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no uso de SUélS atrlbuic;ões c ten
n. 249, de 12 de JaneIro de 1949. 

DECRETA: 

Professor I"ormaltst. 

EM CAPINZAL A 

II~~~~B.~D~E~~CONCRETO li USES" 

telegrama. s6mente 
publicação. após 
recebido a importância 

As Repartições Públicas 
:;>rovidenciar para que a matéria 
nada à publicidade. seja entregue 
um dia de antecedência. 

As reclamações pertinentes à 
ria retrlbuida. em casos de errCl 
omissões. deverão ser formu.adaa 
",crito. à Secção de Redacio, 110 
xlmo. até cinco dias depoÍF da 
do jornal, 

Bred", pelo presidente da Cãmar. 
VCI eadorcs, dI' Samuel Spritzer 
presidente da UD.·. sr. Marcos Pec. 
vereador e representantes da indú 
( do ::omércio locais. 

O Chefe do Executivo ca!annentt 
seus ilustres companheiros de aar. 
são [oram vivamente saudadO! 

esta cidade laboriosa população desta cidade, 
UtaIlfe comiti· .. a, deu largas às suas .manifestaçóe! 

parte deputado fedE" I ~impaii~ ?el? sr. ~,:meu Bornba 
da. governador eic.t, c ~r·u GmamlCO go·.erno. que VelI! 

Catárlna. o digno e ilu'rre I do ar a sua terra com um dos 
pruneiro mancilltário catarinense. ~r i extra',rdinários melhor~.entos .pó 
Irineu Bornhausen que teve por pa:te . cos, afora úutros aqui )a realiza!la 
do povo capinzalense calorosas e m~ 'como ... eja a grande ponte de cone: 
reclda recepção, sendo aguardado f> sóbre o Rio do Peixe, velha aspir'odt 
entrada da cidade por e'1evado núme:-r I da pr.)gressista população local, qJt. 

de amigos e admiradores. pelo pl'e· felizmente. vlU agora realizado o 
feito municipal sr. Horácio Heitor tão acalentado sonho de muitos 

-o-

COMISSÃO 
DO 

DE REPATR IAMENTO DOS 
CEMITÉRIO DE PISTÓIA 

o Diretor da Imprensa OfiCIaI recebeu a ceguinte nota do Marechal MascarenJ!ll 
de Jl!oraes, PreSIdente da CR:I;CP: 

eXl'rCClCtn li mes rc do r:argo em e<.tabelc('l
t\.(' do' CIP cldadf" 

"A Comissao de Repatria,r.ento dos ;\lortos do Ccm,térlO de PI,tóla, sediada 
C"pital da RepÚblica, PaláCIO da Gue"ra, faz públ1co. que o D.árlo OficiaI da U 
de deses"eis de dezembro de n,il novecentos e c(nquenta e cinco, pã~ma dois doi! 
nOVE! !':ete nove, pubUcou o echtaJ do concurso pau, a seleção do projeto do rnoJIl 
menta naCiOnal. destInado a ~ervir d(" IIlLiusoleu aos rnortos da segunda gra
guerra", 

ocupante l48 cor retra CItada no artigo anterlOl, que exercer~lll 
e& cimento (' cn lno oficiais situados em vIlas c po\'oados. será 

I uaJmen&e c nente, uma gratLflcaçã.., men ai de 
(O tqcen cruzen OS) 

A fr tlte o de. m.&,g kflIJ :J que ~c I(·ft;re êste DeC"rcto vigol'm I' -------_________ ~-______________ -
nt!f d(: ]95(; c n.H) (>1':\ ('oncedJda a p r"!e,t ar que estej.t F'. . ., I ~ • 

c tra Ih ~o "xC""clo pleno da. 6W' funções de maglstérlC). ri' ,cal d~ Faze nda elo Quadl'o UIIIC"/ elo Delf>gado ele Polícia do muni~ 
de orrcntc' cJ ecuçio dêsic Decreto correrá por cont.. ,. o Esta(.rJ:"opara .~csponder pelo xpe de DjoniC'Ío Cc,rqutira. 

T 011\" d,rntc da., Re 17IHO. F,scal, sediadEl l'11 Ar], rn;', Lins \\'andcrlei. Cabo Ik 
d15p( çõc CIlJ contrano. C:a~'acJor, .flcandu dlspensado do cx~,· r"rlT''lc!o da PoHcia Militar do Esta 

FlúrJ, n poha, 4 d<: jancho de 1956. ~'l?O lIa 2í' Zona Fiscal, com sede cm I "'ra 'x(>rcer a fu~çi)es de Sub''Dt 
IRI 'EU BORNHAUSEN ' o~~~~ Ci'l' I1 . ad" de Pnlí~ia dn distrito de 14 
Mon cnhor Pascoal Gomes l,tbrel0UQ t -i'1o ~ I S lan°ctMpyer. OCupanic in·lle'im. no município de Turvo. OI 

. o car~o a clas c K, da 'a ' Nirn ,José, de S{Jllsa 30 Sargento 
-0-_ ~,ral ::JeúA~xlllri"r de Fiscallzaçãn, rio Policia Milita" do Estado para eJi'!: 

\ 

·,u r ro ntro o Estado par . do o-
, , ..... ('" ci" ta C; ."~ , a cnca"- crI' 3 Itlnçõ~s ri" Sub-Del"ga 

de 2 de janeiro 11e HI5G I OI e;, Quarlro Único <lo Estado co e' 'J ,o\mISS(IO ROdoviáda C'lm Púlícia do cUsll'ito dc Angelina. na JIIf' 
('1{ Te'lel I no Centro d' S . t. nl l ( (In . • llélCu Ja, .. ' _. 

ESOl VE J . c • ai de de Jeln- An OJ1Jo Ribas M 'H 111<.11"0 <Ie S"o ,Jo~(>. 
i ~".:'! ~ontlnu. r até" dia :l rle r"Itgo da classe K' ri~ {J, .'~cu?ante n" I Orita FI'fl,andes <lo Amaral. 

1° uH ii,' "Í'I~'P~dia~l;l~ de ;xtpnsão Unive ~ I xlliar de ~'iscaliza~ão ~1~"Qell a de A,~ t, d, En ino Pdmário. padrão ,. 
de I T.ei ,1/"., <Ia Unl'v,' n~ I daCUldadf' <le ;\J... ('o do F:st ... elo J)ar" ,.n' C' uadro Un' Q a<lro Unl"o ,ln Eslado (E~coJa 

• 'lSlra" de S-.... r" -' alT"gado d~ ,,. J I I P, n" 'I d J I - no rau- :'l I'JrrlJ !=:ílfJ RrJdovi'; °r n u o1(:l (r ,,,:' '(I il (J ri o e 
--~~~~--------~--------------~ 


