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Dia 8 no Baependi

Atenção! Grande Concerto Juvenil,' no 'Baepe'Ddi, Dia 8 de Outubro de '1967.

No die 8 de Ourubro de
1967, receberá a cidade
uma ceravena de cerca de
30 jovens entre 12 e. 17
anos, integrantes da Or
questra Juvenil, do Deper
temente Artlstico da So
ciedade Ginástica e Des
portiva São Bento.
De rerôrno da Sociedade

Harmonia Lyra, de Join·,
ville, deverão brindar ao

público Iaraguaense com
um grande Concerto, o 600
da temporada, cujo pro
,grama deverá ser dlstrt
buido durante a semana,
e .provavelmente, junta�

, mente com ii círculeção
do proxímo número diste
jornal. -

' ,

I A, apresentação se da,rá
no veterano-Clübe At!eti�ó
Baependt, agora com neva.
roupagem, Isto é, com neva

Em nosso artigo da se Leite. Bsta é a parte da lns- oimos pere o seu fuoeio- e moderna iluminação,
mana passada, o primeiro, O Serviço de Inspeção peção que atua sôbre ii nemento. Isto porque, sem O proplema dos _ Mata. pintura de rôdas as de-
desta série que sgore da: Veterinária de que estamos saúde propriamente dita êste Serviço de Inspeção, pendências e vistosos cor-
mos- por encerrada, estive- a falar, começa ii funeio do animal antes e depois errtsce-se a secrtücer an i- douros e conseqüentemente linado,

.

proporcionando
d b da Inspeção .

Veterináriamos abordando a neces- nar bem antes do sbate do ebere, havendo outra mais portadores e tu er-
dos animais ebetídos e

aos frequentedores uma
sidade de ínsteleção de dos animais pela aplicação que verifica as condições culose, de clstlcercose, hl- dados ao consumo público, sltuação de bem estar, ao
lima Usina Beneftctadora do lelum, do repouso, do higiênicas do Matadouro da tose, brucelose e outras .; .

.' acompanhar os . vloltncs,de Leite em Iaregué do Sul. banho e da separação dos a começar pelas mesas, -doenees, cuja carne pbderá fl�ar.a plenamente r�sol- violoncelos, pletons, clert-
Hoje vamos nos ocupar exempleres com espécto vasíthêmee e demals uren- vir contaminar o consu-

vído �om a con�tfu��o de
netes, flatitas, contra-baixo,da Inspeção Veterinária doentio bem como das sílios de trabalho; gráu mldot e o I?r(jprio pessoa! .Mataaour§'r Muníclpal qu� harmonto, pleno e viola a

nos Matadouros,' outro fêmeas cuja abereção está de sanidade e limpeza do que a menípule. Esta e se. enqua rasse nos pre Interpreter peças de Haydn,melhoramento de . que regulamentada. Após o pessoal que manipula pro- uma. possíbílldede que feJto��oIR�g���entosd� Bach, Telernenn. Stamitz,
muito se recente a nossa sacrtücto vem então a ins dutos; existência abun- ocorre cada vez que se �s!,�i'ao n us ria e a

örreuss, Grieg, Bento Mos-
cidade. peção rnínuctose dos gân benre de água fria e quente; abale um animal sem os °OJl�rla deA P�odutlos dde surenga e Brahms, tudo

C f
.

f I d I I' f' d "lbô I d d íd
.'

I rlgeIJ n ima, o n d Morn e etro, a a ta e g ios in éticos, as cer oa regu agem o trata- eV1 os exames, e por e a
"IPAfIIA d M dA' sob a Kegência o aes-

um Serviço de Inspeção céçes, vísceres e de todos mento de água; perfeito não se pode responsebllí- v , o . a gn iro Curitibano - Ludwigaos Matadouros locais,' o os demets orgãos desn- funcionamento da mequl- zer os' açougueiros uma cultura, ou de outra regu- S"yerlamentação municipal ou
... .

,
,

que vale dizer, a eusêncíe nados ou não ao consumo nária inclusive daquela, vez que o risco advém
estadual que tivesse In- O Concerto devera ,aI-do exame veterinário an e humano. Os animais com- que. faz a esterilização, não dêles 'mas slm da
tetra afinidade com o ca�çar �gualmente grande

e post-mortem dos animais provadamenre adoentados, pelo vapor, de rôda epa- falta dequêle Serviço de
RIlSPOA. . 'êxito, vtsto que' a mesma

abatidos em nossos Mata- são condenados total OU relhagem de trabalho, bem Inspeçâo Veterinária que
, ,

' Orquestre, he- questão de'
douros e dados 'ao con condicionalmente, depen como dos pisos, perêdes, cebarle existir por conta E através da instéllla_ção, dois, anos, já uma veZ-
sumo públicQ, é fqlha que dendo essÇJ condenàção da ele.

'

do �!J�idpio ou do ESlado. e'm ooS8(1 cidade� 'd6- Mala: 6preseoiou'se tDtre nós,
não mais se justifica numa esp�cie e' desenvolvimento Ao que' sabemos, os Além dessa. pirte higiê douro Municipal e �8 Usina Be-I com in�ulgar sucesso.Cidade grandemente desen da moléstia de que se Matadouros locais não nico-sanitária, o Serviço . . . CODvldilmos aos nossos
volvida como Jaraguá do acharem atacados. Ornes- disl'õem de

�

suficientes de Inspeção �e faz sentir neltclad.ara de. LeiIe, oom S�I leitores a se fazerem pre..
Sul, que já contd ali com mo critério é adotado para condições técnic�s para também pela orientação respecllVo Senlço de Inspe;aD sentet'! ao importante Con
o moderno e instrutivo as visceras e orgãos como os fins à que se destinam, que, ministra aos 'indus' Yelerloària e de Lallclnias, es- certo, pois, à frequênCiabeni!ficio da televisão. Seu língua, figado, rins, cora e por isso mesmo não po- triais quanto ao aprovei- tarid solucionado dois a esses movimentos arfis
povo trabalhador, honesto ção, etc, relevando notélr dem comportar um Servi- tamento racional, econô

problemas de Jaraguá do ticos aferirá o gráu de,
e civilizado não pode con· que além, destes exames ço de Inspeção Veterinária mico da matéria prima, . . . cultura ,--do Povo Jara-
tinuar prescindindo da ins de rotína executa-se ainda com suas normas de hi- e principalmente dos sub· Sul, ImportanflsSlmos por guaense.

'

peção veterinária nos Ma no sangue do animal a giene e sanidade que, produtos que geralmente si sós, porque diretamente
'

__-'-- _

tadouros, taDlO quanto da pesquiza da brucelose pela diga se de passagem, se- são inal1roveitados trazen- ligados com a saúde do

'C
. ,.

Usina Beneficiadora de prova do sôro-aglutinação. ria um d\ls r.equisitos mí· do preiuizos ii indústria do povo. asslo e

novamente
acusado

Concerto Musical:

Orgão de maior penetração no interior do nordeste catarinense

Fundação;
Ârtur Mülle,

,

Direror: Impresso na:

BUGÊNIO VITOR SCHMÖCKBL Soeied.ele GriJIic. AnnlJ. LtJ•.

