÍvel'samente das 'Outras criaturas·qu.e
Dão gozam de "qontade livre, podemos entender 'a
linguagem marnilhosa de -quem, escrnisando'se

ANORE A BETIN A por amôr, a si pr.ende todos os corações.
.

_ Para o distinto casal O segrêdo das conquis�as do amor reside"na
Marilú a Jocias Weber. supr'êma alegria de, dàr. JIá nêle uma afirmação
nasceu no dia 8 do cor- poderosa de posse de nós ,mesmos,.c.onsciência da '

renle uma encantadora dádiva, ,voluntariedade na �,ntrega,._ livre eleição do

menina que OB orgulhe·' objéto á quem tanto bem queremos, que -inti3ira-
sos papais vão dar o mente' nos oferecemoB. � '.

nome de Andrea Betinà. O h
.

O sr. Jocias Weber é coração advin '8 a resllostà de mútua dile-
ção. O amôr)� um imenso' ,lllálogo de bens, tão

competente funcionário alto e sublime qu� antecipa a docura do paraísó
do Banco do Brasil local. àinda nesta terra, camburiad.a de '6di_os ,infsroàis.
Pa ra béns aos .feJizes

� A maior fôrça' de elev,a,ção. Que busca outro'
papais. coração para elevá-lo' DO mesmo. vôo' lindo cómo
ÂNGELO HENRIQUE que a si propria !ie alcaildo�a.""" ',', '., �

,

� ,I?e Join!i!le vêm-IÍo.�·
.

No concéitQ" �s�i;n,,�'(i� �môr, �ão'cab� o,Jals�
..:......_-=--'--'"-__;c_

" I a grata notIcIa d� nas�l� afeto, âos que� deslizam; a 'procura de um praze',
mept,o,de um men!nO,,?l�, óa alma, iludidps:,pel'Olegoismo 'que nada"óferta e

;. 12 do. corr�nte, . que Ir.a tudo quer destruir. p'tlf8 idolat('ia de si mesmo: ;.
cha'mar-se An'gelo ellenrI- .'

' '

, ,,'
:',.. }" �.,' .

� . ;,. .

.

que, filho ,do;.<muito bên- ',,� Não' UDß' ri�m.. ele,'ª, n_�,o� floresce.. !lew "�!,eco.m:-:
quistd c8s�1 Karin-Waldir· pensa, não é uill 'sorriso

.

do'�céu 'c}õ'oi a. êster-il vlo-
'

O: ''Ru'bini� gerente das lêncià� ö sofismà 'caviloso. a. força' que rutaliza.,
Lojàs Madison, na cidade Uma- odiosa presepça' qo ini,dügo em' coraçõe(féilo'sz;.

,

dos 'Pl'íncipe�. ' Nossos para"sacrarios do" i:f�õr :dê� D,aus. "

:
"

'

cumprimentes aos papais�, ,", H�": u1� �b�ação, "irri�ClÚacid; atlima' liá' tÔdO�'" '

EDIR' SASSE - 'O tecido de 'infinitas' delicades8S e'� 'fôrça onipotente.
"

industri:al Egon SaSse 'e Feita: para'1amà'r .. para "'ensjnar o Amôr. Moâêlo :de ,

tôd's8, as cong)listas, certesa de, tôdas as

do exército de Napoleão,
sr. Bouchard, ém 1798.
Decifrou-a o sábio fran
cês Jean Fr�nçois Cham
pollion. egiptóll:'go de
renoml". falecido em 1832,
Essa pedra, de valor ines
timável, revelou ao mun

do moderno os tesouros

O Corpo de. Bombeiros,
Voluntários de loínvllle,
acaba de concluir o seu

71°. aniversário. A efeme
ride foi assinalada com �--�._--�--��--
tnúmê re s fesrivldedes,
tôdas elas no sentido de
enaltecer o valôr inesti
mável dos desternldos
hom�ns que combatem
as chamas.

-Na grande A�a.Jdo Amôr

Jaraguá do Sul e" de
módo particular o cCor.
reio do Povolt,' tendo em

visla o ainda' recente feiro
na cidade de Jaraguá ,do
Sul, não podia deixar de
assinala� O �contecim, nlo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



, Fazem anos hoje:
.

