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Art.ur Müller

Diretor:

EUGÊNIO VITOR SCHMÖCKBL

,. '

EMPRÉSTIMO:
5,5 Milhões de Marcos�

A palavra do ÉCOS DE 'UMA EFEMERlDE
Comandante 'Paula

.

Ramos Os 35 anos de existência dos "Veteranos" de Imlai;1
,

� .'

Conf.o-:_me _ ,no�iciamos .Kohlbach, Jorge Mattar, 'dador�s' dos "Veteranos",
em edição' an�erIOr, teve Otto Hiendlmayer, Heiuz nas pessôas dos srs, Fre

lu�ar, em Indaíal, sábado Mahnke e Aldo Jensen, derico Hardt e Arthur

ú�tImo, um g�ande acoI_lte- em frente da S. R. Indaial, Wamser e, ainda, osque
CImento .Roc.Ial-esportIvo, foram

.

recebidos com impulsionaram o clube,
com a Ilnalídade de co- verdadeiro "b.ombardeio" à partir do 5.0 ano, srs.
memorar condignamente de saudação. Altrede Schroeder Alvim
a pas�agem do 3�.0 an i- Depois da triun�al re- Hardt e João H�nnings
versárío da Equipe de cepção, no bosqueSituado Filho. Na ocasião teí
Bolão "Veteranos", filia- às margens do Itajaí-Açú, ofertado artístico troféu
da à Sociedade Recreá- verificou-se suculenta, ao' Az de Ouro alusivo
tiva Indalal, transcorrido ehurraseada. ocasião em à data:

' ,

no día 1.0 do corrente. 'que, em presença do . O encontro de-bolão

Para. assinalar. a grata Prefeito de Indaíal, sr. que teve duração supe' �

etemeride, convidaram a Alfredo Hardt, do Prest- rior a quatro horas ote
guapa equipe do Az de dente da Sociedade Re- receu lances verdadei
Ouro Boliche Clube, creativa Indaial, sr. dr. ramente sensacionais
filiado BO C. A. Baepenríí, Wigand Persuhu. a Rádio levando os "Veteranos"
desta cidade, que seguiu, Clube de Indaíal não só no final a melhor sôbr�
sábado passado, depois se fez presente às sole- os 10 'classificados de
de uma' breve "parada" nidades, colhendo ímpres- cada grupo, com uma

para abastecimento, na sões dos antigos e atuais diferença de ,28 päus
Barra do Rio Cêrro. boloriístas, como regís- colocando-se, como me�
Compondo-se a cara' trou a palavra do Prefeito lhor homem da noite

vana j.araguaense dos da localidade" do Presí- com 39, 40, 43 e 45, tota� ,

desporttstas Josê.Narloch, dente do Az' de Ouro, lizando 167 pontos o

Alfonso Buhr, Heinrich Eugênio VitorSchmöckel, bolonista Schmöckel da
Getíert, Wilhelm Lauter, do orador oficial tio clube equlpe visitante.

'

Wolfgang Weege, Eugê- visitante, sr, Wolfgang "Nem só de pão vive
nío Vítor Sehmõckel, Weege e do sr. dr. Renato o homem", _: diz um di
Walter C. Hertel, Raí- Ferreira de Mello, em tado e acrescentamos
mundo Emmendoerfar, noiDe dos "Veteranos" e que um esportista não

Eugênio J. da Silva, Ger do seu Presidente e atual vive só de bolão. Qs
hard A. Marqu81'dt, Heinz Rei do grupo, sr. Erich. p o_ e tas improvisados,

�

-'----'''-;-'C-_;_:-'-__-''-- .-�=-:.:.-;--=-,;__ _:_ Stange. tambem, dão o ar de sua
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Na oportunidade" o graça e, - mesmo não

Ice uce merece nossa, so I arie a e �;.a��lf:�ngA�::g�U!� �l�a��á��:���rc:�:}:
feliz improviso saudou meio de' 22 ,estrofes' co�
as autoridades presentes, piamos cinco,' por �nde
os integrantes da equipe se vê q,ue, apesar da
aniversariante e, de módo idade do clube cooti
particular" aos velhos nuam jovens os �spíritos
bolonistas presentes, fun- 'de seus integrante,s: '

Já refeito de um derra militar dos maís destaca- da Silva, hístoriador da
me periférico, o Coman. dos da nossa Marinha de terra de Hermann Blume
dante José Francisco de Guerra, honrando as maís nau e atual Diretor da
PaulaRamos, devidamen- legitimas tradições da Bibliotéca Municipal "Dr.

-

te- instalado' no seu "quar- gente barriga.verde, cu Fritz Müller" �e Presíden-
-tel" e residência, à Rua jo pai, (no dizer de "BIu- te da Sociedade Dramá-

.
São Clemente, na Cidade menau em Cadernos", tíca e Musical Carlos
Maravilhosa, voltá a es Tomo VI n.s 1) "unido Gomes, de Blumenau,
crever gostosas .míssívaa; a08 homens que dirigiam outro filho ilustre que
saudoso do rincão blume a politica republicana em ainda recentemente este-

,n.aueiDse e da terra cata- Blumenau e que conta- ve em visita à' Alemanha,
rmense que "lhe serviu de vam com a quase unâ- à convite daquele país
bêr'ç.o.'

