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Permanente
:Vigilância' .

I "Não podemos, não que
remos e não devemos de
sativar o nosso dísposltt
vo 'de vigilância permanen,
re, quando" sabemos, e

acompanharnfls as etívlde
des dos políticos' do pas
sado, agora rrevesudos de
honestos democratas' na

mais expürte e suspeita
aliança com descontentes.

, frostados".

UO'I-,',·'e,r'S ••IÍiI"ta'r'I-'O'S V,I�sl-·ta,m" J"a'rag'u'a' Gri'mio Recreativo nouls Belemdrills qUAIe fJiJGí��i!�:I-����I��Ó;��:,
. .

.>. I
I 'Marisol ' Serlo HomeOlleados ���dOs��e�ua�d� o�� qs��

..\ cidade de Jaraguá do se desenvolveu em Sãß Nilda, Salai (reeleita) con- ,

'

.
. pronunciamento a o s e r

Sul, recebera em data de Paulo. B mais precisa- t�rá. c�m O· aplau�o .de OperãriQ_s e funeionã- Segundo fomos infor- empossado. na chefia ?o
hoje, uma caravana de mente, .em Taubaté. Os todo ii Juventude círadlna rios da importante firma mados, deverá ter lugar, 'B.stad? MaiO! do II Exer
universil,ários da impor- resultados foram os mets e dos ilustres visitantes, Belmiro IOOla & Oíe. Ltda. no baile do Espírito, San-

ctro dies alras.

tanie cidade. paullsra de surpreendentes. por oce- em número de
. 2ß. ? eomemocaram condigna� to do Clube, AtléticoTaubeté. PrecedidOS de stão da ínstalaçâo do saber: Ary Kara Jose, mente, à "Dia do Trabs .

grande fama,. vem os Grêmio, os seus primeiros 3, ano de 'dtretro, natural, lho". A produtora do 8 Baependi, dia 14 do failPI IIIPlrenhlaacádêmlcos da. Faculdade passos foram pereutntadoe de �ão Paulo, cÖP'lial, afamados \l�tigos Mariul, corrente, a homenagem] .. .". lu·
de Direito, part-icip4f dos pelos paulistas. Hoje, Presldenle do Centro Ace- uma das 300 indústrias aos novos sócios bene- UII·II RI·DIIätos .que culrntnerãe com quando o Grêmio' da dêmtco ",Prof-. ' Ulysses iar3guaens�s, por ..inter méritos, recentemente'

" '

u
.

os festejos de 1,° ano de Iuventude completa o' seu Guimarães", da Faculdade médio do Grêmio Recrea Coexistência do Grêmio da primeiro ano de profiçua de Direito de Teuberé; 'Uvo Marisol, reuniu em- IdheclarDadli?bs pel? nse-j' Rea1izo,u.se� no dia �
Juventude de laregué do existência, novamente re:" Gilberto.WaUer, 2' dlreho pregados e 'patrões, na o e eratiyo, 'por de abnl de 1967, na oi
Sul;

�

cebe o agasalho coníor- natural de Pirassuran�a; aprazível séde social, ob .proposta da,Diretoria, dade de Curitiba, capital.

Recorda.se à propósito, tente da mocidade esru- Maria de Cessie -

A_ranres, lstivando a confraterniza:'
N 'rtt] id d' de do Estado do Paraná o

que ha um ano, o Grêmio diosa de Taubaté. Uma .l - direito. natural dê Gua çãó do capital e o traba-
_

a opo .

m a e, e- enlacti matrimoníal d�sda Juventude, era posto � 'confraternização das mais renngueié; Maria de Fáti lho. verao ser. entregues OS.' "'Wil'
,.

V
"

funcionar, rendo à sua significativas pera a luven ma, Serviço Soclel, naru- Da faia o nia 29 de di I ., '

. jovens son, e 1 ga
frente o jovem técnico rude bresíletre, encuftendo ral de Taubaté; Bliza Re .. abril de 1'967, '_ sabado, ip ornas respectívos, o RibaS e Doroty Masca
contabilista luvêncío Men 'com encontros amistosos" gina Torres, 2' dtreuo, na foi totalmente dedicado.ã que deixa antever grano renhas O noívoté alto'
.garde e a srre. .Nilde es dtsrãnctee, que sepetarn tu.ral de Guarannguetá; conf(',ternizáçào, debaixo I de brilho,' pois, além da funcionário da f i r-m a: '

So)ai. Era uma' nova as Cidades no .eõlo Dirceu Nunes do Parrocí-. da uma eoneivêneía agra-
.

..3.. do Rei d' CR Al "d S A é
experiência para d ili'ven·· pátrio. nio, 4' direito, .Da'tural de dhel e tendo como ponlo consagra�v Q elO·· mel � ,,' . e '

lude jaraguaense.··sob.o O povo de Jarilg,uá do Trel1lembé; JOi!na Maria, alto o caldo de cascudo, Tiro seusCavalheiros e natural de Pirai do Sul,
manto protetor de um Sul, como podem vêr 2' direi!O, na�uràl. de.- «;Ja- 'peixe. tradicional d�8 n08- dem:u,' premiados na Es�do do paJ:?lnâ e a

sacerdote, o rev. Pe daqui.a pouco os nossos çapava, Altan, 1 dlrel'o SOB flaB.·
. . noIva e filha, dileta-da

Blemar Scheid, vigário da Huslres visilantes, sehte- nalu.ral d� T(J�bal�; Uze Desde .as primeiras. ho Festa do Espmto Santo, '$ra. Vva. -Maria Masca
Paróquia de .são'Sebas- se honrado com 'a presen· MarIa, ã �diUJ10,. Datur�1 ral elo dia 29 <t�.8brll de a reunião sooial conuträ reilhas tural de Jara- '

lião. 'Resullados inco�lá ça da educada mocidade de Tdubaté; Metcla-M8f1� J967, a direvão do Grêmio . , .na

veis foram colhidos nesses paulis.a. As faixas bem M,arçon,· 2,
" direilo, nqtural Recreacivo Marisol, por

com a presen"Qa de as- ,guã d,Q -Sul,. Estad9 de
p.rimeiros 3M dias <Ie exprimem as �tlud õis de Pindamonhang!ba; .8eu, Dire&or Social, o con- sociaq()Sl,qu� já. presta- Santa Catarina. Es ta
uma vigorosa eolidad�. e o aféto que femos, os Odédo, 3·. di�eito, naturU la�iHsla ,Lo·thário. Fén- ram relevantes serviços f�lh� �mPfimenta a?SAs -promoções r lizädas estudiosos irmãos 'baD i- .de Ap,arecrda, Oarlos José drlch, o Sécr.etárlo. 8r, .. ,." , ,distmtos nOIvos e paIS
pela' genre jovem da ranles. Qut..ês�e çi)lôrsir. I?amo�, 2' dlreilo, nat. �e' !zio Spézia e II Te8ou- ao malS unportantedu- Com tos' de' pe'réne�cidade' . ((tram as ·mais para 'tornllt ainda mais Oruzetro; Marco AntoDJo"l'Í'eira, Lidia DQllini, elte- b.e da cidadae: f'-"H���,',- .,'

__
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ehlidades, espelhada.5�, na Além' dos encontros condes, l' direito, narural bl'açio mãxilnll, em Jara'
-

Rt
.. > i

eotidade'jaraguaense fotdm sociais e esporliv(js, deve- de Cruzeiro; Max João guã do Sul; em lêrm08 de 'n ençao
surgindo pelos municípios rá dar-se, lógo mais as Couto. õ· direito, n81 llI'a I homenagem ao trabalha- Agricultorvizinhos. Por isso ningu�m 20 .horas, a posse da de Guanabara; Alda de dor. Caça Proibida
regateia aplausos para a nova diretoria, cO,m a Macedo, 2'. di1reirof n,aJurlJl Öom a presel;lça do ge- Pelo prenn.te torno pú-/ coleJi-vidadé moça que lern presença maciça das. au" de Taubalé; 1Ia ,Barbosa, reDte da M;àriilol., sr. Pe blicó 'que é P't"oibida a
uma grande meta a loridades locais. A

çere-12' direito, natural'
de Tall- dro. DOJlini, a data· fof .

cumprir , mÔDia de p,osse do Jo-ve� balé;. Pedro Emitia May; intelfsamente comemora· �::;:::se :u:: e:ril m���
,

Idênfica eXperiênda já Milton Stange e da srtö. '2' direilo, natural de Cru, da; convidando·se gentil- Manso, Rio do Touro e
_--,--,__:'�__�__"",-...:..�---,-, __""_.--_.;..'_ zeiro� José Bernardes Gil, mente a imp'rénsa falada,

2' direito, naJural de Tau· na pesRoa de seil diretor
Rio Ricardo no -Município

b
.

J
•

H
..

4 de Jaraguá do suLate; ose -erm!0I0,
.

gerénte, sr. Osório José Jaraguá do Sul, 27 dedireilo, l1atur,al de Taubaté; Schreiner e 8. imprensa abril de 1967 '

Antoniq Prospero, 2' dl- escrita, na pes8ôII do. nos .

reito, natural de São Paulo;' 80 djretor, vereador e.
WALTÉR GOSCH'

Distamos de Blumenau cêrca de 60 quilômetros, Eleida Nobrega, Aerviço President� da (lâmllrd, __- ...
.

de'estrada regul�r. apisar 'de, 110S úlfimos mêses, ter Social, natural de Taubalé; Eugênio Vítor Schmöckel, � .

".,
.' �

estado normalmente ralin"':" De Joinvllle. ficamos cl 47 José Roberto Camargo, l' 08 quais como testemu- �" Cruze'l-'ro" Novo· J
quilômetros de curvas ..bu�acos e, às vêzes lama. De direito. natural _de São nhas oculares da história,

I'
'.

