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Orgão de maior penetração no interior do nordeste catarinense
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Artur Müller

Ern oUlros núm.eros daremos a

viagens de Frei Lucíoio, finalizando
/

Religiosa de Jaraguá

T6cnicosdo IBAM visitam Jaraguá �r':mIDJ;:'à:t�c!�f�
At d d I· Adrnl

-.

t
-

Públt I
..

d é' d J '1 kId
.

V 'd Ramos. atualmente re-
en en o a uma so 1- em mIDlS raçao u ica, tas ers, assim como e- o I CDl�O sr. r. arm c e e emers erea ores, sidente na GuanabCira

citação do Prefeiro Viciar a advogada Augusfl:l Fer.... perternentos da admlnís- ReSIon, a Municipalidade realizou-se confreternlze-

Bauer, o Inertuno Brasi reira da Silva e a conta- fração' que, é! uma primei- esta com um atraso de ção ne Churrascaria 2. A êe. Exposição Agro
Ieiro de Administração dora.Zeneíde Cardoso Lei- ra vlsta, se apresentaram '30 anos. com departamen- Irmãos. . Pecuária de Blumeneu.
Municipal acaba de envíer te, realizando os contéc- ultrapassados e não con- tos completamente obso- O contacto com os reallzeda -entre os dies
treis técnicos para um tos preliminares, afim de dtzenres com o surto de letos e legislações .adep- elementos do IBAM de- 11 a 1 õ do correnre, no

primeiro contacto com os estabelecer um estudo mais progresso que o Muntct- redes. isto é, leis como a verá trazer, bons resultados Pavilhão da IV FAMose,

vári?s. dep�rlam,en�,!s da apr�fundad� das obser- pio experlmenta presente- do Código de Construções à a.d':ßinistração públ.ica no Beirro da Velha, arn

ilI��lDlstraçao publIca mu v�çoes.,. TalS estudos se- ment�. . . que é da década de 1930 m�mclpill que, ilSSIf!l' im- pio �('cesso. fazen.do �on.
DIclpa�. , ,

rao realizados Da Guena-
,

Alem de vlsIla.e con- e .pertence ao Municí io pla�tando novo�, métodos vergrr pare a maio! .clda�
!\Sslm e que, de �abado bara, _rudo .Ievando a cr�r t�C!O com ? �refel�o Mu- -de Blumenau-e o ESfal�lo e stsrerna.s estara se edap- d�\ d.o Vale do Ilallu um

ate 2a.- f�lra estíveram q�e, SI assmado o conv�� ntClpa�. os técntcos nveram dos FunelonértosPúblicos rando para, acompelD.fiar publico numeroso.

em Jaragua do Sul, o sr DlO com o IBAM, haverao entrevlsta com <!s s�nho- que pertence ao Estad� a. arrancada progre�slsta JU�IO _

da FAM�SC, a

Iamtl Restou, Bacharel de ser reformuladas mui- res y�readores a Ca!Dara de Santa Catarina. do nosso município. Comtssão OrgaDlzad?!a
Munlclpel de Jdragua do

.

\
da Mostra, te-ve ocesiao

öul, estabelecendo se sa 2a.·feire última; após C
de construir pavilhões des-

lutar debate da matéria reunião conjunta do sr. aixas Postais linados à exposição de

pertlnente à edmtnlstreção. Prefeito Victor Bauer com no O.,C.T gado, com belíssimos es'

Em matéria organização .0 Presídenre da Câmara, péclmens do Vale do Ira-

admíntsrrenve, -- observou sr. Eugênio Vítor Schmõ , jaí (principalmente da em-
.. Contacto que mantive- presas Kuehnrlch e Jen-

I mos com o sr. Manoel sen), de Lages. e de
Os moradores mais antigos de,'Jaraguá, espe- SES I ----------,-tóvoas

,ßilho, .tomamos Florianópolis.
cíalrnenre os da Barra do Rio Serro. recordem-se de.

. O Anuncio é a conhecf.líen.to de que já De elogiar-se a primo-
Frei Lucínlo Korte, um franciscano destemido, que Al d N

,. se

ac!m
Instaladas I as

ma o. egocio 100- as caíxes postals rosa organização, que ne-
por muttos anos, em verdadeiro desprendimento e com, INAUGUR A I n

corajoso heroismo prestava assistência religiosa aos
anuncie neste no cd reio e Telégrafo da deixou faltar em todos

Dia 23 do corrente, o SESI' Semanário local. O sr. Agente do os setores. Foi de encher
habltantes da recern aberta estrada, que do Garibaldi local inaugurou nesta cidade - '"

Ih d bê
vinha à' atual cidade de Jaraguá. Aliás duas eram as o 1.0 Pôsto em Santa Oatarlna, nOT avisa a08 Interessá os o os e Oas COiSdS,

precerles estradas de 90. Uma Rio Serro-Testo, a no sistema Pegue-e-Pague, dos que se inscreveram apresentadas com muito

outra mais Irilhada por Frei Lucfnio, que armara seu w:!a��� E:ilf�g��I���.J!,�r� ß )ßMfO ·pre�l. eX!llJe's para que retirem no me- Jbo� gFosto•.O Codmanpdanl'e
d

.

I'd n· d C d b
U U U nor espapo de tempo, as ase ,ranCISCO e au a

ponto e par J a no KlO os e ,ros, em ora moras- dan, conta atualmente ,com es- Y n h
.

d
5� no Rodeio, a de Jaraguá Ga,ribaldi. toque de NerI18.0pO,OO. re.o- Ansiusos e não menos respectivas chaves afim Mamos, oJe resi indo na

. vado semanalmente. temeros'os encontram-se de que as mesmas não Guanabara, blumenaúense
Tive em'mãos o "Diário" de Fre.i Lucfnio do O SESI possui ainda -outros

os alanos dos cursos do:> �ejam cedidas a' outros, saudoso de sua ferra, por
L' dá f

A'
.'

• - Postos: 'Joinvllle, 7 com arm.. "

d d d certo �DCl,)nlrarl'" nesea
q-Dar exlral d$ _Pé!rleS que o re erenc.,lô _a_e�!a reg'lao. ßem-eeBtpal '9 adminilJuec;l adDteza.. da ESOOLA a a a gran e procura.

� .. '"

ce rIO de g.ue publicados no "Ccrreio do Povo" vai }fara Guaramirlm, Jaraguá do JAMED.
.

- - .

