
'PARANÁ ELEGEU
RAINHA DO OAFÉ

.

,

Vera Máriá A�lIráJ; jov�ap de
22 anos, filha, de cafeicultor,
professora e diretora do Edu.
candário Curttiba, é a Raínha
do Café do Paraná. Foi eleita
em seu Estado para representar
a luoura éáfeeira paranaense na
Festa do Café, que se realizará

ll'I
em Ribeirão Preto, e onde será

F da a- Diretor: 'lmpresso na:
. escolhida a nova Rainha doun ç o: / Café do Brasil, que irá à Co.

Artur Müller BUGBNIO VITOR SCHMÖCKBL Sociedaele Gráfica Avenid. LtelB. lombia disputar o título de

I�==============================-=-=_=-=-=-===;:====================1
"Rainha Continental do Café.

1- 'Outras belas representantes
estão sendo escolhidas nos di·
versos Estados cafeeiros. f

I
' .Orgão de maior penetração no interior do nordeste catarinense

Ano XL
. JARAGUÁ DO SUL (Santa Catarina), Sábado, 26 de Novembro' de 1960

,. I
I

Gampanhade50lidariedadeBumona Nova· Droga
Natal. das

.

Criança� Pobres - Atiyidades Centroa
.

.: I

das Damas de Corídcde de Jaragua -do Sul G
·

, Dia 19 do corrente, I musícal, que alcançou o I
.

E' louvável a atitude I cam bem claro os senti�' rIpesábado último, as Damas mais retumbante êxito. das Damas de Caridade mentos e o máximo de
de Caridade de 'Jaraguá Domingo a tarde, o e ao povo desta cidade, bõa vontade de propor
tio Sul realizaram nos destile foi novamente cooperando dessa ma- eíonor às pobres crianças
amplos salões do Clube repetido, a pedido de neíra nas festividades da cidade um Natal mais
Atlético,' Baependí um' inúmeras familias. programadas, que índí- feliz.
bem concorrido bingo
dançante, com' a finali
dade de angariar recur-
80S para o Natal da
Criança Pobre.

LONDRES, Nossapres pode ser comparado à
- Médícös tl Iarmaceu- penicilina e às sultas.
ti!'os

.

da Grã-.Bretanha Um porta voz da em.
dl8p�rão a partir ,do mês prêsa declarou que as

,

I próximo de uma nova experiências com o

Tre"'s chímpemzée va-o trabalhar droga que, segundo se "Viru'gon" na Grã
,a!irma, é eficaz c0D:tra Bretanha haviam de:

, _ ,.

U
C1OCO doenças, especial- monstrado que a droga

na' fabrIca de lDovelS nos E A I me�te centra a gnpe .e reduz a uma terça parte
A .socíedade Jara '

, é. tida como passo d.eCl- do tempo de duração da
guaense bem compreen HUSTON, 11 (U.P.I. _ proprietáriO da emp�za'l a Friedman quando essls- ���un;;. cura do resfríado gripe, �imitando-a. a
dendo alta finalidade das O GLOBO) _ Três chim- está convencido de que o tia ii um filme. Postertor- quatro dIas,. e que baíxa
Damas de C a r i d a d e, panzés se apresentarão, farão ás mil maravilhas.1 mente consultou um domador Ohamada "Virugon", a

a íncídêneía até 80%
prestigiaram a -Iestlvída-

h
. � b dt

-

d d' I M I K' d é f brí d I quando' tomada como

de, comparecendo em OIe, pera ocupar seus oo a rreçao e um e emmai, anue mg, e roga a nca a pe o preventivoPostos em uma fábricél de capataz humano, limparão arnbos realizaram ensaies Winthrop Group Limited,
.

grande número. A pri-
meira parte da progra- móveis, a Superior Furni· almofades, empacotarão secretos que levaram à um dos maiores' consör- Informa-se ainda que
mação constou da orga. rure Manufacturing CompaDY, cam�s e coloca.rã? pés n�s conclusão de que 08 chim- cios de especialidades a droga implica em tra

nízaçãó de desfíle de pera subsrírulr dois ernpre- cadeiras. Os errmos rerao panzés estavam em con farmacêuticas do Reino tamento completamente
modas .a cargo de crlan- gados da empreza. Os uma hora par� almoçar edições mentais e emopio�ais Unido, e' foi obtida de- novo. para a gripe, a

ças e moças" de nossa chimpanzés' cumprirão o
se apresenterao a seus pera �ra�aJhar. ne fa�rlca pois de 8 anos de pes- p.apelfa, .sara�po, e va

sociedade, bem como da horário habitual de oito empreg�dos c�m maletas de. moveis. Afirmou alnda quisas continuas na Grã- rícela, enfermidades eau-

apresentação de quinte
..

to horas e Ben Friedrnan nas quers levarão bananas f'rtedmen Que, no caso de Bretanha e Suécia. sadas por vírus. Assegu-
,
e verduras, em lugar do trabalharem bem, ernpre- ra-se que o "Virugon",

-----.----------------- "descanso de ceté' de que gará outros na próxima Segundo alguns médio atacando as células
gozam os demais enwre- semana e em seguida eos que receberam in- receptoras do vírus,
gados. Esta idéia de continuará acrescentando- formações d e t a l ha d as combate a enfermidade
aproveitar animais em os ao pessoal á razão de sôbre a droga, o produto, ou impede que ela se
trabalhos humanos, surgiu um" por semana. quando à sua eficácia, manifeste.

UM
MULTAS

RIO, Nosaapress, de Mario A. Bruno,
espe,c,ial para "Correio do Povo".

