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Derrame de cédulas
adulteradas em

Sanla Calarina
As autoridades poli

ciais do nosso Estado
descobriram um grande
derrame no interior de
Santa Catarina de netas
de 10 cruzeiros adulte
radas para quinhentos.
O dinheiro falsificado1====================================================1 está sendoprincipalmen-

Ano XL JARAGUA DO SUL (Santa: Oatarina), Sábado, 2� de novembro de 195, N°. 2063 te distribuido em Lages,
- Bom Retiro e Joaçaba.,

Várias cédulas já foram
apreendidas pela policia,
que desconhece ainda os

responsáveis pelo seu
derrame. A população
jaraguàense que tome as
suas precauções, examí
nando bem o dinheiro
com que transacionarem.

Orgão de maior penetração no interior do nordeste catarineríse

Fundação:
Artur Müller

.

Oreilm�nlo munieipill Pilril tgfiD AboDO aos funcionários Pú�licos
. A Câmara Municipal Grupo Escolar Abdonl destinar ao inicio da Apresentado pela ban-I ria o referido projeto de
aprovou dentro cio prazo Batista - caixa escolar ponte Abdon Batista, foi cada da UDN e tendo lei. Si a promessa se

regulamentar o orça- CrI 5.000,00. derrotada em favor da por autor o vereador confirmar, ficarão mais
mente para 1960, que Escola Reunida José construção de um mer- Murillo Barreto de Aze- uma vez os funcionários
orça a receita em 11 Duarte Magalhães - caixa cado, ficando assim o vedo, foi aprovado em sem o abono, muito em-
mil h õ e s de cruzeiros escolar Cri 5.000,00. orçamento desfalcado em 2à. e última discussão o bora o Prefeito tenha ------.----
para

-

igual fixação de Escola Reunida de Sts. �estinação especifica e projeto dé lei que oen- voltado de Florianópolis
despesa. Além da dístrí- Luzia - Itapocuzinho - sem credenciais pára cede abono de natal aos com os bolsos abarrota
buíção em comum entre caixa escolar Cr'. . . . solicitar do Estado e da funcionários p úbl i c o s dos de dinheiro. Diz-se
os vereadores de uma 5.000,00. União, os auxilios neces- municipais. Embora com que o dinheiro é para
verba .de CrS 500.000,00 Auxilio construção de sáríos. para atacar obra p a r e c e r contrário ao atender compromissos já A. I g r e j a Matriz do
que veio de beneficiar um cercado no Cemitério de tão inadiável neces- projeto original, que Ia- assumidos pelo sr. Wal- Sagrado Coração' de Jeestabelecimentos de en- da Barra do Rio Cerro sldade.

f

cultava ao Prefeito Mu- demar Grubba. Pergun- sus, de Joínvílle, realt
sino, Hospital São José, CrI 20.000,00. A Câmara Municipal nícípal distribuir o abo- tamos nós então : não zará nos dias 5 a 8 de
instituições e entidades, A verba de 1 milhão entra, agora, em recesso no em quantias à sua terá o Prefeito também dezembro grandiosa festaa bancada udenísta hou- de cruzetros que a ban- para voltar a funcionar revelia, depois de acalo- assumido compromisso popuJar, numa campanhave por bem apresentar cada 'udenísta queria a 18 de janeiro de 1960. rados debates foi apro- com os modestos funcio- que objetiva a aquisiçãoemenda, dotando de re- vado o projeto que man- näríos que em sua maio- de sinos, cujo carrilhão
cursos ainda as seguintes

d.
·

S L
.' da pagar um mês de ria ganham ábaíxo do soará pela primeira vezentídades : Formandos o Glna"sio Oll' vencimento. O resultado salário míaímo, possibi- à meia noite de Natal.

Associação Jaraguàen- • da votação não agradou litando-lhes um pouco Após a Santa Missa do
se de Amparo aos Ne- A 8 de dezembro veri-I Ielíeldades e progresso

à bancada do PSD, que d� alegria .na data má- día 6 haverá a sagração
cessitados (AJAN) . , , . Ilcar-se-á a solenidade aos finalistas de 1959: po� seus. porta-voz�s xnna da Crlstan�ade ou dos sinos por sua Excia.
er' 135.000,00. de formatura de maís Osny Zipperer, Enéias ���C�!����:a a�s�ge�Dl. ���� o co�promiSSOt para Revdma. D. H o n o r a t o
Auxilio de um' curso uma turma de gínasíanos Koenig, Gesar Luiz da '.. ra- ear. s conser os e Piazera, Bispo Auxiliar

complementar Cri •... do nosso tradicional es- Silva, Kubiberto Sacht, r�m �os demals edI� que, � gasolína .que se �s�a�- do Rio de Janeiro, pre-
10.000,00, tabelecimento de ensino, Rubens Günther, Paulo �Ion�:�e f��s�r�:i�!l�ala Ja�c' etmsaviagetnS mtutetIs sentes também D. Gre-
Grupo Esc. Euclides da no salão do Clube Atlé- Mühlmann, João Soter '

A

- e, .

ID o men e, a .en e- gório Warmeling, Bispo
Cunha - caixa escolar tico .Baependí. Vieira, Alfredo Sheje- demar Grubba, ele veta- torlos ao bem pubbco? da Diocese, altas autori-
CrS 5.000,00. Os finalistas escolhe- linski, Arl Lemke, Lou- dades do municipio e

ram para paraninfo o rival dos Santos, Eugênio O Trabalho de ALVARO S. PIAZERA Congregações Marianas
------.---- Exmo. Sr. Dr. Pau I o Pieske, Arlindo Born- / dos diversos municípios.