OutrOSSim, o sr. Manoel mostra motivos d� sopr�
interesar seus leitores, resguardando as assrm do Sul e Mafra; além da eolabo- Póvoas Filho, MD. Agente para recordar a sua 'Ierra

olvido e do perecimei:uo. ração em 2 Postos .de SãoBento Após excelentes resul- dos Correios conseguiu que cresce incessantemeo
do Sul. 1 em Rio Negrinho, tados obtidQS nos exames instalar uma máquina de Ie, agiganlando-se entre as

A primeira Nolícia. (Ano de 1892) "Segunda, g�:dfg��sdis:e���i�:t��;:� do primeirQ semestre. es· franquear correspondên .comunas calarinenses e

18/7 celebrei missd, cedinho, e para Rio Garibaldi, de JoinvJlle. ' pera-se que sábado, dia cia funcionando desde· o proje-tanda-se Brasil afóra.

Capela del1'Assunla, número 131A; Rio Ada, Cape A direção regional da enti- 25 e domingo, dia 3, res- dia.13 do corrente. "CorreiÇ) do Povo", gen
Ia 24, onde benzi os quadros e balizei. Ali me pre- dade eabe ao sr. Ademar/Gar- pecti,amente em Ciênafas É de grande interesse lilmenfe convidado pelos

I
. d"t I' I cia e a superintendência estâ e Matemática 4-enhamosveni com malU a e p��rtJ, com OIS. I a lanQs. pe o

entregue ao sr. Dr. Renato .

• para 8S firmas de corres- p r o m o lO r e a da á-.
Rio Oiuseppina, subindo um alto morro, em direção Ramos da Silva.

� Igualmente Qons resulta· pondência volumosa, pois, Agropec, fEZ representar-
dó Garibaldi; marcha de 5 a 6 horas. Rio Garibaldi, A gerência regional está a' dos. em questão de minutos a se pelo seu diretor.
vasto e grande vale, com 66 colônias, é habitado por �a���a��e�ád!u��n���:�e�::. Sej� a dificuldade des. correspondência está
ungareses. O número 9 pertence à igrej�; número 36, glonal do Sesi, 80 sr. Norber- tas matérias, afalta, d e franqueada, Gom econo

vasio e de lerra ruim. Ao fim começa o Rio jBraguá to Hafermann e a, Encarrega- constância, ou quiçà a mia de tempo, que de Hilton E. lettel
com 168 colônias um vale extenso e plano, pelo qual da �o Pegue-e-Pague, está afe- auto confiança excessiva outra maneira seria con-

fomos até o 35. onde se construia "O caminho. Dali tato�::��::::::'s _ estive- por parte de alguns alu. sumida pela colagem de
voltamos até o número 14, em Rio Garibaldi, onde

ram presentes o "Correio do nos, teme·se um índice �elos.
ficamos na casa dum italidno (Fusi). Os ungareses Povo", A Noticia e Jornal de menor' de aprovação,'En- . Desejamos cumprimen
muito se alegraram, por verem lá, pela primeira vez, Joinville, C?om co.quetel na. & tretanto 'nossos votos são ta.f o ilustre Agente doe
um sacerdote; Nossa ceia fraca, fumaça demais, não ��Pg��t���ae festlvas do Ho-

be.m con'trários: que todos· Correios pelo interesse
havia portas, e·tc. SB] am aprovados. que to· em &primorár e aparelhar

dos se saiam bem: temos a nossa Agência do DCT.

Desvl·o· de
-,

·Yer·bas
certeza que assim o será

-Ipara quantos acompanha- Campanha de Educaçãa
ram as aulas· tôcias as Cívica'

FPOLIS, 13 (Oorresp) noitlls.
Em entrevista à "Rádio Aos que disistiram na

O hasteamento dd
Diário da Manhão", o caminhada pesada e lon- Bélndeir� e o canlo

Prefeito -da Capital con- ga, jä se arrependem no
do Hino Nacional são

firmou ontem o desvio de momtlnto: a desistência obrigatórios, uma vez

dinheiro ocorrido na Tr,- sempre é o caminho mais por semana, em todos
soarada da 'Prefeitura e fácil, entretanto sem es.

os eSlabelecimen!os
no Mercado Municipal. fôrça 'pessoal e ,grande

de qualquer grãu de

Contestou, entretanto, o nada se ,consegue, parti- ensino, públicos ou

vulto da qu.anti:l pI:'opala culprmente' na situação particulares..
.

da, qae se resumi,a a 3 porqueestamospassando.
=-----------....

(Ano de 1896) "Segunda, 24/2. Em Jaraguá tu� mil e 600 cruzeiros-novos __,...----------------......".--"....

do como sempre. Brigas conlinuêlm por c.ausa das na TesoUraria e mais 3 Mas,' é normal· u ,m a

capelas. Quinta, 27/2. Cheguei ao Rio do Serro, onde mil no Mercad'o Municipal. porcentagem de desistên

fjquei dois dias no Andrealla, Giuseppe. Em assunlos O desvio na Tesouraria cis!!!, assim ocorreu nas
.

referentes ao 'ltapocú (actual cidade de Jaraguá) pro- já foi reposto peJo funcio� congêperes de todo o Es'
curei lá o engenheiro, a respeito do terreno da igr-eja nário que r es p o nd e a tado e sempre será assim.

na sede. O caminho muito ruim, no mato. De noili- processo admin.istrativo Porém, a JAMED aí

nhá; de volta, fiquei no Piazera, ÂngelO. (Nola: Ân- O responsável pelas irre· estará ano próximo, mais

gelo 'Piazera agrimensor, era dono das 'terras onde gularidades havidas no eficiente aindá por certo

moram os Rubinis, na Barra do Rio Serro- Houve Mercado, por sua vez, foi com a, experiência adqui-
permuta de terrenos pois que Ângelo Rubioi morava, prêso. rida, porque não basta

onde moravom os PiiJzeras, na cidade. defronte à Pre- um "élau" para propor-

feitura atuaL) E· d' 1
cionar a JAraguá MElho�

mprega ore res Dias.

Domingo, 1/3. Lá celebrei. Muita genIe, princi Aos 20 inscritos do 1.0

palmenIe brósileiros. Com chuvas incessantes con
A segurança dos teus Ciclo e aos 8 do 2,0 n08

empregados é uma. preo· b
finuei a viagem alé o Rio Ada. cupação· de' que gão te

sos para éns e votos de
- suoesso. ,

deves descuidar. Zelan- Jaraguá .Melhores Dias,
do por ela, estarás sal 23 de novf'mbro de 1967
vaguardando.a fua pró- FLORES FlfEIBER-

,._P_fl_·a_e_m_p_r_ê_sa_.______ GER - Coordenador

o Diário, de Frei Luclnio
(1) -:- Frei .Aurélio Stulzer

I,
\

-------�--.�

O lar feliz do casal
Neves EQlllio (norma)
Zettel, fói suavemente
embalado no dia 26 de
outubro p.p,; com o nas
cimento de um robusto
meniI�o, que os papais
vão batizar com o nome
de�ilton E.· Zettel.