(

Os carrapatos. além de serem trensmlséores de
várias doenças graves, tais como: píroplasmose,
tristeza bovina ou Ie re de cerreperos, aneplesmose
e anemia, predispõe o gado pera uma série de outras

doenças, devido -eo estado de fraqueza em que ficam
os animais carrapateados. Isto acontece espectelmente
com os bezerros. .

O sr. losé Ersching,
Os carrapatos enquanto. permanecem seguros

Aurea Müller Grubba, Oticial alfaiate, nesta cidade;
nos animais, ao ..mesmo rernpo que sugam, vão Intro-

10 R e gis t r o Civil do
_ José J. Braga, filho duzindo também uma baba irritante e que lndepen

[(l. Distrito da Comarca Ja- do sr, Lauro Braga,' nesta dente do mal estar que determina pela coceira, age
(aguá do Sul, Estado de cídede ;

sôbre o sistema nervoso por uma lenta entoxiceçêo
Santa Catarina, Brasil.

_ a sra. Lucila, espôea geral, que modiüce aos poucos as funções alterando
Faz saber ,que comparece- do sr. Constennno ßuse- o gênio dos anlmels atacados.

rarn DO cartório exibindo os rello, em Barra do Rio ,os entmets cerrepereados ernagressem, perdem
Iocumentos exigidos pela lei Cêrro;

o eperite e a alegria; ficam nervosos inquietos.
ifim de se habilitarem par a _ O sr. José Müller,

Os bezerros, tornam-se 'feios, pelados, sarnentos
casar-se: residente em Corupá.

e fracos.

Ed I fi 563 d /7/63
As vacas tornam-se fracas, magras e. tristes, e

ita' n. . , e 11
pior ainda, diminuem a produção de leite que quer-

Alfredo H. G. Keiser Dia 23: dizer diminui a renda, o dinheiro que deve entrar
-

e ôophta Gezda A srta, Marly Marrar; para o criador. .

ele, brasileiro, VIUVO, - o sr, G u i I h e r Ir. e Os touros reprodutores, perdem o gôsto de suas

·t o r n e i r o, domiciliado e Spengler; funções sexuais. Em geral o rebanho atacado por
residente nesta cidade, - o sr. Delfino Raduenz, carrapatos, enfraquece perde o passo e fica morri

filho de Henrique Ketser em Rio Cêrro; nhenro prediposto aos' bernes e as pestes rals como:

e de Emília Keiser. -- o sr. Alnoberto Hin- (aftosa, pesteurelose) e outras.

Ela, brasileira, solteira, schlng ; A fêmea do carrapato, depois que se enche de'

a====:::=====:::-:�:::==:::==:::=::..::� doméstica, domiciliada e - Edson, filho do sr. sangue, desprende-se do animal e tomba pelos cem-

'Iii D.,R.. WÃLD,'EMIRQ ,MAZURECHEN II restdeute oeste distrito, em Manoel Albino Duarre ; pos, Iezendo então a sua postura, qne pode chegar
, II Ilha da Figueira. filha de - MagH Mey Odebrechr, áté 4.000 ovos.

I ,. 1.
'

M É O I C O Hh Antonio Gezda e deWanda residente em Rio do Sul; Se a estação é favorável, os carrapatos novos,
II Rua Presidente EPHácio Pessôa' N0. 704 II

Gazda. - a sra Yolanda, espôse vão aparecer depois de 3 a 4 semanas ãf sobem nas

n (antiga residência de Emanuel Ehlers) I'" Edital n. 5.564, de 15/7/63 do sr. Nelson Drtessen ; hervas nos arbustos e ficam esperando a passagem

li - o menino Mário, filho dos animais para se agarrarem.

II Clfmce geral,médico - Cirurgia de adultos e ,I Alfonso Leier do casal Alvtne-loäo Leier. Uma vêz agarrados ao animal, chupam o sangue

II crianças - Partos Diethermla - Ondas curtas e 'i e Anita Lenz
,

e depois de 16 dias tornam-se cerraparos adultos.

