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o Dia -Colono
o día 25 de Julho' de 1963

assinalou a" passagem 'de .maís
ul?1a. 'data consagrada ao colono,
ao imigrante, ao estrangeiro, que'
aqui estabeleceu uma novaPátria,
quej S): honrou e a �engr�näece�,_

tornando-a pr
ö

sper a e feliz.
Ao ensejo da significativa

data, "Correio do Povo" saúda:
a brava gente que se dedica ao

amanho da terra, 'com votos de
perenes felicidades nas festivi-

dades que serão levados a efeito,
hoje e amanhã, no Centro Agro
Pecuário "Mín. João Cleophas".

A gratídão ,do povo Jaragua-
.

ense aos colonizadores de-Santa'
Catarina.

Mais pl",azo
ao Brasil

-

WASHINGTON (UPI)
- Segundo fonte autori
zada Q Presidente Kenne

dy concedeu ao .govêrno
1------_--------------------------;:-----,-------------------I brasileiro maís 90 días

I Pundaçäo : Diretor: Impresso na : para
'

a liquidação da

I 'A,no XLIVA.
rtur Mülfe, BUGÊNro VITOR SCHMÖCKBL So�i(úJacJe Gráfica Avenid. LtcJ4. dívíde de 25 milhões de

--- dólares com 08 Estados

JARAGUÁ DO SUL (Santa Catarina) Sábado, 27 de Julho de 1963 N°. 2.238 Unidos.

de maior penetração no interior nordeste catarinense

---

Cúcbanização 'daraguaenSB EXA·GERO
FISCAL

Odiosa campanha de apreensão de bicicletas está sendo 0-. comentarista Angelo vamos dizer, para amaciar

desenvolvida em -Iaraguá do Sul onde a propriedade privada N091, do nosso confra�e os acomodados índus-"
.

.
,

, . .
O LABOR, da Iagendaria triais. Em consequência,

.

- vale um pouco menos do que papel de W.C. Laguna.fece um opört��o encerraram o melanc6lico
. .

pronunciamento na edição episódio, carreando para
Como se sabe, no tem, que crianças, operárias e houve rambem, domingo, que fazer longas cemt- de 20 do corrente, com o fisco e para os bolsos

po do Governador Heri- demals pessoas modestas uma sessão de cubenrza- nhadas, amargurados e respeito ao excesso da fiscais, belas somas, que
berro 'Hülse foi abolido, vivem assustadas. Tiram çäo. Na Igreja Católica, assustados, por um do- produção da mandiõca melhor estariam nas

no Eirado,.o tmpôsto que as bicicletas, mesmo con o Rev. Padre encurtou a mingo tão ingrato. Não em nosso Estado. obras assistenciais, de
pesava -sôbre biclcletas, duzindo o veículo' pelas prática e, assim, o povo respeitaram nlnguem. Nem Ao abordar a solução nossas carentes entidades.

porque o govêrno reco- ruas. Assim aconteceu devoto escapou à sanha 'aos homens, nem às suas encontrada, com a compra De sub-faturamento, pas
nhecía que o veículo em com urna pobre operária, perseguidora do caminhão relig.ões. Nem os rev." do produto pelo' Banco saram à· diferença de �

ceusa era condução de cuja bicicleta apreenderam, da Prefeitura. Na igreja pedres escaparam à sanha do Brasil,' a noticia em selagem, que não se sabe

pessôas humildes e não quando se dirigia pera evangélica não fOI assim. dominadora. «verdadeira on d a de da que quinzenas, porque
devia sofrer qualquer casa, e leve que andar Sabendo que ali ainda se Segunda feira, houve euforia varreu todo o elas não existem, passan-
onus. cerca' de sete quilometros, realizava o culto reltgtoso, desfile Da Prefeitura, Ceda sul do Estado. E foi um .do por outras facetas
As grandes municipali mulher' de familia sujeita para lá se dirigiu o cerni- um vinha a procura de tal de chegar farinha em que tais' para tàpiár o

dades lambem não adota- de ser assaltada ne celede nhão da Munlclpalidade sua bicicleta, Muitas de- Laguna, que não parou otário. :...

ram o emplacamento da noire. Outra criança, 'e amontoaram as hícicle- las erranhedes e até da, at� hoje». ,Poucos, muito poucos

municipal. Somente elgu no Jaraguá_EsquerdO, teve las;. tirando as do pátio nificadas, pelo empilha- A benéfica decisão do

I
foram os que reclamaram.

mas Prefeituras e, entre um susto jao grande com particuler daquela comu mente. Tiveram que pagar Govêruo : Federal parece E os que insistiam em

elas, a de leragué do Sul, a perseguição à sua bi- nidade. A ninguem pedi- cada um Or$ 20000 (placa' que chegou aos ouvidos reclamar, ainda recebiam'
íorçou .