-,

ICorupá, eslamos a 20 'quilômelros de curvas perigo· PélUlo; Adernar Debona, tiveram ocasião de privar
' -

'., ,

< •

sas e de estrada. esrreillL 4' dit�ito, nalural de Tau- da int6Dsa manifestação.! PARA G A R A N T I R A TROCA PO�
QLlem Vlm de..:alumenau para Curitiba oó vice oaté e José �1�udiO Rosa, cOl�8agrando em, �osso � ORUZE IRO S, NO,VOS, �

versa já nãQ passa ·mettS por aqui, pr,eferindo, natu- 4' ano de dlrelfo, natural melO, a data do 'DIa do � -, J
rallÓitne. ir pelo asfallo'. via Ifajaí. Quem, vem de, de Taub�lé, " Trabalho" o dia L

de,
MaIO � .

DEPOS,l,TE O, SEll
DINHEIRO NO

I·Joinville para São, Bento ou vice yersa, prefere, nor· de cada ano
. S6 fahou·� 8 N' I· d C· .

' ·

S/A�k�:����������:,i�:?���;�t�=::�:f Sllaf .• IIIIIHller �a::;�Dfl.fa�Od�;oJ�T:�rua:b:a�lnh�OV••� I" ���!" __���H _..!__ !�8!CI!__ _:__
.

teDas de turistas lodos os dias, hoje estamos ilhados. .

R b 'f
'

" Somos uma ilha de maravilhosas paisagens .', eel e . Cumprimellhmos à di·
Uma ilha vel'dejante, de beleza nalural previlegiada e

O Solar dós Hufenuesiler r8Qio, d� MaHsol e do

resplandecente' cje vid'á. Uma ilha onde se trabalha e
reabriu em grande elmo A Grêmie Recreativo pelo

se produz. Uma ilha onde se vê o progresso; ond� se residência, situada à rua 'Ro- magnífico feito, com 08

nola. dia a dia, a boa vontade de seu povo, pacifiCO, dolfo Bufenuesaler, .empre fotos de que' se repita
trabalhador e alegre.

.

,

avês.. á publicidade, recebeu pelos anos afóra.
Nossa ilha tem encontrado nesses últimos aDOS condignamente. Dentro o pa-

, .' '. �.
• drlo de bem l'ervlr, adotado ----------_

um progresso sem par na �Istórla. de sua �..O',!O"!ld. peloembJema das duos ,.odos.
Nossa ilha, atualmeDte. abriga mais de 300 Indus!rJas cidade natal do �progenttor,
e um comérci'o forie e variado, é!lém .de urno agncul. comemoraram a data de 28

,

,

" ' de abri} de 1987, com um
t,ura farta e rtca. .

.' trfpUce fAto: 1.)1- o batizado
Nunca, . mesmo anfes de nos tornarmos Ilba, _o da pequeDina Brigttte, prlmo

Bst�dó levou tanto d,ioheiro daqui. Nossa arrecadaç�o geDlta do ca8àl Oarln·Rodolo
lern aumen.ado. dia ii dia. Bs.amos, cada vez maiS, HufeQu..,sle�; 2.) - o 1. aDi

mandando dinheiro para fór.a. E o que te,mos recebi- obo ela caçuHnha Cristiana, ----------------.......----------------.....- ....

. ". I fillia do casal Rena'ta-ll1etrlch

Ido em troca? POel!a, buracos e al1_1a.. . Hufenuessiell ,3.) _. ° nata-,
G·ARANTA' A ,TRO'CA DO ',SEU .D,IN,RiU,I',RO _' .

Nossa ilha nao quer, nada malS do que estradas. 11elo do dr. Dietrich MufeDues· .

1!.t.
�

Nós não pedimos muiTO. Nâ() precisamos mais nada ,aler, químico e 1Ilrtitor da In-

VE'LR',O, POR CRUZE'IR,OS N,OVO.S,,' .,D,·Ep·,0-do que uma melhor conservação da estrada a. Blume- dÚ8tr1a8 Reunidas Jaragui'
� ,

.

nau e' um nôvo traçado (ou pelo meDOS uma correção S. A.
" A .

,

.
, ,

00 aluai) nas eslradas a ')oinville e Corupá. 08 c�dados, alguns de· SITANDO NA'AGEMCIA DO BANCO INeO
- A '�c t d

' vtzlnh08 muDictplo8. (pals e ,,' ,
.

, Se iSSi> acontecesse, se o governo -uO, 1..<S a o padrlnho8) ado...ralQ, a reu- EM JARAGUA DO SUL A R·DA 'C"E''L'fizesse justlçd para conosc'o; seríamos um·povo mais Dilo. "Correio do Povo" es-
.

'

.'
'

.

'

"

"

,"
,.,."

"

'.

feliz l)oss�S iodú�lriasproduziriam ainda mais, nos· teve presente e,poude cons- E'MI'y -10 CA·RL'OS JOUR·n·�'AN . 115 OU NOs08,'produtos agrféOlas poderiam mais fàcilmfnle ser tatar a,l'Jltenla anlmaçA9 rel-
"

,
, � .,. "

, '.,.' '", fi ,,'
'

" '� ,�. ,'.
_

,.
'.,.'

escoados e, o ,que é\ principal, deíxar{amos �e .ser. ft:��di�::,'::r:�����81� � INCO DE SUA CIDADE.. ,':

,-'.
,

'

uma ·Uha, cercada- de buracos e poeira DOS dias de, Sul, - lam1l1a de a�iloJJo Hu-'

sol. e ,lama,nps dias de chuva. ' 'fêlWessler.

Ano XLVI JARÀGuA DO SUL (Santa Oatarína) Sabado,.6 ,de Maio de 19t7 ,-_ N:O 2.433

Orgão de maior penetração no interior do nordeste catarinense
I----�--�----------------------�,�------,------------------------------��----------�-��-------------------I

Fundação: Direror : Impresso- na :

Sodetl.Je Grille. Ânnlt/. fit/It.Ârtur
.

Müller BUOBNIO VITOR SCHMÖCKBl:

Ouça tôdas às sextas
f�iras.. ,

à 1,õ.o, horas da
tardê na Rádio Jaj.8�uá,
o programa:

; finlena J�ural

,A lIossa Ilha
eSfe programa é

-

feilo
pela· ACAReSC espe·
,cialmente para o Sr. e

sua Família.

DR. C . .'L. SZYMANSKI

O Anuncio é a

Alma do Negócio
anuncie neste
Semanário

Novamente em Jaraguá· do Sul o Dr.
C. L. Szymanski do dia 30de maio a 12
de maio do' corrente.

.

Especialista em Olhos, ötwidos, nariz
e garganta.

Consultas no Hospital São José.
'

���

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



, Pelo Prof. �erraDo-
- , , São _JJlUUO .üteís ,est�8 considerações 40 Dr.

, ." o - O Deséaáso �. (') De8�8ste de ener-

giá fisloló'gic� exige à r'ecup'era�ão das fôrças, que F. Pompeu do Amaral, publicadas na revista "La-

consegue-se- mediante o repouso. O Desgaste ores- vousa e Criação". '"
ce a 'medína qua aumente a velôeídsde de exeou- '�Não é sô a manipu:íaçã'o, industrial d'os vege
ção oti Ritmó de �,r�balho.'É ne_cés8�do um, eepou- taJe .que acarreta granêes -parpas de valorij, "nu.:.
so proporciooal .para recupei'8r� novamente a8 fOri.1 trítívos. Os procedimentos' adotados em culiilAria
ças ga8��s.

'" c
'

••••
-:
,-

são também geralmeäte por éla,s'� r.esp'on8'v.�j� •. ..;..,' ., 'EXiste um "Ritmo ele Trabalho'" otlmo, 'com ..'

.'
.

.

.

BNDBRÊÇO: Leopoldo '

S�idel' o qual consegue- se a <maior quantíoade de traba-l., O feIJão deve ser põsto '�é mõlho, depois de
, Caixa Postal, 19" " ,'...' '_ 11;10 com 9 men�r' repouso 'p08sl�eI. �!Jte Ritmo de, bemda.'vado. pare que ,nãoAse�a prectso

e- mu�a� ",',I\venida Mal. Deod�ro,. 210 .

- CORlJI,>A.,
.

. .Trabalho é O de um bom opeeárío que tem !:ls -quav â�ua., �nt) ..mom�nt!> . �e �oze:}oj 'd�sperdlçagdo I as-

laraguá do Sul - S, Catarina a:::::>�c::::;:::::r""",,� lidàdes profissionais necessárias; e se húeressa sim os mmerars- e as �lta'lllnas. que terão psssado---- •

em alcançar no trabalho "0 melhor Ritmo. Na.prá- para �a água em que permaneeta a'!te�.'
....�'

.
.

. .
. .tíca nem. t,odo� ?8 0fJ,erá.rÍQs ,coÍiseg,u�tn r�ea,lJzar o ',� N� p'�epir,� dos tubérculos, das r�fze� e. aài

Registro Civil RICardo FranIfe e de Her- trabalho no...�l�mO' ótImo., . ,,( hortaliças, 8S donas. de casa. costumam eometer..

.

.

,

'

ta Kretschmer Franke. ';' b) ,Oe�ln.I?OeS '- �ievando em colita, os q��tro 'vários .êrros
.

graves., que acarretam �eri(\s. dls-.Au.rea �üller ��ubba, �fjç.�i) , fatOres deflDldos anteríormente, podemos defl'Dlr a, 'di'" d ", . "t" E" 10 '1'
".

