
)

,As" Placas de
Propaganda
t
A população. já. estava'

se acostumando a ver na

Iníciatíve' do Líons Clube,
,

I uma,
Iórma síngular de

propaganda, colo ca.da
juntamente

.

das .tenras
árvores" que maís tarde
irão .engalanar as vias
públicas de Juraguá do
Sul. Desgraçadamente,

. .entretato, os maus ele,
mentes não' cessam de
dar vasão aos seus ins.
tintos bestiais. Por diver-

Cercada de grande es-I riam relatados as contas sorne de dinheiro, além Tr,anscorre nesta data o mente em lutl'l pela moraüdade sas vêzes, menores tem'

pecrettva , " realizou se do, ex-Prefeito Dornbusch. de divtdas' e cornprornis-
32. aniversário do sr, Victor admínístratíva

'

e defesa, do feito estragos, reparados
te f" 'I' t P f f" d

' , Bauer: Prefeito Municipal de povo.' nas maíé 'das vez'es. Na
rçe- e:rÇl u nrna, a I a. ura o oca Junto e quem sos acumulados, na' ordem Jaraguá do Sul."Como·verea-' Empossado' DO cargo de

sessão ordinária do "DO tem, responsebtltdede .ne de 118 muhões oe cruzeiros. dor em duas Iegíslaturaé, f01 Preteíto Municipal, em 31 de noite de 5a� pára 6a. feira,
período le'gislaliv:o da 4a. manutenção da tranquilí Relatou. cgualrnenre, as lançado candidato a Prefeito, janeiro de 1966" depo1s de contudo, o áto vandálico

J'egislalura., Com apre. dade públrce. Em '\vão prestações de contas que
em 1965, vencendo o pleito uma das maís ímpeessíonantes foi, gerado por quem já

d
�

d' �
, com uma destacada margem campanhas politicas de que, tem r e s nonsabí Ií d

sençe e ':'to os os ors. tentaram lrnpedrr a reelt foram devolvidas pelo sôbre seu contendor. O St.' tem conhecimento no Mun1-
em r e s pons a ) I aü e,

yerea�,�res•. ,iniCiarami se zação de. sessão que, afi, Mtnlstertos da Educação Victor Bauer é, talvez, o maís eípío, está voltado exelusí- sendo mesmo, empregado
os tr��alhos. .de: porfas ne I, .se realizou, decepcio e Oulrure, por falt� de jovem de quantos Pr�feitos v�in�nte paraa administração no esorítõrío de Impor
.fecqadãs"pélri.l o público. nando, mesmo o sr, Dele- documentos e comprova- ocuparam o cargo no Palácio ..publica Sem oa.recursoa que taute firmá desta praça,

,

b h d
-

"

'. -
da Av. Mal. Deodoro da Fon- esperava' encontrar do seu N- b

mas com o rre ai o ra io gado Regional de Policia, ç�o .da a p II c a ça o do
,seca pon,Q_de cativante per- antecessor, tem-se desdobrado

ao se sa e, se levado

tônico
I
da" Rádio, ' Ieregué que constatou que' tudo dinheiro, de que desrecou sonalidade, [untamente com em atividades que 'visem nor- pelo mesquinho, da con-

'e: �ádiq Cultura, de [oín-. não pessou de manobra um documento assinado I
" malízar os trabalhos afetos à corrência óu pelo prazer

ville, -já ne tarde de Da, dos elementos" ligados à pela Sra. Zeli�da Dorn-' muntcípalídade, O Governador da destruição, jovens,
f

.

'I I d d If d d b h
�' .

do Estado; ar, Ivo Sílveíra, à b d d
elr�,. çircu ava pe 'éI cic a e -rne a a a edministreção use, esposa do Prefeito despeito de quantos tenham

em an os, .em esen-

o Delegado Regional de Dornbusch.' de então, 'com a essinerure tentado turvar' as cordiais freadabagunçá pelar ruas
.Poltota, [unrernenre COIl) A, sessão. além dos ·falsificada. A legalização relações entre os dois adml- de Jaraguä, altas horas,
J5,praças. vindas da vi protestos do Vereador foi solicitada ao ex-Prefeito nístradores, tem possíbílítado danificaram . placas de

zínha cídede dos, Prtncí _ João Lúcio d,a Costa, que Dornbusch, que recusou se
ao n08SO Município de . víatu- propaganda de diversas
ras do Estado. para . reparar f

PeS. A noucte, maldosa- "reclamara questão do Re- de sanar os papeis. irnpe o sistema rodoviário munící- irmas anunciantes.

mente espalhada pelos in- gtmenro da Câmara e do dindo' dessa fó�ma que o paI, em estado calamitoso. ,Um espectáculo depri-
teressados, na

-

conflJsão, projeto.. de lei. do vereador Município re ce ba uma
O Hus're aniversariante tem mente, o de saber que

erd,' de�4e, haveria grande E,un-êni.o Vitor Schmöckel. nova verba' do Gove4rno
tôdaa as caracte,rístlcas de um ainda 'existem homens

,.; grande administrador. É 'o

concentr�ção e que, tudo que ,declara de utilidade Federal na ordem de 10 Prefeito, desde. a'posse, o prl-
nesta cidade que, ao

.a�abari\a na 'mais: requin- pública a So'ciedade Viei- mil�õe� de uuzeiros. meiro a pisar o Paço Munici- envez de construir, des·

laQa pancadaria.' \) &T. re,n,>e, nada trouxe', de Outros. inúmero_s docu paI e o último li sair do seu tróem a sua própria ci.

Secretário ,Çla, ,segurança anormal.
. men�os foram exibidos"

gabinete O interior, aos pou- dade, O xadrez de A v_
eOIl. está se re.cupellandó, G túl V

Pública, Gal.. Vieira ,da O Prefeito ,Municipal" portando irregularidades, esquecido que esteve durante
e io argas. deveria

'R,oSd" l.iyer� o cui9�do'de �r. Victor Bauer. fo,i in- �uit()s dos quais' haviap} muito. anos A cidade sente, s�r o remédio desses'

SOhClldr a 'snspen�ao dos troduzidG no recinto 'dd SIdo denunciado na Oã- se agradavelmente surpresa, malcriados que não res-

trabalh d I
-

d 'C� M" I d J d
.vendoturmaadetrabalhadores neitam o bem alhel'o ..

os e pres açao e amara umclpa e, u· I)lara. pe os verea ores. 'executando tarefas lias muitas
�

coutas'. Entretanto'; lendo rante duas horas e pouco, denuncias essas que sis- ,?as públicas, a que se deve

o ."Correio d9 Povo", de apreseQjou aos vereadores temáticamente foram de- somar a mais recente, que é o

DQl.66, inteirou se da reá que o ouviam. em silêncio, negadas pelo voto de mi seus familiares, levantou
.

o
reinicio do calçamento.

Assocl·aça""o dos''I"'d' d d '. d"
.

,
� "Correio do Povo". apresenta

I, a., � os, fa,los e um parle e relatoTio do que nerva do PreSIdente da colosso representado pelo con
.

ao Chefe do Executivo Muni·

oflcl� ao sr: Prefeito' Vic encon!rou I)a municipali- Câ:mara Municipal. 80b a' junto industrial conhecido por cipal as suas 'congratulações,
.fort Bauer.• ' deu .a exr�n�ção, dade. expondo,egualmente, alegação de 'que o Pre- Alb�rto Bauer S,A. Ind. e Com. com ó. VOt08 d� que real�e, ,.M�unJ·cl,'nl�O.

. 'de tôda a 'confusão fOf' "que vem encontrando féitb sabia o que esttí\-3
- Na vid pública, como. ve- efetivamente, uma gestAo. em -

-
- -�.

·

_
.'

.

.

. '; , reador esteve permanente- p"'oveito de' Jaraguá do Sul
,ada por aqueles. qUe ra pelo grande numero de fazendo Agora.' co as '

' '. .

d N tuma veZ ,Ienlaram um�as- comprOn1isso� da ,admi- irregularidades à vista, O· _Dr e
sallo cl Câmara Municipal. nistrdção pas'sada; .: vai ter que explicar o seu J

,"

T
Ã

e que se' .acham Hgadós O sr.Victor Bauer levou compo'rtsmento ti interes- 'aragua, se'm ev.e ',' Catarinense _,.

ao ex Prefeito. Segú�,p� a .ao conhecimento dos srs. se, em acobertar o que
/' mi'sslva, o 'sr .. f,Secretário ,Vereadores, que deverão hoje, constitui um "furo"
,da Segura'nç'a, teria Sido julgl;lr as contas, do' ex- de quasi 5 milhões na

'Está causando a mais movimento �m pról da _.Atende_nodo a uma deci-

....

informado de que se es Prefeito. de q,u'e enC,OAtrou caixa da Prefeitura. além viva repulsa, o fechamen TV envolveu as persona-'
sao ��.1 Congressa 'de

tava . organizando uma á "Cálxa" estourada com dos documentos eivados to da torre repetidora de Ii�ades mais. representali- M�D1cJPIOS do
.

Norie . Ca-

,grande conce?,lri:lçã? po·' a _9uaolia.de Cr$ 4.330.000, de irregularidades. JoinvllI� e, 'consequente· vas, que tudo fizeram ·para t�rlpense, real:zado, .nos
pulJ'lr e. em praça publléd, nao consraodó quem deu ... A' certa altura, o Pre- menre de Jélragué! do Sul. que Jaraguá do' Sul. ,Co· dl.as 4 e 5 dI! Junho u.ltlmo
em fórma de co�iCio. se o "sumiço" em tão grande feito' Municip�l, "est' 8- Sabemos Que a

. medida rupá. Guaramirim e Schroe· -� do qual o no�o �Iretor
" ohou". a quantidade de tambem reria alcançado der tambem gozassem dos e o �eu 20 V!ce� .. reSidente,

"
,', paralelepipedos compra- hajaf, Brusque, Arar'atJguá, benefícios áêsse moderno �eg�uram pesta data, par�.

U'm'
;'

a' Opo:r'tuna Homenagem' _dos, que ninguem viu on- Criciuma e FlorianópoliS. sistema de divulgaçãó. � cld!lde �e Mafra, o sr,

,
'

.

de foram colocados, alian. A Contei, (Conselho Na - �sses homens esrão, Pretello _VIctor Bauer e o

·

'

,', . .,' do-se a isso vulttÍosas cional de Telecomunica· agord� em situação emba' verea�?r Bugênio Vit:?r
.' Ein 'data de 'amanbã; Pra"da e' famHi�r�s ' da !3omas �e compra de areia ções)' 'reria' ordenado a r.açosa. embora não te Sch�_ockel, ?nde deverao

deverá,: verHicar se ,a grande FamiUa Lenzt e um ,recibo t1� 400 mil medrda, através do seu nham nenhuma' re,sponsa. parllClpar atlvame.nte' dos
·

solenidar1e de colocação O a_utor 'do projeto de Lei. ·cruzeiros. pela constru- s':_tor de flscaHzàçã�. por biliddde. Sabemos _ por !rabalh,?s que, .ylza':l' _'a

da placa,' que' dará o como já informamos é ção dti um campo de fu- nao .terem Sido realizadas' fontes diversas. que enfio lundaçao. g� Assoclaça.o

nome de., Esthéria L'enzi' do vereador Aldo Prada, tebol, feito em plena éam- providências jQnto do I dades classistas e· de ser-
dos �um�fplos do ,No�t�

Friedri'êh" \ à ,Rua. que para .homenagear 3 Sra. p�nha , piJIHica. 'penen- órgão; A, população que viçO, !raO dirigir-�e· à Catarrnense�
,

'. -

ina.lfgeia a ,(,�omuoidade Esth'ét'ia: Lenzt Friedrich. ciando a csmp!lnha de desconhece essas particu CONTEL. so'lici.1ando o Este semanárid formula

EV�r;Jgélica Luterana. en.! �ducadora de esóLe per- urq d�B candidatos.
. latidades. comprou o 'seu funcionamenro das torres os votos d,e 'êxito em mais

. tre a Av. Getúlio Vargas sonali.dade abso rvi'tia O povo, ..
embora não aparelho' de TV sem' repetidoras.

"

, ,,' essa missão, que tem por
,

e, Pi'és, Epitá,do Pessôa. exclúsivamente 'para a pudesse p'enetrar o recinto atentar para o que poderia' Os. responsáveiS pela finalidade' de maõter' em'
'

, difusão.., dO ensino. Os da C�mara,. guarda'da r
por acontecer, julgando tratar- telecomunicação estarão destaque o 'norte Catari.

, A, colocação ,de placa, Sen h o r e s Veréadores 'prdças" acompanhou ô se. de medida igual à do alendendo assim a cen, nense, propugnando pelo
,.

. cnUÍCide co,in (J 10 ano aprovaram unâni.memen,- desenrolar da exposição. a;>arelho de rádio; Tal. lenàs de, �ilhare� de tele· atendimenfR de suas justas
de pássáme,nto da emé, t,e o Pefe,Jido n,rol'eto. due pelas duas 1 estÇlções de enlj-e�anto� não acontece. espectadores em S. Ca'ta- reinvidicaÇTj�s junto jdos
rita educàdora' e deverá

se .transform';)u na Lei rádio tomando conheci E a 'Imagem nas telas' da rina. órgãos competentes.