aos vereadores ciclere (de criançe) que ram lic�nça para, invadir imposto e mulra)., Mas � do Govêrno Estadual, recomendaçoss de 'fazê-'
submissos, contra o voto teve que ser medicado, a propriedede alheia. Tudo Prefeilura não tem placas que queria também en�rar las em Pomerode

"

ou

udenista, a ínsnnnção -do lógo à noitinha, na �ais perfeita cornunl- suficientes' pôra atender, no benefício, em causa Blumenau, «por.que os

emplacamenro. Mas o pior aconteceu zaçao cubana. Deze,nas de Lógo näo devia ser tão própria. E diz o comeu- que fazem as +defesae,
Orlaram a lei, mas domingo último, Como a pobres, colonos tiverem drasttce. E sabem o que tarista - «Mas, e sempre aqui, costumam falar mal

como desleixam ás suas cubanlzeçäo não ,gosta de fazem? Entregam o cerlificado ha um MAS ... , em nos- dos fiscais». [Öra vejam).
obrigações, Dão regula,. religião, aproveitou a Pre- .

poro ta63, mBS 8 placa do mesmo sas medidas fiscais r, eis Para O'S acomodados

menrerarn a matéria, Ie feitura o dia Santo pare a Esta' d ·f.'e·1 número é de 1962. Isso é de que surge uma ordem da o sub faturamento ou

vendo, (!gora, a população caçada
_

às bicicletas. Até I I pasmer. Quem não rem Secretaria da Fazend-a, super-faturamento" comó

s-
a sobreseelroe, por {alia então nada de meís. Lei é ' competência, não se esta- que reputamos ilegal e queiram, foi batiaéde

r
. de uma ,norma legal, que leí. Mas, foram além. Re· RIO - A existência beleça. Si Dão tiver placas inconsistente ; produto ex- com outro nome. Nome_'

é usada de acôrdo com a cetosos
'

de 'plser no pátio de apenas um datilógrafo pera fornecer, não se-cobre clusivamente da «esgana- ilegal. como era a pre

inrerpretação da pessôe ·da Divine Providência e no e um economista, o pró o impôsto. A lei deve ser ção> fisoal. O Secretário tensão' ilegal da fiscaliza
quê se encontrar, no mo- do ôeläo.. Paroquial, en prío Diretor do Serviço erendide. Certo. Mas a tendo conhecimento da cão. Não é tirando do

�

meDIO, à frente do setor quanto o povo crente essts- de Estatística' da Previ- Prefeitura tem a obrigação fl1 bulosa arrecadação.pro- ar que se exige tributos.

de viação.<' tia à Santa Missa, conrra- dência do Trabalho, para de sabê-Ia executar. E veniente das operações a Não houve, praticamente.
Dir.o:se-ia Que a Polícia taram os malfeífores pú· realizar todo trabalho de executar, COllJO manda a que nos referiDÍo�, baixou reação--ao atrabiliário áto

é culpada desses éÍtos. A blicos cerca 'de!O mole· levantamento, do custo lei. Do contrário, aquelas a ordem ilegal que proíbe d� pretender, vêr - um

'poíicia, no' caso, está ques que invadiram e v.io. de vida em '3.144 muni- bicicletas que estiverem simplesmente.' que os la- suposto ·«-Sub·faturamen-
_

desémpcnhando.· ._ apenas loram os locais cilados e cipiös brß�ileiros poderá com a placa de' 1962 nadores nomeiem procu· to· nas cotações das

orde-os recebidas da Pre� passaram a trazer para a tornar possivel pelo me- (embora j>ago para 1963) radores aquí em Laguna, praças pau I ist a·l? e.

feLiura, a quem �ompete' rua as bicicletas de todos nos durante três anos a estarão sufeitos de serem para o desembaraço da c a 'r i ó c as.

a fj�cali:iação � .cob!ançd Oß li pos, 'gezenas 'delas, in· fix�Ção. dos novos ni!eis nDvamente apreendidas, Ii�tural 'burocracia: .em Um fantasma passou. -�,

do lI!1posto. (lO;usto, por c.lusive uma (.líndgilieQ1 t) regwnals para atualIzar éllé que se comprove que casOs como tais, de por aqui e todös (ou
.... todos os rílUlos); . em 'desuso da Oasa 'Pa- o salário minimo.

