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�.
oas F',e'stas e' Fe,ltiz .Ano

, ,�,' �ê;s� ano \ �m' 'que co�pletaínos 45 anos de e::cistência, desejamos saudar, a tôdos os prezados
1��tQres, anU�Clantes e, � ,tod?s os que, de uma for�a ou outra tem: colaborado para o engrande
CImento �e nossa terra, almelan(lo �m ano de 1966 repleto d� felicidades e constante progresso. �

penetração láterior

Dir�toJl,:
'BUOBNIO v',ITOR SCHMÖCKBL

Impreeso na:

Todos os nossos pensamentos esrão volrados apenes uma eritude, e a atitude nunce passa de

para esta festa, considerada a "fesra máxima da uma reação passageira a' um estímúlo também
crlatandede". Ninguém .melhor Que as crtenças pessegeiro (O .estímulo no nosso caso será a

podem expressar esta alegria, que gira' em rôrrio festa de Natal). Em tôdas estas erlrudes o homem
do Natal, Pois a' sua alegria mostra .érn última permanecerá em .monölogo sern se confrontar com
análise o verdadeiro sentido do Nascimento de '

o seu, "TU" .superíor, seu Criador, que é 'o sen-

Jesus Cristo, ou seia, d elegria, pelo reencontro, tido de sua vide. Não encontrando êsre sentido
comDeús.'! de sua vida, qualquer tipo de alegria na noite de

ôe olharmos as Sagradas ESGrituras,' então Natal será i1egftima, por lhe falrar o apoio seguro.
encontramos que o homem, insatisfeito com sua TOda alegrta não passará de um sintoma prove-
situação de críerure, sempre procura igualar-se cado artificialmente. Será esporádica, e ao passar,
"com o seu Oriador. Não se, dá por, satisfeito com deixará uma mar de gôsro amargo.
a liberdade que Deus lhe deu, quando o criou à Bem outra é a alegria legíuma de N)atal, a

sua imagem. Enfim, quer, ser igual a Deus: Por alegria "frente" a Deus. Esra é fruto de uma vida
.'

isto dá 'as costes ao seu Crlàdor e procura gover- replena, sern vácuos que pedem conteúdo. Ela
nar êle próprio sua vida. E com isto está feita a não é um sinioma apenas. ,É duradbura e está
revolta centra Deus, pois, ÊLE é � origem e o apoiada em fundamento tnabelével. Parte do con-

. sentido de lôda vida; e somente ÊLB pode gover- fronto com o "TU" .supertor e trenseendentel. Por
)

né-le, Assim, de costas para Deus, o homem vive isto acompanha o homem também nas horas dttí-
-urne vida sern sentido, sem. apoio, sern obletívo, cets da vida. Quem a tem. não procura outra 'por
sem conteúdo, expondo-a aos poderes dêste mun- meios artificiais: Ela é perfeita. É complete, sem

do, dos qiiets se torna escrevo: isto, cada passo ser desenfreada, é viva se.n ser nervosa. Frente
seu em procura d� Iíberteção dêstes poderes é um e ela rôda al�gria provocada artificialmente, seja
passo mals pera a escravidão, pois é um passo por bons negócios, farras, sexo, ou álcool, não
Sem Deus. e, portamo, um passo de pecador e de passa de uma máscara, de um grito de desespêro
cego. Êle por si nunca mats encontrará o caminho do homem que t'-�rdeu a fonte verdadeira da

r de volra, pois ninguém consegue sair do pântano, alegria.
. I •

erguendo-se a sl mesmo pelos próprlos cabelos. Quem a prefere à alegria legítima, procura
'
Entre çs acontecimen'l dade Amigos de Hão

_ Nesta suuaeão 'socorre-o Deus em sua �mise- sacier a sêde com ã casca dd taranja, jogando
.t tos lutuosos dêsts tim de Banto do -Sul, o sr, Eu-

ricórdia, enviando Seu Filho à terra. O Filho de fora seu conteúdo. 1965, ,registramos com gênio Dettmer, em nome

Deus vêm ao homem pare mostrar the o caminho esJod. teol. Egberto 'Schwanz pesar, o passamento do do Executivo 'e Legislati-

de, volta e possibilitá-lo por meio de Sua morte
sr. Alfredo Diener, Pre- vo de Rio Negrinho, o

ne cruz. Êste é o motlvo da alegria de Natal. (rep. Pastor) feito Municipal, de ' São SI'. Pàstor Kroll, da Igreja

Alegria de Nalal é, portanto; . a alegria no reen- NOTA: Aproveito e oportunidade pare desejar
Bento do Sul. O seu de- Evangélica Lutherana àe

centro com Deus, na união, da criatura com o seu 'a' todos um' Fe1iz Natal e Próspero 1966, saparecimento deu-se oer São Bento, o acadêmico

criador:
.

.

, ca das 2 horas da ma· de direito Rogério Diener

O homem, porém, évità esta volta, pois sabe
Nota da Redação: O artigo deveria ter sido drugada do dia . 26 de e o sr. Francisco Pauld

'que' ela significa sua capitulação. Aceitar o cerni- inserido ne edição de Neral. dezembro, desalentando Kaasemodel, .genro do

nho que o. Fijho de Deus lhe .oferece, significa
o Iaborioso povo Sãoben- falecido, que falou em

encarar o Senhor,Jeconhecer .a culpa e capitular, tense,' qué assim .psrde 'nome da família, agrade-
.

frente ao Seu poder. Voltar si,gnifica reconhecer um dos seus mais desta- cendo as demonstrações
a própria fraqueza e confiar no poder de Deus. cados filhos. de pesar.,

'

E é, justarnenie êste o P,é1SS0 que o homem
.

- Por especial gentilesa O sr. Darcy Molde-

quer d�r, pois quer m'es�o.�ersenhor:,C�isto pera Esperanças Renovadas, no Limiar 'de 1966 do sr. Edgar do Amaral nhauer, Presidente da Câ-

'e-Ie' esta so,brando, .como Ja sobrou ha quase dois
e Silva, foi 'a noticia mara Municipal de São

'Por J. DE OASTILHO PINTO· .
. '

mil arios, lião. havendo outro lugar pare o menino
transmitida aos amigos e Bento dê Sul, tão lógo

.