'do Regl�tlo Civil do 1.°01S 'Edital n. 63P!>, de 'lJ5/67 "unidade de"Trabalho" ou "tem o padrão", assim: p�r, ß�os � llnDer�us.e VlaIJUn!1s., m;. ugar"
trito da Comarca de Jaraguá '''U 'd' d d T b lh"·", �'T' P d' - .. � ,p'"ec.:ujw. que se dIga que nem ,.�empre �sco!h,e�"

d J S ,-'
-

'Iríneu Lemke e , Dl a e ,;e ra a ,o ou emp,? ara0 satus.fatÓrlamente as
.
verduras que, contêm marsdo Sul" E.sta e � ;j.�ta Jurema Hornburg é o trabalho executado por um 9psrárlO normal, vitaminas. As tôllias mais LOvas- mars brancas' ... e,Cat'ann3,. Brasrl.,' 'E'l' 'b "1 •

It' trabalhando -nt) "Ritmo Normal", ,durante. um certo mars tenras' são. em ge.ral ,mais' 'apr'eciadas pelos. Faz sab�� q,u�, ,co,mb.padr.ece'·'l . e'd 1'a81 etJro·ls,od e�Jro, tempo, atfrescido do repouso e atraz()s inevitáveis consumidore.s d� alface. r�pôlho etc' Mas 'cGnv�rem no cartono eXI ln o OS avra or, na ura I e a� d O d' . t do t abalho executado '.

.

,,; " 1.' '" 1"

documentos �xigjdos pela lei raguá do Sul, domicili'a� e ac)r EO cO�oa na. �r,,!z�, Uma cperàçã� de' r.a ter e.� VJ�ta: 'q u� o te�r de VJt!llml,pa A 8SS1l,Jlle
atlm de se habifjt�relÍl para do, 6 residente em Rio da 't .c

d
xemp lf!um rlC

O 80
.

tos -ao Ritmo
seús inslores valQI'es quando as fo ,h�8 se apresen-..

,

.

casar-se: .

'

'LUz neste "distrito, '{ilho 'NermIDal aS se· nrhesa Iza em

.p'atr'a eAmtlenUtra'b'alh'o' o re t-a� yerdes .(as .fôlh';\s verdes (ja alface
_

contêm'
.;. ',"

.I 'd :A th L k' d
orma .. upo mos que

'-
S

,

. •• 30 vezes mais vItjillÍIDa A do que as braqcas):
Edital n 6391 de 26/4/61

e· r .ur em e e e
pouso Couéspondente (concess'ao por fadiga) seJB ".. \; .'.

'; . ". '

.

Herta LlDd�rm�nn Lem ...

,de .í'iO% ou 0.1.6 minutos: e os atrazos in9vitáveis( .Quanto às ra�zes e. aos fru�os, costumam ,des�
GUido F�8nclsco Schmitt ke.. ,

. .
. ...". necessidades Pessoaitil etc.:' sejam 'de ,�% ou. 0,04 cascá�lolj. cobrtJQs.co,1D água ep!l excesso ,e, d�,poi8,. ,e LorI B�a�den�urg, ", El�, �rasl'lel'ra, solteIra, m.nutos,' o tempo padrão ser� en.tão de 0,80 Minu cQzinhá�lo8 .. ()ra, 'o; descascamento p�ecedend() a

, Ele, prlÍsileiro. soltejro, �oméstlC�,.Q:atura� d.e. Ja, tos+ 0,16 mino+ 0,04.m!n .
..:. 1 Miou o padrão ÇOé-ç�<t. 'au!ßent� '.de� �af!eita :considerável a pettIa

indu�trl.l, natural �e. Jf). r�guá. do Sul� dOD?R}lIa�a Encontramos aqui os dlstmto� elementos que com· d� mIDetal� � de vitamIn.as, durant� . esta _op.era�
. ràguá d.o $:ul•..dGm�cilia';' e resldent�

..
e�.. 10. It. põem 3 uUnidade �. Tl"abalho"""ou, '�TempQ çao, DeRperdlçaf!l se, 8,SSIID, � metade do caleIO e

•

do e residente, a .Ji:str8da� Luzcnestd� dii�rlt% fllha� padrão". Pod�mos dlze� que esta o'peração-: êfe� d,o fósforo e a. te�ça narte do ferrQ. que �ncer,ram
Blumensu, neste di�trito, ddeEI,;>DMa (h lPÍIn u�g e

tuada à um RltmoJie ;Tr�balbo No�mal. ,coJ.'t'espon .

EscrItÓrIO Local de ACARESC.
filho de Arnoldo Schmitt e y ue er or,n urg. de a um trabalho ele'ttvO q�, 0.89 mloutos 'e 'co�ce8� . ",.'

(\ de Otilia Prim Sehmitt. Edital n; 6:396 de 3/5/67 �ões totais' de 0.20 miJj�tos.
�

-;� .' . \.: -- ........

-.;...:,-:-..,';_"'_'--".;_---'----_-___,--..,........-.
,Ela, �rasileira. sólt�ÍI:a;.· 'Antonio Wintrick é '"j. " i.

"
", "

,.' j' ,", • � . .' "

:�u!�!:r�:�����. ::d,9�r::�letu��:kl�s:d·;'::J:o: 401. 8 Com. tädp'e1do Jato Crubtià1 A. R,. tI't:p'.t�,gI;,D.,i'J,oip-vtll@, "neste·.'distt;.tt>., l��ra OI:� n� �a�, �, .. a .
,

fil1�, 1Ie G8�lo$. Braod�,n:' r�gu.� :,40; Sul., ��mlel!u�.' ASSEMBL�IA GERAL EjfIfRAORDINARlA" t, �'nF�l�' ,.pr,�;s�n'�e,.'�6S.'; �i>ai�o 'a�siri�dQ� AtiTon
burg e de AnUa Baum-ann . d� e, re�ldente, �'� �erep, .

," ..... ,

.

_

.' '-'
, .

.
.

�'R
'iGE;R" bri!ls11elf�,. so!�elrO�...;na IOr .

e, EMIL...
Brand.enburg.

.. � - Ra,�os, neste ��str;�tP. fi i" ": . EDITAL DE CONVOCAÇÃO' ".'." ,K GER, brasile.it.o, Cll!'!ado. a'níbos lavradors$,
. ". ,>,' " ',;' t lho de José'Wmtrlck e

"

PelQ presente edital 4� convocaçãõ,' lião 'con';' r i�e�U�s. eAori;ll�ilia,d,ós ,�m Rio -,da LiJ� 'VH6rI8.Editàt' n. 6.392 "de 28/4167 dê Frà:nc'ish.,;Wintrick. vidados os J!leDbor�s acio1nis:ta,s
.

desta s9Q�edadê $' JPl��plq, d"e Ja,rjlguâ �,o Sul" .DE,Q..LA�A�gS.,.qu� ,

L; R' d '. ",,' j . Ell}.,.prasiJeira, solteira, re.1,lDirem.8'e 'em, 8,ssembl;,id' gera,
. 1 extr80tdjná,�i8 ..nap e verd.aäe o·,qll� ����mos .ltfespetto. .Aos�., Srs....

.

UIZ
..

o .li!lgU&j -e. doméstica, natur$1-de Ar�
que será J.:�ali.z8,da ,em .n�8sa séde . soeia.• a '�ua ARN@GU"!'Z.HERBER,TMAAtS, ROLF �Ul'� �MarIa de",Lourdes ,ebpp rozeira. miste. Es t ad 0, .Joinville,-328 e,� Jaraguä do S.u1--'"80,' as qU8tO�' A,�EX G:RUTZ.�,,ÃCHER de ���. os ref�rIdo8 seE�, brasileiro,.soltei-ro, domici1Íada 'e residenté
ze horas (14) do' dia 27 ,de A,bril de 1967 para de- nhores pr�tendlaDl �ur�lIr ,na flrm� ..Ao �r, Alb.r��h'operário, natural d� Piri 'em Ner611 ''líamos, ,.neste liJ)erarem sobre. a seguip.te: '" ," '. Gumz.. .

,

tuba. Est$dU' «Je SäG Paulo, distrito, filha lIe- Felix .

,', ,

domiciliado e residente Kuskowslti e de 'Apolo- 'ORDEM DO' DÍA ., >' 'RecoDhec,:�os que, p�atiCa�os uma· calúnia·
em,este, distrito: eDiNereu nia Kuskowski.

.

� Aumento do, Capital Social.
.

,;.'.' ..

> conLra 9S réferldo.s senhores. pelo que nos _re'ra ..
>

RaJ,Dos; �ilh? ,�e, AI�.red� Editat' n 6 ã97 de '3/5/67
< tJaraguä do Sul. '24 d,e Abril de 1967.,'" ;

tamos cabalmen,e. "
'. :;' "

,

.t •

Ródl.'igQ�s e de, (..lraçob:- .
. . .

. Leoppido JQâ,o Grul>.ba, '. DU'.'"Pres:
'

:?or ser a' verdade, firmamos " -8 pré$én�� e'
ná: Carvalho Rodrigues. Sergio' Macbado e

" .
.

,. declilr'8Qlos, oulrossim, q,ue' nada çonsta de, d�!3siÍbo:
Ela, brasileira, sôlte.ira, -Nilvia de ·Pàula . -

�

\

..

' nador contra a pessoa de 'ARNO�D S'CH'UNKE.
domésti�a, natur�I �e.Ja-: Ele, brasiléiro. solteiro, r.

.

"o �� que sempre foi pessoa honesta igual aos 'demais
rag�á,.do. SU.I•. d.omlcdia� lavrador, natural de Ara· D Re·' oldo MUP·.r. citados.

