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Embora ainda faltando,

resultados parciais, po
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os srs, Oelso Ramos e
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Roland Harold Dornbusch
Prefeito de· -Jaraguá

20 votes determ.inararn a vitória do candidato do' PSD-PTB-PRP
eleito

\
A eleição municipal de Jaraguá do Sul ofere

CEm momentos do mais intenso nervosismo para os

candidatos que concorreram no pleito de 3 de
outubro. Seguido de uma campanha mais ou menos

serena, passaram a falar as urnas 'das diversas
secções eleitorais, na proclamação de seus eleitos.

Enquanto .o sr. Roland Harold Dornbusch se

constituía no favorito da cidade, o sr. João Lúcio
da Costa era o preferido da zona interior e o sr.

Vitório Laszarts colecionava em ambas as zonas,
os \esparsos, votos de amigos e conhecidos.

A apuração das urnas, notadamente as finais,
chegaram a oferecer verdadeiros lances de drama
ticidade, pondo os nervos dos dois canditatos à
flôr da péle, pela diferença reduzida de votos de
parte a parte.

Assim é que, numa luta encarniçada

Milton Campos
João Goulart

o sr. Fernando Ferrari

Roland Harold Dornbusch conseguiu eleger-se pela
diferença de 20 votos, pelo que" apresentamos os

nossos cumprimentos ao novo Prefeito de Jaraguá
do Sul.

Damos abaixo o resultado oficial do que foi
a eleição em Jaraguá do Sul:

Votaram 6.702 eleitores

PARA PRESIDENTE DA REPÚBLICA:

PARA VIOE·GOVERNADOR:

PARA VIOE - PRESIDENTE:

2.860 votos
2.771 votos
670 votos Roland H. Dornbusch (PRP'PSO-PTB)

João Lúcio da Costa (UON)
Vitório Lazzaris

PARA GOVERNADOR:

Irineu Bornhausen
Celso Ramos

3,.531 votos
2,880 votos

Carlos Gomes de Oliveira
Dontel de Andrade
Martinho Callado Jor.

3.067 votos

2,650 V610s
, 180 votos

Jãuio Quadros
Mal. Henrique Lott
Adhemar de Barros

PARA PREFEITO:

3.021 votos
3.001 votos

473 votos

A vitima' de I

2.561 votos
2.726 votos Que 08 eleitos sejam dignos da tradição da

573 gente barriga-verde, são os votos deste semanário.

Final e�JACorupa,
era politico Para Presidente: ,ganhaJÂNIO 776
FLORIANÓPOLIS', -

LüTT 634 ,ôabe-se agora, que o fls.c_al ADHEMAR 174 O P a I5de a rmas ôebastião
Ma rtendal, que foi assas-

sinado (dia 2) em Curítl- Para Vice-Presidente:
banos, a mandado do sr. JANGO 690

I
Depois de uma campa-

Orozimbo 'Caetano da FERRARI 146 nha eleitoral sem prece-
,

Silva, chefe do PSD local, MILTON dentes na história da
era c o n h e c i d o prócer

711 politica brasileira, as umas
udenista. O fato, conforme Para Governador:' oferecem ao povo urna

noticiamos, revol tou a surpreendente votação ao

população daquela cidade IRINEU, 922 candídaro da oposiçao, sr,
catarínense, sendo preciso OELSO 673 Jânio Quadros, que
até o envio de tropas ee elegerá por maioria
federais para manter a Para Vice-Governador: absoluta,
ordern. A situação é de DOUTEL 658
completa calma, não ha
vendo nenhum incidente a OALLADO
registrar.

Curitibanos UADROS
e

. perccuícrmenre e

Esperada uma maioria absoluta
t

agora se apresta em reunir da Silva Quadros vence

o seu órgão partidário tranquilamente em todos
máximo, para estudar as os quadrantes, a vice
causas que determinaram presidência não demonstre
tão fragorosa derrota. É ainda até o presente mo

a primeira vez que a opo- mento, em que escrevíamos
slção consegue nas urnas, um predominio definitivo,
a imposição de um seu notademeure porque os srs.
candidato, mormente pela Milton Campos, Fernando
organização da máquina Ferrari e João Coulart
administrativa, toda' ela recebem dos mais variados
voltada para o candidato setores messíçes votações,
situacionista. que alteram de momento

Enquanto o sr, Jânio pará momento os resulta-

dos. Contudo, as' previsões
favoráveis indicam como
vitorioso o Sr. João
Goulart.