Deus que a simples manjedoura de uQla estrebaria. Como criança teimosa que persevera no abu· ex-çorreligionários de tomou conhecimento do
<

Más, se '0 homem por um lado evita .0 ,encontro' so e, no êrro, teimainos em acreditar que o Nôvo il�slre extinto nêsle Mu- falecimentô do sr. Alfre·

com Deus, por outro lado também o pro.::ura. ele Ano vai no� trazer só coisas agrdaáveis e ventu- nicípio, seguindo para a do Diener, assumiu as'

sabe, dó -vácuo ern sua vida, que exige conreúdo rosas. derradeira I., homenagem funçQes de Prefeito, sen-

e deixa-o incoplpleto.. '

I. E levados por essa teimosia e' esperança de uma caravana d� Ja,ra- do o seu primeiro ãto ",a'

o homem sem Deus,vive,' portanto, nesta COiJS- conquistarmos aquilo que antes não pósstiiramos, guá do Sul, oas pessôas assinatura ge Decreto,

tante tensão de procura e rejeição. 1!:le quer re- esquecemós'as desventuras passadas para ficarmos do� ,SI'S. Victor, Bauer, declarando luto ofiCIal

plenar. o vazio de ,sua ,vida: mas por ourro lado com a certeza:' de que duran.te o'nôvo ano tudo 'Prefeilo eleito por Jara- por 3, dias. ,.
nâo ,quer aceitar o conteií�o.· Êle quer encontrar /

. ,obedecet'á aos no"sos plarios., i
. ,. guá do Sul,

.

o ,ver'eador ü sr.. Darcy (Molde-

o seotÍdo da vida, mas 'Dão quel1 capilar perant� ,

É certamente em função d�sss teima, que, e jorqalista (�Eugênio Vi- nhauer de�erá perm'ane-

"Deus que jústamente é ,o quê �Ie procura. Nesta ago,ra, no, alvorecer de um nôvo ano, outra vez tor Schmöckel, O sr. Lou- cer. à ,testa 2da Prefeiturà

copstante iensào 'O' homem· pro,cura fqlsos conteú� estamos � acalentar a esperança de que êle nos ha ren,ç0 Grßs!3inger" filDci.o ate o ';IHa' 31 ;-de janeiro
,dos para o' \;ácuo de sua Vida, o'que; se mostra de trazer .bastante felicidade. E ainda b'em que as- nár:io público mnhicipaJ e de .1966, quando trans-'

com móita eviaência nos fes 'ejos de Natal. Assim sim é, pois o que seria de nós todos se só dás- membJ'o '- 'da : Associação mitirá. o -cargo ao suces-

a, v.erdade.i�a e légítima festa d� Natal será subs-
-, ,venturas e 8�crificios estive�s�n:' !I' preocupa! a 'Rura! de J,a,raguã d,o �ul eor, eleito- em 3 (Je outu-

Htuída Ipela farra" éj' alegria, do reencontro com' nossa m�nte semp.re que se 1�1�lasse um. n�vo à '�b sr: AJosé Rocha.,. .

> bro de 1965, sr. Otair
-

'Deus pela alegria,:dos· bons negócios re altos lú� I' 'ano? S�rl,a 0. d�saDlmo e o pessimismo a �mn,ar o. A 9alDara" MunICJpal Becker.
'

\.

eros; o 'a"m,or ao próximo pera amizades�lada com, nosso Intimo, ,a.fazer de nós �m e!'tregUll'lta. um de Sao Ber;tto do Sul, Dentre�as .personalida-
champanha.I'-, Mas pão só. eXiste,m e:stas fugas, fracassado alheiO à todo e qualquer Ideal. Louvada prestou ao fmado Ohefe des de destaque que

__

'" do encontro Qom _Deqs., 'Há mais, sutis. e _ ma·is [, !!!,eja"J poi�, . e�8a teimosia, essa esperança que se do Execut�vo Muni�ipal, compareceram aos fune-
�.' djscreta�? uma',deLas é a in"t,!ectua}iz"çio,ßa men'< rend,va no hÓHar de cada ano, como agora em 1966. signi,ficati�a hoi,nenage1fl rais, pudemos anotar o

i �agem de Nat,;}L Recebe-a sõrn�nte com o iHte-' 'e ,qlÍ'� 'possa ela, desta vez e com' a' ajuda dos em fr,ent� 'ao Paço Muni, d�putado Estadual Ped:ro
'Iecto para não. recebê Ia 'com' .Iodo

.

o seu 'ser�, nossos governantes, transformar·se eql r.ealid'�de. cipal. ,A'. ,�and� TremI Colin; . representante de

Pois sôore aquilo, que 'esiá, no seu int�lecto êle
'

Que' o -Menino - Deus. cujo nascimento sau- acpmpanhoq '9,longo (lor·' Joinville 'e o sr. Sihio

'e 'senhor, 'Assim êle qu�bra 'a. ponta 'dãquel1a' damos ef'usivamenfe nà semana passada" gui� - OS teio; hmeral a'tê, à '.-necró: Munnoz' tabelião e ,Pre'
'

,

me��ag�m' que diz: "Entr,ega t,� com", todo o to;p'
. p�ssos dos 'dir'igentes da Nação, ,possibilitand(HheS p'ble municiJjal.

'

feito' el�ito pelá Municí-

ser. '.,.- Outra Jorma de fuga -e a, moraliza,ção ,da. a e&,m,inhad� segu!a. na est�ada d�:pro�res�o 'e, do
,

Antes do �orpó 'ba�xar pio' dê Çampo Alegre.
'

mensagem natalind. Nela o homem domiflar.á sua, ' :bem g?vernar. POIS 11m g�vern� efICaz; lDteIra�en-. a �epultu!a!__ f,)zera:m '�e "Correio do PO\ló'! qua'
vontade e �e tornar,á sUPQ.stdmenle ,bom. ·.·Deus"�v te dei:hcado ao, povo e à soluça0 dos Reus pl'oble� <?q�lr o vtgl;lrIO, qe, 8ao, teve ·tio Prefeita Alfredo

.

pensa 'êle, "(icará sat.isf,eiro,' pois,' tenh�, <boa§' in: mas, COlDO a educação. a saúde e o J)em . esta.r; é' Bento' dO Sul; o ôeput.a- 'Diener, um ccins'tante lei- "

,

tenções". Ainda aqui 'é'"êle, o senhor; !pois é êle o. qq� est�'mos li ente'nder e·�edir �om� f�li�idade; ',do/federal "Aroldo ear- tor, amigo peBsoal de'

quem domina sua Vcdntade. ,A ci;1pitUlação ta,mbém ' nest!l hora,..e a transformaçao fdess� pe�ldo em nelro de'. Càfvalho, em Arthur Müller e campa- \

i:lqüi 'foi 'contornada;,- Ainda outra maneira, de realIdade, pelos nossos·' governantes, Já ,deiXOU de nome,da 'Qancada Oatari-, riheiro de lutas da eXlin- \

contornar ii' capitulação é a se"eimentlJlização da. s,er . .um�. sj�ples satisfa.ção p�r� s� c�nstituir nu: o.en,se\ no Oongresso ,Ná- Çe UDN, apresenta, à fa-
o meosagem., Neste caso a p'�5$oa achará tudo extre� _

JIla o};lrlgaçao do prÓpriO patrIOtismo. ,; 'Clo�al e no do J>rssidente milia enlu·tada às expres-

mal1lente lindo na noite s�n,ta. Éla verterá I�gr.rrri,às
'

Que ,Deus ilumiQe, pois, ii êle�� QS nOssos dli Oâmara Municipal, s�. 'sõ,es de, sim grande pe..:.'

de emoção, s� ,preciso, mas 'tudo, não' passará de' maiores e tambê�, à nós; uma' vez qu� só assim Darcy MoldeÍlh�usel',' o 8ar; ,pelo passamento de
.