,faz��Í' afluir para aquela 'no 1Q8, de.t6.1165. ;menl� de todo qua.nto se I
TV '_está, . a�senle. Recl? "

'pa...te da. cidade; as au 'O, Preftiito .Municipal, reladona'sse- com a admi· maço�s "mumera�
.

I�mos C t I
-';

.

, toridades civis, milital'es sr. Victor' Bauer, _I�ten� ni'stração passada, recebIdo, algumas, ale de \;;_ ,ngr� u açoes pelo'
I

e eclesiásticb.�, ",alémde' '
'. ...... sdforadas, pois.' o nosso

",

90 d F d
-'

profe.s�or�s, .

estudant€>s
den�do à tDanife�tação de O.�r-efeJto ,

MU01�Ip�l� semanário bateu pàlma; '� , ,e, un' �çao,
é_;.o, povo. ,em g�ral. Na pondéráv�f parte da po- sr. Victor �auer. �O.OCIt�IU p�la vindà da televisão à A grada velmente

't 'd d à 10 !:tO :pulaç/ão desta cidade e a .sua oraçao. SOhCl.tilndo Ja'ragu"a'., 'Inform'amos', aos
do Sul; entretanto. deseja:

opor um a. e., [s ;U num'r// homenag m à V d surpresos. recebemos,' do que' o "CORRE[O DO
horas, 'terá lugar, uma v_ e es- aos s�s. eraa ores que, nosso,s le1l0res eiue Join

'

cola de que .. foi. durante examma�!?em, .as
_

contas ville
.

e Itajaí,- ,os mais
sr. Aml;ldeu; -Baptista De POVO" seja o interme-

'; COI;lC.�ntraç�o 'e escol�r, muitos ano,s., 'a diretora. do PrefeIto.de �utao: com ating' idos está se movi
�io, qe,'Curitiba, datado diä'rio dl;l saudação "ás

ocaSlao em que deveraoj houve por ,bem atender as cautelas necessarJat,l,
'

d
' , de 2 do cürrente� sÊlDsi· Gentes" de, Jaraguá do_

" usar da palav'ra o repre as inúmeras solicitacões" 't
,,' mentan o· para que, as bilizada, missiva, em q'ue Sul. bert>o'de' úm conl'unto '

,

'd
. .'

P f
-

-

d"
"

'J'
.' p�'s.,. mm os

..�os comp�o· transmissõ.es· arravés da"
Y

sentaute o sr.' re elto ando 'a Rua - osé Bom .mlssos poderiam resplO- t� Ci'" ,_' cu�pdmeDta , a ,'brava extrllordin'ário em tôdas

Muni.cip!:!,l•. ,0 vereador fácio, o nóí:ne da(extio,ta gar na sua ad�ioist'ração o(ref ,e, repetlçao .
se g.ente, de .Jaraguá do Sul; 11.8 suas atividades sociais

H
. G' 'ti d M

"

, l' á
_' '.

.
. .

' ven Ique no menor espaço
' "

h
.

ô "

sr, ans, er ar ,a�erl cUJa � aea t�r ,�.s segUln- .
permItlllqo a q�alquer de tem o.

'

.

"

" 'I)elo, transcurso do 90·' umanas e econ micas.
'

a, Professora Zenaide tes dizeres:, Rua Es- �ereaJdor o exáme' dos, E � 'd S í
f

, allo de fundação a 25 de Publicanão a nota,t aien'

Espezim." 'direto'ra·. do théria Lenzi F-riedrich':- documentos que' julgá'rem "m Magua ou.' o
Julho ,de 1966. à tlr .. De dendo ao' pedido, e'.11o-

'

Gr,�p.o Escol�r. '. Abdon .�ducad,ora", ·A fixaçã?
I n.eceS�á:-iOS-,:;,e.r'e[J.1 vist;>'" Mio. justifica:a sualalta. menag,eando novamente

, !3at1s-ta, o.�tor 10 pro- .tla ;ru�" deu-se pelo De, 'nados:', " I "lizar se'á nova sessão e,m ,virtude de ,viagem o Jara'guá noventão.

leto, ,sr; Verea(ior Aldo, ereto �o 1�/66.' I 2a -fe,�,r, a prÓN:lma, rea-' ordinária. à:; 20 hoi·lis. q.ue fe� pelo R,iO' Grlinde
f \

J
i '

..

,.

'. ,

F,undação:
, ,

Impre51'JO' na :

/

Qrgão de maior penetraçãp rio. iltlterior' do .riorcíeete ' catarinense
,-���------�--------------------

,I "

;
,

'
.

.

I
A r t u r Mü" o, 'uaONlo VITO. SC8MÖéK.L .5."od••o �'''�<S Al.oni�. Ltd•.

da aömara Prefeito Victor Bauer
,

, ,

"

""

1.000 7,',1 '1!V�'màrca G'E 23\ 'adquirindo 'bilhetes'"da,
gr-ànde 'Festa ,do. Hospital: "São, José'�. ,"

.i
apenas Cr$

" '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"

II
. Laranjeiras, Pecegueiros, .' " .

B '1 li Advogado '1
. �'1966 • , l,atan�a" rasrl. 'ii I ,1, I '

"

•
• l!

) ,'. DI��tor, 1'\ Ka�jseir?s, Macieiras,.Ja . Faz saber -que comparece- II'
"

, li
fugênlo� V/� Sc?mõ(j��1 ,betlC�b!3IraS, e��. RoseIr�B rem 60 cartório ,exibind,o o� i! \E S:O R IJT Ö H. 1 O . A V M A L D/E O D O RO '1 2 2 ii
,'" �u ASSINAT'IRA:8, Dahhas, Damêlias, Oonf documentos ex gl(:�os pela lei- ii·. J.'" ., k • : j

, f'"
, ,', :'" ' ,'\ -Óc .» li /

'" fe'ras, Palmeiras, etc .., etö,. atim .de se habilitarem para ·I! ",

"

". J.A:RAGUk DO, :SUL' . , II
'

Anual. . • • . Cr$ 2,500 .

'.� casar. se: ii
�.

II�emestre . . • e-s: I:-:JQO
.' t P.,E".,OA,� O. AT. A. LO.GO ,. I :" ••

1 III'4vulso •.•"" !1l: Cr$ ,'150, _ ,. tA,
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�
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,
r>. I.• , �'. �." .'. "'. 1.,.:..

, íJo§�f�,_ es'p?S" góü, ��. ,�aJ."äguá dP. Sul" dcmící I

-I":
.

... 'Oom 'escritönio: nésta CIdade a,' Av . Marechal Deodoro .

. II.': ,,'''.,: . .Inocêiicíô . SIlva; , ,� líada e reaídente à Av. III
,

.
� ",'.'. ".' .

. '.
"

F.azem anos ·hoJe.· t••.
:..:, 'Artur"Wilson) filhb Mal.' Deodoro n." 1014,' I!!II. d'a' Fonseca-n-. l22, para melhor servir seus c l i e n't e s ;

.çn·Tere�ÍIiiia �aÍ>eJI8; -::f:de' '}\:lban� Sti�ghed; nesta �idade. ,fi1h� . de_ ::, ��ntêrp e�,f,rftit9 intercâmbi� jÚ9.iciárió com os ex-Escritórios' I·
-. Ines Stt�!gertf espó- - Tenente, Pedro Pery FrederIco. BS_I'tel e �e. Iii. .' , 'I' I·, ,", I'sa' dO.Sr. Ervin'o S'temert" Masca�eD'has; " .Alma I}relss Bartel. ' .g de, AdvogaCI�� DR. HERO l1tP,_ �LEXA.NDE& DA. LPZ,

,i :_ Atil.anó" p�CC()m ··�ni" :" .'-�. t� J:
.
; :E�'f t�' 6 '219 d a.8-6'6,1.. c<.?J1l sé<;le ".em' J'óinville e São Francisco do Sul;, está em IItap'ocuzmho; , \. J :Dw 11:,: I I. n,. e

-, d' ,-' d'
"

bl' , , 't. ,.'
.

1 O 1 1_
·

'·:..:_,,'Ml1dá,' es'pôsll 'do!Sr> \ J ,'. ;. Otavio Osires Munhoz. e, I, co� lQoes. e, tan;t em, aceItar causas �ara aque as 0- I,Germªno Behreqs, ôesia� I Ademar�I.l',Paulo Wun-,,� ; I Sônis .
Eberhardt I:' marcas: sein 'máiores onus; par,a 'seus 'Constituintes.'

.

...

I'i �,_h:- '1/, \. _J� �

LI
1)1 .. �' i:. detlich- �., ).:: "'",

�

< t ,

f ( 'q It.

.

'"'A !I-Oi.,.,,,. Clara H i'" Ele, '�brasileiro, solteiro, ' "....:.... "

I."
.,'

"

-
'

... ·Fazem.. a�os amanhã'
- lhu.:· .

ane- .

.

.

t· t 1 d .!!!IIi!-=18Ei1BE!i1 !.......!!!!!iEiIlIE!ll!!;I�I_.....EI!IIi!i!!!!ii· Uiii'!i!I:51111 i!Iiii!!E
;"', • .I" • •

.
,

"

-mann'
' , comerClan e., na ura e, . ':

t '

,

.

", h f�(,Ni.') :r=AJlberli Gaedke' Campo Alegre, neste Es-,

�===.=='====.===='=======A ema. Laura. Baffe,r- R'. �... �J .' taHo
-

domiciliado' e re· Auxiliar, de, Escritório ' 1 .'

�'mann" .

- .' -. .s' OwocU ,. unge, 'd
'

C 't'b P Trt\T]Ft1l\ iI» lMT fJ. 'ir'1T�r t1l\1 'fJ. tr fJ. 11)) IE� tr'
· ,

. . Sávio ',�,Murillo Piazera SI eo.te .em url 1 a,
.

a· ,,' � ,-I I 1(!� \UI�!Vlißlli:li "1 \UI ßl \U ßlll.\. � \G'
-
_'" A, J;Ileo.lDa MarlDa d' 'A" ��. f'lh d raná ·i, Wba de OdoriCO Preci�amos d'e elemen- '

. l'
, � .,'. •

'.
.,., '.,

•

M
. ... ..

··f·lh� d" D' ,e· zevepo I (l o sr. !" , . , .

:
.

. '

· o��,.r,f!, ._. r:� ...0,:..sri .. �-': Dt.. Muri.no�.} . Gom.eß. Muohüz, e de Od'et- to para,ser,y!ços ,gerats
:V1d ,��rel�a, ,o_ � •

'"

'., It, :·,t: .\.' ,
te Farias �u�hoz. .' de escritório .. ° camtlda· Lider ,4-S de Jaraguá do Sul. paruclpa do

:_i..>:', ,���é ._:��ellel�� N:.e"to� .' � ,�,,� I i; . ': '\- ,1-" fI' ',t Ela, braSileIra solteIra, to, deverá ,ter cursQ . 'gt� Congret!8o'liltert:1mericano 'de clu'btl8 4-:-S' no 'Rio
reSIdente em JaraguazI' DUlr 12 � \".

.

' ., \ doméstica natural de oasia! q9D;lpl�to .

e ssbe,r de Janeiro.
,

. '
.'

nho'
, " -. "

J' '11"
f

t E t d f I I
-

,

_
A deificad,s- lider 4'�S: Elza GrutzuiaclIer .. foi'. ,'" ,. 'fl.,.j,'<'

.

�.' Mt'G tY.I·· f:lh d.A G'
r,. ,DmNI e,,' nes e s a o, a ar em a ama0. "., I

,'�';,'7'!ftJet',ç,i�,�pef\9g� fj�">�in��JJlf' t�n�f.i� jllli��r� domicili�da' e .residente Os: interessados p�de- 'congratulada pela ACARESC ·com uma. viagém ao

, IDb"a,�-,!(l.Q, :' �r· !(,,;..Ber�ho]do: �t
• LJ

Kt :. iJe'hi6à "I "'lráJí nesta CIdade, flIha de rão' apresentar-se na: ..�
Rio de Janeicro, afim de participar do "2o',Voogré.sso

c� o�rIp,g,\ �e,s�,a,', ,J ;,::- .
\"� ':. '(", ',.:, • Carlos E6erhardt e de . lnteramericano de ciubes 448. , ..�,. .',1'

- AIvma Henechel, Bauma'lll�, "
". , . Emilia Maria Mazzolli INDÚSTRIA DE CAt!' "

.