Bornhausen, homenage- schein, B'r a u 1 i o José Apesar de extramente bílítante missão que a Para maior brílhantís.
ando o Prefeito Walde- Roesler, Celso Mário modesto, o vereador Al- Presidência da Câmara mo da festa haverá a
mar Grubba, Rev. Irmão Bertolí, José Américo varo Severino Píezera lhe confiara no caso do colaboração do Côro da
Luiz, o.' inspetor federal d'Avila, José C a r I o s da Barra da Rio Oerro, sr. Pedro Bassaní e, em Catedral e da Banda de

Recebemos grato o'fi:: A'Itino 'Pereira, Rev. Pe. 06bgi;o, Syldonit'-Munhoz, vem 'desen\tol'VtSmio c'o-ns-'! p'OIUieratlas·pala-vras.jns>- Música do 1.3°;-B:C.
cio da União Joinvillense Donato, professores e Eurico Júlio Harbs, Oto

I
trutivo trabalho na CA- tificou em plenário a _

Estudantil em que comu-! pais. O -lema tia novel Ernesto Weber, Mário mara Municipal. O ve- necessldade da repara- H d _

nica a eleição .de sua turma SArá: Para a glö- Brehm, Hilton José Ha-Ireador udenista. teve ção da ponte Pênsil da ora e verao
nova diretoria para o ria, pelo caminho do sa- bowsky, Antonio Dias destacado papel na ela- Barra do Rio Cerro\ que A

periodo social de 1959/60. ber. Será-orador o jovem Ramos, J o ã o C a r los buração do orçamento se acha em lamentável . f\ Camara Federal re-
N razer

José Américo d'Avila. H o el z I, Irineu Horst, para 1960, onde a sua estado de conservação, .JeIt?U u n 8 n �mem e � t eo.tamos co� p
ela Ao agradecer o envio Moacir Deret�i, Rui We- visão de homem público bem como a macadami- pro�eto. d� leI que !IZa-t.r s�d� c�nduz!do àqU'a do convite, "Correio 1:10 ber, Daniel Domaszack por mais de uma vez foi zação do' trecho da es-

va IDstItu�r �ntre nos_a'
PrargeSUlàdeenDsCeiapOoliJboI' vOtlAmd, o·,Jlfo- Povo" formula votos de e Lutero Ivan Mareth. reconh.ecid� pelos seus trada que conduz ao ce-

hora brasIleIra de verao,
I d .

é' d
� . que tantos transtornos

B ga filho do v-terano pares, IDC um o recursos mit rIO aquela. 10calI- "'''usaram à populaça-o,ra .' .' �. _ para a realização de vu.

e mUI estimado cI1adao Ponte Ou Alçapão? serviços inadiáveis na
dade, reconheCido pre- ao comércio e à indús-

L!1uro. Braga! alto f�:- progressista z o n a em cário por todos aqueles tria de então. Os parla-
clOnárI? públICO fede 1. A ponte sôbre o Ribei- bém cedeu à "esperança" que resid.e. Inda agora que demandam àquele mentares esclarecidos,
Po 1.1 b I o Adolfo Braga rão Funil de ha muito de uma substituição; não desempenhou a sua no. campo santo. aos poucos, acabam com
efetivamente representa está em péssimo estado. as leIs remanescentes

It d osso provocando por, pouco d
.

da cu ura moça o n Longos e exausfivoe apê- a dita ura.
municipio que, de par los têm sido dirigidos à acidente de consequências G rave I rregu laridade -- _

com suas atividades es- Prefeitura para a sua re· imprevis!veis. O fato des-
D· d'tudantis colabora tam- paração e ha dois mêses perlou a maior indignação O vereador Eugênio causas que deram mar- la e

bém com brilho n�s pá- só mesmo colono com enlre os humildes lavra Vitor Sch�öckel, da �r!- gem. a semel�ante e gra- Sta. Catarinaginas do "J o r n a 1 de muita coragem Iransila dores, resolvendo recla- buna da Camara MUDlCl- ve nrB'gularIdade. OsJoin"tille", . pela mesma, arrlscando a mar energicamente com o paI fez na 2a.-feira úl- contribuintes que se pre- Dia 25 de Novembro
Ao congratularmo-nos vida.! Quarla-feira última Prefeito, que não encon- tima g r a v e denúncia, 'cavenham. Controlem no marcou mais uma passa

com o nosso conterrâneo mais' um valente lavrador traram. Assim mesmo de- segundo a qual a Prefei- áto do pagamento o do- gem do dia consagrado
pela distinção a tão hon- se entregava a "alegre sabafaram éI sua just.a re· tura c.?brav� impostos cumento de quitação, à padroeira do nosso
roso pôsto, hipotecamos tarefa" de conduzir a sua volta, que, no enlanto, à em taloes nao numera- com o que evitarão de Estado. Na c a p i t a I do
o nosso irrestrito apôio carrocinha sem carga sô-I de�peito de procedente dos, �xibindo incl:usive futuro aborrecimentos e Estado várias solenida
às iniciativas sadias em bre a ponle, tomando o não' foi bem recebida pela alguns exemplares em auxiliarão o município des assinalaram o trans
defesa dos estudantes "alazão" pelo cabresto, Prefeitura. Coisas desse seu po·der. O fáto pro-I no disciplinamento da c�rso da .data e o go
secundários de Joinville. quando' um dos três plan- naipe só em Jarag-uá do vocou constrangimento arrecadação da receita verno 8SSInOU áto sus-
Parabens, Pol1bio. chões ainda .inteiro, Iam· Sul. na bancada do PSD, de! pública. . pendendo o expediente
__________�

vez que os talões de das repartições.
qui ta ç ã o do impôsto Pasl K I G h'· Na Câmara Municipaldevem

.

necessáriamente or ar e ,flOg de Jaraguá do Sul, a data
pos s U Ir a numeração Sexta-feira última ve- foi lem brada pelo verea-
tipográfica, pa�a contro- rifico_u-se o retorno do dor Eugênio V, Schmö

A nolicia da desislência qui uma semana. O pre- Pinto, presidente da UDN, Ie do ,c.ontrlbumte. � da Rev. Karl Gehring que ckel, a ,que se soJidari-
de Jânio Quadros, de ser sidenfe do POC, em meio será expedieple para com· con�abilIdad� mUDlclpal. se encontrava em' gozo zaram as demais bànca
candidato ao govêrno da das noticias desencontra· posição da chapa Jânio - A IrregularIdade.· apon .. de merecidas férias na das representadas.
República deixou perplexo das, disse que não acre- Juraci ou Juraci - Ferrari, tada p�derá acarre�ar Alemanha. De par com _

as correnles políticas e o dilava o assunto definifi- com o apôio de Jânio. U!Da serIe de consequen- a alegria do Rev. Pastor O PAPApovo. Adiantam as primei. vam�nte resolvido e que E
'. . CIatl, entre elas o de ter e sua família em voltar

ras noticias que o gesto lomaria iniciativas para ,�quanlo ISSO IDtenso que o contribuinte pagar ao seio de sua Comuni- complela 72
exlremo lenha origem na umà reconsideração do movlmen!o se processa novamente o impôsto e dade que têm servido anos

dupliCidade de candidalos ato. O deputado federal, g1s b���d_o�esU�� P���. o. de se� po�sivel o des- com z,êlo e dedicação é O Papa J o ã o XXIII
à vice-presidência. O go- pelo PTB de Sta. Catarina, d' t d '1�' VIO do dmhßIro para fóra de nota-r-se a satisfação completou· em datJi de
vernador Carvalho Pinlo, Doulel de Andrade, pergun- aQ o �ram o nome /d �D10 dos cofres púbJicos mu- dos fiéis pelo feliz evento 25 do corrente 72 I""anos
de São Paulo, abs�eve.se tado sôbre os aconfeci- ua ros para. �anl I a o a nicipais. O lider do PSD "O o r r e i o do P o v o'; de idade Não' h o u V e
de qualquer pronunclamen- mentos,,.disse que se �fr�- suprema mag�s ra ura. diante da prová