.

,

'

nimidade da -

população amigo.
Depois de agradecer dêste Município, Paula liA Tribuna de Imprensa",

a visita .que
: lhe fez o Ramos fo·i. na tribuna da o "Díárfo de Notícias" e

nosso diretor, informa Câmara, como ns da- im, o "Jornal, do Brasil",
'nos que o "Correio do prensa, - pois foi um continuam chegando re,

Povo;' está chegando jornalista vibrante tam- gularmente à nossa reda

normalmeute e que a bém - prestou relevan ção, com as oportunas
"Revista Luso Brasíleí- tes serviços à Blumenau, observações do nosso

ra", do Estreito, serviu circunscrição eleitoral caro Comandante, sem

para atenuar a nostalgia .em que baseava o -seu pre .utualízado com o
, que se instalou no cora- prestígio político e que intrincado problema da
ção do bravo militar, ao, nunca lhe faltou nos vida brasileira.

'2,
mesmo tempo que fQi momentos maís difíceis '

surpreendido com a re- da sua carreira. "Merece,' Grat�s, .

Comandante,
messà da' esplendida assim, que .a sua memó _pela Mlsslv� e que, com

, "Revista do SuJ",' edita, ríà seja cultuada.e que o
a restau�açao da: saúde,

da naacolhedora Blume. seu nome figure entre que, multo �stlmamos,
nau, .sob" a direçã-o de os dos graudes vultos do volte a nos brtndar com

seu conhecido, dr. Osías nosso passado." outras carta.s que tradu-

Gl!imarães" re,vistà cuja zem o sentImento e o

existência até então des, Do seu tempo podemos pensar de um homem

conhe,cia. 8!lotar o sr. José Ferreira experimenta
:' 'U. ,Comaoo&ilte Paula
Ramost'muito generosa,
mente, elogia a nossa

erliç_ão de 15-8-64, "que
,muito ,apreéiei pela va·

riada matéria nela con' Noticias tristes acabam precisando de um pouco
tida" destacando "o 1e, de chegar ao nosso co-, de solidariedade humana
mocratico concurso ba nhecimento. Até o mo- Murmura-se que a Vva.
vido' pai'a escolM de um mento em que redigiamos Alice Luce seria inter

"Cognome a ser dado à esta nota, encontrava-se nada num asilo. Nós sa

próspera cidade de Ja no Hospital S. José, desta bemos que isso vai doer

raguâ do Sul, atingindo cidade, a Sra. Vva. Alice muito o coração da
a surpre�ndente cUra de Luce, espôsa do finado veneranda senbora. Irá,
2.067 sugestões": dr. Godofredo Lutz Luce. certamente, partir o único
"Outra matéria lilUito' A nossa querida "Schwes élo que ainda a mantem

.
útil", -,:' proBse,gue o nos". ter Alice",. assim a co viva e o desej.o -sempre
so admirador, .:_ ,"é á nhecem ,milhares de manifestado de nunca

que'
.

consta na ,coluna 'mais sair d-e./ Jaraguá,
"Comunidade Auricola", pois a pessôas, está, beirando cidade que ela ama aci

divulgação destes assun. os 70 anos e com a saúde ma de tôdas as coisas.
tos de certo hão. de .8.. p�ecária., Sempre de de- A sua casinha engraça
proveitar � ,aqueles que dIC�ndo aos outros .e dinha é o seu mundo de
se dedicam às atÍvidades centenas ou talnz ml- mulher solitária. Dedo no Dod- O�I·,-a'gro-pecuárias", lem:' l�ares, de Jaraguaens6s. Por mais confortável

.

'

brandó o Comanda'n'te, vI�ram ae mum;to pelas que seja um, asilo, nunca'
como' subsídio de', mais ma�s, da

C)
parteira que, é como ,no aconchegq, do Esses dias procuramos

um "capitulo" da bi61tó- durante 3-: �nos, exerce� .lar. Deviam os poderes repetidamente o "SEU

ri,a de 'sua atribulada o s�u OfICIO.,com_dedl- constituídos olhar com SUNABE" jaraguaense,
vída, a sua encantadora caça0 e _a mms;jcompleta carinho o prol}lema a pois querj.�mos pô lo ao

"Granja São Jorge',', nas abDegaçao� HOle, os !(leus que cbegou essa querida par, de umi assunto inte

proximidades, da prospe recursos são parcos e um figura de nossa cidade. ressante e que era de

ra cidade d� "Màvques, certo instituto, pela ação' A municipalidade certa sua alçada.' Mas comu

(,ie Valença", no norte do. de um fiscar, cortou a mente' diRporá do nume� não encon�ramoB o "Seu