Dois problemas- que afefam Jaraguá
Ausência de Uma Usina Beneficiadora de Leite

Falta de Serviço de Inspeção Veterínéría nos Matadouros
2) - kl.peçãa Velerinária

'Por José Castllho Pinto
,

Para Nosso, Correioo 6.o ANIVERSÁRIO DA ELETROMOTORES 'Mais 100 Caixas Postais
,

I

o clichê fixa o instante dQ banquete da WEG no Clube Atlético

Baependi com cêrca de 250 talheres. '

."
'Na mêsa principal, entre outras autorIdades vemo� o Rev. Pe.

Elemar Scheid, Vigário da P!lróquia, o Rev. �astor K�rl GehruJ'g e Seiihora,
o gerente do Banco do BrasIl, o sr dr. HenrIque Rel� .Bergan e Sr.!l" o

Presidente da Câmara Municipal de Vereador�8, sr..Eu�eDlo Vitor Schm9c�el
e Sra., o Juiz de Direito, sr. dr. L�uro pereIra ,OlIveira e Sra., ? PrefeIto

Mlínicipal de Jaraguá do Sul, sr. VIctor Bauer e Sra. e os 3 d I r e t o r e s

fundadores da Eletromotores Jaraguá S.A., SFS. E.ggon João da Silva, Geraldo
Werninghaus e Werner Ricardo Voi�t e l'esp�ctIva8 Senh�ra�. .

Foi um acontecimento SOCIal da malS alta relevaoCla na,soCleda
de 10c(l. "" I

O DCT vem de' infro· mos' veicular a noticia O delegado Celso Ma-
-

duzir m e I h o r i as' na desse' melhoftJmento da rano, de Teresópolis, de-'
Agência dos Correios lo· Agência dos Correiob e cretou a prisão preventiva
cal com a próxIma insttJ- Telégrafos em nossa ci· de Cassio Murilo, um dos.
lação de mais 100 caixas dade, pois, mais 100 peso. envolvidos no caso Aida
postais. A informação foi sôas ou firmas poderão Curi, e que está atualm�n.
obtida junto do sr. Manoel com tranquilidade, dispôr Ie sendo acusado de ter
P6voas Filho, ilustre de sua correspondência assassinado o guarda Fran·
Agente local do DCT, ho- numa caixa própria ii salvo cisco Ovidio de Souza,
mem incansável no mistér de quaisquer interferências. vigia no -bairro de lauca�
de bem atender ii popul?!,·' A instalação de mais O fato teria ocorrido nd

ção local. Recordamos, 100 caixas postais enrre dia 27 de Julho último,
ii propósiio, a recente ins nós revela que Jaraguá do quando Cassio Murilo se

talação dé uma caixa co- Sul esrá em fase de acen encontrava, com mais cin�
letora, defronte da ,Prefei- tuado progresso e, a per- co amigos, numa visita a

tura, que preencheu uma durar essa arra'ncada rumo TeresópoHs.
grande lacuna no bom ao alto. não haverá mais Três rapazes e, duas
funcionamenlo do Correio quem possa segurar nosso moças estão sendo Ollvi
em nossa cidade. destino de 3° Parque ln· dos pelo promotor Gastão
É com prazer que faze' dustrial d� SanttJ Catarina 'Menesclil.

...

ATENCAO
ELETROMOTORES J.i\RAGUÁ S� A.

esta comprando tábuas de canela e araribá,
com 3 cm. de espessura. I

Da-se preferênçia à madeir·a sêca. ,

,

Dia' 7 de Outubro Baile no, Baependi • Bandinha Tremf • Mesas. na Sede a 'partir .' 2,10'-67,

,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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OORREIO DO POVO SABADO, día 30-9 1967 Pägína 2
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dePrefeito
Mafra

,

Agradece

Registro, Civil
Aurea Müller Grubba, Oficial
do Registro Civil do 1.0 DIs- 11===
trito da Comarca de Jaraguá Escreveu, com muito acêrto, um escritor
do Sul, Estado de Santa

p o r t u g u ê s: HA p a i sag e'm por-
Çatarina, Brasil. tuguesa, 'que' se estava tornando desoladora-

Faz Saber que comparece- mente eacalvada, seqüência de lombas desguar
ram no cartório' exibmdo os Decidas, ,queimada de Bois e geadas, começa a
documentos exigidos pela lei ser restaurada. Os rios, que se iam enchebdo de Segundo'noticiamos em

.

d h b Ii e d i ç Õ e s anteriores, o
atim e se a i itarern pára areias, que lhes elevaram' o leito e atiravam as

casar-se:
'

.. Município de Jaraguá do
águas, por pouco que as mverma as entumesces- Sul fez-se presente aos

. PEQAM CATALOGO Edital n. 6.007 de 25/9/67 se, para os campos, estragando as terras. descar- festejos do Cinquentená-
ILUSTRADO nando- as de húmus e plantas, começam a ser rio de Mafra, dias 7 aFrancisco Grabowsky e regularizados, evitando-se o açoreamento futuro. 10 do coerente.

BNDBRÊÇO: /' Leopoldo Seidel" Genovena Gertrudes A paisagem modltíca-se, corrige-se o clima, que
Caixa Postal, 19 '

" Ronchí dentro de séculos sem esta correção se tornaria Graças a um significa-
I\venida Mal. Deodoro, 210 - CORUPA -

, f t' ti P feit
Jaraguá do Sul _ S. Catariaa Ele, brasileiro, solteiro, africano. As, encostas revestem de árvores Ireseas, IVO ges o �o re el o

______ • , �c::::>t-c::::::..::::::ac:::::::o lavrador,' natural de Luiz são povoados de espécies piscícolas; que tomen- Municipal, sr. V i c 1 o r

,
Alves neste Estado, do- tam o gôsto da pesca e constituem, além disso, Bauer, ,um grupo - de

�==========--====:::===� miciliado, e residente em subsídio, alimentar não despiciendo para as po m'oça-s e rapazes do
fI u

st d' t lt fílh d pulações", ,
'

Gtnãsíc Nqrm'al "Leonor

II S O' 'e I A I' S II es e
"

. IGS n o, 1 o e,
Grap,as, ao reflorestamento intenso que está' de Souza Neves" 'poude

I
'., '

'i .Pedro rabowsky e de y

1
- ,.' le: It �,'

,
II 'Helena Grabowsky. sendo realísado pe o govêrno , português .. a área segure para o p ana o' e

'b_.�__===
.

=====::i) Ela, brasile-ira, solteira, fl�resta�a �i'esce. cons�antem!lnte. Cerca de 29% assim PMre8ti�ia� o �mpor:
, . ' "

. .lücméstíce, ..natural de, do _terr�tó,rlQ Iusítano Já estão cQ�er.tos .de boas tanta u n i CIp \ e da

,I'" I' Esposa �o ".Sr. "MartID�q .Itoupava, neste Estado, mat�s; Espe�alli que, em 1970, 40 Y,o de Portugal J!'ront�ir�.
'

-
.

I '

•

i Aniversários
.