.. apre- apresenta os seus votos, qualquer 'solenidade ofi
to, aguardando o! desen- fava de uma farsa de J?D10 Em Jar��ua do Sul, �I- se�tada de que .rregu- de bôss vjpd�s e que cisl, informando-ge que
rolar dos acontecimentos, I

Quadros. Outros admlle_m I
guem espJrltuos�, referlD- �arldades ��ssa natul'es!1 sua pe�m�nenCla marque o Sumo Pontific.e passou

de vez que, segundo o que o ge�t? tenha relaç�o do-se. ao _cul!lP.rnr.enfo do Já se verifICam, por dl- a contmUIdade dos assi- com perfeita saúde 8 data
secrelário particular d.e co� a proxlma convença� Prefello a. Jamo, comen- versos a�os,. reconheceu nalados serviços já pres- natalícia. Felicitações de
Jânio, sr. Qtiintanilha RI- nacIonal �o PSD e lercel' fou: Oe�OIs qu� conheceu a, procedenCla da,denú�- tados à Comunidade todas as partes do mundo
,beiro, o "homem da ,vas- ros acredItam que a ca!ta o Prefelfo, nao restava Cla e. pr0-!l1eteu IDVestI- Evangélica Lutherana de estão chegando ao Santo
soura" só reaparecera da- enlregue ao sr. Magalhaes oulro recurso. gar ImedIatamente as Jaraguá do Sul. Padre.

'

Festa dos
Sinos

Nova diretoria
da U.J.E. -

jânio desist� de ser candidato

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO DO POVO SÁBADO DIA. 28-11-1959 2·

S O C·I A I S
Antversérios

DIA 2:

- DIA 30:

Sr. VENÂNCIO IICOLUZZI BODAS DE PRATA

DIA 1°.:
- O jovem Heinz Moei

ler, filho do sr. Frederico
Moeller, nesta cidade.
- A menina E I z i n a

Baumann, filha do sr.

Bertoldo Baumann, resi
dente em Três Rios do
Norte.

.

- A srra. Aman ti n a

Neckei, filha do sr. Rauli
no Necke!. Faz parte do
Centro Excursionista Ja
regué, residentepl cidade. :=======,====

-;.

Vende-se uma pro
priedade de terreno
com 4 morgos de
terra, no local de
Itapocuzinho•.tendo
,casa de moradia -

moinho de fubá e

cangica, engenho de
arroz e marcenaria,
tudo movido a ele-.
trioidade e moderna
mente ínstaíado.

.

Negócio Urgente
Jaraguâ do Sul.

_ aos 8 de novembro
.

de 1959.

Sebastião E. da SilJa

-;

SOCiedade Cultura Artistica
CONC�RTO

EDITAL
CONSELHO REGIONAL de ENGENHARIA
E ARQUITETURA DA" DÊOIMA REGIÃO
E O I T A L No. 34.

.
MINISTÉRIO· DA GUERRA

III Exército - 5a RM - 16a CR - 5a DR

NOTICIAS MILITARES

Atenção Senhores Reservistas!
Apresentai-vos entre os dias 1°. e 16 de

dezembro do corrente ano.

I � Deverão apresentar-se, obrigatoriamente'
entre os dias 1°. e 16 de dezembro do coerente
ano, sob pena de incorrerem nas sanções 'previstas
na legislação em vigôr, OR seguintes elementos da
Reserva, nos Centros de Apresentações de Reser
vistas, munidos do Certificado de Reservista ou

documento equivalente.
A - OFIotAL E ASPIRANTES A OFICIAL:

/

--�I\� NA FALTA DE
'l';;",

APPETITE

",.1..-

Dr. Waldemiro Mazureehen
CA-§A DE SAtJDE

-

.

Rua Presidente Epitácio Pesôas NU_ 704

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Clínica geral médico -: cirurgia de adultos e criança; ..

- Partos . Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-elétrico - ELectra-cauterização

- Ráios Intra-vermelhos e azuis.

tf::::::::::::::;:::::::::::::.:::::::==:::::::::::::::::::::.-==::::::::::::::::::::1:::::::::::::::::::::',
11 1IJ)!R\G IEiR\HCIffi KAUfMANN li
II ii

H :M�DICO (jIBURQIAO ii
,!l Formado pelas Faculdades de �edicina das Uni�er-' II
! ji. sidades de Colônia (Alemanha) e Pôrto Alegre ii
-ii'

..

IiI ii !i
ii CIRURGIA - SENHORAS - PART-OS - CRIANÇAS E II
II IIli CLINICA QERAL ii
II !i

. ,ii Longa prática em Hospitais Europeus IIIO mais eficiente auxiliar da Economia Doméstica! I li COIlRsultóprio e re�idência: ii
·

iil Tel. 244 - ua res. Epitacio Pessôa, 405 ii

EN H O H L II CONSULTAS: liLOT H II R S ONI
. II Pela manhã:,Ja, 81/2 á, 11 hor., II

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 84/88 li Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 'horas II
II, I!

