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..A· Firma ··Maxi 'Wilhélm Gesto raro·dos

em marcha asceßcional vereadores
I .

,

'A indústria' [araguàen- FORD brasileiros, com suas expostos ao tiabalho, na I para a terra dos pínheí- .

,

se caminha � p a-s s o s carroçarias inclinadas, sua zona de , inspeção. raís, onde os vístosos. de' Camp·ln·aslargos na senda do pro" onde engradados enver- '. Motivos como êsses veículos serão motivos/ .

gresso, possibilitando um nizados portam os pro- dão razões para que nos de admiração,' quando f'"
.

lastro de bons serviços dutos da atualidade, _. sintamos envaidecidos, cortarem o emaranhado
em favor da coletividade. a Pepsí-Oola -, foram porque o apuro técnico de ruas da Cidade Sorriso,
Vez por outra, contudo, motivos de admiração e o bom gôsto são bem distr.ibuindo os Incontä
algumas delas transcen- geral por parte do povo, nossos, e geram'motivos veis engradados dos re
dem do comum e, 'então, elogiando o bom gôsto de admiração dos foras- frigerantes da Pepsí-Oola.
é

.
alvo da atenção dos dos técnicos de nossa teiros.

demaís membros que terra,
compõe a classe produ
tora e do próprio povo,
sempre pronto a bater
palmas para iniciativas
de envergadura. ,

O acontecimEjnto que
desejamos relatar aos

nossoé leitores teve lugar
na conceituada firma
local, Bebidas Mal Wilhelm S. A.
Em data de ontem, 8 cí-

.
.
dade foi surpreendida
com a passeata de uma

frota de veículos, novi
nhos em folha, ostentando
um suave jogo de côres
branco, azul claro, azul
escuro e o letreiro ver

melho, beni disposto' den
tro da técnica promocio
nal, anuacíando maís um
produto que deverá ser

distribuido pelo consórcio
BebidasMaxWilhelm S.A.
e Wimi Ltda., de Curitiba.

Trata-se, como já dís- A população do Estado
semos em edições ante- de Santa Catarina nos

riores, da dístríbuíçäo O ilustre aniversariante, sete Recenseamentos Ge"
dos afamados produtos aproveítando o sígnítíca- raís do Brasil, alcançou As quatorze localidades
da Pepsi Cola nos dois do da data valeu-sé da os seguintes resultados: de mais de 10 mil habi
Estados sulino� e pa�a o oportunidad� para uma em 1872 - 159802·; em tantes totalízaram 386.773,
que o c?nSÓrCIO Bebidas visita aos seus pais,! re- 1890 -- 283.769; em 1900 equivalente� a 18,06% da
.Max Wilhelm S. A. e I sidentes nesta cidade

- 320.289; em 1920 população do Est.ado e
Wimi Ltda. investiu algu- tendo sido alvo de home� 668.743; em 1940

se distribuiram pelas
mas dez�nas d� milhões nagem por parte do 1.178.340; em 1950 (lid ades de: Florianópolisde cruzeIrOs.

. . .
seu grande circulo de 1.560.502 e em 1960 74,232 habitantes; Blume-

Ponto alto da dlstrlbUl- amigos em Jaraguá do 2.146.909. 46591' Jo' viII
çãQ, é sem dúvida·, o Sul. No periodo de 10. de' nau, ,

'

:,
ID e:

, .

Ih 9 O d 44.255; I ta] a I, 38.889,
transporte em veiculos, l]U o de 1 5 a 1°. e Lajes, 3.5.112; Tubarão,
para j o que concorreu a "Correio do· Povo", ,setembro de 1960, a po- 29615 C" 25331'

I E d .; rIotuma, ' ,
. capacidade e o apuro embora tardiamente, não pu ação do sta ,o de Laguna, 17.451; Brusque,técnico do diretor Eduar- podia deixar de ressaltar Santa Catalina cresceu 16.127; Rio do Sul, lt3 433;do Francisco Wilhelm (o o significado do aççnte de 586407 pesso,a.s, o i.q- Mafra, 12.981; São Fran
Frank dos mil e um ins- cimento, .pelo que a data cremento r e I atI vo no cisco .dOI Sul, 11.593; Ca
trum�ntos). dotando üs representa ao natalician· periodo m6ncionado foi,
veiculos com caracteris" te e para os que labutam portanto,' de 37,58%.

·

���s d���, b:a�a:.o�e·��i ���: �as:�e���ed� A;!� tri!a :��:l dr:����cF���t�� Curso inlelsiuo sObre Parlamentarismo e
ao agradável. Coube a série de .atenções. e sim- por 100 habitantes, que Prnsl·denCI·III·.�mOdireção técnica e' a patias, pelas suas ine-< foi, em Santa Catarina, � U u

· equipe de esp�cialistas gáveis . qualidades de no 'decênio 1940 - 1950, Organizado· pela 'Dire-
que cercam o' F r a n�, hom;em de áção e per- de 2,90 - elevou-se no RIO, Nossapress - O' inaugural abordará "O toria acham-se abertas
·realizar o" .servi.ço \ de feito amigo: decênio '1950. � '1960, I�stitut� Brasileiljo. �e �nti�o do pre�i�encia. asin�criçÕesparâocam-
construção dos 'veiculos

para 3,21.. f Cldadama e Admims hsmo" e será mmls1!rada peonato do corrent� ano,
de entrega,' que em Cu- Ao A r n o E nk e, os Os öito Municípios mais tração- organizou um pelo prof. PedroCalmon

.

dos' gEupos de bolão que,-ritiba, vão fazer furor, nossos cumprimentos, p.opulosos·deSanta' Oata- curso I"ntensl'vo
\,

dU' 'd d' compoe esse setor de,

pela s'ua maneira peculiar com votos deI muitas te- rIDa, na data do Censo . A"
com feitor � mversl a e atividade da vete·rant.. en-·

de'apresentação. Os cinco licidades.' J (1960) e�am, Lajes, com debates_, sobre �arla", do Brasll. As demais tidade desportiva. Os bo-
121.027 habitantes; Fio- mentansmo e Presld�n· aulas estarão a cargo, lonistas estão. em prepa-

, rianópolis, com 98.520; cialism6. As palestras entre outros, dos srs. rativoslebris, de vez que

MAGIA
.

