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�JARAGUÁ DO SUL (Santa Catarina), Sábado, 7 de
I

CursoNórmctl (Secundário) I Vida Social em ReVista .1·"Divina JProvidência"

JALEQEU'
.,=A., ex-Rref.erlo, Novos resultados da

r, \" 4 bioquímica
de I,J�raguá "íntoxícacão" do, cérebro
Dia' 30 I'de' Dezembro 'H A N O V E R - (Por íuvestigação da bioquími- imbecilidade hereditária

faleceu em Pedreira _- Eduard Bauet - Impres- ca tem oferecido /novaa acompanhadas de ataques
Distrito' de Pírabeíraba, söes da A I e man h a) - possibilidades de trabalho. epilépticos. Verlflcou-se

. Munic1p.iCi) de- Joinville, o Durante séculos e milénios Por análises do sangue' e que esta anomalia tem

S17. José Bauer. ,A: noticia consideraram-se incuráveis de certos processos do por"origem .unia autêntica
(éri� psssado desaperce- certas doenças cerebrais metabolismo os investiga' "intoxicação" do cérebro.
bída, não víeese.và -Iem- hereditárias. Enquanto a dores chegaram à concluo Nestes casos o paciente
brança de alguns velhos maioria das doenças e dos sões importantes, resumi- herdou tantas perturba
moradores locais, de que, padecimentos .adqutridos das recentemente pelo ções do metabolismo que
se tratava de um cid�dão uo decorrer da vida foi livre-docente da Universi- originam' em r e a c ç õ es
que já. prestou serviços possív.el de terminar as dade ele Berlim Dr. Vogel, anómalas' as quais, por
à causa pública donosso causas e. p�r.tiodo delas Duma oonfer,ência pronun- seu lado" levam à forma·
Município. José Bauer, desenvolver terapias efi· ciada em Hanovàr. ção de substâncias alta' PrimeirO dia do ano. despontou meio chuvoso,
segunqo ,revel�ção de cazes, no domínio das O Dr. Vogel falou de mente ·nocivas. Como se mesmo assim todos sairam de casa para desejar
moradores (nesta cidade doenças. hereditárias 0$ determinadas forma� qe ,verificou por experiências, feliz entradas aos seus amigos, com quais não pude-
desl:lmper.hou entre nós inyestigadores tivéram de; 'l

_>_,_ estas substâncias afectam ram conversar no' dia anterior.. Pelá tarde tivemos
o carg<5 de Delegado de se limitàr a indicar o facto, i directamente 2S' fllDcções uma dançinha na._ pista d� bailar no Jussara, estando
Roliçia .e' I.n t end e ri t e. da �ere�itarieda.de.,A in- 'Triglêmeo's lio do cérebro. a mesma muito animada e bem concorrida. '

Quándo. da c,riação' do vestlgaçao contInU'l em , "J, Entrando' neste local, divisei meio es<.Ondido
Município de Jaraguá do face de um grande núme- 'li N

'Crianças atacadas tie
um casal nosso muito conhecido (Sr. Jairo Wiest ,"

Sul, ,que,.- então, se des ro de problemas sem so ...
' nno OVO 'embecilidade aprendem, a Ie Srra: Lenzi), falando e fazendo luras öe amor,. eter....r

,
. r,lem.qrava', de' Joiqville, lução satisfactória. Ainda ' I. _

andar e, â fa:lar muito mais
no (e pelo jeito como vão indo' 'as çoisas, part>ce-

foi, nomeado Pr�feito Mu- para mais, n,o caso das O H?s.pl.tal Sao J(lsé ·tarde d? que crianças da
me qu� teremos p.ara brev� uma pequena surpresa

nicipal dO,novel Municíp10, doeDQàs he'reditárias estão lo�a.l 1DICl0!l as suas �e�m3 I da d e; -notam:se por p.:ute dos dois):
"