, gato não é lébré. E dentro óperações com a Coletoria quasi-todos) cust!')aram ii

,

. A lei !nfelizmente:existe, roquial,. qu� se encontrava
J

, da indústria do ódio e da Estadu� e o ,Banco do ,fantasma. Engordaram
/

mesmo conlr,a o ,:,oto no palco do Salão Paro multa, um capitulo da cu Brasil, A presença do um!! ilegalidade que,

�deriista .. Por"isso preeisa 'quial. Não se respeira Soro' Comerciante ' e, bdnização jaraguaense. procurador implica no mesmo entre' a fiscaliza-

,ser re;:;p,eltada, Consequen, Itlj'lis a propriedadé pa'rti- Atê 'quando, o . povo recolhimento duplo.. ,E ção, não foi comple�a-,

. !el1!�nte deve�se pagar .. ··o cular. Não se. esper-d a Industrial: P;estigíe precisa sURortar isso, nesta sucessão, «conclui mente aceito, pelo absurr,

Imposto. ' saíd'a da missa' para a tua cI'asse, ifiscre- Oremos que está na hora o comentàrista .....:.. «quati- do' e :pela inconsistência.

Mas cfaí para apreend,er então, pedir ao. povo, ,aJ vendo.te na Associa- de ab�lir, o emplacamenro do o Banco do Brasil 'Lá (na Laguna) houve

�iciclet�s, "Qe forma ;brutal, providências "que uma· lei
I'

ção C om e r c i a 1 e entre nós. A melhor solu enviar' esta f rinha aos Imediata" reaçã,o ao exa-'
,

e a maIOr selvageria que ,ainda. não regulamentada Industrial de Jara' ção para. o lrespe'iro ao famintos 'nordestinos, de- gero fiscal. Aqui, parece,

, se, usou.. n�sta -terrc;l,
, ,!ue aevia exigir. .'

,

.

guá do Sul.
'

próximo._. verá, pagar pela terceira a grande maioria preie--
deIXOU de ser democratlca Na 3arra do Rio Cerro e vJ SINSVAL vez, o IVO,:t

.

riu acomodar-se a situa-

para ,ser cubani-zada. •
/' Parecê-nos que na ção döminame, sem esbo-

'_

Ninguem mais respeita
bO n ,.

histórica Laguna .está çar um,mínimo de defesa.

n:nguem. A lei nãQ é V�ocê sa Ia c acàntecendp o que 'acon- Expediente perigoso.
regiJlan�enlada. A lei. nem

'.
teceu na zona do àrroz, êst.e de se entregar l6go .

siq'Uer d;z si' triciclos
.

O 'CensQ'Agrícola de 1960 estabeleceu os seguintes, na Zona litoral de. com o «sub-faturamento», a'o primeiro sôpro. .É '

- (para crianças) e'biéicl�tas S. Francisco, do SuL t r brotado do bestunto de verdade que cada um faz

de aro in,!9nlil e outros' Estabele-. área P6ssoaÍ' . alguns fiscais ,�esgana- o que quer com o dinheir_o
ripes esca'pam- ou nã'o ao Municípios, cimentos, (ha) c!}ltivada ocupado, \

tratores arados dos», como diria o Angelo que \ßm. Mas é'perigoso.
tribulo. Tudo na' mais Ãraquari 1.657 35854 6771 4.948 15 257 �,Çlvi. Vendo q�e -a.,coisa
p�rfeita confusão, como .Corupá 922 13.401' 3864 2650 28 285' 'n'ão passava tão fácil, ,,'Cuidado, 9ue -qualq,:,�r
só convem aos que gos, Ouaramirim 4.311' 59,863, 13863 1'1.338'" 78, 1.568 deram um outro JaQme à dl�

t pedXf!l vQ• que nao

tarn de bolar o tacão no Ja'rdguá do Sul' 2,802 38,287 9209 17907 . 14
.

. 1.027 criança quà, em meio de -�XIS e. ' 1 daI' ��r ��
pescoço do pobre povo. Joinville 1.782 \, 38161 67t6 5.168 31 851 a m e a Q a s e pressões �.us-nçs-acu a. , e-

Vej'am os leitores si não S. Franci.sco do Sul 647' ,16,138 . 3 tIO 1.614 6 105 veladas, passaram' pela pOlS, pode ser tarde.

estamos entrando' na

éraj
,

"

�,metaformoss da adulte- Parabéns ao' Angelo
da "cubanização em Jara T<;>la.l do litoral 12.1'21 201.494 43,535 43625 172 3:893 ração . de notificações, Novi, de Laguna, pelo
gl!á. Desde muitos dias

�

Não é interessante? q.olabore sempre' com o IBGE ad'ulterações criminosas, belQ tlrtigo.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.

e Imobiliaria "DALMA"
(Fund��ão :.'f'lrtur miiller - 1919)

"

ti "�
.
C" ,O � ,I A IS· � �l' :. ,

, .

Rua �al. Deodoro n. !55 .:-'
,_ ",: a ' V., 1

: '

•

'_ Junlo a Casa Lotérlca .'Emprêsa Jo;nalística ,: .', .. : .. , , .,
» i< '

Y ::Correio_ �96�O�Q" Üd�::, o'...!·.!·-ö'..•..•..··�:·:�··�::..,
..