NOS CORREIOS J o i n ,v i 11e, ·com 70687: serão proferi(ias por Lopo Coelho, AliõInar dentro de poucos, dias,
Blumen�u, com, 67..092, parlamentares e profes- Baleeiro Pontes de Mi-

deverá ter inicill o men-

Um 'nofle-ameri'cano,l..do correio,percebesse,que Tubarao, com 63268;, d D" f'
, di Ca' 'd"d' d M ta

cionaàocampeonato,que
cioso da perfeição do se tratava' de, um capricho C r I c i uma

'

com 62,650' sores e, lrelto, lcan- ran a, n I o a o culminará com a escolha

serviço do correio' em sua' de ,um contribuinte, fôsse Itafaí, com' 55 515; 'Cha� do assegurado o debate I Filho e· Guilherme C. do' rei e dos cavalheiros

t ri d" T b Ih pecó, com 51.,981.
'

com' o ,pú..blico. A aulà de Magalhães. do bolão, no próximo dia
. erra � '1u�ren o ven Icar porqu� o tra a o pa,ra o

15 de Novembro. '.até . que ponto, ia essa cálculp era longo e abor· Nesses Municípios, que \ As competil'ões deve.qualidade, resolveu depo- recido... Mas nos Esta'· tt'nham "em c'on]'unto y, '

. . .

rão. atrair uma bôs..assis- ,sitar em uma caixa- de .do·s Un.idos d história é 59,0.740 habitantes; se con- --:DI,E
'

FREUNDSCHAFT. tência à cancha do .Bae-correspondência uma carta outra; E o sr. R. J. centrava 28% da popula' pendi, mesmo porque ascom êste .. endereço: R. Mohan recebeu sua) carta "ção do Estado de Santa Da mir's wohl ging auf Erden .'
'

equipes estão em bôàsM O H A N; Latitude· 41 dentro, do' prazo normal Catarina, O Município 'Da wollten Sie alle meine Freunde werden condições físic'8s para,graus,. 10 minutos e 30 de enn:ega, rio
.
número l,D�nos 'populoso, na datli Als' ich aber kam in Not . enfrentar a madeira.segundos, OESTE,' 1.80t ge' Maio. Street, do .Censo,· ..

er·a o de Rio Waren., alle meine Fre1l:bd,e T�dDjficilmente, 'em outro Strafford,' Esta�o d� Co- das Aijtas; com 5.125 ha'- -._..-. -_ --"
,

qUéllquer país, essa carta necticut. Por meio de bitantes. Ali pessoas 're- '(

- (Co1ab'oração de algue� para o àriigo "OORREIO DO POVO'!...\ chegariâ a seu destino coord,enadiJs geográficas a, censeadas n'as sedes mu- " "Onde estão os Amigos ?") de. 23.9.61. "um jornal a serviço do povQfôsse porque o empregado .-:harada foi Ldecifrada. �icipais (Cidade), soma-' \

, Ano XLII
I Jl:ß,AGUÁ DÓ SUL' (Santa Catarina), Sábad�, 7 de' Outubro de 1961

, I

A firma Bebidas Max
A d i r e ç ã o da Max Wilhe!ín SI A

.. e. a 00-
Aliás, o elogio já antes Wilhelm S.A., pelos seus Assomada Wímí Ltda.,havia-se manUestado, diretores Max Wilhelm acabam de dar mais um

através de uma autorí- Nelson Drtessen e Eduar� passo. É o passo de sua
dade na matéria. A opí- do Francisco Wilhelm emancipação no campo
níão que se ouvtunuma pois, está de paraben� índustrral que e;Xl?lor�mmanífestação franca e por maís esta conquista. com tanto protícíeucía.
sincera, 'foi a do sr. Ca- Cumprem o seu papel Enquadram se, d'oravan-
sales, Inspetor Regional de vanguardeiros da te, .entr� as graudes or-
da Pepsí-Ccla .para 8. nossa indústria. gamzaçoes de que o
América do Sul, com séde ' Paraná e Santa Catarina
Lima, Perú, que não teve A frota de caminhões, podem orgulhar-sei Ven-
dúvidas ern proclamar a com os seus motoristas ce a técnica. Vence o
excelência do

acabamen-I envergando
um caprí- conhecimento. Vence o

to doâ veíoulos, os me cbado uniforme, rumou, produto. Nosses maís
lhores que até, hoje viu ainda em data de. ontem sinceros\ cumprtmentos,

vam 602.243 e correspon
diam também a 28% da
população do Estado.

o comerciante que de
sejar aumentar .o volume
de vendas. sie ovos deverá
dar, a te n ç ã\o especlal a
apresentação do 'produto
ao consumidor, Um pro
duto bem apresentado sern

pre consegue maior preíe
rencia. Alem da classifica
ção dos ovqs, conforme
seu tamanho e qualidade,
deve merecer CUidado 'es
pecial a sua- limpeza. Em
seguida é necessérto que
sejam expostos à venda de
maneira que chamem a

a tenção do consumidor.
Muitas õrganizações já uti
lizam caixinhas eproprla
das, com capacidade pera
uma duzia de ovos, por ser I

a melhor embalagem para
apresentação ,e venda de

CAMPINA G RANDE ovos no varejo. Quando
-- A população daqui nã�. 'são utilizadas estas

está emocionadissima com cetxlnhes, devem os ovos

O· nobre gesto aos verea-: ficar em caixas grandes
dores que, atendendo a apropriadas, ou em vasi-

lhame adequado.pera esre
exposiçao do prefeito fim, que evite quebra de
Severino Cabral sôbre a ovos ou exposição à po
situação financeira do eira. Paril melhor servirem
município resolveram re- "seus fregueses, os comer
dusír seus vencimentos;!1 cianres d.e ovos devem. es
O interessante é que êles c�lher CUIdado a orgamza
haviam aumemsdo seus çao fornecedora, pera con

subsídios para quarenta
ter se�pre com 'p.rodulo

EI quatro mil oruzeiros
de qualidade. Certlflc�r-se

mensais e agora resolve. d� que ?S ovos recebld�s
sao frescos, e de que sao

ram estabelecer o orde- alvo dos cuidados neces-•

nado de três mil cruzei- sértos a menurensäe de
ros por mês apenas. A sua qualidade, a partir d�
população está festejando granja onde foram produ
o nobre gesto dos Edis. zidos.

i

çador, 10.480; e a Vila
de Bôa Vista, no Municí
pio de Joinville, com ...

10592.

OVOS�bem
.

I

apresentados ,

I f
"

aumentam' as vendas

. Seis cidades não ultra
passaram 500 habitantes.
São êles: Itá, com 500;
Luiz Alves, 432; Descanso,
387; Campo Erê, 378; Rio
Fortuna, 299 e Vidal Ra
mos, 22�.
No C,e n s o de 1940,

Santa Catarina possuia
44 Municípios, com ....
1.1781.340 habitantes; no

de 1950, 52 com 11560 562
e no Censo de 1960, foram
levantados 102MuniQípios,
com 2.146.909 habitantes.

O número de distritos
no Estado de Santa Ca
tarina, era no Censo. de
1940, de 205; com 1.178.240
habitantes; em 1950, 213
com 1.560.502 e em 1960�
287 com 2,146909 habi-'
tantes.

Em 1940, existiam no

Estado de Sta.' Catarina,
44 cidades e 161 vilas;
ein 1950, 52 cidades e 161
vilas à, em 1960, 102 cida
des e 185 vilas, respecti
vamente, com 178.230 ha
bitantes ,nas cidades e

75.487 nas vilas (1940);
278.608 e 84.109' (1950) 'e
602.243 e 93.104 (1960).