. sentamen'ta'lismo barato ,e passageiro 'q'ue' desvia podere:Inos< ver transformado' em realidaqe essa Agame do IBßE. sr: Ni- �rh brilhante administra-
"

dó encontro reGrkPóis esra pessoa estará vivendô' teimosia que nos assalta ao alvorecer de cada. \faldo da Silva Medeiros, dor,: 'e político de, Santa

'se'üs, próprios sentimentos, e' não a vid,â nova err. J 'apo;' como agora em 1966, quando espel'ämos um ell,l.,pome do sr.. dr, BlaQk Catarina, li qu.e� SãÇ)'
confl\onto com Deus.

. punhadO de coisas, bôas, agradáveis 'e ,ventQro- SanfAns, <?'sr:. J0ão p',oJ'- Bento, do Sul deve ass'f-

'E,m lôaas, estas, situa,ç,õe� o hamem viverá s��ß1ÍraJlte, os Beus 36!} dias, d�f�J e.m nome' àa Socie- rialadps

ALFREDO DIENER
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AsstNAl'URA)
, ,

AnilaI' •• Cr-$ 1.850,00
Semestral. .'. ' CrS 950,00.
AAulso , . • Cr$ 40,00

, "

('f"uCndßa�a-fto�.I�l'tur,DmOU�llePr�UI0919") ,I ' EpM, ePclRl' Ez� ASDU' ,0(3)",. �;:���e���bb���i�: :i�:;!:�Bod�::�'·28M12i�id6: J SOéie,dadecRecreativa
'

'A_L v. o,R A D A

• fi
"

' U
-

"
do �eglstro Cl:Vll do 1.0 DIs'"

. :J e
, (J lonvocaçao

,

Emprêsa Jornalística'
\

F� h'
'l tritoua 'Comarca de Jaraguá W.tlld�mar Ramthum e: f .Oonvoco os senhores associados desta Socie-

"Correio .do Povo" l!tda. Escritório ISC er- do Su, Estado Je, Santa dade, para a Assembléía ,Geral Ordinãria, 'a reail-
'

- 1965' •

'

C tari B il Lori Hoffmann za' r sa né di" 9 d J
.

d 1966 à' 9 h
, ',' a 'arma,' rasil. I

• e o a e anelro e " S oras,'em
Av. Mal� Deodoro H.o 204 [Faz saber que comparece- Ele, brasileiro, 'sQlreiro, sua séde.sooíel- em Rio Oêrro lI, em primeira con- I

fern no cartório exibindo os lavrador, natural de Iere- vocaçãç e, na !alta, de numere legal, às 9,30 horas '

documentos exigidos pela lei guq:dQ Sul, domtelllade e em segunda convocação. para tratar da seguinte
ti d h b I' residente em Rio da Luz,a im e �e, a uitarem para í ,O,ROEM DO DIA'. I', casar. se: neste ,distrito,. filho de Er

vlrio Ramthum e .de Pau
Edital n. 6086 de 22 12·65 lína Erdmann Ranthum.

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, naturel de Ia
raguá do, Sul, domiciliada
'1 residente '�m Rio da,
Luz, nesre distrito, filha I.,�
de Artur Hoffmann e de
Paulina Grützmacher Hoff-'�...............�,...,...,......_......_.,�...................,......,...,.................................

�
.

Ör:':"'��'�'�i� ·�·Ö·· ·i:···�·�·r·i·n·�·m·ä·n·n··��
fi:.: CIRURGÍA DO ESTOMAGO - VIAS BILIA" =::ij ,

f RES, INTESTINOS _' Cirurgia, de Senhoras J
c Diagnóstico Precoce do Cancer nas Senhoras

�(i
:

.
.

.
.

1. Comunica 40S seus clientes que atenderá ,no seu i)
f novo consult6rio ii Rua Artltur Müller n' 160 \

fl (AO LADO DO NOVO HOTEL) B

!]__.���..���.:..�..��� ..��:�.�..����: ....� ....���!.:::J�.��������

SEXTA·FEIR.(\ �diô õ1·12:05 Página'

, \

, t-

: Diretor ()
Eugênio Vitor 5chmõc'kel

',.
jl.,

Vende-s,e
Roque Poffo e

Gledis. ôchmídt

1) Leitura, díséuçâo e aprosação da prsstação
contas referente ao exereíoío ,de 1965;
2) Eleição da comissão disciplinar ; ,

3) Assuntos de interêsse social ..
�' ,

Jaraguä dq Sul, 10 de Dezembro de:> 1965./
HERBERT GAEDKE - -Presidente

,-

I',
ENDBRÊÇO:',
'l'

'

Caixa Postal, '19
,
Avenida Mal. IDeodo;o, 210

,

Jaraguã do Sul - S. Catarina
-

-

'. Vende-se uma máquina'
de Roçàr"grama,.

.

l!nformação nesre jornal.
" >

.

\
'Ele, bresiletro, solretro,
operário, neiurel de Pouso

, •
< 'Redondo, nesté· Estado,

«::::::::::::::,:::===:::::::::::::::=:::=='::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'::::::::;::�� dorntel I iado e restden re em

I' •E,iJi.i, S O C' I A
'I

I S jji.'j,l R.ibeirão M o I h a, nesre mann ..

.

'

distrito, filho de Severino Edital N: 6,090 de 28.12,65
, �;;:::::::::;:;;;::::=-í ::::::::::::::::::::::::::::9 g���� ..e de Carolina Maria

'Rudi Jordan e Alzira Adern

'/,_'-'-..".-__,.,......����',I. i

Dia 3: Ela, brasileira, solteira,
' I,'

I r

belconlsta. natural de ja Éle, brasileiro, solteiro,
, raguá do ôul, domiciliada operário, natural de Jal'a

Srta. Arlete Sehwedler, e residente nesta cidade, guá- do Sul: domiciliado e

em Estrada Nova; ,,' filhe de f'reyrnundo ôch- residente em esta cidade,

;- sr.Rícardo Buerger; midi, e. de ,Wally, Gumz filho de Ricardo Jordan e

,

_ sr. Henrique, Koster. ôchmldt. '

de Berta Koehler Iordan.
Ela, brasileira, solteira,

Edital n. 6,087 de 27·12·65 índusrrtérta, natural de le-
lvino ßuserello e,' ragué do Sul, domiciliada
Dulce Maria ôerler e residente em esre cidade,

Sr. Waldir Rubínt. res, filha de Erwino Adam e

em Barra, do Rio Cêrro; Ele, brasileira, solteiro, de Hiida Friedemenn F::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::;;---:::::::::-:::::::----'-:::---::..::�
- sra. Reínllda, espô-. auxiliar' de escritório, ne- ,Adam. ::

'DR WALD
!

sa de José Ribeiro; rurel de Rio dos Cedros,
Edital N. 6,091 de 29 1265 li' :

" �MIRO MAZURECHEN II
- Olga da Silva. neste Estado, domiciliado II CLiNICA ME�:OICA - CIRURGIA GERAL I,i,-

•
'

e residente em Benedito Lqiz Köpp e 11 II

D' Novo,. nesle Estado, filho Vera Hilda Reimer ii I!
'ta 5: , de Sabiqo Busarello e de, II

.