:'··�
,

'

Fagem anos ain'�nhã' 'A ::.g
..

·:·I���t�:···?··C
..r•. ,�.....;o

' .;

Uma o'rganizaG�o dQS bO,RS negóéios' "oferece :
Diretor '.

. e. s ro IVH':Rua .João- Planirrscheck _', ,e'"
" Eugênio Vltof! Schmõ'ckel' ! ",

.

I' ;/
_ A srta;" Antonílda, Aurea Mül!�r Grubba�\)tiçial 1 terreno 12x73 com casa dê ��a!i·eira,.pasto, rancho,ASSIN�1'ÚRA':'�: \

I'.: filhà de Sr. Venancio Ni do � e g 1 S t r ° CIvil do luz elétrlca (jr$ 400.000,00;,� , .

.

� .,' "

.

'f\nual •• • e-s 500;00
, hoje : colgzz], i ,': r· t;>lstnto. da ç.omar�a la: .1 terreno. 12-x62, com-cesa de madeira Cr$ 350:QOO,00;Semestral. • • Cr$ 300,00 - O sr. Lotbar Sonne- ragua do Sul,". Estade. ' de ,2 �IÖtes 15x35, cada um Cr:$ 130.0,00,00," _ .

.; Avulso. . • ; Cr$ 15,00'. h hl Santa Catarina B II ,.

, _' . _', A sra. Elida, espösa da no. '. ' ras.', 1 lote 15x44 Cr$ 1500.00,00;
,

I
-: BN,DBRBÇO:\ sr. neo ßauer, nesta cí- _ O sr. Harry Adal- Faz saber, s= c��parece'- '1 lote 15x44 Cr$ ,140000,00.

Caix�' Postal, 19 dade. ,
,

'

.

derto Grubba. �am no cartório exibindo os , , . 1'.' ,
.

. I\venida 'l\\at Deodoro, 210
,

_ O sr. Umberto Ru - A sra., Lucia" espô doc�m�ntó�, exigidos pela lei ,1. c�sa de. ')ladeIra ,8x� nove ra�leho .- chacara

Jaragua do Sul "Catarl'na btní '1d
.

B sa do sr. Bugenío Stein rfim de se 'habilitarem par:
- «:Jrea de 840 p1�. vende-se pormonvo de mudança,

, .�"'.:. i im, res ente em : arra
wacher, n:sta cldade,

.

casar-se:

.. a

'Cr$ 60�.OOO:00:,,� , :' ':. ';,i,,',:"..
, ,- :do Rio Cerro.

.

1\1
r

t d id d '

�C;:::::::":=::O_"-.:::t:=c::::;::.<:::>, -"O sr. Mário Wetler. sDia 29: .

" '..:- rO cen ro a Cl a e '-'
� ':.

M tiJ D�'Á "5 residente ém Jaraguazí- , .

EdItal n •.e.sse; de 19·7 �3. l' .rerrenô com' 12.500 m2.,· plaino .com . um riacho
,,\ . rho.".' '" �,

" ,O sr .. GUIlherme Ra- Silvestre Bartini�l{o1vsky atravessendo o mesmo-sem casa, próprio pará loree-
, , � <

• . -. -, LUZIa, Iilha do sr, duenz : e Ignez Martim Sc,hneider mentó" luger de.: futuro Cr$ 1.pOO.OpO,OO pode-se
! Frutiferas e pIJ!-ament�i�.' Julío Nlcolíní, -':,' _ � sra. Silvia filHa , "combinar o pegamento. ..Ó -.:, �.

.,

Laranjeir-as, Pecagueiros, í A- A sf_a· 'Aliàn'�.a,,, es- do sr. Roberto: M '�ors.t; Ele,
. b�asjleir�, . -yiúvo" Casa de madelra nove 9x9.· rancho 4�5,' pasto cer

Kakiseirös; Macieiras, ,Ja- IpOs� do ,_ sr. RlCa�do. - o jovem HIlárIO fer�ov)árlO, d'Oml�II!adO e cedo plí!l]tãções d.i�ersa�; fundos pare"o rlo liapocú
. Ó'o'ticlibeiras, e'tê. Roséiràs ,Sch109het! erp ....N_ereu R:_a Bartei, ,filho do sr! "�al r.esld�nte nesta 91�a�e. terreno com área 7.500m2; Cr$ 2.000.000.00� combi·
Dahli'a"s, ''Climéli'às, Ooni- mos.