I! U1trd currea- Inautotermia Bisturl-elétrlco-Elee- I, e'e, brasileiro, solteiro, Dia 24: Bem, caros agricultores. COIlJO, viram pelos danos
II Iro cauterlzeção > Raios Infra vermelhos e ezuís. I lavrador domiciliado e que causam, devemos comberer sisremàricamente 'os

'6:====--=======:::=====:::U residenr� neste dislrito,em· carrapatos. Não é diffcil combatê-los. A limpa dos
" . Garibaldi,. filho de Miguel O sr. Harry Buchmann. campos, constitui um bom meio, fácil, eficienle e

Jl;';=====-======-�':;'-';:==========:!"ll Leier e de Selma Radtke p r á t i C o. '.

:::f;
• "

.

�, , � Leier. Dia 26: Alé.m distõ, com a evolução da ciência, a-Medi-

!I" .a••• e I. ,

... ii. � • U � .- - 1'1� � � Si • Ela, brasileira, solteira, cina Veterinária, tornou-se muilo rica, com o qpare.

II I' doméstica, domiciliada e O sr. Angelo TorlneJli, cimento de poderosos e moóernos carrapaticidas que

'I ',._ JARAGUÁ ',DO SUL -- ß residente neste distrito, em nesta cidade. fazem verdädeiros milagres, no combate aos carrapatos.
" . II Gdribaldi, filha de Artur Alguns dêles de fftcil aplicação e que se desta-

U, -Medicamentos e Perfumarias \ II Lenz e de Tereza Panstein cam de outros remédios pela sua ação dupla, pois
11 Simbolo de Honestidade II Lenz. ,,;:::=--==:::==r==::::::� permite mesmo depois de muito tempo de aplicado
II OonfianQÍl . e Presteza 11 I Ir _' m .. ,ii I

continuar malando os carrapatos pelos efeitos residuais.
ii A .que melhor lhe atende li Edital n.· 5.565, de 16/7/63

'I . � � o �� "3:1 Prezado agricultor, com�ata os carrapatos e

11, e pelos menores preços II liDO H.ornburg -! � It.) .� o =
ri) ii tenha animais bonitos, sadios, dispostos e proàuzil!-

II r)= e LoOl Rahn II o
\O <ta == > .g II do mais.

'=-_-==========-==:==:::===tr ele, brasileiro, solteiro, ii r.:wo., c bÍl � �.=. Ii Para maiores. esclarecimentos procure o Escri-

lavrador, domiciliado e II �
ta

.:.=
... O� � li fi>rio Local da ACARESC,' ao lado da Associação

((==��====lE;\T;-IHI-�:::;-::�1[J'f--;=�-��l ::i�dé��o�e�:fh:iS��I�r�::: � rJt �! �.� �j II
Rural em )aral1::'� :18 E � .;

II . ,1UI�o ��'U, ID\� ..l'll.l.8\.1�.1� II Hornburg e de Herta Lern- li r-r" !Xl o E <e ta e ii SBRVIÇO DB BXTENSÃO RURAL

I' -'II;,DI .....O .....1IBUB.::tI.O " ke Hornburg. " � LOe VJ m � 5 CII II Escritório Local de Jaraguá do Sul
H., .L"..m...,. "-JA 'UI' J:tt. 'I EI b' '1" It' li

G;l
<CII CII -= ,!

li 'i a, rasl eIra, so eira, i! o o.
e LO =..c !i

•

II Formado pelas Faculdades 'de Medicina das Univer':' I! doméstica, domiciliada e i! 16 � o ci 0.E il
Ag'rI·cultor

.

amI·gO.'.i! si<Íades de ColÓnia (Aleman,ha) e pôr.to Alegre II residente neste distrito, eiß II J: _g (.J
o'" ii

li ,i Rio da Luz, filha de Hel-'li Z tQ g.g � �Z ii P
..

f t· d DIA-,It . CIRURGIA -. SBNPORAS' - PARTOS - CRIANÇAS B li mulh Rahn e de Ade-fia II .: '5 e ... � '(II
li restIgIe os es elOS' - o.

ii" . Cl/li/CA OERAL II Gruetzmacher Rahn. II � i �.E�'LO� I: DO COLONO,. c.Ónípàrecend�·
.