prestando bons serviços excluida's quase por com: atIVI?ades d� ano.n?vo, dlflC.uldad�s de �ducaçao, E o NUTSI, como .sempre rodeado (não por
para que a unidade. ID1,l' pleto as esperiências com. a pleno vapor., eXlgmcto fi falta. da' capaCidade de garôtas,'"como acontecia uns tempos atrás),' beberi
nicipàl alcançasse Q i,n- animais, tantas v�ze� o red?brädos. esforços da 'concf'Dtração, a debilida-

cava Agua Santa Catarina,. enquanto contava umas
dispönsávelritmo de v,i�a ponto

I
de partida [ia cU,ra 'eq�)pe d6d Ir��8, enfeJ.:j, de �os i�pu!sos e � fallt.� interessantes' p�adas para os seus companheiros. .

de nova,comuna. "CorreIO' -de doeof;a$ humanas. UI· meIrE,ls e
.

emaiS pessoa ,d� l�agl,n�Qao., A lDte I
() Aqolfo disse ao parar de dançar com uma

do �ovo" ,apresenta..... a timamelÍte Ô aperfeiçoa- que f!l'n?IOnapl naq'uel� "genCla debil �lle se. torpa garota que ali 'encontrav� se .ter havido encontrar
familia eDI�tada 08. seus 11lento, constante"dos mé· {nosoc�mlo;Dentr:e as sur- quase. ser;nple eVidente

a meUior dançarina do ambiente? (será que me en
votos de profundp pezar. todos. de, �ràDa1ho é, de 'prezas que se apre�entam nos prm�elros anos de

es-, ganei?). , " .•
.

\ '

I vez por outra, fO.l a. do <:o},a� es�a �reque�t.e�ente Terminando\ este comentario por hora, devo
--....;;------,;,..;,'-------;..........;....;....-....

\ n�s�Imento dos, prImeIros '�Igada a InSenSibIlidade: comu,nicar que ontem. estive presente no baile leva,
trlge.meos do ano. de 1961, � falta. de v,ontade, e a

do a efeito no salão do Clube Atlético Baependi, no.tódos- h?mens, filhos do, 'lOca'paCldade d,e. se IOte-
qual éomo sempre tomei nota. de alguns 'fátos inte.casal, RICardo .Jordan e ,grar. �s comuDIdade: A, ressantes que por lá aconteceram. 1

'

Bertha 'Koehler �ordan\ ,medlCma lutou duran�e ' ,

K 'VEIRA
.

,nascimentos,ocorridos no séculos contra esta anomalia;
. t'di� 3 de Janeiro., O casàl havendo raz,ão de agora
"que é residente eDi ']ta- perguntar se se encontrou p�cient�� recebe�' uma sôbre, o desenvolvüqento'
pocuzinho � Santa Luzia efectiv�mente u.ma solução. dieta cUldadosame�te es- intelectual de imbecís. O

, - já' po@suia oito filhos, De facto o, descobrimento tuda�a 9ue nor�ahzou o descobrimento das pertur-.
IC0!ltando atualmente com ,da origem de llma doença ,mé,abo�lsmo' e Imped� a baQões do mecanismo bio·
11 repentos,' todos pas- 'ê o primeiro passo para for�aQ80 de substâncJ8s químico indica o caminho
sando bem. A mãe -

a sua cura. 'A:. ciência at� nOCIvas. .' \ I para' 8 cura de doenças
Da, Bertha Koehler Jor-, já deu () segundo passo O Dr. Vogel Já p,ode semelhantes. Para' a me:
dan"";';, que também e,�t�,descobrindo meios de apresenfar.os p�rilPeiros dicina, estes' resultados,
pass_nde bem'e seu feh- 'evitar ou de pelo menos resu;Jtad<;>s p r á t lO o,s do representam' um progresso

. I .p e,l () comparecimento' 'antec'ipadamente za.rdO,· eSl)6so, jã pro\"i· :réduzir ai' formação de' no�o método do tratamen- �anto maior, quant<) até
agrad�ce, ., ,

'

.' " r
.

denciaram O batismo' do substânéia8." t6xicas que to. Qou8eg�lu se efectira- agOl1a ,se �ia na impossi-
.