11
Ida Busarello, Ele, brasileiro, solteiro, ii

y
;;

EI b I
' ,

I d J ,11'1' ULTRA SOM .' li:','a, . rasileira, so teira, operano, natura e ara-

professôra, natural de JéI- guá do Sul, domiciliado e:: ONDAS' OURTAS II
raguá do Sul, domiciliada residente em Rio Cêrro II, ii R. ÚLTRA VIOLETA li

II
,

I!
e residente em Barra do

I
oeste distrito, filho de II Rua Presidente Epitácio Pessôa 704 II

Rio Cêrro, neste distrito, C1�men'e Köpp e de Au ..

fjlha de Luis Sailer e de gusta Köpp. �::=;::::::=:::b:::=::.-.:::::::::::::::::::::::.==::::::=:::==:::=:::U
Guilhermina Lemke Satler. Era, brasileira,' solteira,-
Edital n. 6,088 de 21.12.65

balconista natural de Blu- �....... .....;;........;. ;;o.;,;;,......;;";;"__ • ,,,,;,,.o_

menau, neste Estado, do
miciliada e residente em

esta Cidade, filha de Hen,
rique Gerhard Reimer e

de Erna Reimer.

I
"

\
"

I Fazem anos' amanhã:

,

Dia l.:

I Transcorreu dia 29 de
dezembro, ültímo, o aní-'
versärío do snr, Walter

��h\llz, .,residente' nesta
Cidade. '

.
,

Sra.' Wally 'Wolf 'Fie_
dler, espôsa do sr. Bo
naldo Fiedler, em Curi-

'tiba;
"

'

- sr. João � Mario dos
Santos;

..,.... sr, Silvestre Stoins-

ki:_' '.jovem Irene� A'ral- -

.

Srta. �liete Terezinba,

di, filbo do sr. Batista dIle.t,!' f,lb� do, c a s a,l
Araldi, residente em OIah-R?drlgo NIColuz��,
Estrada Nova' I

nesta CIdade.
, , ,

_ sr. Osmar Gascho;
-

...!.. sr. Alfredo Mund- I Dia 6:
stoc�, reside,nte em ,Co

, rupá:,
,

"

Orlando Morbis;
,""'" sia. Florida, es-pôs3

do sr. Alfredo - Bruch.
,Hároldo Meldola 'e

Alzira Balod

Dr . Francisco Antonio Piccione
::M[�DTeu - C_:R. ..Mm 1.'Z-'Dia 2:,

"

Cirurgia e Clínica de Adultos e Orianças
Partos· - Doenças de Senhoras

HOSPITAL JESÜS DE NAZARÉ - OORUPÁ-' {

, '
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EDITA,Ij,
,

CURIOSIDADES1C.P.; 4 DED'O NO 00001'I'oponomía, é o estudo
dos nomes dos lugares e

PI
-

f
.

,A Comissão do Natal da Criança Pobre, do
dos a�id6ntes geo,gráfi., anlues nus armóclßs Rotary Club de Jaraguá do Sul, sento-se norteá-
coso EIS alguns nomes '

,
da' a 'vil"a público, para através dêste Semanário,

tupís-guaranís e sua si, Êsses dias fomos pro- agradecér a todos aquêles que .houveram por bem
gníticação: 'Pi,raci.caba - .curados pelo Sr. Leopol-

nos prestigiar direta ou indiretamente para o Ie
queda dágua píscosa; do Karsten industrlal es '

liz êxito desta campanha, mediante contribuições
Piratininga . muito peixe; tabelecido 'na Estrada diversas, a fim, de que pudéssemos em mais esta r

Piraq?ara - esconder'ijo, Blumenäu, que noe con oportunidade, trazer momentos de intensa alegria
dos pe]xes;.Iat�rallé - ca- tou que no día 18 p. pas

àquelas crianças menos afortunadas, nesteNatal
ve�na; Mogt . rro das I co- .sado, ai pelas 21 horas,

de 1965.
'

,

.

bras. necessitou de um reme- Aproveitando o ens.ejo, augura a todos os
maís sinceros votos de rim Feliz Natal' e de umdío em, caráter urgente, D_ róspero Ano Nôvo.Correu tôdas as Iarmá-

elas de nossa cidade 'mas Jaraguá do Sul, 21 de dezembro de 1965.
não pôde SBr atendido Dorval Marcatto, Presidente da Comissão

Uma sorveteira' toda porque elas s,e encontra-'
vam "echadas t d Norberto Emmendoerfer, -Secr. da Comissão'reformada com 3 furos e '

J. , en o en-

6 bujões, com 3 metros tão cons.eguido o remedio
de comprimento. Tratar no Hospital. ,

com o sr. Severino péUo, O' caso contado pelo
Rua Rio Molha· Jara-: Sr. Karsten causou-nos

guá do Sul " SC. bastante estranheza, pois
sabemos existir o siste
ma de plantão nas Iar

VENDE - SE 'mácias; que vai de do
mingo à sábado. mas no
dia 18/12, 8S 21 horas,
nenhuma farmácia se a
chava de plantão ou se

estava, êsse plantão foi
n'egtígencíado -a não ser

que seja de hábito encer
rar o dito plantão bem
antes das 23 :horas. '

Pela Importâneía que
=::::::::I111::::::>C:::::::::w-c:::::>c::::::ac::::::;:::. tem, é preciso 'que o

plantão nas farmácias se
estenda bem' além das

M U D A S
21 horas e que seja fiel-
mente observado, e anro
veitamos para sug-erir
aos Srs. FarmacêuticosFrutl'�riJs e OrniJme",-t/Jis que adotem o sistema
pôsto em, prática pelos
�r8. Dentístas, colocando
na porta dos seus esta·
belecimentos tabu·
leta indicando o plantão
do dia.
Fica ai a queixa do

PECAM CATALOGO Sr. Leopoldo Karsten, e

,ILUSTRADO que por ser mais do que
justa, merece todo o nos"
so apoio, principalmente
no que diz respeito á
observância rigorosa do
plantão que' deve ir bem
além das 21 horas.

DENODO

'Nota de Agradecimento

I'

'(AÇÃO DE lJSUCAPIÃO)
�

t.. �. l, I

O Doutor Raoul Albrecht Bueudgens, Juiz de
Direito da Oemarca de Jaraguá do' Sul, Estado, de
Santa Catarina, Brasil na forma da Lei, etc.