II Atende chamados tambem à 'Noite ii
.� II
l�__� ••__•__ • • •__.". • ." _'J�-_.. � _-----_ _._-_ __ _-----_ _._----_ �

Pelo presente, rörno público, que o Sr. José
- O sr. Luiz Kienen, Panslein requereu a êsre Conselho o registro a Ti-

residente nesta cidade. rulo Precário como Construtor, pera o município de'

FAZEM ANOS HOJE:. - A sra. Inez Nlcoluzzl. Iaragué do Sul, de ecördo com -ö parágrafo único' do
- A sra Catarina, espô- - A srta. Neila Maria, art. 50. do Decreto 2õ.569 de 11 de dezembro de 1953.

ee do sr. Matias Pensretn, filha do sr. Iosé lzidoro Ficam, pois, convidados os profissionais lnte-
Copio reesedos já registrados nêste Conselho, a se pronun-DR. ARQUIMEDIS DANTAS - O sr. Adolfo Laffin. ciarem a respeito, pera o que lhes é concedido o
O sr. Vitório Bortollnl.

prazo de 30 dias, a contar da publicação do presen-- Transcorre hoje mais A sra. Helena Thieme. te Edilal. .-

Uma data natalícle do
- '0 sr. Jose' Scheuer, ) T d Ofi

- .

'

A
-

t Ofi
.

I R/2Florianópolis, 17 de novembro de 1969. 1 o os os ICIaIS e spiran es alma ,

ii����ed�:a���ta��' i1�:� residente em Iaragué 84.
Engo• civil.CELSO RAMOS FILHO com menos de 30 anos de idade.

Ire causídico em nossa. DIA 3: Presidente do CREA da 1Oa• Região. B - PRAQAS RESERVISTAS:
cidade. - O garotinho Fran- 1) Todos os Sargentos da Reserva não remu-
O distinto enlverserlan- cisco Glowatzki tilho do .

Pi nerada, licenciados ou reformados nos últimos 5
te ver-sé á alvo de gran- sr, Victor Glo�atzki. em Dr. Francisco Antonio

.

·

ccione anos (licenciados em 1954, 1955, 1956. 1957 e 1958).
des manifestações que lhe Garibaldi.

.

M�DICO 2) Todos os Cabos e Soldados Reservistas de
serão tributadas no dia Cirurgia Geral de adultos e críançae C11- � 1 a. Categoria, aptos à promoção à graduação supe-
de hoje as quais nos as- DIA 4: nica Geral - Partos - Operações - rior e licenciados nos últimos 5 anos (1954, ,1955"
sociamos cumprimentan- - O sr. Antonio Braga, Moléstias de Senhoras e Homens. 1956, 1957 e 1958).
do-o com votos de pere- residente nesta cidade. Especialis'a em doenças de crianças 3) Todos os Cabos e Soldados Reservistas de
nes venturas. Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

Ila. Categoria. licenciados nos últimos 3 (três) anos
- O menino Agenor, (Clara Hruschka), das 9 as 12 .hs, HOSPITAL (1956. 1957 e 1958).

filho do sr. Hermenegildo Enlace Matrimonial JESÚS 'DE NAZARÉ das 15 as 18 hs. 4) Todos os Reservistas que tenham servidos
Manes, residente, em Rio I cc UH. 1[1 poA - SA.N7A CAlrAR)[NA

nas Polícias Militares ou Corpo de Bombeiro e que
Negrinho, .

Realizdr-se.á dia 12 de tenham menos de 35 anos de idade.

FAZEM ANOS AMANHÃ: dezembro em Curitiba o q=;;;:-.::::::::..==::::.:.�::::::==::.õoó:::::;::::::::::::::::::::::;;:::::::::::::::::::::::':::"'i\ 5) Todos os Reservistas de 28.. e 38.. Catego-
enlace 'matrimonial dos !.;i.; •• _ • :& e. ,. UD eR II.·· ii rias, portadores de diplomas das Faculdades de

- O jovem Florentino, dis tin tos jovens Srta. II
a ft � � II Medicina, Odontologia e Farmácia e que tenham

filho do sr. Inácio Toma- Angélica Murara e. Lutz !I
_ JARAGUÁ DO SUL _ li -manos de 30 anos de idade. .

.

seil i. Ribeiro Neto, filhos dos ii . Ii II _ CENTRO DE· APRESENTACAB DE RESERVISTAS:
- O jovem C I a y r o n distintos casais: Alberto ii Medicamentos e. Perfumarias. ii M llKarern, filho .do sr. Dr. Murara, residente em Ne- ii !! 1) Funcionará na Junta de Alistamento. i 1-

Manoel Karam Filho, re- reu Ramos e do sr. José li Simbolo de Honestidade II tar, no Prédio da Prefeitura Municipal desta eida-
.

sldente em Curltíba. Anront n'b' o r 'dente ii Confiança e Presteza ii de, durante o expediente normal e no período su-I n orno MI eu., eSI ii !!
- A sra. Maria Correa em Curitiba. ii A que melhor lhe atende ii pra mencionado, o Centro de Apresentações, para

Fagundes de Oliveira, re- Ao distinto- casal .

as ii e pelos menores preços . II os Reservistas residentes neste Munícípío,
sldente em Itapocuzínho. nossas felicitações. �::::::::::::===�:::==r=::::::=::::::=::::::::::::::::::::::::=:..'"::::=:-.::::::::::!i Jaraguá do Sul, 7 de novembro de 1959.

Manoel Carvalho Lopes - Cap DeI 5a DR.

Deflúi ne próxima se-'I A data' de 24 do cor
gunda-felra mais uma data rente marcou o transcurso

n�talícia do
�di�tint� clda- das -bodas de prata do

dao sr. Venâncio Nlcoluz- .esttmado casal'ADOLFO
zi, residente nesta cidade. FIEDLER _ DORES VO-
"Correio do Povo" se GEL FIEDLER, proprle

associa as inúmeras fes·' tário da Fiambreria Pulli,
lividades que. serão preso "nesta praça.
tadas na próxima segun-

." C o r r e i o do Povo"
da - feira, desejando -Ihe apresenta ao. prateado ca-

muitas felicidades. sal os seus smceros votos .

- O garotinho Fernen- de felicida�es � longos
do, 'filho 'do sr. Rodrigo anos de

..

vida Junto de

Nicoluzzi. _

seus Iamílleres.
- O sr. Francisco Morbis.

====,======;
- O sr. Dalmâr.i Rochel. I fteuóc'lo de OCJSl'iO- o sr. André Fodi, U U

residente em Rib; Molha.
- A srta. Oracy Maria

da Cunha, residente em

lIapocuzinho. ,.,

- A sra. Lori Hoffmann,
residente em Rio da Luz.