. Ida... e resId�nte �m �ere� quarI, 'neste Estado, J.do�' Pe ID
: .Por seL: 8 verdade, firmamos 8 presente paraRaIO

. .0,'8,. neste '�I�trlto. fl.� íniCilia.d.O,
e

res.ident.e,
nes-

I'
'. todos os fins de direi'<>. po�endo inclusive a pre-lha de João Fehpp· er' de. ta cidade Jilho de·, João

" ADVOGA". seute. retratação s�r, pubHcad,Q ; �,no semam1J;' ioSofia Kllrtsmarsky Fe',' Bibian'o Machado/ e de , "Correio do Povo",lipp.
-;-.

'Paula Vieira Machado. I 'Escrit6rio ,a� ·la,do da x Pr,efei.tura 'Jaraguá do StJl, 3 d� filaih de 19�7.
"",

Ed' l' '639ã d 99/4/67 Ela, bra8il�il'�..solteir..a, '

;..' '. ';, '.' .
' . , ,.da. D.-

.

'.

e ...

doméstica."nf�liJ:a} de Rio JARAGUÁ' DO' SUL .

:"IUor Krüger
.

. Oonrado Ue'cter e . Negrinho. neste Estado.,. E�1.l Kriig,.erIris Krügt'r '

domiciliada A residente á . '. .

"i

Ele� brasileIro. solteiro, Estrada' Joinville, -neste lf===:::====---:-�=--:-==�=:::::::::===:==--====�:';--':=-:-'-====4\� ,,�., ,;;�-�----,---_""""':"'''-.--
operärio. na.tural' de Jaw distrito. filha �e,Pfo�opio II ,. , ,

II' .'� �; Pro·l·bl·na""O"" I,
•

raguá do' Sul, do�icilia. de' Paula e lIe Anésla de, II ", .. n,,:.' 'l JJ.O•'-r-n- -tSO'.e'lter ,t" , y ;;1' t ,�;,
do e .résidente á Estrada ·Paula,. '. ,. :. II 1...11 �

_

h ' 'i ",I �: '-' , ..i, ,',
,

Blumenau, nest� distrito; Editàl n. 6.�398. de, 3j5/6'Z' ti \ , .. ,. i' qRURGIÃO-DENTISTA ,I ,,- Pela'presente nós abai-
filho 'de Alfredo Uecker '.

'" "'. "I!""'" 0, ,',
-

"'.1. ", li II, xo assinados; proibimos
e 'de Irma Krehnke tiêó�,. M�rbndo :Verb�n�n e : II ,

''_ , . .11 t�Í"I:pinantem'ente.a entra-

kàÉia, b�asileira:,oltei;a. �;�'::;s!:r::e�:�;;:!,,\iil.:' '.",r d/
..v' " ,c.r .u :�:d:ofs��S?�:o;;:!�::::

/' t�dOl.l\éstica, natural de. f�Qcionárjo públiçO"r,átu." i "� i'
. �;.. � - It sitas em: Retorçida, 'Tifa,•

. Guaia�iriÍQ, né8te'-�8fa.dQ rar de Gn,r8��'r}m, 'n�ste [ • I'l, ' ., �.' -� It,
c

,c "1'1' 'Ft!nil�fi� de caçrart�i�.'·domiciliada· e reSidente...Estado.- dOIlUClhado e re .. ii . 'S•. ' ,>, \ ,tl" ;''''
. f car, tlrár palmitos' e' CI·

, em Ilha da Figueira, nést� sidente er;n Guaramirim,·U' I '..
' "..,.. 'd',

' j"" ...J,." 'n pós e 'càus8'r-outros'danÓ8t�'
d'�strito" filha"",dtt,GuUb,�r.: n·é!jtß;'E�\��.« f!lJro de II, Avenid'i:IGei6Iio V:atgãs' ,198 � Jatáguá dh Sul;_" 'SanJà Calarj�� :. :'I!:dlão:'no's:l'esp()ns.abl,l�ZaIÍ_.�;me KrßIJ-er.�. de, Selma Osya,ldo ·,Ve.tbIoeq .e Alei'll ,

" I,
"

'.

.,'H; , ..
'

.•...
, "

. ..•. li' do ,el�:!lue 1Jo.s�,a"�e�r-,�Nagorskl Kruger. . Helena Nu�es . Vjerb:ID.eQ. J
.' .. ' ].' ..

'

. ". _ (:' . .,,�. "

.. , J+: r�r',ao8, lDf�f.g!e�. '; 1.,," �i;,
.

, ." .' ". Ela, brasIleh�a, solteIra, �===::::::==:-=!. �::::=::=-===::;::::::;:::=--===�:::====r�=- -:-======:::=:::9 .... J"
i, {(d' '13 1 23 dEJlt�l n. 6.394 de 2/fi/67 indust,riAria, na.tural, de

"

_,;__::"�__';'_;!._. ..;;':";__';;',-:..._::.:.,;!._...:'!:..
. ..;._.j,_.!".��,._'_;_...�:"":,:��;_",_;..��,,,;":;';L._,;;.�·� ·a"'bral'I�,ad,ge.ul'ô;6·70 "J�,!r

',.'
I
e

.

' .

..�
.

.

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

- �-:. '
-

Afonso Le'werenz e Jaraguá do Sul, domici- f!,
..

, 'f;. 'tI
- ,>-Co'" ,." < ,�.. ,- ,�� ",

., �.
.

'

,
. "j";' ;." .

. ;'t "".
Gertrudes'·Fraoke· liada', é residenteá Estra· !J

_, ,cl .• , �, •• ,,', ',.# .' ,." '.
,

• '"
, fl· , �SB•. - ,.(:)r�stes ,F:eltrlD,

'.,
'

, • ..... da, Nova, neste. distrito,··1 !j:

,'�
",

J
",

'i" 'G"�"I'mJ �" 'W':,.' J 0- B S tin �
.,.

II Joao Derre�l, Celeste Ro:,Ele"brasneiro.Bolt�lro, 'filha.de R,u9o}fo Re,Ch e
..

!J " ".' .,; '. r, >""

..

' n,
.,
.• .',

' f' .,.>''' "\. ,> '1 '

'.1 p�.ila.tto, VlCen�e VOl,Pl.l!vra.40I\ n,atura! ,�� Jara-, de Bilda 8chmidt -Re·ch .. II ,.

.'" .,. , , !., ,U .' '" il_ �. ' .'
,

, II �Ib�rato· V,olpl. Alberto
guá'.do 8ul, domicIlIado e '.....

.'

"'.
,.. ·,U' " '", ,�.'. ',' ,

,',
,., ),: !i Volpi, tino Bressani,'Si.resident" em Barra do E para q'�e chegue 3<;> co II \A,,'V,.g..d� �J.

r, . r' '; .E') ,(I zimo "Garcia Ari' BeUn
�io 'Cêrro, né�te distrito, i'lhecinientdde. todos:triandei II '

c �. ' .1.··.· ..

,'

'

q .�.'" /< , .1.]Uf�'nso .Ruch, Al�ir .M��,"fIlholde<!J,Q,go Lew�renz pas��f,oprese,nte�edl�a) que 11l(Ê.s'dRr;r.r'Ô"RIO'. ,. �'Y."M'1Ii; .lfEODQR.·Ö, ''122 ,," rettl� Alb,e·..to·Lux� Al,?'" ,
. e de AlylDa\"Bod�eJl'berg �era.pHbhcado,.. p�l� ,1�pten'l!

"
'

,

,
.'.

."," .•
'

','
',. ,;., ',.,. IIs n", Vol.pi/f;A!ntooio.-i,viO}pi, ,-

. Lewerenz.. .

' .

� ." .a, e .;em cartór'i�' on�7 se�:t< ii'" '-; \,
�.

�. ,JA..RAGUÁ DO 'SUL :
'

41 Luiz ZapelinL ..,' 'c'
, Ela. �rasll...elra, solteira, ahxaao dUlhanted I 'J 13s·."�.1 -. �.�.' '.,' '

.....
"

j '.� li"
I \', III �, ,.;

. ,

.,doméstl��, na�,ur.al de 11g�emsou.:t; e'lgumJm-;1 '

i" ", o>,. , ,',
_ .'\ ·h·, COrreio'<'dQ fPOVOG,uaramlrlID, neste Estado. oeàlmentq, a.C)lse-o para �s �II li,

,

.. M",'a 1IIIí Q'P''IDIInO"T .....lT,.,4lõ:tInD·
. ',' ,'� 'II' ., ',.' .

�'J'
., "

'., I', ,,"
,,

..'.'
' ... ... n

.. .

.tS.J..... ",' 1m V 'IWJV. ... ""I!V
' ..

um' orna....
"

adom\qniad'a, e. l'ej!idente fins legais ... ·

'.. '(1
"

, 't �
t'

..

·�.,,"f '" , .: '.,'. .." .

'. . ,I";' .
' ." .··."1. i'''' .. t"': '1, ',"

em,' Bár�8��,0 ..Ri<! Cêri'o, AUREA MUL:L;ER GR{;.lBBA, I
• '.,' " !.:',". ,l.':; " ,

". ..', '_" <� ._ :
", ,- " ,II' ., .�.�ÇQ do ,,"PQY,'()

n.e,8te .,dIstrlto, fJlha d,e' Ohclal". '\::=:::=�==�7', J:�=-' :::;:- ==:;::O� -:;::::;;::=T'-=-:- , ;:1(" '. :.\" H , ".,'"

, ,

I

-

:Emprêsà Jornalística
·"Correio do Povo'�·Udt.