C.GÜMMES

Ao que se observa,
84 falharam todos os prog-
819 nostlcos da situação, que

O sr, Iênío Quadros
que se encontra com a

sua familia, '" anunciou à
imprensa' do país, que ira,
aos poucos, realizar a

escolha dos homens que
ocuparão os ministérios
d2 seu governo, a iniciar
sé em 31 de Janeiro de 1961.

João Lúcio da Costa ao pevo 150°. aniversá�io
de jaragaä do Sul fesla

da
•

menor

Munique
estilo

Nesta oportunidade, em que o eleitorado es

clarecido do meu Município se expressa sobera- A
namente nas urnas, 'tazenbo a, eseolhe de seu,

preferido - para dirigir os ,d�sti,Ílós, Jaraguaenses,
desejo manifestar-me num agradecimento a todos
aqueles' meus amigos, companheiros de partido
e os eleitores em geral que me possíbílítaram tão
expressíva votação. '

Desejo' também, embora houvesse feito pes
soalmente na oportunidade, felicitar o sr. Roland
Harold Dornbusch pela sua eleição ao cargo de
Prefeito Munleípal, augurando ao 'mesmo uma

feliz gestão dos negõcfös públicos e que as neces

sidades públicas tenham o atendimento, num pro
grama de govêrno esclarecido é austero, como

sõe o fazem os homens públicos que querem bem
à sua terra e' à sua gente.

Desejo, também, aproveitar a oportunidade
pare agradecer ao sr. Vitório Lazzarls, pela sua

conduta durante a campanha eleitoral, assim como

ao povo Jaraguaense, quero dar aqui o meu teso
temunno .de que continuarei na defesa intransi
gente do Interesse público, contríbuíndo com o em.
meu esforço para a grandeza e prosperidade de
sua população, Hercilio Deeke

_Jaraguâ do Sul, 6 de outubro de 1960.

(ass.) JOÃO LÚCIO, DA COSTA

popular em
grande atração deste ano .é uma corrida de cavalos no

de 1810 - Uma demonstração do dinamismo bávaro

José Ferreira
Erico Mueller

Desde o casamento do
então Principe Herdeiro
da Baviera, Luís, mais
tarde Luís I com a Prin
cesa Teresa de Sachsen,'
Hlldburghausen, esta gran
de área livre e designada,
em homenagem à noiva
do "princípe "Thereslen

I\esultado final wiese", ou seja o "Prado
de Theresa" na llnguegem

Blumenau popular de Munique abre
, viou-se este nome para

9.453 "Die Wies'n" ou seja sim-

7.058 ples�e�te "O �rado". É
quast alD�a mars popular

3.l71 a design�ção de "Okto-

berwiese";' isto é, "O Pra- pompa usual no início do
do de Outubro". século XIX. Numa exposí-
Esta última designação ção cpoder-se-é admirar

refere-se à festa popular ludo que resta de festas
realizada todos os anos no a n t e r i o r e s, como' por
mês de Outubro neste exemplo figuras dos gd
grande orado e parti o bíneres de estátuas de
qual acorrem centenas de cera, cavalos de pau car

milhar de visitantes de roceis antigos, decoràções
toda a Alemanha e do antigas, etc.

estrangeiío. Este ano ce- ,

lebra-se a festa tradicional
com ainda maior brilho
por se passar exactamente
o 150°. aniversário do
casamenio que deu origem
a este festa. No programa
figuram algumas atracções
destinadas a lembrar o

passado da célebre festa.

Repetir,se-á a' histórica
corrida de cavalos de 1810
no estilo da época ou seja
com todos os trajes e a

Publicou se em alguns
milhões exemplares uma

obra comemorativa com o

título "150 Anos de Festa
de Outubro 1810 até 1960",
Neste estudo profusamente
ilustrado ofereceu se uma

vrsao de conjunto da
tradiçao desta festa popular.
A sua origem remonta,
como já dissemos. ao Rei
Luís I ao qual Muntque

(Oont. na última página)

)

Munique - (Por Cal da "Bavária" que se eleva
Mallinger - Impressões com tanta magestade como
da Alemanha) Munique, a antigamente a esrétua de
capital do Estado de Palias Atenas na Acrópole.
Baviera, sempre alegre e em Atenas, um relvado
dada ás belas artes, é- no qual se realizam festas
designada frequentemente e manifestações populares.
de liA tenas Alemã" esta
c o m p a r a ç ã o baseia -se
sobretudo num pequeno
monte situado no limite
do centro da cidade, Neste
monte erigtu-se um moau
mente á figura alegórica