�-
tI �' i

'" "Longa prátJea em Bo'pitats .EnropßD8
' li "

E 'para que chegue ao co� I! '�. 61 � � �"O e li 10.a Exposi�ão Agropecuária de
i�

" �

éónsultÓri� ·e· 'residência: '( I! \��s:�;n�n��ê�:n��d�Jit�aD::� II � �� � �_� � II Jara_guá do�YSul e à 2.a Concen-
a ',. Té!. 244 ....!. Rua P�es .. Epit�cio Pess�a, �Ofi II �erá publicado pelá impren i',' � e�' � E ',",' tra�-ao RegIonal 4-8, nos dias 27
II ,CONSULTÄs';

,

'. II sa. e ,em !=a��ório ond�' será II .. o Õ o E'" II 2YS d
.

ulh
.

11-, ,�! : " ,. ,'� '-'1, , ,'!'J�l.' ó, II ahxado dUlant "I�j dias. 5J II .
'!-:- (.J - (.J 61t- ':! e· elo.

'-11 "

,

Pela ma�Qã: aas 8 1/2 ..�s 11 hpras ".

. II 'alg��m .soub�r de algum imo' �===::::::====::;::=--:-::,p I
,

• , •

" "Pela ,tarde':" das 14 1/-2J:âs 17 1/2 horas .' \ li perumento .acuse-o para. -,05 .

--,...------"---'------------

II '

_
r
j, '_' ..., " '

" " fins legais: " J

..,

&0.----------------
..

:;:.,. ,

li .
Atende'aiama40s também: e-'Noite , II 'AUREA MQLL.ER GRUBBA ;(""----------"1} (',,':;==:::::::':" _

-=-.:..=-,.;.:::::::::_
.....�=�-=:::::::::..====�
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" Defronte' fl' Igreja'. Matriz I!

I
' 1

•

'

I:: ii ... = ... >.- II· IS • n
.
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·1, 'tp!lliti!m eS'reito intercâmbio judici'ário 'com' os Escritórios I ii � '" i.ß � ; II
. Dr. ·ReJDoldo Murara

.1 de' Advogacia �R. lIERCILIO' ALEXANDRE I>,.A: ,LUZ, II�i I!,,�' �>],�,' !I I II .

III com séde Iam Jo�n,vine. � São
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Amigo agricultor:
- 1963 ;
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Ante'riormente falamos sôbre a�bação química,
Diretor

- erez n a, I a o -- o sr. ario ül er; uso de eats minerais e concentrados. No entanto,
EugênIo Vitor Schmãckel .

Aniversários sr. Rodolfo. Rech; ,

- a sra. Lídia, espôse achamos por bem, falar hoje, sôbre uma praga, um
,

- o sr. Arno 'junge, do sr. Hans ßeyer, nesta parasita que rreqcentemenre, ataca os rebanhos cau-

ASSINM'URA: • Transcorreu dia 16 o residente em loinvllle ; cidade; sando várias doenças e enfraquecimento dos animais
t\nual • '." , • 'Cr$ 500,00 netelícío da' sra. Emília - o sr Rudolfo Kelser, - a sr{J. Gerte, eepõsa e por consegutnte causando grandes preluízos aos
Semestral. �'. �rS 300,00 ßernedete, espôsa do sr. nesta cidade. do sr. Walter Lawin, em lavradores. Trata-se dos carrapatos.
A!�lso .... - C�S 15,00 Albino Torlnelll, em São . Nereu Ramos; ,

Fa�em anos amanhã: O f IhJosé dos Pinhais - PR. - srnar, i o do sr.

O Clã dl S I Arthur Bortollnl ;
Aniversariou, dia 17 o I ::- er, u I? tu zer,

_ a menina E I i a o e,
jovem Osnlr Winter, fun- r�sldente em� Sao Frerr-

filhinha do casal Olair-
cionário da Soco Gráfica CISCO do Sul, Rodrigo Nicoluzzi.
Avenida.

BNDBRBÇO:
Caixa Postal, 19

'f\ve.nida Mal. Deodoro, 210
Jaragua do Sül - S. Catarina

Registro Civil Dia 22:

: A sra. Diva, espôsa
do sr. Dr;' Mário Tavares

!-- --' da Cunha Mello;

""'�D"CO l
Cirurgia Geral de adultos e crianças - 011-

nica 'Gera.1.-;- Partos - Operações -

.Moléstias de Senhoras e Homens.