Ö dis-tinto casal. resi
dindo no bairro das Mes
cês, em, Curitiba, está
encantado CQm o peque
nino Nilton, que veio dar
uma nova alegria onde
já. há muito tempo se

espe['1�va a visita da/ce.
gonha.
Os parabens do "Cor

reio do Povo", aos papais,
avós e ao 'Nilton.

(Ano de 1895) "Sábado, 15/1. DepoiS dó almô

ço a Jaraguá, número 66, debaixo de grandes chuvas.
Domingo, 19/1. 60 ii 70 comunhões e 5 casamenlos.

A casa, miseravel
'

rancho de palmiro. Passei amillJo
verde. De larde, novamente debaixO de chuva, alé o

66 de Garibaldi (Georg Wolf). Pouco mais decenle.
Passadio bom." ,

(Em 4/5/1894. Frei Lucínio benzeu o cemitério
\
em Rio S.erro. Ano d� 1895 De 5/11. a 20 11, Frei
Gabriel Zimmer fez viagem a Jaragua I!m lugar de
Frei Lucínio, que viajava a Lages, em companhia do
Padre Comissário Provincial. Entrementes_ Frei Lucí
nio foi trans�erido para a Bahia. Vol,tou, depois.)

o Aumento
autor - Zé Esper�nça
música: A PRAÇA

continuação das
I

com a História

Hoje eu ,acordei com saudade de um aumento

Beijei aquela nota que sóbrou do pagamento
Sentei lá no banquinho da

-

cozinha só porque
Foi lá que começou meu sofrimento.

.

.

1

Senti que OB cobradores todos me reconheceram
E êles entenderam tôda a minha aflição
Ficaram tão tristonho e até emudeceram
Ai então eu fiz'esta canção:
A mesma roupa, o mesmo sapato
A 1Desma fome e o mesmo capim
TUdo é igual, mas estou triste
Porque não tenho um tost.ão perto de mim.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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1 - Aumento' do capital sooial com

parcial dos, estatutos; \
.' 2 - Outros assuntos de interêsse da
de.

"CORRÕO ,00. POUO"� C�cullr.N. 98 de 21 de outubro de 1981 De São Francisco do Su.1
Fundação: ffrtur multer - 1919) •

- Os Diretores do Departamento de Rendas In- ,

.

frutlF;trlJs e OrnlJmentßis ternas e do! Departamento de Arrecadação no uso
. (Arnoldo AlelandreL

.

de suas atribuições e considerando os têrmos da 0

Laranjeiras, Pecegueiros, Portaria- N. GB-537, de 26 de outubro de 1967, do ° Diário Oficial da União de 26 de outubro úl-
Kakiseiras, Macieiras, Ja- Senhor Ministro da Fazenda. timo, publicou o decreto n. 61.594, que aprova o

boticabeiras, etc. Roseiras Declaram aos Srs. chefes das repartições su Plano Preferenctal de Obras Rodoviárias Fede
Dahlias. Oamélias, Ganir bordinadas, Agentes Fiscais Auxiliares de Impos raís, incluindo São Francisco do Sul com reíerên
feras, Palmeiras, eto., etc. tos Internos bem como aos estabelecimentos ban- ela á BR 280 como acesso á BR . 101.

carlos autorizados a arrecadar tributos federais:
r

PEÇAM CATALOGO I -,Os contribuintes do Impôsto sôbre Pro- O drama da BR-280 acaba de ser contado pe-

ILUSTRADO dutos Industrializados preencherão, 'com a guia de lo sr. Alvaro Tancredo 'Díppold, ex-presidente da

recolhimento dêsse tributo, relative ao periodo Associação Oomercíal' désta cidade, ex vereador

vigente a 15 qe dezembro próximo o quadro anexo, pela extinta UDN, além de outras funções publicas
de acôrdo com as indicações nêle contidas. que e�erceu. O Jornal �e Joinville, dos .n.iários

II _ O quadro será obrtgatôriemsnteapresen- A�8o�lado�, de 2 do co�.ente, lhe deu _publ!cldade.
o::::::a:::::::c::::::>","'=::::::::wc::::;::o=:::::::::o tado, em 3 vias, juntamente com a guia, ao orgão. N.ao. e novlda�e para mnguem que a h.gaçao todo

ou estabelecímento arrecadador, o qual devolverá VIária dêsta cidade- portuária com o hl.terland, da
uma via ao contribuinte denoís de visada e reme-

ta do século XVIII, no governo· colouíal. Mas o

e terá as duas outras ao orgão local do Depa�tamento capitulo atual começou n� govêrào de Jorge La-
'de Arrecadação. ,c�rda, emperrado n? g?verno Ce18� Ramos e rea-

III - ° contribuinte entregará a via do qua-
vívado n� de Ivo Silveira. Desde Julho de

..

1.966
" dro em seu poder à Inspetoria Fiscal com [urísdí- qu� rotarla�os, ex�ort8dores, ag�nt�s marItIm.os,
I ção sôbre o seu domícílío no prazo de cinco dias. �e?es. preteíto, presidente deAssocíação Oomercíal,

HÁ 150 anos atrás (maís ou menos) duás IV - O "visto" do orgão ou estabelecimento mSlsten;t .. . .

tribos da pele-vermelhas que viviam no local on- arrecadador na via do quadro a ser devolvida ao e persistem. em rep�t�das VISitas ao gov�rnador
de se construiria a cidade de Nova York, foram eontríbuínte não tem valer de quitação, mas apenas

sem eonseguir se.nsl�lhsá-Io. Em 31 de agosto de
taugldaa.para 8S terras do Wiscpnsin, - e quem o efeito de atestar a cumprimento das normas dês- 1.?66, o e�. Ivo Sllve�ra decl�rou ao sr..Alvaro T.
08 tangeu para lã não se lembrou de lhes per- teato,' DI�I!0ld, Já ter au�or)zado o Início da estrada (16
guntar, cortezmente;" se êles estavam de acôrdo V _ As obrigações constantes dos itens an- qullõmetros, do LInguado a Avenida Dr. Nereu
ou não com, a remoção. Os argumentos us�dol teriores aplicam-se, também, aos contribuintes que Ramos). O ano de �967 eS,�á nos estertores da mor- .

para desloeé-Ios de um ponto � outro não foram tiverem saldo credor.
. te e ne..� a. promes.sa de

A

asfaltar 2570 metros de
muito ortodoxos e certamente o que menos havia

.