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL
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,Regis.tro Civil Edital n. 4.941 de,4-10-60
I

" i f I Eduardo Arbeit e

Anrea Müller Grubba, Oficial t, Rosa Erdmann
'do R e gis t r o Civil do Ele, brasileiro, solteiro,
rCl• Distrito da Comarca Ja- lavrador, domiciliado e

raguá do Sul, Estado de residente em Três Rios do
Santa, Catarina, Brasil., J. Norte, neste distrito, filho
Faz' saber- 'quecomparece- de Gustavo Arbeit e de

ram no cartório exibindo os Thereza ôtraub,
documentos exigidos pela lei Ele, brasileira, solteira,
afim de

..

se habilitarem para domésnce domiciliada e

casar-se: resldente em Três Rios do
,

í' Norte, neste dtsrruo, filha
,BcU_tal n. 4.935 de 28960

de Oro Erdmana e de

Combate as
Helnz Gíelow e ôantína Dana.
Loní Manske

,,·rregula'rlda. '.' t Ele, brasileiro, solteiro, Edltal n. 4.942 �e 4-1_0·60
es das fun- meronsra domiciliado e. Errnlnio Ro�a e

cöes periõdi-. résidente'em Rio Cêrro I, Dilma Maria· da Silva

cas das senhoras. nesre distrito, filho de Ele, brasileiro, solteiro,
É <almante 'e re· . Alfredo Gielow e de Anna bancário, domiciliado e

r. guiador dessas funções. : Köpp Gielo�.,. .

residente á rua Marechal
J I (' I Eid, brasileira, solteira, Deodoro da Fonsece,

comerciária, domiciliada e nesfe 'cidade, . filho dê
residente em Rio Cêrro I, Tercilio Roza e de Elvira
nesre dísrrlto, filha de Bogo Roza .

'Rudolfo 'iMa.nske e -de Ela.vbreeíletre, solteira,
IPaulina ôrrelow Menske. doméstica, domiciliada e

Ed't I '4936 d 289 60' residente á rua Cei: P.ro-I a n.. e.
cópio Gomes de Olíveire,

V d Lino Volgt e Desta cidade, sendo filha
en e-se -Ondlna Mari.a Andreaue de José de Silva e de

I

Ele, firasilei'ro, solteiro, Aracy da Silva.
Uma propriedade situa- ba�cário,

.

�omiciliado, e Qd"t 1 n 4 94� de 6-10'.60da na Estrada Jaraguä- restdente a rua 29 de LJ I a . . ti

Esquerdo, havendo o ter' Outubro, nesta cidade, filho . Frede�ico Piske e

reno 2.700 mt�.2, e uma de Francisco Alberro Voigt Alzira Laube
eaBf em perfeito estado. e de Hedwig Linzmeíer Ele, brasileiro, solteiro,
Demais tnformações nr Voigt.

" .
Ilavrador, domicil�ad� �

redação. Ela, brasileira, solteira, residente nesre distrito a

doméstica, domiciliada e BSlrada Iaragué, filho de
Jaraguá ,do Sul, 5 de residente na Barra do Rio Germdno Piske e de Agnes

outubro de 1960. . Cêrro, neste distrito, filha Piske.
de Camilo Andreafta e de Ela, brasileira, solteira,
Natalia Maria Rubini doméstica, domiciliada e

!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\I Anti reaUa. residen te neste distrilo, á

Edira', n. 4.937 de 2'9-9.'60 Estrada Jaraguá, fHha de
Max Laube e de Anna

Avelino João Freilas e Fischer Laube •

Esther de Freitas

�Ble, brasileiro, solteiro, Edilal n. 4.944, de 6·10·60

operéÍfio, domiciliado e
Wilfried Paulo Alberto

I Schroeder eresidente á rrua Quintino Ursula FritzkeBocaiuva, nesta. cidade,
jfilho. 'de João Nicolau Ele, brasileiro, solteiro,
,Freitas e de Eulalia. Cor" lavrador, domiciliado e

Ideiro 'de Souza. - . ,re.side�Je ne�le distrito, em
'f Bla brasileira solteira .Rlo Ceuo, fl1ho de Bruno

,I�domé�fica, domiciliada � Schroeder e �e Ida Gruetz·

residente á rua Quintino macher Sc�r�eder.. .