',196'1.· ". .Laranjeiras, Peeegueíros,
'. ' Diret�r,,'.' Kakiseiros, Macieiras, Ja-
EugênIo. V/tor Sc�mõckel . boticabeirds; etc. ,iRoseitas
,. ASSINA"IIRA;' '[lDahliae, -Oámélias, Ooní
�

". NC '$ '400 féras, Í'ahneiras. eté., etc.Anual ..•• '; r,'
Semestre'. • • NCrS 2,20 PEQAl\f: CATALOGO·. Avulso. • . • NCrS 0,08'
Número a;trlsa4lo • NCrS'O,IO· ILUSTRADO _

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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PrefeituraMunicipald.Jaraguá'doSul._.

.' �
,

Lei N� 169 . Decreto 'N. 54/67," Decreto N. '59/67
Dá nova redação ao arti�o 2°, da lei no 92, Victor Bauer, Prefeito Municipal de Jarilguá Victor Bauer, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul.

de 3Q de outubrô de 1963. '

. do Sul, Bstado de Santa Oatarína, no U$O e exer-,
Eatado de Santa C�tarlna, no uso e exercício de suas atri-

'V' B' P f' M'" 1 d J J. ':,. de .

Ó.

íb
. - 'DEORE'TA bulções, DECREl'A.íetor auer, re eíto umeipa e' aragua CICJO e .auae atrJ OIÇ08S.,

'

:, Art. I 0) _ Fica promoVido ao Padrão "O"" da escala
do Sul, Estado de Santa cetartne, no uso e exer- Art. l.e) - Ficam promovidos ao "Padrão O S", de vencimentos"aprovaéla pela lei n. 1!., de • de novembro

,

eícío de suas atribuições. da Escala de venoimentos a que alude. a. leí n,O de 1984, Benno Radüenz, Tratorista do Quadro Único do Mu- '

F b t d h bít t' dê t M S d' 22 d d' . 'b de : l,9Gt!'
. ;"dA nicíplo. a contar de 1. do mês em ourso.-aço sa er a o os os a, I an es s e u- 15 , ,� ,

e. ezem
;
ro e 0', os _servi u�es ,

., Art. 2,0) _ 1!.:ste decl'eto epirará e� vigõr na data denícíplo que 8 CAmara Municipal aprovou' e eu mumctpais, Srs,' Erich Sprtmg e Joao MathJas sua publicllQlo. revor;adas as diSpOsições, em contrário., sanciôno avsegulnte lei: Verbineon. a partir de 1.. do mês em Curso. Palácio da Prefeitura Municipal,de Jaragoá do Sul, 1.
· Art. to) � O artigo 20 daIeí n' 92, de 30 de

-'

Art. 2.°) -:--� Revog,am-Se as disposições em de abril de 1967. "
"

"

t b d t96� á t
.

t d ã mträ
.

, 'd' ;.. d .....
., A '

d t ,Victor Bauer, Prefeito Municipal "
'

ou U ro e u� passat 8 er a segura e re aç o: eontr rIO, e�tral1 o eS�ß eonero em VIgpf .na a a '

Nesta Diretoria de Expediente, Rdueaçló IfAssist_tncla"Art. 2°) É concedida às viúvas doa ex-servidores da sua, 'I>u�hca,çao.. '.
'.

. ,.
' Social, foi registrado e publicado o presente decreto, aos 14

municipais, que, por motivos óbvios não estejam PaláCIO da' Prefeitura MunICIpal de Jarag�á dias 'do mês de abril de 1987.
inscritos no Instituto de Previdência Social do Es- do Sol, 6 de abril' de 1967., Joio Matllia. Verblnenn, DiretQr
tado de Santa Catarina, pensão correspondente a 'Victor Bauer, Prefeito Municipal
45% (Quarenta e cinco por C�DtO), do. s.láriõ Nesta Diretoria de Expediente, Educação e

mínimo. local, a vigorar de 1° da [àueteo -do' ano Aisistência Social, foi . r,egistrado e 'cado' Decreto N. 60/67
em -CUfSO. presente decreto, aos 6 dias do mê

"e ,t\�__ � Viétor Bauer, Prefeito Municipal de JaraguiArt. 20) - A -despêsa decorrente das pensões, 1967., ,', ' �);" ',�... do Sul, Estado de Santa Catarina. no uso e exer-correrá 'à conta da dotação própria do orçamento Toribio Elisio l{ >. V� eíeio de euas atribuições,' DEORETA::
-em vigôr e. crédito suplementar a ser aberto opor-; = " I • Art- 1.) _ Fica promovido ao padrão "0-2".
,true�n�::��rc)�:�', excesso de .arrecadação. do cor- -

Decreto N. 55/6 �\..... ,:' /,l' da escala de vencimentos aprovada pela lei n.: 15S. ,

,

, �6""'---/�'; da 22 de dezembro d� 1966, Toribio A. Elisio, Es-Art. 30) --- Esta Ieí entrará em vigô.,. na data Vietor Bauer, Prefeito Munici itle aguá eriturârio
'

do Quadro Único do Monicípio, a contarde sua publicação, revogadas as disposições em do Sul. Estado de Santa Catarina, no uso e exer- de 1. do mês em, curso. ",

contrári,o..· ',' . ,,' cicio -de suas atríbuíções, Art. 2,)' - tste decreto entrará em vigõr naPalácIO da Prefeitura MUDlclpal de Jaraguá ' Decreta; data de sua, publicação, revogadas as disposiçõesdo Sul, 27 de abril de 1967. / Art. 10) - Fica promovido ao' "Padrão 0:4". em contränio.Viotor Bauer, Prefeito' Municipal I da escala de vencimentos a

que,
alude ,a leI DO I Palácio, da Prefeitura Municipal de Jaraguá

· Nest� D.ire�ória �e E?tpediente, Edb�ação e �58.lde 22 de dezembro de 1966, Walter A, Balloek, do Sol, 14: deabril de 1967..'
.

Asaístêncía SOCIal, fOI registrada e publicada a Escriturário do Quadro Único ,do MunicipiQ, a COD'
. Victor Bauer Prefeito Municipal' ,

presente Iel, (lOS 21 ias do mês de abril de t967. tar de to do mês em curso.,
, Nest Diretoria de Expediente, Educação e

João Mathia8 Verbinenn, Diretor , Art. 2,)- Revogam,se as dispo�içªo em COD- Assistência Social foi. regiltrado e pqblioado o p're'
trário, entrando êste' decre.to em vlgôr na, data sente decreto, 80S 14 dias ÖO mês de abril de 1967.
d,s 8ua publicação, ,.'

-

,

,

'
,

João' !\1atliias Verbinenn, Diretor
'

Palácio da Prefeitura Municipal de 3araguá
' ,

do Sul, 6 de, abril de t 967.Victor Bauer, Préfeito �uni�ipal de Jarag�á, Victor Bauer, Prefeito Municipal , ldo Sul, Es(ado de Santa,OatarlOa, no usoe exerci"lo Nesta Dir'etoi'ja de Ex;pediente, �ducação,e , ., Decreto N. 61,67.
de 8uas atribuições.:

.

dê M _
Assistência Social, foi regisSrado e. pu�licado O. Victor Bauer, Prefeito, Muplcipal de Jaragú de Sul•

. Faço Silber a todos os. ha�lt.ntes ste,� u
'presente d'e�r�to, aos 6 dias do mês de abrat de t967. Estado de 'Santa C.�., no uso e exéroíclo de suas, atri-nicicio que a Câmara MqDlciplal, aprovou e. eu· João Mathias Verbinenn Diretor' bu1ções,Decretai:sanciôno a seguinte lei:'

-
,

, , ", ,
Art. 1°) -'- Fica promovido ao Padrão hN_7" da escala

A t 1 J F· xt sivo aos funcionários S de vencimentos aprovada pela I_i •.--124 de 6 de .ovembror. ° - Ica e en , ,'. '
'

de 1964, Lourenço GresBlnge.., Escritur6rio do QuadrQ ÚDicoJhativos: municipais, o, beneficio constante do ti" Decreto N. 56/67 do Muntéfplo, à conta:'_;'de 1:. do mê"em curso. '

go6_b,dalei n.O 124. de 6de novembro de 1964, a c Victor Bituer, Prefêito Municipal -de Jaraguá, ',APii 2.) -1!.:ste decreto ,entrár' eQl vigôr na d"ta de
tar 'de 1.0 do mês em curso. �

" do Sul, Estado de Santa Catarina, po uso e exar- sua publi�çlo, reve»gada. as d1sposlções-em"cont�ário.
Art 2 o) - Ä despêsa d'ecórrnte COal a � .. '1 d' t 'b'

"

-"'s'
. , DEORETA' Palscio d. Preleltura MuDicfpal de Jaraguá do sut, 1.

". . lCIO e suas a rt UIÇO., "
'. '_ ..,

'.

de abrU 'de 1917. '

c�ncessão d� be�refícIo ,a que' alude �.aTtlgo �nte- ",,;;, !rt l�} � Jric;�,.pr9...moy\@*�� ��,dr�o,. O ',ßa�
,

,
•• -' Victor Bauer. Preleito,,Dluntcipal _,'

nOT; 'cOt't"et4 à· c01;lt9. âà Verba :ß.!JtOf .45, do orça-r éscala de venéim�!Qtoa' a que �lude a leJ n.o 124. , INesta Diretoria de Expediente, Bduçaçlo e Allslatencla
mento vigente. '.

.

"

',I de 6 de novembro de 1964, Martim ,Marangoni, SociaJ, foi reg1str..�o e publlcado o presente deoreto aos l4

"

Art, 3.0) -::_Esta lei entrará em .vIgô� pa data Tratorisra do Quadro Único do Mónicípio, à cOntar dias 40 mês d:o::�:�!$�erblnenn Diretol"de sua pubhcaçao, revogadas a8 dlSposlçoes em de 1.0 do mês em curso., ",' �
" "

,

contrário.
. . . .

