
Dedo 'no' Dodói

Sábado 'último teve oípou ativamente com Dinamismo, do Irmão
lugar, no 'Itajara ' Tênis, idéias pars dar à Jaragúá Adolfo (Ginásio S. Luis)
Clube ar apuração do um cognome que real- e Rainha do Arroz, da
Concurso .Instítuído pela mente reflita a sua exís- Sra. Ida Mohr Bast.
firma 'Jolnvillense Ger têneía no conserto dos O concurso "Vamos
mano Stein',�. A., em municípios catartnenses. dar um cognome para
.eomemoraeãõ: ao "Dia ' "

'

I Jaraguá. do Sul, trouxe
do Colono", transcorrido Assim é que, na pre-: também A tona o lado
'no día 25 de julho de 1964. sença das maís altas au· negativo, pela ,manifes-
Iniciativa das mais te- toridades do munleípío, tação democrática dos

Iízes, essa de ,'dotar es foram' feita8 as apura- concorrentes e, além das
,comunidadeA, catarínen- ções entre as 2.067 suges- expressões que tiveram

,
ses de um. cognome que tões, escolhendo os mem- de ser fÖlimioadas por
reflitam a. sua atividade, broa os seguintes: Pérola ímpublícávefs, tivemos
seu passado histór:ico ou do Itapocú, do jovem outras, tais como Terra
os feitos, dé seus Iluetres Luiz Carlos Soares, de dU8 Miseráveis e Terra
filhos. Segundo n08 foi 14 anos; Metrópole do dos Picaretas.
informado a :'sugelitão"
que veio transíormae-se
em realidade, .através da
aímpätíca emprêsa da
Terra dos Príncipes, cabe
honrosamente 8. um filho
'jaraguaense, na pessöa
.do sr. Mário Mahfud, efi,
ciente funcionário ligado
ao consórcio Stein.
O concurso então ins

tituído despertou, desde
Iógo, a atenção dos mo

radores de Jaraguá que
não só prestigiou o acon

tecimento, como parti-

o nosso amigo J. de
Castilho com aquela sua

peculiar fraqueza de dizer
e escrever cerras verde
dades que precisam e

devem ser' ditas, veio de
Curitiba dizendo e provan
do preto no branco qui'
lá tudo é mais barato do
que em :Jaraguá. Mas isto
já não é novidade porque

•

JARAGUA DO SUL (Santa Oatarina) Sábado, 15 de agôsto de 1964 N.? 2.291 diariamente temos em Ja ..

�������������������������������������������,����������'raguá pe8soas vindaS de
P. Alegre, S. Paulo etc.

J
' , que chegando aqui ficam

a: r '(Igua assustadas com o preço
alto de tudo. O Jota falou
que em Curitiba também

De tudo isso leva I!!A nos identificam com o existe o"Seu SU-NA·BE",
uma conclusão: a de que seu significado. quer pela e que é preciso ver se o

o.coneurso despertou um pujan9a 80�ial-economi. jeilão dele agir. O "Seu
',',

d I 1 â
ca e Iínaneeíra, quer pelo SU NA BE curitibaqo- é

a�sunto e? ta �e. ev n- destaque de seus ilustres fogo na roupa pois exigema para a ídentífíeação filhos, quer pelo passado que todos os comerciantes
de Jaraguá do -Sul por histórico. mantenham bem à vtsra
intermédio de um cog- P a r a ben s à firma do. {regues uma ta�ela de

. preços; que todos nrern anome.
, Germano Stein RA. pelo nore fiscal de venda e

Dai sermos levados a, patrocínio do concurso que obedeçam fielmente o
crer que outros .copc�r- ,e a esperança de que tabelamento, apljcan�osos de nature.sa ídêntíca outra promoção irá psra multas de ar�azar aos JO
serão premovídos e, atra- �

., . frerores, Sera que todos
vês 10s quaís haveremos o próximo día 25 de Julho os comerciantes de lera-
de escolher outras ex- de 1965, resultar em re- guá fazem assim, menten-
pressões que realmente novado sucesso. do tabelas de prêcos -bem,

,

I visíveis, extraindo sempre
.

a nore de vendas e obe-

aarneiro de b01Jola visita Daraguá �Y�:�i:�:o::.;:�ep:'
rabéns o "Seu SU-NA·BB

Bauer, José Narloch, jaraguaense e é de se

Eugênio Vitor Sehmöckel acreditar que com isso
e o sr Dr, Murillo Bar- também aqui barateie o
reto de Azevedo. custo de vida ou tudo

fique no prêço que está,
o que já ,é uma grande
coisa.

Fundação:
',.f\rtur M,iiller

Díretor :

BuoâNIO VITOR SCHMÖCKBL
Impresso ne :

.
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Ano XLV

:Um Co·qnome Para:

81 autorídsdea locaís, 8 Prefeito Municipal de
dísposíção das subven- Guaramírtm, sr. Paulíno
ções com que entidades de Bem, e essesaores,
Jaraguaeoses deverão A ilustre comitiva, apósler contempladas, dentro a recepção e cumpridos limitei. de sua verba mentos, foi recebida D!)pessoal. Bar e Churrascaria do
O ilustre homem pú- Dico, onde Ihe8 foi ore

blico, que 8 premência recido lauto' almoço a
do tempo não p'::lro,itiu que, tambem, estivtlram
realizar .16it8s, como de presentes outros próceres
seu de8ejo, esteve

l:\com-j
P0l1tiC08 e admiradores

p�nhado do sr. Dr. Nilson do deputado Carneiro de
Wilson Bender, ve"eador Loyola e do Dr. Bender,
pela MaDohaster 'Catari contando @e ainda apre
Dense, diretor da Fundi· 8ença dos vereadores
ção Tupy e ca,ndidato a Oct8cilio Pedro Ramos,
candidato ao Govêrno do Presidente do Diretorio
Estado Da8 próximas Municipal da UDN, Hans
eleições, bem como do Gerhard Mayer,' Victôr

Em próxima edição da
remos a relação das en

tidllde� que deverão ser

contempladas com ver·

bas fed�r8i8, para a rea

lização de óbr8s nee.,s·
sarias à coletividade.

Cumprindo um rápido
programa de visitas, ten
do em vísta a sua, pre
sença necessária em Bra
silia, visitou o Munictpio
de Jaraguä do Sul, o de
putado federal Lauro
lJarneiro de Loyola, dia
8 do corrente" com o

objetivo de tratar com

D.N.D.

I

,
",'

Trabalhos na

Câmara de Jaraguá
,

. �
O Deputado Lauro Lo

yola e o Dr. Nilson Ben
a�r, rumaram em segui
da para Guar'8mirim. em
companhia do Prefeito
paulino de Bem, tendo
ainda .iajado no mesmo
dia para Massatanduba.

Sor. C..erciaate e
'

Ildustrial:' Prestigie,
'

8 tua elas.e, inscre-'
nndo·te na Associa-
ção C o m.e r c i a I e

Industrial de Jara
,guá do Sol.

'Nos trabalhos da 2a.
sessão da 3�. Legislatur&
do correÍlte eX'ercício',
destacamos os seguintes:

de Jaraguá de 25 de ju·
lho, de homenagAm aOI!!

imigrantes e de fixação
da data da fundação de
Jaraguá do Sul, ,no ano
de 1876. HONROSA' DISTINÇÃOO O r Q a ltJ e n t o c.�:!.���.�.��� d";!��

fecunda atividade de

para 19r..5 seus filhos nat08 ou ado-

U.· tivos. Pelos informes que
pudemos colher, recebeu

O f L Id r. . . "" ,. 'o dr. Murilo Barreto, de
N ti

.
'

d B .,, Pre eito eopo o ",Ual'�mlrlm, sr. ....au mo
Azevedo advogado mili� o elas e rusq1,14;t

Krüger, do vizinha cidade de Bem e do vereador tando no 'Fôto da Ja�aguá' C · - M .. Ide Corupá, recebeu sábado EugêniO Vilo!' Schmöckel, do Sul. convit� da Confe..' omlssao umclpapassj:ldo a visito do depu N
.

I d d E IAtado federal Lauro Car- de Jaraguá do SuJ, ruma- deração aCIona
.

08 - e spor "s
nelro de Loyola, com quem ram para a casa do ex �r!lb8Ihadores ,pafa, par-

M
..

1Prefel'to 'WI'IIy Germano tIC)P&� dos Tr8balh�sque 'O Prefeito umCIpatratou o destaque das sub-
, deverã.o ser realizados de Brusque, nomeou <ten-vençÕes federais de sua Gessner, 'Onde mantiveram, na próxima semana, no tro de sua8 atribuiçõesavelba pess'oal, p-ara o importante conláclo poU· Estado tia Gu'ansbara, nova ComisA'Ao Municipal" ,,' exercfcio de 1965.

E t
'

áI ·d t b d' tico. objeti�ando 8 ap'r�vação de spor es, que reger'e,ovo VI as' em' c' o n r a a n o fioal do nôvo C'Q(iIgo Na- S8US 'destinos durante 'U
, 'Das atividades desen

cion'al dó Trabalho. exercício !964/1965"sen-•
, 'n,

,
'

'volvidas, ficou assentada
,

ASfmnto palpitante ê.s-" do seu Preside�te ().' sr .

.

' No mpnicípio' de �tá, O GOfernador Ceiso. a seguinte consrgnação de Pedro COUR se do estudo das' novas Salvador Pereira e 10"hã mêses, as aU,tQridades Ramos, há quase. um a�� subvençõe,8, que deverão
• normas do Código. do Secretário, o sr. Geraldo'policiais surpre,enderam atraz",em p�rt!l.rla P��,I- ser �ncamlDhadas ao Con-, 're!lssome OS ßssemblél!l T.rabalho., quando sabe· L. da Siha.,um grupo' que, ,efetuava cada no Dlãno OfIcIal, gre�so para a sua ?pr_?- u ,U U, mos que a atual Consoo A comunicação emcoútrabando ,de arroz, nomeou uma Comissão de vação: a) - Assoclaçao

... ,lidação das Leis Traba- aprêço é pa.ra nós 'um'causando sérios prej.ufzds. 'trê8' fiscais da' Fai,enda Rural de Corupá, Cr$ . . ,Sexta Feire." dia 7 do lhistas de há m,uito .
el!!tá grato acontecimento,

cf' A peculiaridade no para apurar os fatos 400000,00; b) - Escola cor ente, .. r.�cebemos a' ultrapas&sdo,11Fovocando mórmente quando aten-
. 'caso é que,nêsse coO'tra' ligados ao contrabando Particular São José .. '(Jar. honrosa VISIta do. depu- COllStantes atritos entre tarmos para o, fáto 'debando_estavam env.olvida's em !tá. Estranhamente, dirn da Infância) ord. e ta�o 'Pedro Cobn, que empregado e emprega- que .está nas, �ãos do·autoridades da

'.

Ftlzenda esta comiss-ão ,a,té hoje extr., ,CI'$ 700.000,00; c) V�IO apresent!lf 08 seus õor pela aplicação, de PreSidente Salvador Pe.Estadual. (l não se reuniu e o povo _:, Congregação Benefi· cumprlm.entos jlo n.os80, dispositivos que J;lão reira, a organização dosO fato foi relatado ôä de ,!tá ;atê hoje não viu cient� das Senhoras Evan· semanárIO e onde .v1mofiJ acompanharaal a evoluo VI .JOGOS ABERTOS DEÄssembléia Legil!lativa do qualquer providência gélicas de Corupá, Cr$. d� saber q�e o IlU8�re ção social � profissional SANTA CATARINA, 0'0Estado pelo deputado efetiva para e pleno 200000,00; d) - Seminá- tribuno .c.atarmense . �rá edtre empregado e pa ano de 1965. 'Walter Z'geIH.
'

esclarecimento ,dos fatos., "io Sagrado' Goraçãó de reassumir a sua cadeira trão. '. Gratos pe a comul,lica.
" Deélarou o parlameo' Jesus, Cr$ 500.000,00 e de, depu�ado !la :Assem Nosso) para'bens ao Dr. ,ção. '

'tar j08Ql:Jbense que .. em O Govêrno do Estado e) - Hospital Jesus de bléia Legislativa de Sta .

.

visi,ta a ' cidade de Itá. - disse o deputado Nazaré, ord, e extr., Cr$. Catarina, depois de pe
foi integrado ,dos fatos' Walter: Zigelli ao' iov,és 900�000,00: riodo da licenca.
por. ,ele-mentos represeo' de proteger os interê,sses, O deputado udenista,.
tativos da população local" do Estado, parece estar Lógo após, em compa- segu�do nos afirmou, es-
que estranham o interês- protegendo' estranhos nhia qo vereador Dr. Nilson tá à disposição de quan-, Vende-se' uma propriedade con.tendo. uma

.

se do Govêtno em não interr:êsses nêsse

estra.,
Wilson Bender, c�ndidalo tos necessitarém seU8 casa de material e uma casa de IDadeua, SItuado

ésclarecer conven-ientfl' nho contrabando de ar' ao Govêrno do EstadQ, prestimos na :capital do à Rua Epitácio Pessôa '497 em Jaraguá do Sul.
mente os fatos. , fOZ em.' Há.

'

de Joinville, do Prefeito de Estado. Informações' com Dr. Piccioni, em Corupá.

, Requerimento do va

reador Loreno MarcaUo,
�e congratulaç(íe&à firma O plenário aprovou a
�er!Da:no Stein S.A,,' pela expt'dição de telegramasInstitUição do concUrso à Câmara Federal e Se
"V·a!D0s d�r umß��nome' nado, apelando às Casasà Jaragu� do Sul, ' do, Congresso, no sentido

"

Requerimento do ve: de não ser elevada a
·rea:d?r ,Alberto �o�ettl, percentagem do ImpôstosoliCItando sub�tItUI.ção de Consumo, a�sunto em
d� lâmp�das da Iluml.na: que intervi�ram os ver8�
Iça0 p�bhca de�etormda, adores J,oão Lúcio da

,
" ProJeto de l�I do ,,!e' COdta e Aldo Prada.
'r"eador Eugêmo Vitor .

" Schmöckel, deno�in8ndo() Nova se8são ordinária,
',uma da,s, ruaB centrais no dia 17 do corrente.

Noticias de Corupá

Murillo e que sua parti,'
cipação n08 trabalhos re
verta em real beneficio
da paz social da lamma
brasilelra.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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O'O . POU'O'"
I

,c:::::::;:,M':::::::'U.o.�<=>AC::::::-.c:::::::;:,s B I f\ N c 1\
. L.:o;;I Assembléia Geral Ordinãria

6610> f:J. lTh. ,f:J., TI))' � '«1\ tr 11 f:J._ 1T 99, EDITAL' DE OONVOCAÇÃO I'frutiferas e Ornamentai.
, 11\ R\. llJ) 111 11\ � \U}, 'L 11 .ßl 11..: Pelo presente ficam convid'ádos 0,8 Senho�e8,--

•.
-

-, I
" " "'� ,

'

S�cios li 'comparéce,rem à Assembléia Ger'al Ordi-
Laranjeiras, Pecegueiros, "â

. •

r
.

.

d" 25' d A
A

ti d 1964Kakiseiros, Macieiras, .)a- "'Está programado um Bingo dançante pelas ter' n rra, a rea Izar-se no .18 ,e gos o e ,

b
.

R' eeiraniatas do Curso Normal, na próxima coluna às 20 horas, na séde social, a Rua Exped. Gur;ner-botica eiras, etc. oseiras •
, cindo da Bilva, afim de deliberar sôbre a seguinte.'Dahli8s, Catp�Has, Ooni- saberemos 0, di,a,' '_ XX _ ,_

s-

" 'OR'DEM' DO DIA ,ASSINA1"{RA:
' ,

feras, ,P�l,��tas, e�o., etc. .

_

"nual ••. • Cr$ 650,00 ' ,,\tlll'� Dia 15 sabado haverä UD) Ohá dançante no'l. a) - Votação do Relat6dó� e 'contas do-sxer-Semes�ral . '. � Cr$ 350,00 '. PECAM 'uATAL GO', Itajara Tênis Clube; onde estarão reunidos os cicio' e Parecer do Conselho Fiscal; art. 55 �Ayulso ....�·Cr$ 30,00
I

, ILUSTRADO 'Iassociados. b): _ Eleição do Conselho ,P'iscal e SUl) an-,
.

BNDBReÇO: L' oldo Seidel - xx - tes;:'ar.t. 85
Caixa Postal, 19 eop

, Andam comentando por aí que a Lourdes está c)":.... Fixação das j6ias e mensalidades; art. 55
nida Mal. Deodoro,,210 � GORUPA' - programando -ume reunionainha em sua residência " d), .: ASßun,los:de interêssê 'social.

�gúli de Sul' - 'S. tatari,n� para rodinha do Twist.' r

" NOT A: !:.... Não havendo número legal em
, ,

!
D' "M'�· �Xh-:: � di 12

'

ou la. convocacãê, proeeder-se-ã de .acõrdo com o art.

r=-S-�OG-:I---A::::::--:::;::�:::S::::::=:::l 'muita �Zeen��?��:gun�:'�:g:rç�� M�Jifr���.aDlm, 59,' § Jl�;a:�� ,!�ta��:�� ������sto de 1'964.
II'

"

,',
\

" :
.

"

i: ' II
'

"

A simpática Srta. -Joni -; o jovem Joel animá- " EuUenio Yilof SCh.ödel, Sepretário Geral
ii '. �___

' '�.1 \ ,

'

�---..._di ram a festinha da noite do 'dia, 12 com, um show <. :
,"

_

Ie,IsDn Driessen, Preaídente em exercíoíe�'------'r- . f
I .» -------

de Twist e Hully-Gully.,· -

I
'-- Tecla, esposa" do sr. '- XX -

'Aniv,el'sâ.rios Geronimo Tremluí. O céu todo' azul com Adolfo M. não sei por-
,

, q"ue� serä ête está ficando poliglota.'./
, ,

, Dia '18: - XX -

Fazem onoe koje,,: Norberto estava tentante descobrir "adega'
Assumpla, esposa do sr

Maria Catarina, filha do na noite do dia 12 p, p. que querias .eom tanta

José Pavabelo residente sr. Gustavo Alperstaedt misturinha �
em Ilha da Figu�ira;, resldeme em ltapocuztnho;
_ Maria, esposa do sr.

- a sra. Glacy, esposa
'Alfredo Vasel : do sr. Róll Reinke;

� Maria, filha do sr.n
- � sra: .lanere Sch�lz

'Francisco Luy; ,��rto�l, restdeute em Cu

- o sr. Geraldo Meier rltíba ;
, ,

residente em }araguá 84; -: Amenlíne, f',lha dt0esmr.
- o er, Tarcíslo de Olt- Jose S�he�er restden e

veira Moita; Jaragua 84.
- João Lauro ,Joench;
- sr. Brw'ino Lemke,

residente em Rio da luz;
- Elena, esposa do sr.

João Vergilio Borges resi
dente em CorúPá;' ,

- Maria- dos Santos,
esposa do �r. Pedro la
pella residente em Ilha da
Figueira.

.
- ,a srta. loni Giese.

(Fundação: fJrtur müller - 1919)
apresenta

-xx-
Acha-se em festa o lar do eimpãtico eaaal

Sebastião Airozo (Beatriz) com o nascimento de
uma linda garotinha. Aos queridos pais e respec
tivos avôs os 'sinceros cumprimentos de "RADAR
SOCIAL".

Jq_raguá ,

'EDiTAL DE CONVOCACAO

Dia 20:
.

-XX-
Entre expansões de júbilo de seus extremosos

pais e irmão, viu passar domingo o seu na�alício
o menino Marino Lsnzi Junior, hlho do estImado
casal Marino Lenzi (Edna). Por auspiciosa efemeri
da de o nataliciante ofereceu li seus inumeros

amiguinhos e ptlSS08S das relações de seus diletos

genHores uma lauta mesa de finos doces e guara ...

nás. Radar Social cllmprimenta-o mais uma vpz

desejando lhes crescentes felicidades junto de seu

extremosos genitorps.
- XX-

Festejou-sé seu niver quarta'feira pp. a jovem
Society Silvia Buhr, com uma reunião @ocial 88

amigas Íntimas na sua simpãtica residênc�o, �adar
Social cllmprimen a mais uma vez deselando·lhe
felicidades.

ASsembléia Geral Ordinária
,

Ficam convidados oe srs. ectontstes para a

assembléia geral ordinária, é1 realizar-se DO próximo
dia.29 de agôsto de 1964, às 16 horas, na séde
social a Rua Jorge Czerniewicz, 690, em Jaraguá do

ôul, afim de deliberar sôbre a -seguínte ordem do dia:

a) - Discussão e votação do relatório da dire
toria. balanço, lucros e perdas e parecer do Conse
lho Fiscal;

'b] .

- Fixação dos honorários dos diretores;
c)

.

__, Elei�ão do Conselho Fiscal para o exer-

cíc.io 1964/1965; ,

d) - Assuntos de int,:rêsse da sociedade.

. NOTA: Acham-se à disposição dos srs. acio
nistas. na séde social, 08 documentos a que se refere
o art. '99, do decreto,lei n.o 2.621, de 26/09/40.

Jaraguá do Sul,. 30 de julho de 1964;..
Haßs Gerhard Mayer, Diretor-Comercial

,EmprêBa Jornalilltica
"Correio do Povo" Ltda.

.

• \
- )964,;.
Qiretor

EugéniO Vltor,Schmõckei

Fa�em anos a'lnanhã:

O, Si'. Engelberto Frei
berger;
- Braulio, filho do sr.

Arno Jung� residenfe em

Joinville;
- luis Paulo, filho do

sr. Herbert Paulo Luiz
Marchall ;
- Genésio, filho do sr.

Bertoldo PansleiD resi,
dente em Jaràgu

-

84.;
- a sra. Melânia, espo

sa do sr. Ouo Kuchen
beker.

Dia 19:

Dia 24:

Finalizando esta proxima semana trarei novas
novidades para tocês.

,

- XX-
Novidade de Ling�rie em Climax Magazine.

-XX-
Para o natal que se aproxima \'ieUe Climax

Magazine, grande novidade em brinquedOS.
-XX-

Pensamento da Semana: Aprender a ter é a

mais longa e mais difícil de tõdas 8S artes.

(Goncourt)

.DEf'RONTB Á PREPBITURA - JARAOUÁ DO SUL

fotogra'iu em Geral - fotocopias de Docum�t.(>s -
filmes e Material foto - Ap.r�bos e Aceason06

I A pedido. atesid. a domic1Uo e tCllllbém

I em loeal1�ad••
·

vizinha.

I!__ • - lIiI8:asd&&2_

o jovem Osnildo, filho
do sr, Adolfo Bartel resi
dente em Itapocuzin}1o; ,

- Iracemö, filha do sr.

José Pefers residente em

Curitiba;
- o sr. Flávio lenzi;

'....,:. os g.êmios, Ingo e

Guido Köpp filhos do sr.

I Clemente Köpp résidente
em Rio Cerro II;
-·o.sr. Wendelin Joa

quim Schmidl residente em '

Jaraguàsi,nho;
,

- o' jovl1'm Brmínio Ni-
. colini, fIlho' do sr. Julio
Nicolini:

I
.- Mailes. filha do SI'. Sr. Arnoldo L. Schmilt;Helmurh Beyer residente

..

I em União. da Vitoria;
- Do�ilda, fll�a do sr,

I '

_ 'Blfrida, ,esposa do sr. Bruno �rledel reSIdente em

Egon Hoffmánn.
'

.
_ Tres RIOS do Norte; ,

, , '"""" sr. Arno' tJenschel
Dia-17: residente nesta,cidade;
O

.

E' f'Ih d _ Orieta Raquel Vieira,
I

JOVl>m 010, I. O· o
filha do sr. 'Anlonio Vieira;s,r. Germano dos SanIos, . )"

,

'

professor aposentado re'�' -=- sra. Hildegard, espo-
sidente em Joinville; . sa do sr. Harry Grubba.

- XX-

FOTO PI4.ZERA

,

Uma propriedade com 1.200 morgos - terras

apropriadas para o plantio do arroi - contendo
o seguinte:
Um baDlmal com 10.000 pés produzíveis.
30 morgos de arrozeira planlada.
10 mil metros de valas para arrozeiras. .

r51;fªrjn;�!gIr:::::� ����:,�����,500mls)
. r·�r�"·"·Fê"-·r·;â"ß·�·O·"T·"��"r·i'n"�m'â·;n'-·l.', 12 mil pés de alpim. t:, ,

1 Batedeira n.O 3 - com motor - 6timo estado.
'

{i CIRURGIA DO,ESTOMAGO - VIAS BILIA- .:�.lI
1 Carroça - etc. elC. etc� " t� RES, INTE�Tnfo8 - 'Cirurgia de'senlIora� l

" Melhores informações com Vitor Zimmerma�. '

- g DiagnóstIco ,P�ecoce do Cl.Ilcef Das Slll_oras :.�lII nas LOJAS DOUAT - Filial Jaraguá do Sul l f: '; , g"

.'

f=
Comunica aos seus clientes que atenJ.r'; 110 seu

=1�-- - --- - -- .. -

: •

novo consultório ii Rua Artbur Müller n' 160 :.
� -.

t�======�==ANN�=1 � D�. 912(:Od:::Ol�_�� :'�:�.�T�bNE. 384 ·1jI
HOSPJTAb'JE'SÚS DE 'NAZARÉ � CORUPÁ:, II JI))lo lElllClHI 1[�1[JfM ,Ii .t : ' 'r'.*"!..�*"'r��.*"'�v,:(m�!. •.• '� � u ;.co _!,

,

1 ,co::�ê�ia � �����R�:.��:!!INA n ,MÊD�CO .,CIR1JBGIA�
. ,II .!5!!!!!!E!!!!!!i�' _lÍi!EI�'-!I!I!!I.í5*Ei m_rn

.

.

' ,iii' Formado pelas Faculd�des de Metlicina das UPlver.- li

Ir
'. "

,

.::;:::==::?::;::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::=�::::::�:::::::::::::::�� li ,sidades de Ç,016nia (Alem�nha�. e POrto �Jegre Ir::, o R., J o R � SO 5 LT E R
rr, '

'

,

, li' ,I, CIRUROJA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANC�S E li I CIRURGlfJO DENTlSTfJ I
II A represeDtante do

I' ii ' _,,'

I'
'

.

,
'.

'
,

'I S
';.

. ·

81" ! II
,

CLINICA OERAL ! Moderníssimo "A/ROTOR" • '. 1

iii '-, up�r�nxovaIS -

.: _umenau' 'ii fi Longa prátiea em Dos,pUnis EUrOpg08 1111' 11""1' Reduz o t�mpo de rràba lho
t·

"

I' II Consultódo e residência:
, I e' aumenta o conforto do CLIENTE .

. fi
I

Da. RACHBl .LEHMANN, em Jöraguá, Corupá, ti';' Tel_, 244,' _ R�a Preso Epitácio Pessõa, 40õ " III I'�' ,...;.,;_ ,'.
li

'

. It .1 II' óiI 'Guaramirim, Massaranduba � Es�rad� S��rced�r" II ii CONSULTAS: 11'1" CLíNICA - CIRURGIA - PR, TESE
II precisa ,vendedor(a), com ótima comls�ao. I' ii II �RAIOS X

'I'
· ,i 'ii Pela map.hã: das 8 1/2 ás 1 t horas , I! 1"11'II' 'Informações à Ru�' Juscelino ': " Illl II Pela �arde: das 14 1/2 ás' J l' /2. horas II '.::

ii" ,Caixa Poslai,90!1 ." "II UI (
'.... ".

dA.' )II" ",
" '·.Jaraguá do Sul ,- SC

•

II Ü Atende chamados lambem à NQite II, �I '

An�;co ao uepOSJlO a ,ntarcllca
�

,

, j/ II iI
1I1_!........!.�_.��!_!.�!I!;!!!!!!!;I!-!l===,.. ------- -.-...---.----. -- --.- --------&1 �--------------:::==_-==_:=========:::!I liliiiiillliiiiiilliiiiiiiiiiiiaiGiiliililillili •....,..�I;;;;;;;.:�l......._�. .._............._

:::::::::==--_ __ _-_._-_ _-_ __ _._--_._. -- _-------�- _..
.

Sra: Benta Mascarenhas
de Oliveira, esposa do sr.

João Batista d,e Oliveira;
- ,sra. Dorolhéa Mas

carenhas;
___; o sr. BrvinoGrankow;

Ademir Borges;
,

- Elizabet .Duarte. ,-
VENDE-SE

F::::==--::::::::::===:::====:::=====n

II DR. IVO KAUFMANN 11
ii Il
ii Cirura-ião D,entJsta ii
� �. "

11 CODsult6'rio: - R�p Pres .. Epitacio Pessoa 139 .I!
� u
11 (em frente da BMPRBSUL) ii
II �
:1 / J n
ii - Apa". "agem mogern/ssima - li

ii ' li
I .'1 RAfO X - CLINICA - CIRURGIA,- - I:
'I _'U
ji PROTESE - CLlNICA INFANTIL ii:1

I:M::::::::::==:::::=::::::==:::=::::::=:::==;.-:::=::;::;

Oirurgia e ÇJlínica de �dültos e Crianças
Partos - Doenças de Senhoras

, ,

..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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, ' ,

Registro 'Civil,f;"
tl, �rtre;t}rüllei Grubb', Oficial ;

,

do Regi tro Civ.l do ! o Dis;- "

tritó- ca Comarca 'de ]acag!Jâ. !
.do Su, Estado Je Santa;
: , Cätarina, -Sra.si!:" '" i

-ÍFaz saber qne', có,rrfoarece-"
ram no cartório exibindo os]
documentos ex gidos pe;;! lei i
aiim de se habilitarem p&ra'J

, I casar se;
'i

,Editar ri°,,5794 de 6_ �••64!1
.' Fausto Bertoldi e,

'

,!

Valquiriá Küster
i

, Ele, brasileiro, solteiro, j
lavrádor; ö'atl,lra,l de A,S":
cura, domiciliado e regi :

dente nesta cidade, filho
de Julio Bertoldi

-

e de,.:
CecHa Bsrtoldí. ,

-Ela, brasileira, solteira,"
professora, natural da,
Itu poranga.: domiciliadaré'
residente nesta cidade,
filha de Henrique João
Küster e de Nilza de

Aguiar Küster.
,�

I
-

IEditaÍ n� 5,795 de 68'64
E(lson Antonio
Dornbuseh 'e 'I

Hanàe-Lore Beyer ' ,

Eie. brasileiro, solteiro,
comerciario, natural des
te distrito, domiciliado -1
residen te nesta cidade,'
filho de Roland Harold
.Dornbusch e de Máxima
.Gomes Dornbusch,' ,

Ela, brasileira, solteira,
'doméstica, .natural -de

'l 'Oorupâ, domiciliada, e,
, residente nesta cidade.

filha de Hans q;: Arno
B ...yer e de ,Ahdia Vicente
B,"'yer. :

Edital nO 5.796 da 10-8-64

�' João Steinmach�r' e J
-..\:4 Elzira Vvalz

1�1 Ele. brasileiro. solteiro,
balconista. natural,' de

i Jaraguá do Sul, domici
i hado e, resiâent&:'� nesta,
cida'de� filho 'd� .Iguaciq

: Steinmacher e "de Oatari
'ma Steinmacher.

1
Ela, brasileir�" soheil'ª:

cabeleira: natural. de Ja
raguá do Sul, domicilia
da e residente nesta cb
dade, filha de ,;� Bruno)

-

'Walz e de Alidia" Butzke,
,

Walz, •.� .��� 11
• '..

�>'1 y,

, E pata' que ch<::gue ao CO�'
-hecimenro de todos, mande]
cassar o preseutê edital Iquç
será publicado peta impr,eu'�" •

sa e em cartório onde será
'1 fixado . durante 't 'i dias. S�
aiguem soubêr dé a,lguln nn",
oediniento acuse-o p.ara' os'
:iris !e1rals., '

"
," 'i

AUREA MÜLLER-GRUBBÄ
Oficial ,

Snr.. Comerciante
-

.

e, ,'.
Industrial: .A Asso; .

. eiação Comercial e

Industr ial de Jara
.guä do, Bu é teu

_ órgão de c I ass e.

Inscreva-te ,
c o'm o

assoeiapo ,para a

defesa de teus .in-
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�'CoIUDa ROTARY�'

N.O"2.29t
o Governador em' companhia de sua Exma.

espôsa, visitou die J 22 de Julho, oficialmente, o Rotary.
Club de :São Bento do Sul, onde foi' recepclonade
por tõdos � os compenheírés do clube, em reunião
festiva. Da. Irma Heust Ioivcertnhosamente recepcío
nada rra belíssima residência do rolariano Otávio Maia.
{Esta é a segunda visita oficial do governa,dor do
Distrito 466'. '

'

Seguiu, viagem die 1.° do correnre, em cornpa
nhia de sua espõsa, o Governador Osvaldo Heusi,
cumpr.indo na rica zona do OesteCatartneúse, intenso
programa de vtsuas aos clubes néla situados. Assim,
esteve die 4 em Concórdia; die 5 em Xenxerê ; em

Chapecó, dta 6 e em Ioaçebe e Tangdrá, dias 7 e 8.
Dia 10 de agõsto esteve em Videira e dte 11 em

Caçador, Ontem esteve em visita oficial à Curitibanos .

HOje e 2.a.feira, dia 17 deverá cumprir visitas aos

2,clubes sediados "ne cidade de Lages.
,

�'X-

Gruss aus dem
" ,.Schwarzwald

�foo 'l�eodoro 'Wanke v i s i t� ,s Sit'U$ção da
.

MagistraturaDe Santos vtmos de Em gozo de férias, en-

receber nova colabora! contra-se entre nós o sr.

O Rev. Rastor Richard, ção do sr. �no Th�odoro Werner Mey, prpcedenre O deputado Hélio Car-
l' Rosenbauer' seguiu ha tem Wanke, antigo adm.írador

de São Paulo, ecornpa- (U
. ,

d á D nhadd de sua espôsa, neiro ON - Rio do Sul)
pos com a' sua família 'para o n?sso sen;tan 1'10. es-

d. Iaclre, de seus filhos abordou .na Assembléia
·

a Alemenhe, 'depOis de
ta f�lta, enVl�-nos o. que e de d. Cacilda Gollo. Legislatiea a situa�ão em

·

'

Cum!?rir .' um- ,período de
chama d� humorl�mo Egualmenle encontre-se .que vlve):ri os Iuncíonãrí-

· evangelização pela Igreja �m. �.rova� , .do seu hv�? em nossa' cidade, tratando os estad uais Iace á demo
.Óx Evang!áJica Lutherena d'o Dícíonarío ,Qua�rado., de 'negócios que) desen- ra do Govêrno em . oon-

.

Brasil.
\ ", .edlt.ado pela LIvraria

volve na c, Ditai bendeí- ceder-lhe aumento de
.' Ö, Rev. Pastor' Rosen Freitas Bastos, C. Postal, vencimentos.

bauer servia ultífnemente
899 - Guanabara. rente, o sr. Heinz Zahler,

nosso velho conhecido ..
· a Comunidade Evengéíice O nosso' caro amigo 'Ambos os visitantes
de Barra do Rio Cêrro e, Eno, inicia o seu dtcío- procuraram ,a nosse reda
antes de pertlr, ao apre- närío, asslm :

.

ção pera QS cumprimentos
sentà'r es sues despedidas, A e um gostoso 'bete-pato.
prometeu envtar-nos um Llme Iehz estadia em Jara·_. Rainha do abecedáriocerrao, o que, agora, aceno gua' aos dtsüntos VI·SI··

, é letra importante à beça!
.

,

tece, nos seguln tes iêrmos: _. temes� POl'" ela é que o DICIONÁRIO, .

"Husenbach, den 4,7,64-
Lieber Herr Schmõckel. QUADRADO. agora começa.
Wir

'.

befinden' uos gerade

I
ADÃO E EVA

auf einer Fahrt durch den
'

Nego�c'1·0 Urgenteschönen Schwarzwald da Eva: A primeira poeeia
will ich mein Verspre�hen

.

escrita do. próprio punho
·

nachkommen und Ihnen por Deus, no sétimo dia.
.

eine schöne Karte schicken. ,.Adão ... servíu de rascunho!

Wir selbst dUI'flen schon
viel Schönes in der alten

,

Heimat erleben', auch sind
wir alle soweit noc� gesund.,
Seien Sir mit Ihren Lieben ---------------------

·

.

-recht herzlich von uos

Gegrüsst. Ihr Richard Ro·
, '. senbauer

.

und Familie,."
,

�omos' ag,radecidos tiO

1Rev Pasror Richard R sen·
bauer,' a quem enviamos
'renoyados votos, de ó,im'o
proveito na merecida viá
gem ao Velho Mundo,
junramenle com sua encano
fadora família.

, '.

VeAde·se nesta cidade à
Rua Juscelino um tsrreno
com ärea ds 3.332 m2 -

Muito obrigado, sr. Eno com 50 mil tijolos.
Wanke, pelo envio· da Tl'alar c/ Mário Airoso
éolaboração. . ou Arno Henschel.

A 'reuniã9 sema�al de 7 do' corrente do Rola�y
Club de Iareguã, teve .um 'transcorrer brilhante. A.
srta. Regina Helena Si,lva, filha do cornp. Silva, como
convidada espéclel, em

I bela oração homenageou o

"Dia dos Pais". O Presidente Rodolfo Hufenuessler,
ne hore do presidente, destacou, 615 atividades do
rorerteno Arno Enke na Assembléia Legtslanva e o

comp. Kaufmann, no setor de Serviços lnternacíonats

Vende - se lembrou a data de �i8 de homenagem, à Oswaldo
Cruz, 1945 com o lançamento da bomba erômíce
sôbre Hiroshima e 6/8, a data nacional dá Bolivia. O
comp. Eggon manifestou-se sõbre a redação do
Regimento Interno. r'

A Senhora Irene ,Soelter, espôsa do comp.
Soelter, õfual oradora da Casa da Amizade, prof:?riu r

peça oralória de grande significado, alusivo ao ."Dia
do Papai", seguido de alegre dislribuição de brindes
aos homenageados.

O comp. Murillo apresentou em nome dos rota

rianos ,jaraguaenses, os VOIOS de liõa viagem ao

comp. Rodolfo, que seguiu 3.a-feira úlrima para a

Europa, onde deverá permtlnecer por cêrca de dois
mêses, pas�ando a presidência 'ao comp. Silva.

- A reunião foi conclufda' com a apresentação,
em fila magnética, da palestra proferida pelo sr. Dr.
Mário Alteofelder, pelo comp. Murillo. O confereo
ciSld é rr:édice pediatra, professor da Faculdade

. Calólica de MediclOa de São -Paulo e possui um

sem número de distinções por outras entidades, tendo
realizado a oportuna conferência no auditório da

SESI, em joi.nville, à convite da Delegacia Regional
do Institulo ßmsileiro de ESIUdos Sociais.

encontra-se na forragem verde,

Particularmente, o par
lamentar üdenista foeali
zou a' situação da magis
tratura catarínense, colo
cada em situação humi
lhante face à seus baixos
vencimentos.

r

.

.'

Vitamina C -

larar ja, bémanas.
Vilaminas D - necessária no desenvolvimento

,

dos ossos, encontramos esta vitamina no trigo, feijão,
=======li

em quase 'od�s as rorragens verde.
Sais Minerais. Os principais ßais, que devemos ,O Doutor Raoul Albrecht Buendgens" Juiz de

Criação de Suinos, Com o preço de C{S to.OOO.OO à ar- juotar. a�s alimentos são: Cloreto de sódio, (sal de Direito dg Comarca de. Jaraguá do Sul, Estado ele
• roba do porco,� vale a p�na' prestar a atenção no que COZinha), o calcio, o fósforo, iôdo, ferro e cobrE.. O Santa Catarina, Brasil, na forma da Lei, efC;

escre-vemo'S hOle.
. cálcio e fósforo co'nstiluem 90% do material de que ·FAZ SABBel aos que o presente edital virem

O porco é grande transformador e valorizador é formado o esqueleto. E�istem no comércio em ou dele conheclmenlo tiverem� com o prazo de trinta

,dos produtos e sub·produtos agrícolas e indústriais vários tipos de embalagens.
, (30) dias, que havendo sido designado o dia vinte �

"que não encontram mercado fácil.'
, A ftllia de sais minerais produz raquitismo e sele (27) de agõsto pl vindou'ro, às t 1 (horas), para

,; 'Ao mesmo lempo: na criàção de porcos, o ali.' anemias, falta de Cio, elc.
'.

realizar-se a 3,éI sessão pefiódica co TRIBU:'IlAL .DU
men,to representa urpa grande parte do preço de custo forragenS Verde. - As forragens verdes, podem JURf, desta Comarca, de conformidade com a Lei,

. Cios_ ani�ais gordos. .para crescer e engordar eco. ser da�as em grande quantidade. Quanto mais melhor. foram sorteados os jurados que 'erão de servir o'a

.nol_J1icamente 'sua porc�da posSUe exigências que "'I�ho. e um dos alimentos mdis usados na ali· ref�rida sessão, e que são os seguinles:
.

-

dev.e se,r satisreilas. men'açao dos porcos. Deve ser dado mvfdo e mis· 1 - Angelo Piazera; 2 - loão Lúcio da Costá;
.

..
Para aliwenlar e.conomicamente sua porcada, o lUfado com a

_ farin.ha de carne ou
.

leite desnatado. 3 - Aléssio Berri; '4 -' Gerhar� Artbilr·Marquardr; ,

crIador devê conhecer: '.

. Porcos qu� sao allfnenrados sómeOie com milho, for 5 - Lothar Sonnenhohl ; 6 - Heinrich Gefferf:.
. 1- - As necessidades d,os §uinos de várias

ra-I
rdgeo.s verde e sais minerais. precisam de 9 qUilos 7 - Leupóldo Reiner; 8 - Eugênio Vilol" Schmöcker;

ças, e, nas diferenles' idades.' de altrneolos para formar 1 quilo ViVO. Outro lote 9 - Hans<Breilhaupt; 10 ,- 'Jörn Soelter; 1(- Heillz
,

,2 - As propriedades dos· diversos alimentos de, porcos que recebe a mesma raçãQ e farinha de Barg; J 2 - Elizaldo Leutprecht; 13 -; Ai'thur Mey;
A, éoÍnbinaç,ão·'�de�,vifri()ß alimentos . saiisfaz�m carne, preci�a apenÇis de 4 quilos de alimentos para 14 - Orlc:ndo Bernardino da Silva; 15 - Gen.

assim as necessidad�s
.

9'08r: pQrcos,. c�ama se al{- formar � quilo de p'êso vivo. Edgar Baumer; ,
t 6 - Eugênio José da Silva; 11 ..,.:,..

mentação' racional 'ou ração balanceada. Todos os farinha de. Carne. É um produto dos ma:adouro�. João Math'ias Verbinenn; 18 -:- Augusto Schmi.d!; �

,alimentos s�o constituidos de ma1ér,ias nutritivas; Possui 310fr a Dl% de proteínas. D,eve ser empre: 19 - Alvin Séidel; 20 ..:.. Mano!!1 Luiz da Silva e
,

,cJJamadé!s azotadas ou pr9Jefcas, hidtat.os de carbono, gada para ,?orc?s em crescimento, porcos na engorda 21 - Hermes IK�ueger.
-

,

'gorduras, yüa,ninas e sais minerais., Cada uma des- e porcas crladeJras, A todos \)5. jurado� e' a cada um .de per 'Si,
�'ias substânciàs rem JlInção r esp�cia! na nutrição � Leite Desnatado. - É um dos alimentos que. pos- convida a comparecer naSala das Aud,ências, dêsf:�
.desenvolviJ11ento, Po ,aQimal. . .... .... suem proteínas de al,lo valor e também cálcio.' Jurzo, no forum, no dia e hora supra referidos, sob

·:�.S prolelnIlS,são""impm:tanres. p�ré! fo�roação e
.

05 porc?s d��O a 50.quilos de pêso, devem pena,�'de multa. Faz'saber mais, que na refedda ses

�es,envo,lvlmeOlo dós músculos'. Nas' pôrcas críadei receber 2,5 a � qUilos de deHe gesnatado para cada ;são será julgado o acusado SEVERINO PEREIRA

ras, permHe barrigadas numerosas e aumenta a pro' quilo d milho. Os po.rcos com 45 a· 70' quilos, de· e oulros cujos processo� se prepararem em lempo.
dução de Jei,te. Também os porcos, em engorda pre. vem rec�ber 2 a. 2,5 qUIlos, de- - leite desnatado, para .�, para 'que chegue a9 conhe�lmento de lodos, manda
cisam de proteínas. Elas são indispensáveis na ali- cada qudo de mIlho, os porcos, com 70 a 90 quilos, passar o. pres�nfe edital, que será· afixado no lugar
mentação.. Oú,ros alimen{osnão 'podem ser Iransfor: receb,jrão de 1,5 a 2 quilos di leite para cada quilo de costume, às portas do Forum,. e publicadO no
mados emt'protefnas.e "0 (.>.oroo não pode fazer res�r.· de milho. Para a.,engorda dos cCapados' rpaior?5, jornal locàf "C.orteiá do· pevo". Dado e pàssado
_YClS, (:Je'laS: por isso. deve ser dada na. ração de vez d�y� s�r ��do milho, leite desnatado e mandioca em nes'fa cidade de. Jaraguá do SUl, aos v'inte e sete did.S
em ,quanpo.·

.
.

�'" ,
.

'.' �� " .' pesos JgUlUS..
.

-
. \' do mês. de )ul:ho de mit:' 'novecentos e sessenta e

'i. ,AlimentQs rieos em protefnàs e mais fácilmente Farelo de RasPlIs. Pod� ser dado. na ração' d.os quatro. Eu" Amadeu Ma,hfud, Escrivão; o subscrevf:

encontrados sã.o: FarinHa d� carne, reijão soja leire porcos em crescimento e porcos na engorda. Produz
RJ\'OULJ' ALBRQCHT. BUOoNDGE'N'S' ,

"

desnataoo. ;

.

"

toucinho de bOí;l qualidade. ,Ó farelo d.e raspas de M LJ\;J LJ

,

d' d d b d"
.

juiz de Direito
;

. Hidrato de Ca!bnDo ...�()rn�ce.m e�e:rg,ia armaze�ando man 'loca' e_,:,e .ser u�a I:) na ase. e. �O' a 30% de
. "'." ,\' .

em gordura. Bao multo Jacel� d� encontrar. Ahmen. lotaI da raç�o. Para as porcas crtaäelras apenas na .o$:::=:::::::::=:-'::::====::::::::::::::::::=':::::=====::::'::�
los que possuem säo: Milho mandioca abobora dose de Ib a 20%. !!... ,

..
.

!:
farelo. oe arroz...

'

.

'.' Na alimentação dos suinos pode ·ser usado H Blotee Jaraguá L,tda "II
Marérias Uor�uro.as. ,São ,as substâncias, que' en- ainda a soja, Q nabo forrageiro e "a batata' doce. II. '�.'..'. '[l

carregam as vitaminas no' corpo do. animal. Sãó Engorda. . Para a engorda, a quantidade de -ali- li' 5'0 900S d'e !lU!lOlçO o� '!Irte' do' coo"tru'lr Il

encontradas. em quasi, todo� os alimentos, principal· mend� cOJ11ido por dia, varia com o pêso e a ipade ii. JJ,
.

U 9, "U U I'í O II'
mente no amendoin, sojd, àlgodão e girasol..

'. do alllmal. A engor�a deve se,r iflici,ada o mais ii Fábrica; de 'Bloc�8 de t, imen'to para� c�ns- ii
.. "IIs Vitaminas emJjQra em pequen�s quantjdades �edo ,��s�(ve1. Q j)orco c()� 10 .ou 1,2, mêses de 1'; . �I

tem um papel, muito importante.
.' Idade JéI deve, estar g,ordo. vara ISSO deve' entrar i! truçQe·�. Se V.,S. prete.nde ,construir, B._dquira ii

Vitamina A ,_ Serye para aumentar o qesci- para a ceva com 8 mêses. O porco 'que entra para !l ° matertal desta fábrica que é o mais mo- II
men'to, a l'el'rodução e Q .Ieire. É encontrada na ba. a, ceva com � ano pP, mais, coITIe mais e engorda II . dern.o� ,e_a \?pnst�uçãO sàirá ,mals barato. ii
ta�a doce, no miJho amarelq e vé!g,ens, feijões. menos. Todo �<?rco antes de entrar para a eng?rda II :

'

_, " . F�ANnSÚO MOD.ROCK i;
/ Vitamina ClB ....:. sua. ação é pareci.da com a A •

deve receber um traSamento contra' os Ve'rmes. . ,iI Informaçoes, com. LEOPOI:,DO K!RSTEN ii'
eQcontra·se 00 leite � soro, forragens .verde, farinha NORBER;rO KAESTNER, ..

r 11\ \'.' ,
. nesta praça

'., .1;
de carne. EXlensíonista da ACARESC, \6::::::.,::::::::':::::::::::::::=-_":;:�::::::'::::;::::�:;:::==:::;:::�:::::::::::.J

.
�� rSE VOO:m Jara·

Relnoldo Murara 1 I guaense é MÚ�IOO,

II II' i
não deixe de inscre-

.

ADVOGA.DO ver se na Soci�d�de
==!!=.=_=

dI') CulilHa Art18tJC3.
Ela li e c es s i t a do'

Escritório ao lado da Prefeitura concurso d� todos

JARAGUk DO SUL � I
para proj!'tar a cul-

. tO('a dt-1 nossa terra.
��������������-

Loteamentos a Estrada
Blumenair de proprtena
de da srta. Isolde Hiendlu
mayer.
Informações com o sr.

Otto Hiendlmayer, nesta
cidade.
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