.
ter Bat:tel, em Estrada fIlho de Alberto B�rtmm. na·se o pagamen'lo: \

.,

.

feras," Palmeiras, etc., 'etc. I -:- O sr. AlwlDo Modro, Itapocú �o�8ky e de MarIa Bar Rua Rio Branco: um terreno com área 2.050 m2,
1-�' -� ... � --� '., . , I·

_ Ivete filha do sr.. tlDlDkowsky:. . casa de madeira" r.ancho 8�6 inslalado para picadorPEQAM CATA.I_;.OGQ . 'Bertoldo 'PaDstein em
Dw 30: EI�, b�aSIle)r�. VIúva de lenha, terreno Iodo cOllivado, pasto, Negócio de oca.

-: ,ILlJ,ST.RAD.O -. ;J8raguá 84.
'

A sra, Elda, esposá do fu���?nárIa pÚ�lIca, du..- sião, Vende-se por molivo doença. Cr$ 1.100.000,00.
-

- mlcIhada e reSIdente neB' .

'

',_

Leopoldo Seidel í - A sra. Hertha Ha�w sr, Antonio M. Correa, ta cidado, filha de Anna I Jaraguá Esquerdo -

"

�

�, '

CORUPA'· - 'lit Lopes, espôsa do sr.
em ,Ba'rra do Rio' Cerro; Martim, 1 .:asa' cÍe madeira 7x9, um rancho 7�1, ter,reno de

.o::::::::::.__"';';'-.;,,�"";'__--'CapitãoMaDoeILopes.
- a sra. Hildt'gard 1440 di" C$80000000

,.

-:-----:..,.....--- I Bürger Rat:lder, esposa
x to o cercado, uz elelrica� r ., Oll·

,

d G th R d Edital n. 5.567. de 20· 7' 63 mo negócio; .

��...
o sr. un er ae er, Duas ótimas casas 'de material terreno com área

'. D'·"'· � R-
.

'. ". .lId' M . em Oorupá; Rigobert Ehmke e de' 14x65 uma' com fundos'para o'rió Jaraguá Cr$.
, �a-' 81."0 O upaps .'

- Elcidia. filha do sr. Erica Baumann
.

'II II i' Erwin,o Lemke, residente . 1.300.000.00 e Cr$ 1.500.090,00,Ele: brasileiro, solteiro
_ '. J ADVOGADO em �IO da Luz; mecânico, domiciliado 6

Três Rios do Sul -
,JI' ;-v,- ' , - Ivo Amarildo" filho residentE. DeSte distrito, Vende�se 5 morgos vargem, sem casa. ·Cr$ 800.000,00'-
.' -;;- ,

" . 00 SI'. Augusto Tomelim; em Três Rios do Norte, Pagamei1to ,a combinar.ao' ,lado da Prefeitura
filho de Germano I::hmke 1 'terreno com 13 Jllorgos, 2 mil pes (;Ie bananas,

JARAGUÁ DO SUL do sr. Norberto Rowe, e de Elza Ehmke. maIo virgem, casa de madeira, rancho, pasto cercado
.

em Barra do Rio Cerro. Ela, brasileira, solteira, tanque de peixe. negócio urgente Cr$ 700.000,00.
��_��__..,.QJ_-.4)_...m_�� doméstica, d<lmiciliada e Francisco de Paula _

,
.,

' Dia 31: residente neste distrito,

'��--VE--N�Õ-E-�sE---�1 A sra. Wanda, esposa,;i�aT�:8 ��r�01�o,N���:
� � 10 sr. Manoel F. da Costa, mann e de Amanda

I '_
-"

..
-Um-a�propriêd.ade C9(111.200 morgos -- terras � em Itapocuzinho; Gruetzmacher Baumann.

"l' apró'priadas para o plantio do arroz � contendo I
_ Dafoldi, filhó do sr.

, o seguinte:'"
" Hilário Bona;

.

- Arminio, filho do
1 Um bananal com .10.000 pés produzíveis. � sr. Alfonso Marquardt.
I 30 morgos de arrozeira plantada. ' �
� 1ó mil metros de valas ri,ara arrozeiras.. ,�
�'rUm<! eslr.ada construidH,<:lentro do te rre'rio (2.500mls) �

·r.:�5��J'�� d.e"á:rvo:,!�s .fllulíferas e�?,erltld�s. 1'0 D W
. "3 cas'as" de màdem:s. "... i '

,

..
"

sr. r. aldemiro

H{p�sto cel\�ad'()í:'com' ara:me. '" .'" Mazurechen, nl cidade;
.J l·t'�,,-,-mi! p.�s :äê"aipim::; ,:,.' � ,- a sra. Florita, espo·

l,{.J.;,��te.d�íra· <!1�o: 3> ·e91}.l :motor";'" ótimo estado: '1 sa do s�. Jos?_M. Junkes,

rt- C�rrQÇ. - e'.... 'e..e(e. ... , .. . .