J

Campeonato �e Bolão
do, C. A. BAEPENDI

..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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S O C", I A' ,I "S, II �Ikt IElnçlH[ I[A1UIFMANN �
H MEDICO CIRUBG:lAO II, '

,
'

I i' II Formado pelas.' Facu)tlade� de Medicina da� Univer- li
,

.' 'H"lb 'III sidades de Colónia (Alemanha) e Põrto Alegre
'

II
a sra. Frida, esposa o jovem I erro I

'

'" II
do sr. Oswaldo Thiem; Kelser, filho do sr. Alfredo !I ,CIRUROIA - SENHORAS - PARTOS - CRIÁNÇAS 'E II

...,..' .a erra. Irene, filha Kelser, nesta cidade.
" 1', CLINIOA QERAL' II

\

Fazem anos 'hoje: do sr. Alfredo Ziemann; I ? , II
- a jovem Yolande, Dia 12: il'., Longa prátlea em Hospitais EnropßDs n

ERNESTO TORINELLI filha do sr. Francisco
" II Consultório e residêncíar II r

Tra�scorre em da'ta de Morbis, residente em Rio A sra. Maria Stinghen,:1 T I 244 R PE' á' P
�

05 II
M Ih 'es,posa do sr.' Alb .. rio 1'111

e,
"
-, ua res.

I
prt CIO essoa, 4 IIIhoje mats uma; data nata-} o a;;" ..

lícle do distinto 'Jovem ,', -:-' o jovem EI!ßo Lemke, Stin�hen, residente em li CONSULTAS:
, IIIErnesto' "Torlnellf, funcío- fllh.o do sr. \Fr.Hz Lernke, Piçarras. 'II

Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas
I

nár.io da Sociedade Gráfica ,resldenle �em ,RIO da luz.' 'II' II
Dia 13: I�I

Pel,a tarde: 'das 14 1/2 ás 17 V: h,oras III' 'Avenida Ltda. D' 10Cumprtrnen temo e o
ta :

Sra. REGlNl 'GASCU'O
I Atende chamados tambem à Noite n

distinto, aniversariante com O sr. Manoel F. da '

Defl'u'l' no próximo dla
�=::::�_=::::::=:::=:::=====, ... :, ......J)

votos de perenes' felici- Costa, residente em' lia-
dades ;

"

pocuzinho ; , 13 mals -urn natalfcio da ;!III-'-====='�==================='B Id N I a sra Asta esposa distinta sre. Reaina, Gas VEND E S E4 que dispõe de maior lortlmea. - O sr. erro o eilze; -
. ,Ir -

to !la praça e oferece seus uti. ...;... ci jovem Mário Bur- dp er. José Walzko, nesta cho esposa do sr. Eugênio /

, gos à preços vaDtajosoli chardt nesta cidade' cidade: Gescho, comerciante resl Uma propriedade com uma casa de madeire,
Rua Mal. Deodoro 3 . lararuá .

_ 'o jovem Bruno I -:-. a s�ta. Rose M�ri dente em Jaraguàzinho. havendo lnereleções sanitárias, etc., situado à
_-""-(fJ-_��_r.Do..-..,.-_...-""I-� Behlinr, funcionário do Telxel�éI, fl!ha. do sr: loão "Correio do Povo" as- .

Banco Inco, nesta cidade. ADtomo Teíxelre, reetdeute socta-se às inúmeras ho- Rua Guilherme Weege.
,

em ltapocuztnho ; ,menagens que lhe serão lnformeções com o sr. Victor Hansen, à Rua
Eaeem anos amanhã: - a srte. Edile Schmitt, tributadas' n e g t a d a r a Mal. Deodoro da Fonseca - laragué do Sul - S.C. -

residente em lrepocuzínho: curnprlrnentando a dísnnre
O sr. Bruno Wolf, nesta - 'a sre. Luíza Lucas antversarlante com votos

cidade; Bortollnl, esposa do sr. de perenes felicidades; G�.·..·.:,• .:�..•..•..•• .:�.·..'O..��.·..•..•..�.·..•..•• .:��.....•.....�.� ...... .,.,
Vilório Bortolini, restdeute

- a sra. Rosangela F. H
V·

, ·À L
· g

rcU :::=�=����-=-'-f�"=�===cl��='1 ;i:oltl;��%:���e:��: ferrazza, neste cidade; ,I!. uono .

aZZaflS �.r�

i! ,ri" uUlu� �rnanu� rl��II�r ii �����b��idente em lere- -=R=e=o=l's=t=r=o=C=,I'=V=.'1 li. VENDE DIVERSOS LOTES �:ll'iEHt: Olíníca Ccil·il"uUrrggl;aiáO_' Dperóntteisset0-r Raios X :,'1::'" Dia 11:
.. f· .N ESTA C I D A D.E, E M A I R J

• _ Aurea Müller Grubba, Oficial

1:.::::.' �:::)�, O er. Lindolfo Schmidt, do R e g i s tr o Civil do 1 Casa de Madeira com 1,250 me2;
H Consultörto: Rua Artur' Müller, no. 142. II resrdenre em lrapocuztnho ; {CI. Distrito da Comarca I a- 1 Propriedade na cidade com 2 C.8Ba8 e 1

a II - a era. Maria, esposa (aguá do Sul, Estaco de morgo de terra; :iPróximo à Estação Rodoviária. II do sr. Martim Henn, re- S t C tari B 'I t:
:

.. an a a arma, rasu, i ' 1 Casa de M.aterial -com 1 morgo de terra ; i'--==_===--=�:!!_=-�=--=--=.J sldente em Iareguàzrnho i faz saber que comparece- : 1 C d Mt' I 1/2
-

t ')
ram no cartóriu exibindo os t=::. ,asa

e a erra com morgo po n o

::.':1para comércio. tdecumentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem �lar... e:.:.:.:.:.:.:;,�.:.:.:.:.:;.:;c.-";,,··.····�.:.:.:.:.:;.:;···········.c··'õ'·····.··�··.··.····,r·.··.····'0

11088110 00· POUO"
(Fundação: flrturmüller - 1919).

, Emprêsa jornalístlca
�'Corr.ei,o do Povo" Uda.

- 1961 -'
.

Diretor:
'

Eugênio Vitor Schmöckel
{

, Aniversários
, ,\ .

ASSINATURA:

Rnual • • . \ Cr$ 250,00
Semestral. • • Cr$ 140,00

BNDEREÇO ':
Caixa Postal, 19

�f\veliida Mal. Deóííere, 210
laragua do ,Sul· S. CatariDa"

���
Cure seus males e poupe seu

bom dinbeiro com,pfando 1'.Ia

FARMAGIAI NOVA
•• ROBERTO •. BORST

"Correio '<1,0 Povo"
um jornal a

serviço do povo

.Instituto da Aposlntadoria 18 Pensões dos Bancários
- DEPARTAMEIITO DE APLICAÇÃO DO PATRIMÔNIO

Carteira Ilnoblli"ri.