Estado do Rio ,de Janeiro. ela as úftimas esperanças, rário suficiente para SPNABE" ·e/ agora já
Para 9S que aind.a n.ão de póder_ dispôr de. :ma- atendei' êste. caso espe- passou ö momento opor

conhecem 'o Comandante nut�nção. �Assim como cia!. _
_

tuno para 'uma providên
José Francisc'o, de p'auHí -Ínilharßs precisaram da, ; A ,'''Schwester Alice" cia sôbre ,o dito assunto,

Ramos, devemos 'a.dicio- "Schwester Alice", hoje, ,não pode Ser arrancada vamos aguardar _90vá

Ilar que é filho ·de até- c(_Jm a ,ôabeça completa .. d� sua cidade. "Schwes- ocasião. E adiantamos,

tinta familia, dQ vizinho mente branca pela impla: ter Alice", ao longo dos que seíQpre que �ncon-
'

Municipio de .,;Blumenau, cável velhié�, ela está anos deve ter adquirido tramos um caso que me-

" um d' 't d 1 reça uma providência ,;
,

..o-__:-------�o---------9 ,Irei o e que e a,
"Suna'biana", não 'deixa. .

'

A Associ!ação Ccimetciaf e Industrial de Jaraguá

l,--:-'-------� ---:-----:-"
nunca se valeu. Até -bem do Sul, vem oferecer. a vendd, a quem'melhor oferta

..
II Aviso" ao Pp,blico II ���:O"g:!�1� �a�:����� '.�'!'.i. SßNAlÉ�c,:::r J�O :g��:�,ar, a má�uina de escrever dós caraclerisHcas

II
' "

, II 'da vid�� Precisamos en- raguá. '

Marca: Naumann IDEAL - ":p,ro.ced: �Jemã
,

. II AJAG'ENCIA DA CAIXA ,ECONOMICA II carar a situação de D' N: D. Tipo: ..standard ,

II'
-' - .

"
.

.'

II
"Schwester Alice"· de ����� 90 espaços

'

",�,'� II
FEP�RAL DE SANTA CATARINA, . " 'frente; para não cometer· Estódo de r"ol)servaç�o: bom

"I "". ávisa que, a partir. do próximo mês II mos. um irrepatá'vel êrro Cure seus males e poupe seu'

,

, .'
' "II de Julgamento bOQl dinheirQ comprando on ,

Os interesS,ados poderão' examinar a referida

: II' de outubro"venderá_�iretamen�e·ao público It
" ,.' " FARMAGIA ' NOVA máquina na sede da Assciciação, no horário das 8 as

,II' I� s�m interferen,cia de cambistas, - os II, ßste, Jornal e ",1' s.eu '- '8 ROBERTO PA HORST 12_horas, nos dias úteis.

,
dll'Ator, vereador com,. que dispõe de maior sortimen. As propostas deverão ser encaminhadas a Asso- .

'I'
.

bilhetes da, ,�ote.ria Federal, pelo'preçode n a�s�nto na Câmara l\'I� to na praça e 'oferece seus arti- ciação, em envelop,e fechado até o dia 30/9/1964.

,I custo ou seja Cr$ 3.570. 0.0., " n ,mclpal de. Jaraguá. do gos, à preços vantajosos, A Associação reserva-se o direito de recusar

_,�
,

"

'

_

"
, n Sul,' t�m SI�O procUr�d? Rua, Mal. Deodoro 3 .' Jar!lgm as pmpo,stas uma vêz ,0 valor não seja satisfalór,io.

o-==::;,:r======o=====;:::===o por , lDúIQeras. pessoas Jaraguá do Sul, � de Setémbro de 1964.

que temem seja ela inter
nada num asilo, Seria
brutal, demais, ver con·

sumar�se essa ocorrên
cia.
Por isso lançamos êst&

veemente apêlo à tôdos
os responsáveis desta
terra: não deixemos a

"Schwester Alice" rele
gada ao esquecimento.
Ela ama Jaraguá do Sul
Pörmitàmos que aqui
permaneça até o seu

dflrradeiro dia.

.'

ZUR ERINNERUNG AN DAS -35 JAEHRIGE
JUBILAEUM DES KEGELKLUBS "Os- Veteranos"
INDAIAL ,- 1929 - Hen.' September -' 1964.

1. In Indaial, ein }\:egelklub
ist 30 J'ahr im Schub
und wie es ist bisher gesche'n .

Wird el' auch weiterhin besteh'n
.

2. Es steht der Klub der Veteranen
Mit 15 Mann Heut auf den Bahnen,
Sie Kennen alle ihre' Pflicht, .

Doch Engel sind es leider nicht.
3, Die Veteranen werde_n bleiben,

Ein Vorbild fU9r die junge Schar,.
Und wenn wir,.79 schreiben, .

Dann' feiern sie ihr goldenes J&hr.
4. Dann Woll'n wir nochmals Keg�l Schieben,

,

'Und feiern, so wie heute 'hier. - .