,

, J '

FAZ SABER .aos que e presente edital de
citação: com o prazo de 30' (trinta) dias vírem ou
dêle ,conhecimento' tiverem, que

:

por part",' de
'GABRIEL 'OECHSLER, residente e domiciliado a

Estrada Ilha dà Eígueíra, neste munícípío e Co
marna, foi requerida uma AÇÃO DE USUCAPIÃO,
para aquisição, do domínio do,' seguinte imóvel:
"Um terzeno; situado no lugar Ilha da Figueira,
neste municípío, com as seguintes confrontações:
frente, com 176 metros, na Estrada Barão do, Rio
'Branco; entre terras de Carlos Denker, com 61
metros e de Bertolíno Alfonso Bens, com 138 me

tros,' perfazendo a área total, de 3652 m2". Feíta
a justificação, foi a mesma julgada procedente,
por, sentença. E, para que' chegue ao conhecímen
to

I
de todos os ínteressadoa e ninguém alegue

ignorância, manda o Dr. Juiz de Direito expedir
o presente, que será afixado' no local de costume,
sede dêste Juizo, Edifício do Forum e, por cópia,

, públicado na forma da Lei. Dado e passado nes

ta cidade' de Jaraguä do Sul, 80S vinte e dois días Por preço de ocasião,
do mêsde dezembro de, mil novecentos e sessen-, vende-se uma propriedade,
ta e cinco Eu, Amadeu Mahfud, Escrivão, o subs- suueda defronte à Escola
crevi. (as) Raoul A. 'Buendgens - Juiz de Dir eí- Reuniàas Albano Kanzler.
ItO. '

A presente cópia', confere com o original;
dou fé.

, 'Vendê-se

Jaraguá do Sul, 22 de dezembro de 1965.
O Escrivão AMADEU M'AHFUD

, I

Treter na Rua Professor
Anronto

'

E. Ayroso, com o

Sr. Hilário Krüger.
Elelromolores Jarlouá S. A.

/ Edital de Praça

O Doutor Raoul Albrecht Buendgens, Juiz de
Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Cat'arina, Brasil, na forma da leí.: etc.

FAZ SABER ,aos que o presente edital de
citação, com o prázo de 30 ,(trinta) dias virem ou
dele conhecimento tiverem, que por parte de, BEN
TO MANOEL DA _ COSTA, residente e domiciliado
no município de Guaramirim, desta Comarca, foi
requßrida um,a AÇÃO DE USUCAPIÃO, para aqui·
sição do dominio do seguinte imóvel: -" Um ter
reno, situado no municipio de Guaramirim, lugar
Poço Grande, com a área de 22,500 m2, com as

seguintes cOQfrontações:- frente, na distância de
,80,36 metros, com ç Ribeirão da Lagoa; fundos,
na mesma medida; coII,l terras de Testoni ou que�
de direito;, de um lado, medindo 287 metros, com
'terras de pósse de Vi<;,ente da Costa e do Ü'utro\
lado, medindo 273 metros, com ditas do requeren
te, área essa cortada pela Estrada' Poço Grande."
,Feita' a Justificação, foi a mesma julgada pl"oce
(dente, por sentença. E, para que chegue a� con,he-
cimento de ,todos intere�gados e ninguém alegue
,ignorância" manda o Dr. Juiz de Direito expedir'
',o presente, que será afixado no local de costume,
séde dêste Juizo" Edifício do Forum e, por cópia,
públicado na forma da lei. - Dado e passado nes
ta cidade, de Jaraguá do Sul, aos vinte e três dias
do mês de IlOvem:bro de mil movecentos e sessen
ta e cinco.- Eu" Amadeu Mahfud, Escrivão, o

subscrevi.- (as) Raoul A. Buendgens - (Juiz de
Direi,to .�

,

, A presente cópia, confere com o original; dou
'fé. -

•
"

, I
,

Jaraguá_'d�' Sui, 25 novembro 1965,.-
,

"

,10 Esprivão AMADEU'MAHFUD
'

Leopoldo Seidel
- CORUPA' -

o Doutor Raoul Albrecht' Buendgens, Juiz de
Direito da Comarca de Jaraguá do Sol, Estado de
Santa Catarina, na forma da Lei etc.

Faz saber a todos os que o presente edital
virem, ou dêle conhecimento tiverem, ou interessar
possa, com o prazo de vinte dias, que findo êsse
prazo hão de ser arrematados por quem mais der
e maior .lance oferecer, em frente às portas do Edi-

'

ficio do Forum, no dia 20' de janeiro vindouro, às
14 horas, os imóveis pertencentes a Joselino Krau
se, e que foram penhorados nos autos de ação,
executtva .que lhe move a firma Rádio T. V. Raimér
Ltda., abaixo descrimíuados e

1) - Dois terrenos, contíguos, com a área
total de 1.060 msã., sendo' 625 ms2., do primeiro

'
terreno e 435 msã., do segundo terreno, com as

seguiutes confrontações: frente, com 54 metros,
com a Rua 28 de Agôsto; fundos, com terras de .

Mário Ronchi, em duas linhas de 25 e 29 metros;
extremando a' Leste, com terras de ,Mário Ronchi,
com 25 metros e a Oeste, também com duas linhas
das terras de Mário Renchi e Carlos Kleine, situa-
dç .na cidade de Gaaramirim, devidamente registra-
do no Cartório de Registro de Imóveis desta Co·
marca, !;!ob n. 28,369, avaliados em er $ 700,000.

,

Assim serão referidos bens arrematados por
qoem mais dér e maior -lance oferecer acima do
pr'eço da avaliação, - E para que chegoe a notí
cia li público, se passou o pre,sente edital que será
afixado no lugar de costume, às portas do Forum,
e publicadO no jornal local, Correio do Povo". Da
do e passado nesta cidade de Jaraguá do Sol, aos
vinte nove dias do mês de- novembro do no de
mil novecentos e sessenta e cinco_ - Eu, f Ama
deu Mahflld" escrivão, o sobscrevi. (a) R'ã A.
Btiendgens. ,Juiz 'de Direito." A 'presente CÓpI
fere com o original; dou fé.

Jaragoá do Sul, 29 de novembro de 1965.

,AMADEU MAHFUD
O Escrivão

Laranjeiras, Pecegueiros,
KakiseiroB, Macieiras, Ja
bot-icabeiras, etc. Roseiras
Dahlias: Oamélias, (loni
feras, Palmeiras, etc., etc.