E]j I'T A L
Abertura- de InscriçÕes de Candidatos a FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS

levamos ao conhecimento dos segurados dêste Instilulo Que,
durante o período de 10 de Outubro de 1961 a 8 de Novembro de 1961
estarão abertas as inscrições de candidatos a Financiamenlos Imobiliários
do ,Plano B, não send,o considerada para efeito de Classificação a ordem de enlrada
dos Requerimentos de Inscrição (RI).

As presentes inscrições são abertas com apôio no que eSlabelece
_ o item 3,1 do Ato 545/57 de 1,10 57 e serão regulodas pela forma' nêle
disposta, com as aJrerações introduzidas pelo Ato '504/61 de 19,6,61.

, A. inscriç'ão será' feita impreterIvelmente dentro do período aqui
fixado, na representação local do Instiruto. sira à Rua Cél. Em,ilio C.
Jourdan, t 15, com o Sr.. Werner Horst, de 9,00,hs. às 12,00 hs., devendo
os interessados, antes de promoverem suas inscrições, tomar pleno

, conhecimento das referidps Instruções, certos d� qu� as mesmas serão
rigorosamente observadas.

.

fica esclarecido' que as condições essenciais à efetivação da
Inscriçao são as estabelecidas no item 4.0 do Alo 504/61 de 196·61.

As inscrições poderão ser feitas, confor.me o caso, para qualquer
das Classes de operação seguintes:

Clàsse 'III - compra de terreno e construção de casas;
Classe IV _._ construção de casa em terreno de propriedade do

segurado; (, '

.

.

'

Classe V aquisição de ca&a ou apartamento' já construido';
Classe VI aquisição de 'casa ou apartamento em cönstrução; ,

Classe' :X conservação, ampliação ou. reforma de casa ou apar
tamenlo de propriedade do segurado, não financiadq
pelo InstiJuto;

'Clàsse XI - 'refôrço de financiamento· do IAPB, destinado a am

pliação ou reforma de imóvel do segurado.

uma

- . - .

'O valor máximo. do financiamento, com ou sem inclusão de des
pesas de escrirura, transmissão e Registro" será de 250 vêzes o salário.
mínimq local.

'
,

Na formal dos itens 6.(>.1., e '58.1. do Ato '504/61, o resultado da
Classificação ,obedecerá, rigorosamerite, ao critério de pontos, esrabelecido
nas Instruções, mas· o atendimento dos cOQtemplados será feito na razão
de 3 candidatos a financiamento de valor até 100 vêzes o' salário mínimo
para 1 candidalo a financiamenlo de maior valor. '/
i Vencido, o prazo de encerramento, não será aceira nenhuma nova

,inscrição, quaisquer qu� sejam as razões que justifiq�em o pedido, bem
como não poderão ser alterados os dados consignados no R I (Requeri"
mento de Ipscrições), cujos valores de linanciamenlo indicados não poderão
ser ultrapassados por ocasião dâ efetivação da operação., ,

'

Em 30 de Selembro de 1961.

EDGARD ROCHA COSTA, President'e

REINALDO WENDHAUS,EN, Delegado em Sta. Catarina

casar-se:

'fotografias em Geral - fotocópias de Document!Js -

filmes e Material foto - Aparelhos e Acessórios
. A padido. atenda a domicuio a tCUllb('m

am localidades vizinhas

Edital n. 5.135, de 26-961 Dr. Fraacísce Antonio Piccione
•

:»I�DICO
(irurgia Geral de adultos e crhmças Oli-

nica Geral - Partos - Operações -

_

Moléstias de Senhoras e Homens.
EspeciaJisaa em doenças de crianças

A tende no HOSPITAL DOS FERROVlARIOS
(Clara HruschKa), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs. '

I COR 'UpA - SANTA CAFARJ(NA

MARIO VOIOT e

IVONE M"RIA M-f!TZOER

Ele, brasileiro, soJreiro.
bancário, residente nesta
cidade, filho de Francisco
AlberIO Voigt e de Hedwig
Linzmeier Voigl.
Ela, brasileira, soJreira,

doméstica, domicilidda e

residenle nesla .::idade,
filha de Jens Meizger e

de Olga Metzger.
' rr-;:;=:=:':==�:::=--:":::::'_::::::=-'::::::::::::::�=::::::::::::::'�

H I'a RI _ • e I. UI � • U I.·· li
ii

'

/' ii
li - JARAGU! DO SUl, --

I!
ii ::
ii Medicamentos e Perfumarias ii

i! Sb����OnQ�e �O��:�it���e II
II A que me'lhor Ih� atende ,]' H I ,

ii .

e petos menores preços , �l
�:::::==::::::::=='::===::::::=:::,,:==�==-=::::::::::=;j)

,

Edilal n, 5.136, de 27961
VALDEMIRO TODT e

GENI M"RQUARDT

Ele, brasileiro, solleiro,
lavrador, domiciliado e

re�idente nesl�' distrito, él

'E s I r a da Irapocú Hansa,
filho de Oswaldo Todt e

de Tecla Kirschner Todt.
Ela, brasilE"ira, solteira,

'domésrica, domiciliada e (j8l!ll!I!E1@!!1!!�IiIi!Ail8l!j".II!lB8I8'11!�BII!I8I1!!l118�@.....,8@I§Iljjlil!@o;a;�,@:8@I1!!1I!!I8@l8@��
residente neste distrito, á
Es Lr a da hapocú-Hansa,
filha de Alberto Marquardt
e de Frida Engelmann
Marqudrdt.

'

FOTO PIA:ZERA
,DEFRONTE Á PREFBITURA - JARAOUÁ DO SUL-

edital n. 5.137, de 3 10-61
'WALDEMAR BÖDER e

UNA HORNBURO

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente nesle distrito, em

Riö da luz, filho d,e,
Henrique Böder. e de Ana
Zinke Böder.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada 'e
residente nesle distrito, em

I Rio
da lJiz, filha de Jorg�

Hornburg e de Paulina
,Hornburg.

'

E\ para. que chegue �o co�·

'lhed�mento de todos, mandei �(ro�.,....-",<!��'_""'"()�-"""'(t-..��-�"....(!)oo...-(i�
.passar o presente edital que
,eri, publicado pela impren
sa e �m cartório onde' será
atixado, dUI ante 'I)' dias. 51
;lIguem soub�r de algum im
�)eàiJllento acuse-o para o,

'tins legai�. ,

AUREA MÜLLER GRUBBA
I,Oticial t'

-Dr., Waldemiro Mazu,echen
C&SA DE SAUDE

Rua Presiqente Epitãcio Pessôa_N6• 704:','

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Clínica geral médico - cirúrgia de adultos e crianças
- Parto!: " Diathermia Ondas

..
curtas (e . Ultra-curtas

Indu�otermi3 ,:- Bisturi-elétrico . flectro.cauterização
7 RalOS Intra.vermelhos e aLuis. -

Dp. ReinoléJo Mupapa
� ,II ADVO.-ÀDO 11 . ,1
Escritório, ao, lado da Prefei�ura

'

�
'\JARAGU� 'DO SUL,

.'

i
������/���'���

--
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BebldasMax Wilhelm S. A. II trOtrn

.