Von dem7"der vorher Tod geblieben,
Trinkt dann ein Anderer sern Bier.

5. Gedenken.wir allhier am Ende,
'"

Herrn Alfred Schroeder noch Gan-z fix
Als Freund und Ehrenpra�sident,

'

Jedoch zu Melden bat er nix. �,

Concorrência ,Pública

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fazem anos, hotie :.''

ASSIN'A1"IRA: I

I\tiual ••
,

• Cr$ 650,00 O sr. Waldernar, Grub-Semestral. • , Cr$ 350,00 ba; .

\Avulso. . . .' Cr$ 30,00, , D' 16
_ � .'

' ,- Inácio filho dõ sr" 'ta :
,

.BNDERÊÇO:':;j
4J'viilo' Lemke residente

Albano filho do sr.
Caixa Postal, 19, '

,

em" Rio da Luz Vit6ria; J L'I\venida Mal.' Deodoro, 2m
.

- Elizahethe esp. do cão ,yra;
Jaraguá do Sul -,S. Catarina sr. Wendelin Schmidt re.,

'

- Sra. Anita Zoz resi

aidente em Jaraguäsiuho. dente em Estrada Schroe-
'der.

'Emprêsa Jornalística
"Correio do Povo" Ltda.

- 1964 •

\ Diretor
Eugênio ,Vitor 5chmõckel

�
,

"R�gistro - Civii
. .

,

Auréa Müller Grubba, Oficial
do Regist.o Civil du 100is,

) trito oa Comarca de Ja' àgüá
do Su, Est » do Je Santa

Catarina, Brasil.,
Faz sabe r ,�q'le comparece
ram no" cartório

-

exibindo os

documentos ex gidos pela Li
atim de 'se habilitarem para

-casar se:

.Edítal nO 5805 de 1-'9 64
Waldemar"Koepp e

Ilss Rux

Ele, brasileiro" solteiro,
lavrador, natural- de Ja-

, raguä .do Sul, domiciliado
e r�siqeote e.m Rio Oêrro,
neste distrito,' filho' de
Paulo Koepp' e de Joana.
Lange Koepp
Ela, "brastleíra, solteira,

doméstica,'na\ural!ie Ja'
, raguá do Sul, domiciliada
e resÍdeme 'em Rio Cêr
r.ô, "neste distrito, filha de
Ernesto Rux, e de Irma
Liesenberg Rux.

EdUà{ n. 5,806. de 5-9 6411
Ivo Baumgflrtel e, 'IAnita Kueste.r

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Ja.ra·
guá do Sul, domiciliado (,

residente nes'ta. cidade,
filho de Artur. Baumgel'
tel e dê Hulda Jungton
aaumgertel

,

Ela, órã�ileir�, solteira,
doméstica. natural de Ja
raguá do Sul, domicilia-
,da e residente nest._'" ci
dade, filha de Reinholâ
Friedrich Kuester e de

Cilly Kretsch�er Kuester.
'Edital n. 5.801 de, 9 9·64

r=s=C;"'e'i""Ã==is=='l Negócio' Urgente', BI flN C fi

\.\::::�::::;.:::::::::::::= :::::::::::::=::::::�':::� h:ae��:�:;i��8��C!:::een: 66 IR A ]])) Pa IR
"

Ana esp. do sr.
com ,área ds 3.332 m2

---......-------------,-----

João Weiller residente em

Estrada Jaraguázinho; com 50 mil tijolos. Grande e promissora programação soctal, acon-
O sr. Bertholdo tecera-no dia 12 de setembro,' promovido pelo lraíere

Panstein residente em 'I'ratar cl,M-ário Airoso Tênis Clube; Inlctando com a à-presentt.ção' do 'espe-
Jare auä 84. rado Desfile de MOdas, e concluindo com o grandioso

IbU ou Arno Hensehel. baile, abrilhantado pelo Conjunto Tupy. .

'

, .X-X
Sába� p.p. às 17,45 na Igreja Matriz ao som

da marcha nupcial deu entrada o cesal Hane. Lore e

Edson Dornbusch. Após a cerimonia religiosa,' os
convidados foram recepcionados no C. A. ßaependí,
onde o' serviço -de Copa e Bar foi muito �Iogiado.
Digno de note foi a elegância, dos convidados, pera
êsre grande acontecimento. '.'Radar,Social" cumpri-"
mente- os nubentes que viajaram pare o histórico
Estado Baiano. -,' I

X --,X
Bstá a diretorla do Grêmio das Orquídeas em"

penhada em realizar' o seu baíle das debutarrtes que
seré no mês de outubro. ' ,(

, x - X
.

_ Regina Heusi, um dos brotinhos da society, erri-.
preparativos .para seu debur nó C. A. ßaependí com

um belíssimo vestido menina-moça'.
X-X

Movimentada aconteceu a reunião socíel com a

presença da brotolândie sociely na '2.& feira p. p. 'no
C. A. ßaependt. Oumprtrnentos a simpática dlretorte..
pele grande promoção.