'

Art. 2°) •

- Revogªm-se as dispqsições em
PaláCIO da (>refeltura MUDlClpal de -Jaragn contrário, entrando êste decreto e'ln VigQf na data

do Sul. 27 de abril de 1967'-. '

.

' de sua publícação, ','
.

o' VICTQR BAUE�, Prefeito MUDlctpal \
_

'

Palácio 'd'8' ,Prefeitura Munioip.al de, Jaraguä
, ,

N�sta Diretoria, df. Expediente. Edu�8çao e do Sul, 10 de ab,ril de, 1967"
"(

Assist�ncia Social. foi registrada, e publIcada a .

Vict.or Batier, Prefeito Monioipal
pre8en�e lei, acs 27 dias do mês de a�ri1 de 1967, ,Nesta D,iretor�a de Expedien,te. Educação e

"

JOÃO MA!'HIAS VERBINBNN, Diretor Assistência Social, foi 'regictrado e publicado o

presente decrelO, aos 10. dias do mãs, de abril de
1967; ,

João Mal,hias Verbinenn, Diretor-

Leí N.I68

Decreto N. 62/67 .

Decreta: "

Art. I.) - Fioam promovid�s ao Padrão "0-8" da es

cala de vencÜDentos aprovada pela lei,n.·I58, de U de de
zembro d.e 1966, os servidores mUllicipais, Sra. José I. Copi
e Genl C. O Silva, a contar d. 1. do mês em curso.

Art. Z.) -l!:ste decreto entrará em vigõrna data de lua
publicaçlo, revogadas as disposições em contrário.

VICTOR BAUER Prefeito Municipal de Jara,' Palácio da Prefeitura Munléipal de Jaragul do Sul, 18

S C t
. '

D
' ...'r 57/67 de abril de 1967. '

guá do Sul, Estado de anta a arma. no uso e ecreto 1'1. / Victor.Bauer, Prefeito Municipalexercicio de suas atribuições, RESOLVE: '

, Victor Bauer, Prefeito Municipal de 'Jar8guâ Nesta Dtretoria. de Expediente, Educaçlo e Assletência
'Concede ... , quinze, (15) dia� de lice�ç� vara do Sul, Estado de Santa Oatarina, no U80 e exer.., Social, foi registrado e publicado o presente �ecreto, aos 18

trat8ment� de 8a�e. a Irma MarIa TrentJOI: ocu- I cicio de SU8S atribuições,
,

'

'

dias do JQês de abril de 1967. '

'

pante do cargo d'e professor. do Quadro ÚOlCO do ';:-:- '< Depreta:,
.

Joio .Haruas Verblnenn, Diretor

Municipio, a conta;" da ,presente data., Art t,) Fica promovido 8,0 Padrão "N.7',
, Comunique-se, Registre.se e. �ublfque se. ,da escala de "encimentos a que alude a leI n:
Palácio da Prefeitura MUDlClpal de Jaraguá 124 de 6 de novembro' de 1964, Mathias Ruysan, Decreto N. 63/67

do Sul, 10 de abril de 1967. Motorista do Quadro Único do Municipin, 'a partir .J
..

1 ê Victor Bauer, Prefeito Mun:1c1pal de Jaraguá do Sul,VICTOR BAUER, Prefeito MUßlClpa de 1. do m s em curso.
. '. _ Estado de Santa Catarina. no uso e exercício 'de suas atri-

Art. 2.) - Revogam se a8 dlsp�s��wes em
bu1ções, DECRETA: ,_"

contrário. entrando êste decreto' em vIgo!,' na da- Art 1.0) _ Ficam promovidos .0 Paflt:l� "N.7, da esca-

P rta' N" 34 ta de sua publioação. / .... la de vencimltntos apr�vada pela lei n. 124, de 8 de novem-
,

,

O 'na .

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá bro �e 1964, os motoris"s do Quadro Único do Município.
,vICTOR BAUEa., prefeito �unicipal de Jara do Sul, 1� 'de a'brÍl de !967: "

'.. :=�ãO Klein e Olmdo Tomasell1, a �ontar de 1. do me.em

guá do Sul, Estado' �e .S�nta Cat�rina� �o usó e ,VICtOl' Bauer, Prefeito MUDlClpal Mt.2.0) _ 1!.:.te decreto entrará em vlgôr ô data de
exercício de sua8 atrlbUIçoes, RESOLVE., Nesta Diretoria de Exp'ediente, Edu�ação e sua publ1caçlo, revoga�as a. disposições em contrArio.

· DesiBnar, .lselde Demathé, ,para na escola AS.fIistência Social. foi registradO' e publlcado o Palácio da Prefeitura Municipal de Jaagoá do Sul, 18
e�

l'� d d E t d Nova '

d" O d' d Ad' brl'l de 1967 de abril de 1967. 'D.Pio de Frejtas, da loca I,.&a e .e s ra .a. ' 'presente ecreto, aos 1 I�S omes. e a '.' Victor 'Bauer, Prefeito Municipal·substituir a professôfa Irma Maria Trentin" per João Mathias VerbIOenb, Diretor ,Nesta Diretoria de Expediente, Bducaçlo e AssiStência
Oebendo salário mensal de NCr$. 52,00, enquanto

-,

Social, foi registrado e publicado o presente decceto aos 18

perdurar � impediment<? da titular r8�pectiva'D'ecr�eto N. 58'67
dias d�o�:S"&ti!rilV::b:::!n, Dil'etor'Qomuntque�se, Ileglstre-se e Publlque·se. I' "

Palácio da -.Prefeitura Municipal de Jaragu� Viotor Bauer, Prefeito Munfcipal de Jar8gD�
do Sul, lO de abril de 1967. do Sul, Estado de Santa Oatarina, DO uso e exer-

R "AUER P r: Uo Municipal cício de suas atribuições,
"

" ,BECRETA,; �:,..� .I("••4..4••.ft...4••'..'.",.'..' �.".t..�.4."�.'..4••� a..

"o$,:·;·
..• ..• ..·,,�··..•..

·:t;;VIQTO D ,,' re e
. 'Art. 1.) __

. Fica promovidO ao Padr!!> "N-? :, :

da escala de venoimentos aprovada pela leI n. 124. ! nr [e r na n dO A Q
� r 'I n' � man n

�
de 6 de novem}jro de 1964:, · At$yde Machádo, Mo- �.' 'u. r '

,

" U;. ' R. ,O ,', ,', ,'.,' I:torista do Quadro Unico do Município. a contar de

VIOTOR BAUER, Prefeito Muni�ipal de Jara- 1. do mês em :eur:so. . ,A i CIRURGIA DO �STOMA,GO - VlAS BILlA- �;
gui do S111. Estado d.e .Santa OatarlOa. !lo uso e 'Art. 2) ..:.. Este decre*o entrará em. vlg�r na •

RES,' INTESTINOS _ Oírur�a de Senhoras
'

exercício de suas a1rlbUlções, .RESOLyE., , c;ta a de sua publicaqão, refogadas as dISpOSições
, CODcedElf, sessenta (60) du�s de liceDç� para em contrário'.

-

"
_ Dlap6atlc8 Precoel 4, Cbcer Daí Sluerai,

tratamento de saúde, a Odete Baratto Sala\. ocu Palâcio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
pan te do cargo de professor, dQ Quadro Ún'ico do do Sul, 14 de 'abril de 1967. '

Municipio a contar da presente data. . VIOTOR BAUER, Prefeito Municipal '

.

OQm�ulque-se, Registre se � publique se;. ,

NestS Di�-etocia! dß, FJ�pediente, Educação e

''Palácio da Prefeitu,ra MUDlc�pa� d,e Jataguá Assí8têóci� Social, foi registrado ,8 poblicado.o pre
do Sul 21 de abril' de 1967. sente decreto� aos ,14 dia,' do mês de abril d U)67;

,

ViCTOR BAUER;, P e�e1to Muni,cip�l
'

'

,Joió )ialblas-' Verbili,��n, Dir�t�l' '

Victor .;Bauel', Prefeito MuDtclpal e ,JaJ,"agu6. do Sul,
Estado de Sant_a Catarina, np, us. e exercício He' sua atri:"
butcões, ' ,

J;>ortaria N. 33

P�rtaria N.o 35
, j"

'Co�sul'6rio i Rue Ar'''u, Müll_ ".' 160

(AO LADO DO .NOVO BOTEL)
"

DaEl,'9:12� da8,l'i�8hol'as
'"

'FON&. 38,.'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



.'

O ',''UE"" 'Y'AI 'p'E.L'·U"
.

L'IU"N'S' -.'Mo'rr'eu· Ant,o'n'I-'o S,il.vel-ra .i, pr�e��!�.r�e��u�:(:/,�::;Uád.:O J�v��t:���C�;:��� '.'

,

"

s- i "
j

, •

.,

;
.'

- zada pelo nosso compenhnro.: Pe. Elemar . Scheid,
"

,'.
"

. .. tem �a grata, sath�fação de saudar as acadêmicos da .

,

O Silveírinha ex:.atlét.a do Baependi e Acara
' Faculdade de Díjelro de Ta'llba!�, Estado Ide 'São

, , Y ".Paulo, presentes em terras catannenses, para pres-

O Líons Clube de São Bento do Sul Por José Caslilho PiOIO " figiar.(I posse do novo corpo "dlreelonel o Grêmio

, . " , . .'. . Notícias procedentes de Porto União nos dão da Juve�tlide -de Jara.guá, do Sul.�
.