"

li. DIRETORIA ,c·
. trt.o: Seus nom,es'- Reno, afectalÍl"o ,cérebro. D'esde menle: exercer uma influ- �)iJidade ��, �restaf qual-

0:.,;,., -..---.-.-_.....---................. R.DateS e Remaldo.
.

B mais t: tenra idade os' ineia" altamente posi.tin qu�r aUXIlIo.
o."

' I,. '1" _" '1.', I,.'

Dia 31, último dla do ano e véspera de Ano
Novo, teve lugar no Clube Atlético Baependí o baile
de fim de ano. Chégando lá constatei que o ambiente
estava muito procurado por parte de seus associados,
mas, infelizmente o que não agradou de maneira
alguma foi a Orquestra que abrilhantava o mesmo,
surgindo até alguns comentários em tôrno da mesma,
tais como: Aonde foi que o Clube Arlético Baependi
foi arrumar uma Orquestra tão ruim assim? diziam
uns; outros então respondiam: ela deve ser lá do,
alto Ger íbaldl, e" assim por díenre ...

e. como não podia deixar de acontecer (fora os

Iéros j6 relacionados acima), houve alguns mais pi
ro.escos, que aqui, vou começar a narrar alguns dêles
(ísro. pera não dizer quase todos). \.

, Nery, que história é esta de NOIVAR nó fim do
-------..:.._:.;!_..:.:::'----------------------:---.,,----.-------_:.,..,.....,..,....-. ano? cuidado .garôlo que esta pode acabar mal ... ou

será que n30?
O QuilO lá pelas tantas dísse-me em segredo

que Iaragué não tinha ga�ôta bonita. Agora eu não
sei se é porque o negócio do hotel Dão deu certo ou

êle um outro mais ·legalizado. .

da I Vocês notaram como o proíessor Norberto estava
bem guardado (isto para, não dizer policiado)? O
mesmo não podia olhar pare uma garôta ou pelo
menos cumprimentar alguém, já alguém o mirava meio
de lado� ,

..

Marisa o que é que há contigo? Ou você só
queria era passear de -Ieep DKW (Carrinho alemão
pera .crrançes), hein?

E 9.nQSSp muitíssimo amígo MiltQn S".mesmo
estando de mãos dadas com 'uma garôta stmpänee e

elegenre, pelo menos assim pareceu estava com o

pensamento voltado para alguma outra coisa. Agotà
pergunto eu: Será que não esravas pensando em

Curitiba aquela hora? ou será... . ,

O nosso. Grosser-Freundo Udo sempre querendo
demonstrar aquilo que é de maís novo em terras·
estranhas, tais cowo: dançar uma VALSA em ritmo
de ROCK and ROLL.

'

são, sendo esta a única
exceção.
O exame de admissão

pare o primeiro ano do
Curso Normal "Divina
Providêncía" será feito nos
dies 20 e 21 de Fevereiro,
havendo antes um curso

preparatório. Na matricula
são exigidos os seguintes
documentos: 1) Certidão
de Nascimento. 2) Atesta
do Médico e de Vacina.
3) Certificado de conclu
são do Curso Ginasial ou
Normal Regional. Todos
os documentos deverão
ter firma reconhecíde.
Podemos informar tam

bém, que no exame de
admissão serão prestados
exame das seguintes ma

terias: Português, Mare
méríca, História do Brasil,

Geograüa do' Brasil'
Ciências.
O Curso Normal ôecun

dário além de proporcio
nar o diploma de proles
sor normalisre, tem ainda
a vantagem de dar acesso
ao Estudo Superior, tendo
os que o completam in

gresso em diversas Iacul
dades 'como: Direito, Fi
losofia, etc.
A direção do Colégio

Divina Providência, soli
cita aos que pretendem
ingressar no Curso, o

obséquio de providencia
rem a matricula 'o quanto
antes, pois a própria dire
ção tem Interesse em saber
desde logo o numero dos
alunes do' 'primeiro anc,
avisandô que o curso serä
misto. � ;",..