Bocaiuva, nesta cidade, El�, �rasllelra� ,s.oltelra�
filha de Hygidio d�,freiras d?f!1es��ca!. dom�c,llI.ada .�,
e de AnDa SilvaDa da Silva. re.slde�te ne�te dlstrno, em

. . - RIO Cerro, filha de Bruno
,Edital n.·4.958' de lll)·9-60 Frilzké e de· Einilia Péiúli-

Ademar Meoslin e na Gel'mana Piske Frilzke:
Lucia Konell

Ele, brasileiro, soheiro,
operário, dömi ciliado" e

residente, á. ,rua Benjamim,
Constant,· nesta cidade,

Ilfilbo d,�',WigandO MensliD Vende',se -:Jlor motivo
e de Wali Menslin. ' öe dO,ença uma completá
" ,Ehi,_' hr.asHeira, "sol,leira� oficina de bicicletas: no,
industri�ria, domiciliada e melhor ponto, da cidade.
r-esidente á rua Benjamim E também vende-se umii
CODst�r,.,- Desta- cidade, ca'sa:_ :Qova de madeirá
filha de Harlwig KODell e com meio morgo de ter.,.
de Alilla KODeII. ra. '. .' . -'_
Edital n. '4.939 de 1-1 0;'60 co�e:s�� �hi:���z::��:::' 'Gervasio da SiÍva e' Wolf: ,RJ.l8 Marechal De�

. Ros� \yelrer . o.Qoro .da-, Fonséc8 em

E.le, brasll"m.o,..so!teno, J:aráguá dQ ,Sul.
alf�lete, .domlcillado e'

. Defronté" a --Prefeitura
reSIdente a rua Bl�mena�; Municipal

o

MAX-.WII:IUiLM,:, Diretor �Fresideí:lte t'.,�. .l[a...briç�,dal_ e �ngarr,affl�ª I?_Of 'lIesta' cidade, filho de José
.

NBLSON LB,OPOLD� DRIB�SN.;- piro Comercial' Manoel F. da Costa S. A.• Coméreio e lodtis'ria d'alSilvc)le'de Benta'Soares
BDuAiRtiO PRANCISCO WILHBLM - Dir. Técnico Itapocuzinho -:-. Ja!:ag,uá dt?,Sul !- S. Ço da Silva.
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Aniv,ersários 'j älho do'.' efr:"- Rleardo .II".�='L. .....;.__,_�, Kreutzfeld, residente em \

Fazem anos hoje: Jaraguázínho. I

'-;-;, "O'"' z OB' WIr'" DIA 11:
._ sr.: runo o,

nesta, cidade. O sr.. Lindolfo
'.

.
" S"hmid,t" . residente ,�em

- A. sra. Frida, 'espô· Itapocuzínho.
sa do sr. Oswaldo Thiem, AM' A'

- sra. ana, espo-<nesta 'cidade. sa do sr. M�rtin Henp,
, .ß ,.

I resídente em Jara.guázi-. , Faz�m anos amanhã: h
'

, n o •
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boradores.

Orglo de maior p8netra�10
DO interior do nordéste

catarilltnse.

aLIVIA AS
CÓLICAS

, UTE�IHAS'

- A menina I Yolanda, DIA 12:
. filh-a do sr. Fritz Lemke, ,

.

residente em/Rio da- Luz. - O: !lr. ,

FranCISCO
Á 'li' Mees, leSIdente em Oo-

rupá.
'

DIA 13:

- A srta. Rose-Mar],
filha do sr. João Antonio
Teixeira, residente em

Joinville.
- A sra. Edite Schmidt

residente em Itapocuzí
nho, DIA 14:

\
DIA 10:
_ O sr. Manoel F.' da.

Costa, comerciante resí
dente em Itapocuzinho.

A sra. Regina Gascho,
espôsa do sr. Eugênio
Gascho, comerciante re

residente em Jaraguäaí
nho.
- O Jovem Sylvio

Paulo Prodöhl, estudante
residente' em Curitiba.
A sra. Rosangela Fati

ma Ferrazza.

_:_ A sra. Asta, espôsa
do sr. José Watzko .

, ,

- A sra, Luiza Lucas
Bortolini, espêsa do sr.