Dona E!za' foha represemàote, do município de
· �Qg:rafl.o�. av e I( 1\. ;;;;:, � sra.;, 'Erl.C8 °Ruth Eberhardt ÇADOS GlOSÖH IRMÃOS Jaraguá -do'�Sul e·,um" dos 'representantes ·�d<YEs...
"d'O' 'e "�'t b\' �.. "

J ,Iiil áeyerll �sn08a'" dQ st. S. A. 1. ,�,' �,' tado de Santa Catarioa. :" ,"
,osafA"J&("��' '

.... ,�·.·'t'B·'··'·· '1- "'R 'z":!
- Ij Mv •• '., .., Heinz"--Helmutli·· eyê'r; li .para que che"gue ao c�- u�.J?r��:� :�('�i�W�Plz C?ngre.s�so· �,st�, ·r�à!iza:.?o :n?� ,��riod�;dê 9,' a

Dia.,jj,:::'! :.�I, �,,>t :,�, > -7..��,.jqV�,�Alzl!a.zeh; nhwmentode todosmande, 1�1f7 ,
. ',' ,"', ��' ,; ..�6,.?e Julho no 8u(jItór�0 do .MIDlstérlo;d8::Educa-

.

., 1,tTÂ, 1-: l'.IJ!f 1" • pls�ar o pre.sente t'di.t.d que G�&.A:,?Uf".})� .. ,SV,�( 'ção e CuJt�r� e,.ColégIO B�tlst�.; ,_:
.....

�.�:� _

,'l���"f.la,\�!!48��n.a;". :; ,7r����� sera publicado pela Impren'
S
i. l '�, 1

' Par�lclpa!'a� do, f.e�erl�o ,,0.oogr:es�o; ..rep e-

.�.. :.., ..._º�sr. '!�ter �artel, ,Cure I�US .lr!aJ�s ,e p!!U�!: .�u sa e em cartório onde será - -'-i-" �e!ltnate8'de 18p8(se�; latmo-amerlCaoos.e're'J)resen-
· - O: 8r�tWe8 Kucllen· bom dinheiro compranoo na aíixado dUT anlt: I � dias S, .

"j tantes de 13�"'a:slàdos "l1a;�Federa'çãe> " .. � I ......

bec::�e.!;.'�." J', ,.::'," .' ,:,�' �ARM'I.'CI,A' '.. NOV'AI liguem souber ��lgliÍ:m ..

·

im} ó);VEND.E-SE"; ,
A fifi�Ii�âdie dO-·' c�llclave .fo� He me.Ibor en�rro- .

. , r� ti oesilT'ento aC,!lse-o para o' . .. .,.. ,,.,.', '�a�ento� �os� �uat�o�ssl.�tas"'�m.erlc.anos," trocas de

� D.ia 9�: '�....
'

��. ': � t'l,': , ,"de.�ROBERto M. HORST i finS legai�.
'

4 lUl��·e'P:r?oPs�leqdu·aa(fédr·ocdoOmS �dãé!ads eJ,,>a.prImoramentól·'d;> t�abalh(r}e .: da;��educa.
,

c
'. ,

AUREA MU"LLER GRUBBA ',.,
ti

�
, '\ •• , .,' _. \. ",'0 a uv.�n�ud.e R.,ura, uatl.na-Am.erlCsDa.".;'",i '09'1iJ';S:' �,' t;?I',C!"· �·,.r l� a8L1p·disp.�e,deFrPaior�sortimen. . .

O'
.

I
com 'casa de aIVenal-Ia. O encohtro fOl-'p!'omovld'o-,p'alo' '(_;loIDltê :Na-'

',�" �r. Cirp�!õI o �

.

��f.P!�- .to PI!-. R(aça _'e .of>��ce seul arti, heIa b -, n,' .' öd' 't"'" t

wicz' , l;.' U. ,) .:: ',- :;, "gos 'á'preços"vantajolo's '\. e,f!l. c�nf'�rya. 8;, s� 0'.8 eiooal de "clubes. 4·S, com .a. 'c'oláp�8Çã'O�'d(t"AB9AR�.
'"

.._;.: ','sr'a: "V/à:' "I)' o"r"a 'Av: M�C'Oebdói'o "a fo'useca;3 .J
Rua' P'rés.l�ente �pIta�IO ,� do progràma '(nter�m,erlC'ano pa�afJ'tiv.eDtutle 'Ru,

'}t"'e"'f.t'lz 'l'" �,", ' )I ,)1' 't:;:�il/,' f t K� " ',r .i "lt
-

,', ". _ Pessôa:'lnformaç08s' com 'r'ai ·além de outras enti'dadss- "'�-'-. .", ',.
��. " ' ����� P ·b· .�.� E

, .."t"·M <'. • .'.
.

• "

• MOI ",';1
� t:""J·",;p·"í,.. ".' tI�' r lr ir__:::til .'.' rOl Iça0 o ,.sr�.. rymo

I

en�g,?ttl. Participou. t�mbéin' dês�e:Congresso"'e.n�re:vá-

"I
�jL ,< ,L .0 i .

"', ,r! ,. � -' '.>. 'A ;.< 'ri.'. ,.' " • � ,.
_ " I.

,ou' V\ alde.mar, Les�man? ' rH�S outras autorIdades; o"'mIDlstr.o: da,;AgrlCultura,
· 'i', :,'Ln, . F'" : .".';' 1 �',�A'- '.,,;.•. '::. p.) .. fi "Pelo. presenie' co>municó � '. �.. �

....

•

I

• � _'>.� :.1 Dt.' Ney Braga" '.o' i],l!til (s81;Idou _

os' �visitßlltes e

:� :{�.•��;3��,,,·,,,,�r�DCI,�C!., C� ,O�t�. "

.. ��ÇJAA�: f> ••.', '
que. f!ca terminantemente

. ���";�, "
'.: �' �,íf' < ,: ,I \ transmitiil.,a-,��:at m�rrsagê� Ide 1� �,cÖllfi:atlça::futo

. .' ��!» ��,� JC""·c�.��,�� :1.� �
. .;. :'. prolbldo a entrada. e caça " :V"'".�II-e-,s,:';; r;,�,tra?aIhoO.tla,J.U:U:Venttlde'fi!til}ra.l, ".salun�ta'!ldoV, alDda

,,' • ,::"\ • ,_," _', ,,::.,:, ., t > ,":' ,. "'r, "," (, . e� meus terr�",�.S�I�OS e� , 'c h '� , :.
a Decess.Ida�� ß? �trabaIh9. com a �u�en1u.�e ",Ru.-._ ,h'" CirurgIa. e ...G�ln.l�!�'iq�, A:.�,�lt,?S' �e. Or:lI;;_�QQ�s., " ,R�o 1I:1,:nso - RIO RlCard�'e . }�m� p�v,pne�ßd�,p'f\lsta. �al, para' :'O\'>l desenvolvimento � � 'da. ,r'�grI,cultrrra

.. /' . PartosNl'l" '''Do'enças' d� 's1é'nhor'�'s''; "",� Rtbeuao do Touro,. Dao CIdade, have.ndo \lma �ªsa: e" consequentemente, do nosso Pais.���q'\.q";:

,)�,;.lf"�f.1f� flS. ffl·t ."�'\d ��'�''7,f'. '.h:"'· �ri. ,,�.'1. '! me responsabilizando pe· de�m.�t'e�i��� e:'�3 )p,órgo!:l." .

Os ;'particlpãi:ltes' do ·(jongress"o· tiv.'6;ra:m ;.'film-
>H'OSPIT�n,iJES:t}S i�DlE l"!NAZAtß'É -t.OORUP Ir... lo que possa aconteceI;' aos de 'terra.

.

'

..
-

-" ''!']'' bé'ni o,portunidade de visitar' vtl'riosJ'p"Ontos "'da Ci-
,

,
'

• A

'

•

' ••
"

"

• d <:, 'i -.:' "'1.';',:.. ' infratores.
"r '.:

.

"" '

Informaçõ,es nà'�".:',', \ dade Msravilnos8. ",: .. ", ,i' ��', " ·'j.U"'", .• ';'''tV >-�.'.

'. '».��I<!�nW;�j,:I� I?�. :.JS.e.���; R,��9�lA19', I Jaraguá do Sul, 27 de
.

:�'jp·àlh�l'i.á
:,'

FA.UTH
'

, " '.. , . De-.vàltg· DaDlr_) \EI�8Jttndstro'u ,se., muitíssimo
c O H. 'lIP.A - SANlrA CAF'ARINA .

Ih d 1966
.

A 'M 1 n:'" d d '\F
. ,\ li"" ,Ü"sf't "

t �r "tn' dt'
.' H:b t:ti Ih . 4 S,c'� ,,\;\ ';;,;'.\ ,,� ..t " ("�,, ".."._. ��;��, ,";

,

:' JU °WeALTER" GOSCH
v�:-. 'J'I,\:' �o� "dta SP(nl·��G S.I e� �6�:Qn'AUtiaSt '!.�'lsbs!m..�,�. �'O't,"ra ��d o ::-.'

�;.$,}'r��:<'� .,,:,,:< ;,'):' '�,f!, ,'í, -/....... ,;: '.
" ,;.;aJll_;g��.,,�.,l,l .' ,1\, B�\S,vlU'qu�::�se' rava' (')�·.epre.,eD'a·am a mais

(F-.
-------.------ --.--------.--- --

-_.\
.. .,., '" ,II ·do'·quo.. aqUIlo que pensQ·va· '.', ,. ',. L. ,e> ,

------•••----------------.-.-- ---:---., _ _ � _ _. ""'. ta' ..
' '. _ '�"""'I"� 6

o::: ��:-'�-
...;-�-��- ':" ,"

"�"', -� .:...... _' "�'.� ....- =�•."",�".
ii: .' .;'-:-' t";''':' "';"""1)' t .'

Dis'S'ê -::aiitdã';:�úe o' . Congresso :,�fo'i;-;"ôtiniô ê
I 'n' ,DR. :WAL,DE'MIfi0tf ;M!\�UREGHEN ii V' d' D

•

d til ·i
'ih ...

, �' ·t _,G:.,' '\!ehiu mui!o para O apfi1n"UraméIito"de
.

'seüs con�
"

!:iI"''''rÚNJêA��DICÂ ,- GIRÚOGIA"G>ERA'L rll'· . en e·s.e�." !.' rfOpne 8u'e ' e� � Ira 0:[<\(" pe�ime.Iitös 'quatrõóes�H'I��s e que. agora '.'lutara
.. {II ;,t:l'::'ft, �U'.;i' <, ..��', ·1-";'::t. l:l',{,;' dJ /h"',., h .

..' "1 .', ,"__ .', >'" �.:. maH� aInda para ver avante o trabalho c-om clu·
'.: Ih ")�, D,b.! WI!i6.K dU\1 ,:.,;f ,I". i-If\ ;1:: 0- �:;!; ..;,: H J t Ir

Vende-se uma proprleda.de, \,;�mrfal'ea :de 7..t)�Om:�I, beB'4-8 :êlilfnosB.o município.
c flJ; ,?,ll:"! ..,í.:�

r.
,,: ,: I \.-t

.. ", ..
.

"J;' ;,1, cont.endo uma f��a; de, rpa,tenal", sH�ada, na. Rua R,IO , Portap�o,,t!l&...rf:'g"aßns-e,.da ,cid,:,:��oH dR;campo;
.!I rI "_.l�t� ". '.i"j' ::1>,<11-. , ;�,',:l ,,.·d ••

, ü.•,:·!: Branco. Trator marca Zelar d� p.neus,.1 ;[1rataJlfCem

l0 colabore :voc.ê' também com o frà,bàlho dêstesII· � l' .' II 'sr Adernar Horst Rua Pe FränkeD1í�1' x� .

II 't
... F "It"{ � -'t' � . "')",' ó": �. {.- ....

"
,._ '..... -" .'

'I lil ,U;LTRN,.SOMi�.�'lj\; "'H'ob .'j ! " ";' I·v·': II'
.'

" :. � .. .' - �".".;;' �,.' jovens, pois ê'lEis rep'resenfam' o ..; desenvolvimento
. ,H .. 'ONDA=S CURTAS :, '",ut"�' i':li.1f'-'_f.!" ,. -II

.

': .,l
..

",r, ... ',) .. , (j,flío'ssà'agriculturä' e-consequenttlmente -do'nos-

ii .."R,,-lJ',L'RRA..,VIQLE A � g�; ''t.::: .� , ;!I OPORTli: I N'�I'D;'A'"'�D' E'�",. �'�', I! ASO munlcípip ,e:de,"üussä Pátria, ";' j .�
.. 'j":li Rua P"esideníe Epitãció"Pe--sBo':ã' 704 ,_ ....:._.�� ,i ,,li '

'

U', ' ,,��t:..t I ., II ,I o:, ,::�,:'. ASS.f'sTA:M :êin: JOINVILLE:fnos .1ia�:;1;1 . ef118II ..... Xl" )
i, \'.h", u"I. -._:.' ..._"t.'�"!.'.. .t!1j:;;. , :;.;.' -

•
-

t�·j..::I· j"A.:�_;;:. ...::.;.. .::.� ::.._, .:!.__.;:.4'-::_:...:.:.:' ;":-:'.__ :.1' V d. ",
"

'1' "
'.

'

.
de setembr�ß_ -i\�t',CONO_EllJTR�Ç.t\.P de clubes '\.