Após ter transcorrido' o NATAL e ANO NOVO,
duas datas magnas que são festejadas com tanto

e jubilo e amor por íodos os povos .clvllízados, aqui
estou pare lhes relatar os últimos acontecimentos ha
vidos em nossa. HIGH-SOCIETY. Antes de adentrar
ao assunto de hoje, desejo a rodos que lêem esta

coluna, os mals sinceros votos de um feliz ano de
1961 e que seus sonhos sejam realizados em rõda à
sua extensão.

"

Na luta constanre pelo Registrando' com setls-
melhoramento do ensino fação meís este melhora
em Jöraguá do Sul, ace- -mento em nosso Parque
barnos de registrar um de Ensino, daremos neste

apreciável avanço, com a comentário' amplos infor-
,autorização pelas: eurorí- mes, necessários a todos
dedes do ehsíno de um quantos queiram ingressar
Curso Normal ôecundãrto. no Curso.
Poderemos agora formar

em nossa cidade profes- O Curso Normal Secun
sores Normalistas, que dário "Divina Providência"
virão enriquecer os qua- terá seu início no dia 1°.
dros Docentes dos nossos de Março p, vindouro, po
estabelecimentos'. escola- dendo requerer matricula
res.: Favorecidos foram, ginasianos formados e

em 'particular, os lovens Normelístas Regionalislas,
e moças de : sorte . menos devendo no entanto pres
avantajada que não poden- ter exame. de admissão.
do, custear' estudos em Aos ginasianos que obtl
outras cídades.. poderão verem média igualou suo

ag,ora,. .sern maiores dífl-. perior a 6, no último ano

culdades obter .�iploma de . do Curso. será concedida
P�ofessores NOrmalistas a marrtcule sem a. presta
em nossa cidade." ção

.

do exame de adrnis-

Será' " possível imbecilidade?
ínvestígação no domínio

Dieta especial eontra a

Assis "

, r

O Cenirá' Cullural "J\i\ach'ado ,de' Assis"
de· Jaraguá do Stil,

'

tem 'a grata satisfação de
convidar a mocidade de nossa cidade, para
uma reunião, ná qual serão expóstos os fun
damentos e a' base doutrinária dêste novo

movimenro juvenil.
.

A reunião lerá lugar po GinásiO São Luís
�s .10 horas n'o dia 8 de janeim ae 1961. '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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a SIfIUS ATAÇA THI o GB&AIlSIIIlJ
'O APeIe, " Baço, o Coraçllo, e
'E.tom.co, " Pulm6e., 8 Pet.
"'odua OMas nos Ou'O., "euma.'
aamo, c.cue.,.. Qued. d9 Cabe
Ie ....e...la.. AbortII',

eensu'" o m�co

........WO ...'PAI.mo Acrada.

... COIDO UtR Ilc6r. Aprovado ee

Il1O euamar ao Jratemento da SI.
Plus e AEUUA 'eSMO da me..

•• or'Ce.. pelo D. N S. P.

Prutitere« e

Ornementais'

Laranjeiras, Pe·

cegueiros, J Ka
kiseiros, Maci
eiras, Iabotice-"
beiras, etc. Ro
seiras, Dehlias,

. Camélias, .Co
níferas, Palmei
ras, etc., etc.

�eçam Catálo
go Ilustrado

Leopoldu 'Seidel

Corupa
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Ayó, Mãe. Filha.
Todas devem usar
a FlUID-SEDITUIA !