!
ne.,ta c,dade,

�:�:�f1�fÓ6�&.i &?;i��IOra�:�:er:�� ! }'erDef;.:��i:;:::d;��I:_ Snr. Clmercianle -:l r;:R"::::::�-:::'I'=:V;':::::'O�'-�-=K=::::A:::::�U=�F::::::M:::- -A:''':N:::-';::''N::::== II����.�,�__:_____� �' tzf�l�t� e� Jara�!!àzin,ho. Industrial: Na sálva: 1 iii � �"-' •
'"

'. ,,-" II
- �::�:=�;::�=;L.==,�.=,=====,� ::::��gei_. Pereira, r:�:���'·'�!:��f:�;� :l,' � -, ,'�' :Ci�urf!iãO Dentista

'

'it.•

ro' 'H
.

ill»lo IElt�JCIHI {�l[!lUfMANN . II residenJe em Indaial; .

r Comerçial e' i[npus� .ii" CO,tJ-sullóriq,: - Rua Preso Epitacio Pessoa 139 Ir
n:-" '

: ; ',li
_ a' srà.' Marion, es'. trial 'de"Jar-agua do ii ," '1' _'

:' 'i.,.. ii
:H

.

/ ..
�

,,:M:'tpIUO .�IRUBGIAO II posa do 'sr. Loreno Mar, SuL .� ,i 1,.'_._ . ,H X ,,� . (�m f�ente ·da BMP�ESUL) iI!
:!I ,F0rmadó· aélas" Fácul2:ad�s íde Medicina das Univer- li catto, nesta cidade. -

:
_ li -. Aparelbagem mocJerniss_ima ,-. H

.: t
� F1 ?f'!. .

.> J ,r.::r:.ô. -II �:.
....:'"

..

:» slda�_s �e :Cbl�ni�: (Alemanh'a) e Pôrto,:�.!rgiê: /J .lU'
>

ii �ju.IO' X _ CLINICA _ CIRURQIA N
< 11 TtIRUROfA :;.:.. '�BNHORAS ,1- PMTOS � (HP4:NÇA;S ,�� Ji - �

l'
n _. .

,·PROTESE, - CLINICA INFANTIL ii

�;j >:.' CIJ1N1CA OERAL V$',·,·,:,v. .,�� II O Frá'DCÍ,SCO'AlilonÍ«r' 'Piccione ,l" ,ii ii
, .!.:r.. :, ,��. \oiga··:prá.i�a' e� �8osPitais Ejír�p'��8' ,";}'!,l.;' _1' •.

r

... , ." :M[�:O.ICo '.
", �" ;: Jj::::::��:,�:�-:;�:::�:::;:::::=?::;::;:::::�::,::=�:::�::::��=��::-,:::=:::=:===�

;ii :;.r�. Consultório�;e 'residênci'a:?" < ',3' ;.;�� ii
' , ,( l.!:u��la qera�.d e gd,ultos._� crlanç�s - Cl1- :r::::::::::::::==::::::�=:::::::::::"':::::::==:::=:::T::::::==::::;:=:,-::::::::=:"':::::-�.

, iII :-' ";. .,"_ ";i
. •• . ,;.� � . II mca Geral - Partos _ Operaçoes -

!!

11\\"
.'

f"l o ii!
�

tr
r,'

1hl
'

li
'

v lU z:. TeLí·2�4 ,"C" �ua,�Pr�.s� EpltaclO ':te>s�oa, 405.
I II,: , /', Moléstia!'l "de, �e_n�9r8,s e Homens. ii '1lJ) r o' "\.ln lUl ,ll,� � -�<

\ln 2l § � lill ({b fI
m '

� "CO��ULTAS: \ _f
• 'Ir- j EspeCialis.a', em doenças de criança� li

.

ii":i! .�': ' -:.. Pela ,rnanhã':-da� 8 1/2 ás 11 horas' li Atende'· no" HOSPITAL DOS FERROVIARIOS '

'

li '

. Cirurgiã«). pentista � '-'- II
_y

,'11 �:,- P�la ta�e: das 1,4 1/2 ás I,? ,11',2 hor.��. .

_ .Ii I
,(Clara Hruschka),. ?as 9 as 12 hs. HOSPITAL I! CLíNICA PRÓTESE CIRURGIA- li

d'. !'Atende chamados també:Ql:ô 'Nbite-'Y�;, li -. JESÚS DE·,NAZ.�RE d,�s� 15. �s}8 ,hs. ..'
'I ii '

"
,c' �,'�'::-' ': ii

�� ',' > , .... ;..� .tL � "
. CO-R.upA - SAN�A CAXA.KJ(l..�i'.A, :i

'A'fl. Marechal Deo�d'óro, 5'87 -\rJARAOUÁ"DO�'Sl,JL
II,

;: ':::=�:.-:,:::====:::��:::====t�:::====:::::::;:::::::::===:::::::::==:& /, ,

.