Rengel, residente em Ru) domtetlíâde- e 'residente esteja revestld�, de. matas, Há, portanto, >um� 1l0� , ,Já an�nClamos. ao�'
Cêrro I" " em Vila Nova, nesté dís- tável obra dé retlcrestamento �m Portug�l. "

'" nossos, lelto.res ,que o

A'
'.

dl 24
" '

"
\ trito, filha de Celeste As florestas cobrem 45%: 40 Brasil. Parece S,U,cei}86, �Ol \� marca�te.

a S�:.ers�!���a laZal:;f.: Fazem anos ;(J,ia 3: Ronchi .. e, de Helena muito, Infelizmente quase, tôdas se situam
.

na A�oroa, o sr. �aul Leã5?
Hagerdorn, Esp. do Sr. ',', .,'

, "Ronchi. 'Amazônii. As fl?restas das outras r.egiões brasí- �lebl8ch, Pr�felto .�un��
T b H

O Jovem Ademar Buer-
,

' leiras foram quase .tetalmente destruíuas, Assim Cl,!al de Mafra,., ve� . �,eheo aldo agerdorn. ger
. ..

Edital n, 6.508 de 26/9/67 apenas 16% do território paulista e 2% do terri entlereçar a�encloso ofICIO
Ainda dia 29 aSra. Olair - A Memna VI8mr

Ud Ut del .e I
tório serglpauo estão cobertos de Ilorestes. Enor- 8? nosso dlret�r e Pre-

Motta Nico�uzzi � espos� Bona '

'. ., ste� V��k:a en �e� são' as' desventagens resul�tantes d.e t�? per- sldente da, Cam.ara de

ao Sr. RodrIgo NicoluzZI, -:- O Sr. Artur Picool�, "E .. n. mCIOSO. fato. Lembremos o regIme desIqUllIbrado Vereadores, que acompa�
residente nesta cidade; resideDte em ItapocuzI· I , Ele, brasIltnro, solteiro, dos rioB e ribeirões, 8 erosão da� encostas íngrt'J- nholJ a, c a r à van aó

nho
, . .

lavrador, natural �e.�a· mes,· o açoramento das várzeas, os caprichos representando o Pl1efeito
- A Gar\otlDha MalIce raguá do. Sul, domlcIh�. daninhos das estações ,chuvosBs, a escassez de Jara�uaens,?, vazado nos

Bartel , do e reSidente e,:" �10 madeiras de lei e até de lenha, o calor cada vêz se�ulDtes. t�rmos:
A

'

Sra.' Otilia, Esposa -: O Jovem Walter �êrro II, neste distrItO, mais forte dos Verões. Urge reflorestar e reflorestar Ilustnsslmo Senhor
do Sr. Werner Gosch, Hanoldt fIlho de Alf�eJo Utpadel muito. Precid8.se reflorestar intensamente os cabe, Vereador: Profundamente
res. em Joinville. • e de Hedwig Porath ços dos morros e serras, 8S encostas íngremes, as sensibilizado, venho, pelo
- A Sra. Hilda, Esposa .Fazem anos dia 4: Utpa�,el. terras pobres, as ma�gens dos rios e riachos. p�esent_e, extern.ar_ mlDha

do Sr Silvestre Stoinski. \ I Ela, brasileira. solteira, Convém plan'tar grupos de árvores nos pastos, eterneC1�a gratldao pela
- O Sr. Arnaldo Lau- Sra.' Paulina, .rsposa doméstica, natural de bosques municipais, bem como árvores ao longo ver.dad�lra p r o ,va de

rentino da Costa, resi- do Sr. Affonso Franzner Jaraguá do Sul, domici- das estradas, dos cominhos, das cêrcas, das divisas sohdar!edade, amizade e

�ente em São Francisco -- O·Sr. WigandoMeier, liada e residente em Rio daslßzendas. fratermdade, demonstra-
ao, Sul. ..Comerciante em Estrada Cêrro II, neste distri-to, Dejair Pereira - técnic� da ACARESC da pelo lab�ri080 povo
- O Sr., Honorio Ola· Garibaldi filha de Gustavo Volk· de Jaragu6 do Sul, II

TO Bortilini - A Sra. Guda, Espo. mann e de

E.
Isa Krueger

I
qual f J' c'a r â,� sempre

sado Sr. Affonso Wagner Volkmann. ' guardada nos, coraçõeS
, Fasen anos amanhã: .' _ ' ,.. Dr. FraBciseo Aalo.o Pieeione de todos os Mafrenses.

Fazem anos dia 5: Edital n.6.509 de 26/9/67 :M:�.D'J:co _ C.R.:H. 1:% 'TRANSMITA, ilustre
Vereador de tão briosa
comunidade, à CARAVA
NA que aqui se apresen
tou numa verdadeira
apoteóse ,de CI Vlsmo,

graça e beleza, os nossos

sinceros agradecimentos.
A c e i t e nobre E.dil,

_______________-- ---! extensivo à, Caravana e

a, todos os Municípes de
Jaraguá, em meu nome

particular, em nome dp
Poder Executivu e de
todos ,os m u n í c i pes
Mafrenses, da mail pro�
fun d a r a i z de meu
eternécido coração, o

nosso' MUITO OBRI-
GADO.

I

Ass. Ranl Leio 1I1ebiseh
- Prefeito Municipal:'

"CORRflO DO POUO" MUDAS
fpndação: ffrtur miiller - 1919)

Frutl'�ras e Ornamentais-

Emprêsa Jornalística
!.'Correio dó Povo" Uda.

- 1967 • Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias, Ooni
feras, Palmeiras, ete., etc.

Diretor
EugênIo Vitor Schmöckel

ASSINA1"'lRA :

ABual _ • • • NCr$ 4,00
Slmlestre • • • NCrS 2,20
Avulso. • . • NCr$ 0,08
Número atrRsaão • NCr$ 0,10

Fazem anos hoje:

O jovem Adolar Da�
niel Verbinen
- o. Jovem ADlauri

da Cunha Jacobi
'

Ela, brasileira, solteira,
'

doméstica. natural de
Jaraguá do Sul, domici·
liada e residente em Rio
da, Luz, neste distrito,
lilha de Augusto Maier
e de Hildegard Roeder
Mah�r,

Harry Gutz e

Traude Maier Cir.:urgia e Clínica de Adulto8 e Crianças
Partos - Doenças de Senhoras

Eva1ina Schumarz, Fi
lha do Sr. Erich Schu.
marz em Rio da Luz
Vitória.

__;, O Menino Airton
Luis Schioch�t, nesta
cidade.,

Ele, brasileiro, viúvo,
lavrador, natural de Ja
raguá do' Sul, domicilia
do e residente em Ri
beirão Grande da Luz,
néste distrito, filho de
Erwin' Gutz e de Bertha
Mahl Gutz.

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÁFazem anos dia 2:

A Sra. Rosalinda Esp.
do Sr. AdOlfo Bartel

,

- Nereu, filho de Ina
,

cio Tomaselli
O Jovem Irineu

Buerger
- Â Sra. Apolôn�

Residência: ,Dr. Nereu Ramos; 419
c01fil.upA - !!UIlli,.N�A CATARINA

Fazem anos

O Garotinho
Filho do Sr.
Ponticelli

dia 6:

. Dr. ReiuoldoMu.::;'
I I ....-,TO,.....D� i

Escrit6rio· ao lado da Prefeitura

"JARAGUÁ DO. SUL

Fidélis,
Guerino

,Jaragoâ Fabril s. A.
C. G.C.: 8'-432-4:26

Assembléia 'Geral Ordinária

E para que chegue ao co-
,

ilheclmeoto de todos mandei
passar o presente edital que fF�=_===iii;::..=====-::=::.,-===:::;:, :::=======-=====,

:::::��:r�ti��::�: � nr 'J'oachl'm U W JOostl"nn I
��:;D��u���ee_�lg;�ai�; II U., II, n. '

.'
_

li ',H ' ii
fins legais.