(AQÃO DE USUCAPIÃO'
"

Edital de,
cumpre o doloroso dever de comunicar o O Doutor Ra,ool Aibrecht Buendgens; Júiz deseu passamento, verificado às 21,30 horas, Direito da Comarca déJJaragllá do SuJ, El!Ilado dedo d�a 27 de.dezembro de 1965, e agradece. Santa Catarina, na forma Lei, etc.
por mtermédlO ge'f,ta folha a todos aqueles
q1J.e a confortaram durante o doloroso transe Faz saber I a todos 08 que o prasente edital
que enviaram flôres, que en'viaram condo: virem, ou dêle conbecimento tiverem, ou interessar
lências ou prati'caram átos de Fé Cristã. possa, com (') prazo de vinte dias, que findo êsse'

..
Outrossim, .convida pa·rentes, amigos, prazo bão de ser arrematados por quem mais dér

vIzmhos, e conheCIdos para a missa de 70 e 'maior lance oferecer, em frente às porta,s do Edi-
,

dia, a ser celebráda na próxima 2a.-feira fício do Forum, no dia 20 de janeiro vindouro, às
dia 2 de janeiro de 1966, às 7 horas' da ma: to horas, os bens pertencentes a Ary Bugm8.nn, e

v,
.

d nhã, na Cap'ela de Santa Luzia.' que foram penhorados nos autos da ação executiva
, ,en e-se - Antecipa agradecimentos. ' que Ibe move Rolf Ballock, abaixo, descrini'inados:

{' Jaraguá do Sul, Dezembro de 1965.
1) - Um Terreno, com' a área de i630, ms2,

Vende�se uma' prolPrie:dade contendo uma
\ situado nesta €idade? com as seguintes confronta'-

'casa de material e unia 'casa' de madeira, situado Vva. Olga' da Silva Picollí e Filhos, çõ!:s: frente; -com a Rua eet ProcópiO Gomes de
'à Rua Epitácio Pessôa, 497 e� Jaraguá do Sul. • Oliveira; de um lado Ewaldo Horst e de ootro la-

r" Informações com Dr. Piccioni, em Corupá.
'

do. com Conrado' Thom,s:en, e que s� acha registra-
.i_.:=l!Éir.i--'-!i=l!_ii.Eiii!!:i.....::!I_,Eii!li!!j'�!=lj�l=li!!E!l;E::m5i!!=' .i=i!i!i!ii5!!B ���.....-(!)�

do no ,Oartório de Registro de ImQveis des\a, Co�

I"n'
.

1-"'"" marca, so,b n, 24,985, do l.ivro 3'M, fls. 73, avaliado
. II
". ,f ' "

Cu�e, S�U� �ale� e poupe seq em Cr$ 600,000: .

"

. M IIJt o ,MllUlri[ll,@,' lBalrre[o�, �e
. Azev,'e�o 'm ,b�m dInheIro compranao na,' 2) -" Uma casa dé madeira, constroÍda no ter-

o:: ' \, o:: FARMAGIA NOVA r:_eno des9ritö ,no item I, avaliada em Cr$ 1,000,000.

II, II II m Ge ROBERTO M. HOBST
- Total Cr$ '1,600000. - '

'II'"
,

_',

1""'1'
a que ;li5põe�e maior sortimen: Assim serão referidos bens' arrematados por

_ ..

. ,to na pr�ça 'e oferece seus arn. qllem, mais dér e ,maior lance' ofer,ecer a'Oü;oa', do.

I ,)
"-- gOß 'a pr�ços vantajosos preço da avaliação .

....:. E para que chegue a notÍ-

m ,1'Íua Mal. Deodoro 3 • Jaraguá cia a público, se passoo o pllessnte' edita'l que .será,

I
Cüm '�scritóriü nésta .cidade' à Av. Marechal. Deüdüro

ir, ---""'(_t--,,(!)��---<!J afixad?, no luga� de cO!;ltume, às portas do F�)tum.
d F' o 122' 'Ih

'. I'· t p. e ,publIcado no Jornal local "Correio do Povo '.:--Da-
" I_II

a �mseca n . , para me ür: serVIr seus c I e n es;,
I·"

,

, " do e passado nesta cidade de Jaraguâ do, Sul, aos

mantêm est.reitü intercâmbio 'judiciário cüÍn' .os ex·Esc�itÓriüs

I
-",

I'
viute e quatro dias do mês de novernbl'o do ano

'I'"
_,

I O SESI, nao e uma de' mil novecentos e 8essenta e cinco. - Eo, (a)de Advügacia DR. HEROILIO, ALEXANDER DA LUZ,'
. _ repartição públicb; é Amadéu Mahfud, Escrivão, o subscrevi. (a) Raoul

m cüm '.s�de em 'Jüinvi!le ,� Sã�' F�anciscü do Sul; está
_,
em I' u�a il)s�ituição de .di- ,A. Bue�dgeils.) J�i� �� Direito. '"'A presente oópià

:1' condIQü8s de tambem aceItai' causas para aquelas Cü- IM �el.to prIvado, mantIda copfere com o or�gtnctl, dou fé. ,

"

,
'

,
I, _

'
, .,' I' I!f UDlcamente pelos �m- J.

' .

d S,l 22 d . b . d 1965
"

iii marcas, sem maIOres onus para seus constItumtes. '

iii pregadores em ben'e.'
. aragua o a, e ,novem ro e '

,

UI" I ',' ',' , ':,' I
,

" III ricio dos empregados..
' AMADEU MAHFUD

1I!!!E!lI5Fj!l!iI!iiii!ii 3 'j";_!.IiII!IEl; .. 1!!EIIII�li5!lI&!l'-n!i!ilillIEi!!iE�l!!iiiiii!i,
\

, 'O Escrivão

ARTHUR P I O O L L I,

t AGlRAlDllECliMIENlfO
A familia de

(
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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cupações quanto à' falia
de um. organismo' que

Para nossa grande sa- pudesse coletar .. obiétos
tlsfação, livemos oportu-

de valôr htstórlco, princi.
nidade de receber e vrsíre, palrnenre quando estamos

em nossa redação, dia 21 he poucos anos do prí
do correnre, a cativante melro centenério.

personelídede do Frei' Au Somos eguelmenre a.

relio ôrulzer, de DetrÓpolis. gradectdos ao P�. Raulino
Alem da sensfeçäo de ßuaerello pela oportuna
conhecermos pessoalmente visita, que pretendemos
o bom jaraguaense, sou retribuir, .quelquer. dia,
bemos que esteve nesta quando eSI�vermos_percor'
região, realizando pesqul- re.ndo, a� msta.laçoes da
ses em torno dos nomes ßlderurglca e OéJ Sorelee.
de Siulzer e Salier, com
a finalidade de recompôr
as árvores genealöftces. FalecimentosFícernoe encantados com
Frei Aurélio Srulzer, ao

qual iremos vísuar na im
perial cidade de Perrópo.
Its, numa próxima opor!
tunidade.