: VI - Os estabelecimentos bancários não po
estrada fOI cumpr!da. Forças ocultas, talvez

_
as

na operação-r.emoção era d.elicadezs. Fala-se, derão aceitar recclhímentos ou apresentação' de �es�as. do sr. !aDlo Quadros obrl�a� ao sr. Iv'O
mesmo da aplicação de fortes latos de água quen- guias em desacôrdo com as normas desta circular, :sIlve�ra renunciar o a�esso rod,ovlá.rlO do pôrto
te nos fundamentos dos homens (e da� mulheres) cujo ãeecumprtmento importará na aplicação das Iraucísquense com o híterland catarmense. Pobre

q�e não se apr_essassem. Apesar disso, de�ois de 8ançõe� que äísclplínam a arrecadação pela rêde terra e pobre põrto. "-

feita a remoçao, os �ranco61 que a realIza�am bancaria.
v _ ••

. No salão Ide' reuniões da' Prefeitura Minici alcomeçaram a �alar mUlto.)ongamente � !lfàtIca- �I1 - Os orgaos reglO�als, atra�es de. todos 'foi realízada em data- de 11 do corrente, as P15mente de Justiça, de. EqUidade, dos DIr tos hu- o� melOS aQ seu alcance, darao a máXIma dlvQI�.a- horas, presidida pelo dr. Rudi Beckauser, a as.manos. ASSIm,. acreditando n� 'p�lavra dos Bran ç�o ao presente ato. - Nelson B?r.ba de .AraUl? sembléia de constituição da sociedade "São Francos, 'Os. senhores Selvagen� IDI�lar�m um'- �ão Diretor do D.A.R. - Eleazar PatrlclO dfl SIlva, DI- cisco Empreendimentos S A." com o capita' d 100 '1na Justiça para obter a mdenIzaçao a �e 8� retor dQ D.R.I. \. O'·.. " . 1.e mi

julgavam com direito pela exp'ropriação ,

'

(D.O.V.I. _ n.O 211 á. 11286/11287) cruzeltos noyos... obJetI!o mlClal da sOQleda�e é
, A máquina da Justiça se pôs em marcha. E

' p g �otar es�a cld!ldtl-portuárIa de um hotel de Dlvel

como nio era (como não é ainda em nossos dias)
InternaCIonal.

máquina a jato, mas ronceira e enferrujada, a

T
·

E t CI b B 1- \ Ainda êste ano� esperada nésta cidade a
coisa veio S5 arrastando. Primeiro discutiu,se o oroelo n re n es í) ao visita �o sr. Ivo Silveira. governador do Estado
caso, depois passou-se a refletir ,sÔbre êlb, à luz

E
\ para inaugurar algumas obras do seu govêrno �-

d'Os postulados jurídicos. Esta segunda parte to-
.

m RI·o Neg'rl·nho 19 Iii 1967 presidir a instalação do distrito de Ubatuba cons.
m'On mais tempo que a primeira. Anos e anos

.

� -

tituido dos balnt'árioirCapri-Vbatuba-Ense'Oda'. Praia
decorreram. As. gerações S8 sucederam, os sel-

Cl 'f'
.

- .

d' .:.L l'
. Grande.

.

vagenS,'emplumados e pintados .de côres berran aSSl Icaçao In 1',,-....a - entre. 'Os cm.cos
.

tes aprenderam a ler e escrever, alguns cursaram melhores bolonistas. •

-,-----,--------.,.._----�---

universidades e continuaram o processo, s,em'" 1.0 lugar - JORGE MATTAR do Guaquari
àrrefecer. B.C. - Rep. 'O C.A. Baependi cl 52 pontos em 6

'Tal obstinação foi, afinal, recompensada. bol,�s. "

.. . .

Depois de mais de cem anos, acabaram de obter 2.: ,�R�� HENSCHEL�dem �dem cl 49 pontos �dem
ganho de causa ,e o. Estado americ�no vai Ib.ee 5.

. �Ilvt!l0 Baratto. Idem Idem cl 46 pontos Idem
paga.r cêrca de 30 bilhões de cruzeiros velhos _ ClassIflcaçao por eqUlp�. .

o que não é lá muito � pouco, dados os remanas- ' 1.0 lugar dóS boloDistas por e9-Ulpe. Edital de Convocação
centes daquelas duas tribos. . J0l!-GE Mattar' do Guaquarl B.O. -- Rep.

'

. De conformidade com as disposições legais e
-

Baependl com 36 pontos em 4 bolas. . estatutárias, convoco GS senhores sócio� desta En-
Equipes,

"

tidade, em pleno gôzo de seus direitos sociais, pa-1.0 Lugar GUAQUARI B.C. Rep. o C.A. Bae- ra a Assembléia Geral Extraordinária a r'ealizar-
pendi -c/ 142 pontos se na séde soeial, sita na "Ca8a do Lavradô," -

Equipe - Jorge Mbttar cl 34 pontos páteo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,Arno Henschel 23," i\v. Mal. Deodoro da Fonseca, fundos, nesta cida-
Willy Mahnke : 6 ,.

de" às 9 (nove) horas do dia 18 de dezembro de
Silvino Baratto 24" 1967, para deliberarem sôbre a seguinte "ordem
Jorge Mattar 35" do dia":

1.° Lugar Rio Negrinho B.C. cl 142 pontos a)· - Dar atendimento à autori,zação do pedi-
.

.
5.0 Lugar GVAQUARI B.a. Rep.O.A. Baepen-. do de investidura ,nas funções sindioais, a reforma

di cl 138. p'Ontos
"

' d05 Estatutos Sociais,. no selltido de adaptá-l'Os ao
EqUipe -:- B�rt�ldo Khtzke cl 29 po�tos nôvo regime;

,

.

JI�lar�o Bsratto 31 b) - Autorizar a Diretoria a solioitar filiaçãoFIdelIs Hruscka, 22 ::' da entidade à Federação de Agricultura do Estado.
Bruno Henn .29 c) - Assuntos gerais.
Lalau Ra tb. 27 It

Caso nã:o haja número legal, a Assembléia
8. L�gar Sen�a Pua .B.e. cl l33 pontos Geral reunir·se·á no dia 28 de dezembro dt; 1967,Equ,pe Waldmo Meier às 9 horas, no mes'mo local, em segunda convoca..:

Curt Bürkner ção com qualquer númeroLincoln Ristow
'

- '. .

Alffonso Bartel Jaraguá, do Sul-SC, 18 de Novembro ,de 1967.
. Waldino Meier ASSOCIA çÃO RURAL DE '

'

, ,

O GUAQVARI B.C. BAEPENDI, conquistou 2
.