"

II , Advog.do IIIAUREA MÜLLER GRUSBA' IOticial

1'1 ,E S C R I T Ó R I O .' nAV. MAL. DEODORO, 122
n

. � JARAGUÃ DO SUL II

Vende-se,1I
\

III'U
- M&N SPRICHT DEUTSCH

, ,!j\6= lÄ =======:::::::'----==-:...- =�-------dI
'I

--.....- .•••_-- ---------

Sio conYidados OI senhOfes amoniatas da
Jaraguá Fabril S/A. para a assembléia geral ordi-

, DAria, a realizar-se no dia 28 de outubro de 1967•
•1 quatro hor.. d. tard�" na Bede social à rua

Jorr' C�erni8wicz. i90•• tim de deliberarem sôbre
• seguinte ,

Ordem do dia
'

I - Discussio e votaçio do relat6rio .a di..
retoria, balanço, lucros e perdal, e parecer do
conselho Fiscal;

,

II - eleif;ão do nôvo conselho fiscal;
III - aSliluntos de interêsse da sociedade.
1018: Acham· se à di&posiQão dos Sra.' acioni8�

.

tas os documentos a que se refere o _artigo 9",
do decreto lei n.o 2.627, de 26 de setembro de 1940.

Jaraguá, do Sul, 14 de, Setembro de 1967
HANS GERHARD MAYER

Diretor Comercial '

Um ótimo terreno com

casa, possuindo pastagem
sito à estrada Francisco r=·:x·)i=�.,..·==-:::-=-=---=---==_=;===:::=-=r in; =iii=-,=::::'====-:--�
de Paula. Tratar ,com o '(II Dr. Jo'·· rn' Soelter' I "Iproprietário sr. Leopoldo IIMeyer. iI

IIII

Ficam convidados os Srs. aoionistas para uma U CIRURGIÃO�DENTISTA I
assembléia geral extraordinária a realizar-se no 1,11 III
dia 28 de outubro de 1967, às cinco, horas da t,ar- V d

'

•••8. " II

de, na séde social à rua Jorge Czerniewicz, 590, ' en e-se H f'l
com 8 seguinte II IIOrdem do dia

U
u /' ti

I - Proposta da Diretoria para Aumento de lIla casa e três lotes II n
'

Capital;
de terreno em Corupá. 'II ii

II - Assuntos d'à,. interêsse Bocial. Informações, em Join- ,I ,I 111
Jaraguá do Sul, 14 de Setembro de 1967 ville com Erika Maria III A\,enida Getúlio Vargas, 198 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina ,I;

HANS GERHARD MAYER Fuchs Rua 16 de No- 'I
Diretor Comercial Aembro, 367. �=.. _:::z:::=====- ====..= :::zc::_ _======= J)

�
,/

Assembléia Geral Extraordinária
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edilcd
o DOUTOR OARLOS, RONALD SCHMIDT,

JUIZ pE DIREIT,O DA COMARCA DE GUARA
MlUUI, ESTADO' DE SANTA CATARINA, NA
FORMA DA LEI, ETC.

FAZ SABER a tôdo,s quanto,s o, presente, edi·
tal, co,m o, prazo, de, trinta dias, virem o,u dêle
co,nhecimento, tiverem, que 'po,r parte de' Herbert
Kupas, brasileiro" -

casado, lavrado,r, residente e

do,miciliado, em Guarani-Açú, Municipio, de Massaran
duba, desta Co,marca, po,r intermédio, de seu pro,·
curado,r Dr. Reinoldo, MuraI'a fo,i requerida uma

Ação, de Usucapião, de um imóvel situado em Mas
safanduba, nesta Co,marca, co,nténdo a área de
56.000 ms2, co,nfrontando, ao Norte COm 1.000 me
trüs erq terras de Hugo Kupas e Gustavo Kupas,
ao, sul co,m igual metrag,em em terras �o reque
rente, a leste cüm 55 metrüs em terraR de Gusta
vo, Kupa8 e ao, Oeste com igual metragem em

ocorrido, dia 23 de setembro, de 1967, com a ditas de Adelino, Dekar. Feita a justificação, da
idade de 83 anüs 9 méS6,S e:'119 dias.

'

posse fo,i a mesma julgada procedente pür sen-

A lamilia enlutada' vem, externar po,r tença e, para que chegue ao conhecimento, de
este meio� s�us sincerüs' ttgradecimentüs tôdo,s mandou expedir o, presente �dital que será
a to,das as pesso,as' amigas e vizinhas, que afixado, no, lugar ee costume e publicado na forma
auxiliaram n9' duro transe que ,passo,u, assim

' da Lei. Dado e passado, nesta. cidade de Guarami·
,
4. - Um moto,r elétrico" com, as seguintes co,mo, a todas as pesso,&;s que. enviaram fio" rim, aos vinte dias do, mês"de setembro, do, anü,de

caracteristicat!: marca WEG, n, 3431, 1 HP, RPM Ires, e acompanharam li falecido, até sua mil novecentos e flessenta, e sete. BU. (as) Renato,
1.400 a 1.700, vIts. 220 a 380, ciclüs 5Q/60, A.M.P,' . ultima mo,rada Carvalho, Escrivão, que o datilografei e subscrevo,.
3, 4, 2, série 14, avaliado, em NCr$65,OO; Agradecem em especial, às Irmãs, en. (as) Carlüs Ro,nald Schmidt, Juiz de Direito,.

5° - Um mo,tor elétrico,' co,m 8S. seguintes fermeiras e enfermeiro, do, Hospital São, Jo,sé, C E R TI D A- Ocaracteristicas: marca WEG, n" 1695" Hp·3 50/60 pelo,s serviços prestado,s ao, Dr. Ewaldo, Rie;

I
'"

"

cicios, RPM 2,800 a 3.400, AMP 8.6.5. vIts. 220 a deI, pelo,s cuidado,s médicos, ao Revdo,. Pas-
'

'C- t'f'
" o' t C'ó' C fé

-

.. tür Gehrl'ng, pel-a ulti,ma Santa Ceia, no, Hos' er 1 100 que a li' resen e - pia on re co,m
380. série 11, Avaliado, 'em NCr .. 105,00. - o, Original do, Que dQU fé.; ,/

,

f'd b
'

t d pital São, Jo,sé e ao, Revdo., Pastor. Hans,

I
',G'Ujiraml',fl'm' , 20,Setem'bro, de 196,7Assim serão, o,s re erl 08 ens arrama a os 1 1 f t d f

.

,',
- , r' '

•

1 f
.

,,' Spring, pe:6s pa aVl'as co,n ür a 01'a6 pro, en (as) Renato Carvalho, ES,crivã,0_-._ 'pür quem mais der e maIOr ance o, erecer aCIma, das no, Lar e no, cemitério,., O falecido, dei".
,do, pr,aço da avaliação" podendo, ser examinad«?" xo,u/tr,es filhos; 9 netos e 10 bisnetüs." •• ... __

po,r qU9m interesse ·tiver, no" local em qUe se "

A Familia Et;llutada. "

Iencüntram deposUados, na propriedade do> execu-

f
'�'

.

tado. no, lugar Nereu Rsmos, neste municipio. 'u
'

.