",�.::!:::::"'P,=';·,:'�'---;·'··�,l f\i·'
• ..

j
"---••••••---....... ..,. ......-:::-...--� en. e·�� � �U... · '�()CQ �e- � . �

'.4-8 da REGIAO�"JARAGUÁ ,DO SUL ..
........... • - --•••--.-- - •••- •••-.-.---•••---••••_ _... " . ..',." ! .•. ,. .' ,'I' ,

,

,
•

"

"O

;j-
....

----.-:--:---,,--::-,�-
..

·:,:---=r···�--;.-.. '7---':'·--·
.. ·

ij,;� d"r. V,en�de.se,öu,"rocao:-se�:-por moti,vo, d,e mu�ança" '"':':''' l. 1.'
":'DEJAIR' PEREIRA' ,f l' " _ ''';' "

,h'DR' '7 'l'I,O', ;l,J'l,íTF'U'A":�TN' ,'lj; no cehtro da��id�de'"um�·p�opriedade contendo '�(I.�a. ,.?'í,:'::,'; "i", .' ,'".�
\

/" "II .;,. I. , .. �: ,G. .

L �. t\.l:J '1"1; 1\' ln:e ,0UI,ras, b�nf�l!or,la�. ICO�, ar;eaIA�j �680 m2. Faclll o. � I' "

E;xtensI6Dlsta, �ura�:�� IAGARES�
,

III 1
, "

IH ,;, ,"0' .. ! i .;� !! Imcando com CAR�O d'( façricação Na.cionllL
.

. j.: ); .f!., '-, d.e Jaraguá do Sul. ,"" ,

'

I Hlt� .·,,'1,'.... ;" ...1.' 't o

,..... •
1-'
-

••--::-:- iH .' '.,. NOT�: Negócio: sem ioter�edi�rió., Preço: de ,'\�" :' .'
., � I;: . ,,;;

:'" :�' . 111;'\.';'.!, "�o .:-q" ... ·'G,iru,r.g./ão Dent/sla. . li ocasião.,,··, ", ,':' t.t 'I "i�rn����'J! . . _,_, ' . .

r
'. 'II ... , Tratar na Loja de C�!ç.�do!5. G...c;>sch,' ri! cidad�. .

,'/ :.�' .It 1••,.' I �.� ',i' 4 I
\' .

; li' Consullorl,q: - Rua P��S'I �plta�lO. Pes.soa .,139 � ii" '. ',,'
. t· . ";1' Dp. RelDOiJ.do Mupapa

:! o, � •
' I! \ .• , •

J. , ! : � r-.
-

• t
:i.:!.i�:'

.."'� .''':;(�m:frente ;d(a,' BM'�R�SUL)' ,:, .,��,
" 'li.' '-V�··e'n'���'-e·�s:-,�'e-�'�� :.,!\��P.::i:;.�n"'tr�( 1�;' '_': �l )ll�' �AD��G�nO '" ,

.'

'I
..!.. AprJrelhlJgeni � moclern;ss;mlJ '-:> .

I,U V� U t .. ' ": {II· �',' RAIO'X :;'_. CLINLC)\ _;_ CIRURdfÄ ..• ,!!"� · ..iV,6n.de�s�,.' uma propriedaG�""i����,e;d�:: uma 4, ' <,' �sCl'i�ÓriO ,�o Ia<!?,;,' �a P�efe,it.ufa, �
li· . FlROTRSE;..,_ CLINICA INFANTIL" 1'i

casa de, �ate_rIal e ,!ma casa" �e �.�,deIra, Sltu8pOL
'

.', JARAGUÄ bo SÜL �
·

II,
.} t""..

• H, , f , ',' ,'.' d J ,li à Rua EpItáclO Pessoa;n 497 ,em, •.lanaguá"tdo. Su1.. .
� "t ,,> " " ,),1 ."1' !,

I . !' , '" J. ,II 'I f
-

D p'
..

C á::::::::::::::::::::,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:':::::;::...=::::::::':: ...."...... n orllv�çQ,es ..com .•.T· 1$H:it2!U" .. �m,� �!UP""':. ' " �. .:ro..(f)Qi��..-.Q��i);.-.��-<iQiN"-,�_"",t\I,l"�
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Prefeitura IIIunicipal de Jaraguá doSul
o

•

I

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 19.6'5, de Caixa Escolar da Escola Santa Luzia 10000 Auxílio ao Hospital Evangelíco
contas vindas do' exercíció de 1961 de RESTOS ,G!nas�o S�o. Luiz (s�ldo)..

.

90000 Ped!o Bassa;'li.
.

_

.

,A PAGAR
.

h d
.

16 d
.

Ih d 1962
GIDasIO DIVIDa Provldencía 40000 Irmãs Francíscanaa Nossa Senhora do

,
., e�pen a as em. e JU o e , Sub-total Cr$ 675.300 Amparo .

'. conf, empenho N. 513, ex-vi Decreto N. ,127 de Imnortancía paga a maior do que a inscrita Governo do Est�do-auxilio a um' curso
16-7-1962. ao .IAPI.· /177.845 complementar

VERE"ADORES Sub- total Cr$ 497.455 Ginasio Divina Providencia
Auxilio à Escola Jaraguá

Extinção das frações de cruzeiro denominados Sociedade Cultura Artística
centàvos 2 Banda' Lyra dá Aurora r

.

Saldo liquido nr$ 497,457 Vereadores (saldo dos subsídíos)
Jaraguä do Sul, 26 de julho de 1966. Eric� Batj�ta - representação à Camara

.

ERICH SPRUNG CONTADOR
f A r F E.S P (saldo)

.

. ..
JA PET G (saldo)

VISTO VICTOR BAUER, Prefeito MUDlCIpal I A P ,E T C (saldo duas parcelas do

parcelamento)
.

Ooustrutora Hewokra Ltda.

1.200
10,400
8.800
2000
� 2Qo
3600
6.400
4290
4.500
6,00
300

11.400
15300
6300
3 300 Rolf Marquardt
,300, Ricardo We'ndorf'
900 I Leopoldo ��r:ttrich8:.Jú Farmavet Ltua,

89500 Hospital São José
, Harnack & Bartsch Ltda.
1.400 Pfizer Corporatlon do Brasil
39 �07 Edap Editora SIA.

.

224 005 Import. de Maquinas Agric.
470 IMAR
200 Leopoldo P. da Silva

12.000 Rolf Batlock & Ola. Ltda.
2.600 João Carlos Stein
2365 Artbur Sohn
100 Harry Krutsch
340 Ricardo Sell
90 Posto Wolf Ltda.

2.325 Albrecht Gunz
22.500 Com e lad. Germano Stein S/A.

300 Carlos Chiodini
. 300 Blosfeld & Cia. Ltda.
430 Helmuth Kelbert
530 Virgilio Cbiodini
250 Helmuth H. E. Goetzke

12600 João Carlos Stein
1.500

I
Construtora Hewokra Ltda.

�25 Hospital São José. '.

<>00 Hospital Evangellco de Jaraguá do Sul
8.204 Bertholdo Gnewuch
4 ioo Bmílío Meyer
6.000 Sociedade Cultura Artistica
2.335 Ginasio Divina Providencia

Saldo auxilio a tres caixas escolares'
128 586 mnasio São Luiz

-----::-----

SOMA Cr$ 56a 762 Noviciado de Barra do Rio Cerro
Extinção das fracões de cruzeiro Assoe. Benehe. das Sras. Evangelicas de
denominadas. centavos

.

Jaraguá do Sul

SALDO L.IQUIDO e-s 563 763 Jardim da Infancia do Gr. Esc. Divina
.

......--.----- Providencia
Jaraguâ do Sul, 26 de [ulho de 1966 I A PET C (saldo) .

ERICH SPRUNG, Conta dor
Visto "7 VICTOR BAUER, Pref. Municipal

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1965, de
contas vindas do exercicio de 1962 de RESTOS
A PAGAR, empenhadas em 31 de .dezembro de
1963, conf. empenho No .. 1891, ex-vi Decreto N�.

·

"
' 17 de 23-10-1963; .

,.

I A P ET 0.; 85042
João Holler ·.1.U21

·

Adolfo' Kopsch , . 750
Cutelaria Jaraguá Ltda. 200

Edap Editora S/A. 3780
Andre Pinter 500 Jaraguá do Sul, 26 de julho de 1966,.

- Arthur Ehnke , 3.00.0 Erich Sprung Contador
Alvino Toewe' \, 597 Visto - Viétor Bauer, Prefeito Municiplll
Alberto Holz 300' , Co'n-cede ÍSBnção de iinpóstos à firma Demar-

�[�:.�� ��i�eg'�en. ;,�gg SALDO �M 31 DE D:r::�EMBRO DE 1965, de chi ,& Neves ·lndústria � Comercio.

t
. d d d 1964 d RESTOS VICTOR BAUER, Prefeito' Municipal de Jara·.·

Estacio Alquilli 180.0 con as vm as o exerCIClO e ,e _

'

Frederico Mueller 500 A PAGAR, empenhadas em 31 de dezembro de guá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exer-
. cicio de SU8S atribuições.

Henrique Coster 2.850 1965, conf. empenhö N°. 2.065, ex-vi Decreto N°_ Façosaber a todos os ;habitantes dêste Muni-
GURtavo Mathias �OoüO

..

53 de, 31-7::'1965. ;-
_

I '. cipio que a Câmara Municipal aprovou e eu san-
José ScheUer ()

2 . .000 ciono a seguinte lei:
Leopoldo Wintrich

.

300 Arthur Androvandi . \"

Martin B de Souza 746 Virgiliö Ohiodini ··9.000 Art: 10.) - Fica .concedido à firma. Dàmarchi
.' Renilda Zimerm8nn /» 400 Delfino Demarchi 180 & Neves - Indústria e .Oomeicio, destinada a fabri-

Ricardo Borchardt ti/' 590 Adelino Furlani 38.00 cação de produtos químicos "HIPO CLORITO DE,
Ricardo., Wendort 400 Herbert Kalh 1000 sOmo, ÁGUA SANITÁRIA." e similares, a isenção
Hospital São Jç;sé 296843' Antonio Muller 2800 do impôsto sôbre Indústria e Profissão, pelo periodo
Posto Enke 37 945 VergH�o Mo.retti 2.100 de cinco' (5) anos, I:l contar do co�rente exercício.
Lino A. Reis . 120 Fernando Piske 2.50.0 . Art. 2°.) -. Esta lei entrará em vigôr na data
Theobaldo Ewal'd 1.640 A!v!no Rosá 71.50..0 de sua publtcação; revogsQas as disposições em

Henrique' Hohf 406 Steffens & Rille '(Pg. em Desp., ·1965-emp. contrário.
" .

"

José lzidoro Copi 2020 no. 307/65)., 650.0 . \

Albrecht Gumz ,;_ Presidente da' Camara' - Ferramentas Sadori
.

34.350 Palácio da Prefeitul"à Municipal de Jaraguá
SubRidió 54 .00.0 eomercial 'Polparaná S/A. 111.18.0 do Sul, 27 de maio de �966. ,

Walter' Sacht 4.800 Alam Sasse 5.65.0 Victor Bauer, Prefeito Muuiclpal
Caixa Escorar do Grupo Escolar Euclides Keller & Cia·· Uda. 28428

N
.

t D' t·· d E d' t Ed
-

. da Cunha
.

lü.OÔO Pedro Leitholdt
.

1000 es a IreOrIa e xpe len e, ucaçao e

Caixa Escolar.. do Grupo Esc'olar Abdom Edap Editora S/A. .

ä400' 1\ssistênçia Social, foi registrada e publicada a pre-

Batista \ '10üÖO Auxilio a Colonia Santa Tereza . 2.080, sente lei, aos 27 dias(do mßs de maio de 1966
.

Cai:X;,a Escolar da Escola José .Duarte 10000 Auxilio ao ,Hospitai São José 1.00.00.0 Jo�o Mathias ,verbinenn Dir. Exp.

Albano Kaàzler , Subsidios 1960 e 1961
Dr. Murillo B.de Aze�6do, Idem 1960. e 1961
Victor, Bauer Idem 1960 e 1961

. José Narloch
r

Idem 1960 e 1961
Eugenio V. Schm, Idem

.

1960 e 1961
Alvaro S. Piazera Idem 1960 e 1961
E..rich Batista Idem. 1960. e 1961
Henrique Boader Idem 1960. e 1961
João' H. Cardoso Idem 1960 e 1961
Hilario A. Schioohet 'Idem 1960. e 198t
Raymundo Emmend. Idem 1960. e 1961

'. RlIymundo Emmend. Idem 1958 e 1959
, João Lucio da Costa Idem 1958 e 1959'
Dr. M . .B. de Azevedo. . Idem 1958 e 1959
Martin Hauck Idem 1958 e 1959
Ney Franco Idem 1958 e 1959
Erich Batista Idem 1959
Augusto. S. Prodoehl Idew' 1958 e 1959

TOTAL SUBSIDIOS Cr$
Rudolfo Jungton Aluguel Pred. Escolar
IAPETC Seguros 4 a 9 de 1960
IAPI Saldo reí, 1960 e 1961
Tereilio 'GreUer Conta
Emilio Mueller Conta
Diretoria da Prod. Animal Guia N. 99
Alan Sasse Relação Contas
Casa Kopmann (Diversas Notas
Virgilio Chtodiní " N.ota n. 493
Felisberto Capraro "notas n. 48 e 49
Steffens & Hille nota n. 5262
Pedro Kaearoski Diversas notas
Albrecht Gumz Representação 8 a 12/61

, . Leopoldo BIest! Folha
.