Para gaudio dos Asso- ali comparecerão, para
ciados da Sociedade Cul- mui merecidamente, não

turi Arlistica
e dos

am.an- regatearem aplausos aos

tes da bôà música, aquela dedicados e esforçados
prestigiosa Sociedade fará componenles da Orques-I
real1zör na noite de 5 de tra sob a regência de
dezembro, sábatl.o vindou- Francisco Fischer.
ro mais u� de seus Coo-
cêrtos, já \ tão ·afamddos O programa elaborado
entre nós. para mais êsre concêrto,
O Salão da CQmunida- o último de 1959, foi ela

de Evangélica de nQssa borado com capricho, e

terra por certo será pe- as· peças mUSIcalS que

quen� para abrigar o gr�n- serão exec�téldas sã�o. de
de número d� pessoas

I
grande efeito harmomco,

et1tilsiastas pela bôa mú- e estão muito bem ensaia

sica, e de associados, que das pela orquestra.

VA
-

conhecer de, perto' o novíssimo

CllMAI
VIT@RIA 1960

t

���
o orgulho da indústria national

.e

� ...\F·�
y�

Magresa
Cançaco

.

Pallidez
fraqueza

É iad;..penaa",eI
o G�O do

policolorido

• O maior congelador existente, onde cabe um leitão

ou um peru, inteiros (32.200 cm.3) !

•
.

Ampla gaveta plástica (I/Quick Freezer") para o

rápido conge:amento de' �arnes fi 'p·eixes.
i -

• Possante e silencioso compressor P-91, econômico e

de alto rendimento,·' fabricado sob I i c e n ç a da

Tecumseh 'Products Co. (U. S. A.)

JARAGUÁ DO SUL

IODOlllO
·DE ORH

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



In�úst�a de Madeiras Rudolf S/A. Delelat� IuJIllal4e Plliala i
.....�1 .. -......::so; "'=='

�i
,RELArÓRIO DA DIRETORIA (>� !r!i!!� dai JI))!ro Mlll111rmO ßalUdO �e .A\zeve�«r I

Senhores Acionistas. Delegacia da Ordem Po- I '

II
.

II" m
- Em atenção ao que dispõe os estatutos sociais, líüca .e Socia� de Floria-

I" ".,••G"".
-

=:

apresentamos o relatório relativo ao exercício Ein- nõpolls, prevlst� no arr,
:::

.
, , I

cerrado em 31 de Outubro do ano cerreute. 16 do decreto-tel N°. 619
I II I--Pelo balanço e demonstrativo da conta de de 3J de março de 1942! :-

lu?ro� e p.erda�, �onstantes abaixo, poderão os
alterado pelo decreto-lei I

Com escritório nésta cidade à Av. Marechal Deodoro
I,

a.Clollls�as ficar inteirados da situação econômica e
1633 de 20 �� Dezembro

__ 'da Fonseca nv, -122', para melhor' servir seus clien t e s : -,

fmanc�lra da sociedade.
' de 19�6., �otlfICO. ',todos .0s'·1 tê eito I bi

.

di
.

'

I
FICam a disposição dos srs. acionistas todos propnerarios .de hOt':_IS,

1--
,man em estrelo mtercâm 10 ]U iciãrio com os Escritórios

.. ,

os documentos ref,erentss ao exercicio aludido, po- bares, bote_gmn,s, pensoes, de Advogaoia DR. HERCILIO ALEXANDRE DA r.nz, I
dendo .OR mesmos serem examínadoano escritório casa :de �omodos e esta- .

com séde em Joinville e São Francisco do Sul,' esta'..am I'"da SOCIedade, �nde também .poderão obter qualquer
beleclmenlos congéneres,

_.

'O

o.utros esclarecimentos que Julgarem necesaários. para comparecerem nesta I condições de, também, aceitar causas para aquelas Oo- I_' .'
O e I e g a c i a, .até o dia

,

.

'" JOAO BATISTA. RUDOU' - Diretor-Gerente '

30,.11/59, afim de registra.r -1- marcas, sem maiores onus para seus constituintes.
IEWALDO RUDOLf' - �ub-Gerente os seus estabelecimentos, __

'

'

BALANÇO DO ATIVO E PASSIVO EM 31.10.59 bem como dê �do seu .�!��a !��2 ����I�!��!�!��!�!��

ll. TIVO pessoel perante a ·DOPS.,
____'_ para o ano de 1959. Os

estabelecimentos ainda não
registrados. os proprietá
rios deverão ,s'efapresenta
rem com 3 foto 3 x 4.
Os infratores ficam su

jeitos a multa de Cr$...
50,00 a Cr$. 500,00, além
das penas que a lei de
terminar.
laraguä do Sul, 11 de

Novembro de 1969.

Tre. Bogo A�,es Gareia
Delegado Esp, de Polícia

DEMONSTRAÇÃO DA bONTA DE LUCROS E
PERDAS EM 31 DE OUTUBRO DE 1959 t?:::::::::::::-:::::::::::::::r::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==::::::::::::=::::::::� TAEGLI4J,D EIN ��-F ._""'«�

�������ia�i.:!�sde Óbra"--
1.510,548,90 Ir Re'p-resentaç"ões -V,itória II GESICDTSB&D? �:: ��:�e�:le�o:.:r�:�� s::

Despêsas Gerais, Juros e
II ,Wir wissen, dass ohne -

.'
f,

Descontos, Comissões, Se- . II
'

DI! II.Wasser kein Leben moe- FARrdAGIA NOVA
guros, Taxa de Investimen- 1.:1. IIa.II. a III." i! gli.ch is! un� kei�e Schön- , t. ROBEBTO M. BORST

tos, Taxas do Plano, de II heit, Wie Sich eine Blume

Obras e Equipamentos e ,'II Av. Marechal Deodoro, 173 Fone, 315 II durch den erqutckenden
• que dispõe de maior sortímen,

JARAGUÁ DO SUL
,. T

.' .

d
to na praça e oferece seus artí-

Gratificações a Pagar 1.445570,40 li Santa Catarina II �aUh Immher wie er zu neuer gos.à preços vantajosos

Fundo de Depreciação, Fun- liil
II oc oen eit entfaltet, so Rua Mal De d 3 J'

.

do de Reserva Legal, Fun- n braucht auch unsere Haut I
.