'd _"
--

"I
p•••a�·op�,.p��:.::'·'t;,'ditat ���ci:.� p,:}���ic; ��

"w.... ,....'.M:.:.:••�." ..". ��-;�t.. gril l!eUillm O
lugat' de co,stume, às portas do, Forum, 'e publicado, g "

'

, � ( I. :
no, jornàl local "Correio do, po,;vo'\ - D�do e

p'
i

,
'

(J \ I � A Família énlutada de
passado, nesta cidade de Jaraguá do. Sul, aos de�e-,

[� '�';í:ilI. • - /)® . ���,----/�$' Artur Ru"'e'kert,'sete dias do, mes de' julho, 'de mit novece!ltos e· 'ZJftlri4f!}f:!/
"

:.r .. - a\'>,

.sessenta e sete. Eu, Adolpho Mahfud, Bscrivão,,: �CH�P�SEOOLsASPÀRAPR.\I": ECAMPO
.

� .. J'�' •

,

• :
1 =} v�m po,r meio, dêste externar o,s seus agra·

'

o subscrevi - (a)' LaUro, Pereira Oliveira - JUIZ

�: lndústria e Comércio Ltda. '

�. decimentos pelas, profundas manifestaçõesde Direito,.
fr..

'� de pesar recebidas po,r o,casiãü de seu pasA presente, cópia co,nfere co,m o 0"rigittal,' do,u c.

{':::. '::':1MARISOL -- Indústria e Oo,mércio, Ltda. samento, verificado no, dia 24 de setembro,.
JQraguá do, Sul, 17/julhof1967. '

� colo,ca à disposição, do,s SfS. comerciantes, Sente-se particularmente agradecida aos Srs.
O Escrivão - Ado,lpho, Mahfud

'

uma variada linba de chapéus.
�::l

DUfval e Lo,l'eno, Marcattü e funcionáriüs da
'-

' , ' g
� firma, e as palavras de confOrto, prüferidas

i, g Não compre Chapéus, sem antes cünsul-

=::.1
à beha do, túmulo, pelo Reverendo, Pastor e

r-B-:::=l==:::t==�J-=a=ra::::::'g'::ua� -L===t=d=-a-==l � !��e�S c�::;;�� ��� ��� :��p�!�reCendo e.

�
pr. ��::��:: ::�:I�aS�::��i;:Çdãeo, ��;catto.II O ec ,. ii f: ..B.· Vva. Irma Rückert, os filhos Dirce,'II ' II

r Há um chapéu üu uma bolsa MARISOL 8
.,

!I !!b!�d�1Bl��'�.n�I��o��.��I:��!r !I � ��t;:�;�:;'��ii��:;::�:!i p;;�����' tj _�::�::�_.: _

II truçpes. Se V.S. pretE!nde construir, �dquira fi ' il ß---p-------: --------U.!
o, material desta fábrIca que é o, malS mo· g Uma grande variedade de c h a p'é u s :� II .

rec I'Sa senli dern<i, e a construção, sairá mais barato,. �� populares, também po,derá $er enco,ntrado, b II
" -, "

II'

!I ' FRANCISCO MODROCK � em MARISOL - Indústria e Co,mércio 'Ltda. �} II II
II Informações ,com: LEOPOLDO ,KARSTEN II f� Rua Mal. Floriano Peixot., 128-136 �l II ,FERRAMENTE IRO

n
II nesta praça . I! g ,. :J II Cia. Máquinas Famac, - Jaraguá do Sul ,II
li. '

-

ii
A_ ,c:.••••.••.•�.,••••••• '..r t! ••• 'r.,......•,o .....,...,.,.....,....".....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.::._,:::=:=======�===============:::====:::====;:::==:# "'������-.... � --.�--.._,--......_.--.....--.--. �

,

Cdl·tal de f"I1·tarr.a-o Edilal de Praça - Edilal de Cilação-a:. � � y O DOUTOR LAURO PEREIRA OLIVEIRA, O DOUTOR CARLOS RONALD' SCHMIDT,
. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE J�RAGUÁ JUIZ DE DIREITO D"A COMARC� DE GUARA-

O DOUTOR OARLOS. RONALD SCHMIDT, DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, NA MIRIM, ESTADO DE SANTA CATARINA, NA
JUIZ DE. DIREITO DA COMARCA DE GUARAMI- FORMA DA LEI ETC.· ' FORMA DA LEI, ETC.

'

RIM, ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FOR-
fAZ S'ABE� ii todos ás que o, presente edital, FAZ SABER a tôdos quantos o presente edí-

MA DA LEI. ETC. . .
'.

I h tal com o, prazo, de trinta (30) dlas, virem ou dele
FAZ SABER a tôdos quantos o, presente edl- com o prazo, de vinte ruas, virem ou de e co,n ect-

conhecimento tiverem, que por parte de ABILIO
tal, com o prazo de trinta (30) díàa virem, dêle menro tiverem e tnreresser poasa, que hão, de ser ar-

PIAZ' AUDRIK, brasileiro, casado" lavrador, re
conhecímento tiverem ou interess,ar possa que,

remerados por quem mais der' e maíor lance oferecer, sídente e domiciliado, em 2.? Braco do No,rte, Mn-
em frente às porras do J;idifício do Fo,rum, no dia 6 y

por parte de CELESTINO MIOHELUZZI, brasileiro" de outubro vindouro às 10 horas, '05 bens penhore nicipio de Massaranduba, desta Comarca, por ín
casado, lavrador, residente e domíeíltado na loca termédío de seu procurador, Dr. Reínoldo Murara,
lidade de Segundo Braço, do Norte, Municipio, de dos a Ro,.do,lfo, Melcher!, Ga Ação, �xecutiva que lhe

toí requerida uma Ação de Usucapíäo de um
.Massaranduba, nesta Comarca, por intermédio de m��e a ftrm� �squa�rlas de Madeira Brand S. A., imóvel situado, no muníeípío de Massaranduba, des
seu procurador DR. He�io Alvez, foi requerida ebatxo deecrlmtnados:

,ta Oomarca, conténdo a' área de 154.600 iDs2, com
uma Açio de Usucapíão de um Imôvel situado na a) UM TERRENO, situado, à Estrada Izebel, as seguintes contronteções. A Irente, Oeste com
localidade de Segundo, Braço do, Norte, Municipio, município, de Corupä, desta Cornerce, com as segulntes 137,50 metros no Rio 2;0 Braço do Norte; Fundos,
de Massaranduba, desta. Comarca, conténdo a área confronteções: frente, com ii estrada Izabel, fundos, e Leste com 'igual metragem em terras de Pedro,
de 167.250 ms2, fazendo frente com terras do re- de um lado, com terras de Ro,do,lfo Leber e de outro Stringari' ao Norte com 1.150 metros em terras de
querente, íundos com terras de Gerväsío Martini, lado" com terras de Guilherme Melchert, devidamente Fo,rtunat� Feder e ao, Sul com 1.100 mettos em
de um lado com "terras de Luciano Alexaodre e regístredo no Cartório, de Registro, desta Comarca, sob terras de Angelo Audr!ok. Feita a justtficação da
de entro lado, com terras dos herdeiros de Celeste n. 6.707, com a área de �3.96ã m2., avaliado em posse foi a. mesma julgada procedente por sen
Piaz. Feita e justificação, da pesse foi a mesma Nc:r$ 2.500,00.