" Bomba atômica alemã para todos?
Uma parasita terrivel que se' grudou ao nosso

.

sistema fiscal e que até hoje ninguém conseguiu
êxtirper, persistindo sempre a mazele..

, Queremo-nos referir ao sísrerne de participação
dos 'fiscais nas multas.'

.
'

Sensacionalismo em torno de um processo conhecido desde há
muito Q próprio Professor Groth manifestou a" sua, surpresa

,

BONN - (Por Gert loegel) com elas palses íntelros, plicável porque razão, se sofrimentos incríveis da
Impressões da Alemanha) Qual é, no final de contas, faz repentinamente disso guerra, comprometeu-se

,

' Deveria-se acabar
-

com isso a que, não sem
_ A imprensa mundial o fundo desta informação uma senseção. .ôuponho solenemente a não fabricar

razão, de há muito se convencionou chamar lia in, divulgou recentemente em sensacional? que.: por razões políticas armas atômicas. O produstria das muitas". primeira página uma sen- Em duas palavras: íes- e mercantis, se dä ao cesso -de centrifugação só
A nossa, Iustlflcaçâo pare aCdba,r com esta par: sação no domínio da

I se, 'neste caso, muito' ba- ass u n t o artificialmente servirá para a' obtenção
ficipação refere-se, logo de' início, às 3 posições que investigação n ú c I e ar. runio em torno de factos maior importâilcia do que de urânio· para fins pací
lern disputado a preferênCia na solução dêsse impor- Afirmava.seque os alemães já -cimheCidos. O processo lhe' compete. Aliás, são ficos. Além disso ainda
Iélnte problema, a saber: a dos que julgam necessá.- tinham desenvolvido, em de cenlrifugação de gases i�so suposições minhas decorrerão alguns anos
rio o sistema de participação, a titulo de estimulo segredo, um novo processo desenvolVido pelo Professor pois fiquei tão surpreen- até esse proces�o ser
aos agentes fiscais; a dos que o aceitam como mal excepcionalmente 'barato, da Universidade de Bonn dido com as informações tlcnicamente utilizável em
inevitável, procurando então reduzir ao m'inimo tanto de obter unânio 2351 ou Wilhelm Groth, e baseado como a própria opinião maior escala.
ii partiCipaçãc;> como o arbirÍ'iö fiscai que ela ,nseja; seja substância indispen' em métodos _ em parte pública".

c

TO,das as nOlícias, infor·
e finalmente�a dos que � em maioria - condenam sável da fabricação de conhecidos anteriormente, As

.

notícias assustado- mações e artigos em que
",in ,rotum" o �istema, consideràndo o imoral.

.

bombas atômica8. Surgi- nem constitui grande no- ras tiverélm a sua origem se afirma que o trabalho
, O 'verdildeiró papel dó 'agenle fiscal, como seja ram imediatamente adver- vidade nem é tão "barato", numa informação publica� dos, cientistas alemães
Ó" de orientar,. para évltar evasão, da renda,' só mui tências e vaticínios lúgu· como se a f i r m a v a na da pelo jornal 'americano permitiria a fabricação de
{andá (juaCi'dÓ absolutamente é''inevitáveJ. 'O interesse bres ,sobre a8 possiveis i rtn:>rensa. Nas revistas de "Washington Post". I;)izia- unia "bomba atômica
direto geràdo pela partieipaç�o, éonstilui iJmcverda� consequências desta especialidadejásediscutira se numa notícia que o barata para todos", au

deirq'. c0!1yile ii apl,i.-::ação
.

da mult�, além de quê, o imténção "revolucionária". porl várias vêzes êsle mé- Governo Americano acon- mentandQ a�sjm () perigo
a�gumeoto ße estimulo ,à fiscallzqção, sobrelUdo em Muitos já 'viam os ale,mães, todo '_ ciéntifico. Ao ouvir seihara ao Governo da de guerra, são destituid�s
se tralando 'd� funcionários' bem pagos, d 'compara- :além de uma série de da i a'välanche de DoHcias República Federal da Ale. de fundamenló e repre�
.cão odiosa com o zelo' necessário e exigido de tan oUlros' países que não o próprio Professor Groth manha de declarar "assun- sentam apenas notícias
'0& Qutros funcionários que percebem .,menos e não' pertencem .ao "clube atô- declarou: "BIJI princípio, to' secreto" o� demais sensacionalistas. Nem o

gQzarn�i'de sem.elhante estimulo. 'E, por
_
estas e ,por' mico" das' grandes potên- o processo já é conhecido pormenores lécnicos do governo nem a oposição

outras razões, cons!dera-se moralizador e�t� abolição, cias, fabricando' bom,bas há muito tempo. 'e para' método de desintegração em Bonn - têm qualquer
Deve s,e lncultár

.

ao fis.cal primeiramente pelQ atomicas ou devastando miM absoliltarr.ente inex- simplificada do átomo do intere�e �em lançar no

papel de orientador, muilo anles que de multador,
'

urânio, ,desenvolvido pelo mundo qualquer novo
pap,el esse qué já Ruy .Barbosa recomendava como

I d D.
· A. •

d·
Professôr Groth. A agên- factor de perturbação. A

Ministro da Fazenda, e ,que, m;')is tarde, bem mais ngresso a ISSIdenCI3 o cia' "Associate� Pre,s�" democracia da Alemanha
té;lrde, foi objeto 'dé 'uma ruidosa recoméndação do .

' " -' I tomou conla desta nollcia Ocidental, fortemente es-
Ministro Souza Cosia subordinada ao titulo "Fisca- PSD" gau'cbo na VDN

'

" e divulgo.uoa ime�iatame�- truturada, é a melhor ga-
lizar não' é· multar", a'oqual teve larga repercussão I te. No dia segumle saIU rantia de que a investiga-
no pt:Jfs, isto por volta de 1938. e, em seguida, .res..