' o oro - aragua

do de Reserva Especial e li Bub-agentes da F.N.M. - Alfa Romeu II Feuchtigkeit, um glatt und �-��

Dividendos 64 978.50 ii '

J P Automö DKW iii' knospenhaft gespannt zu
:&S-11.:&

11.11
- eeps - eruas - u omoveis

'

ii bleiben. Denn sehen Sie: R � R
1.510548.90 1 51054890. ' •

ii T r a t o r e s d e es t e i r a e P neu. II In der Jugend ist die Haut Die meisten Heilmittel kom-

Jaraguá do Sul, 31 de Outubro de 1959. !! ii prall mit Peuchrlgkelt g,e- men und, gehen. Bei einigen
�::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::=:::::::::::::::.r.::::::::::::::::::::::::::=::-P füllt. So enthält z. B.

'

I die v�rhaelt sich dies aber anders,
beneidenswert zarte Haut

SIe ueberdauern alle wechsel-

I
.

'
.

.
vollen Zeit�m und erfreuen

eines Babys bls zu 75% sich von Jahr zu Jahr eines

I
Wasser. Mit den Jahren immer groesser werdenden
aber verliert die Haut die �bnehmerkreises und dies

Fähigkeit die norwendlze
sínd die wertvollsten Medika-

• '. ..
to mente. Zu ihnen zaehlt "EU-

Vermitugo suave e de pronto Feuchrlgkelt zu erganzen, FIN", das altbewaehrte Mittel
eteito Dispensa purgante e dieta! Die Haut beginnt zu dur- zur Behandlung des Asthma

SERVE PARA QUALQUç:R IDADE. CONFOR- sten - zum Nachteil ihrer Bronchiale besonders zur

ME o n. 1, 2, , e 4 Schönheit." PAr�Phlly�axe des drohenden

Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria! .

Nun ist es nicht möglich, I- R:c�izeitig (I) - also schon
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em die fehlende Feuchtigkeit bei den ersten Anzeichen des

lemédios -einfach von· aussen zu Anfalls - eine Tablette

Compre hoje mesmo uma LOMBBI&UEIBA ergänzen. Doch die mo- EU�INI Als Vorbeugung ge-
,

I
d W·

, gen Anfaelle waehrend der
.

I1INAlfCORA para o seu tilhinho. �rne 15sen�chaft fand Nacht und in den fruehen
/ E um produto dos Laboratórios Minancora eIDen Weg: Nlvea-Creme. Morgenstunden nehme man

.

- J O I N V I L L E - Nivea-Creme bindet Fett abends �or ,dem Schlafenge-
,

und Feuchtigkeit in opti.
hen 1·2 Tabletten.

�1IiB�_..._,-g",@I!I!('iI@ll!J_h!II!li"'�i8I!I(j male.r Mischung und gibt
----.------

FOTO PIAZERA ' I
der Haut das, was sie fuer jugendlich scboene

,

braucht, Hautnaehrstoffe Haut. In allen Erdteilen
DEf'RONTE Á PREf'BITURA - JARAOUÁ DO SUL �nd yerscbönende Feuch- dienr Nivea-Creme seit

fotografias em Geral _ fotocopias de Documentos

_I
ugkelf.

,

drei Generaíionen Millio-
Filmes e Material Foto. - Aparelhos e Acessórios

..

Der Versuch wird Sie nen von Frauen und erhält
. . ..

" uberzeugen: ihnen die Schönheit ihrer
A pedido. ateDd� a doal1,�lio e tambem

. Durstig trinkt Ihre Haut Haut.
em lo..:alidades 't'lZlDhas d"l h' NIe mi c welsse ivea- Nivea - Creme ist jetzt

�IIl!I"'I!I8"'J8Ii!11!U__
.

B(!')iIIU!M"__'8B1i!JII!!liII!li8ll!ll!lllili_�! Creme und wird glatt und nicht nur in Tuben son-

Ficam convidados os senhores acionistas para .11SElE!!!!!!!!!!!.�:::::::.IEIEl!!I!!I!=:í�!!mml i_E!! sammetweich, ,"Morgens dern auch in der b�kanri�
,participar da Assembléia Geral Extraordinária, a

"

I und Abends Nivea·Creme" ten Original Dose ueberall

realizar-se no dia 8 de dezembro de 1959, às 15

I'"
O R. J <:> R N SO E LT E R heisst das sichere Rezept erhaeltlich.

horas, na séde social em Rio Cerro para deliberar II======""============�=sôbre a seguinte ordem do dia:
>

-' I CIRUR(5/�O DENTISTIi I /

a,) __ A'utorizap.a-o a- diret,oria para contraír iii.' I
Apotheke "8CbuIz"

Y III Dentaduras simples e funcionais
empréstimos agricol� ou industrial; - ' 1..1ABA�U A DO JII;;! lifTL

b) _ Assuntos de interesse da sociedade. I ,Cirurgia e Moléstias da Boca d 'Uf.& GlIõLl

P"'lo'
.

t d d
. I

d iii Diagnóstico precoce da piorréia
" compareclmen o, es e Ja agra ece a

III' Idiretoria. .:: .

Jaraguá do Su1', 16 de novembro de 1959. ,U Consultórío: Av. ?etulio Vargas, 198 I
,Comércio e lod1istria W. R1DlJENZ Soi. Anonima I

J A R AGUA DO SUL'
, I

DELFINO RADUENZ - Dir. gerente m!!El!!Eil!=mE!!!!!!liiElEE!l!illEl�j!!ii!!ii!l!!jiliE!!l�L!III!iI!liii!Iiii
!

\

Imnbilizado
Imóveis, Edificios e Dependências 187.002,30

Estavel
Máquinas & Inslalações, Veí-
culos e Móveis & Utensilios 260 156,30

,�
Realizaval a curlo e longo prazo

Partieípações, Empréstimos
Lei n". 1474/51, -Almoxarifado,
Titulos em Cobrança, Contas
Correntes Mensais, Mercado-
rias e Contas Correntes 914.868.40

Disponiyel
Caixa

Compensaçio
Ações em Caução

7.439,20

10000,00 1.379.466,20

PASSIVO'
Não exigivel

Capital, Fundo de Reserva
Legal, Fundo ne Reserva
Especial, Fundo de Previ
são e Fundo de Depreciação

Exigivel a curlo e longo prazo
Letras Descontadas,Oontas
Correntes, Gratificações a

Pagar e Dividendos
Compensação

Caução da Diretoria

809397,50 '

-,

560.068,70,

10.000,00 1.379.466.20

JOÃo BATISTA RUDOLf' - Diretor-Gerente
BWALDO RUDOLf' . Bub-Gerente
SÉROIO THOMSEN - Contador registrado no

C.R.C.S.C. n-. 0.301, e D.E.C. n°. 50.781.