.

tença e, para que chegue ao, conhecímente de
julgada procedente por sentença e, para que ehe- b) UMA CASA de moradia, edificada no terreno, tõdoe mandou expedir o, presente edital que se�á
gue ao eonheclmento de tOdo,s mandou expedir o, descrito no item a, avaliada em Ncr$ 3.600,00. afixado, no' lugar de costume e publicado, na formà
presente edital que será afixado, no lugar de cos- da leí. Dado e psseadc nesta cidade de Guarami-
lIme e publicado na fo,rma da. Lei. Dado, e passa- c) UM RANCHO, també� edificado ne terreno, rim, aoa quinze dias do mês de setembro, do, ano,
do, nesta cidade de Guaramirim, aos vinte e Bete descrito, no item a, avaliadQ em Nc:r$ãOO,OO; Total de mil novecentes e sessenta e sete. EU, (a.s)
dias do, mês de setembro, do ano de mil novecen- Ncr$6 300,00. Renato Carvalho Escrivão" que o datilografei e
tos e sessenta e sete. Eu, (As) &enato, Carvalho, Assim serão oe referidos bens arrematados por subscrevo.
Escrivão,,' que, o, datilo,grafei e subscrevo, (as) Oar- quem mets der e maior lance oferecer acima do, prê (as) Carlos Bonald Sehmíd], Juiz de Direito.
lOB Ronaldc Scb,midt: Juiz de Dírsíto.

. ço da a-valiação" podendo ser examinado" por quem CEDTIDA-'O,C E R T I DÃO ' ínterêase tiver, Do, local onde estão snuedos. 1-"
B pare que chegue a notfcia a público" foi pas- Certifico, que a 'presente cópia centêre com ocom sedo o presente edital, que. será afixado no lugar de .orígínal do que do,u Fé.

) _"')

costume, às portas do, Forum, e publicado, pelo, Jo,r Guaramirim 15 de Setembro, de 1967
'nal Io,cal .. Co,rreio, do, Po,vo. I' Dado e passado, nesta (as) Rena�o Carvalho" Escrivio
cidade de Jaraguá do, Sul aos do,is dias do mês die
selerr.bro, do abo, de mil no,vecentos e secenta e sete.

Bu, (a) Amadeu Mahfud, escrivão" o subecrevi.

(a) Lauro, Pereira Oliveira - Juiz de Direito
. -

A presente CÕptd co,nfere co,� o o,riginal; do,u fé.

Jaraguá do, Sul, 2 de setembro, de 1967.
Amadeu Mahfud - Escrivão

.

Certifico que a presente cópia oontêre
o, o,riginal do, que dou fé.

'

Guaramirim, 27 de setembro, de 1967
(as) Renato Carvalho, Escrivão\,

Edital de, Praça-

t AGRADECIMENTO,

de Cilaão-
O Douto,r Lauro Pereira Oliveira, Juiz de

Direito, da Comarca de Jaraguá do, Sul, Estado, de
Santa Catarina, Brasil, na fo,rma da' lei, etc.

.

FAZ SABER a todo,s üs que o presente �dital.
com o, prázo de dez (10) dias virem ou dele
cünhecimento tiverem e interessar possa, que há
de ser arrematado po,r quem mais der e maior
lance oferecer, em frente às nortas. do, EdificiQ do,

Fórum, 'no dia' 2., de o,utubro, do, co,rrente ano, às
10 ho,ras, o,s bens'peqhoradüs a OSVALDO ROCHA,
na Ação, Executiva Fiscal, que lhe move a Fazenda '

Estadual, abaixo descriminado,s:.... -
,

1. - Uma lixadeira, com todas as suas res·

pectivas aparelhagens, avaliada em.NCr$160,OO;
2. - Um· mo,to,r elétrico, com as seguintes

caracteristicas: - n. 3430, 1 HP, ciçlüs 60/60, vlts.
220 e õ80, A P 3, 4, 2, RPM '1.400 a 1100,. marca
WEG, serie 14, que avaHa.se em NCr$ 65,00; /(

3. - Uma serra fita, de arcabo,uço de madeir�,
com to,das as suas respectivas aparelhagens;
avalIada ein NCr$150,OO _,-

,

\

Pro,fundamente cünsternados co,m\unica�
,

mo,s a to,düliI os no,isos parentes, amigo,s·, li'
co,nhecidüs o, falecimento de nosso, querido,
/pai, so,gro, avô e bisavô

Guilherme Strelow
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o y o �r'UD::�d�!�:�orr����I��::b
--- .....; -.0___________ de Jaraguá do Sul, estiveram presentes os srs. Hein-
A.NO XLVIII "ARAOU' DO SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO, SO, DB SBTBMBRO DB 1967 - N.O 2.453 rich Geífert [or. e Victor Bernardes Emmendoerfer,
'!'!_,_!!'!!L..._!'!',_!!!!!,_!!!!.!!!'!.!'!'_!!!!!_!'!'_0!,!,!!!!0!,!,!!!!!!!'!!!!!!'!!!'!!!!!!'!!!'!!!!!!'!!!'!!!!!!'!!!'!!!!!!'!!!'!!!!!!'!!!'!!!!!!'!!!'!!!!!!'!'!'!'!'�!'!'!'!'!!!'!!!!!!'!'!'!'!'!'!"::=======1�=�=����������� ne quàlidade de convidados. Os vlsltantes perten-

o, QUE' ·v'AI PELO' LIONS � Informativo .da Associação" ,Comlrcial :::; �� :::�í.::.:r��tál��:��!c:���o i:::�t�··ion.dO.

I � I J d S I
No dia 23 do cerreute uma comissão de rote-

e n ustrll' d'a aragua o U rlanos esteve em contécto com o sr. Prefeito Muni-
'========== ========.==! ,

cipal - Victor Bauer, para tratar assuntos relertvos

BOA v,ONT -llDE CÉDULA PIGNORATíCIA - O presidente ao concurso que irá dar à Iereguä do Sul, um Bra-

� -. Costa e Silva assinou deereto prorrogando por 9Q são. ,À reunião esteve presente o Presldente da
CL Paulo Morelti dias, o pr�zo estabelecido pelo Decreto-Lei n, 3 (l, Câmara e o Presidente do Rotary.

Todos temos noeses deficiências em maior ou menor d 29 d d t
'

. �

ei d X

proporção, por fôrça de circunstâncias cujo mérito nlo nos .e A •

e março o cor�en e, ano, para o IDl ,10
.

a
O V

- -

cabe analisar. Casando-se com as dificiencial poderão tam- vlgenCla, do Decreto Lei n. 265, de 28 de fevereIro 'Com. Icror do R. C. de Iereguä, ne última

bém fazer par as decepções que, Eão raro, através do eon- de 1967, que cria a Cédula Irrdustríal Pignoratícia, reunião, día 229, detalhou informes sôbre suas en-

Tivio social ou moral, enchem nossos\ olhos, esvaziando além de alterar disposições sôbre duplicatas. vidades desenvolvidas Junto da Emprêsa Penha, que
nosso coraçAo.

.