, .'/
'

Surglfil no proximo die 27 de mal�, em grande cont� da' morre, díes errés, de I;\ntooio Silveira!; que . Gest? d,os mars nob.res, esse dos eSlud�n!es '

festividade para a. comuna de São Bento d9 Sul, o -por longos anos residiu em Jaraguá.
' <,

J paulistas. -_ lerra de bandeJra(Jle� -:-' o de ,prestl,gun'
n_Qv9 l;�ons Clube daqu�la cidade. '. .

' '.' , ,a renoveçao do quadro essocrenvo de entidades
Coube' ao Ltons Clube de Jaraguá do Sul e .. ()�saparece �nlpDlo Silveira, afro,pelado por um íovene, que vencendo centenas de qutlomêrree] atre-

fundação do mais nOvo' clube- do Distrito' L 10(Sanfa camtnhão, naquela cidade serrana, quando desempe : vessendo os Estados de São Paulo e ParanG com
Catárioa); constítulndo se, . portamo, no "padrinho" nhava seu trabal�ô d� :êa!re�a·dor.: E . �uem não se pareceram ao nordeste catárinense, para a posse e

dà<âgremiação. lembr� -de Antol1,lo Silvelr�" o
. SlIveJrlDhll que por a conJinuidade de uma entldede de idealistas. r.

O:'ctube de São -ßenro do .,541, que será (u�da- muito. tel!lP? de!endeu as cor�s do Clube Alléli�o .
O Rotary Club de Iaregué dp Sul, comungando

do dentro dos melhores métodos. Isto é, ap6� dela B,aepe:pdl:� ��çle�ade pesporhva Acaray? l?gava ele com oe ideais do verdadeiro companheirismo•.. cum-
'

\ Ihado estudo e preparação da' .fundação, já elegeu a de ��.ard� vala e !amb�� ,no ataq,ue, prlßclpalm�!1fe prtmenre aos 'lustres vlsttentes 'e ao embaixàdpr da
'.

sua primeira dtreroría que ficou 'assim' co'ostiluída: °Aa .

primeira destas posiçoes, onde" como Iodo erléra, 'bõe amizade. o nosso companheiro, Pe. Elemai. pelo
PRBSIDENTE - Diógenês Gomes de ''Araujo leve sens-alrós e ,bai}(o�� "

.

.

'que tem .reelizedo de salutar no -cempo de cordial'
, 1;. VICE-PRESIDENTe - Nelson Azevedo ôllvertnhe, elêm de atléta de classe e dtsetpllne convtvêncta entre brasileiros de tõdoa os guadrantes..

Coutibho '" .'
.

o

.

.do, era um amigo prestélJivo, pois não fazia cerrmö O,S días 7 e 8," marcam d,atéi5 d�linitfvas em·
.

': ·2.ó VIOE-PRESIDENTß- ôelvíno Antônio "da, .nia pará levar um rec,�do ou um pacéte lá !,-ara as leragué �o Sul. �ara fanfo contrl��iram;,:,-o8 nossos

-Silv� ,

'� '",:'. ,,', ,
" bandas do Menegoltl ou 'Brandenburg, IIhê! da Fi bons. amigos pauh�ta�. '_Rot�ry .esl� gralamel)te reco-

ã.oYICE-PR'ESIDBNTB -- Arno 011,0 Roesler gueira ou Rio Molha, o que fazia"a-p� ou-de blclcle nhecldo pela conrrtbutção que irmaos de- outrasfede-
"'V.o SECRBTÁRIO /0_ Ar,no Fendrich re, ganhando ou nao recebendO odda. rações dão ao nosso Grêmio da j.uvêntude. A gran-

-

2.- SBQRETÁRIO _;_ Manfredo Lourenço de �im6 NB' d' I'
. ,

deza da juventude de Jaraguá é a, grandeza da iu·.
1.0 TBSOUREIRO _ João Miguel Noronha ,o ae!,eo_ 1, � em de Jogad�r, dese�penhavCl venlude do Bras�L Os ro,arianos d� Jaraguá do Sul
2.0 TESOUREIRO _ Ildefonso Tremi de Lacerda por con�a ptoP�la. e li rev�lia d?s dlrelores do clube. aplaudem o significativo geslo. .

.

, "

. DIRBTOR SOCIAL __ Leopoldo Jorg-e Hastreiler
as funçoes· de recplco ,e .'sao. mUllos os ele�enlos que

,

DIRETOR 'ANIMADOR Alfred" Habowsky I fizeram nome no futebol graças aos ensmamenlOs
A=.==:::....:::-.::==.::.:;. _==:::=- -==--=:::.==:;;:'"

DIRETOR VOGAL
-

P
de S!lveirinha. Um deles é o Gauleke, famoso ex- rr "

'., '.

11 '

m'ino Silvö
o - I ano _ e_dro Belar- I g<!lei'ro �o Baependi. e ,do, Améric'" de JOinviUe e que ii DR.' WALDEMIRO . MAZUREGHE� ·11

fof' conVidado por ?utros
...

clubes de nome.ada.
.

Ii I É'
"' II

'�. J, ano;:' RogériQ Luiz Remw. '.' :. "

','
, �,. '. il CL NICA M DICA - CIRU. GERAl:�

< -� an08 - pomingo�' G. Sle�s9ski , " .:Sllvemolla erél lambem ',stlltador de !oguete·'....
e II

. ,
'.

'I'J''.
.

"2" ..

�d -d T se.gu!(lamenle. era, chamado pa_ra desempenh�r es.se n !.
o. �' ,.; anos ,- � mun o

, orres..
tplsler, em fes las e .comemoraçoes' lev,adás� a efello .II_

.

,;
.

, II

Ll�'grande 'çäràval!a ',�() Lipns Clube ((e Jara- na cidade.' ,Lembro' me que em 19pO quáódó co,nsegui II· • -{
,
',. >."

.

It,
g.gá. do Sul" deverii seguir !.Jo sábado dia 27 de ,maiq, IraZel; á, Jaraguá o qu�é" de 'Futebôl' e Regalas São II ULTRA SOM " .

pa'ra J1reslig,jar"éI fundação de. mais. um' Uons 'Clube. Grist�yão:, do R.io de·Jartei�, ',q�e 'enrã'o eX�Il�siO���IJII' ONDAs GURTAS
,

.

��", ../$'
'

. P
aquêle que se',:, ,constituirá' (JO '49.",. do, !listrito,.- .Ãó va-por S ÇatarlDa" lelll;bro·me, �bs�o,. que c), BII'vem- .1-" .R. ULTR� ,:VIOLETA. ti.r,,-"-(J\�"

. II
chegarmo� DO fim.?e mai,� um a,Do leoníslÍco, \'emos h�?: vibrando,de �Iegria' 'saio pela cidade e·<arretojou ;M: 'Rua Preel<l'eiüe Epitácio PeS',s

-

". ii·.
se CODcrellzano'i' slogaQ' lançado pelo noss.p aluai H'foguetes, que. ·se· pozrE!- se9far defronte- aO Bar '\\;�

,
.

,i,;,(P{i,'Ü"j' ".' , li

Governador -Dr. O,eor�es' Wi; Wlldi, .'t. Calarioense. E.: não' e.ram "fraq ..es ou bombinhas; 7l-'�=:'7'7;:::::-. ::::::=:-'_=,=::::::=.---=:==_:::1',
. "CINQuENTA ANOS NO MUNDO. CINQilEN. t,ralav,� S,e d� ro,õe.s ,�ue eCOQram pelas quebra�as e '!" ,:..:._.;_., ; ..:.__...;;,":"�_'__. ...:...:�__ •__.:.�L_·_:.;_

TA ÇUJBES NO' DISTl?:lT0"; -". : � '",;' s"r�bn.l�s •. de. JaraglJa, tfa�ndo ao c;:en!r9 ßa c,lctacl�. ,( --=*=--:_:--,-." --�'7--,;:-_-_,.._MO_ ..., ,

.

.

" 1.
"

," 'l' ' 1 ;,'
_ ' �e:l�oh:v�:���':Ji;e f��i�!���et��r�.O "���.��.�p�:� It Fundo'" cl'" J\�si�!�!ci� e" f,�vidêDC!a .

,II
"

�a,�()'. �e piuita
'. !IDPoJ'la.i:lc,.11:,;,:.. apep�.s o

.. ;.:.i�ll. ".e��IO�.ilJ.,� ii .... do T:,ta... ba.lh.ador Raral.\.. : " .. III
C.en(tro" "C.a.ta·.r.•·nense· 'El.,eg·,.e euf-örl�o -pela v4o.:da dp, Sao Qrlslo'y'a�.' pruuell:,lf p :: ',' ,"

, ',J J''''. ,,'o ;" '
' ',; ,

,

. ':' I

.
'repres,tn'a_ção "çarioc'ilJ de .f.yl�boJ, qu� ,pisava lerras i" A CO M a Rc I,A'�L .

.
,

'
o. n

,':
,

" "

. "- de Jaragu o"�
.

"
, '.' •

.
• ; ,II " Av. Mal: Deoüoro. lãO. 'em' Jaraguá'"'(Itl :Sul. ii

, ...sua D'ire'to'ria.· ,,'
"

.
o

.

Si'lvei,r.inha pà'�ece �,!e
..
v�!o.•.

·

a� ..m�Í1d� marcado:il. �nca�re���s�".�� ,preeoçhi��nto , d�s. gui!,. .d�.:I:
>,5

<, " por �D!" destllto; r_n�io' in.!�hz,�, �sta a .m�u�ar is�o�:a U. , ,recolliilmento � de IDscriçao. . II
Emt"a.�sembléia ,extraordinária reali��da, o

especle de morle
.

que· teve; pOlS aquI' vlveu,sempre � ."
..

'

'.Ö{if' ,;.,' ,j' .