Par_ecer do Conselho Fiscal

Os abaixo-assinados, ",Membros do conselho
ficaI da Indústria de Madell'as Rudolf S/A., tendo
examinado detidamente todôs os documentos. ba

lanços e demonstração da conta de lucros e perdas,
relativo ao exercicio social, encerrado em 31, de

Outubro de 1959, constataram a sua exatidão e

conformidade, pelo que. recomendam a sua aproo

vação pela assembléia geral ordinária dos senho-'
res acionistas, a realizar·se no dia 12 de Dezembro
de 1959, no escritório da dita firma.

Jaraguá do Sul, 5 de Novembro de 1959.

AMADEU FAHFUD
HENRIQUE GEFFERT /Jor.
BE,RNARDO GRUBBA Jor.

Comércio e Indústril W. RHDUfnZ Soco Hllnima
Assembléia Oeral Extraordinária

)"70.
a

Innú�tria n� Man�ira�' R���LF �/�I
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

-

CONVOCAÇÃO
Pelo presente ficam convídados os senhores

acionistas desta sociedade para a assembléia geral
ordinária a realizar-se no dia 12 de DEZEMBRO
de 1959, às 9 horas da manhã, no escritório da
firma, nesta cidade, afim de deliberarem sôbre a

seguinte

aLIVIA AS
CÓLICAS

y\\'
UTERINAS

� Combate as

� � [rrequlande-� ,

___�'-- es das fun·
ções periódi

cas das semeras.
- -

É calmante e re

gulador dessas funções.

ORDEM DO DIA:

Aprovação do balanço e contas do
exercicio de 1959.
Eleição do conselho fiscal.
Assuntos de interêsse social.

AVI SO

I. Jarauuaense�'�
>

Contribúa pera ml
norar o sofrimento
do, teu semelhante,
inscrevendo-te como

sócio da ASSOCIAÇÃO
JARAOUAENSE DE AMPA

RO AOS NECESSITADOS

(AJAN)

Acham-se ä disposição dos senhores acionis
tas, na séde da Sõciedade, os documentos a que
se refere o art. 99, do decreto-lei n". 2.627, de 26
de Setembro de 1940.

Jaraguá do SuJ, 10 de Novembro de 1959.

João Batista RodoU - Diretor Gerente
Iwaldo RodoU - Sub - Gerente

avó,' M.e, filha,
Todas devem usar
ii HUID-SEDATlNA !

O' ANJO PROTETOR'DE SEUS FILHOSIÉ A

LOMBIIGUEIRA MIIANenRA

I
Das Symbol der Rechtschaffenheit, des IVertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

am besten zu den gering.ten Preisen bedient. ,I

MEDIKAMENTE UND PARfÜMERIEN

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



ANO XL JARAOUÁ DO SUL (SANTA CATARINA)

\

. INSTRUMENT�� G�R�L,��c���n�
,

Gaitas e Acordeões
completo sortimento com 4 - 8

, .O mundo em que vivemos atualmente atreves-
- 12 - 24 - 48 - 80 e ,120 baixos

ea -cemo que uma crise de engustia, motivada pelas naeäonaís e es�ralÍgeiros
pressões e tensões oriundas .das guerras, reais, guer- P i anos - Harmonios
ras econômicas; e por não dizer' também guerras Instrumentos pI Orquestras

. Bandas e Jazz-Ballds:
morais. " Violinos - Flautas - Clarinetas<

Guerras morais que nascem, despontam e se Pistons - !,['rombones - Saxo-
.meniféetam concréramente num inusitado conflito de fones, - Ba.í xo s e Baterias

idéias, ne qual se debatem o�BEM e Q MAL, e onde Metodos _cc��J:�as: Palhetas
-se opõem o justo e o injusto; o lícito e o Ilícíto ; o EMFIM, TUDO QUE FOR DO
imparcial e o faccioso; o' reto e o iníqüo. RAMO, V. S. encontra para

Conflito de idéias em que tôdos, ainda que pronta entrega na B t f 3 X HOJE R Dinconscientemente, tomam parte ; conflito diante do Expedição .iLYRA" Musical Je PAULO KOBS
' O a ogo , na oa r.

qual alguns esmorecem, desanimam, soçobram e SÃO BENTO DO SUL - Caixa Postal, 39 - Sta. Catarina Adua Verde 1 Abdon Balista:
'naufragam, e outros - pela sua integridade advinda .....;\� ___,:

..

-de um passado bem vivido, - fazem-se heróis. )ir.- :� : ..�� " ��:' �:' :�� ii
Pelo torneio Presidente C. A. Baependi x C.

Conflito diante do qual o homem - êste eni-l i

t:.::;;, ClÚlica de Olhos _ OuvI'dos _ lUarl'z e Gargauta'''-':-': Eugênio V. Schmöckel Esportivo Paisandú,
mal superior, criado pela mão do ONIPOTENTE -

11 d B
-se vê perdido torelmenre nêste emaranhado da lura � DO 11•••11l O segundo jogo do ror-

e rusque

pelo cotidiano. f= MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALAD� n�to Presid�nte Eu�ê�io Dando 'sequência ao

Tôdas estas pressões e tensões fazem com que, • Vitor ôchmöckel, fOI dls- Torneio! Prefeito Carlos

esquecendo-se do bem comum, êle dirija suas fôrças t�
A melhor aparelhada em Santa Catarina purado por Botafogo e de Paula ôeére, preliarão

exclustvamente pera si na luta, pela sobrevivência. � Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" � A�ua Verde, e!," Ba,rr� do amanhã em Ieregué, Bae-.
Notamos assim, ser nocivo ao homem, êste' : - J O I N V I L E _' d RIO Cerro, domingoúltimo. pendi e _Clube Esportivo

modo de viver, porque êle o torna egoísta. Sabemos :::)·k:.::.::.::r:. ��:;c n: '\...;: �:.;.:::.:;.:;� �:.;.:::.:;.:;{{::: O Bo!afogo, apos. no Paisandú, de Brusque. ,