'

X-X'
Em festa o lar do' simpático casal Marcos Delpé

(Adelaide) com a chegada de seu primogênito que
receberá ria pia batismal o nome' de Idelson Marcos .

Aos' estimados pais os cumprimentos J"'de "Radar
Social".

'

f" X - X
Transcorreu 3,a feira p.p. o antversérío natalício

de nosso colega Mário Bastos, que desfruta em

nossos meios sociais e esportivos sólidas amizades,
os c'umprimentos', desta coluna.

r X-X
Dand_o moslra que não podem �squecer a "Pérola

do Itapocú", eSliveram alegrando nossos meios sociais,
o� jovens Zico, Florisval, Lufs' Carlos, Edson,
Márcio M., Mário Rau, Nelson, ora estudando em

Curitiba, também Gilberto, de Florianópolis.
,X -,X

'

"J
Em todos os acontecimentos sociais a srta.

Elisa;- sempre bem acompànhada pelo ·jovem Sil'o"
num' romance que florece.

'

-

X-X
Segunda feira p.p. no I. Tênis Clube, desenrola,

ram-se as disputas de tênis, esporie êste que está
sendo muito praticado enlre os seus adeptos. Infeliz
mente o tempo adverso não permitiu'que S� chega�se
ao final, não hóvendo a e�púada consagração do
campeão.

apresenta

,I' Aniversários

mayer.

(

Vende-se
Uma casa 'de marenel

no centro da cldéde eo

lado do Banco do .ßrestl
S.A.

Faeem anos amanhã:
Dia 17:

-,

:Alfredinho Sckiöa re-

sidenre em Curitiba Pr.; hone filha do sr.

.:... Bra.Tlse Mey Duarte poldo Reiner;
esp: .do sr: Osmar Duàrte - Vit6rio Glowastaki;
residente nesta cidadej - Heraclides de Almei·
,- -:: Sra. Noemia da Ou- da residente eil} Lapa Est.
nha Jacobi residente em, Paraná;
Itapocusinho; - Ivan JaksonIilho do
-Sr. Alexandre Costa. sr. Acásio Baumer.

Leo-} Informações com a sre

Rosalina Werner ou nesta

redação. r

Iaregué do Sul, 22' de
julho de H64.

Ven.de-se�Dia 14: Dia 18:
Rodolfo Ehlert;
- Hugo Horst;
:.... Sra. Vit6ria esp. do '

.

- Helmuth Bayer
sr. Ofto Nagel residente sidents em União da

em Retorcida. t6ria;
.:_ David Moreira resi

dente em Itapocuzinho;
_ Udo Staots;
- Cacilda de Medeiros

Teixeira esp. do' sr. João
Aniônio Teixeira res. em

Joinviile;
- O jovem Waldemiro

filho do sr. Walter Barte},

Vva. AnnaGums: Loteamentos a Estrada

re- Blumenau de propríeda
Vi- de da srta. Isolde Híendl-

Dia 15: Informações com o sr.

Otto Hiendlmayer, nesta

cidade.Wilson Luz residente
em Ouritiba;
- O sr. Waldemar

Gumz;
- Sra. Yolanda Pradi

Lenzi residente em Curi'
tiba;

MUDAS
Frutiler"s e Ornamentais

II Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, J a
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Ciiroélias, (loní
fera's, Palmeiras, etc., etc.

'-V·E -N D E - 5 E
Uma propriedade corri 1.200 morgos - terras

apropriadas para o plantio do ilrroz - contendo
o �eguinte:
Um bananal com 10,000 pés produzíveis.
30 m,orgos de arrozeira plantada.
tO mil metros de valas para arrozeiras.
Umél estrada construidé:l dentro do terreno(2.500mts)
250 pés de árvores frutffera,s enxertadas.
1 casas de madeira.

. Õ pasto .cercado com aram�.
t2 mil pés d,e aipim.
1 Batêdeira n.O 3 - com motor - ótimo estado.
1 Carroça - etc. elc. etc.

PEQAM CATALOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel

-:- CORUPA' -

x-x
Realizar-se-á dia t 9 -de setembro, e'm.São Bento

, e '

do Sul, O baile 'das debutantes, com a esperada pre-
sença da'srta, Ângela T.-Vasconcelos, Miss �rasil, 64.' ,

X-X
PENSAMENTO DA SEMANA: �"É Ião ra�o

encontrar benefícios agradecidos, como benfeitores-
desinteressados, (Célio Devenatf

.

./

,-
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PASSIVO,
:)ão� EXigivel .

" ,

Capital, Deprecleção, Devedores Duvido
r

SOS, Reserva Legal, e Res:rva Especfel 10585.127,90
Exigivel curlc-Ioilgo prazo

"Gontas Correntes, Contqs Mensais, Divi
dendÇ>s, �Duplicãtas.'Pagar, Emprestimo,
Fornecedores e Obrigôç,ões Pagar 40,235.881,30

'C/Compensação
Depósito DireJQ,ria e Seguros ' 1.040.000,00

"

' .