�

til til � (í � II· Bebídas Max Wilhelm S. A.
RELA'IÓRIO DA, DIRETORIA �ll1lIffillw21we. ßlgruC«bual., Assembl,éia Geral Ordinária

'..
.

. ( CONVOCAÇloSenhores Acionistas:
I. Cumprindo os disposttivos legais e as exigên- Economia Doméstica em Extensão Pelo presente, ficam convidados os senhores
"oias estatutãrías, temos o pràzer de apresentar para Nosso assunto de hoje será sôbre as hortaliças, acionistas desta Sociedade, à comparecerem à reu-
aprovação, o balanço geral e a demonstração da principalmenre das propriedades nutritivas, do seu

nião da Assembléia Geral Ordinária, 'a realizar-se
co t d I d d 3'0 d j h' na 'sé,de social,' à. rua Benjamin Oonstant, ã'94 non a e ucros e per as, encerra os em e un o valor e' imporrância ao nosso organismo. Logo vocêde 1961, bem ó�mo o <parecer do -eonselho fiscal, trceré sabendo como devem ser cozidas as mesmas.

dia 30 de Outubro de 1961� às. nove horas, para
documentos .êstE)s que atestam com clareza as ati- Vapôr, er e água são inimigos pera o cozimento das deliberarem sôbre a seguinte
vidades sociais e. o desenvolvimento econômico h6rraliças. Regras gerais para o 'cozimenro:,

_ .

ORDEM DO DIA
,
desta Booiedade.

.

I - Prepare e corte as h o r t a I i ç a s na hora 1. - Dieouasão e aprovação do Balanço Geral,Jaraguã do Sul, 25 de agõsto de 1961. de usá-Ias, evltando assim percas de vitaminas pelo demonstração da conta Lucros e Perdas, encerrados
ar. 2 - Cozinhe somente o 'necessário para uma em 30 de Junho de 1961;

.

,

r e f e i ç ã o, 3 - Bvite deixá-Ias de môlho depois de l . 2. - Eleição ào Conselho Fiscal e Suplentes;descascadas ou cortadas. (A água dissolve os mlne- 3.: - Assuntos de ínterêsse da Sociedade. .

rals e algumas das Vitami�as.) 4 - Cozinhe ràpida· . A V, I SO. /
.

mente por. um períono mfnimo de /tempo (pare evitar ",".' . . '. . /' .

.

destrulçâo 'do valôr nutrillvo.) Õ - Ames de cozinhpt , ,'A:cham-se. à disposição dos 8enhor�s aeíonistas,
as h Q r t a I i ç a.s, prepare água fervendo e Iigeira- os ßocumentos de que' trata o Art. 99, do Decreto-
mente s � I ga d a. 6 - Use a mínlma quantidade de LeI n. 2.627, de 26 de Setembro de 1940.. /

. .

água' possível. Menos á g u a ainda pode ser usada Jaraguá do Sul, 25 de Agôsl0 de '1961.
�uma panela .com lamp� bem ajusta�a. 7 - Use a :(as8.) Mal WlihelRl, piro Presidente '.'
agua que serviu par� coztnher as hortaliçes em sop.as, 'Iellon LeopoldO Drlessen, Dr. Comercialmolhos, etc. Esre allua. comém boa parle das víta- Eduardu Francisco Wilhelm Dir. Técnico32,593.160',70 minas e sais minerais. 8 - Cozinhe algumas horta- '

llçes na casca, rais como betates, ele. 9 - Corre. Ia-�� _""{fJ_""{fJ_o..m�--�
373 252 40 lias grandes de, preferência as' pequenas. 10 - Cozi-

'. ' ,

nhe sõmenre até ficarem tenras. 11 - As verduras re-
tém melhor a côr quando cozidas' sem á c i d o s.
12 - Verduras como nabos, betete doce, enfim vege
tais brancos, retém é! côr quando não cozinham por
muito lernpo. 13 - Vegetais vermelhos, tais como,
bererrebas, ficam mals coloridos adicionando ácidos.
14 - Evtre o uso jío bícerboneto; êste des I r o e as

vitaminas B e C. 15 - Coma verduras cruas duas
vêzes ao dia. 16 - Nunca corte ou' pique os vegetals30.000.00 quando quentes, corre-os ou pique os na hora de

43 734025.30 cozinhar. 11 - Lembre se de que tanto melhor for a
côr de tum vegetal, tanto mais rico êle é em vltamí
nas e minerets.

.

MAX Wil 'BLM, Dir. Presidente
N�LSON LBOPOLDO DIUE!SSBN,' Dir.. Comercial
BpUARDO pgANCIS'CO WllHBLM, Dir. Técnico'

BALANÇO GERAL LÍQUIDO, encerrado
em 30 de junho de 1961

ATIVO

Vegetais com Creme

Imobilizado: .

Imóveis, Maqutnísmos, Móveis,
Veíeulos � Embálagem'
Dispoll,el:

Caixa Ma triz e Filial
\ Hea iZi,el a curlo e .Ionoo prazo: .

Contas Correntes, Participações .

'e Fundo' Lei 1.474/51 ,4551.737,50 .

Mercadorias Matriz e Filial 3400114,80
'

Materias Primas, Vazilha-
mes Movimento Brahma,
Caução e Peças 'pl Veículos 2.785.759.9010737.612,20

. Conlas. de Compensação:
Ações em Caução

fd�rica �e "rtelalos de Cimento "lH R ß fi U Ó "
- de -

ALFREDO LARSEN

� MUROS, TANQUES e POSTES
) - Estrada Itapocú-Hansa -

� JARAGUÁ DO SUL - STA. CATA.RINA ������
Itaiara Tênis' Clube

AVISO

PASSIVO
Ião Elioi' el :

Capital! Fundos de Reservas e

Provisões
Eligi,el a curlo e longo prazo:

Contas Correntes, Titulos
Descontados e Obrigações
à Pagar
Dividendos à Pagar
IConlas de Compensação:

Caução da Diretocia

MAX WILHE!LM, Dir. Presidente

33,4'71.025,20
! INGREDIENTES: 300 gramas ou 1/2 repolho

pequeno. 2 cenouras médias. 1 xícara de leite. 1 co

lher de sopa de farinha de trigo. 1 gema. 1 colher de
sopa de manteiga derrelida.