Vitório Bortolini, restden
�e em L-apa, Estado ,do
Paraná.

- A srta. Anita, filha
do sr. Alberto Voigt.

-"- O sr. Manoel Albino
Duarte, residente em

Florianópolis.

Bebidas Max Wilhelm S. A.

,

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
. ','. .'. CONVOCAQÃÖ, �' : -

\

, ,

'-
, Pelo presente, ficam convidados os senhores

acionistas desta sociedade, a comparecerem à reu

niãO' da assembléia geral ordin§ria, a realizar-se

�a séde Bocial da, emprê'sa, à rua Benjamin Cons
'I1nt 594, no dra 29 de outubro de 1960, às nove

horas, para deliberarem' .sôbre a seguinte
,

OltDE� tio DIA
"

li 10. - Discusão>_� aprovação do balanço geral�
tlemonstração da ,conta..lucro'S :e perdas, encerrados,
em 30 de junho de 1960;'
/ 20. - Eleição do conselho fiscal e Buplentes;

.

30. _ Assuntos de inttlrêsse Booial.
, '.,

"

AVIS'O

l: Acham-se à-disposicão dos senhores acionistas,
os docu�entos' de'.:que trata':o art.1)9,' do decreto
l(!i nO. 2.627, :26: dê setembro, �e;'1940: � l

, ;� ASSEMBL�'lA", :GERÂt ÉX'T�·ÁQBDINÁRIA ;
(i

'
, ,

CONVOCAÇÃO r

!l São convidados �s se�hore� acionistas desh,t
sociedade anônima, parä 'a"assembléia geral extra
ordinári�, que deverá ,e realizar na séde social,'�
t:ua Benjamin CODstant, 954", Desta cidade, pelas
quinze horas, do diã'2�, de outubro de 1960, a fini
de deliberarem sôbre-a- seg\1in1'e- :':!!'!"'!"!!"!!!!"!!"!!!!"!!"!!!!"!!"!!!!"!!"!!!!"!!"!!!��!!!!01!'!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!==!"!!"!!!!"!!"!!!!"!!"!!!!"!!"!!!!"!!"!!!"""'!'l
.

Q�DEM 'DO DIA

'I. 1°. - Aumento de capital e consequente alter
r!lção dos e�tatut9s ,assuntos sociais conforme pro-,
í)ostas da dIretorIa; ,. }. -- -- - . .,

�- 2°. - Outros ass u n t o SI de interêsse d�
sociedade';

L,

,� Jaraguá do',8ul:, 20, �e �etemb.;'9,.. (_l�· 1660.

. ,
,

,.
,i

, I}

B indicad.
DOI eaeoa de
flaqiJeza. paU�
•• 1UgtUa •
fanio.
Em 'SUII f6r

lDUIa eD t ria DI

VanAda� d.

,86dio, :UdIiDa, G1icerofOlratolt
,,'Pepetu. Doa Ch, Cola,' etc. eS.
, ação pronta e �C&II DOS C8e08;
, de fraqUfJza e DeUraàteni�. Vallaol
l4Iöl 6 in� Jlt1'N' homÍma. mu
·lherea e crianças. IMIDcm eua f6r-1
"mula ticeuciada' peja, 8a4de 'Pu-,
. blica.

-

.t

•

Bom, .

-

Negócio
,I'

Marque. encontro com seu bom gosto
pedindo para aperitivo. a Velhíssima

aguardente lDa'pcR

- 'CO,S.T.A�·I-

.t::::=.
.

"i(epatina }I. S.
.

da I!.enha, que
c.O.n�m ft#r.ato

.1�;.tIiJc}, co",".;
�..1/fi:J:tatr,-no� 'll»,

tIfltI11�,li .��"
bI,.-;,�õ.c$ dOI '1
; it8..q.cfo�\�

II
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CORREIO O O P O V O
II

i
' No'tioias . Militapes

. ""Atenção C�nvo��dos da Classe de 1�421
.

. INSPEÇAO DE SAÚDE E SELEÇAO

SÁBADO, 8. DB OUTUBRO OB 1960 _ NO. 2.104 .ALTERAÇÃO DE DATA
ANO XL JARAOUÁ .