�
,

JARAGVA DO SUL
troleus e 6 medalhas entre 2.7 equipes compostas João Lúcio da Cos.ta - Presi5ente

Jaraguã dQ, Sul. 13 de no.embro, de 1967.' de 5 elementos cada. O Guaquari BC. foi a equiViotor Bern�rdes Emend,örfer, Diretor·presidttnte pe que mais S8 destacou e inclusive a que mais
trofeua e medalhas levoQ. pondo 4,1 . equipes e um total, de 164 bolonistas.

\ A 'representação de Jaraguá do' Sul brilhou Dos 8 troféus 3 ficaram com os jaraguaenses
intensamente, pois, nada menos de 25 Clubes e das 25 medalhas, 1 t vieram enfeitar os clubes
diferentes . pisputaram medalhas e troféus, com- d_& Pérola (do Vale) do Itapocú.

rr===:::====-=====--:.----===::::::========-===.�
ii .

,

' . h

� Dr.
·

..Jörn �c>elter' �
·u CIRURGIÃO-DENTISTA fiVende se lotas planos e secos na Vila II I
ii IIBae!_Jendi, a praz'O de 40 meses sem entrada. ii ii

V d lill ·.18· .. 1111 .·fIVende�Be belissimos lotes plarios e secos, ,en e-se - � A --'<,

no centro da cidade prazo de 10 meses. It n
H "

Diversolil lotes na Rua Rio Brànco� a li II

partir de, NCr$ 750,00 à vista. Um terreno, sito na Jlha ii IIda Figueira com 2.500 m'2. li ,II
InforD)ações com.Organização Lombardi. e conlerido uma casa· de II _ -. , . , i '

.
/ IIAV. Mal. Deodoro, 141 madeira. _!1. Avemda Gelullo. Vargas, 198 - Jara�ua do Sul -.,. Santa Calari�a li

Em frente Posto Wolf. Informações com o Sr. I ,I '
.

\ I!
=-- ......__..:. Carlos Hardt. \\:.=========:- '========:::==,======--::I=====:dJ

,

Emprêsa Jornalística
.

"Correio do Povo" Uda.
- 1967 -

Diretor
Eugên;o Vitor Schmöckel

Leopoldo Seidel
- CORUPÁ -

,

A.SSINA."'lIU :
(

.

Anual . • • • NCr$ 4,00
Semestre . • • NCr$ 2,20
AvGlso .'. . • NCr$ 0,08

,

Número atrasalilo. NCr$ 0,10

BNDBRÊÇO: ,

Caixa Postai, 19
I\venida Mal. Deodoro, 210
Jaraguá de Sul - S. Catarina

Justiça Selvagern
Demorada.

/

i

Associação Rural de Jaraguá do Sul
Assembléia Geral Extraordinária

reforma

�

Irmãos Emmln�örfBr S.l. Comárcio 8

Jmplrtação
Convoc�ção'

Convidamos os senhores acionistas desta so·

ciedade, a Ie reunirem em Assembléia Geral Ex
traordinária a realizar-se às 16' hOras do dia li
de dezembro de 1967, na sede social à Avenida'
Marechal Deodoro da Fonseca. 557, a fim d'e deli'
berarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA

Sociada-

OPORTUNIDADE
NEGÓCIO DE Oc;ASIÄO
Vende-se. um terreno com 7 morgos, ha

um Kl. do cantro da cidade pelo preço de
NCr$ 2.500,00.

. Correio do Povo
um Jornal a

Serviço do Povo

\
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SABADO, dia 25-11-1967' I :;t I t;'ilI0� .\.1\}",I!I!!í!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_!!!!!!!!!P!!!!á!!i!gÍ!!!!io!!!!a!!!!!!!'!i!3

I\\1InnlDlnd�an, �e Jaragnná �O §����'
do Sul, 27 de outubro de 1967. I, t...

Victor Bauer, Prefeito Municip�l
Nesta Diretoria de Expediente, Educação e

Assistência Social, foi registrado e pubãcado o

presente decreto, aos 27, dias do mês de outubro
de 1967.

625,00
537,00
118,90

1.307,90
Art. 2) - Para atender a' suplementação

de que trata o artigo anterior, fica reduzida na
mesma importância a dotação o r ç a m e n t á r i a
3.1.1.1/79f. \

.

.

.

Art. 3.) - Êste decreto entrará' em Yigõ� na
data de sua publicação, revogadas as disposições •• 11. ••
�m contrário. .

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, 27 de outubro de 1767.

-

Victor Bauer, Prefeito Municipal
_ Nesta Diretoria de Expediente, Educáção

VIOTOR BAPER, Prefeiio Municipal de Ja- e
I

Assístêncía Social, foi registrado e publicado
raguã do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e o presente decreto, aos 27 dias do mês de outubro
exercício de suas atribuições, ,

.

de 1967. \
'_,. .

. DEORETA: João Matbiss Verbinenn, Diretor'
Art. '1.) - Fica suplementada na Importãncla

d. NOr$ 2.328,00, a dotação o r ç a m e n t á r i a
3.1.1;1/113d. \ \.

Art. 2.) - Para atender a suplementação de
que trata o art . 1., ficam reduzidas as seguintes
dotações constantes do orçamento 'figente�

',,, 3.1.1.1/113a 960,00.
-

\ 3 1. !.1/113b 24,00
... 3.1.1.1/113c· 96,00

3,1.1.1, 113e 1.248.00 '"
\

2 328,00 I

Art, 3.) - Êste decreto antrarã em vlgôr na

datá de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário. \

". Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguâ
do Sut. 27' de outubro de 1967.

Victor Bauer, Prefeito Municipal
Nesta Diretoria dê Expediente, E.duc8ção 8

Assistência Social, foi registrado e publicada o
presente decreto, aos 27 dias do mês de outubro
àe 1967.

João Mathias Verbineon, Diretor

t
Profundamente consternados comunlca

mos a todos os nossos parentes amigos e co
nhecidos o falecimento de nosso querido pai,
espõso, ---:--

.

, João Ossowsky Jr,
.

<l.kO�idO
em data de 15 de novembro com a

iaa de 52 anos.

A Familia enlutada vem externar por ea
te meio os sinceros agradecimentos ai todas as

pessoas amigas, vizinhas, que o auxiliaram no

duro transe que passou, assim como a todas
as pessoas que enviaram flores, coroas, e'

,

acompanharam o falecido até sua ultime morada.
Convido os subscritores de ações da NEVES Em especial agradecem ao Rewmo. Pe.