_ x_' suspendeu dois horários _para a nesse cidade, pre-
,

Se existem deficiências e mesmo decepções, convenha- USO DE PAPEL JORNAL PARA ,O A'CON''DI- ludícendo sensivelmente o sistema de ligação de
mos que a BOA VONTADE as absorve, e com vantagem,
eheganuo mesmo a "prevocae sua desintegra.ção, seu elfa- OIONAMENTO DE CARNE E PESCADO - Da Ieregué do Sul com Blumeneu e Rio do Sul e

celamento de encontro ao rochedo .de nossa operosidade Delegacia da SUNAB em Santa Catarina, recebemos Iolnvílle e Ourlnba.

VOl1tiV�öm a-boa vontade. conseguiremos inlc�lniente manter a. seguinte circular, rio 4/67: "Flo�ian6polis, 18 de -x-

acesa a chama da !,sper�nça que deve :iluminar nossa 1ra- set�mbrp, de 1967 .. Senhor �reslden-te, Tenho.a Está o Roiery local éSlu�angQ a. poeslblltdede
jetóri, em busca da mtegração nossa no processo evolutivo sstlsfaçao de lhe p�SS8r às maos, anexa, a Portaria da vinda à nossa cidade da Orquestra Sinfônica
e progressivo da Vida social e moral da comun,idade. ßuper nO 855, de 18.08.67 com a qual proibe· se o "Carlos Gomes", de Blumenau, composta de 120

E, por mais 'agitados' e controvertidos que nos paee- di' I '. . .

d figuras para o mês de N' V b o O
'

eam !!ler os dias atuais no que tange à comunidade social, uso e pape jorna pare- o acond.lClOnamento ...
e, o em r -' s recursos epu-

leriamos pessemis.s se não admitissemos a eDstê.eia de carne e pescado, rogando a especíal colaboração rados devem destínar-se pare o Natal da Criança
uma elevada dosá de '!loa vontade em todos ,os setores da dessa entidade no sentido de divulgá-la nessa região, Póbre.

'

, p

atividade' humana, �ose essa que gera a compreensão, o para eonheoimento e obediência
,.

por parte do -x-

trabalho, a justiça, a'o lado de. sentimentos .generoees que é" 1 I C
. \

f'
' Nesta data .. cidade de leragué d Q It"

solapam af1rma�vas céticas, entorpecidas pelas má. ações.
com roic oca.. om agradeclD�entos, re� irmo

_

a
' .. ,u o ou es a

Todavia, nio conceituemos BOA, VONTADE como yoss� Benhorta, protestos de estima e consideração. recepcionando o sr. Dr. Therctsío Leonce Pinheiro
lendo única e exclusivamente a re�l1zação de algo útil e (a) Roberto Lapa Pires, Delegado". Eis a íntegra Cintra, da cidade de Taubaté, IEstado de São Paulo.
mediato em aux:ß1o de alguém. Definamos boa -vontade da portaria: "Portaria nO 855, de 16 de agôsto de A ilustre personalidade Raulista é o eruel diretor da

_

como consistindo no fato ou, no atq de condescender com vs 1967. O Superintendente Nacional do Abastecimento Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté o prl-'
aspirações e desejos alheios, quando [ustee, E tudo isso . . _

' .' . , .

b I
. A'.

enfeixa a existência de um trinômio basllar: AÇÃO _
no uso das atribuições que lhe confere o artigo m.eno e .UDlCO esta e ecimenro do genero no Brasll,

PRQGRESSO - ViTORIA - crii� resultado pressupõe boa }.o do Decreto 60450, de 13.3.67, combinado com o Více-Reítor da Faculdade de Medicina de Taubaté
vontade.

.

art. 2,' do Regulamento da lei Delegada n. 4, apro- .e e�.Presidente da Asso�i8Ção Peultsre de Medicina.
E, po� sua vez, a boa vontade frutificará se plantada 'ado pelo Decreto n 51644 de 26 de novembro As 12 horas -de hoje estará o sr dr Oíntra

�gn:::f:'°s:b::e�S�uad:e����d:!�a�a��a��:�::::is�� de 1962; CONSIDERANDO que é de �9mpetência sendo recepcion��o pelo. Rotary Club' de 'Jaraguã
da injustiça� �a iniqüidade, dos desrespeito aOIilAireitos hu- do Dep_artamepto de Veterinária da Secretaria de �o Sul, em reUDlao �estIva, q!lando pronunciará
manos, teremos nlo opima colheita, mas e.piDll� e abro- Economia do Estado da Guanabara, a fiscalização Importante conferênCla, soboràlDada ao tema "Re-
IhOI, decepções e insuces&os. . ·t.&· .... C é'

..

t d 't cupetação de Delinquentes"
. A'BOA VONTADE terá consistência e durabUtdade,

saDi .rla "'o �m rClo. '9'areJls a e carne f) ou tOS , .... '. .

frut1ficará e sobreviverá se sê prender e obedecer 'ãquela produtos de orIgem aDlmal!._ n� Guapabara; �ONSI.. .
Logo ma�s à, n,?Ite, se.rá o llus�re.médICO re-

Tontade intuitiva cODsubstanciada na essência da esp1r1tua- DERANDO, que tal competenCia decorre do dl&pôsto cebido no Salao CrIsto -ReI, pelo Gremlo da Juven
lidade, na essência divina, pois as coisas materif� sio no ar'. 4. _alínea "b" da L�i Federal n. 1283, de tud� de Jaraguá. do Sul onde, em presença das

engan��ra: e os povos mortais
i d ti

\)
d

- 12.12.50; OONSIDERANDO que êste Órgão alertou malS .altas autorIdades do Município, aboraará ou-
-

minados ��u�si:,��:�,rg�::'C:éi::� ::m:ro::�om;:��': d:� O perigo q�e representa à saúde pública o ueo do tro interessante têmà -::- ,"Complex� e Neu:-óse".
vitórias de lua violência e, finalmente, a morte como des- papel de JorDal e outros impressos para embalagem Esta coluna dá as suas bôas vmdas ao ar. dr.
truidora definitiva de suas invencibilidades e arrogâncias. da carne, ainda gue s6mente 80mo refôrço dos em- ThaMisio Leone Pinheiro Cintra e sua Exma. Es-

COLL, inflamemo-nos de BOA VONTADE na realização brulhos' CO]\"SIDERANDO • I "'1'
..:.

d pôsa i

de nossos objetivos e procuremos pôr côbro a êsse declÚJ.].o '
. _' .

que.8 U.I lzaçao �- .

de operosidade que, pouco a pouco, se enamora do como. corre da permlssao cODtlda no art. 5. da Portaria -------------- ___;_!...,_...:..I'
di�!D0' aUado, nio raro, a um pseudo-modernismo qle, sub- Super 754/65; CONSIDERANDO ainda que pela
reticiamente .procura fazer proHferal' uma geração sem 0.- S. n. 4/65 do Departamento de Veterinária da
FAMíLIA. lem PÁT�IA, sem DEUS, Isto é, uma pseudo- Secretaria de Econoiniá não mais será tolerado o
geração fecunda DO talamo da inércia, nascida do vazio da A • •

•

••

falta de BOA VONTADE. ' emprego de papel usado, prInCIpalmente JornaiS,
para embrulhar carnes e pes�ados; RESOLVE: Art.
1. O art. 5. da POrlaria Super n. 754/65 referendada

.I (Arnoldo Alelandre)
pela Resolução n. 233/65, passa a ter a seguinte MAIS UMA VEZ o nosso ilustre Qonterrâneo
redaQ�o: '�Art.�5. - A ,carne vendida deverá, obri prof. Arnaldo Santiago, concorre e é derrotado
gat6rlamen�e,_ ser embrulhada, em papel branco, na Academia Brasileira de Letras. Desta vez can

�endo prOibIdo ref0r,9ar o embrlJ!ho com papel. ditou se a cadeira n. 34, para ocupar o lugar do
lor�al ou aS,semelh�do . Art. 2. - � present� por- historiador Viriato Corrêt.. '

Autorizo o Poder Executi,o a firmar Convê- 'arla entrara em- _"gor na data de soa pubhcação' - X -

nio Prel�minar com a Secretariá de Estado I dos
nQ Diário Oficial da União, revogadas· as disposi- Na SESSÃO do dia 19 do -Legislativo Muni-

N 6· d F d dES C ções em contrário. .