BOAS FESTAS � PROSPERO ÁNO NOVO
.

lo RotaJY <?lub de Jaraguá do Sul, ao ensejodas festas de Ilm. 1 de . ano', cumpre a grata satis.
fação de cumprimentar os Senhores Rotarianos
as Senhoras integrantes da Casa da Amizade .�
'bem assím . o laborioso povo desta comuna que
incans�velmente tem prestigiáifo as iniciativas
que VIsam o bem estar da coletividade, rogando
à Deus que derrame suas bençãos sôbre seus lares.

Denver em 1966?
Muitos clubes estão nomeando as suas co

missões "A:Caminho'de.Denver" para· promover o

comparecimento à Conveneão de 1966' do R . .I, a
ser realizada em 12 16 de junho em Denver Oolo
rado, cidade a uma milha de altura. Os rota'rianos
do clube anfitrião então a postos elaborando um

exceIe�t� programa de hospítalídade para receber'
os partíclpantes da Convenção. O Côro do Taber
náculo de Salt Lake City e um circo tipo faroeste
são apenas alguns dos programas que os esperam..

Interact Diz "Shalom' .

. Aparent.emente são muitos os modos pelos
quars os SÓCIOS do Interact poderão servir as suas
comunidades.

Os sócios do clube em Ramat-Gan Israel
por exemplo. servem o seu país dIzendo "boa�
vindas" aos recéuchegados de um modo ínteres
sante. Os sócios do Interact colocam Ilôres e man
timentos nas casas dos imigrantes.

Essa atividade pró juventude, iniciada pelo
Rotary em 1962 63. conta agora com �4 Q.oO sócios
e 974 clubes em 46 países.

.
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E' N 1� ·A C E' S
Schulz-Ferreira Savino Folloní e Sra. e.

,

da Silva Nelson Drlessen e Se-
As sociedades de Ja- nhora,

raguä do Sul e.. Blume- Logo aP9s,' os convi-
dados serão recspciona-

...... nau, aprestam-se .
em dos nos amplos salõesdata de hoje, para cum- do Itajara Tênis Clube.prir o desenrolar de um

a Rua Exped. Gumercínceremonial de "�o graúde do da Silva, nesta cída
relêvo em nossa cidade, d

'

quando dois jovens rea e;'Correio. do Povo",Iízam um sublime sonho
de amôr. apresenta aos felizes noí-

De acôrdo com a eti- vds, as suas congratula
ções, acompanhados dos

queta, dar-sé á logo maís, votos de muitas Ielíclda-às 16,30 horas o áto eí- des,' extensivos aos resvil na residência da noí- pectivos pais.va, à Rua Oél, Procópio
Gomes de Oliveira, 99, Bastos - Santos

· quando a gentil Senho- Na terra fluminense,
rita Astrid Liane, recen- uo dia 8 de janeiro de
temente formada' pela 1966, ,deverá realizar· se
Faculdade de Filosofia, um acontecimento social
Ciências .e Letras da da maís alta. significação,

· Uuíversídade do Paraná quando- ilustres persona
e JUha dileta da Senho- Iídades do Estado do Fio
ra Alice doa Santos e da Guanabara, festeja.
Schulz e .Wilbelm Schulz rão as bodas de seus'
Jor. (falecido), . receberá diletos filhos.

·

como espôso o acadêmí Na oportunidade deve- Padre Raulino Busarelloco de economia Luiz räo unir- se pelos sagra
Ferreira da Silva, filho dos laços do matrimônio Outra egradével surpre
d? sr. José Fer�eira da s gen.til se�horita Maria se foi a vísira do Rev.
SIlva, ex Prefeito, de Geslaíne, filha encanta- Pe. Ã?aulino Busarello, de
Blumen�u, escritor e dora do sr. A d � 1 i n o visila a 'seus fómi·lhares
aluaI �ir�tor d& Bi'�!io- B�.stos Filho e. Senhor.a I na Barra do Rio Cêrro �
téca Frl�Z Muell�r Ei? Jovem FranCISco J.�sé, de passagem para Curiliba
Ana Ferr�I�a da Silva. filho da Senhora VlUva para um Seminário de In·
O áto clv-ll será teste- José Cels� �ana S��tos. glês, cadeira de que é leDle

, m�nhado, por parte .da I A ?eremoma relIgIOsa no Colégio Dehon, de
nOiva, pelo sr. Hemz do casamento dar-se-á Tubarão SC. O Pe. Rau
BIosfeld e Senh'ora e na Igreja da Porciúncula lino sempre encontra um
Hans Gerhard l\;1ayer e de SanfAna (Campo de tempinho para aprimorarSenhora e, por: parte do São Bento), em Niterói. os seus conhecimentos,
noivo, pelo sr. Eugênio .A noticia do enlace lanlo que é eficienle 20
Vitor Schmöckel e Se· matdmonial, repercute anisla da Faculdade Mu·
nhora e José Ferreira gostosamente em nosso nicipal de Ciências Eco'
da Silva e Senhora. meio s o c 1 a I, onde a nomicas de Tubarão. Em
A ceremônia religiosa, prendada noiva Maria paleslra com o jaragua·ve·rificar· se á, em dlata Geslaine e, especI·almen. João Kowari: Na

eose moslaou suas preo· d d 28 dde amanhã, dia 1.0 de te os seus pais Adelino ma rpga a de o cor!

janeiro de 1966, na 19re- B a's tos Filho e Dona renIe, cerca das 2,30 horas,
ja Evangélica Luther8.na Maria Luisa, tem relações convivas que deverão em )rajaí, quando de visila
de Jaraguá do Sul, a Av. de amizades, com lem comparecer a Rua Miguel a seu filho, veio a falecer
Getulio _ Vargas, nesta brancas as mais cari- de Frias n.o 95, em Ni' o muito conhecido João
cidade, às 18,30 horas, ohosas quando das ra terói. para os cumpri. Kowari, em consequência
servindo como padrinhos, cepcões de que foi alvo mentos que traduzem as de um colapso cardíaco,
por parte da noiva, o ST. o nosso diretor, na apra. expressões e os votos deixando viúva a Senhora
Walt�r Voss e Senhora, zivel Faz�nda Bôa For. de muitas felicidades ao Elisa Palsch Kowari. v - Poder Legislativo
o sr. GuHherm'e Ritzmann tuna, em ItaperuID;i, por jovem casal. seu corpo foi removido OI - Câmar� MuniCipAl

.

e Senhora. e sr. Walter intermédio da: .Dra.· ZiJá Ao sr. Adelino Bastos para jaraguá do Sul, sain'.
d f d Poder ExecutivoCarIos Hertel e Senhora Rodrigues Leite. Filho e Senhora e à o o ere'tro cerca as

01 • Gabinete do Prefeito crIe,. por parte do noivo, o "Correio do Povo" e Maria Geslaine, os agra·
I ?,.30 hora� .para o Cerni! 02 - Setor de Expediente e Contabilidade cri

'

Br. Mário. Ferreira dà seU diretor, desejam junI decimentos pelo envio terlo MunicIpal, com o 03· Setor de Tesouraria e Fiscalização
Silva e Senhora, o sr. tar.se aos numerosos do atencioso convite. .acompanhamenlo de pa· . (Despêsas Próprias) .