Augusto Hartmann Folha
Arcangelo Píocininí Conta
Ricardo. Leoni Conta Zelador
Emílio Doege Conta contratado
Arno Karsten Folha de agosto de 1961
Arthur Kienen Folha de maio de 1961
Erich Eberhardt Folha de março de 1961
Leopoldo Wintrich Folha de março de 1961
Francisco Morbis -Folha de Janeiro de 1961 .

Vitorio Lazzar ie Representação Janeiro 1961
Vicente de Souza nota n. 40 de V. Lazzaris
Assoe. Rural de Jaraguã do Sul Contas
Germano Gascho Oontas de 1962,
empenhadas em 31/12/1962

100.0.0.0
.

1.00.0

400.0

10.000
50000
75:000
15 . .000
300.00
1.0.2.00
13'500

797101
.

425 86�

585.294
10072SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE: 1965, de

contas vindas do exercicio de 1963, de RESTOS
A PAGAR, empenhadas em 31. de dezembro de
1964, conf. empenho N°. 2 167, ex-vi Decreto Ns.

33 de 3.7.1964

TOTAL Or$ 2525 503

Jaraguá do Sul; 26 de julho de 1966.
.Erich Sprung Contadqr

Visto - Victor Bauer,. Prefeito Municipal
4.62.0
2.00
300

2i:J 7ÓO
100375
850.0 A Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul,
55:744 comunica aos ôrs. Proprletértos de Imóveis Rurais,
7.200 dêste Municipio,. que não renham cadastrado seus

e Rodoviarias S/A.. imóveis durante a "SEMANA DA TE.RRA", conforme

1�� g�� determine a Lei n. 4504 - Estatuto' da Terra - de

95: 111 30 de novembro de 1964, que ret obrigatoriedade
12.550 permanece. mesmo após a realizeção da referida

33.00 SEMANA, devendo os ôrs, Proprietários se dirigirem
2.412 à esta Prefeitura pare efetuarem o cadastramento,

4Ó�'��� preenchendo' a Declaração de Propriedade
4.500 laregué do Sul, 12 de Julho de �966

144160 Victor Bauer, Prefeito Municipal
9.72.0
1.10.0 --------------------
250

1.200
3,000
2065.0 ' Autoriza o Chefe do Executivo Municipal
24 . .000 . a firmar convênio

.'

50,000 I Victor. Bauer, Prefeito Munlcipe], de Ieragué do

4.0.000 Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício

2.000 de suas atribuições,
1.0 .000 Faço saber a todos os hebttanres deste Muníci-

15.0.0.0 pio que. a Camara Municipal aprovou e eu sanciôno

100.000 a seguinte lei: >-

30.000 Arr. 1) - Fica o Prefeito Municipal autorizado
300 . .000 ii firmar convênio com a "SONDOTÉCNICA ENGE-
20.0.000 NHARIA SOLOS S. A., firme vencedora da concor-.

rencíe pública e encarregada da construção da
30.00.0 estação de tratamento d'égua da cidade, cujo couve

nio terá por finalidade de ficar a cargo da Munici-
30.0.0.0 paJidade até -o término das obras acima especificadas,

______23_7_.9_5_6 o Iornéctmenro de mão de obra, reembolsável pela
Sub· total Cr$ 2.180.717 construtora em questão, sempre que lhe seja apresen-

Diferença soma na inscrição na origem tade a conta das despêsas havidas ne mesma, sem

desta divida.
. .

321 que Importe quaisquer õnüs aos cofres municipais.
Extinção das frações de cruzeiro
denominados centavos 2

. Art. 2) - Esta lei entrará em vigôr na data de
sua publicação. revogadas as dispostções em contrãrlo.

Soma Cr$ 2.181.040 .'

P, Palácio da reíenure Municipal de Jaraguá do
Menos valor empenhado nesta eontat d 966
de despesas do exercício de 19ó2, que. Sul, 12 de' maio e 1 .-

deveriam ser contabilizadas em Des· Victor Bauer� Prefeito M:micipal
pesas Extraorçamentarias, relativas a

contas . empenhadas .em 51 ·12 1963
conf. empenho No. 1.891 de contas do

Hospital São José

'EDITAL

Lei n. 144

I

Nesta Diretoria de Expedie.nte, Educação e As�
sistência Social, foi tegislrada e publicada a presente
lei, aos 12 dias do mês de maio de 1966.

296.843
João,Malhias Vel'binenn, Dir. Exp.SALDO FINAL Cr$ 1.884 197

Lei No. 145

�.
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,

Lei n. 146 ' 119 Ver.eadores Diversos CFE. Relação Cr$, 411�4oQ
.

Á. . '.' , '120 Eugênio Trapp " .
I" 11.600

. .utorlsa a�er'ura de cre- 1,21 Leopoldo Kelbert " 71 500dl�() espe,cldl., . 122 Herbert Gaedke ", 18.550V I. c,t o r Bauer, Pre!elto 123 Erwino Me eg ttí " 10500MUnicipal de Jaragua do F .'
n o. I

Sul Estado de Santa -Ca 124 ar�aCIa Avenída ,. 95600
"

(, 125 Raullno Neckel " 4500tertna, no �so . e...; exercicro 126 Helmuth Kelbert " 64.750" ';de suas atnbulções, 27 O .. '
'

Faço saber a todos os
1 perár�os Eíetívos em- G�ral "2.179196

habitantes deste Munlcípio 128 Operárros 90ntratados em Geral " 992.4'*0
qU'� � Câmara Municipal

129 Oper. Efetív. e contr�tados
aprovou e eu senciôno a ,(H..Ext�as) .

.

seguinte lel:
. 130 Julio P.Iazera e ElIas Rank

. .

(Mecâmcos) "

.

Art. 1)�. Fica o E�ecu' .131. Operäríos Contratados (Rio da Luz) "nvo ..Munlclpel autorizado 132 Hospital São José "

a ebrlr por conta .do exces- '133 Heinz Leitzke "

so de errecedeçäo do cor- 134 Célio Buzzarello "/rente exerdcio,· o crédito 135 Hans 'Beyer " .

especial de Cr$ 11.273.483 136 Schutz & Gia Ltda "

(Onze Milhões Duzentos e _,., ..

.
Setenta e Três Mil, Qua- 137. Irmaos Emmendoe�fer S/A,
trocemos e Oitenta e Três 138 Moyzes Tomazzelh
Cruzeiros), pare fazer faée 139 Arno Gustavo Ramtbum
as despesas decorrentes 140 Atala.ia Cia. de Seguros .

com a aquisição de uma 141 Artbur Günther (Nov., Dez. e

prensa pare Iebrtcar tubos 13°. Sill. ) ....

de clrnento. 142 Elísaldo Leutprecbt
Art. 2) - esta lei entraré 143 Osmar Gumz

em vigôr ne data de sua
144 Casa Koppmann .

publicação, revogades as 146, Ind. e Com. W. Weege S/A.
disposições em contrário. 146 Roland Harold Dornbusch Desp.
Paléclode PrefeituraMu- Viagens " 274,436

nicipal de leregué do Sul, 147" Idem (Comb. Aqus- em Viagem) ,. 125.570.
7 de junho de i966. 148 José Panstein Aluguel 1965 "180.000

.

Victor Bauer, Prefeito 149 I. A. P. F. E. S. P.
.

.

" 2.28�.120
Municipal. �50 Roland Harold Dombusch

Subsidio 11/12 " 240.000
Idem Representação Idem "

Elísaldo Leutprecbt· Nota 16. 133 "

Funcionários - Verba 3.1.1.1./24.
Dez.

154 Extranumerários Verba 31.1.1./25
Idem

155 Funcionários Verba 3.1.1.1/35
Idem

.

235,220 156 Extranumerários Verba 3lU /,43
Idem " 19�.000

175460 157 Funcionários 13°, Verba 3.1.1.1./42 " 4.298.420
84000 U,8 . Assoe. Ben. S. Evang. Verba-
10.286 3.2.1.5./53 b
24380 159 Jardim Inf. Grupo Esc. Div.·
20900 Prov./õ3 c

.

38600 160 Assoe. Catar. Municipios /53 e
'102.598 161 W. o. Hertel Aluguél Farm.-131.072 Sesi Saldo
51,710 162 Funcionários Ap. Verba218.400 3.2.3.0/54 Dez. " 297.00Q

• 79.580 163 Sal. Família Funcionários 3.2.6.0./56" 13.80081 280 164 Grat. Delegado de policia-36.936 .

Verba' 3.1.4.0/65 '1 18.000
� �g j�g 165 Asilo CoI. S. Tereza 3.2.1.0/64.11 " 2.080

86.950 166 Hospital São José 3.2,1,0/64b "150.000
13.100 167 Hos'pital Evang. Jaraguá 3.2.LO/64ç " 150.000

.2:g.��g 168 As�oc. Prot. Asst.Inf. Mat. 3.2.1.0/64d" 10,0.000·

159.'377 169
.

A J A N -3.2.1.0./64 (�) " 200.000
192.500 170 Irm. Franc. N.S. do Amparo 3.2.1;0/64f " 4.000
924772 171 Professores 3 1 1 1/66ab' •• 1.021.000
1.28.800 172 Adicio'nais 3 1 1 1/66 f .u 32350'34 200 173

.

Prof. Subst. 3 1 t 1/67 " j 28.000
q�$ li ��� 174 Aux. a um curso .�omplemeDtar

24'.500 3 2 1 0/76 "

7.000 ..
i75 Aux Ginásio Div Providencia

16.500.' 3 2 1 0/77 a " 120.000
52000 176 Aux a Escola Jaraguá 3210/77 b "

190.000
122 740 177 Beneficencio dos Professores
127.840 3 2 '1 0/77 c

.

4.200 178 Sociedade Cultura Artística
5500 '3 2 1 0/77 d
10500 179 Auxilio li Caixas Escolares

3 2 l 0/7í g I "

.5510 32 1 0/71 g III "

528.543 3 2 1 0/77 g. IV "

51. 200 18� ·Professores aposentados 3 2-3 0/78 "

. 88'76020 181. Salário Fàmili,a Professores
2

.

1 3 2 5 0/79 "

"
1 J 11.930 182 Funcionários c/Grato e Adie. 8 1 1 1/�2

- ..

:: 31810 183. José Panstein . 4.luguél 8 1 8 0/88a ...

��g'�3� ] 84. Arnoldo L. SchmiU - Alugué18qO/88p ..

18� Funcionários - Verba 8111/8996 451 1.86 Motoristas . V�ã· 3 11 1/90 a e d .

335 775 l87 TratorIstas - V� 8 1 1 1/90 b
. ,

406.440 188 Motoristas - Verba 3 111/104·A e C
189 Tratoristas - Verba 3'1 1: 1/104·B e C.

. ".

'92�97 6316 ��o. :������s -

eVT:�:0�!f':�1�4J��tras e .

./
"

U • 00' Variavel ..

.

. � i92 Simplicio Freiberger - 3111/45
198 388 198 ' IAPETC
432.480 194 IPESC..
32.4,75 195 Vergilio Chio,dini

381 942 196 Bôs Vista Cià de Seguros de Vida
10.445 -(Faturas Junho 8 Dezembro do C. A:." 716100

.

244.440 TOTAL .JN:SCRITO
.

Qo, 48.383.527

Jaraguá do Sul, 27 .de Julho de '1966

Balancete .Gerol do Mes de Janeiro de .. 1966
, CONTAs DO' EXERCICIO'
(Execução orçamentária)

100 1 Receita orçamentária [Prevista)1002, Despesa crçamentar ia (Fixada) 180.000.000
1003 Receita 'Extraorçamenterta (arre-
c.adada) ,

100 10 Re.ceita orçamentária (arrecadada) ,

100 11 Despesa orçamentarta (Paga)
CONTAS PATRIMONIAIS
(Ativo e Passivo]

500 1 C a i x a .

·5002 Banco Ind. e Com. de SC S/A,
C/mOVimento

5003 Banco Naciónal. do Com. S/A
Clmovimento .'

5004 Banco do Brasil SIA c/movímento
50q 5 Banco, do Brasü SIADepost.

Poder. Publico
500 7 Caixa Economíca .