MODO DE FAZER: 1 - Lave o repolho e cor

re em pedaços lergos. 2 - Cozinhe em penéla com

30 000.00 água fervendo, o suficiente pera cobrir: Escorra a

43 734.025,30 água. 3 - ponha o leire a ferver. Junle o repolho e o

sal, deixa'ndo assim 3 a 4 minutos. 4 - Separe o

repolho.. Junle ao leire uma colher de sopa de farinha
desmanchada em leire frio e 1/4 de colher de chá de IJ!!'!!! �� �""""' """"I

sal e deixe ferver, Õ - Retire do fogo e junte a ge�a Apotheke ,�ScbuIz"NE!LSON LE!OPOLDO DRIBSSBN, Dir. Comercial barida. 6 - Corte 8 ririnhas de cenoura, raspe o res-

BDUARDO PRANCISCO WILHE!LM Dir. Técnico lanre. 1 - Arrume o repolho 'num pralo. Coloque as

_ \' .' ririnhas de cenoura sôbre os repolhos duas a duas
SBRGlO THOMSEN, Contador reg. ORC. SC.·

nos 4 lados, O resranre fica num montinho. 8 - Re
n. 0301 - D.E.C. n. 50.781

gue com uma colher de sopa de �anteiga derreli,d,a
e o cre:ne quente. I

/Demonstração da .Conta "Lucros e Perdas" ACARESC
ém 30 de junho de 1961 SERViÇO DE EXTENSÃO RURA.L

DÉBITO CR:éDITO. E!SCRITÓRIO LOCAL DE! JARAOUÁ DO SUL

r==':==::::::===�=--=:::::::::====::':::====l i!""
�! CLiMAX VITORIA li iII � /�. 11-
II 7--�' li III 9 5 pis - policolorldo -1960 Il

•ii I I!
II li
ii lorHAI SONNENHOHL

I'ii Aw. "mIl.1 Dildo,. •• Fa_•••,11 III ;
lAIA"Á DO SIJI. &I••• 51•• C........ II CLíNICA - CI�URGIA - PRÓTESE

Iii!II . "RA. lOS XII ( II

ii .' '·11 '

1512000
I

�I Consultório: Av.'Gelulio Vargas, 198. , Il.. ----------- ...-=------=!1'35:980.023.90 �...---_._--_.__.�_..--- --------

(Anexo ao Depósit? da Anlarelica) I1.114.643,00 ,----!'!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!'!!!!'!!!!!'!!!!'!!!!!!!I!'!!''''''''''!!!!!!!I!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!�!!!!!III!!!!!!!!!!!!!!!I"\'i

37-.1-09�·.'-78-6-,9-037.109.786,90 iiiil :.

Dr. ramando' II. �prínumann . P��a�· M�canic�& �ronuli�a� �or, C��o�
'CIRURGIA DÇ) ESTOMAGO,

VIAS BILIARES, INTESTINOS.
CIRURGIA .DE SENHORAS.

Avisamos aos ínteressados, que dispondo o
Clube de poucas vagas para completar o seu qua
dro de sócios, deverão os mesmos procurar o sr.
Dr. Fernando Springmann ou o sr. Norberto Haffer
mann para as respectivas inscrições.

Jaraguá do Sul, 6 de Outubro de 1961.

OS}VALDO lIEUSI - Presidente

8.633.000,10
1.600.000,0010.233.000,10

Jaraguá do Sul, 30 de junho de 1961.

,

JARAGUA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN
Das Symbol der Rechlschaffenheit, des
Yertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

am besten zu d�n
o geringsten Preisen' bedie�.

'!!!!!!!!i!'!iEI_m .. .É!!I
'Despêsas Gerais Matriz e.

Filial com Taxas, Im.póstos,
Juros, Comissões, Adminis
tração, Honorárids. Con
sêrlos, Sêlos, S e gur os,
Fretes, Carretos, Ferias,
Ordenad03, Alugueis., Sala..
rios, Pos.tais e, Telegraficas,
Gratificações, Lllz 9 Força.
Combul\íve�8, Via(lens e

Propagand.as. Provisões,
Dividendos, Funa·os de
ResIJrv2Js, etc. '37.109.786,90

Renda!' Participações
Mercadorias Matriz
Mercadorias Filial

-

DR. JORN SOELTER
I CIRURGlffo DENTtSTIi I o

Moderníssimo "AIROTOR"

Reduz o tempo de' trllba l!Jo
e aumenta o conforlo do CLIENTE.

\ '

Jaraguá do Sul, 30'de junho de 1961 ..

MAX WIL'HB!:-M, Dir. Presidente
NBlSON LE!OPOLDO' DRIBS8BN, Dir. Comercial
'EDUARDO' PRANCISéo WILHBLM, Dir. Técnico' .

! .

.

SÉROIO THOMSBN, Contador reg. CRC. SC.
/

'

n. 0301 D.E.C. n. 50.781

LONDRES - O Insti-I duzir artigos completos;
tuto Nacional dos Cegos que requerem duas. ou
da Grã-Bretanha inaugu- três operações diferentes.
rOQ recentemente uma Essa oficina começou a

nova oficinà mecanica em funcionar ha quatro anos
"

Parecer do O�nselho Fiscal Consultório - Rua Preso Epitácio Pessoa Bristol, a prime_ra a per- e'm esoala bem ill'ais redu-
.' _. '1'. Das ;_9712 e das 15-18 _ horas. o

- Fone, 384. mitir que pessôas cegas zida, com uma úni�a má-
O conselho fiscal de Bebidas Max Wilhelm S. A., .

/ ,possam realizar trabalho quina 'emprestada a tftullo
tendo examinado a esçrituração, feita com clar,:za !:-.�i;;;;;;;;;=====;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;""'-- ,=;;;;=;;=. ��c.a�ico desde' as fases de experiência. Em dOl�

r d onfere ImOlaIS até as de acaba- ,

.

Ceo�ti�e�al:n��n��r:rrielC� °d��n�t�:�:ad� conta ff'::::::::::::::===::::::::;::::::==:::::::::=�:::=:::G::::::=:�:::="::::::-Iffi":-"::::::::-1 mento.. Um repor��r da danos, porem, �sá trabalha-ã resentados pela 1;.;1::1 oll)) r� . \bJf"l 1Ul' llo ��,. ai § C O Iii!:::
.

ores cegos] estavamde lucros e perdas, que ser o ap,., .. B�<? falando sôbre a no!a\ produzindo' o suficiente'digna diretoria na p,róxima assembleIa g.eral ordl- oflCIOa destacou que nao
..

" .

nária, vos propõe e é de ,!arecer que selam apro- ii
_

.

. I! é, dificil para um cego para per�llt�r .a co.mpra
vados pelos senhores aIJioDlstas-, os �tos e contas ii Cirurgião - Deut1sta·

1 li trabalhar .

na indústrja de máqumas própnas. e

.relativas ao exercício findo em 30 de ]unho de 1961.
II Ö�íNICA' ....::.. PRÓTESE i CIRURÜIA'\ II realizando trabalho si�- o desenvolvimento cons'

Jaraguá do Sul, 25 de agôsto de 1961. it \ li pl�s que 'implique repe- t'ante de sua'!o atividade
\ ii -,-, li tição, mas,

o

que constitui
lavQu à inauguração de,.