,que para vencer, êle tem, lançado mão de rôdos os ven�� minutos de um Jogo Mais um grande com-

recursos lícitos e as vêses até ilícitos, e isto acarre- Registro Civil Bruch e de Gertrudes equíllbrado, derrotou ao prornisso para o Baependi.
re a total destruição dos valores moreis, que ainda Bruch. - Agua Verde 'pelo escore

são o sustentáculo da sociedade humana. O prezado Aurea Müller Grubba, Oticial Ela, brasileira. solteira, de 3 a I. Este viiória do

leitor há de convir conosco que, destruídos os valo, do R e gis t r o Civil do bancária, domiciliada e Botafogo deve-se ao fato A flore\ta representa
ld ld d à l d b para um país, o que o

res morais, o que se apresenta à humanidade é o r(t. Distrito da Comarca Ja- rest enre nesta CI a e, a e o mesmo sa er apro- sangue representa para .

caos absoluto. A família, e sociedade e a pátria se raguá' do Sul, Estado de rua CeI. Emilio Iourdan, veitar melhor o final das I o organismo.

desintegram. Quando as leis morais são derrubadas, Santa Catarina, .Brasil. filha de Carlos Hafermann jogadas. '-- -'-- -!

tôdo e qualquer progresso, rôdo e qualquer ato, são faz saber que comparece- e de Erothides Hafermann.
ir'III!i!iE':IEE!,,liIIEiIEiIi!!l_liEiill llEEi":"iEiiii==::t---iliiiiiii!iii!!

inúteis e nocivo à natureza humana. ram no cartório exibindo os

Editatn.4.758,de21-11-591IF b (S.
-

MI"'
öl

documentos exigidos pela lei Emllio Martins e.
';' -", r"'s

ezoes',a arras, I
afim de se habilitarem para Diva Gonçalves I .., .., I !mpaludlsmo. I

ARTIGO DA' SEMANA casar-se: Ele braeíl
.

II
. Maleitas, Tremedeira :..

Edital n. 4.756, de 19-11 59 operá�io, ��I���i1��d�Jro� ,- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - I
da �1\.§A REAL Hary Behling e residente ne�la'cida�e, fi- "Capsulas Antisesonicas IAlone- Baumann lho de Leonída Marrlns.

I'
. -,

Bicicletas das diversas marcas: MONARK EIe, brasileiro, solteiro, Ela, brasileira, solteira,' I Minancora" r- / II
- CENTRUM - MARATON e GOERICKE, lavrador, domiciliado e doméstica, domiciliada e 1'=

, Ide Iodos os tipos e côres para Senhoras e residente neste distrito, em residente nesta cidade, fi· ,Em Todas as Boas Farmácias
!li

Homens por preços nunca vistos.
I
Três Rios do Norte, filho lha de Antonio Januário I É d d L b

"

I',·�"""""""""""""""====''''.''''''iii''''''''''==='''''''''''''''''''''':': de Carlos Behling e de Gonçalves e de Maria.
um pro uto os a oratortos MINANCORA

::""""................�................................"""'"'''''!''!''''�...................,..."........�.........................� Ida Frledel Behling. Joana Gonçalves. li - Joinville - Sta. Catarina - m'"
I

I

I Ela, brasileira, solteira, III
, Ur. fernan�o ß. X'prll'ngmann

doméstlca, domiciliada e
Edital n. 4.759, de 23,11-59 rüi5!IiEIl ·1.1i.=-a!iiiii!!!,:�IE!!!!!!E:1 s;-==ij

residente neste distrito, em Carlos Silveira Filho e t,:==:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::.....
Três Rios do Norte, filha Judite Dalpra' ti· ii

de Ricardo Baumann e de Ele, brasileiro, solteiro, ,1.1 Dr. Orlándo Bernardino .I:�.
PauJina Baumann. operário, domiciliado e

residenle em GUäramirim, ii
.

-Cirurgião-Dentista ii
Edital n. 4.757, de 19-1 l-59 filho ,de Carlos Silveíra e II Raios X _ Infra Vermelho _ Ultra Violeta II

Rolli Bruch e. de Laurinda da Conceição
Joanirà Hafermann Silveira.

- Pró te s e. _ Clínica - C i r u r g i a -

Ele, brasileiro, solteiro, Ela. brasileira, solteira,
bancário, domiciliado e doméstica, domiciliada e H o r á r i o: na cidade todos os dias (tnenos
residenle nesta cidade, à residente n'este. distrito, segunda - feira)
Av. Marechal Deodoro da em hapocuzinho, filha de Das 7 às 12 e dlls 14 às 19 hOI,'as

......=............_.........=..............................=iõiiiiio=........................iiiiiiii:1 Fonseca, filho de Adolfo Francisco José Dalpra e Av. Mal. Deodoro, 364 (defronte a Eletrônica)
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U In o atixado durante I) dias. Si G � 1J 'flJU1' }

II �IRURGI..l_O DENTISTA alguem so�b�r de algum im- , ,
"I! Consultório: Rua Marechal Floriano, 54 (Defronte a Confeitaria Harnack) ���ile:ti�. acuse-o para os } Escritório ao lado da Prefeitura }
.L===�.=���_�...:'��==:o.!.===Jl AUREA M�tcTa�GRUBBA

JARAGUÁ DO s��

Lavando com·Sabão (lIIrca Begistralla)

Virgem Especialidade
da Cl&D WETZEt KN]I))[J§IllAl JOllltllviHe"

E,,?creve: tL TON STEINßRABER

CIRURGIA DO ESTÔMAGO
I

VIAS BILIARES, INTESTINOS.
, CIRURGIA DE SENHORAS.

Diagnóstico Precoce do Cancer nas senhoras

C o n s u It á r i o - Av. Mal. Deodoro, 1014.
Das 9·12 e das 15-18 horas. - Fone, 384.

,)
i,

CO liRA CISPA.
QUEDa DOS CI·

BElOS' E DEMAIS

IUCeDn DO'

COURO CABELUIJO.
TÓNICO CAPILAR

POR ["CELENCIA

'.

I.

Preliando domingo últi
mo em Jaraguá, o Vasto
Verde, lider até então, do
Torneio Prefeito Carlos
de Paula Seara, caiu fren
te ao esquedräo do. Bae
pendi, pela contageI1J'�'de
2 a O. O Baependl joi�ti
desfalcado de 4 arlétes
títulares, porém conseguiu A linha atacante do
mesmo assim, apresentar Baependl, embora conse
um 'espetáculo de futebol ,guisse dominar a defese
bastante atraente, (com ío- adversária, perderam di
gadas bem entrozadas. versas chances de marcar.

PARA FERIDAS,
E C Z E M A 5',
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
f R I E I R A $,
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, O ideal para cozinha, lavanderia e, lavadeira, portanto não deve faltar em casa alguma,

\

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