" 51 861.009,20
( ."""'. J

t �

,
_

.---:' .

Demonstr. da�conta de L'[OROS E PERDAS

Com.·e Ind. W. RaduentS.A. Lt:JI::Id';lt' KIcE��Ed�B' b�d·0�A"tI1 Irtfl\m'T1Tllrnll"A1dJl:AI,;f,b' � «Jf'tf(ír�TId)) r

.

n us fia e, ome,rc�o e e_ I as '. I 'LIUI llli'llli \\licol''lli� ß\� li n�lUIll<mRELATÓRIO :DA. �IRETORIA .

I

'ED,IT,AL DE CONVOOAÇAO �

,

Senhores Acionistas:
.,

�

Atendendo 'a'o que �dlspõe ÕS nossos estatutos e Assembléia Geral Ordinária
/ Hoje na parte de Economia Doméstica, Iala

legislação em .vlgor, vimos de apresentar aos senho- Ficam convidados' os Srs. Acionistas para-
remos sôbre adubos para a cultura �e verduras,

. res ectonísras o' balanço Geral e a Dernonstreção da participarem de uma assembléia geral ordinária, Il. legumes etc. .

.

.

.'
, '"

conta de Lucros & Perdas,. encerrada em 30 de [unho realízar-se no día .14 de -Setembro de 196'4, às '15 '. Crem,?s que tôde dona de casa .esperta não
'" p. findo, bem como o Parecer d'o Conselho Fiscal. horas, na séde social a Av. Mal. Deodoro ·,n0. 657, d�vIde �aIs do valor dos adub�s em sua. planta,
O resultado apontado, assenta

.

rigorosamente em em .Jaraguä do Sul, afim de apreciar a seguinte -çao. Nao percamos tempo.. entao plantando- em.
Ionçamentos, e, -para maiores esclarecimentos que os .

O R DEM DO D I A .

. terras magras esgotadas, que nada- produzem.
senhores deselerern, estamos "ao inteiro' dispôr, na l.J� _.' Aprecíação do relatório' balanco e _ Adub�, sua terra e, colha com í>(·.8zer,o� resultado�.
sede de nossa. sociedade. .

.

C YF. '
"

Y pa Cada adubo tem um modo ·espeCIal de agir

)araguá do, Sul, em 4 de julho de 1964. �e::er5 ��_190fi��elho íscal do eX,er,ciclO! encerrado sôbre; as plantas. 'Os adubos' azotados isto é os

. \
Wllhelrn Radue,nz, Diretor Presidente 2.) _ El�ição da nová diretoria:

r· gue c�nt�m azoto' ou nitrogenio, são. �e�essár!os
': Delfino Raduen.z, Diretor Come, rcíal ' 3) _ Eleicão do Conselho Fiscal'

� a,? crescímento das plantas. As hortaliças, cujas
_

.Y. ' folhas comemos, como o alface, a cou�, a couve,4,) Assuntos diversos. ,flor, o agrião etc., necessitam de bastante adubn
NOT�: _ Acuam-se à disposição dos srs, azotado. O salitre' do 'Chile é um adubo azotado.

Aeionístas, os documentos de 'que trata' o art, 99, Quando aplicado com técnica, êle prôduz ótímos
do decr-Iét 2.627, de 26·9-40. ' reaultados., Não usemos porém demais Salitre do

Jasaguä do Sul 15 de Agôsto de 1964
Chile, n�s I?lantas que produzem Irutos, pois iria-

"
.

. mos prejudica-las.
Gertrud M. L. L. Kienen • Dir. Presidente Os adubos Iostatados, os que contém fósforo,

são essenciais à frutificação. Além disso, propor,
. . clonam vígor às 'plantas novas e tornam -oa-vege

.M.etalú rgica João Wiest S: A. tais mals resistentes às moléstias. São adubos
fosfatados�: a Fosforita de Olinda, e o Supertostato.

, A Fostoríta de Olinda, contém além do fósforo, o
cálcio que é o pó íudíspensávél à vida dás plantas. "

,Os 8010s ácidos são corrigidos com a aplica
ção de cal, ou calcáreo em pó. Este, terá seu
efeito no solo, 3 mêses após a sua aplicação.

'

Muitas vezes n08 fjzeram a seguinte pertunta:
Após quanto tempo poderemos transplantar ver,
duras em terreno que recebeu a aptícaçãn de
calcareo? O efeito óo calcareo- sôbre a terra
surge após osê meses da sua aplicação: mas, não
prejudica nenhuma planta que 'seja transplaritada ,

nêsse terreno, antes dos 3 mêses,
O Potássio é outro elemento, indispensável à

vida das' plantas. Contribuí para a frut_ificação"
para o bom sabor das frutas, aumentóndo também
a resistencia das plan,tas contra as moléstias.

Minha amiga, não a quero deixar -assustada,
ao dizer que uma planta necessita de todos' estes'
adubos. E a senhora talvez não saiba onde en.
contra los.