(ass,) WALDEMAR GRUBBA li Av. Marechal Deodoro, 58� - JAR�OUÁ DO SUL' 'U' uma inovação 'ver-se um

DIETRICH HUFENUESSLER II Defronte ,a. Igre]a Matnz !i cego usar, por exemplo, nov� gra'ndf oficina me-

O HEUSI ti... _.� _-.---' ,....:::::-.•••_-_._._;__ _--�-"..:..- ii um tôroo mecanico e pro- c,anica em Bristol. .

OSVALD, ....::::::::==:::....::::: -- ...
-

....- .-..•••-_ ......_ .. _ -._-.__.� ....- .

l
. )

Diagilóstico . Precoce do CaDcer Das seDhoras
II<

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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GOR· R E' 'I O,' 1'0'0 \ PO' -O ES���d�Od���:�r��V��08��!��!��
Püblicos Estaduais (poder executivo), exo

NO. 2.Hi6 nerados, removidos, nomeados, designados
�)�������,(����������!!!!!!!!!'����������!'!!!!!!!!!,�!!!!!\�!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!" e contratados no período de lO,'de Fevereiro

Um'
, aCQntecl"me'nto HOnro'$0' F.e' l-t,O'

. � 30 de Setembro de f961, publicados nos
Diários Oficiais de 6.740 a 6.898,

.
'

.

'de' relevo I, '

t.
. � e s E S EXONERAçoes REMOÇÖES

Terça.leiraÚltima'.ea, Espor IVO �:���iro....�!i�I6. :: 36

lízou-se mais uma reu- _ '.
Abril 1(/ ,�

.. '(po 762 88 .

,

níão da Díretoría do Ita- A população Jaragua-I mesmo, brilhar no espon tendo o vereadór Muríllo Maio:: \ It 02 17
� jara Tênis Clube; que te tensse fOI

�gdr�ddavelmen-'I
te Jo pedal,. sagr�n,do.se Bmarredtoa dde �zevedd'o cJom Junho '.ii \ )�� 66{ ,64

,

ve por finalidade aprovar
e .s�rpreen.1 a co� a a nossa equrpe a vence, e en o verea or u- . � / ,..-

.uma das plantas que notícía, dom,lOgo último, dorso
.. . .

lio Ramos, requerido, 'sob Julho �6.,..-:-�,,"', ,142 336

dará ortgemà nova séde de que a rep�e8�ntação A nqtI�la,. tr�nsmltIda aprovação unanime, a ex- .Agôsto 379 68

social desta agremiação, do nosso ��DlcipIO, ven- pela Ráq�o Dlárío da Ma- pedíção de ofícios à Lí- Setembro 156 299
'

a ser levantada na Rua cera _a�8plclOs.am�nt� a nhá, movllIl:entou, d�sde ga Jaraguaense de Des- TOT A. I S 3.718'- .907
Exped. Gumercindo da competIção clchs.tlca logo! os meios esportivos portos e aos atletas, in
Silva. A reunião esteve rea�Jz&.da e m Floriano- locais, prepara�do uma dividualmente, manttes.

polís, como parte do pro, recepção condigna aos tanuo o regosijo do Le
muito concorrida" a que grama' constante dos 2o! valorosos atletas. Ao ju- gíslatívo Jaraguaense pe
também não faltou o Jogos Abertos de Santa bilo geral [untou-se tarn- Ia elevação de modo pre-
Conselho Fiscal e as Catarina. bem a palavra oficial da ponderante do nome eS-Idecisões tomadas pelos' Embora o nosso Muní-, autoridade, destacando- portivo de nossa terrà.

. seus membros dará um cipio não se fizesse re- se a Câmara Municipal lA colocação por equí
novo impulso nas atíví presentar em outros se- de Jaraguá do Sul, que pes foi a seguínte: 1" lu
dades sociais, para sa .. tores esportivos, onde po- na sessão de segunda-Iel- gar Jaraguá do Sul, com

tisfação 'dos sócios pro- dariam tambem fazer boa ra homenageou os atle- 35 pontos; 20 lu�ar Join
prietários, que destro Iigura, conseguiu, assim tas, regtstrande o Iato, ville, com 25 pontos; 30
em breve verão levan � . IlUgar Itajaí, com 20,pon- M E SEStar-se tnats uma mages- 'tos; 4° lugar Ftoríanopo-
,tosa construção social, Reg ra <:::rc::::::-:::::::",""c:::::>c:::::::.c::::::- lís, com 9 pontos e 5° lu- Fevereiro
.

em seus domíníos. de .boes M, U DAS gar Lages, co!_ll6 �on�o�. Março
As colocações índíví- Abrtl

,

O Departamento social, educação duais foram as seguintes:
por sua vez, diante da Frutíferas e Ornamentais 10 lugar Carlos Schutz, Maio

movimentação Intensa' Quando' oferecer um Laranjeiras Pecegueiros t h" 44m., 19" de Joinvil- Junho
que se verifica em todos lemer , dOS seus amigos, Kakiseiros, 'Macieiras, .Ja� Ie;. 2° lugar: AIYar� Pe- Julho
os setores, está sendo lembre-se de Que a dona- boticabeíras, etc . Roseiras reira, 1 h" 44 m ,24, de Agôsto
alvo da procura de de-casa deve ser a primeira Dahlias, Oamélias, Ooni- Jaraguä, 30 lugar: . João Setembro
novos sócíos que se a levantar-se da mesa, feras Palmeiras etc. etc. Fortunato, de Jaraguá:
inscrevem diàriamente Quando todos tiverem' "40 lugar: Rolando Meder, TOTAl.:)

,no quadro de propríetä- terminado, e convider PEQAM CATALOGO de Joínvílle e 5° lugar:
rios, engrossando consí- então seus hospedes a ILUSTRADO Domtngçs Correa, de Ja-
deravelmente a correntes passarem ii outra sala" Leopoldo Seidel raguá. Não estão incluídos nêsre Quadro os servidores,'
«1aqueles que desejam o

I
onde será servido o ceíé. O feito dos atletas do braçais, operários de obras e trabalhadores.

nascimento ,de mais uma Cabe sempre à anfitriã - O O R UPA' - pedal incentiva a rt:I?re· Observa-se nêsre Quadro Que' o número .de no-

séde social entre nós. tomar essa iniciativa. c::::::"c::::::ac::::;:.�z::::::;:.-::::>--C"» sentaçã�. Jaraguaenlilse meados, design�dos e contratados cresce assustado-
r

J na- partiCipação do pro- ramente, atingindo" no oitavo' mês, de govêrno, a

1'&'E�"333s'�3�p'3"'-'�E�-'XA3T�3h3'A��a���:c'333J'3U····&��A-&&&a·R-·&&ml� :��� de �O� enqu.�o o.