S. A. - INDÚSTRIA CATARINENSE DE ARTEFA- Mathias Stein, pelas palavras contorredoras
TOS DE MADEIRA, em organização, para a assem- proferidas no Lar e no Cemitério.
b!éia Geral a ser reelízade no dia 6 (seis) de Ianetro

II••
' _./'IIIi� A_F.a.m.i.li.a.E.n.l.u.t�.d.allil·I.__••de 1968, pelas 14 (quatorze) horas, no prédio da in- •

dústria, à Rua Presidente Epilácio Pessoa s/o, Da
cidade de Jaraguá do Sul afím de delíberarem sôbte
o laudo a ser apresentado pelos peritos nomeaâos Da
assembléia anterior e sôbre a censtttutção definitiva
da sociedade.
Jaraguá do Sul (SC), 21 de novembro de 1967.

I
'- AVISO·AOS SUBSORITORES '

ti Convido os subscritores de ações da' Neves
'S. A. - Indüstrte Catarinense de .Artefatos de Madel

Victor Bauer, Prefeito M�nicipal de Jaraguá ra, em organização, para ii Assembléia Geral Prepado Sul, Estado d� S�n�a Oatarma, no uso e' exer- ratõrià, CI ser realizäda no dia 6 (seiS) de janeiro de
.cício de suas atrl�Ulçoes, Decreta: . . 1968, pelas 8 (oito) horas, no prédio da indústria à

Art. 1.°) - FICam suplemen�adas na l!Dpor- rua Presidente Epitácio Dessoa, S/0°, na cidade de
tância de NCR$ 2.987,00, as segUIntes dota90�s do Jaragoá do Sul, afim de nom�arem os três peritos
orça.mento vigente:·

.

que proc�derão a avaliação e verificação da exatidão
3 1 11/898 '2.401,40

-

dos bens e direitos com que alguns subscritores
3 111/89b 476,00 preteQdem integralizar as ações que 'subscreveram.
3 1 1.'1/89d , 109,6.0 Jaraguá do Sul (SC), 21 de novembro de 1967.

2.987,00 Ass. ÁLVARO NEVeS
Art. 2.°) - Para âtender a suplementação de ...

_

,

que trata o art. anterior, fica re'duzida na importân --------------------
cia de NOR' 2.987,00, a dotação 3 l'1/8ge, constan- I \
te do mesmo orçamento. EI t

.

t
\

---

J r u
'

S Ar :::,.;,.Art. 3.0) - �ste decreto entrará em vigõr na e· ·romo· .ores· a ag a . .

1--------
I data de sua publicação, revogadas as disposições

C I d W R d S A. emcontrário.' om e u a ueuzPalácio da Prefeitura Municipal, de Jaragoá 'Assem.bléia Geral Extraordinaria • •• • •

do Sul, 27 de outubro de 1967.
Victor Bauer, Prefeito Mucicipal'

Nesta Diretoria de Expediente, Educação e

Assistência Social, foi registrado e publicado o

presente decreto, aos 27 dias do mês de oU,tubro
de 1967.

João Mathias Verbinenn, Diretor

I 1. convocação laragu" do Sul
,

- Santa Catarina

São convidados os senhores acionistas Ássembléia Geral Extraordinária
'"desta socie.d�d.e, para a Assembléia Ge- Ed'tal d C -

ral Extraordl.DáJlö que se realIzará no dia 9 de de 1 e onvooaçao
'São convidados os senhores acionistas da Cozembro vindouro, às 9,00 horas, em sua sede social

mércio e.lndústria W. Raduenz S. A., para a Assem-(Rua Professor Antônio E. Ayroso D. 83 - Jaraguá bléia Geral Extraordinária. a realizar�se DO dia 9 dedo Sul SC), com a seguinte dezembro de �96?, às 16 horas, na séde social, com
ORDEM DO DIA a seguinte .

Victor Bauer, Prefeito Mu.nicipal de Jaraguá 1. 'Aumento do capital social e, conseqüente Ordem do
)
Dia:

do .Sul, Estado d�' S.al!.ta Catarm1l., no UsQ e '1xer· ,alteração dos Estaluto$ Sociais e
.

1.0 _ Aumento do capital social pela correçãoctClo de suas atrIbUlçoes, Decreta:.. 2. Assuntos do inlerêsse social. . monetária do ativo imobilizado e outros cré(li�os, e
.

.

Art: 1.0) - Ficam suplemen�adas na l!Dpor·
. Jaraguá do Sul, 10 de novembro de 1967. consequente alteração do artigo 3.- dos Bstatutos.tânCla de NqR$ 2.310,17, as segulUtes dotaçoes do Eggoo João da Silva, Diretor Presidente 2.0 _ .Assuntos diversos de inte�esse social.orçamento vIgente: '

Jaraguá do Sul, 6 de novembro de 1967.3 1 11/88b 628,00 Wilhelm Raduenz _ Diretor presidente3 1 1 1/88c 850,00

.; � � ��g�t ���::� Dr;!!a!��:, �D��,!!!C!�ne �e�n'OI_____"'dO·MU.-;:;:'€'. 2,310,17 . � Dp. R. �apa 1
Art. 2.°) - Para atender' a suplementação de Cirurgia e Olínica, de Adultoll e Crianças

I � �
.

que trata o Art. anterior fica reduzida na impor- Partos - Doenças de Senhoras I. '.' ADVOGADO·
tância de NCR$ 2.310,17, a dotação. 3111/88, do

, _

mesmo orçamento.
.

. HOSPITAL JESÚS DE NAZAR� ,. OORUPÁ P f', Art. 3.0) - Êste decreto entrar� e� vlg�r_na . A '.

. Escritório ao lado da I re eltura

data de sua publicação, revogadas as dlS.po.SlçoesL::
Resldeom8. Dr. Nereu Ramos, 41�

I JARAGUÁ DO SUL
em contrário. '

,-

.
COlR.1UP.1 - 8AN�.a( CArAH.I;NA

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá .

_,

.
.

I
I

CORREIO DO POVO ,

.Decreto N. 110/67

Decreto N. 106/6'7,

Victor Bauer, Prefeito Municipal de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa Catarina, no USo e exer
cício de suas 'atribuições, Decreta:

Art. 1.0) - Ficam suplementadas na importân
cia de NOR$ 3.783,61, as seguintes dotações do oro

çamento vigente:
3 1 11/114�a 2.789,98
3 1 1 1/114-c 299,60

,

3 1 11/114�d 400,00
"

..

,."",.,,,, 3 1 1 1/114 'e 2940%' Victor Bauer, Prefeito Municipal de Jaraguá
���...� ...,,':�'-.