-'
, ,

ii Defr,onfe a Igreja ,Matriz 'II•.

..::'{.;==:;,;;::;.:::::;.:::__;;;::;::::::=;;;;,�::::...•�;;:::::::::=:::::::::==::::::,==:::==:::::�::::::::::�:••:,
.' ""... � ·oiI"'. 1'.'" !'!':"', ",.._: ."\. r�- ..........

• ",1
"

ii' . �-�,... 'Ii� .' ..;:
fi -

- �-. .. .. �-

j. '"

�, <::" '=::::=:::==:::::::::=:::::::::::::::�.;�==::::::==:::::::::_=:::::::-.::::�:::�=:::::::::;::!::;.- ....
,

'I D��Josr:Wal�mar�8� Dias J������IT�&···J�·&&·-�·&��l�&..�&�-�&Ai·r�·
. jl J;:�;:;::�:.�!E�r.� :��:;��' ,. . IIJ -: .

MOd_erntssimo ,.AIROTOR:' 'I � � r, F� r na � U o �,ô � r I w�m a� n !I./. . ii UJtJ,'a.yioleta e infra vermelho, !i I"· Reduz o tempo de ttaba lho Iii f: C1RURGIA nO,ESTOMAGO - VIAS<BltIA� :J
: fi Rua 'Epitácio Pesso�,_l11 -: Tels. 224 é 376' ii ... e aumenta � ,confö'r'tó do CLIENTE" ! fl 'RES, .INTE�TIN08 � C�rurgia �e Senh?ras ��
I! JARAGUÁr"pO SU� STA. CAT,A,R:INA '1111 'CLíNleA _:_:'CIRURGIA _ PRÓ�ESE I t� ,.

DI�gn�StIco P�eto�e do cance� �as. se�horas
\

�1
,n Das 8 às 12 h�ras e das 14 às 18 horas'." !! III" ,RAIOS .x OI f� C�ml!,?ica' aos',s�us.�/ie'!tes 'que a.!e_n'cJe,á��o seu,

.

�l'I! � -'. g III - �I�I': novo consultorto a Rua, Arthur )A'ul/e, n 160 :
.11, Atender'se-á nas .4as. feiras das 13 às 15 hs'

ii COl;lsultórip' Av. Getulio Vargas, 19� ? (AO LADO DO NOVO:-HOTEL) �:''e aOB domingos pela" manhã em Netéu Ram.os II � J'II .

. (Retorcida),"
C/

" ,,'

,,!1 �I, . (A�eke ao Depósito da Antarctica) f� Das 9-12 � .das J,5-.18�hOr�B'.".-' FONE, 384 lJli
•••• •••••••_ __•••••••••••••••.•••_ _._._•••;•••_ ••;.: _ ••••••_ .,. !�,.-,I===h!!!!!!!!!!!!!!!!.I�II , I!!!!!!!!!!I!!!!,:_I I!-!li$!ii!I,!iEl!!lii - •.••••••••,: •.•••••.• ,r·:, -••�.�: •.••••••• , .•••�•••••�: ••• ·ô·":·"" •..;.:;'- •••••• ·.·'a�c::······'�••• • ••• _ .. , •••••_ •••••••••_ _ _ _-••••••••••_ •••••••••_..... _�iliiiiiiiiiiiiiil _liiiiiiiiiii&I__ • iiiiiiiiiiiII,iiiIiiiIiII� liiiIiIiiiiiiiia"-',

-'f
� I.

I

Vende-se uma propriedade com 75 morgos. 20 llJor
gos mato virgem. 8 morgos de pasto. Terreno pronto
_para 100 sacos de arróz, podendo aumentar. Casa de
material. Cr$ 1.600.000,00.

Dia 10:

1-, para que ..:hegue ao .:u

uhecimento de todos, mandei
OlSsar o presente edital que
'lerá publicado pela impren
sa e em cartório onde será
atixado dUi ante I � dias. Si
dguem soub:!� de' algum im,
Jeàimento acuse-o para. o�

tins le2'ah.
.

AUREA MÜLLER GRUBBA
,

Oticial

Apotheke "!leb ul�-II
JA:RAGUA DO SUL

MEDIKAMENTE UND FA�fÜMeRIEN
,

�

Das Symbol, der Rechtschi'lffenheit. des c "':-'. 'IVertrauens und, der 'Pienstbarkeit, die'.Sre'
am besten zu den ,gering_sten, Pre�sen

.

bêdi���> I

I
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Ações Preferenciais' da, Petrobrás soê.·�.e,. Atiradores Progresso
PagameÍlto â6 s dividendos rela tivos ao Eti ITAL DE CONVOCAçÃà i?::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�.:::.::::::�:-.:::::::::::::::::::::::::::�

-
,

.

exeróíciö de"1962, Assembléia Geral Extraordimiria �Ii' - VENDE-SE II
. PETRÓLEO BRASILEIRO S/A .'