.xon�doi
sobem

{�, LI ,ll ��sinr:�s��r:�!e� ��::o Sociedade Avícola .1Compromissos
-

g í B Municipio teria priórida- 12 de Julho i
�: As LOJ-as DOUAT l' :l de na realizacão do Cam-

d 'B -If�
I cl? ocam à sua disposição

�1 peonato, que assim, po De Brusque acaba�os O rasl: uma completa linha de artigos doméJticds: : daria realizar-se em Ja- de receber atencIoso

� � raguá do Sul. Fontes au- ,oficio, co�un.icandQ nos
, _l: F O G Õ E S A ,H É L lOG A S �l torizadas, contudo, dão a )ra�sf_erenCla da 10.R

no exterior .I

{: ' :l como superada a idéia, E?Cposlçao Avicola do

l: das afamadas marcas'WALLIG _ BRASTEMP _ BRASIL .�
de vez que não possui o dia 30 de Setem�ro pat:a I{� � nosso Municipio as aco, a data de hOle, 7 de

tN d--��
SEMER - RHEEM MASTER - DAKO.

g'
modações e os recursos outubro de 1961, às 16 es ao em 13'

: Pr,estações rnensais a partir de Cr$ 700,00 : para cente;:tas de atletas horas.
.

: ,
: de todo o Estado O motivo da transfe-

r: B Os de�portista� da ter- rê.nciff: da mostra de aves RIO,? - ° diret?r
(: ,A C O N D I C 1'0 N A bOR·ES D E A R Westinghouse:l ra aca)eptam a grande, !OI ditada em face d.o da carteIra de cambIO

f: PIANOS, Schwarzmann ' MÁ:QUINAS DE LAVAR =1 esperança do nosso Mu- lOtenso mau tempo rel- do Banco do Brasil
� ROU·,PA 'A'lv"a _ El'fCERADEIRAS ,_' BATEDEIRAS e

� nicipio vir a reeditar o nante em tOdO·á'O fE�tado, explioou de que' nad�: : feito de domingo último, o que, agora, J OI �U-, "

f:, 'I
')_, :l no próximo campeonato perado, p�omete.nd,? s.u ... ha a

. exp?car �ara a

g LIQUIDIFICADORES -' marcas Wallita, Arno e Douat -

=l estadual.
'

cesso e mUlta asslstenCl�. repentina elevaçao da
g e a famósa G E·L A D E I R A B H AST EM P g taxa do dolar, que
g , �J ontem· chegou a ser -,

�

f�
Compre a sua BRASTEMP e lev,e de graça

�1
SE voo:e Jara- VENDE-/SE .vendido a trekntos e,'estae finas Bebidas e Iguarias: guaense é MÚSICO,

, � � não deixe dê inscre- Vendp-se uma Camio� dez cruzeiros. D ii s s e
, g Uma, cortesia de' Loja s. O O U A T B ver-se na Sociedade nete, CBEVROLET ano 29, ainda que os compro-
g B de OultUIa Artistica. e du a s -Bicicletas' sendo missos do Brasil no'

.�;. Bebidas A,NTARCTICA Bebidas MAX, WILHELM IG�'ARiAS' �� Ela necà8s�ta do uma de homem.e ?utra ,de''êxterior' estão em dia
'

: "
'

Ch
\

h :

�oncurso
de todos, ,senhora. 'Demais lI;lforma- '

,

d· -.t to'" '; Vermouth Branco ampagne Mie idon Manteiga, : ,para projetar a cu1- ções com o Sr. Theodoro � 9ue so po ena_ a n-f� Soda Limonada I Frizante.. 'Queijo Polenghinho' �l tura de nossa terra. . José Wolf. Estrada', Vila', uUIr � alta a açao de
g Agua Tônica Vinho Mosca\o Ervilhas:l ' Nova _ Jaraguá do Sul. se. especuladores. '

lE,
.

,g�Qa:l�ná
'

Br��ma �:���p ��!�i���adal �l .!=�=ll=i!_,!==!IIEI==e==i hd#5*Hi!!iiE! ..

-

:.�_ �.g Ron Branco-
'

Soda Limonada Sardinha :1
I
'''_'; -" -

I1 �:Ei�!��;�
Fino

I�����i:!J�
Leite Conde.ado

� � �Jr. Mlur�n� �atrr�[Ô �e A\leVe�4] I,'
l�::'

Olube Soda', ,,�epsi Oo]a �::�I,'IJõ·ü.-, ,11" ••••·G... II· �....I-{ ,

Para V9cê terl amanhã mesmo em seu la�" a sua l II •

f:, ,Geladeira. BRASTEMP,' repleta de bebidas e, iguarias as 'l'� � -

' ,Il� Lo.-as DOUAT lanp.a' um pl_ano especial de p,agwmento. �� -I' Oom escritório n'ésta cidade 'à AV'.· Marechal Deodoro Ií

(:
y

UI'� Ida' Fo'n,seca n'0. l'22,' para' 'melhor s�rvI'r seus c II· s' nt e s r �J
="',

'

V I S IT E - NOS SEM O o MP R o M IS.A O =:: ".1'1' ,

1J-
, iü

. mantêm estreito intercâmbio judiciár�o com os, Escritórios' I!r

f� bOJeas DOUAT )FiliaJ--JARAGUÁ.1?O SUL' - Fonà,285' �llil de ÀdvogaGia DR. HERCILIO ALEXANDRE DA LUZ, I{� "

, : ,-
• I

Rpa CeI. E�IlI110 C,,; Jourdan 83 �� I' com .s�de em joinvi!le e Sã� Francisco' d?' S'u!; est,á em

I' f� ,

'

'.
4 .' M�trt� em J O � N_V I L L E

,.

�' 'iI I, condlçoes de, ,tamb�n�" a6elta�, ,�au�as para aquelà� Co- '

f� ,Concesslonános, DKW � VEM�G AU,tomjovel �erua .

1 Candango, �lll mar�as: sef m'�iores on'us p�ara se�B,const�tuin�es. ,II
c,r·.:'!l�:;"··.··.·�:'·.·�··.·��,··.··.··':����:,.* ��:.:.:.:..:..:; ..*•••• ?�� ••••.•••�:�.* t;� iii�!IIiII!h==n=-lllllll!iEE!ii;;;;;;lli!!!1!n:::n�l!=-i!!!!li!=n==n;;!.!iE!!I_fll!llE!"'i
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JARAOUl DO SUL (SA!NTA CATARINA)
,

SÁBADO, 7 l;>B OUTUB�O OB 1961

M�S DE SETEMBRO
EXONERADOS
REMOVIDOS

0/'/
NOMEADOS (109
DESIGNADOS (139

r CONTRAlAOOS (17

156
299

TOTAL ... 266

Nomeados DeSignados Conlralalos , O I A L

78 234 312
196 676 771
382 359 741
M3 , 437 800
346 569 9,14
202 183 65 440

1.228 548 43 1.8 t 9
109 139 17 266

,
\ 2.902 3,046 116 6.062,

-

Florianópolis, 30fsetembrofl961

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