�

, U

do.Sul, Estado de Santa-Catarina, no' uso e exer.,!,.,,�.l'i")""'" '. 3.783,61, cicio de suas atribuições, Decreta:, Art. 2.°) - Para atender a suplementação ae Art. 1.) - Ficam suplementadas na impor-que tr,ata o �rt. anterior, fica reduzida na impor- tância de NCr$ 1.307,90, as seguintes dotações dotância de NOR$ 3.783,61, a dotação 3 1 1 1/114a, orçamento vigente: _

constante do mesmo orçamento. 3 1 11 '79)
-

á'
.. I a';... Art. 3.° - Este decreto entrar ef.!l vJg?r_na I 3.1.1.1/79bdata de s,uá publicação, revogadas as disposições 3.1.1.1/7geem contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, 27 de outubro de 1967.

Victor Bauer, Prefeito Munlelpal,
Nesta Diretoria de Expediente, Educação e

Assistência Social, foi registrado e publícado o

presente decreto, aos 27 dias do
I mês de outubro

de 1967. _'

João Mathias Verbinenn, Diretor

João Mathias Verbinenn, Diretor'

Decreto N. 109/67

Neves S.A.
Indústria Catarinense de Artefatos de Madeira

\
. ( EID organização )
Assenbléía Geral de Constítuíção

Decreto N. 108/67

Decreto N. i07/67

\

'Agradeci�ento
A Familia de

E'ugênio Pradi,
pezarose comunica o seu passamento, ocorrido
às 22 horas do. dla 10 de novembro de 1967,
com a idade de 75 anos.

.

Por êste intermédio deseja agradecer a

parentes, amigos, vizinhos e conhecidos, as

menlfesrações de pesar, que ecompanharam o

querido' falecido até a sua última Jmorada, que
enviaram f1ôres, cartões e expressões de pesar.

Em especial deseja agradecer ao. sr. dr.
,Waldemiro Mezureehen. pela sua dedicação ao

falecido e ao Rev. Padre Paulo, do Noviciado
da Barra do Rio Cerro, pelas palavras de Fé
Cristã proferidas DO Cemitério Municipal. de
Itapocuztnho, r-,

Jaraguá do Sul, Novembro de 1967
Vva. Páscoa Pradi
Elzira Pradi "

Natália Pradi Prestlní e Familia
Faustino Pradi e Familia

.

Hilda Pradi
\

I,

Agradecimento

I

t
r

. t .

Agradecimento'
Consternados comunicamos ii todos os >

nOS808 parentes amigos e conhecidos o faleci �

mente de nosso querido filho

James Peter Staats
ocorrido no dia 14 de novembro às 5 horas no

Hospital São José.'
,Por este meio vem a família externar os

,

seus sinceros agradecimentos a todas as pes�
soas que auxiliaram e confortaram no dur o
transe que passaram, assim como a todas as

pessoas que enviaram flores e acompanharam
o fdlecido até sua ultima morada. ;\,

Em especial agradecem ao Rewdo. pastor
Gheriog, pelas palavras de Fé Cristã, proferi�
das no Lar e no Cemitério.

A Familia Enlutada

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A.NO XLVIII JARAOU� DO SUL (SANTA CATARINA)

Dicionário Prático de Verbos Conjugados
/

A Editôra F.T.D: S.A. sua composição, tontot
acaba de publicar a 2.a dade, .vozes modos, a_s-

P't
· edição corrigida e me- pectos, tempos, flexãoSI"mbolo VI·YO da Nossa a fia Ihorad� do : "Dicionário e f o r m a ç ã o.

, ,

'

- -

Prático' dê Verbos ·Con·, Apresenta, ainda mode-
Avoluma-se quando por nós vista no estrangeiro [ugados" de aut.oria do los de conjugação dos

,

, '. Professor Segismundo verbos auxilíares, pro-(DE, CURITIBA - 22/11/67 - Por Jo�� Castl.lho Spina, do Insti�uto de nom.ina�s; conjugação re
Plnto] � Ao longo dos nossos 25 (ln,os de líde ne Im

Bstudos Portugueses da Ilexíva e passtva,
prensa e na radiodifusão do P�rana .e de Santa Ca

Universidade de, São No seu. final, a obr� é
renne, com mals de 5000 escruos .dlvulga�os por 1.8 Paulo e protessor de completada. com' um l�diferentes jornais, emissoras e revlstes dêstes dOIS

Líteratura Portuguêsa dice remissivo de mais
Estados, lemos nos ocupado sempre d�s probl�mas da mesma Universidade. de 500 verbos.de ordem física e políti�a, m�r�1 e cívlce, soclel e

A obra, rigorosamente Para maís i�fo�m�çõesreligiosa de nossa querida Palrl�.. de acôrdo com' a nova dirigir a dístribuídoraPartindo dãsre principio, nao podíamos esque- nomenclatura gramatical da Edítôra F.T.D. em
cer o Dia da Bandeira que se comemora em 19 ,-de é um manual prático, Jaraguá do Sul. ,:��novembro, por ísro que� embora um pouco tard�, de compulsação rápidaaqui esremos a render tributo ao nosso belo PaVI'·

e didática a todos {IS' Vend�-selhãó.
. '" . . . graus do ensino. 2 terrenos (Juntos) co�A Bandeira do Bresll, Ja dlB__semos e conttnuare-

No inicio do livro, o 15x46 cada, na ,Rua� RIO
mos. a dizer sempre, representa ro?os?s nOS5?S an'

autor faz' uma preciosa Branco - Ieragué do Sul
\ seios, tudo o que somos _porque e o símbolo VIVO. da introdução dando a de- 'Informaçoes nesta
Dátria brasileira. Mas aqui, dentro, po� entre a ronna

Iíníção do que é verbo, redação.das nossas ocupações e da convivencra normal com

nossos comperrtctos, não n08 apercebemos multo de�-
se simbolismo. Só lá fora no exrerlor, ou melhor di
zendo, só para alguém como nós que já. rêve �casi
ão de visitar país estrangeiro e alí VIU panerar a

-

nossa ßandéira, é que nora o quanto ela lern de
bela, de gloriosa e como cresce d,� �o!ume. P�i� é
é ilí em país esrranho, em meio a ldloma, häbltos
e c�ilceitos dlferentes, que ela se avol�ma �iai� �u
mente a nossa emotividade e concepçao do

��trlolls-mo., _-

C\'i)
A Bandeira 'é pera nós um símbolo de. berd�·

de pärrte, por isso Que um ='OVO .sem banden
,
pro

pria e que por certas circunstân�i�� é obrigad� a ver

Idrapelar sôbre seu sõlo um pavtlhão eetrengetro do
minador, gerelmenre é o mais infeliz dos povos. Há
exceções como de algúmas nações que vivef!! s�b
dornlnio de bandeira estranha, mas cura dorníneção
é pacífica e bem aceita. Mas, como dissemos. são
exceções e. não -a regra. , '..