5008 . Baneo Nac do Com S/A clTaxa de
Melbóramentos 56950

502 1 Bens Imoveis 47 085 002
5022 Bens Mo�eis . 16340.326
5023 Valores �evtencentes ao Municipio. 15000
5024 Ações da Petrobrás, . ,

. 272800
5025 Ações do Banco do Desenv do' Estado 100.'000
502 6 Divida Ativa (

, '., 5.91g 2ü4
5027' Divida 'Ativa da União 20.649.í54
5028 Terço de Calçamento 4.795.811
502 9 Emprestimos ooneedidos 5.239.167
7001 Restos a Pagar c/Processadas em 1962
'70.0 2 Restos a Pagar c/Proeessaáas em 1963
7003 Restos a Pagar e/Processa.das em 1964
700 4 . Restos a Pagar clProcessa da s em 1965
700 5 Restos a pagar c/não Processadas .

701 1 'I'axa de Melhoramentos .

7021 Patrimonio
702 2 Variações Patrtmoniats 4044.301

.

.

TOTAL GERAL C-r$�=32:-;;9c.""1,.-4-5....:.0-.79=--------3-29-.-14-5-.0-79
Nesta Diretoria de Bxpe-,diente, Educação e Assis .

151
tência Social, foi registra' 1152
da e publlcade a presente i53
lei, aos 7 dies do mês de

.

junho do ano de 1966:
João Mathias Verbinenn

Diretor do DEEAS

180.000.000

t 28,314.
27:077.939

5.629.276

38.802.694

.57.792

88844
30.120

.

93'8
24700

563.763
497.457

1.884· t 97
2·525·503
48.383.527
39·309.354
28.775.025

Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em 31 de
Janeiro de 1966

Erieb Sprung, Contador
Visto - Victor Bauer,' Prefeito Municipal

RELAÇÃO DÉ, RESTOS a pagar
Contas Não Processadas de 1965

1 Ahino Berti
2 Ary Buehmaun
3 Emilio Borohardt
4. Joaquim Catarina
i José Oampregher
6' Erico Doege

.

7. Hilário Dalmann
8 AlfQnso Friedrich
9 Conrado Fischer
10 Egidio Furlani
11 Ochélio' Furlani
12' O mesmo
13 Alfonso Glatz
14 Hercilio Garcia

\ 15 Ladislau Gasda
16 Tercilio GreUer
17' Arnoldo Hornburg
18 Henrique Heise
19 JQrge Hausen
20 Ludovico Holler
21 O mesmo

'

22 O mesmo
23 'Rudolfo Homburg
.24

. Willy Horo'ngoso I

25 Carlos Jansen
/'

26 Ingobert Krause
27 . João Kitzberger

. 28 Rudolfo Klabunde
29

.

Antonio Luy
30··Omesmo
31 O mesmo
32 . Germano Lenz
33' Gregorio Leitbold

.

34 RabaDs Leitbold
3'5 .Anlonio Mueller

·.36. O mesmo
37 Wah�r .Marqu·ardt
a8· Alftedo 'Pfeifer
39 Arlbur' Poratb
40 . Fino Rowedér
41 Helmuth Rahn
·42 Ouo . Raduenz
43 Walte'r Ramthuu

..
. 44

.

Antonio Slawanitz
45

..

Idem"
46 Emilio da Silva

.

. 4]1
.

Gabriel Schwlierkoski .

48· Gilberto Satler .

49' Rudolfo Spredemann
50 Artbur Ristow

. 51
'

Agro Industrial Retqrcida �tda.
',5t Célio Buzzarello .' (, ..

,

·53
. JOt!é J. Caul -

.

54 Francisco José Doubrawa
55 Fischer Irmãos

.

'56 Fronr Feed S/A. - São Paulo
57 Bernar,do Grubbá S/A. Ind. e Oom.
58 Aibl'echt GUlI!Z I •

59 Herbert Gaedke
60 Carlos Hoepcke S/A.

de 61 Hansen & Silva ,

62 Imp, de Maq. Agric. e Rodovtä-
rias S/A:

.

63 Ind. e Com. Retorcida Ltda.
Cr$ 28600 64 Cia. Jordan de Velculos'
" :1.600 65 Kartro SIA Importadora e Distr. -,

" 1.258 66 Leopoldo Kelbert
" 30-000 67 Helmutti Kelbert
" 52.000 68 João Kitzberger
" 10.000 69 Heinz Leitzke
" 32 000 70 Idem
" 84.020 71 Foto Atelier Loss I

"

\ 3.900 7� Fridolino A. Meyer Pomerode
" 53.000 73 Tipografia Meyer - Joinville

. " 8.450 ·74 Ind. e Com. Bernardo Meyer Ltda: -,

" 84 125 75 Higon Mathis "

" 17.600 ,76 ,S/A. Wbite Martins -,

" 23.850 77 Raulino Neckel
" 9.800 78 Oficina de Torno KP Ltda.
"

9.700 79 41t'x paganelli
.. 25 550 80 Alfredo Reck
" 10.000 81 Conrado Riegel JR:
" 34800 82 Reimer & Cia.

.

" 38.120 83 Cia. Auto Comercial Roesler
" 53.000 84 Pedro Rengel
.. 2.50d 85 Artbur Sobn
" 27.000 86· Valério Gretter

.
" 51.775 87 Ludowico Holler
" 12:400 88

.

Albano Kanzler
.... ".

7.075 89 Willy Koepl>
" ,16'775 90 Antonio Leoni
" 40.175 91 Anelise 'Roesler
" 16,000 92 Antonio Rosa - Calceteiro
" 181. 725 93 Idem Idem

. 105.950 94' Viúva Ängelina F. Scbichet
" '. 40.000 95 Leopoldo Scbmuecker, .

.. 22.000 96 lnácio Urbanski

.. 4 550 97 Socie. GraUca Avenida Uda.
" 2.520

I (Câmara)
.

". 6.000 98 Idem Idem
" 30.000 99 Max Kohn
." 17.600 100 Ricardo SeIl
" 6'5600 101. Com. e Ind, Breithaupt S/A.
" 19.000 102 .

" Idem
." 28.000 103 Idem
"

.2200 104 ·Idem
,� 29 200 105 Idem

CrS 32.000 106 Idem
-, 59800 107

..
Construtora Hewokra Ltda.

-, 3,500 108 Rau. Marcolla
..

p .950 109 Construçõ�s Metálicas.

" 1".500 Metalhieth S/A.
" 37.050 110 José ,Borges & Cia';
I' 20.000 111· Empreza Sul Brasileira de
,- 97325 . 'Elet. S/A. .'. "

"

pO _000 ·1 t 2 João C. Stein "

", ·6000 113 Harfwig Scbroeder "

OI
/' 75.600 114 ·Steffens &. Hille "

II 6488 i 115 Lotbar Sonennbobl
.

'._ "

" ·76.255 116 Com., e lnd.· Germano Stein S/A."'" 91.450 117 'Tipografia Mayer Pomaroda
-, 1.463057 .'

.

(Câmara)
. '.- 406.496 118 . João Cardoso Preso Câmara
" 253.930 118 Loreno Marcatto :::dem

,

161.500
-

31 Mo
22 50Q

.

Erich Sprung, Contador
\

Visto -. Viclor Bauer, l Prefeito Municipal

..

-,

"

,-

-I

/

I'

I-

,-

'I

..

..

I'

..

..

..

, ..

..

"

.,

"

."

"

"

"

"

"

"

,..: ..

...

_OI

.

, ,.. ."
"

"

"

"

'u .

• j

·1

" 60.488·

131.000
184.000
88019'0
7.600
13.300

156.2�5
761.2Q2

" 4.763913
" 1.487.000
" 2.174575
" 496.562.
" 170.450
" 48.450 I

.. 127_000

.. 1.595.810
" 262.690

60.000
'3.090

" 547.900

" 73.000

.. 697.200

" 30.000

" 30.000 .

12.QOO"

I) 30.000

10.0'00

OI 27.600

" 15.óoo·

10.000
10.000 ..

l'
.

,0.000

10.000
.

12 ..900
246.700'-
180.000

..

120.000
388.800
299300
77 000
890.650
.169.400'
80.800

..

108865
70000
833.936

1.472.840
60000
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Prefeitura Municipal de [araguá do' Sul ,)

.

" I \ .

Relação de contas' do exercício de 1965, Dívidas encontradas nesta Municipalidade,
ainda po� pagar ,� não, inscritas n� , até. a data, de 31 de janeiro 'de 1966.

conta de Restos a Pagar' -Restos à pag a r de 1961, coof relaç�o o.s
.

,53763
, Restos à pagar de 1962, conf. relilQao,. 497457

Cr$ R�stos à pagar de 1963, conf. relação Jt 1.884197
1 Jorge Martins - Velor s/notas não+nsc-íres 19050 Restos à pagar .de 1�64, ooní, relsção j

.» 2.525.503
2 Helmuth Kelberr _:. Valor sua nota'n. 0799 '34000 Restos à pagar de 1965, conf. relação .

,. 48383527
3 . Leopoldo Kelberr - Valor s/notas n. 933, Restos à pagar d.e 1965, não inscritos

948, 957 e 997.' : 47500 conf relação ',. 4.344.1 li
4 CELESC - Valor.' contas de luz e Sub-total

'

CI $ 58.198.562fôrça ret, aos meses de setembro a Valores eneontra dos em restos à, pa- .dezembro do exercício de 1 ;)65 269185 'gör de 1965, .que deverão ser cance-
'

I5 José Danstein - Valor diferença alui' .'

lados, conf. relação "
. .; ,. '211.290

guel .

de uma' sala onde funciona o'
. Total de restos à, pagar Cr$ 57.987.272escritório local da ACARESC 60000 Despesas efetuadas no mês de [aneiro6 Arn,oldo L. ôchmítr - Valor diferença do c. a" e niversaa vindas do exer-aluguel de três. salas onde funciona o

CICIO da 1965, e ainda por pagar,escritório regional dá ACARESC 240'·000 eonf. relação7
.
Berroldo M. Doering - Valor �uas.

. - notes n. 276,' 276, 301 e 302 .

.

8 Prefeitura Municipal' de Pomerode -

Valor metade do custo de uma plece
de bronze, colocada na divisa com o

município de Iereguä do' Sul
9 Alvino Berti ,- Zelador Ribeirão Gran

de do Norte, valor e/serviços prestedos
'ém agôsto de 1965, 30050

10 Gerherd ôchünke - Zelador Rio Cêrro ]
Esquerdo, valor serviço presteho mI
conservação da 'estrada acima

11 lulío Píezere _; Valor 13. salário ret.
exercício 1965

12 Olinda Tomazelli - Valor 13. salário
ref.: exercício 1965

13 Operértos em Geral - Diferença sorna
da fôlha, relacionada em Restos a

Pagar sob n. 127
14 Moyses . Tomazelli - Diferença de

siconre inscrita sob n. 138'
15 Diferença de sorne a menor na conta

inscrita sob n. 2� digo, Iõlha
16, Maria Nilde ôelet - 13, salário do

, exercício de 1965
.

17 Valdir Araldi - Valor s/forneci!_l1ento I

de areia pera calçamento
18 Alfonso 3uhr - Saldo metade da

contribuição para o Natal da Criança
Pobre do Rotary Club de Jguá do Sul

19 Reinoldo Zielsdorf - S/fornecimento
de peças usadas

20 Comunidade Evang. de Rio da Luz 11-
S/fornecimento de um poste para a

p'uxada de fôrça
.

21 Rudolfo Bruch - Zelador Tifa Bruch,
serviços prestados Da conservação da
'ri1encionadl! em nQvembro de 1965

22
.

Otaviano Ube'r - Zelador TUa, Tere
zinha, serviços prestados na conser

vação da ,mencionada, no exercício
de 65

..

23 Antonio Andcleto - Valor vencimento
de dezembro 1965

24' Leopoldo Schmucker - Y"lor aluguel
de sua pedreira ref. 1965

.

25 Qperários Cemitério Municipal - Va,"
lar' serviços prestados em dias de
repouso no cemitério ·municipéll

;26 Associação Bra�ileira de Municipios -
, ,Valor imuidade referente. ,ao exercício

,de,' 1965
27 Funcionários _' Salário famflia, reto

-'dezembro c,a.· ,

�8 HospÚal São José - Valor de sua

conta não 'inscrito
'"

29. Rudi Bruhs - Indenização de um tér
'reDO de, lei 101 de 20.7 64 e indeni
'zação de 76 pes de eucaliptos

30 Victur B. Emmendoerfer - Despesas
financiamento de bônus

31 Arno G. Ranthuo - Despesas com

financiamento de b'onus
32 Moyses TomazeHi - Despesas com

financiamento de. bO!1us

nários ,. 5.239.16766080
Total dos Orédidos Con tabilizados Cr$ 36.õ96 336

Jaraguá do Sul, 29 de julho de 1966,
, 80

VICTOR BAUER
V IST O:

ERICH SPRUNG
100000 Prefeito Contad,or

BALANCO DE CAIXA
Saldo verificado na

27500 contabilidade em
,

,31/1/66, na parte dís-
609750 ponibilidade

Restos à pagar, pa
gos em janeiro conf.