Vende-se uma propried�de contendo uma

casa d� material e uma casa de madeira, situado
O estrume do curral contém azoto, fósforo', potássio'

R E
e bastante matél'ias, orgânicas. 'A cinza de ma-

à ua pitácio Pessôa, 497 em Jaraguá do Sul. deira é muito rica em cálcio, fósforo, potássio;_
,Informttçôes com Dr. Piccioni, em Gorapá. etc. Faça então, ,minha amiga, o composto, e terá

(jHD�_@I8Ii18_l1IISliI8l!18�ltdI!Si<ilD88'1Z?IiI8'1Z?(i ;\lma reunião, de todos �os adubos necessários ao

I
.

II! sucesso de sua horta.

17947.969.30
.

FOTO PIAZERA I' É claro que os adubos comprados são mais

-1-=7_-,9-4--7�.9-6�9-.D-0""·1-7-:9-4-7-9.69.30 DBPRONTB Á. PRBPelT.URA _ JARAGUÁ "DU' SUL
concentrados (mais fQrtes), mas se usarmos"maior, -

�, • ..;_. I i1I
.quantidade do nosso composto, . teremos os meso

I. Jaraguá dO�'Sul, em 1.0 de julho de 1'964� GI! fotogr.afias em Oeral. - fotocopias de DocumenÍ<.Is - 'mos resultados. '

Im filmes e ,Material foto - Aparelhos e Acessórios Se .0' esterco J'á tiver alguns dias_ não pode.

Wilhelm :Râdue,nz,' Diretor Presidente,
-

I !IIi
, .

_,' I. A pedido. at

,ende
a ,domiCiliO 4& tambem haver ferm'entação e por isto não esquenta.

Delfina 'Radueoz, Diretor Comercial
Hilb�rt Raduenz. Direto! Gerenie

em loealidade. 'rizinhas Para maiores, esclarecimentos; derij'a,s'e' ao
Eugênio Vitor 'Sêhmöc�el; Contador ��@I8�88I!!161iiU�itõI8@i_ AQiW'_�IiI88!lS8l!B<! ES,cl'itório da ACARESC ao' lado da Prefeitura

. " .,

eRC-SC 1,� - DEC. 51.088 ,

..�::::::::::::'::=::::::::::::=:::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::.::=:::::::::::::::::::::=:::::::::::�
'Municipàl, as 2a�;�fi:l' MARIA 'BECKE, R, _ E'DR

JPAR.ECE·R DO' OONSELHO FISCAL !l A represéntante do li
,.Os 'abaixo as;inados, membros componentes do II ·Superenxovais Blumenau / II �

Cons�Jljo Fi�cal, desta .Soci,ed'ade, tendo examinado .111 ·I}.l"detidamente as contas -de resultado, demonstraçâoda' .

CO.Dta'. de Lucros � Perdas, bem come o Balanço II Da. RACH�L LBHMAN_N, em JlIraguá, Corup�.. ii De ordem superior, ficam convidadas as pessoas
.
Geral -encerrado i'm '30 de junho de 1964. são de;l Guaramirim, Massaranduba e BSlrad,a Schrreder" lI·abaixo reI_ãcionadas a' saldar�in dentro de 30 clias,
pàre,cer "'q-Ue., os r�feridôs átós' devem ser aprovados :: precisa' vendedor(a) com ótima comis"ão II os seus débitos relativ-Os as prõmissóri'as não resg,o-
nos' seus ;precisos. têrmos, pela Assembléia Geral li' , ,.

-iI tadas na época pr6pria, refef�ntes,a compra de-gada
Ord'inári'a 'é) ,se. r.ealizar oportunàmente. Nada mais iI Informações à Rua" Juscelino

'

Iii do BSTADO:

tenap havido!a tratar, .encerrou-se a pt'esente reunião' !!
' ,

Caixa Postal, 90 I
_ Sr. ALFREDO i\1eYER

e, para constá" vai po� todos abaixo' assinada.. ii· Jaragu'á -cloiSul - sc II �Sr LEOPOLDO 'PANSTEIN ,

.,' : _Jaraguá CIo Sul, ém 4 de·.julho de 19M:.' �:::::::::::::::::::;::::;::::=::::::=:::::::::::::::::::::�:::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::Jl . Sr. GBRMANO HENSCHE'L
"- Aifredo Krause', .1:::::::::::::::::::::::::::===:::::::,::::':::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::-.::::=:::::.::�. . As promissóri'as não resgatadas no prazo acima,
Alfreao Gielow .

::.�:.::: 'B'lo't-,_ec Ja"ragua'
�

Ltda.. il�!!:.: serão remetidas à Car/ório pará 'a�devidá {:ob�atJça: ...

E�mun�o Bruch
_

. Coletoria Bstadual - de )éirag'uá· do Sul, _� de
, II ...,

'
. I: setembro de 1964,

",A', ii· _50' B�OS �de ouqßcf oa orle de coo;lruir' 'ii
, :,,, -'

;-
-

t

ii Eábrid de Blacos� (le 'Cimento para, cons' 'Il '

EDITAL D,E OO�VOOAÇÃO .'ii tru'ções: Se V.S. pretende construir, .adquira !iI
i----.;.._-----.......-�-----........-..;:;.