.

,

'
'

"

numa conceituada folha ção nuclear na República
tabelecer o sadio principio dé garantia ao contri- P O R T O A L E G R E, Sr: Peracchi de Barcelos britânica um' artigQ de Federal da Alemanha não
bUin'e de que as mullas que lhes são impostas � Nossapress - O Deputa- com a U.D.N, fundo pouco agradável será Runca utilizada para
quando inevitáveis - obedecem a um critério de do\ Ferro Costa, que re-, A observação do dep,u· tiOS alemães. Não. sur- fins b�licos .

. pura justiça fiscal, e não de . arbítrio interesseiro da presentou o sr. Magalhães tado paraense está aUcer- preendeu ninguém que a

parte que Ih'as aplica, livrando o assim d,," um clima Pinto na 1) Convenção (,ia çada no pronunciamneto imprensa de determinada
de suspeição, sob o qual o fisco se torna agressivo Ala M.ôça da U.D.N. gau do representante do Sr. orientação -política se ati-
e desumano,

. cha realizada sábado, em peracchi de Barcelos Jla rou com entusiasmo a este
O conhecítnento, da natureia, no seu estado Oçmvenção da .Ala Môça. tema.

atual, justi'fic,a asserção nas. mullas "f�z de un1,o'fiscal Porto Alegre, �.,regressou �S:te saudOU os conven- ,Atendo-se aos Jalos e

um homem qÍle pro,pura o seu próprio lucro, e não ao Rio, otimista - em tela'- c�onais udenistas frisando pondo de parte, as esp�·
um funcionário que lern por missljo fazer -pagar o ção á', revitalização d'e que o fazia como correli- culações obtem-se a se·

impôsto":
. ,

,I' seu piutido Rio' Grande giOltáriO, pois,' há muito guinte visão da realidade:
Opinamos pois pela modificação do sistema do Sul e copsicierando os pessedistas dissidenles a República Federal da

que ateqde melhor os inferesses pe'lodosj e moralize provável adesão do grupo estavam unidos na 'luta Alemanha cuja ·população
à ação fiscal em toda sua plenilude. do P.S.D. chefiado pelo contra o inimigo comum. aprendeu bastante dos

SE VOO� Jara
góaense é MÚSIOO,
'não deixe de inscre
ver se na Sociedade
de CultUI a Artistica.
Ela necessita do
ncurso de todos
ra projetar a cul
ra de nossa terra.

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL
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� O [ I Q I � .! l IDlll:�' MllUlrnH@ .ß21.rrdó �c Aleve�@ I
, ". Emprêsa Jornalística

......................____

\ '
' ---�- Ii'" .'

, II'
'

... a,_a � .. a,6 , \\ ' I
"Correio

.. ��:00�o" Ltda, Anive,.sá.ri,o� I ',filho �o sr. Inácio To- r
' I

���J� �� '�.�,_. <".& ......�_I,
r Piretót:'

" lmazellí. :.. "

::"1"" , \

.

I, I O joyem Clayton Ka· III
, I' ,EU!1ên1o Vitor Schmõckel

�

.ram, ttlno do sr. Dir. III , , Com escritório nésta cidade à Av. Marechal Deodoro '"1-Cobrança: Fazem anos hoje Manoel Karam Filho, re- III .:
, F

.

.. IIBruno Henn
ABt

A

sídente em CuritibaJ .... da ' onseca n<? 122, para melhor servir -seus c II e n te S;

"1"sra. ' er a, esposa .,

IIIImpressão: do sr. Ernesto Leesmann. A .sra. Maria Correa _q' mantêm 'estreito intercâmbio judiciário com os Escritõriós
Soe. orá:�;r:s::���a Ltda, fil�a ��ta�r,'����st�rT:� :�����e::�t��i:�!���,�� Ir' de' Ad�ogàéía 'DR.' HERCILIO ALEXA�DRE DA LUZ, m

Flnt�:�p���1��os ll:�i�'��i�:��dent(, em Dia, 30
, III COI� .8�de .�m Joi�vi!le 'e, �ã? Francisco do ßül; e,stá em .1Leopoldo Malheiros [r, O' sr. Osmar Duarte, O ,Sr. VElAleiD IIC�LUzZt. iii:, condições .de, ta.rnbem,· aceitar causas pa�a ,aquelas Co m,AntoniR ,Bés�s, Itl' .

residente em Joinville. Defl1_1e no pröxímo dia'" marcas sem. maiores onus para seus constituintes. :::
, �:n ross ags

'" 3.0 .

mais u�8: data. nat!''' III ',' ,,' I
.

, , m
ASSINA""URA'. '

Fazem anos, amanhã líeía do dístínto cidadão .jh�!!"""'I-'--''''''''''''''II-I''''''_'I�I-'-II===I'_!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!I!!I!!!II_''-!'-I'-!I===I·1iI
.•

�

sr.
.
Venancío Nicoluzzi,

...._iliiiiiIiiiiI_II_I'.........-,.-..;;;;;;;;.iiiIiIiiii.iiiiiiiõi._I:iIõõõõiI.._.lliEiiiliiiiliiiii............_IIl;;;;;;;._.. ._.

flnual . • • • Cr$ 190,00 Julio Ferreira Filho. nesta eídade. ....Semestral •• �·.CrS 100,00 O A P h P R '0" I'S I �
-

O.. ANU,'NCIO� :' . .'.'�
!,

ld srt· rtuRr. Corato' .Correio do Povo cum-
,.

'" 'r. \:..; a .

resi en e em 10 err p' rímente o distinto aní- ,Mediante contrato, e a .

L )"
tabela em vigõr O jovem José eone, versariante com votos Pela presente, os abaixo. esstnedos tendo em

"
I �I) filho do sr.. Inocencio de perenes Ielicídades. viste as constantes desordens que estão sendo pro-

ENDEREÇO: Silva, nesta cidade. O ar. Francisco' Mor- movidas por pessôas estranhes em terras' de sues.
Caixa Postal, 19 A 'jovem 'I'erezínhä bí ld te Bíb l'

.

d id '

iti des N B 'I'
I

fundfi íd M I D d 210 Glowatz'kl·,. Iílha do
' IS, rest en <? em 1 e - propne a es SI ue as na ove rasi Ia, com, un.,.ps, vem a a. eo oro, -

.
sr. rão Molha. Rua Plentnscheck, proíbem rermínenrem en, te a passa-Jaragua_ do sur . S. Catarina' Vítor Glowatzkí I........�. O sr. Dalmarí Bona. gern de qualquer pessôe nos terrenos dé SUllS pro-

Dia 28
.

O sr.· André Fodí, re- priedades, inclusive os que se valem de ferramenres
I!!idente-· em Ribeirão pare cortar arame farpado Idas cerces com o intuito
Molha. de forçar a passagem, bem como roubar 'milho, aí-
A sra, Lori Hoümann, pim e quaisquer ourres plantas, não, nos responsabi

residente em Rio da Luz. llzando pelo que possa acontecer aos infratores da

Dia 1 presente proibição.
.

�.. ,

Jaraguá do Sul, 4 de Novembro de 1960.
..) , .

Guilherme Menegotti
Adolfo Ramfhun
Joãó Ambrosio
Bruno Leutprecht

AOÊNCIA-S : '

'em todos os Distritos e loca
-;
Iidaäes doMunicípio. Corres

, pondentes em .todas as cidades
,do Estado de Santa Catarina.

«Seu
UIn

O jovem Florentino,

O sr. Heinz Moeller.
A srta, Elcína, filha do

sr. Bertoldo Baumann,
residente em Tres Rios
dó Norte.
A srta. Amantin8, fÍlha

do sr. NeckeI, nesta
cidade.
Dia 2

ALIVIA AS
CÓLICAS
UTERINAS

Co�bate as
.

nequlence
es das fun
ções periódi·

cas das senhoras.
É calmante e 1'e·

guiador dessas funções.

\ Orgio de maior penetração
no interior do nordéste

';. cat.arinense.

A sra. Catarin,8, espôsa
do sr, Mathias Pansteln.
O 'Dr. Arquimedes

Dantas, nesta cidade.
O jovem Agenor, filho

do sr. Hermenegildo
Manes, residente em RiQ
Negrinho.
Dia 29

-
. �"

"CORREIO DO POVO" não
"endossa os conceitos emiti
dos em artigos de seus cola

. boradores,

Talão Vale
Milhão»

O sr. Luiz Kienen.
A sra. Ines Nicoluzzi.
A srta. NeUa Maria,

filha do sr. José Izidoro
Copio
O sr. Adolfo Laffin.
O sr. Vitorio Bortolini.
A sra. Helena Thiema,

residente em Corupá.
O sr. José Scheqer,

residente em Jaraguá \84.

ír:=:::::::::::::::::::::=:::::::::-:-::::::::::::::::::==::::::=::::::-�::::::::::::::::::::::.� .

II Madeiras, assoalhos, forros ii
II paulistas, taboados, e II
ii. madeira 'em geral li
ii li

It Vende·se no Depósito São José Ltda. !I
II Rua Expedicionário Cabo Harry Hadlich !I
a JARAGUA DO SUL Santa Catarina· II

ii � ii
ii Atende-se tambem os pedidos por encomenda li
'i i:�::::::=====::::::==::::::=::::::::::::====::'./

. .'
.

'lU. :Mie;. 'filha.: .

'lodàs' -divem..usar :
. :a'JiUIO:SIOATINAT';

HOJE, AMANHÃ E SEMPRE

Três mir cruzeiros (Or$ 3.000,00), em notas
fiscais, perm�tirão que V_ S. participe do plano
patrocinado pelo Govêrno do Estado, quando
serãó sorteados mais os seguintes prêmios em

dinheiros e pagos imediatamente!

1 prê'mio de Cr$ 1.600.000,00
1 « « « 200.000,00
2 prêmios« « 100,000,00
2 « '« « 50.000,00
5 « « « 20.000,00
20 « « « 5.000,00
50 It « « 2.000,00
100 « « « 1.000,00

. Exija de seu fornecedor a sua nota fiscal
e habilite-se ao Concurso que pode torná·lo
um miliöúitrio, além de oferecél'_'lh'e a o"p"ot"tn
nídade de cooperar com o Po.der Público para
o engrandecimento do Estado e do povo de
'Santa ·Catarina ..

•

'==============�

SE VOC:Ê Jara
guaense é MÚSICO,
não deixe' de inscre
ver'se na Sociedade
de Cultura Artistica.
Ela necessita dp
concurso de todos
para projetar a cul�
tura .de nossa terra.

.e ROBERTO M. HORST'
,I que dispõe oe maior sortimen_
to na praça e oferece seus arti·

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3.,' Jaraguá
�---«�

EM GERAL, especialmente
Gaitas e Acordeões'
completo sortimento com 4 - 8
- 12 '- 24 - 48 - 80 e 120 baixos

nacionais e estrangeiros
Pianos - Harmonios
Instrumentos pI Orquestras

Bandas e Jazz·Bands.:
Violinos - Flautas - Clarinetas
Pistons - Trombones � Saxo
Iones - Ba 1 x o, s e Baterias

completas.

:��,s TU��d��É ,;��ei:ö
. RAMO, V. S. encontra para

pronta ,entràga na

Expedição "LYRA" .'Musical de PAULO KOBS
SÃO BENTO DO' SUL - Caixa Postal� '39 - Bta. CatariDa CONTÉM

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL
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MaCaDelegacia Auxiliar de Policia
A V I S Q

De ordern do Sr. Delegado Especial de Polícia:
comunico a tôdos os proprterérlos de "hoteis.
pensões, casas de cO",od�s, bares,
botequins e estabeleci,mentos con

generes" ! para fazerem os respectivos .registros
e revalidações dos mesmos, para o

exercfci0t
de

1961, a partir do dia 10. à 31 de Dezembro do or-
rente ano.. ,

Outrossim. na mesma data, esta Delegacia ro
cederá revalidação de porres e registros de armas
äe fogo, bem como, solicito aos proprietários de
"cinemas, snoocker, salão de diver
sões públicas e sociais, cancha de
bocce e' sernila.res", a fim de registrar e
renovar os seus estabelecimentos exístentes,

Os proprietários de armas de fogo, deverão
trazerem, o registro e porre do ano de 1960.

,

Na inobservância dêste, serão punidos severa
mente de conformidade com il lei em vigôr,

jaraguá do Sul, 24 de Novembro de 1960.
OSNI MÜLLER
Escrivão de Polícia

Industria de Madeiras Rudolf 'S/A:
Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÄO
Pelo presente ficam .convídados os senhores

acionistas desta sociedade pare a assembléia geral
ordmária a realizar-se no dia 12 de Dezembro de
1960, às 14 horas da tarde, no escritório da firma,
nesta cidade, afim de deliberarem sôbre a seguinte

I ' ,

,

ORDEM DO DIA
,1. Aprovação do balanço e contas do exer-

cício.
2. Eleição da nova diretoria.
13. Eleição do conselho fiscal.
4. Assuntos de interêsse social.

A V I S O
,

Acham-sé à disposição dos senhores acionistas,
na séde da Sociedade" os documentos a que se

refere o ari. 99, do decreto-lei n. 2.627, de 26 de
Setembro de 1.940.

jaraguá do Sul, 10 de Novembro de 1960.

JOÃo BATISTA RUDOLP, Diretor-Gerente
BWALDO RUDOLP, ôub-Gereme

para escritório

) procura-se

Cio. Máquinos f ß M ß C
Jaraguá do Sul

'Vende-se
�epailna )I. S.
da Pe"ha, que'
contem -extrato

l(.eprlHeo con·

�.nh:ttt1�,.nor.
trI!tIt.l/� 'ti lU

.fjlnç6e$ do
,

/fgado.

Um FOGÃO A' GAZI
economíço 'com pouco
uso e bem conservado,
por preço de ocasião.

Dem a i s informações
com o sr. Amaro Martins
dos Santos na Rua Gu
mercindo da Silva n.1DO,

JaragUa, S A ii!l_n!!ll!!l!�!iE!Ell.IiI!SI!IIIEl! :i!!IIli!i!E!i._I'OWÜ im
· · m 81

ASSEMBLeiA GERAL EXTRAORDINÁRIA ... DR. J <:> R N SO E LT E R

IConvocação �I' I ClRURGIAo DENTISTIi I
São convidados os senhores acionistas, à se '" Obturações sem dôrreunirem em Assembléta Geral Extraordinária, ne !II

séde social, da firma "eiNE JARAGUÁ S. A:' à rua ii. Moderníssimo "Airotor" elimina qualquer trepi- r:a

Cei. Emilio C. lourden, em Jaraguá do Sul, neste'" dação e qualquer sensação de dôr.
Estado, às 14 (quatorze) horas do die 14 de Dezem-
bro de 1960, para deliberarem sôbre a seguinte CLíNICA - CIRURGIA - PRÓTESE

OROO::M DO DIA RAIOS X10.) - Ratificação do aumento de cepltal:
--,- ,

2°.) - Outros assuntos de interesee social. Consultório: Av. Getulio Vargas, 198
jaraguá do Sul, 14 de 'uovembro de 1960. (Anexo ao Depósito da Antarctica) IOsvaldo Hel51, Dir. Presidente

.., ........- !I!!!!!!!!!!1.........'....I!I!!El!EE i.Dorval Marcallo, Dir. Gerente ...__, '111

-------------------IIP=:::==::::::========:::==:::::;==�
li Clfniea de Olhos - Ouvidos - lariz e Garganta ii
ii DO ••� .....1. ••.• n
II II
!I MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA !!
ii li
II A melhor aparelhada em Santa Catarina ' u

n Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" II
11 - jOINVILE - li
�::::::===:::=:::::::::::::_::::.:::=::::::====::::=:::=:::=====:Ji

Marque encontro ·com 'seu bom gosto
pedindo pa,ra aperitivo a Velhíssima
aguapdente Inarca

COSTtA' -
Fabricada e engarrafada por

Manoel F. da Costa S.' A. - Comêreio e Indlistria
Itapocusínho - Jaraguá do Sul - S. C.

A Velhíssima aguardente marca OOSTA
,é encontrável nos seguintes estabelecimentos
da cidade: Bar Oatarinense, Bar Pulli, Bar
Rodoviário, Cine Bar e C. A. Baependí.

Velhíssima aguardente marca COSTA -

Símbolo de qualidade e' tradição. Notícias Militares
5a. RM - 5a. DI - 16a. CR - 58. DR

Exercício de Mobilização
Todo reservista da ãa. Região Militar que

receber notificação ou fôr cientificado de que estä
sendo chamado para participar do exercício de
mobilização, deverâ procurar o Centro de Apresen
tação que lhe esteja designado.

É muito Iâcil o que têm a fazer.
Basta que compareça ao Centro de Apresen

t:::If.i)oO.....c6:�-""'(!��,_��-�P>-o"'(f)-oo..""'"(!l--����,. 'ação (Prefeitura Municipal), tão logo seja anotado
seu comparecimento, será dispensado de qualquer
outra formalidade, podendo retornar às suas ativi
dades normais.

Nada mais lhe será exigido e terá a conoiência
do dever comprido.

Exercício de 'Mob. Campanha de Publico

FOTO PIAZ'i�
DBPRONTB Á PRBP�ITURA - JARAOUÁ DO SUL

Fotografias em Geral - Fotocopias de Documentos -

Filmes e Material Foto - Aparelhos Ie Acessórios

A pedido. atende a domicilio e tambem
em localidades vizinhas r: � -

,

Dr. fernando H. �prinumann
Dr. Rei,Doldo MUP8r&

,�D�OGADO='=,==11=
I

Escritório ao lado da Prefeitura

'CIRURGIA DO ESTÔMAGO
ViAS BILIARES, INTESTINOS.
OIRURGIA DE SENHORAS.

Diagnóstico Precoce do Cancer nas senhoras

Consult6rio - Av. Mal. Deodoro,1014.
Das 9·12 e das 15-18 horas. - Fone, 384.

JARAGUÁ DO SUL Dr. Waldemiro Mazurechen
CASA. DE SAUDE

Rua Presidente Epitãeio Pesôas N°. 704 "

'F=;:::.:==::;=:::===::;...;::::::====;;;;=====::-�(antiga residência de Emanuel Ehlers) !.'!: la D II • � I. '

ue � • H '" ••• ii:,;Clínica geral médico - cirurgia de adultos e crianças'l � � � � g l!i a
I:

- Partos . Diathermia Ondas curtas 'e, Ultra-curtas ii e li
:.1 - JARAGUÁ DO SUL - II- lndutotermia - Bisturi-elétrico - Flectro.cauterização !,! li

- Râios Intra-vermelhos e azuis. '

I I ..

=- , . -' !! Medicamentos e Perfumarias !!
li Sb��fi�OnQ�e �op�:!\���e II
:: u
;i A que melhor lhe atende ii

II e pelos menores preços -

' i1
�:::::::::=:::=�_�:::===�=:===;;==

'

=:::::::=;.=:di

A'potheke "8ChuIz"
JARAGUA DO §UL,

.. I

MEDIKAMENTE UND PARFUMERIEl'i.
Dás Symbol der Rechtschôffenheit, des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

'am besten zu den geringsten Preiseit bedient.
Ir:-':::::::::::::::::::::::::::';::::::===::-':::::::::::::':::::::::::::::;::::::==-C::==::::::::::::::.�
II ID)J�� IEIKClEI KAUfMANN ii
II i:
:: DlÉDIf:;O t:::IRURGIA.O II

ri Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- II
:: II

ii . sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre iI
ii ii
'H CIRURGIA - -SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B II
!! II

.

ii '
CLINICA OERAL ,Ii

ii Longa prátiea em Hospitais Europeus n
H Consultório e' rel'idência:, ' H
!l II
:i 'Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 riii II
!I I!
:i CONSULTAS: II

ii ' Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas ii
ii' . 'I li
!i Pela tatde: das 14 1/2 ás 1 ( II:! horas II
:: , II

I II Atende chamados! tamb�m ,à Noite ii
, �:::::::::.-::::::;:::===:::=�::::.�;::::::::,::::::=:::===:::=,::::=:==:::==::::::::::::�

Dr• Francisco' 'Anlonió Piccione
:::M[�.l[]):BI:co

Çirurgia Geral de adultos e criançab .Clí
nica Geral - Partos - Operações -

Moléstias de Senhoras e Homens.

I
Especialisla em doenças de crianças

Atende no HOSPITAl!. DOS FERROVIARIOS
(Clara Hruschka), das 9 as' 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZAHÉ das 15 as 18 hs. ,

I Ge OR lIIT]EI'A - SAN�Â CA�ARIl[l�fA II
I..------------�-

..................................1........

. ,�

JMUDAS.� I I

NA FALTA DE

APPeTITE MILHOES
I DE PESSOAS l�M USADO CO.

BOM RtSULTADO O PGPULUJ
OEPU8ATlVO

Frutiferas e

Ornamentais

ELIXIR 914
• SIfIJS ATacA Joça 8 IB8AIISU Laranjeiras, Pe

cegueiros, Ka
kiseiros, Maci
eiras, Jabotica
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

( Magresa
CanÇllço
PellideJ
fraqueza,

Ê iDdiepenaa".
o �o do

o Pl.... o Ba90. o Corac;6G. o
E.tamaIO, " Pulm6ea. a Pele
Pr�WI Dore. DOS O,88N, .eu .....
11.,..0. Cecu.,.... Queda do eabe.
ao' Anemiá. e Aboma,
I � C:COSulte o mélc;tco

.co.e. popular depur.Uvo

ELIXIR 914
lIIGfensJvo ao orcaAlsmo Airada
wI como UM UcÔr. Aprovado co

IrIO auxiliar no trat2m.nto da SI
"Ius 8 REUMAt"SMO da me1'
•• oricem. pelo .0. N 'S.' P.

loeULIIO
DE ORH

,

:::>eçam Calálo
�o Ilustrado

Leopoldu Seidel

ICompa

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

..
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Acaraf: F.io, Lauro e Víno ; Bastião, Mário e

Chico; Arturzinho, Lino, Chíqulro, Baba e Fachini. •

Goleadores - Bastião pare o Acaraf e Amo- i1:::�'::::::::::==:::::::::;:':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::''::::::::::::::::::::::::i'
ninho pare o Baependi. II 11\\ '0 o

� rr lhl
ii

I Comentários de OS Ó R I O J O S É I Juiz - Oreellio Pedro Ramos, bom trabalho. 1,1. lU/fo � lUlllllli � \Ur 21. S � Ifl\ Iii:Auxiliares - José Rocha e Otavio Cardoso. � lU'

lB21elPeIDl�n 1 "� AC21ratn 1·Cr:;u;: i�:OO.;:�:�� .11 CLíNICA -'CI;;�;�:a.m CÜtURGI: II
Em sequencia 'ao Campeonato Estadual de 1960 I li n

êe. Zona _ prellerum domingo em Iaregué do Sul, Esta .ê uma sessão que passaremos a apre- Iii Av. Marechal Deodoro, 587 - JARAOUÁ DO SUL !i
cumprindo q Da.' rodada" última do turno, Baependi sentar semanalmente, tndíeando sempre um atleta I: Defronte a Igreja Matriz

r

li
do Aearaí d B di h" ii ' ..

e Acaret, no tradicional "clássico da rivalidade". Um gOUl'dOcarnaols el'Ougmos adO adQoPme?l'ngloqU!;Jl�I. ..!eOn. Aam Cdrôlsntl�cna- �::::::::::::::::::::::::::::ii ::::::::::::::<''''::::=::::::::::::::;::::::::::::::�,,::::::�,:::::::::::::�,:::::.ji
verdadeiro show de disciplina, educação esportiva e • �.

bom fureból. Poucas são as ocasiões que se tem o Esportiva Jaraguãense com mais este trabalho vlsa I r=:::::::::�.:::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�\
prazer de escrever isto sobre um clássico, onde ge- fazer justiça aos nossos craqnes e ao mesmo tempo ii ii
ralmente predomina o jogo violento.' Mas domingo trazer mais um incentivo para o nosso esporte. li ii
último, enquanto em outras cidades, também perren- Na semàna que passou e que realisou-se em Jara- !1 (L1MAX VITORIA ii
centes ao quadro da 5a. Zona, houve violencia, guá do Sul, o maior. clássico de que tivemos a ,i II
agressão e selvageria, em leragué do Sul, noesos oportunidade .de assistir, destacamos como craques i! ��� II
atletas e nossa assistência mals uma vez comprova- da rodada, FIO do Acaraf e Taranto do Baependi. !i 9,5 pés - polico�orido -1960 li
ram que não só reinos futebol pare vencer nossos Fio, arqueiro ecaraiano, no domingo foi simples- II II
adversários, mas também temos algo muito precioso mente assombroso. Quando toda a defesa estava ii LOTHAR SONNEN HOHL ii
que podemos exibir como um atestado de maturidade vasada, quando tudo parecia- perdido, sempre apa - ii A,. lIarechal Dea�ara di FaIS.ca, 84/18 !!
e superioridade esportiva _ DISCIPLINA.

' recia no momento exato o goleiro Fio praticando ii JW&UÁ DO SUL EsI. d. Sla. (Glarln ii
No cotejo em apreço, o Acaraí abriu a conta- defesas grandiosas. Taranto, o vovô do plantél II II

gern já aos 4 mlnuros de luta com um forte pelotaço azurra, igualmente no _domingo último cumpriu II li
de Besrlão de fora da grande área. Cascudo foi uma �rda�de aáPrelsentaçaoá' P�ra fn6s'b Taranto é � .._._._._ _. ._.__._._ _. . ._ ..))
impotente para superdr a violencia do chute de Bes- peQa m lspens ve na m quma ute olística do

......_ ...._- __. __ ._ ....... - -._.__._-_._ _ _-_._.=-

tião, no cauto esquerdo. Baependí. fi

r:::::::::::::::::::::::::":::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::"-::::::=:::::::..\
::'.".!' 1����:���rf�::;��o ::����:��;!:�:f� i���� rista �E:�� ·;;I��O. ���g�O;OD������· ·'Ate comenta,-:i"ill O r. � u i � o F e rna n � o F i � G � e r !I;:'��:;'trando forte obstáculo na defesa eeeratana que jogava Novos ti tcom assombro. Terminou a fase inicial com a vitória a e a s DO Caral." Cirurgião Dentista !;
parcial do Acaraí, 1 a O, li Olínica _ Cirurgia _' Prótese - Raios X ii

No
1\ segfun�o é' bainda 0b�aependi .0 senhor do Ahagremiação de Bastião Airoso, com o intento 1:1,1 liataque . .r\ o ensive ru ra tarn em, agora ataca com de mel orar seu plantêl, aea ba de contratar dois ..