I d Af M' (eg CIOS a azen a o stado de anta atariDa, (à) Eng. ERALDO CRAVO PEIXOTO
cipa, o verea or onso ala MDB), aprese'ntou,

que tem como objetivo os trabalhos de fiscalização e obteve aprovação, o seguinte telegrama:" CÁ.
tributária de ambos os pqd8res., Superinte�de!lte da �unab" MARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO SUL,

VICTOR BAUER,.Prefeito Municipal de Jara- Nota:
.

-- Pubhc8ç80 efetIvada DO DOU de ACOLHENDO PROPOSTA VEREADOR AFONSO
guá do Sol, Estado de Santa Catarina, no uso e

23.8.67, págma �n�8.. . MAIA, 'APELA BONS PROPÓSITOS VOSS�NOIA
exercício de suas atriboiçõe�. _

OBRIGAOOE� .

REAJUSTÁVEIS -

.

PRAZO SENTINDO INSTALAÇÃO JUNTA JULGAMENTO
, Faço saber a todos os habitantes dê�te Muni- .1 2 ANO� -,O MlDlstro da F�zend8 ass,mou, em E REVISÃO FLORIANOPOLIS FIM ATENDER INO.
ofpio que a Oâmara Mupicipal aprovoll e eu 'san-

29 de ag?sto passado, a Portal'll� n. G!J-4:a3 (DOU MEROS PROCESSOS INPS PARALIZADOS POR
ciôno à seguinte lei: .

' de 30.08.67, declarando qu.e, para o mes de �et8m. FALTA JULGAMENTO FASE INIciAL." Esta men.

Art. 1.°) - Fica o Poder EX8cotifO autoriza" bro de 1967 o �alor noml.nal de. cada ObrIgação sagem 101 dirigida ao Ministro Jarbas Passarinho;
do a firmar com a Secretaria de Estado dos Neg6' do, TesQuro NaCIonal ,- �Tl.PQ ReaJusthel, de prazo do Trabalho l' Previdência Social. Como é sabido,
cios da Fazenda do Estado de Santa CatariDa, um d.e r��rate 1 � 2 anos, e Igual a �Cr$.27,25. Isto, e p�blico, o' entrave na instalação da JRPS de
"Convênio Preliminar", que teri como principal slgmflCa. qoe, ca percentage.Bl de reajuste de preços, Santa Catarina, decorre da disputa de candidatos
objetivu a colaboração recíproca nOi trabalhOI de �a�a efeIto �o Decreto-lei n. 38, apresenta0 Q_ coe- às vagas; de vez Que .os "compradores" brigam
fiscalização tributAria de ambOS-Oi podAres. ficIente acumulado de 1.2610, ou aeJG, 26,10 Yo. em tôrno de seus "áfilhados" em prejuizo daque-

Art. 2.·) - Esta lei entrar' em 9igôr na data C· M ... D'
les que dependem do INPS. É uma Tergonha para

de soa publicação, re90gadas as disposições em omo orrer ,LY.lais .

epressa um País que vive sob os influxo. de uma Revo
contrário.

'

P bl'
.

'1 lução, dita 'moralizadora
pal'oio da Pr;efeitura Monicipal de Jaraguá do.

u l�a�08. " segUIr, � dec ogo elaborado

Sul, 27 de letembro de 1967.
. por espeCIalIstas norte-amerIcanos em cardiologia

Victor Bauer, Prefeito Municipal' e distribuido pJ)r alguns Centros MédicoR do País

Nesta Diretoria de Expedien'e, Educação e
à guisa de censura ,aos excessos de muitos em:

Aseistência Social, foi registrada e publicada apre' presários. Oontém irônica indicação de «como

iente lei, a08 27 dias do mês de setembro de 1967. proceder para morrer mais depressa». Aviso ao Comércio
João Mathias Verbinenn, Diretor

1 - Não pense senão no trabalho; 'desta praça' e das loca-2 - Dedique sábados e domingos ao t1'8ba.lhO; lidades vizinhas, que
C' 'C �.'ft' MCt , J :x....•••v� J� '\, : eoncl�i;n�e::crft���o; casa tarefas que não possa não me. responsabilizo

� n r Fn r TI a n � o A Q n r,' n nman n !j que t.,pu:uu:e:m �::C:l�!a.':!?> a um pedido :�e��:!!81�;di-t��!
� U I U U U M. O P H �) ,8 fes�a;-à���!!� tO�08 os convit�s para banquetes Schmidt -

• •

6 C
' B. Rio Cerro-Jaraguá

'��.: CIRURGIA DO ES':r_OMAGO - VIAS BILIA- �l 80 trabalho�ma as pres8�s, para Toltar correndo' do Sul, 25 de setembro

RES, INTESTINOS - Cirurgia de Senhoras �l 7 - Não tenha durante o dia um s6 momen-
de 1967

:> Paulo Schmidt

�:.�. (Diagn6stico Precoce do cancer nas Senhora.s

:�
'to de descanso;

= 8 - Deite tarde e levante cêdo, dormindo o :0-----_-_

.
i mínimo possível; �

l: Con,u/t6rio • Ru.' Artbuf Mülle, no. 160 B 9 - De�preze distrações e divertimentos, O Anuncio é �'" I
.----....;...------.

g (AO LADO DO NÖVO HOTEL) -B consi1erando·os pura perda de tempo;
, Alma d? NegÓC1:J'O

Correio do Povo

l: '

- =1 10 - Se o trabalho requer viagens, viaje à anuncie neste 'I um Jornal a

(l Das 9·12 e das ti �8 horas - FONE" 384 iJ noite para não perder as horas preciosasllo dia. Semanário Serviço do Povo
::.••.••••�c.:.••*.....(X.,,..'C··.·1.·�···.. ·.·'r·.··.·e.ac:·.·.·ot)··.. ····,C'·.. .",··�..··*········ E ...• DESCANSE EM PAZt " J =-- _

CORREIO o

Lei N. t7&

De São. Francisco· do Sul

Prefei,tura Municipal de Jaraguá do Sul

Aviso
.

a Praça I

Campanha de Educapo
Cívica

/ O hasteamento da
Bandeira e o canto
do Hino Nacional são
obrigatórios, uma vez

,por semana, em todos _

os estabelecimentos
de qualquer grãu de
,ensino, públicas ou

particulares.

;:'1

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