50000 relação, faHando in
olusive assinatluas do

'

91400 ex' rrefeito, em div.
documentos Cr$ 22.943616
Pagamentos de contas

12000 não ,inscritas, vindas
do e'xereício de 1965,
pagas em janeiro, fal-

8300 tando inclusive assi·
n'aturas do ex-Prefei
tá; em div. documentos Cr$ 2,704.999

• Pagamentos efetua-
13600 dos ref. fôlhas de pa

gamentos relativll8 ao

53320 mês de dezembro fun
cionários, também pa-

6000 gas ffm jan0iro, fllI
'ando inclusive assi·'
naturas do ex-Prefeito

1.2.441 em di., dooumento. Cr$ 1.768390
Pagamentos . efetua
dos em janeiro refe-

50000 tente a 13° BalArio dos r

flIDcionlri08 Cr $ 1.739.840
600 Pago eD,l janeiro 808

monitores de 3· e 4-
66.420 gl áu do "IBRA" oonf, '

relação Cr$ 1:137,319
Vale. encontrados nos

332.000 cofresMllni('ipliiii, oonf.
exposição da Tesou'
reira, relacionadas, in
clusive os vales apre
sentado no dia 31/1/66,
oa ordem de Cr$ � .

718440 639.924. ' Cr$ 3,283807
SOMA Cr$ 4,344.115 Um'(1) bônus do Es
.'

tado, apresentado no
Járaguá do Sul, 29 de julho. de �966 dia 31/1/66, do valor de ,Cr$ 500.000.

Vict�r Bauer - Prefeito,
,

Erich Sprung",- Contador Depósitos em div.
bancos, conf eont'abi
lidad'e. em data de,

COIDo e' nIDldlo Wo ladl1Ul.eIDl, 71.. §c, Ao 3i/1/1966, Cr$ 259344
Em numerário son:<nte

EDITAL DECON�CAÇÃO cont.ados ein 31/1/1966 ,133500
São convidados os senMres acjonistas a,'·com Dificit de caixa : Cr$ '4,ah 979

parecerem, na sede da' sociedade, no dia 30 de setembro T, O, T A L
.

,Cr$ 38802 694" Cr $ 38802 694
de 1966, 'às 15 horas, afim de deliberarem sôbre a

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRt\ Jaraguá "do Sul, ·29 de julho de 1966,
V IST O:com a seguinte ordem do dia:

, VICTOR BAUER ERICH SPRUNGa) Discussão e aprovação do balanço geral; ,
. C'onta' dor '

V d
'

b) EÍeição do conselho fiscal;"
. .

Prefeito
, �n e-SE'

. c) Assumos diversos '
'

�":' '1' _

J
-

W·
' S/'Il� I Uma propriedade com

,

' NOTA: - ,'Ächam s� a disposição dos senhores Meta urglca oao lest n
\ 15x49, com ca�a de ma,aCloOls1as..

os documentos de que trata o art. 99 do
. deira em perfeIto est,lioo,decreto le�2 627 ' ,'. NECESSITA DE COMPETENTE AUXILIAR mais um I'ancbo de 5x8, Quarto com mobilia

Jaraguã do �ul., 2 de ju}ho de �966
'

"

sito a Ru._a RodoUo Hu_- .cumplt�ta para moço(a),
Comércio e Indó Ir.ia W. RAOUUZ S A.'

'

DE. ESCRITORIO COM CONHECIMENTOS, fenuessler, net'ta cid.ade. COlD cl:lfé da man,hã
Wilhelm Raduenz, Presidente" DOS SERVIÇOS GERAIS;' . Informações nesta Tra'tar a Av, ,MaJ Deö,'
UelflOo Radu�nz, Diretor Comercial' redação. doro da Fonseca 145.

Comurrícocdoi
Para conhecimento rios ínteressados transcre

vo o seguinte Artigo 100, do decreto federal de
28 de janeiro! de 1965, No 55649 "São isentas de :

registros as pessoas ffsicas ou empresas que ne

céssítem eventualmente, 'até 2 quilos de qualquer
produto controlado á critério dos 'orgãos FISCA-
LIZAÇÃO DO MINISTÉ RIO DA GUERRA.

'

, Parágrafo úmco - Nesse caso, a .necessí
dade deverá ser devidamente comprovada sendo
então Iornecída ao tntereseade, uma PERMISSÃO
ESPEClAL'" e o visto na guí., de tráfego."

Em'consequência, todo cidadão que necessi
tar de explosivos para abertura de póços, etc. deverä/ .comparecer a esta Fiscalização, que lhe

, "fornecerá um atestado que comprove
SUB necessidade. e qual deverá ser' em segui
da apresentando 80' Delegado da 5& Região Militar,
para obtenção de vísta e permissão especial.

Outrossim levo ao conhecimento de V. S.ZI
,. 20,707.649 que em consequencia de item IV. 3&. parte do

Tot a I e-s 78.694.9?1 Boletim INT, nO 26 de 10_ de fevereiro dea 1,.966, .do11 390
Taxa de melhoramentos restituível ,D�l?artamento de produçao. e Obras, � 5 Begtão .conf. Lei n., 89 de .1963, cobrado até MIlitar estabeleceu as q��ntId��es"máxlmas abaixo,
31/1/66." » 3� 309.354 de a��8s de uso permítído C�VIS Idoneas, a �erem

, , .

I adquírídas pelos mesmos devidamente autorízados226800 Total geral da dIVida em ,31/1 1966, Cr$ 118.004275 pejos Departamento de Policia Civil dos ESTADOS
I Conforme balancete do ativo e pas-

'

DO, PARANÁ e dá SANTA CATARINA. '

sivo do mês de [aneiro de 1966, a
Prefeitura tinha: um crédito relativo 1

a quotas-partes de Imposto ds Oon-
'

sumo e de renda da União , Cr$ 20,649.1544475 Dívida Ativa deI Contribuintes ,. 5.912.204
Terço de Oalçamento ,.

. 4,795.811115775 Empréstimos Concedidos à Funcio-

- Limites máximos de armas e muníções.
Duas armas de porte.
Uma arma de caça calibre todos e I

uma de tiro ao alvo (num' total de 5
(cinco Iarmas).
100 (cem) cartuchos carregados a bala
para arma de porte.
�oo (quinhentos) cartuchos carregado
carabine. ---

'500 (quínhentos) cartuchos de papelão
para bala, carabina.
'500 (quinhentos) cartuchos de papelão
para caça.
2 (dois) qullos de pólvora para caça.
Sem limites para chumbo de caça,

1.2 - Os limites de arma' aqui fixados, são
também os limites máximos de posse individual
para .eívís..

1.3 - Os eívís que possuírem as quantidades
máximas de armas aqui estabelecidas somente
podarão adquirir outras, após comprovarem o
destino (venda) -do mesmo número das que dese.
jarem adquirir.

1.4 - A aquisição individual de arma8 e:mu
niçõe8 de U80 permitido por militares.

� Jaraguá do Sul, 39 de julho de 1966.

JOÃO ZOCATELLI
Fiscal �egionaf de Arma8 Etc.

10

Cr $138.802.694

Italarei Tênis Clube
Assembléia Oeral Ordinária

�72.0�0
596,949

Ficam convidados os srs. Sócios Proprietários
para assistir a Assembléia Geral Ordinária, 41 reali
zar-se na se._de social, ii Rua Exped. Gumercindo da
Silva, nesta cidade. às 15 horas do dia 20 de AgôSfO
,de 1966, {e não como fôra anteriormente publicado',
afim de deliberar sôbre a seguinte ordem do '\ia �

1) - Prestação de cODtas da Diretoria e Parecer
do Conselho Fiscal, relativo ao exercício 8/65-7/66;

, 2f __:_ Assuntos de io_terêsse social.

NOTA:- Na ocasião serão entréllues os títulos
aos sócios quites com a tesouraria;"

Não havendo númt.ro legal, em la. convocação, •

sellUir' se-á ourra, com int2rvalo de 30 minutos,' de

I ôcôl'do com' os eSiölUios.

Jarag'uá do Sul" 22 de Julho de 1.966.

Getúlio Barreto da Silva, Presidente
Eugênio Vítor Schmöckel, Secr. Geral/

.
,

, ,

VENDEM�SE I O SESI não é �ma IVendem-fje 'um Balcão repartição públi(�b,.· é
e um jôgo de luz fluo. uma instituição de di·
recente, reito privado mantida

.

Tratar na Caixa Ec o ,únicamente pelos em,
nomica

'

Federal,
.

à Ave- Jiregadores em bene
nida Marechal Deodoro, . ricio dos empregados.
n.· ,.192, nesta.

Vende�e. Pr�l!ili1.1!casa e terreno no centro:

Preço raz;oável. Tratar com
Bastos junto à ACARESC,
lado da Pref�ittira,

�:MPREGADA
DOMÉ)TICA, ;>ara' Curitiba.

.

Paga se bem: ,Tratar na

Av Mal Deod. da Fonseca 949
das 9. às 12 horas.

Oferece-se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



, " y
..�

r
'

, ,

(Dlscurso do Cornp.: Mario; por ocasião da
JARAOUÁ DO SUL. (SANTA CATARINA)' N.� 2388 posse do nôvo Conselho Diretor, em 8·7,66) re.

����������������������������������������� parte.

Com o olhar pôsto no rnais alto dos ideais,
naquele sublime desejo rotário, de servir por sôbre
os próprios tnteresses pessoets, tivemos a ventura

Arma de Fanáticos e Desesperados, de percorrer êste esplendoroso caminho, em jornada
E

'

P' E I d T
.

t' de 370 dres de permanénre motivação. .

speramos a unição xemp ar os e,�rorts as
.Colhernos nêste instante, as roses rubras desta

c,
\

\

h d' 'A' l'h '

Por JOSÉ DE CASTILHO PINTO vitérie, e se, em meio a tantas' e tantas alegrias,ampan a o gasa o:
divisamos elgumes pétalas dilaceradas, maculando aTeve lugar no dia 16 de julho pp. a Campa Pa ra o atentado terrorista do aeroporto de maravilhosa beleza destas flôres, bem pouco stgnt-nha do Agaaalho, com dlsteíbuíção' de roupas de Guararapes, I).(� Recife, como �a�a todos es atos ficam, pois são os vesiígtos dos netureís sacrifíciosinverno às crianças póbres de Jaraguá. En'tregamos dêsse estalão, não há palavra suficíentemente cou- daqueles que se realizam pela dedicação, pelo150 agasalhos às criancinhas, num trabalho gígan- denatoría, tal é a, covardia e o efeito, psicológico altruísmo e pelo ernôr.tesco de nossas. domadoras. O CL João Lúcio da dessa arma própria sómente de fanáticos e deses- Conslderemo-ríos sobelarnente recompensadosCosta, em "rápido 'improviso, fêz sentir !los presen- parados.

'.

.

das agrur�s e vlctssltudee da jornada, porque emtes das finalidades de Líons Internaeíonal, e dos Na verdade, não há exp!,essão devldam�nte ltôdos os momentos contamos com o dedicado apoiosacrific�os .de nossas domadoras no preparo dos' acertad�. para .cla�s�ficar as atítuues dê�se. calIb�e, e cf notável cooperação dos companheiros e suasenxovaís e agasalhos, que. castigam tndtstíutamente, a�razando ímöveís, g�nlílfssimàs ,espôsas, sempre esquecidos das couve-
I Calculada em cr$ 400.000, esta campanha. mutilando e matando homens, crianças e mulhere� nlênctes pessoais, renunciando as vaidades é as.

C 'd B bei inocentes.
. . . honrarias, imbuídos que se mantiveram, da magni-orpo. ,e om elros �! por ISto _mesmo, a mais covarde � perigo. ficência e grandiosidade do 'trabalho a realizar..Fôram dados os primeiros passos para a for, sa das armas, nao só por9ue arrasa, mutila e mata A propósito, quero como 'primeiro agradecimento,mação do Oôrpo de Bombeiros de Jaraguá cam- desordenadam�nte, mas ainda p0t:q1le gera a con- fazê-lo aos companheiros que dedicaram tenra e,p�nhs ésta que será feita em conjunto com o Rotary. fusão. e o pâ�HlO entre as populações, estado de íncomensurével consideração com esra presidência,local, que também .estä fazend.o estudos. sôbre � espíríto que Já .tem derr�b�do num.e,rosoR govêrnos pois graças aos propósitos que sempre nortearem a.

assunto: . É verdadeiramente uma empreitada das e estraçalhado com a .vlda de mUl�os palse.s, vossa conduta, os ventos áridos e inóspitos quemaís difíceis, visto que serâ necessário um, mate- O atentado terrorísta é, em última an�hse, um sopraram no caminho, não conseguiram turvar d
\ ríal de alto custo, bem como a formação de uma pedaço de homem ou um pUD;hado de pseudo-ho- nossa visão ou turbar a nossa marcha, servindoequípe que possa a qualque�' mom�nto entrar �m mens ,agrupados ·não. em pol1�lca: m!ls armad?s em

mesmo de magníficos condutores do mavioso perfumeação, pars dar combate aos ínoendlos. . \ con�plra.ção parabólica, ti dlstrlbUl�' � pânico, a das lindas florações das' árvores da amizade que
.