!
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,�, i:.t t, Ç.:ropreLs,� :,Syl-erª�H.eira
, ) �.\de t:J���i�i��a.9�.· ��.�,�,.:'».Ó:
Distribuidores em: Jaraguá do Sul, S. Bento·do Sul,

II R�o legrinho, Mafra,. Rio .Negro, Lapa, Tijucas e Camb.oriú.
� ,-,. Lú�'fJtj��e(h:�rB1f�,OS.\t�}t'�fE�������
,� ',AQUEOEDOR.ES,DE _ÁGUA. :e:ERROS D,E I

,·,ENGO,MAR,. ME�IDOR.ES- P�Rl\ LUZ,' E "I, '\)FORQit l-eftdémais"apar�lllos e

materiaiS,IiahJ'
,

Instalações Elétricas. . .

Rua..Rces., Epitácío 'Pessôa, 172 - Fone: 264
'

, JARAGUA' DO SUL
.

.�--------------�----------------�
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o Doutor Ayres Gama J:i'errpira de MeÚo. Juiz
de Direito da 'Oomarcv' de Jh�aguã do Sul, Esrado

ANO IXL JARAOUÁ DO SUL (SANTA �ATARINA) 1961 NO. 2.11'6 de Santa Catarina, Br3R\I, na Forma da Lei, etc ...
��������!!!!!!!!�'!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!i)�!!!!!!!!,!!!!!!!!!!!!!!!!��,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'" FA,Z SABER a todos os qUI:!'O. presenta edi-

I tal de .citação, com o prázo (te ses-enta (60) dias,

'Alteração da CTuobme,rbcautleosàe' :.r.,·===��=�,:",··:::,;;;�=�=�,'ç=,Ã=�==���� ��iiT:��::,tt{�ri��?::��,��ri.�md:ci!E%r�:
II PAULINA STRZALKOWSKI. no qual figura a

- '

B
'

-I ii Avtsamos que, devido, o falecimento do ii herdein ANA S. de SOUZA, casaäa cóm Alberto

'Lei do'. no ra S 1 '11.111 Sr. Jorge Mielke, ex-reloloelro ,nesta, cidade,' I:.i:. de .Souza; como ausente, residindo à Rua Amintas
1 pede-se retirar relogios e similares a partir do de 'Barros, 172, na Comarca de Curitiba, Estado

"

O Dtretor-Execurívo do II dia 15 de janeiro de 1961 na resldencte do I' do Paraná, pejo presente chama e cita, a meneio-

-I
.

-I-
Fl�l (Fundo �as N,!lçõ.es II Sr. l�go ôpltrrer.

'

, 'I nada � Sra. ANA S. de SOUZA e seu ma:ido

nq"ullnato', ����:[j��� �ôs��fa��:�� \��:::=:::::::::::::::::::�.::::::��:::::::=::::::::=��::=:���;:::::=;:::::::=::=�.::=:::�::� ���0�!�2a'r�! a!sOR�:�s ��a'd�t� fa:::�l�m�����
uma dotação, de 41.000 sob as pena! da Lei. E, para que chegue a noticia
dólares pera a realização ao conhecimento dos interessados, se passou o

BRASÍLIA - O Presi- e� 1961, de um levanta-

t
presente edital, que será afixado no lugar de CQS-

dente da República san- mento da incidência da" ,
' HgriUlnß,-mnnlo 'turne, � portas do Forum, püblieado no jornal

cíonou lei do, Congreàso tuberculose no Estado do , '. I:L "I: I local "Correio do Povo" .e no "Diário da Justiça".
que altera aleí do ínquí- Rio Grande do Norte, 05 Dado e' passado e passado nesta cidade de Jaraguá
Iínato, A referida lei dís- resultados do referido Profundamente consternados. vimos do Sul, aos VIOle dias do mês de dezembro do ano

põe, ein seu artigo 10., levanternenro servirão de
por intermédio deste semanário' externar os dé mil novecentos e sessenta. - Eu, Amaduu