I
r

reDles, vizinhos, amigos e '03 . Setor de Tesouraria e FiScalização

f·,·'··""·M·'='rj""·""·'·,·,·,·,·p·,,·,·h""'· ·''''·'·OMC;·
..
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� residenIes em hajaf eODarci,. 08 - Setor de Obras Públicas e Conservaçlo Cl"

� (C,irurgião Dentista) casada com Ha y KI
Of} - Departamento Municipal de Estrada

_

.

::�
rr ug, de Rodagem' .

. crS 13.013.800
_ res,idenle em Blumenau, 10 - Setor de Energia Elétrica

,

.

crI 150.QOOCLíNICA .:..._. PRÓTESE -' CIRURGIA 'BUOAL RÁIOS X aíóra 4 nelos.

��: _,' .'

:::.:1 "Correio do Povo", em
TOT A L crS 28.000.000

Co S 140 'n'o R AIP' 86 (
.

1 d d P t V Ih ) .
Art. 3' - Fazem parte da presente lei os anexos de Nsn U 110 :. ua nge O tazera ao a o a on e e a face dos lutuosos aconte. I à IV. que a integram especificandO a Receita e discrimi-'

�
.

M h I

.�
cimenlos "'presenta a's fa nando por consignação a Despêsa. -

.. /IH O R Á· R,I O: an ã - das 8 às 12 .:..
. ,u.· �

�.. _ '1' t"d Art· 4' • As tabelas explicativas constantes do anexo V
Tarde - das 14 a's 18 _

mi las a Ing! as os seus seri d It á i D t d P d Ex, I. senlidos pêsames. '
o .aprova as e a er ve spor ecre o o o er ecu·

f.:::· "

.... JA." .::iU A

DO, 'fii:!UW.'·
'.

·:::.1
ti.vo. que pode autorizar durante o exercício, transposições

nl. nl.'" ßl. � ..... entre os itens discriminativos da mesma consignação.
Art. 5' . O Poder Executivo fica autorizado a abrir

··r
1

..

0::0:...n�,�v·'::a�::1:�.·�,·.··.':a'�p·
...

··:�:'r·"�.·�l�'"".ra��?·.·
..

·.·,��.�}O an":00nd�e'e�feadbUrmleca�a�O�:194'-8' ��;����:�i;�; ������:;;�:��;.:;
'>I dúslria e Profissões e à receita prevista como retôrno da

.,...... com 4 c i l � n d r o s e c_ota do artigo 20 da Constituição Federal. a parceia do Im-
I

.

capota de nylon, estando posto sôbre a Circulação de RIquezas. atribuídas ao MUnicí-

�
. VIsIte' o '1:T a r e lO o M a r

o

S I d
-

t "}
pio, no.valor máximo pr-evisto na Emenda Constitucional. (

.
. I".. I O., on e encon rara em bom .estado de, con' em tramitaçl10 no Congresso Nacional, dispondo sôbre a

.

_�. _ g'ra'nde. va""/Ioeda'de de· C h a·p e' u s, B o Is Q S .

e .

86rvação. Reforma Tributária, 'ou quaisquer outros tributos que vierem
,

J(
. �

�
a ser instituidos por imperAtivo constitucional. .

.

" \ J .

'. / . Tratar na VOLSWAQ-EN Art. 7' - Esta Lei entrbrá em vigôr na data da süa pu-
.

outros artigos de palha para Praia e Passeio.' Das. iundos do Banco 'do blicação,-revogadas as disposiçõ,es em contrário.

1 �
Prefeitura Municipal de Schroeder,- em 22 de Dezembro

. Ganhe, no
..

'

preço, co..m.prando dire.tarn.ente _ dBora�iull.s./A. em Jarll�uá de1965.' .

..,

-

LUDGERO .TEPASSÉ - Pr.efeüo Municip8I

� da Fábricao "

}. Registrjlda e públicada nesta Diretoria do Exp�diente..
1

Schroeder. 22 de dezembro de 1965. .

v, "REJO MARISOL HELMUT.H M. G; HERTEL - Enc. do Expediente

Ji
.

n '. JVENDE�SE�

� RUI! . Marechal Floriano, 128 (perIiDho, da PÓDle), } Ças·I.��.I1::·:::!::� DO 'Assinaturas dêstpemanário para o ano de 19611
.

C
,J em,.� a r a g u, á'· d.o S.uI.· �.'

�
Tratar· com Bastos" Av.. Anual. '.' .'. Cr$ 2.500

•

, M�I. Deodoro daFonseca, Semestre Cr$ t .300
���������� fundos, junto à Acare�c. Avulso Cr$ 50

VISITAS
AGRA.DA.'VEIS·I

('
.

frei Aurélio
.

Stulzer

Arthur Pícolli: vr.
lima de mal súbldo, veio
a falecer o estfmadoclde
dâoArrhur Picolli. às 21,30
horas .do dia 27 de de
zembro de 1965: O seu Ipassamento consternou a

localidade de ltapocuzínho
Sanla Luzia, pela rudesa
do golpe desfechado a nma
das rnais tradicionais Ia
milias jdraguaenses, O
extinto deixa viúva a Se·
nhora Olga da Silva Di
colli e os seguinles filhos:
Adolar, casado com Nair
.Bo,tolini (1 nera, ·de nome

Marcia). Terezinha. Arce·
lino, Arlilano, Adalberto,
LUIZ, LuzIa e Be!ina.
O seu enlerramento deu,

se no dia 28 do corrente,
pelas 16 horas para o ce,
milério local, com grande
acompanhamento.

Prefeitura Municipal de SCHROEDER

L E I -N. 5/65
. Esti.�a. a Receita e Fixa a Despêsa

do MumclplO de Schroeder para o exerci·
cio de 1966.

O po.vo do �unicpio de Schroeder, por
seus representantes legaes, aprovou e en
sanciono a seguinte LEI:

Art. 1° - A Receita do Município de Schroeder. para o
exercício de .1966, é estimada em Ur' 28.000.000 (Vinte e
oito milhões de Cruzeiros) e .será arrecadada de acôrdo com
a legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação i

Receitas Correntes
Tributária
Patrimonial
Transferências Correntes
Diversas

.

crS 9'710.000
cri 30.000
cr6 17.550.000
cri 310.000 27.600.000

Receitas de Capital
Alienação de bens móveis er' 400.000 400;000

Tot a 1 cr9 28.000_000
Art 2° - A Despês& é fixada em cri 28.000.00 (Vinte

e oito D.Iilhões de .cruzeiros) e distribuir·se-á pelos seguintesorgãos e setores:

cri 600.000

2.540.000
3 . .900.000

crI 2.106.200

2.130.000
80.000

. 500.000
1.900.000
450.000
630.000

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