Especialls.a· ein· doenças de crianças
Atende- no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

(Clara Hrusehka), d�� 9 as 12 hs. HOSPITAL
�JESOS, DE NAZARÉ' das"! s as 18 hs.

.' .'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Gréve paralisa
'indústrias em

São Bentó do Sul
, .

'SÃO BENTO DO SUL
(Trensp.) - Trabalhadores
nas' Indústrias do Mobi
liário, tendo em vista o

não atendimento de suas

reivindicações saiariaiS,
deflagraram g r e v e por
tempo índererrntnedo.
O movimento atinge 22

firmas, cujas atividades es
tão totalmente paraltzades.
Trata-se da primeira

grande parede no munl-.
cípio de São Bento do
Sul, e seu transcurso de
senvolve-se pecíflcamente.

Valor das coisas
As coisas não são, em

si, boas ou más pare o

homem: o espírito é que
determina � valor delas,
tlxe lhes as qualidades e

as converte em íevoréveís
ou desfavoráveis à felici-
dade. .

Uma mesma coisa -'a

água, o pão, o estudo,
o e x e r c í c i o - pode
ser proveüoaa ou preludl
elal, dependendo da quan
tidade, da oportunidade e

da forma em que é em

pregada.
Parece-nos que a rique

za, tão almejada, seja con

veniente pera todos, mas

não é assim, ela deve ser

proporcional ao desenvol
vimento espiritual e, quan
do excede -o limite que
assegura o seu bom uso,
traz grandes danos para
quem a possui.

A ÚNICA*linha,
completa de

caminhões
nacionais!

Sepultado
o embaixador
I..az Pinto
RIO - Foi sepulfado o

embaixador Edmundo da
Luz Pint'o, e -Ministro
Plenipotenciario do Brasil
ne questão de Checo e

ex-Juiz da Côrte Interna
cional de Justiça de Hdya.
O extinto diplomata 'fah�
ceu aos 66 anos de idade
e era natural de Santa
Catarina.

NOVO SUPER F-600 NOva SUPER F -600
CAVALO-MÉcANICO.
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-Venha conhecê-Ia de perto no seu ,Revendedor Ford
.
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(CaSal Am·e'rnC.aJ.lDl.O
I §e Ao 'Mercadlo die A�tomorelis

� Apare/hlJgem mocJe,nissim� - ...
. .

�AIO X _... Ct:INICA a, CIRURGIA -

PR0T.ESE -, CLINICA 'INfANTIL

.

AçDes Preferenciais da Petróbrâs ��;TS;m;;1
Pagamento dos dividendos eelatívos ao.� "

_ . _.'.' M
.' �

.

exercício de 1962
.

f: CIRtJRGIA DO ESTOMAGO - VIAS BILIA- B
. PETRÓLEO BRASILBIRO S/A .s: "PE- f� RES, ,INTE�TINOS _' Cirurgia d� Senhoras ß

TROBRÂS" avisa que, a partir de 16/1/63 e até f� Dlag,nóstlco' Precoce do Cancer nas ,:senhoras �l
31/8/63 vindouro, efetuará, aos acionistas restden- ,

. f: :1
tes nesta cidade, 'por intermédio do Banco Ind, e .

f=
ComuniclJ IJOS seus clientes CJue atenderá no seu

:lCom: de, Santa Catarina S/A. (INCO), o pagame�to dos . L ,,;'-vo consultório à RUIJ Arthur'Müller ,,' 160 E
dividendos do exercício de 19621 relauvos as

{=
(AG LADO' BO NOVO HOTEf.,l.

:}ações prefererrciets, na bpse .de ,15% sôbre o : Das 9 12 e das 16-18 hora,s FONE, 384 :
velor nominal das mesmas, : . . :

:·*··:·...·�:·,t·.· ..··,:·.:.:.. ·#:·"'r·.··.··.:,}····J1···.··3··.·"-'ie··. ·.··r·.··.··.·��cr·..·�

�Nossa Div.isaé
•

sepVIP
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"Correio do Povo"
um jornal a

serviço do povo
.-

CONVITE

,

Abertura da ExposiQão.-,e início
-

.Regional 4-8
Hasteam�nto .da Bandeira Nacional -,'

.
.

Hasteámento da ,ß!ln�eira dó Estado ' ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