que fica prorrogada, até base pare a cámpanha de
nossos melhores agradecimentos aos Drs. ,Mahfud, Escrtvão, subscrevi. - (a) Ayres Gama

o dia 30 de junho de 1961, combate intensivo àquela Frenctsco Pieclone e Brich Kaufmann, pela Ferreira Oe Mello - Juiz de Direito.
a vigência da Lei n. 1.300, doença a ser empreendida' dedicação e atenção com que se houveram no A presente cópia, confere com o original; dou fé.
de 28' de dezembro de nesse Estado . nordestino, atendimento do nosso pranteado espõso e pai, ,Jaraguä <\0 Sul, 20 de dezembro ele 1960.
1950, com as alterações que tem urna população O Escrivão
post�riores.Em seuartígo \ de 1.200,000 habitantes.. . Vicente 8rugnetti, AMADEU MAHFUD
2°., fica estabeleeído que I O levantamento pernun- )

os locadores poderão co- rá, outrossim, treinar o cujo falecimento ocorreu no día t4' de Dezern-

Edítol de 'Cl·taça-o debrar dos locatários, em 'pessoal para a realização bro de t 960,
tôdas 'as situações, as deprogrames semelhantes Bm especial desejamos dgradecer ao vir-

H d A\ taxas dos serviços muní- noutros Estedes do Nor- tuoso vigário da Paroquia, Pe. Vicente ôchmídr, ,er eiros usentes
cípaís, -de esgôtos, de deste e, possivelmente, pelas palavras, contorredores e cheias' de ínren-
água (quer 'por pena, noutras zonas do país. O ea Fé Cristã, O Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello, Juiz
quer lpor hidômetro), a FISI' se , encarregará de Em particular desejemos apresentar oe de Direito da Comarca 9.e Jaraguá do Sul, Estado
Di�joràção dos tributos forn�cer equipamento foto- nossos agradecimentos ao Dr, Arquimedes de ôante Carerlna, Brasil, na forma da lei, etc...
havida .posterformente a Iluoroscôpíco, filmes para Danlas pela brilhante 'oração pronunciada à FAZ SABER a todos os que o presente edital de
31 de dezembro' de 1941, raíos X, equipamento de beira do túmulo, bem como a representação citação, com o prázo de trinta (30) dias, virem ou dêle
bem como as despesas laboratório, tuberculina da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul e ao conhecimento tiverem ou interessar possa que, estando
realizadas com QS paga- pare testes e material de Dr. Reynaldo Brenner pela sua dedíceçäo es- procedendo-se ao ARROLAME.�T\) dos bens deixados
mentes dos vigias, Iím- ,educação sanitária e pecíal, poeslbilltando recureos 'e atenções pare por falecimento de MARIA MULLER PELLENS, no

peza, fôrça e luz. Em treneporre.: -, 'menter o querido morto com a sua preciosa vida. qual figura a sra. ADELlNA DA SILVA PBLLENS,
seu 3°. e último antigo, O Govêrno brasileiro, Deselernos, finalmente, agradecer penho- mãe dos herdeiros netos menores Antônio Pellens e

se estabelece que .a lei por _
sua vez, contribuirá radamente a todos oe parentes, amigos, vizi- Tereztnhe Pellens, como' eusenre residindo na Comarca

entra em vigôr Da data .com uma verba equlvalen- nhos e lodos quantos nos confortaram no do- de São Bento do Sul, pelo presente edital\ chama e

dê sua publicação, revo- te a 17500 dólares para loroso transe, assim corno aos que acompa- cita a mencionada sra. Adelina, da Silva Pellens, para,
gadai!J 'a8 disposições em êsse levantamento em nharam o féreto até d s�a última morada, que assistindo aos herdeiros netos menores, se fazer re-

contrário. 1961_:.�1. 'enviaram fJôres, corôas, cartões e telegramas presentar ou comparecer nêste Juízo, para falar aos

de pezar.. têrrfios do dito ªrrQlamento. sob as pe_nas ·�a_}ei. E
- -� -

êõrupá, Dezembro de J 960. ,para 'Quê chegue a notícia lfO' conhecimenfO -aos lOte·
't ressados, se' pàS80U o presente ediral :�ue será afixado