DO SUL (SANTA CATARINA)

�--------------------------------------

1'5°. Aniversário.
das, N"ações Unidas

,
'

No proximo dia 24 de tntemecíonal útil e' eficaz,
outubro, as Nações Unidas é preciso que sejam eonhe
completam quinze anos cidas e compreendidas.
de existência. O Brasil, "aí, a tmportêncla do
membro fundador da Or- esclarecimento objetivo e

ganização, tem sido, desde claro e da difusão, por
o princípio, um campeão tôdas as camadas da po
militante da cause, o que pulação, dêsse conheci
se concilia com a índole menro que, assimilado, há
pacifista do povo e com de contribuir muito pera
as tradições de seus mal- que a Organização Inter
ores esredlstas. nacional cresça em prestí

gio e respeito. São condi.
ções necessárias para a

amplição de seu esforço
em favor da paz e da
concórdia 'entre os homens.

\

Exija de seu fornecedor a sua nota fiscal q=:::::::::::::::::::::::::..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::=::::::=:::::::::.;,...

{r::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::;:::-.:::::::::::::::::::=:::::::::" ��a�m�e�:�iO�oal��nc�:s�fe���er���ea t����;�� II O r G li I' fi � � � r n a n fi � f I' � G n � r
H

:; II nidade de cooperar com o Poder Público para II
. ii

ii ii
o engrandecimenlto do Estado e do povo de II I

.'. ii

11,1,' B'" r_I-das \ m Clx l __s_a_n_ta_C_a_t...a_ri_n_a_. ...... .....:!! Cli' Cc·irur�iãO Dpeónttista R' X I!
II

._, lJ
II II

nica - irurgra-=- r ese - aios

li

'1,1:.111 1� I- Ih ,., Im 5·/ � ... 1:1'::ljl Dr. FraDci���:�!io Píccíeae II Consultório: Rua Artur Müller, n-, 142. ii
W � ri.. Cirurgia Geral de adultos e críanças Olí- _ ,II '

Próximo à Estação Rodoviária.
. ti

nica Geral - Partos - Operações - �::::::_-::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::=:::==::::::==:::==::Ji
iI _ II Moléstias de Senhoras e Homens.
� p
II II Especialis,a em doenças de crianças
ii ii Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

',I,l Precisa-se moto- .,!i:.' (Clara Hruschka), das 9 as 12 hs, HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs. ,

li II I COH.1I!JPA.,"': SANTA CAlrA:R.INA

II rista (para f.".rn.) li ��iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

:. I'� I

li que tenha pratica
,.

,!I de venda
ii li
li li
�:::::==::::::=:::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::=:::=:::-==--=:::ti

·ELIXIR 914
as sensações e diversões alemães de outras regroes 11;;;;;;;;===================11
usuais, tais como as festas falam da "Aldeia de 1
de trajes populares, as milhão de habitantes". A
gigantescas, tendas onde Feste de Outubro deste
se bebe a cerveja de Mu ano terá sem dúvida um

nique e nas quais orques- lugar de des t a que na

tras em trajes populares história da capitel da
'tocam ininterruptamente. 'Baviera.

=-------------"""'ff1C\FI"'-----"""'i'"--------------=1 Não faltam evldenremenre

Orgãos é' Harmonios "BOHN"" os carroceis, as monranhas .!Ii 1:!E!ll!!i!!I�== k llill!iif i! ;l=:ll=i; !l55i5l1_n-x ;-. 'i!
, russas, t e a t r i n h o s de10m

Acabamento perfeito ��������f�ri:!m:ro:nõ�s� I Jl})ro' MllU1rllii� lalrre[@ �e .Á\leVe�O ·1
.

Sonon?ade agr.adavel Cumpre mencionar, não .. 0
-

Pre.ços modicos
por último, as

espeCialida-1 II' A II I
Harmo�l�s: 12 m<;>delos, des culinárias que fazem " I)",Ci"•9 . II"especiais para vla�em, {parte integrante, da grende ::

� apelas e IgreJ�s festa popular, os frangos IUruaos: Sã.oco�strU1dos assados no .espeto, o boi

m
Com escritório nésta cidade ft Av. Marechal Deodoro iii'

em 7 disposições a assado no espeto, selcht- IIIescolha dos interessados chas de Munique de lodos
'I�

da Fonseca bo. 122, para melhor servir seus c 1 i e n te s ; Iii
Catalogas Gratis oe

.
tarn a n h o s, o "Mel g .mantêm,estreito intercãmbio judiciário com os Escritórios III

I,· . � Turco", as figuras e os 'III IW
.. Demais informações corações com quadras M d� Advogacia- DR. HERCILIO. ALEXANDRE DA LUZ, ur

com o Representante populares. Desde 1910 Iii com séde em Joinville e São Francisco. do ßc.Jl·, está em iii
Geral par� os Estados Munique cresceu e at'

. nl III
I

de S. Ca�anna e Paraná
re�el!temente o pri��lf:� IIi condições de,. também,. aceitar causas para aquelas Cq IPAULO KOBS - ex. Postal, 39 - São Bento do Sul mllhao de h a bit an te s. III . marcas, sein maiores onus para seus constituintes.