O primeiro contato foi mantido junto à firma �utllação e a morte a t?rto e a direito,. não se semeáramos em todos os nossos passos.
)

que irá, fazer a dístríbuição da água na cidade, I�P?rtando com a espécie de pessoas a' .serem a- Reconheço, queridos companheiros, que ap�n�spara ver quaís as bitólas usadas. n08 encaname!ltos, tlDglda�,. desde que. �o fato re�ulte a �alOr soma
um multo obrigado, é verdadeiramente ínstznlftcenreafim de que se providencie a Instalação de díver de prejuizos matertals e morals� o máximo de dor
por tanta. consideração 'que tivestes, por esta .grendesoa hidrantes. I

e de luto. É ainda, o ato terrorl�ta, �ma das eta- afeição dernonstreda por êsre presidente, mas estejamEscoteiros P!l� �e todos os planos subverSIVos qu� terp por cerlos, cOl1lpanheiros, ao lado dêste muiro obrigado,oDJetlvo gerar a confusão e I) pâ�lcQ no selO do povo, está a amizade imorredoura que vos dedico e dedi-Pretende o Lions fundar em Jaraguá o Clube
q�e por �u� vez passa .a. presslOuar os govêrnos, carei para sempre, em troca da grande felicidadede Esconteiros Mirins. Realmente é uma, necessi, deles' �J_ClglDdo tranqUilIdade, a qualquer pr.e?�. que hoje sinto, em poder enlregar o meu clube.dade muito g�ande, que se faz mister em nossa TranquIlidade q�e nem 8�mpre pode ser propICta- completamente coeso, íntegro', sem que uma só- parcomUDa pl\ra que formemos mentalidades. sadias da dajlO a ação dos terroristas:, acaban.do o� goyêr, Ikula d� :seu tôdo houvesse se desintegrado.� em nossas crianças, que serão os homens de ama
nos por se, tornare!D também Intra�qUllos, .IDatIvos B, assim, unidos, �olidéÍrios e resolutos. con-nhã. Partimos da premissa - Mente sã em corpo e derrotados, condição que é a mira pr�Clpua dos tinuemos incessantemente neste batalha. certos de qu�são., agel!tes da su�versão. Ve� dai, a n�cessldade dos

não fallará aos nossos corações a esperança de verMensagem de Lions Internacional gov�r�os localIzarem e pUOlrem ex?mplarmente o.s chegar o dia no qual o calendário da hislória mar
" 1!: chegado o momento de. os homens se t�r,roristas, de�sa forma desencoraJan.do em defl-

cará a data em ,que, homens de lôdás as linguas,compreenderem. . OItlvo a repetição dos atos de terrorismo.
raças. credos e politicas, em uma só voz, entoarãoEsqueçamos �o passado, para em conjunto, ,

No ca�o do aeroporto. de Gua.rarapes, no Re -

os cânticos da radiosa aleluia da paz e da compre-trabalharmos pelo progresso de nossß terra:'Colo- ����s�ig:�!Çãp�r:O:e t:��������: n�e��a e��g�:�i��� ensão mundial, concretizando,se 0,' ideal de rotary. '

(Iuemos o nosso' coração acima de n08sas a-mbi
........ -.çÕéS': �.

,

", \ '. pov-o-- b ilei-r, que à�seja 8 p�z '& tran.quilidade Não poäia deixar de me referir, e não 'tenho.

Cristo 'quando de sua passagem pela terra para poder trabalhar e engrandecer ainda mais expressões adequadas para fazê·lo, a estas, duas
pregou o amor entre os homens, sigamos o seu esta Pátria já tão grande e tão conceituada. Por figuras extraordinárias de nosso clube, o camp. Die
exemplo e teremos em nossa Urbe um paralso. isto, esperamos e mesmo exigimos' das nossas au· trich e comp. Bergan, que com -suas modéstias
Façamos .:de suas palavras algo de concreto em toridades maiores a punição exemplar dos terroris- incomparáveis, sem alardes e sem, G�tentação reali- �

favor dos homens. tas, de todos os terroristas porventura ainda exis, zaram uma óbra monumental, junlo a esta presidênte-ntes nêste Pais, só com que ficarem�d desagra- cia, podendo com muiJa justiça, mesmo sabendo,N Ó s S e r" i mc;) S yadós da negra mancha do atentado de Guarara· alingir sua modéstia, considerá los como os verda-
, ' pes, no Recife. deiros baluartes d'à integridade de nosso clube. A\Ierbas para "ovas linhas de estes dois compi!nheiros,' apresento en,) nome _de meu "

M,
• ••• D I dR'G d F t clube e QO meu em partlculélr as expressoes de, Energia Elétrica e ega o eassume ran e es a

nossa amizade, do nosso reconhecimento, do nosso

As Centr'ais Elétricas de novamente liberada Conforme ofici,o rece- em São Bento agradecimentQ,,� d.e nossa admiração.
Santa Catarina vem de as' posta à disposição bido, vimos de tomar co- Á minha querida espôsa, companheira afetuosa
sina�,convênios com o Mi- CELE SC. nhecimento que reasu�iu No dia 14 dó corrente, e devolada, pela sua compreensão e reconhecimento·

nistério de Minas e Eper' O quadro é o que segu�: a Delegacia Especial de no Páteo da Igreja Matriz, das horas dificeis, pelo seu sacrificio dedicado. as
gia referentes as verbas LINHA JOINVILLE Policia de Jaraguá do em São Bento do Sul, horas em que não mais conseguia controlar 'meu

· que o Deputado Lauro PIRABEIRABA - GARU Sul, o Tte. Cé!.· Leonidas rtalizar se·á tradicional sistema nervoso, pois tinha na mão o maior e mais,
0arneiro de Loyola con' VA. Cr$' 200.000.000 - dos Oabral Herbster, que se e grande festa do Puris· sagrado patr!mônio que me poderiam conferir; al,ém
signoQ nó Orçamento da quais, foram devohidos afastara do cargo, em simo' Coração de Maria 'de minha fam'Íli'a, o Rotary Clube de Jaraguá do Sul,

· União para 1966, As cita�' em. 31'/12/65 e agora nova- virtudesde uma interven- Excelsa Padro."ira de a ela o ineú afetuoso, sincero e, mais profundo
da s verbas tota.Jizam Cr$, 'mente' ,liberados _:, Cr$ ção cirurgica. São Bento do Sul.

L.:. agradecimento.
.

4:72900000 para 'construo 66.929000. "
" Além das SanlaB Missas '.

,

ção de linhas de dilllribui' 'LINHA JARAGUÁ Dq A '1· d E/ ·t
�. ás 6,00, 7,30 e 9,30 horas, Á �ôdo.s os membr�s do conselho dIretor; ,o

ção de ens,rgia elétrica, e 'SUL - GARIBALDI.. 'UXllar e sen ono desenvolver se á grandi- meu maIs dlgn� agrade�lmento ,por tudo _quanto fI:"
ohedecem as seguintes. es· lCrS, 70.000 O�O, tendo SI- Precisamos de elemen. osa festa, nada faltantlo zeram par� o engrandeCImento �esta gestao, "Pâ�a o

.

d
'

I 'd para os saus . frequenta- engrandeCimento de nosso querIdo c�ube, 'pecificações: .', ;' , o aevo VI ps e nova,men to parà serviços geraisNúcleo Rio Branco, Cr$ td libel'ados Cr$ 28.438000 de escritório. O candida dO�6s, Á tôdos os companheiros
.

de meu' clube pela50,000000; ,Rio dQ Ger!'.«? . LINHAS EM �I\RRA to deverá ter curso gi- Recom�ndamos" ao� ajuda! decisiva e efic�z à qual nunca me f�ltou" �sCr$:. 122 90Q 000; Três VELHA Cr$ 10.000.000 -

oasial completo e saber nossos !eItores um .pulo meus protestos de amizad� e de profunda gratldaoRiQs't Nqrte' Sul - Cr$ devolvidos e recuperados' falar em alemão. pars .S�o Ben.to, afim de 'às exmas. senhQ'ras de rötarianõs. agradeço de fór.ma) 100:000.000; Ba·rra Velha Cr$ 4.195,,000. ,Os interessados pode- pre�tlglar mais essa f�s, emocional a esplendida, colaboração lr�cebida. Aliás, )
. Ör $ 50000000; Oircuitos' LJNHA GUA�AMIRIM rão. apl'esentar-se' na: ,ta em louvo� de Marta. foram é1S s�nhoras dd Casa da Amizade, o ponto �Hapocuzinho .

-:. Or$ BRUDERTHAL C�$ INDÚSTRIA DE CAL./'_
.

( alto dêste' ano rotário. pois foram entregues 30 enxo-45.000.000; Schroedel' - Pi 45 OOO,QOO -:- dos. quais fo, ÇADOS GOBCH IRMÃOS

I' O A ," I
vais para recem nascidos pobres, confeccionados nas

çarras '- Or$ 25.00000U'; l'am devolVidos por Ia,lta S,A.. nunclO e, � reuniões semanais, nas casas destas mesmas senho-Oorupá. .Or$ 80,000 OUO, d'e �plicação e .agofa re-
," RuaJorgtL,Czerniewiçz Alma clp N�gOClO ras. Estão,' portanlo, de par�bens �s _

senporas' daAs Centrais, El,étrié�s de cuper.ado!, Cf $ ?,.5?� O�O. -

1 �237" ,
,.'

'

anuncie neste '

I
CÇlsa da Amizade, .,com a, 'nossa gralldao e que D��sSanta Oa�ariDia virai:t;J·se ·;r:o�ähzando a l,mpol'.tan-1 .JARAGUA DO SUL, I .

. vos pr�serve por m�itos anos p�ra nossa e d 'fellcl-.
na contingência de devol" Cla de Ort .105,1,01 0,00. 'SC,,'

. .'

.' SemaI,iár�o � .dade do Rotary CI�de Jaragua do Sul.
.

'

ver em 31 de dezembro de I

L. '\:j
65

A f d 'I Tôdas elisas Iinnas de·
,.. "

,.............,,........__.�,;..,.._..........;......,_..,.........,�,........_.,.........,...,....,....._.,...,��.19 'iO governo' e fi:ra,
v,erão ser imediatament�' ,\.:\·�··"··1õ·,,·,,·.,;\.•",,·•.

•

•.
.1

� � •.

�
·

� r : • •

�por' falta de aplicaçãp 'em, tAt.
�

,

� � �
,

�
,

•

tempei '�ábil,. li i'mp,oftân . �i,��at.â'lSf���� �Sss,(�aDdv�� l� Q n J u a Q' � U I; n n
'

..�cia de Cf $ 105 101.000"lque t't t O O U,

arte d:U.s ver-
com a OE ESC e canse';, � Pelo presente comunicorepresen�a p quantemente liberadas as :' ,

t- t') : que fica terminantementeh;iS conslgQaaas Pillo de- b' : (Cillurgião Den IS a

:�
T L 10 ver as, . I

t·
.

.' \ . proibido a entrada e caça,putado' oyo a po rça', ,'., , 'l .

Á :. em meus terrtlllOS sitos einme.nto dá 1965,
.•

Par:a o Orçam�nto de.: CLíNICA PRÚ'TE�E QIRURGIA 'BUCAL. - R lOS X':' '"
.

.

Ap6s' muÍLas g�stõ�s, 1967, o deputado ',Lauro t=
. l) RIO ��n'ao-.Rlo Rlc.:lfd?_etanto no' MiÍl,istério da Car[l�ir.o de Loyola já as· l Consultório: Rua 'Ângelo Pi��er'a 86 (ao, lado da Ponte Velha) II Rlbelrao do

. .'�o�ro, nao
Fazend'a como no de'Mi· 'tá'cQm soas emendas em l '

_
.

"

'

j

=1
me responsabiõizando pe,

nas e E�erg·ia. O'dApu�a e�tud0 e tudo �az crel que ti H O R Á R I a:
',Manha - das 8 as 12

i ,�o que pOE!S8 acontecer, aosdo L yoia vem de recl:lber novas e substapClas ver'baeh, Tarde - das 14 às), 18 .

I, ': mfratores; ,
,

, .-, , 'I .' ',-
d 'd t t· '\'" .

.. ,
'

·1 Jaragua do Sul 97 detillpgrama <;io !V1H:H!�.t,e�1O �erao ,estlDH ."'..s'" a,
P!' a :. ,

"
, JARAGtJl\."'-DO §lJL' , ,'(:. Ih '966

' :' _

d+1 F"zAuda 'qúe a CI,tl;lda Imp,0rtant:e r�glao.pll Es : .. .

, ,..t .' :' JU o de 1
". .,

tA'a acaba' de ser tado
'

,

.

e · .. · · · ,..:....,...... .. · · :·.. · �:,:.'· , ..· ..··'.:�:··..· ..··,:···'I. 4, WALTER GOSCHlm.por anel ..
����••••••••�����

.t

'
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