- I:

f
A' d d

A II Consultório: Rua Artur MüÍler, no. 142. ""meis requencia, esenvolven o-se uma luta títãnlce novos val'lres para sua equipe futebolíenca. ii II
sôbre o tapeie verde da Rua Jorge Czerniewicz. À 1,1, Próximo à Esraçêo Rodo.viária. II!.Trate-se do zagueiro Reginaldoç do S C, Estrela9 minutos de luta Vino concede penalidade máxima de Nereu Ramos. Oonhecendo as qüalidadas pebo- �\:::::::::=::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::==--:::::::====::--jsôbre Lourival. O comandante do ateqne baependleno lísticas de Reginaldo estamos certos de que sefêz êle mesmo a cobrança, chutando com violencia
mas sem colocação e fio pratica defesa.

trata de uma contratação proveitosa para o eon-

Decorridos 19 minutos de luta Antoninho con-
junto acaraiano.

segue de cabeça o tento de empate pera o time Outro atleta que virá reforçar as hostes rubras
azurra: Americano serve a Lourival esre a Taranro e é Walter Herbster, vindo do Bocaiuva F. C. da

- Tarento a Antoninho que determinou o empate com capital barriga-verde. Até o momento em que redi-
uma bonita cabeçada., gimos estas netas não temos maiores conhecimentos

Algúm tempo depois Lourival acertou violenta da� qualidades que eertamsnte possui o atleta.
bomba na trave de Fio, pondo em polvorosa a de- Sabemos no entanto que á centre-avante e que foi
fensiva acareíene. Prossegue a luta sempre com mals convocado para formar a seleção catarinense de
interesse por parte da assistência e maior entusiasmo 1959. não chegando a jogar.
e raça pelos erlétas, À 30 minutos de jogo Horst e

Aotoninho desperdiçaram juntos uma chence de ouro.

No finalsinho, 43 minutos e meio Piazera acerta mais
11m forte pelardo na trave defendida por Fio e um

minuto depois Chiquito cobrou uma falta de perto
da grande área do Baependi, deu a Fachini na boca 1) C. A. Baepsndi, líder invicto e absoluto, cf 2 p.p.;

_
do gol, Cascudo se achava deslocado e Fachini ,ne- 2) Ipiranga F. C, vice-líder, com 3 p.p.;cessitaria apenas tocar a bola de cabeça para assi- 3) Acaraí, America e Fluminense, com 6 p.p.;nalar o tento de vitória para seu plantél, mas atra- 4) Atletico de São Francisco, com 7 p,p.
palha-se e nada consegue. Otacilio Pedro Ramos,
estrilou o apito determinando o final do jogo que PRÓXIMA RODADA, AMANHÃ, DOMINGO
culminou, assim, com um justo empate, de 1 aI. no Em Jaraguá do Sul, líder e vice-Iíd6r: C. A.placard e com uma gralldiosa demonstração de dis- Baependi X Ipiranga F. C,; ,Em Joinville: Flumi-Ciplina. .. nense F. C. X S. D. Acaraí; Em São Francisco:

DADOS TÉCNICOS Atlético X America F. C.
Local - campo do C. A. Baependi.

'

Jogo - C. A. Baependi versus S. D. Acaraí 'N O t íC i a de última hora
em partida válida pelo campeonato estadual de 1960,
classificação por zonas. No momento em que estamos a tel'minar nos-

1. tempo, Acaraí 1 a O _ 2. tempo, Baependi t sas notas esportivas chegou-nos 'a noticia de que
Acaraf -t.,

. .

voltar!i ao futeb61 de grama o atláta Guida que já
Quadros - B a e p end I: Cascudo, Sahm e tem longa folha de lutas pelo Baependi, a poucos

Schüncke; Piazera, Americano � Zico; Antoninho, anos atraz, quando era dono absoluto da pxtrf>ma
'iiorst, Lourival, Taranto e Acacio. direita. Atualmente Guida tem se sobressairia de

ESPO'RTES

10 D· o PO.' o
lARAOuÁ DO SUL (SANTA CATARINA) - SÁBADO, 26 DE! NOVE!MBRO DE! t 960

PRECISAMOS,
de ur:n auxiliar para escritório que

tenha alguma prática,

In�ústria de Calçodos 608Cb Irmuo8 S. H.
�NO XL

rM�GROS.
�

•
•

• � "',:!,
J �.,.

1, FRACOS �
,� -iii

�ANAO·IO{

, o ideal para cozinba, lavanderia 'e lavade,ira, pQrtanto não deve faltar em casa alguma.

, S�'õÃ� Y)RCt)"'1.... '7

EspECIAllDAOEj

Classificação e próxima rodada do Campeonato
Catarinense de 1960 •• 5a. lona

!iDdicado
DOI eaaoe de
fraqueza. paU.
d"", IDagreill •
faltio.
Em sua fór

mula en \ rI> Dl
Vanada\o de

e6dio. UcitiDa, GHCerof08ratoit
PepelDa. DOJI � Cola, etc. de
ação pronta e eficu DOI CSI!lll8

de fraqueza e neurastenias. Van•
•16 iudicado para bomeD80 mu

,lherea e crianças. sendo tIU& f6l"
,muJa liceDoiada pela .. 8a6de -PD
lIüca.•

m'aneira visivel no futebol de salão, esporte eete
que tem em Guida Fernando Fischer um forte
esteio. Se chegar a se concretizar li noticia da �oha
de Guida aos gramados, também o C. A. Daependi
estará contando com um bom· reforço.

I

I

A=================.'

P':'RA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMACCES,
COCEIRAS,
f R I E I R A S,

,=ESiií;iP::I:N::H::,A:i::S:=,::::E=T=C;!). � I
-

.

-

CUIHA CISPA,
OUfDA DOS CA·

BElOS f DfMAIS

AffCÇOU DO I'

CUURO ClBHUIfO.
T6N1CO CAPlLAR

POR EXCELÊNCIA

Exijam .0, Sabão (M�l'C1 ilegtstrlida)

Vi gem Especial- a
ata ClAo

-,

WEllEl IlNJI)[J§1[llI!l JonIDl\VHlie
•
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