Estado de Santa Catarina. Apes!lr de s�r�ma grdnde It .
. '"

.

.

'

.

I... ..... ....... metropole nao perde� as _i;;;;;;;;n--m5!l!l!lillilE�'=='ô liSEi!!T:=:lI::=!Ii!iI!!!. a-i! wil!!i!!ll�i::lll!!ll!!li!ilil

Mas, para que as Na
ções Unidas continuem
a ser, e cada vez mals,
um instrumento de trabalho

•

M D, O A S
Frutiferas e

Ornamentais

·

Laranjeiras, Pe-
·

cegueiros, Ka-
· kisetros, Macl
'eiras, Iabotíca-
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
-Camélías, Co;'
níféras, Palmei
ras, erc., etc.

1 prêmio' de Or$ 1.000.000,00
1 « « « 200.000,00
2 prêmios « « 100.000,00
2 « «

,
« 50.Ó00,Oe

5 « « « 20.000,00
20 « « «

.

5.000,00
50 « « . « 2.000.00
100 « « « 1.000,00

«Seu
UID

Talão Vale
Milhão»

,

HOJE, AMANHÃ E SEMPRE

Três mil cruzeiros '('Cr$ 3.000,00), em netas
fiscais, permitirão que V. S. participe do plano
patrocinado pelo Govêeno do Estado, quando
serão sorteados mais os seguintes prêmios em

dinheiros e pagos' imediatamente: \

Dr. fernando ß. �prinumann
CIRURGIA DO ESTÔMAGO

VIAS BILIARES, INTESTINOS.
CIRURGIA DE SENHORAS.

DiagnOstico Precece do Cancer nas senhoras

--------------_______ lo
c o D S U l t 6 r i o - Av. Mal. Deodoro, 1014 .

Das 9·12 e das 15-18 horas. - Fone, 384.

MILHOES
8E PESSOAS Tb USA. co.
10M RESULTADO O POPULUJ

DEPURATIVO

...............f88A1sAao.�

... GOaMI .... Ile6r. Aprovado 00-

11M) auldllu RO traIam.nto da S,
Flus. REUMATISMO da m..

.. a' orie.... p.lo D. N. S. P.

Os convocados da classe de 1942 e anreríores,
ainda em felte com o Serviço Militar, residentes em

Guaramirim,
/ deverão apresentar-se pera Inspeção de

Saúde e Seleção, de 7 a 9, os de Iaragué do Sul,
de 11 a 15 e os de Corupá, de 16 a 17, tudo de
Outubro do corrente ano, nos locais anteriormente
designados.

Jara,guá do Sul, 17 de setembro de 1960.

MANuEL GARVALHO LOPES
Cap DeI êa DR

,

ri=r.===G·;rd=;===Ga§�c�hÕl
ii li
jl .:

ii Cirurgião - Den'ista il
ii II
ii CLíNIOA - PRÓTESE - OIRURGIA ii
i! ii
II -- li
:: I'

!! Av. Marechal Deodoro, 587 - JARAOUÁ DO SUL li
ii Defronte a Igreja Matriz ii
\�:::: '::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::r:.o:::::::::::::::::::::::::�=:::::::::-.::::::::::::::::l)

Dr. Waldemiro Mazureehen �

CJASA DE SAUDE
Rua. Presidente Epitácio Pesôas Ne. 70�

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Clínica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- Parto!' . Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
• Indutotermia - Bisturi-elétrico . Flectro-cauterização

- Ráios Infra-vermelhos e azuis.

JABAGU
.
.& DO SUL

G

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

arn besten zu den geringsten Preisen bedient.

Jaraguaense!
Dê aos ueceaslredos o que lhe sobra; seja

sócio da AlAN, contribuindo assim para ali
mentar e vestir os que realmente necessitam.

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL


