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Itajara
Tênis
Clube

. Fundação: Direror :

Em sessão solene da
Câmara de Vereadores,
foi empossado. dia 31 de
janeiro de 1966, às 9 ho
ras, no cargo de Prefeito
Municipal de Iaregué .do
Sul, o sr. Victor Bauer,
candidado vitörioso nas

eleições de' 3 de outubro
de 1965.

Bauer empossado no car

go de Prefeito, tendo an

tes sido conduzido ao

recinto pela comissão de
stgueda pelo Presidente
da Câmara, proferindo, em
seguida, o juramento de
bem edmlnlsrrer o Muni
cípio, ..dizendo rexmalmen
te: "Drometo exercer com

dedicação e lealdade as

funções. do meu: cargo."

'Em seguida, o vereador
Eugênio Vítor Schmöckel,
proferia a saudação ao
nôvo Prefeito, em nome

de seus ex-colegas verea

dores, segutndo-se a pa
lavra do Prefeito ernpos
sado, que agradeceu co

movido, as palavras ii ele
dirfgidas, conclutndo por
assegurar às autoridades

presentes e à grande mas

se popular, que faria um
governo voltado exclust
vernenre em favor da co

lerividade.

tanta valentia em frente
ao microfone e 20', o de
não ter podido o povo
de Ieragué do Sul, assis
tir as solenidades de pos
se e transmissão do cargo.
porque os pronrierérlos
da Rádio Iaragué. que
por sinal ee identificam
com a pessoa do candl
dato derrotado em 3 de
outubro, terem proíbido
qualquer movimento nêsse
sentido, embora o corpo
técnico estivesse pronto
pare trazer ao povo íere
guaense, ao vivo, no mo

mento exato, os aconte
cimentos ctvicos do dia
31 de janeiro de 1966.
À tarde, pelas 17 horas,

a praça defronte à Prefeil
rura esteve completamente
tomada por populares, exl-

gindo um pronunciamento
do nôvo Prefeito, sauden
do a grande qJassa popu
lar o' novo edil com
"Viva o Vlctor", em meio
de estrondoso foguetório
partindo dos populares
presentes. Novamente fa
lou o Prefeito Victor Bauer,
dizendo eo povo, das
suas ínrensões de governar,
tendo por lhe apoiar o

povo que lhe carregou
pera as escadarias da
Prefeitura.
Ainda altas horas da

madrugada, algumas sen

tonas e vozes festivas
ecoavam na noite que ia
morrendo: .: "Os votos
da' cidade e os votos da
Figueira, queremos Victor
Bauer prd acabar com a

roubalheira."

A -Diretoria do lrajera
Tênis Clube esiä org8Rizando'
um 'programa recreativo
muito ínteressanre pera
o corrente ano. Assim é
que, pare o dia de hoje
está previsto a realização
do Grito de Carnaval,
econtecirnenro pare o qual
estão sendo convidados
os sócios do Clube, Atlé.
tíco Baependl. O aconte
cimento ressalte de i.npor
tância porque as duas prin
cipais sociedades interli
gam-se na realização de
bailes, poestbílttendo a

ambas as sociedades a

p a r t i c i p a ç ã o em

reuniões sociáis mals
frequentes. Os 'sócios do
lralere e do Baependi, de
veriam presligiar o esforço
da diretoria da soctedade
da Rua Exped. Gumercindo
da Silva, I principalmente.
tendo em vtsra que as reu

niões sociais, ultimamente
em Iereguä do Sul, tem sido
muito fracas. e 08 prelulzos
com a contratação de con
juntos musicais tem afeta
do as finanças mlnguedas
das sociedades. O compa
recimento' pois, émais um
passo em prol do reergui
mento da vida social em

laregué do Sul. Participe
desse movimento salutar,
sócio do Irelara Tênis .

Clube e do Clube Atlerico
Baependi.

.
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Concorrida a solenidade de
POSSE DE VICTO'R BAUER

Orgão de maior penetração no interior do nordeste catarinense

Com a presença das
altas autortdades CIVIS,
militares e eclesiásticas e

grande massa popular, em
presença dos vereadores
João Hermilio Cardoso,
Erich Beptiste, Clemen
ceau do Amaral e Silva,
Feustino Girolle, Rudibett
Schmelzer, Eugênio Vitor
Schmöckel, João Lúcio
da Costa e Francisco Mo
drock, foi o sr. Victor

Ao contrário do que o

Prefeito Roland Dornbusch
anunciara ne .sua alucução,
domingo último na Rádio
leregué, a rrensrnlssão do
cargo de Prefeito não se

deu às 15 horas e sim,
às 10 horas da manhã,
não comparecendo o Pre
feito para passar o cargo
ao seu sucessor, daí o de
lamentarem-se duas atitu
des que chocaram protun
demeure a opinião pública:
1°) - O de não ter com

parecido o Prefeito Dorn
busch pera a entrega do
cargo, depois de deitar

I Carias e Consullas I Eleições no CHimara
• _ . . Terça-feira última, rea'l administrativo do Pretei- que despeitavam as dís-

ComercIante. Nesta: - Um auxiliar de tls- lízou-se a primeira ses- to Victor Bauer se devia posições do Regimento
ealização; oonheerdo pOL' João Vadio, aa SUIl lição são ordinária a Oâmar So êle, concluído por Interno da Casa, que.
fiscalízudora, pelo interior, tem feito comentários de Vere�dore8, com o apelar ao Pre8jden�e parecia ignorar c�mple-

_

.

A' _. • comparecímeuto dos ve- Loreno Marcatto que nao tamente, no que. fOI brus-desairosos sobre certos eserttõrios contábeis. Póde readores títulares e o sr. se deixasse seduzir pela camente interrompido
êle fazer isso, sem prova? Francisco Modrock, subs- sêde do poder ou da pela presidência, o qual,

I
RESPOSTA: _ Pàrtindo de quem parte, pöde.

tituto legal de Victor vingança, já que a maio- sem motivo plausível e

A estupidez, a ignorância e a irresponsabilidade, Bauer, em virtude da re- ria da Câmara, por êle sem apresentar dísposí
em tais easos, não tem Iimite. Nem no espaço, nem

núncia ao cargo, para liderada, passava nesse tivo legal que o autorí

no tempo. Pena que o Govêrno (o de Celso, bem assumir a chefia do Exe- Instante da condição de zasse, cassou a palavra
entendido), com setores frouxos, nomeasse homens cutivo Municipal. Grande situação para oposíçäo, do vereador Lúcio da

massa popular se fez devendo exercer o seu Costa, para encerrar os
desse naipe. Aliás. o Governador relutou em assinar

presente aos trabalhos, cargo como verdadeíro trabalhos da sessão. A
o äto de sua nomeação. S6 aconteceu ap6s muita
pressão política em que predominou o intaresse de

a ela comparecendo o magistrado. Após a alocu- saída, os populares, que
premiar os "serviços" prestados ao finado PSD. reporter Osório José que, çäo do vereador Clemen- acompanhavam atenta-

por sugestão do verea- ceau do Amaral, de con- mente a todos os movi-A nomeação, contudo, não poude apagar a sua E V 1
condição de semi'analfabeto. Nem mesmo, o de

dor u g ê n i o Hor gratu ação aos eleitos mentOj, vaiaram a atitu-

.
desordeiro e frequentador de cadeia. Muito menos

Schmöckel, foi admitido em que manifestou 811a de do Presidente Loreno
ao recintó da Câmara, posição de vigilante e Marcatto, quando, entre a

o processo que contra êle corre, na Justiça, por f' f' l'
A

desacato a um Jllliz de Direito. Devia recolher-se o
a 1m de que pudesse Isca lzador do

.
novo assistência dizia que era

infeliz para benl:lfeciar-8e da ajuda que, const,ran-
malho,' executar as suas Prefeito, usou da palsvra "absoluto", como presi·

,gidamelJJte, os outros lhe dão. li:. o caso de certo
ativide:les profissionais, o veresdor João Lúcio dente.
junto ti:- Rádio Jaraguá. da Costa, que, inicial· De IH.mentar.se a ati·

espécime de suino que, quando come se lambus& Após a leitura do expe mente, agradeceu os vo- tuJe tomada pelo nôvo
e, satisfeito, entorna o côcho. diente, iniciaram-se as tos dados à sua pessôa, Presidente da Câmara

eleições da . nova Mêsa para em seguida dizer, Municipal, que transpira
da Câmara, verificando- que as palavras proteri- como verdadeiro revan'
se o seguinte resultado: das' pelo Presidente chi8mo, danoso para os

Loreno Antonio Marcatto, interesses da coletivida·
não eram sinceras, Dor- de..
que, em nenhum tempo Aguardamos, com es

de seus 3 anos de Pre- peran'ça, melhor comp'or,
sidente, dera mostras de' tamento do Chefe· do
trabalhar· em prol da Legislativo, sob pena de
coletividade, afaf3tado êle próprio ,desencadear
das questiúnculas politi- uma onda de discussões,
casO chamando a atenção de resultados imprevisi
ao Presidente para, átos veis.

muniaip.al

jide .

fe;r�ir� 1
I dia;, I
�. �o Grafico·.1
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',DEDO NO 00001

Pr.esidente: Loreno Antol
nio Marc!ltto 6 votos -
João Lúcio da Costa 5
'votos; 'Vice Presidente:
Erich Baptista 6 votos -

Clemenceau do Amaral
5 votos; 1.0 Secretário:
João H. Cardoso 6 votos
- Henrique Wolf 5 vo

A Polícia paqlista aeaba do "staH" que comandou tos e 2.0 Secretário: Wal-
de prender Josias .caval- a candidatura Loreno I do Krutzsch com· 11 vo
canti' Sena, ex-delegado Marcatto, reaÍi2'<.ou· tôda ·tos. O presidente da
de Polícia de Jaragná;do a série . de estrepolias, Câmara, declarou empos
Sul e Tubarão e amigo inclus,ive aquela do dia 5 'sados os eI.eitos, agrade·'
.íntimo de alguns figurões de outubro de 1965, quan· cendo '.1 lealdade parti- Em edições passadas; veRtimento da estrada que 'randuba que, ouvindo o

dest'a terra. O ei-deleg�do do, em frente da firma dária dos que apoiaram abordamos o caso· das embora estreita, é uma nosso apelo,' acaba de
é autor' de \lMios' crimes· Marcatto, só por milagre o seu nome e prometen estradas municipais. que gostosura para viajar. determinar os' serviços
nos 'Estados de São Paulo, não se verificou

r.
\lerdà- do trabalhar com interes- interligam vários muni- de reparos ao trecho d8

Goiás, Rio Grande do Sul deira chaciul,t, em virtude ee pelo de,senvolvimento cipio_s do norte catarinan-
.
Quanto ao que respei- referida' estrada, tudo

e dê Santa Cátárina, nO-" 'de sua
-

inoportuna inter do MUQictpio, ajudando se e que conduzem, nesta ta à Estrada São João- levando a crer que será
tadamente nêste último venção.:' no que estivesse ao seu época do ano, para as Santa Cruz, o trecho de o prolongamento de uma

estado, onde aplicou gol·, a:lcance, o nôvo Prefeito. lindas praias de S,anta GUaramirim, administra- Qôa estrada, à partir de
.

pes que sobem a muitos O "dr" Josias chegou Segqiu 8 palavra do ve· Catarina. Apontamos a do pelo Prefeito Lauro Guaramirim. SQmos agra-
mil h Õ e s de· cruzeiros. à capital em' àvião da reador Eugênio Vitor Estrada Poço' Grande e Zlmmerm�n, hoje o Pref. decidos ao Prefeito Emi··
Recorda;se', que o dele- Varig, escoltàdo por poU· Schmöckel, para ressai- a Estrada São João.Santa Bylaàrdt sempre .esteve Jio Mank�, pelo interesse
gadO Josias Cavalcanti ciais,: onde' o criminoso tar a importância'. do Cruz. Acostumados a bem conservado. Agora, 'dem-onstrado aos rizicul,
Sena, tetoe atu3_ção ati\lá foi recolhido à cadeia pleito e da respon"a�ili- re�onhecer méritos, te, para nossa 'satisfação, tores e 80S banhistas,
na campanha política de local' e onde aguardará dade que pesava nos mos a proclamar 'que a temos a reconhecer mé- que vão em busca das

Jaraguá' do Sul, oode, o acerto' das contas com hombros do nôvo Presi Estrada de Poço Grande ritos nà administração do praias de Barra Velha.
por sugestão e interfe- as Justiças de São Paulo dente da Câmara, pOis'j es t á surpr,eendemente Isr. Emilio Manke, prefei'l Itajuba e Piçarras. R.,ara·
rência do ex-Prefeito e e de Sahta Catarina. grande parte do sucesso recuperadal com um re· to Municipal de Massa· bens, sr. Prefeito.

Preso
ex;"'delegado
Josias Sena

A cana está endurecen
do para cima dos comerci
antes de carne de S. Pau·
lo, Rio e Curitiba, pois
numerosos açougueiros já
foram autuados e até prê
sos. A SUNAB liberou a

.

carne de 1 a. mas tabelou em
-

Cr$ 760 e Cr$ 950 o pre
ço da carne de 2a. com os

so e de 2a. sem osso res

pectivamente. Edeterminou
ainda que quando n-ão hou
ver carne de 2a., a de 1 a.
deverá ser vendida pelo
preço de 2a. Assim é- no
Rio, S. Paulo e Curitiba:

E aqui em Jaraguá. para
onde é valido tambem ês
se tabelj:lmento, será que
é assim? t ••.

Porabens, 'Srii Prefeito

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORRllO 00 POVO"
,

(Fundação: flrlur müller - 1919)

. Emprêsa jornalÍ!,tica
"Correio do Povo" Uda.

• 1965 •

,
Diretor

Eugênio Vitor Schmäckel

ASSINAl'URA :

Anual . • • • CrS 2.500
Semestre . • • ·Crf 1.300
Avulso ; . . • Cr$ 50

I
BNDBRÊÇO:

Caixa Postal, 19
I\venida Mal. Deodoro, 210

.

Jaraguá do Sul • S. Cat�rina
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II Jl))lo IElnCIBI OCA lUfMLANN ii
II· ltIÊDIUO UIRURGIA6 II
II Formado pelas Fatuidades de Medicina das .Univer-

I

II

II sidades de Colónia (Alemanha) e POrto Alegre
II CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B

II CLINICA OERAL

II I ooga prátlea em Hospitals EUfO,9U8 II o

II Consultório é residência: Il
ii Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 'II,II IICONSULTAS:

II Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas II
li Pela tarde: das 14 1/2 ás 17· 1/2' horas 'III'1

II Atende chamados tambem à Noite, II
'L .:..__ . _.lJ�-_._._---------------...,._ ...._---------:?

- sr. Oscar Guilherme
Gneipel; ,

- Lori' Lawin;
- sra. Renata, espôsa

do sr. Guido Fischer.
- Inês Eulália Wunder·

lieh.

.,---Anive,.sá.r�os .

Fazem anos amanhã:

Sra. Gertrudes Bruch
Trapp;
- o jovem E d g a r

Gramkow;
- o jovem Arcelino

Plccoll ; .

- o menino Eloí, filho
do sr. Francisco Wasch.

ou».

Sra. Otilla, espôsa do
sr. Hermínio Moser;
- Eugênio Pradi Sobr.;
- a jovem Val é r i a

Karsten;
- ôeraüne, espôsa do

sr. Geraldo Vieira;
- sra. Noêrnía Funke

Natalino, em São Paulo.

Fazem anos hoje:
Srta. Terezinha Nicoluzzi;
,- sr. Eugênio Strebe;
- Iracema Lempke ;
- Edelmet Döring;
- Jorge Luiz Negel , .

- o [ovem Orlando
Bortolinl, em Estrede Nova.

Dia 7:

ôra. ôelly, espôaa do
sr. Erwino Lernke :
- sra. Angelina, espôsa

do sr. Lendísleu Petry;
- sra. Renilda, eapôse

do sr. Julio Manske, em

Francisco de Paula;
- o jovem Reiner Mo

dro, em Frdncisco de Paula.

Registro Civil Edital n° ,6.116 de 28-1 66.
" Aquiles Belarmino .Gon

Aurea Müller Grubba, Oficial zaga e
do Registro Civil do 1.0 Dis- Rosalía Miodutzki

, trito da Comarca de Jaraguá
do Su', Estado de Santa

Catarina, Brasil.
Faz sabe r que comparece
rem no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
atim de se habilitarem para

Edital nO 6.117 de 2.266.
. Walter Rübenich e

Luiza Planinscheck

Ele, brasileiro, solteiro,
comerciante, natural de
Píratuba, neste Estado,
domiciliado e residente
em esta cidade, à rua

CeI. Emilio Jordan, filho
de Osvíno Rübenich e de
Ereilía Antunes de Mattos
Rübenfeh.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica. natural de
Jaraguá do Sul domici
liada e residente em esta

Ele, brasileiro, solteiro, cidade, filha de Artur
lavrador, natural de Planínschek e de Rosalía
Jaraguá do Sul, domící- Leier Planischek.
.Iíado e residente e.m �io E,para que chegue ao co

�êrro II, nest� ,dI�trIto: nhecimento de todos, mandeifilho de Hartwlg S.�hroe passar o presente edital queder e de Erna Grutzma- será publicado pela imprencher Schroeder.
sa e em cartório onde será

Ela, brasileira, soltei afixado dur ante I'i dias. Si

ra, doméstica, natural de alg�em souber de algum im- Auxiliar para Eseritório Uma sorveteira toda
. B1umenau neste Estado pedimento acuse-o aara os com boa letra e conheci- reformada com 3 furos edomiciliada e residenté tins le�ail).

, mentos de contabilidade.
. em Barra Ido Rio Cêrro, AUREA MÜLLER GRUBBA ESCRITÓRIO FISCHER

6 bujões, com 3 metros

neste distrito, filha de Olicial Mar. Deodoro N. 204 de comprimento. Tratar

Leopoldo Krueger e de I com o sr. Severino Poffo,
Lydia Krueger. �--�._--------------� Rua Rio Molha - Jara,

Edital n° 6-115 de '28,1·66 Vende-se uma Mar'cenaria guá do Sul - SC.

, Conrado VVasch e

Maria de Lurdes Zipf

Por preço de ocasião,
vende-Se uma propriedade,

, 1f:==::::==::::7.=========:::::::::========:::=::::::=�==:::í�=======::::::=�:!::::===� situada defronte à Escola
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/ . II Reuniàas Albano Kanzler.
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II Dr. J�a�nim �. W. J���,tin�· .� ��:�::�r��;�::'�?��S�O�111 DR, IVO KAUFMANN II'
i! Advogado li Elelromolores Jaraouá S. A. II CIrurgião Dentista II .

II II II I!
I! li·l"
ii I!!J ii-
,II E S C R I T Ó R I O: A V. MAL. D E O D O R 0, 122 li VENDE _ SE ii Consultório; - Rua Preso Epilacio Dessoa 139 ii
II li!1 I II

I!! JARAGUÁ DO SUL II Casa para Moradia bem no· U (em fren�e da BMPRESUL) II
'1 II. ii IIii I! Centro da' Cidade '

II
- Ap."e/hllgem moc/ertÍissimll -

ii
II II, I ii

II .MAN SPBIUDT DEUTSUH: " Tratar. com Bastos, Av. Ii RAIO X _; CLINICA - CIRURGIA ,iiiII, . !I Mal. Deodoro da Fonseca, II PQOTESE - CLINICA INPANTIL II
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casar-se:

Edital·no 6.113 de 27-1·66

Lino Meurer e

Isabel Ferrazza

Ele brasileiro, solteiro,
lavrador, natural de
Jaraguá do Sul, domici
liado e residente em

Nereu Ramos, neste dis
trito, filho de Pedro
João Meurer e de Hilda
Momm Meurer.

'Ela, brasileira) solteira
.doméstíca, natural de
Guaramírím, neste Esta
do domiciliada e residente
em Nereu Ramos, neste
distrito, filh a de Olivio
Ferrazza e . d e Maria
Wintiki Ferrazza.

Edital nO 6�114 de 27-1 66,

Udo Schroeder e

Ingrid Krueger

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador; natural de Ja
raguá do Sul, domiciliado
e residente em Garibaldi,
neste distrito, filho 'de
Miguel Wasch e de Ce
cilia Erhardt Wasch.

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, natural de

Jaraguá do Sul! domici.
liads. e residénte em

Garibaldi, neste distrito,
filha de Alois Zipf e de
Ana, ScheullEk Zipf.

"

,

Dr. Francisco Antonio 'Píecíeae
M:�.J[)YCO - C.,H. .. JH: .. 1.'7

Cirurgia e Clínica de Adultos e Crianças
Partos - Doenças de Senhoras

Ele, brasUeiro, solteiro,
funcionário público, na

tural de Indaíal, neste
Estado domícílíado e re

sidente nesta cidade, à
rua Emilio Stein, filho de
Belarmino Ramos Gon
zaga e de Ana Gonzaga.
'Ela, brasileira, solteira,

doméstica, natural de
Encruzilhada, neste Es
tado, domiciliada e resi
dente em esta cidade,
à rua Emílio Stein, filha
de José Miodutzki e de
Maria Miodutzki.

Dia io:

- Álvaro Batalha;
- sr. José Santos;
- sra. Idalina, espôsa

do sr. Ricardo Grimm, em
Francisco Paula. HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ .- CORUPÁ

Residência: Dr. Nereu Ramos, 419

II c o :H. 10'p A. - 8ANll'A CA1rAH.INA I

�m�'r""i'�'ri'nim'â"n�
�:. CIRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BILIA. i:.RES, INTESTINOS - Cirurgia de Senhoras B

� Diagn6stlco Precoce do Clncer nas Senhoris

��� ColftuniclI aos seus clientes que atenJer. no seu

1� novo consu/t6rio ii Rua Artbur Müller n' 160 �l
fi (AO LADO DO NOVO HOTELl :)

It ...��,�Y:·'��":"'�;.�'::'�:Y�:::�""':'Y'���=�:::., ..1

Dia 8:

Francisco Meier;
- Emílio Behling;

Dia 11:

Alberto José Rubin!;
-. sra. Ana, espôsa do

sr. Harry Buchmann ;
- sr. Geraldo Vieira;
- sra. Juliana, espôse

do sr. Esteíeno Finta;
- sr. Adolfo Emmen

doerfer;
- WaHy, espôsa do sr.

Erich T. Bräuer;
- Karin Marlene Hufe

nuessler ;
- o jovem Renato Nagel.

Da. Nina 'Biese
Pára felicidade de seu

filho Leopoldo, com quem
reside em Estrada Nova,
comemorou dia 3 do cor
rente a avançada idade de
93 anos a estimada anciã
Da. Nina Biese.

"Correio do Povo" envia
sinceros parebene a an i
verseríente, extensivo a

seu filho Leopoldo.

rr:===============:::===�
II, Blotec Jaraguá Ltda. II
It II r

II 50 anos de auanco na arie de con'lrlir II rF========:::== . -===-======�

II!
l)

1111 DR. WALDEMIRO MAZURECHEN !!
I Fábrica de Blocos de Cimento para cons- li II f ii
II trações. Se V.S. pretende construir, adquira U II CL NICA �ÉDICA - CIRURGIA GERAL ii
II o material desta fábrica que é o maís mo- ii II ii
ii derno, e a construção sairá maís barato. II It ::
I n II ::
:: _ FRANCISCO MODROCK II II ii
!! Informações com:

LEOPOLDO KARSTEN II II ULTRA SOM n
II II:: ONDAS OURTAS II

nesta praça li ii R. ULTRA VIOLETA ii1.
__

.

... ..)j IIII . !: .

�---------------_.-----------_ .......

I Rua Presidente Epitácio Pessôa 704 'ii

Vende-se �::=--===========:::,:::.:.. ==--=di
m �!!!!!P' �I • If-:nI!!!!!!!!!!a

._ •

I, DR. JORN SOELTER IIUI I CIRUR6/ftO DENTISTfl 'I
_

I Moderníssimo "A/ROTOR" i
I Reduz o tempo de traba lho •

.

e aumenta o conforto do CLIENTE. I'

I
CLíNICA - CIRURGIA - PRÓTESE i

I

RAIOS X

II. Consullório: Av. Getulio VargÇls, t9�

(Anexo ao Depósiro da Antarctica)
I�IEm..aEEa&E.!,EE�;aaEBm��wmE�EE..EEsa=��.1

Precisa-se

I Contador
2 Instalação de fôrça interna
3 Chaves para motor
I Motor Arno 4 HP
I Eixo Je circular com 2 circulares
I Furaderia
I Galopa
I S rra Fitá·
I Lixadeira
I Banco
I Translrtis�ão
I Polias
5 Correias.

Tratar com Oldemar Thomsen
Rua Nei Franco, 555 (frente ao campo do Baependi)

Vende-se
.

Uma propriedade com

15x49, com casa de ma

d�ira €Im perfeito estado,
mais um rancho de 5x8,
sito a Rua RodoUo Hu
fenus$ler, nesta cidade.

Informações nesta
redação., •

Dp. ReinoldoM�
II ADVOGADO ,II

VENDE-SE Escrit6rio' ao lado da Prefeitura

JARAGUÁ DO SUL=
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AMIGO. CRIADOR: Como o senhor sabe, há
muitas doenças que atacam o gado, diminuindo o
seu valer e mesmo causando a morte do animar"
com grande prejuízo para . o seu proprietário. Gos
taríamoa hoj.a de falar-lhe sôbre uma doença muito
séria, afim de que O senher possa defender seus

Na manhã de domingo entepessedo, dla 16, o animais dela. 'Prata-se da RAIVA, também chamada
povo de nossa cidade iêve ocasião de apreciar um em alemão de HUNDSWUT ou WASSEROHEU.

Aos �rinta e .um días do mês de janeiro do espelá,cul? inédito, e até �cerlo ponto constrangedor A raiva ataca principalmente os bovinos.vAs vêzes,
ano de mil novecentos e sessenta e seis no Ga pare aqueles que, como esle ertlcullsta, almejam uma mesmo os cavalos, cabras e porem! podem ser infec-
binete do Sr. -Prefeíto. Municipal prese�te o Sr. Pálria grande, Iorte, rica e com seus filhos desfruo tados. E como surge a doença? Ela é transmitida

.

Manoel/Luiz da, Silva, funcionário público aposen-
tendo de elevado padrão de vida. pelos morcegos chupadores de sangue. Durante a

tado, representante' credanciado do Sr. ROLAND Queremos nos referir à um grupo de 43 p25S0as noite, êles saem de suas cavernas, entram nos

HA�OLD pORNBUSCH-Prefeito Municipal, e de- entre homens, mulheres e crianças, .tôdos mel urate- estábulos e mordem os animais, passando. então à
mars autoridades civis, militares e eclesiásticas dos, que eportarern em Ieraguä dizendo-se prece- êles a doença. Uma vaca que tenha adquirida a

além d'e 'vereadores, todos abaixo assinados e
dentes dos garimpos de Mala Grosso, e que .flzeram doença pode-se dizer que está perdida, Alguns dias'

funcionários públicos Municipais; pelo Sr. Manoel das e��adas da Estaçâo Ferroviária e da praça após a picada aparecem os primeiros sinais da

Luiz. �a Silva foi transmitido o cargo de Prefeito Irontelríça o seu ecampernenro. doença do animal. �le caminha com insegurança,
MUDlCIpal ao Sr. VICTOR BAUER. eleito. para êsse Essa, gente chegou aqui por via rodoviária, perde o apetite, fica triste e o remoia é dificultoso.
elevado cargo nas eleícões de 3 de outubro de desembarcou e tornou as escadas de nossa Gare No fim fica paralítico, não podendo levantar-se
1965, já legalmente empossado pela Egrégia Oâma- com dezenas de sacos, mentes, colchões, caixotes. e mais, e ali então morre; Nota-se que o animal doente
ra Mu�iciPB:l. Obser:v�das as formalidades legais e

até gaiolas com passarinhos ludo num estado numa treme; range os dentes e geme. Pela bôea corre

de .estílo fOI transmltído o cargo de Prefeito, usan-
. �romíscuidade própri?s só mesmo de renrenres ba- ,oma baba. espumosa que à pessoa deve tocar, por

do da palavra o representante do Prefeito RO- tidos por grande carésrrofe. Depois, ficaram sem ali- que ,pode pegar a raiva. Se alguém tocar nessa
LAND HAROLD DORNBUSCH e o Prefeito empoa-

nar pare onde ir, sern saber afinal, o que fazer. E baba ou fôr mordido deve imediatamente procurar
sado Sr. VICTOR BAUER.' essa circunstância do "não saber o que fazer" é um pÔ.8tO médico. Para combatar a raiva, o senhor

Nada maís havendo a tratar encerrou-se a que se lorna chocante, pois quando um grupo de deve Juntamente com seus vizinhos destruir os

presente ata que lida e achada conforme vai as. pessoas se desloca .pleneledamente, mudando-se de morcegos que existirem na região. Todos podem
sinada por todos os presentes.

'
um lugar pare outro em busca de emprêgo, de novas �ll1dar nessa tarefa, porque é para o bem de tôdas

Jaraguá do Sul, 31 de Janeiro de 1966. terras, de melhores dies, ainda se admire, pois é as famílias da localidade. E principalmente, deve

(As.) M. 'Luiz Sllva-Representado do Prefeito fato por demals comum. Mas o pessoal que naquêle pedir aos veterínãríos da região que vacinem o

Roland Harold Dornbusch, devidamente credencia- domingo pela manhã se aglomerava nas escadas da gado cada ano. Aqui na nossa região de Jaraguá
. do. _ Prefeito empossado.' Estação Ferroviária não obedecia à nenhum plano do Sul, a secretaria da Agricultura está fazendo

Em tempo: _ A pedido verbal' do Sr. Prefal- de deslocamento e ficou em Jaraguá assim como po- uma campanha de vacinação, com muitos funcio
to eleito, consta ainda, da presente ata, o seguin- dia ler seguido pera qualquer outro lugar. Eram nãrios percorrendo as localidades com a finalidade
te: _ "Recebo o exercício do cargo de Prefeito pessoas desarvoradas, e ora falavam em viajar pare de realizar êste trabalho. O (lenhar deve então
Municipal, reservando-me o direito de proceder Blumenau, ora pera S. Francisco ou Florianópolis. permitir que êles façam a vacinação porque assim

.oportunamente uma rigorosa verificação em tôdas O que o falo não deixou de positivar, é o eví- seus animais ficarão garantides e o senhor ficará
as contas do Município. Deixa de ser apresenta-

dente desajuste qu� ai�da �xis�e. em certas regiões mais sossegado. ALOIZIO MARTINS
da a prestação de contas e relatório, ou outro qual- do nosso País, POlS nao ha duvl�a que se rreteva Eng. Agr. Estagiário da Acaresc
quer documento, visto não se achar pronta a parte

de um grupo de 43 pessoas desajustadas a procura
.

contábil. A pedido ainda do Sr. Prefeito, foi de nao sabiam de que, já que não atinavam ao certo Vende-sesígnada uma comíseão, composta dos Srs. Verea pare onde ir, porque ir, o que fazer.
dores João L. da Costa e Otacílío Ramos, para � Como. dissemos, o espetãculo foi constrengedor
procederem uma verificação do numerário exís- e sôbre ferir os nossos sentimentos petrtóticos ainda
tente nos cofres municipais, os quaís apuraram nos enrrlsreceu bastante, não tenro pelas pessoas
os seguintes: Em moeda. coerente a quantia de ladultas que essas mal ou bem ainda raciocinam,
Cr$ 133.500; em Bônus do Estado Cr$ 500.000' em �as_ pel�s crian_ças, a metorte de tenra idade e que
vales de origens diversas, Or$ 639.924; de acÔrdo ia rao cedo esrao a se detronrat com urna situação
com a informação do Sr. ERICH SPRUNG, Conta- de miséri� pera a qual não concorreram, e que não
dor da Prefeitura Municipal e Tesoureira Munící- podem minorar por inteira carência de condições
'pal, Sra. Da. GENY COSTA DE OLIVEIRA E SILVA, ffsica5.

declararam que a contabilidade até a presente !!I---------------..---da�a, não se acha encerrada,. isto é, do mês de ja-
neiro dO' corrente ano, afIrmando que, digo, 08
mesmos funcionários que o balanço financeiro de
1965, acha·se concluído; que a verificação acima
referida., foi feita em companhia da Tesoureira,
'Sra. Geny Costa de Oliveira e Silva e Contador
Sr. Erich 8prung. Nada mais havendo a tratar
deu-se .por .

encerrada a presente ata de posse,
que val assmada por todos os presentes, inclusi,
ve pelO' Sr. Prefeito eleito, Sr. VICTOR BAUER e
o representante credenciado conforme procuração,
Sr. MANOEL LUIZ DA SILVA.

(ASS.) - ,M. Luiz Silva, Victor Bauer, Erich
Baptista, Clemenceau do Amara! e Silva, Rudibert
Schmelzer, Francjsco Modrock, Waldo Krutzsch
Alberto' Moretti, João Lúcio da Costa, Eugêni�
Vitor Schmöckel, João Herminio Cardoso, Henri·
-que Wolf. Leônidas Herbster, El'ich Sprung, Oota-
cílio P. Ramos, Geny Costa de Oliveira e Silva,
Pedro Fagundes. Francisco Fischer, Armando
Dutra, W. fSchmitt, Frederieh Keiser, Lauro Braga
Belarmino Garcia, Alberto E. Vasel, Raul Marcol'
!a, Affonso Franzner, Antonio Abelitlo, Rolando
Wischral, Hugo Alves Garcia, Lourenço Gressin-
ger, Avelino Piccoli, Jôsé Pereira, João Mathias ----------------••---
Verbinen; Leonardo Esletskoski, Rud_olfo Kaiser,
�lbino Moreira, Ingo Schumann, Osni Müller,
Hárry Butzke, Rudoldo Butzke, Genésio de Araú-

.

ja, Constantino Buzzarello, Erich Döge, Wolfgang
Paupitz,. Arno LinO' Welk, Victor Ba�hmann,
'Osw.aldo Bichs.taedt,_ .Paulo Papp' Jr., ,Eug�nió
Gascho, Be,rtoldo .Jungton, Turibio Elísio, Curt
Bükn!,r, Leopoldo Gorges, Udo Milnitz, Alfonso
íNienow."

.
" .

,

� I.:

Declaro para todos os

efeitos legais, que' tendo
sido extraviado oilo reci
bos no valor de 50.000
cada um, todos assinados
pelo senhor Agoslinho.
Gagliano. provenienl� da
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I Jàraguá do Sul, 31 de
c
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II fi II Gabriel Gesser �
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C,om escritório' né�ta cidade à Av" Marechal Deodoro
Iii N

·

d' O' •

1-,'1"
da Fonseca nO. 122, para melhor s�rvir se�s' � 1 i e n te s ; I�' egóGlo e casl,ão
mantêm est.reito intercâmbio ]'u'diciário com os ex·Escritórios I

:1'- 'I" 'Vende-se centro uma
II 'de' A,dvogacia DR. HEROILIO ALEXANDER DA LUZ, 'propriedade' com aproxi·
III c�m sede em Joinville e São Francisco do Sul; está em iR madamente meio morgo

I,·· condições de, também, aceitar causas 1 C' mlll de terra, sito à rua Do-
.. J>ara ,aque as o· mingas da Nova 262. �.

íü marcas, sem, maiores onus para seus constituintes. , I'
Tratar co'm o·sr. Álvaro

UI Pereira. no· local ou na

III !"I H ii !!!II!l�i U ll' 1ii!III_!EiE!l! " j H '1!EE!1II Metal. João Wiest S.A. iilllIII!I·"".'''.''.'_.. ...�� ••_...;
u

Ata da Transmissão do
Cargo de Prefeito Municipal
de Jaraguá do Sul \

o,

ESPETÁCULO CONSTRANGEDOR,
Domingo Antepassado, nas escadas da Estação
Ferroviária - UIp grupo de 43 pessoas mal

tratadas, a maioria de crianças, "

Por J. DE CASTILHO PINTO

Informativo AC'ARESC

- Centro
t

Vende-se uma propriedade contendo uma
casa de material e uma casa ds maneira situado
à Rua Epítäcío Pessôa, 497 em Jaraguá' do Sul.

Informações com Dr. Picciofli, em Corupá.

ocorrido no dia 29 de janeiro de 1966,
com a idade de 60 anos, 11 meses e 21 dias.

A Família enlutada vem externar por
êste meio os seus sinceros agradeoimentos a
tôdas as pessoas que a, auxiliaram no duro
transe por que passou, a todos parentes,
amigos e vizinhos que enviaram flôres, corôas
e acompanharam o falecidl) até sua última
morada, bem como ao Re'vdo. Pas'tor Walde
mar Pairmann, pelas palavras' de confôrto
proferidas no Lar e no' Cemitério.

A FAMíLIA ENLUTADA (

Jaraguá' do Sul, Janeiro de 1966.

A FAMÍLIA ENLUTAD.A: Vva. Irma Lange,
Eliane Lange, 2 enteadas, 1 enteado,
1 nora, 1 .neto, mãe, padastro, 2
irmãos, 1 irmã, 2 cunhadas e 1
cunhado.

t . ftgrild'l!�iml!nID.,
A Família det 'Agradecimento Nelson Lange,

.
profundamente consternada,

comunica o seu falecim_ento, ocorrido no dia
19

.

de Janeiro de 1966, às 10,15 horas e,
agradece por êste intermédio às, R9\'1. Irmãs
do·Hosp. S. José, ao sr. dr. Ericb Kaufmann,
ao Re\'1. Pastor Meisler. de Corupá, pelas
pala\'1ras de confôrto proferidas em casa e

_

perante o túmulo, bem como a tôdos os seus
bons colegas de trabalho, amigos, vizinhos,
parentes e conhecidos, que acompanharam o
feretro até a sua última morada, que envia
ram flôres, corôas,· cartas e telegramas de
pesar, e convida para missa às 9 horaR, na

Igreja Evangélica LutheraBa de Jaraguá do
Sul, dia 6/2/66.

Profundamente consternados comuni
camos a todos os nOS80S parentes, amigos e

conhecidos, o falecimento de nosso querido
pai, e&pôso, 8ôgro e 'a9Ô

Paulo Julio Rodolfo Jahn

l

Prl!l!ili1.Iß Declaração
Todesanzeige
und Danksagungt

,

EMPREGADA
DOMÉ "lTICA, para Curitiba.

Paga·se bem'. Tratar na

Av. Mal..Deoà. da Fonseca 499
das 9 às, 12 horas.

'

. �llen V�rwandten und Bekannten geben
wir die traurige Nachricht, ,das es Gott dem
Allmaeehtjgen gefallen hat, am 19. Januar
1966, um' 10,15 Uhr. Morgens, meinen lieben
GaUen und Vater, unseren guten Sohn, Bru
der, Schwager und Onkel,

Nelson Lange,
'

f'

im Alter von' 32 Jahren, 8 Monate und
17 Tagen; in die Ewigkeit abzurufen.

�
Wir danken Allen Verwandten, Freunden,

Bekannten, Nachbarn und Arbeitskolegen'
van' den- Verstor.benen, die den liêben ent
schlafenen das letzte Geleit gaben, die Blumen,
Kraenze, Kárten und Telegramme sandten,
ganz besonders die Schwestern des' Hospital
.S� José. Herrn Dr. Erich Kaufmann' und
Her�n P,astor Meister, aus Corupá, fuer die
Trostworte im Hause und am Grabe.

Jaraguá da' Sill, Januar i966. r

Die trauernden Hienlerbliebenen.
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ORR_EIO ,00 povoe "(;oluna ROTARY"

\ '

Reunião de 28.1.66

,
O Rotary CIQ,b de Jaraguá do Sul' reuniu-se,

em caráter .extraordínärío, nas dependências do
.-------------------- C.A. Baedendi, dia 28 de janeiro de 1966, em ou-

,

C I' '.

D" P tdê · jo transcorrer foi lembrado pelo comp. Bergan o

O QUE' VAI PELO LIßNS O eglO rvma rovr eacra dia 27 de janeiro que assínalou .o passamento de

, ,', U ,'" AVI'sos
Paul Harrís, fundador de Rotary International, de-
saparecido em 1947. Jaraguá do Sul, por íntermé-' o==::======= '

dio do vereador Schmöcke1, em data de 23·2 65,
A

Matrícula:
por ocasião 60.° ano de Fundação de Rotary Inter-ssoci�ção \

Estão abertas as m�trículall para todos os cursos, national, viu 'aprovado um projeto, de leí que dá
Se o homem pudesse contemplar com os pró

cada dia de manhã e de tarde das 16 às 17 horas. Pede- denominação de logradouro público, cuja placa,'se encarecidamente que as inscrições sejam feitas até contem os seguintes dizeres: Rua Paul Harrls _prios olhos as correntes de pensamenro. reconheceria 0Nodrimaal10fudnêcsltoenmar�so' àAStadrudaes. primeiras séries, do Curso 23:2-1985 _ 60,0 .Ano de Rotary International.de imediato, que Iodos vivemos em regime de cornu II
,

nhäo, segundo os prlnciplos da afinidade. "Achaae, Paul Harrís, convenientemente homens-,Convênio: geado em nossa cídadé.'

A associação mora em todas as coisas, preside
a todos os acontecimentos e comanda a existência Como nos aDOS passados, o Colégio continua em 'Helmuth e Manfred Krausede todos os 'seres.' convênio com o Estado, havendo gratuidade de estudos.

excetuando apenas o Jardim da 1nfâncía e o Pré-Prímärto.Demócrito, o sábio grego que viveu na rerre Estiveram jantando com os rotartanos, dia.28
muito, dores de Cristo asseverava que os érornos Exames de Admissão e de 2a. época: de janeiro de 1966, os jovens Helmuth e Manfred
invisivel ao olhar humano, agrupam-se à feição dos Krause, a convite dos rotarianos Dietrich e RudelOs Exames de Admissão e de 2" época serão H R f'

.pombos, a cata de comida, formando assim os realizados em 16 e 17 de fevereiro, às 8 e 19 horas, to utenuessler. e ertdos Cidadãos, naturals da
corpos, que conhecemos.

'

respectivame,nte. Do Gínasío noturno só tuncíonsré a Aleménha, deixaram a cidade de Frankfurt paraComeçamos agora a peneirar a essência do mt- 2.. série. uma viagem. pela Améríca do Sul,: já tendo per-
crocosmo e, de alguma serre podemos simbolizar, Jaraguä do Sul, 3 de fevereiro de 1966. corrido grande parte do territorio brasileiro, com
por enquento, no atomo entregue a nossa perquirtção, A D I R B ç Ã O visitas ao Rio, Brasílía, São Paulo, Norte do Pa-

. um sisteme. solar em mtnlerura, no qual o núcleo � rá e Santa Oatarína. Os dois irmãos, como. verda-
desempenha a função de centro vital, e os 'electrões ----'------------------- deiros "globe trotters", seguirão. para o Estado
a de plenetes em movlmenro gravitalivo.

'

do Rio Grande do Sul, Uruguai e, finalmente paraNo plano da Vida Maior, vemos os sóis car- a Argentina, devendo voltar para a terra natal,regando os mundos na imensidade, em .vtrtude da

"QUAD'n I NHAS" no decurso do mês de Junho. Os dois desportistasinteração elerromegnétíca das fôrças, universais. K foram muito cumprimentados pelos rotarianos,Assim também, na vida comum, a alma entre não só pelo fáto de conhecerem Iamílíares dos
.ern ressonância com as correntes mentais em que res- Dedicado ao homem que "vestia" tamancos. srs. Dietrich e Rudolfo Huíenuessler, na Europa,piram as elmes que se lhe assemelham. como tambem pelo fáto de � o sr. Helmuth Krause

Assimilamos os pensamentos daqueles que pen- . HAVIA UM "MENINO GRANDE" já tel' estado no Brasil, em 1961, integrando um
sam como pensamos. grupo artístico. Aos jovens Helmutti e Manfredê que sentindo, mentalizando, falando ou egín-

PRA SE GABAR ERA O TAL Krause, os nossos cumprimentos, com os votos de
do srnronlzemo-nos com, as emoções e ideias de E GRITAVA A TODA A GENTE uma bôa estadia entre nós.
tôdas as pessoas" da nosse faixa de simpatia. QUE ERA 'RICO' E IMORTAL. '

Estamos, invariàvelmente atraindo ou repelindo Nôvo Conselho Diretor
recursos menrels que se agregam aos nossos, forrlfl- QUE ERA JOVEM, BELO E FORTE Para, o período 1966/1967, foi eleito dia 28.1,66cando-nos pare o bem ou pera o mal, segundo ii TINHA FILHOS E AMIZADE o nôvo Conselho Diretor do Rotary Club de Ja.direção que escolhemos.

raguá do Sul. A chapa vencedora foi a seguinte:Em qualquer providência e em qualquer opinião JAMANTAS, CARROS, DINHEIRO . Presidente _ Eugênio José da Silvasomos sempre a �oma de muitos. •

BELAS CASAS E FELICiDADE Vice-Presidente _ Murillo Barreto de AzevedoExpressamos milhares de criaturas e milhares de
Secretário __ Joern Soeltercriaturas nos expressam. MAS UM DIA :mLE MORREU. 2.° Secretário - Norberto EmmendoerferO desejo é a alavanca de nosso sentimento, APÓS PASSADOS CEM ANOS Tesoureiro - Arlindo Salaí.

gerando a energia Que eonsumtrnos, segundo a nos-
E QUANDO S. PEDRO O VIU 2.° Tesoureiro - Ivo Kaufmannsa von lade.

Protocolo _ Henrique Reis BerganPensando, conversaddo ou trabalhando, a fôrça PERGUNTOU: "QUAIS OS SEUS Diretor A _ MarIo Sousade nossas idéias, palavras e atos alcança de momen [PLANOS?" Diretor B _ Eugênio Vitor Schmöckelto um porencial tenras vezes maior quantas selem as
NÃO ADIANTA JAMANTA Diretor C - Rudolfo Huíenuesslerpessoas vivas ou não que concordem conosco, O nôvo Coselho Diretor foi saudado pelopotenctal esse que' tende a aumentar indefinida- NEM JEEPS, NEM CAMINHÃO

comp. Schmöckel, secundado. pelo comp. Silva,mente tmpondo-nos, de retôrno, as conseqüenctas PRA VOO:m ENTRAR NO csn agradecendo sua eleição.de nossas proprias íntctatives -

Estejamos, assim, procurando tncessememente DEVE MOSTRAR SEU CARTAO
o bem, ajudando, aprendendo, SERVINDO descul-

SER DESPROVIDO DE ORGULHOpendo e emendo, porque, nessa atitude, retletíremos
os cultivadores da luz, resolvendo com segurauça, SER BOM, HONESTO E CRISTÃO,
o ,NOSSO. PROBLEMA DE COMPANHIA. TER O "VISTO" DO VIGÁRIO

Nisto acreditamos fielmente nós, L E Ö E S, E DO "LEOPOLDO" O PERDÃO.- Partindo de verdades como estas é que nos asso

ciamos .críendo LEONISMO.
COMPANHEIRISMO e SERVIÇO DESIN·

TERESSADO é LEONISMO.

I ,

A.NO XLV JARAOU4. DO SUL (SANTA CATARINA) - SÁBADO, Ó OB PBVBRBIRO' OB 1966 N.o 2,365

'�Pa fúncio"

Torneio George
frederico ' Doster
A Senhora Vva. HH·

drud Voigt Doster, am

seu nome e no de suas

l-w-"'v MM·'.�rl"S···.i�n···�····.i···�···p.i,;;···h·.i·a··
..

·s····.ip·······n·�;···À···�.i,···U··
..

··I•.i�n···.i"·o'·M
" , M",...

l �::�!.s�1�!�:/�!�5
t:::: U lJ u U U H :1

de agradecer à Liga
i Jai!aguaense de Despol"

(Cirurgião Dentista,) : tos, ao seu corpo diretor
J �� e aos desportistas em

CLíNICA - PRÓTE&E - CIRURGIA BUCAL RÁIOS X :� geral, 8 homenagem..

:} póstuma ao seu espôso
c Consultório: Rua Ângelo Piazera 86 (ao lado da Ponte Velha) ii com <a instituição do
� :1 "Torneio de Juvenis

t: 'H O R Á R 10: �::d�ã = ::: 1� :: !: �1 ���.rge Frederico Dos-

f� JARAGUÃ DO SUL �1
e:·.·····.·'i·····.··.:,c··.··*··,��·.··.·��r·.. ·.. ····J!'·.. •.. ···'1!.�:.:: ..··.·� .. •·•••••.. 'r········�:·.. '::···,!'·.··.····,··.··.··..�r··· ..··.··4

I O SESI não é uma

repartição pÚbJiCb.' é
uma ínstítuição de dí-.
reito privado mantida
únicamente pelos em

pregadores em bene
ficio dos empregados.

Ginásio I São Luís e

Ginásio Divina, Providência
AVISO

Fac,e às consultas que diàriamente têm surgido
no que concerne à renovação do convênio escolar,
a direção do Ginásio São LI:lÍs' e do Ginásio Divina
Providência comun,ica aos intex:essados que o Gover"
'nador do Estado, no uso de ,suas atribuições, acaba
de decretar:

-

>

Art. 1. .- São fixadas as seguintes anuidades,
para f,im de convênios escolares, com vigência em

1966:'
ENSINO PRIMÁRIO: Cr$ 40.000. Cr$· 45000

ou Cr$ 50..000,' de acôrdo com o índice' de profes;
sôres normaJistas.

.
,

ENSINO GINASIAL: Cr$ 100 000.
ENS,INO NO�MAI1: Cr$ 125,000.

. 'Art. 4. -�' :Êste Decreto entrará em vigor, na

data de, sua publicação, ·com efeitos a partir de 1.0
, de janeh'o de 1966, reyogadas as, di�posiQões. em
.

con trário. "

Palácio do Govêrno, .Florianópolis, 1� de
janeiro de .1966.

A direção dos Rupraci,tados estabelecimentos
comunica, outrossim, que no decorrer de fflvereiro
firmará convênio escolar com o Govêrno do Estado
nas bases propo�tas pelo, meSmO.

, , l
'

Jaraguá do SuJ, 1. de fevereiro de 1966,

Irmão Alcídio Schmidt • Diretor
Irmã Elisabeth - Diretora

I

��� ItajaraTêni�Clube.+ ...
' Vai" à Praia?\,

. "J Ptocura economo•.

} ,.} Tratar com Getúlio
, Visite o Va r e j o M � r i sol,' onde encontrará, ,Barreto da Silva, nª
) .

"

} I Caixa Economioa

f
gran�e variedade de C h apéu s, Bol s a s e � Rua Marechal Floriano,

o

outros artigos de palha para Praia e Passeio. ) nesta cidãde.
,

'

Ganhe no p'reço, COUlprando diretamente � " '. "

,},����
�\', da. Fábrica. I� Cure seus males e lloupe !leu'
} } bom, dinheiro comprando na

�, VAREJO MARISOL )l FARMAGIA NOVA,} -

I. '
• )} de ROBERTO, M. HORST

'

, <

,
Rua Marechal FlorIano, 1,28 (perhnho da Ponte , )l a que dispõe de maior sO�iimen.

'

) .
'

, } to na pr3ça e oferece seus'arti·

L
em J a r a g u á dóS u I

�
gos\ã preços vantajosos

,

. 'Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 3
����������� \����

I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