A
\ · -
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R 'I d 'J
'

I

d S
'

I 'r8. Laar. "Inielro Brugnelli e f••llla no lugar de costume, às portas do Forum, publicado
,SSOClaçao, ur"a 81, arluua O u =--_1.... 0'0 jornallocal�"Correio do Povo" e no Diário da

, , ,- Justiça. Dado e passado nésta ,cidade de Jàraguá do
Assêmbleia Geral O r di n á r j á Sul, aos vinte dias do mês de dezembro do ano de

ft:::::::::-'::::::====:::==-"::::==:::=� mil novecentos e sessenta. - eu, Amadeu Fahfude,'BDltAL OB CON�OCAÇÃO, 11 'II escrivão, o subscrevi. (a) Ayres Gama Ferreira <de
'Pêlo presente' ficam éonvidados os Senhores fi '

II Mello - Juiz de Direito.
'

SÓtios' para compC1l'ecerem à Assembléia, Geral Or iI CLiMAX' VITORIA II ,
resente cópia -confere com o original; dou fé.

diilát�a" � .r�alizar.se no dia 1.1 de F'�vereir9 de 1961. iill ' ��/�, I! ��/o.}�!.(1.r,;_ araguá dO'Sul, 20 de dezem'bro de 1960.
com IníCIO 'as 15 horas, na sede sflc,al -I Casa do 7�� "\Q

fo.A I f ii 95' II I 'd 1960 : ,/ � \...
' O EscrivãoLavradór� �o lado, da Prefeiturà .;.�unicipa, â im de

IIII ' P 5 - po CO}OFI °
-

H: I \';; AMADEU MAHfUDdêliber�f' sôbre a seguinte ordém do dia:'
it \ I!!

1 Relaiório do Presidente: Iill lOtHAI SONNENHOHL \
__#", .. _ __ .. _.__._._ �.

�
A,.......1 IIH�.,. �. f.I_.84/11 :---;::.:; -ti ·--·······--·----�···_--------·---ll

2 -

T.�:�ô:��:��r:f�g:::.!:�f:ç��e�odn�.�O� II -- lO .. l&H ....,.

II li"" .t' GuidO Fe rnanfiÔ Fi sc n� r II
'B d'· de·

- ii "

, , _l) ii
C· D

.

t ii3 - leição da nova tretoria e a 'omlssao �:::==:::.-:::::::=::_.::=::::::=_. :::==:::::::::===� II irurglão entls a i:'

F I
' 11.1isca; li I!:: CHnica Cirurgia - Prótese - Raios X II

4 '....:. Assuptos ,de i,nteresse 'social. II !!
,

b t ri i!
Marque encontro com seu om gös O li ConsuUório: Rua Artur Müller, n·. 142. IIpedindo para aperitivo a Velhíssima II '

Próximo à Estação Rodoviária. II'

'agua-d'ente m'.p·ca' I�••-_�--------.---•••:__--- ij,

,.a.- �••.•••• •••__---•.•••••__ ••••__ • • •__MÕOI"

COSTA �

Nã� havéncJo número légal na data' aprazada"
realizar-se·,á Assembleia Geral Ordinária, em 2a.

convocação, nO dia 26 de Fever�iro de 1961, com

infclo às 9 horas, no mesmo locál, quan�o funeio-,
nará com qualquer (número de sôcios present:es.

Agr,adecendo 9 comparecimento, antecipada:
mente agradece

A DIRBTORIA

ALBANO KA,NrZLER,. Presidente
t J

Faoricada e engarrafada por

Manoel F. da Costa -s� A. • Coméreio e Indl1stria
ltapocuzinho \- Jaraguá do Sul -;-:, S. C.