"PE- Pelo presente ficam convidados os srs .. sócios I! "

. , ii .

TROBRÁS" avisa que, a partir de 15/7/63 e até desta sociedade, pare a Assembléia Geral Extreordi- ii Trator "de esteira Hanomeg K 60, ano 1958; li '"
31/8/63 vindouro, eferuará; aos eclonlstas restden- nérla, a -reeltzerse dia 4 de egôsro, 'em sua séde' no i�

com lâmina e guincho; pêso 8.000 kg, 65 HP 'II'"

tes nesta cidade, por ínrerrnéd:o do 'OànCll Ind. e salão Döring, com a seguinte ORDEM....DO DIA: , li. Iotalmente reformado corrresrnero-por mecânicos ii
COm. de Santa .Catarina S/.A. (INCU),' o pagamento dos Assuntos de interesse social. ; II competentes. Ver' na- Rua .Ierônirno Coelho .s/n H

, t
•

"�I -

'II"dividendos do exercício de. '1962, relativos às'
.... Não havendo númejr,?" leg.al d,e '��cios nó l2'ri-' ,ii. 'el.n frente de RádiQ,. Qultura, em' lo i n v i'll e.

.

!ações' prefereociais,""'na base d� 1,50J0' sôi:>f'ê 'o: meira convocação Iar-séé a'mesma \meia nora epôs j]
Tratar ,com José Narloch "em Ia'�aguá do Sul.

II
\�

..
valor nq Il)_in_a_l_d_a_s_JIl_e_s_m_a_s_._,, 'comI, quelquer: número de �óci o's�' ',)"..z· .

•

�::::::::::::::::l:�:;::::l::::::::::�:?::::::::::::.:;::::::::::=:::::,;:::;'-::::::::::::::::::::i=::';;;;�::;::;:!i

I.

o 'ÚNICÕ caminhão inte,iramente nôvo!
•

=, . I ..'
.

.

j
.

.

-

,.....: r ,\ .

...

NOVO SUPER F -600
.

.' -

I
NOVO SUPER F.tOO NOVO SUPER"F -6..00

CAVALO-MECÂNICO

I'
!

-Venha"'conhecê-la 'de perto rí?":-���' Revehded�r 'Ford
(C'�ia, co A"merí C a � o §o Ao OOercadlo dÍe ÂUll!((Jmmoven§

.
.

\

, -

::-No_.ssa Divi.s·a é
• r

servIr

,"

{raDsolanle com droôa
-'

. coótra o cÔßcer prevel'
�ftDCD' do púlmõó �reve
A

.

primeira operação'
vltoríosa no transplante
de pulmões em animais'
acaba de ser realizada
por um grupo. de médicos
norte-amerícanos traba
lhando. cõm uma droga
ant�câncero.sa, segundo.
Informa a" "AMERlCAN

, CANCER SOCIETY',' em

Nova York.
A entidade aponta o.

fato. como "esperança':
de que o. "banco do pul
mão" muito breve se

torne realidade", Êsse
banco permitiria aos oí
rutgiões removerem os

pulmões de uma pessoa
fatalmente atacada subs
títutndo-os por outros

sãos,. conservados em

câmaras frias,

O TRANSPLANTE
A operação foi feite por,

três médicos cieolistas com
dois grupos de cães no

_!:iospjtal lmogene Bassett,
em Coopersiown, estado
de Nova York. A expert
encia rezava a extração
dos pulmões de um dos

grupos de animais, seu

armazenamento em câmara
frigorifica durante 20 horas
e finalmente transplante aos
cães do 2.0 grupo. .

Quatro trensplantes fo
ram realizados com exito:
56 dias após a operação
os animais com novos',
pulmões passavam bem.

,

"Correio do Povo"
um jornal

_

_.a

serviço do povo

í

��
�

Cure seus mares e 'poupe .se U

bom .dinheiro comprando -n�

FÁRMAGIA NOVA
ia ROBERTO M. BORST

4 que dispôe de maior sortimen,
to. na praça e oferece seus arti

gos à,preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro ·3' • Jaraguã
���
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,"""'_

será candidato
á Casa Brancá

Rockleller

A.NO. 'XLIV ,'- JARAOU� DO SUl. (SANJ'A' CATARINA)
,-'

- 'SÁBADO, 27 OB JULHO OB, 1963 NO 2238
_'

_'

,

'_'

. Sintooíz8Õ1 a Rá�io 'Cola0' de Joißlille .

dorningoe.tãs -12,45 horas, na
'

faixa de 109,0 Kes.: r:
"

.;Entrevista' �o�, � deputado :Pedro CoU� r

,

-
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