. Feliz, por isso, de um povo como o brasllelro
que a su� bandeira própria e pode cultua·la solene
menle como no dia 19 ú.ltimo cultuamos o nossa.

Salve' Bandeira do Brasil, salve glorioso Pavilhão
Auri-Verde., _,

(NOTA - Por um lapso do autor, êste artigo
emborá já pronto não saiu na data aprazada).

Myrna Machado, a estrelinha descobertà l' e I a
TV Paraná Canal 6 comprovou ser realmente uma

das maiores artista; do País. Para a pré estréia de
«Paris Eslá em Chamas?», recentemente realizada no

Cine Lido e em benefício das obras assistenciais da
Liga das Senhoras Calólicas, estudou a trilha sonora
do filme tendo como tema «Paris Está Em Chamas?>>,
fêz a coreografia e dançou ao grande públiCO daque
Ia inesquecivel noite, recebendo merecida man!festação
de agrado, através dos aplausos pelo espetaculo de
rara beleza' e de reconhecida arte. Todavia, não Sd
biam os convidades de particularidade muiro impor
tante. Myrna Machado recebeu da comissão coorde
nadora da pré'estréia, convire para participar do
programa extra com apenas 48 h. �e .antecedê�cia. Num
esforç_o desmedidQ, estudou a mUSica, ensalpu aom

inlensidade conseguiu uina metralhadora e uma ban
deira da França. Em apenas dois dias teve a feliz
oportunidade de elaborar, sua participação, o. que fo!
feito com brilhantismo tolal. Dançou «ParIS, Esra
Em Chamas?» (mm muita arte e a todos catIvou. E'
realmente, estrela de primeirissima grandeza no cenàrio
arlistico. Parabéns. . >

Recorddmos aos nossos leitores que Myrna Ma·
chado tem--raizes profundas em Jaraguà do Sul" de
onde ela e seus· pais ,procedem. / Provavelmente a

nossa Myrna fará vários "shows" em Blumenau, Bru·
que e Camboriu, integràndo o' elenco de arlislas da
Telenovela e famoso conjunto da música jovem.
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� ij u i-n � �i. (Cirurgião Dentista) �:�g OLíNICA PRÓTESE - 'CIRURGIA BUOAL RÁIOS X J

�, Co"sultório: Rua &gelo Pia� 86 (ao lado da Ponte Velha) �f:
'

Manhã - das 8 às 12 /-- g� H O � Á R 10 :
Tarde _ das 14 às 18 �J
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Bandeira do Brasil

',Myrna Machado,
Artista. de Verdade"
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Exclusivo' com "CYCLE-AIRE"
, (Frio e Calor)
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.:t A R A G U Á DOS U L, S. C.

"Coluna ROTARY"

o Ministério da Saúde 'Ensina
Como Combater os Borrachudos

Em reunião do Rotary Clube de Joinville, re
centemente realizada, foi debatida questão perrinan
te à praga de "borrachudos", que tanto vêm preju
dicando o desenvolvimento de importantes áreas de
nosso Município. Deliberaram os rotarianos consti
tuir uma comissão para pesquisar e divulgar meios
de combate à referida praga, procurando, assim. ser
vir à comunidade e desenvolver as relações rurais
urbanas.

Discussão de Expediente
Naquela oportunidada, foi discutido expediente

recebido pela Associação Comercial e .Industrral de
Joinville, oriundo do Departamento Nacional de En..
demias Rurais e"que 're-gistra valiosa colaboração
tendente a encontrar fórmula adequada ao combote
dos citados insetos. Transcrevemos a seguir o pa
recer emitido pelo referido Departamento: "Minis"'
tério da Saúde - Fls. 5 Proo. 13,069/67 - Informo
que os "borrachudos" são insetos dípteros hematö
íages, pertencentes â família dos simulídeos, não
transmitindo doenças nó Brasil. No Norte do Brasil
e em áreas, de Minas Gerais é conhecido também
por "pium", Sua picada é bastante dolorosa, trazen
do reações alérgicas, principalmente a quem não
está habituado às picadas; em uma semana, normal
mente, a reação cessa, passando a' picada despsr
cehida pelos habitantes. salvo caso excepcionais de
intolerância. Os si:n'ulídeos vivem em sua face lar
vária em águas. correntosas, encachoeiradas ou pelo
menos corredeiras, onde a água borbulhe; as larvas
e poupas ficam presas às pedras ou as vegetações
próximas (límo) até a sua eclosão.

Método Prático
Temos tido muito bons resultados, sensíveis

em 10 a ·15 dias, com o simples ato de esfregar as

pedras semi-submersas por água. correntosa, n a 8

regiões imediatamente supérioree e inferiores ãüor
d'água (cêrca de 20 cm. para baixo e para cima do
nível d'água) com sacos de [unta ou de aniagem,

I com o que se matarão ou se desprenderão as lar
vas que não chegam. aesim, a eclodir. Na minha
ex(ileriência pessoal, isso funciona melhor do que
qualquer larvicida, podendo a operação ser repeti
da cada quinzena, para a manutenção do contrôls.
Trata se de método simples e barato, ao alcance de
qualquer fazendeiro e que deve ser estendido den
tro do raio de vôo do "borrachudo", que não COB

,

tuma ultrapassar a 1.000 metros de raio. Ao Sr;
Diretor·Geral. em 16 de maio de 1967. Dr. OlímpiO
dá Silva - Pinto Diretor do DPr:'
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f� "P'ra matar o desejo:
'

,I "il
� ,Só �m bom queijo! ,

�1
f� 9ueijo marca "COR�PA" J
f� E o melhor que ha.� �lÓ:�·�·.·�r-"·'··.·':.��c�c.:.·····..�,;·.··.··.··.r·.··.··.�:·.. ·.··.··r·.. · .. ·:'=D

Universidade popular John Kennedy
Cursos por Correspondência

A Universidade' Popu� i Tributário, Eficiência
lar John Kennedy de I Pessoal e Relações pú·
São Paulo, comunica que1bli,cas. '

estão abertas as inscri-! Para matricula e de
ções para os seguintes i mais informações as caro
cursos, que funcionarão tas poderão ser dirigidas
por correspondencia: Jor· à Av. Gasper Libero,
naliemo, Direito do Tra· 58, 11:° al)dar, S/1.107 -
balho, Oratória, Direito Sao Paulo./'

����������N���������-
! -

'� .

. .!
1 . 1

L FAIllAC I
1 -.' I
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"Torneiro Mecânicos" I1
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Metalúrgica João Wiest s. A.
I.
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