. / '

A Velhíssima aguardente marca,OOSTA
é encon trável !lOS seguin tes estabelecimen tos
'da cidade: Bar: Catarinanse, Bar Pulli, Bar
ROdo�iái'io" Cin'er B!lr e C. Ai Baepimdí.

Velhíssima ag'uardente marca COSTA -
,

'Símbolo de qualídade e' tradição.
.
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EDITAL REGIONAL DE ENGENHARIA

ARQUIT�TURÁ., DA DÉCIMA REGIÃO
.;;;;;r;;;;!IEi!!i!i!!SSSiil!!iSliiB_ES__ia EIB

,�OITAL N. 77/60:
..

; \ \ ,MANTBNHA-SB BEM -INFORMADO .
I II, '

l-I ",Pelo presente to�no p�bhco, que o �r. HE�BBRT ,LENDO O 'CORREIO DO pOVO» "

I'
O R. ' J O' R 'N', SO E LT E R

OBCHSLBR, requerelp a este Conselho o regIstro a ,I '

«
,

,-I
, I CIRÚRGIflo' DENTlSTff I

Título Pret:ário, comó CONSTRUTOR, para'o Muni- I
'

•

I ,- , ,,' :'"

'I···
h'.,

'J'

c'ípio de' GUARÀMIRIM, de acÔrdo

co,
m o parágrafo tf===::::::=:::=;::::::=:::=�-:=:::::::::::::::::::-.;:::;:::==:=:� • Obturações sem dôr Iúnic'O do art·. 5e• ,do Decreto, Nil. 23.569' de' 11 de ,ii l�'

, ,('i o

d (fi
t

1tll
!I , '. I". .... '.'_

' dezembro de 1933. ' r', ,

'

.,
'

"",'
" i' "f ' li,""" 11111 10\) ,-Jl, � r ,,111\ II Moderoís�lmor Alrotor ehml,n� qualquer

trepl-11,_
I ,', ,

". I .: '.. ' ,I" o \UI. lUl tpI "
<a.L � � UI II !li da�ao e'qualquer sensaçao de dôr.

"" :" P.i.�,am pois, co�..:v.idado� os, profisslon�ls lO!ereS'� ii
'

' " ", "

II I" _

' ,

" �ados, ,Ja regIstrado n�ste �on:,elh�" a �e pronun,�lar�m II Ctrnrgião. Dentistli, ',I 'li iii' \
'

OLíNICA -- CIRT,JRGIA - PR,6TE,SE
. a "respeito, paré;l, o que, lhes e' concedIdo o prazo de II 'U Iii II'

30 dias, a contar da publioaçã9 dp presenf,e �DITAL. ii CLíNICA' - �R6TE$�' -:- OIRURG I�
,
n III

RA O� X

":" Fldiianópolis,.'IQ,de de�en'lbf� de 'H)6�., ,; /f'í )1,' ,,,-tM 'h:: I'D' d �87' ',,', "

, ",I'
ú ill'l 'C�nsultório: Av. Ge,lulio yargas� 198 ,I,. ," .,,'

'

,'" "I ,'. I, ' 'h
.. "Av. al\€C a, eo ,oro".., ,-:- JAR�OUAOQS r,.:: \:".',' ,.' .'

B�g8., Civ.i1 ..
00:- i,C:�_L§q �:AlI19S �"r,:.,t;Io, ii!' ..:::,," � ,J)e(r�!lte ,� I,g�ei, ,���ri� ,',':' " I;�'!!. "., " (AlÍe��. ,ao:Deposlto da Antarctlc\a) IPresidente do CREA da tOa. Reg. '''::::::=::::::=:::::::::::::::::fS'-:'::::-':===:::::::::---::::::::'::::::::==::::'l .=='_:!""'iiiiEll�I!IIiI!i!llll!iiãill'==·�'

" !j�
,

I \

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