'.

;'. : , d).
, desempregado, :âs 'cuslas do clube ..que iOleg'rava e ::----:":'�=-:"'-===-=-::::::::;======,.

Centro Catfirioense elegeu a diretoria quei deVerá lambém 'do �:uxHio . espontâneo de amigos. ioclus�ve
'

'o,,. ;"0,' .

dirigir 08 destinos da- e....tida.e ",barriga-ver-de,. na deste arflcuJista: 'Exclu.indo-se. êste fcll6r, esta quali-
!'-_-.._...................... --------Oi'

Guanabars','Do biênio 1967/69. '

.

dadé''',m ianlo·neoativ.a, n'o" mai,s' era·e'le·m.. -nto'bo'm' • D' F'o/'" '13' .

Ao' pleito, que decorreu': em intens". vibração cordato e disciPli;ado. .'

I
.

•

�
.

•

r. ta.cisco ,Aatoaio l"'�b:cioBe
e· perfeita ór�Hun, COmpfl,"éCeram cêrca de duzentos ,,", . ,.;:, , .' " :M:� .0;-':ço "'" C.lIir..lM. 1:%'

associados, tendo sido v.itóriosa a ,chapa situacio· Morreu AnrQnio SiI,veird, o Silveirinha do B�fe'
ni!�t&;, que obteve cêrca de dois terços da, vota· p�ndj é Acaray, pomo- era mais conhecido. co parti- ' Cirurgia, lit OllhicQ dá Adultos e Oria'Í'Jças+�,
ção. '

.'

'

, ,
.

.
Clpanfe �e uma epoc1a. em. que? futebol, .,0 bom �ut�-

..'

'1>'
'", ."

A 'Diret<ma recém,eleita está assim cons bol prallcado pelos azurras e colorados " ,cooslttula
Partos - õen:91ls c:t� Senh()ras ':l :::, ': ,:

tituida': ·Presidente Dr. Laércio Cunha 'e 'Silva a diversão pre'fetida dós, (araguaen5es.� Deus· o . L' Ú· ,

.

'É' "Á
(reelei,to); 1"; Vice',Presidente, Jõrnalista Rob1erto :ponha em bom,lugar, �Qqua_ófo, nós contiô!"amO&" no i HOSPITA, J,ES, S DE �AZ�R

.

,- PQllçr,
.

Mello de' Fária (reeleito);. 2." Vice,Pra'sidE'nte, embate, n� lula pela Vida nao sabemos ale quando... . Residência: Dr. NerBu Ramos, 419, ,

Engo. Artur polono Russi' (reeleito); Sebretário .....
COKUP.1 - .�AN:l:A c..rA�.NA

Geral, Tenente ,João Steudel 'Areão; 1.0 Secretá�io,
' - '"

' ',,, .

;,._

Acadêmico João" Facundo; C� de Oliveira; 2. Se-,:

'5'
.

. ." ' "',' :>,�,,' .,'" , .

cretário, I Acadêmico João Luis. Bernaf(ies;' to·,
.

e' rY'I- ç''0'
.' �"M "·1·11- t'a' r Vende-se r -.e����

TesoureirQ, Sr. Rober,t,o Lopes Araújo; '2 Tesou- ,', .', i

"

.'.
"

.

• �.!
<.

\ .'.
' "

·Cure. I':Ú� �àlel e poup�:,.eu ,

reiro\ 'Pà(ire Walmor doe Cas�ro; 1.0 Bibliotecário.,
'

"

" t bOi e. duas parelbas bom danheuo .. "cQmpraDG,o ...

Pr6fe�'S-or Topázio 'Amaral Carvalho (reeleito); Sr., . ;De,e��9 comparecer. �om qrgencia. na,juJl'� de de cavalps � escolher e FAR&,l�CIA�.� NOVA
Evanildo Guerr�;, La Orador, 'Sr. Nelson Gams, do ServlQo Miluar ,co,m .Oer&lflClldo d� AIJstám'ento e,

t carroça.
_

.

�" .

de RGDEIltO"lI. JiÓB$T' '.

Nascimento ·(reéleito.. ),� 2,,. (irador, JorDa.lista lImar uma �oto 3d. 08 s.e,.uio'es cidadãos. p.ara r�qu.ari-, lnfQrmaçoes com o 8\'., d··'; d" .' �t'"
t d t. f d b R' , Henrique Tissi - Retor a que aspoe, e, m��o��r a�,en.-

. .o.ar,valho (reeleito); Procuradór. Sr. Brilhante Ama- man o e se'!, �er.tl l�a o - Am r0810 'uedlger, . o'' ,'.' ,...' to na, 'faça e oferece seul arta·

. ral'Cai'Talho (reeleito), 'DEPA'Rl'AMENTOS'_' So. �zevedo ,Paulo 'Y1H. Carl.os Afberto Schulze - Clé· clda·- Jaraguá do Sul.. "

gós á' pre-ços'vantàjOíós .

ci_l:"O�ltural e' Recreativo, Sl,'. ,0sn1 Ma ...:el ( eelei .. CIO, Ola_�"o Blls;tos, _ D�_lflDo G.UlZ, � I?�firio Cam- - .

"

.

Av� Gefúl;iÓ"Várgas
tu); o ·Estudantil. Acadêmico;. Carlos ,<E.'�GoàldDer �reghe! ...,- Dmo RodrlgUl!s. �Ias "":""E�os 'Boldu,an ,V"en'.'.. ....3.".."e. '\_:se".I.�.",..�.:/�.',.:.�.1�.'.,,',.'.�,.,' "

}Jori'fz';'(re'eläiti);" Jurídico; Dr, Acyr 'Bernardes; -. Elmlro Hasl9 - Eoo Ç1esser - ll'.lav,!o Jo�� .Mar- ti ., �

Médfco/Dr. LiDO Lima Lenz;, Imprensa e Pr�p&- c�no.-, Ra.roldo Frerg!lng - HilárIO Moller �, ..
' -

ganda. Jornalista Ben,edlto·'Franciscq.}Silva (reéI'ei· Iho�e Ze-Z_!II'ßO -:-: logo. ReeQk - Ivo Grego�.i� o

A ,- C
.

to). CONS.ELHO' FISOAL -'- Senador AntôoÍw'Car- Fodl. - Joao Bâ'usta P{,I� '7 L'�ul'o J�� Rubml l!ma 0'l.88 e t,res lote,8 Impanh'C'I'ydtec"" �,dUCacio,
,lOB Kondêr l�.eiS; Sr. Gil T.heoöoro de Miranda- el.-:- NivAldo A�,alhe.rto Frelba'rger -:-' OVI.dlO Pedr<?,t- de. te. rr.�no ...

em G.or!l�.a.
'II

Dr; José Eugênio MüHer Filho. SUPL'ENTES,:- Sr. ti � Rooald.o -��eders """"', Waldemlro Glltz _ Wll· .IoformaQoes. em JOI�'
'-.

0 bas��iije�to '�d .

Antônio Augus,to NQbrega Fóntes, S�. Erwill Kirs-, mar <?elso RU�lm: .:' .

..

ville com ErIka Marl� ,Band!ira f (>'''canto
'ohner e Sr. Felix Becker. � . FerdJBßndo Plske -. Capltao Delegado de. ServIço Fuchs Rua. tã de No- dO Hiho Nacional são \

....
.

.
. Militar vembro, �67·. .obrigatórios• .,.ma vez
",'

.
.

.

� '", ,po� semana, em;lodos

�==::::::::.':::=====:::===::==:::=:::==:::,
..:r.'•••.·.:o••••••• .:c.·..•..·.:".·.....·.·.:".·::o••·.:c.·..-:..·••".·.....·!Jc.·•••••·.JO•••••·.JI..·•••.... .:".·•••..•.....••••..·.:,.·•••••·.�\, .....•....J\,.·..•....Ja

os estabelecimenfos

II ·Slotec fmaguá Ltda. � �
.,

O. S ß JeU � i� O
J

A ij li i TI O '�'. / � I �::,��;:r:,if::: :d"
� 50 II... �IIÇI· I arte"i _ir � L (Ci.......... Den.....) ": . I--__�-o;·

II Fábrica de BloC(�s de Cim�nto p'ara' CO�8' n f� . CLíNICA r
- PRÚTEiE '-' CIRUR'GIA' BIJeJAL, � RÁIOS X i1

II truçõ,es. Se V.S. pret,�de cODstr�ll, adqulJ,'a II '" .'.
'

,�' .... ... , .;,

,.
.

:�'ii o 19aterial desta fábrica qu�, é, o ,�$i.� mo- Ii, M Consult6rio� Rua Angelo Piazera, 86 (ao lado da :Ponte Velha). i' ,

I derno" \'e a' con�tru9,io. sairá mais bl,ust-o. It
; .,

'.
.' ,.;

,,, ',.. ':
I".

.

_. I' 'FRANCISCO' MODROCK n '">,, -R OR.! R 1'0;
.

Ma�b.i - 48S' 8 à8Jl� . �
l �DforJllaçOe8 ,:,,,om: LEOPOLDO ({AaSTEN " I' " "r ,.

/
.

I
Tarde - das 14 às 18 1 ,1 :

I '. nesta praça .
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,,, , Ü 'J.B.4J;(JÃ:·� 80 'SUL -'
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'b.--.-....-_.- ..._:_. ..JI '

.

"
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.

_ �--_-_•••--. :::ffíI
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�..

o SESI, uão e uma

t'epartiÇ'ão pt1blica, é"
uma instÍ\uiçio de �i·
reijo privl(po mantida
úoiçam-enl,e' pelos em

pregadores" em b@lle-'
fíciQ 'dos empregados., .

�
.

.

.>

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