,

_' .' .

' '.' . !! >,9 mate-r,tal dasta fábrica que é o mais' mo- ii ,-"'
.

�,

,

Bao conyIdados os �enh,?re� aClOmsta.� � com- ii' ,derno' e a construção sairá mais ba,rato.' li' " Antonió",.
parecerem 'na séde da _ sOCiedade, -no dH� 26 de, ii '. . ,�� • :

' li E11r:�D l[ C lO C R
' ;Z-

Setembr'Ó, às',15 horas, "áara d·eliberar sobre a 'ii rI f
'

'_ '. FRANCISCO, MOD,ROCK
"

n ,. ,-, ..
' .,� .. ::f_

.
"

.

- ',...
. II fi ormaçoes com.' : '

'

li" 1,' '"

. :,,', AêSEMBLÉIA GERAy ORDINARIA, ,- 'lI".:",," LE9POL�0 KARSTEN ,fi ,,�Oirurgia e', Clínica de Ad"ultos e�Criai1Qas
com a_se�uinte�ordé�',:do:di!l:�-? :' ." ,J �'!L' ".-" \" ,.�n-esta praça' - ,�" ir 'Par"tos,-'·Doe,nças de,'Senhora's

,
a). DJ�cussap' e aprovaçaodo Balanç� Geral. '''::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::i:::::::::;:::::::=::::::�::::::::=:::.::::::::>::::::::::::::::::::::::.:..# .

_.
�-, " .-1 ..

,

p)" Eleição do Conselho Fiscal e seus suplentes.·
.. ;; _ ; _ ..; ..;... , ..__ �..:._; _....; _

HO,SPITAL iJE,fS,ÚS',�E NAZARÉ • CORUPÁ'
" ,��,c) Assuntos d.jve:�sos,.

. -

, [F:
.. ··_· · .. ·_ .. · ..

··:
.. _ � ····.. _· -::

.. _ .. · ..

·:-·_ _' ,.._ :- � Residência: Dr: N�l'eu Ramos, 419
"

'.' NQTA:·Achams� à disposição dos Sen_hores ii DR IVO KAUFM-ANN ij C,OH,1IIJ'PÄ '�AN�A.!CA.::nrAR.nCNA
'a'cfonistás, ria séde ·da sQciedade, 'o_s documentos li., " ii
de que trata o árt:· 99 do Decreto LeÍ 2627 .�;le ii ii

26.9-r94ó., .

'. tL ." '. �-' >It .' I

-- I!' m'ti)����ASSEMBLÉI� GERAL· 'EXTRAORDINÁRIA ii, _. jj .

'"

.' ...

'

�

-

com inicip às 15,30 noras jlO' diá 26' de,' ,Setem'bro,' ir- Cons�llório: -: Rua Pres: Epitacio Pessoa 139 ii Dr) Relnoldo Mursl-.
>'de 1 :)64, e a seguinte' ordem ,do dia:

'

{! !! ,
--

II
."

,

t
: . a) 'froposta de aumen,t-o de cäpital.e 3:ltera- ii .

" '�em fren'te �a .BMPRESI:IL).
"

.. } '.� '"' ADV04Jll\\.DO ,
çao .

dos· e!,�att1tos.".
.

, :
'

,ii. '

'- 'I ' "cl " _" ,!! 'i·
" "

'

"

i" b) Assuntas. de mteresse da SOCIedadé. ,r iI., f

" ��lIr� litlgem ,.,� ern/Sf!ma '

ii ',.... =.=.=;=!==.="=?
.'

Jaraguá do Sul, em 4 de J'ulho 'de 1964, j'l RAIO X - CLlN�CA - CII�UR<?IA _ ii �'" �SClltÓ!,IO "aO l-ildo Qa PIefeltura '

� " ; Wil�elm'Raduenz - 'D�retor Preside�te, ii '. �RO�ßSB - ",OLlNICA INFANTIL, !l �
, JARAGUÁ :DO SPL

-

2Joellmo Roduenz - DIretor Comerc'l!Oll _ _ ,..._._; , ..�_._ .r•••_ , _.;•••••••• ",; },: • .::.:.�'''..,.:�'"' • ....." ...:-:..''''-���r.::.....,__�=-� ,,-

." '-"
"' ,,,

�
_., � c ..- �••••_ _._•••••••••••••_._._••• _""'"'._.- " •••• --t- ..__

- ��.�..,-�,",,,,,-�...,......,..........,,,,,,,,\,!111""""""�-::-""""""'"
,

'

BALA�ÇO GITIRAL, encerrado. em 30 jun 64

ATIVO
- 'Imobilizado ..

çdific'ioS' e Imóveis
,

Estável'
" .

Máquinas, Motores, Móveis, Lltenstltos.
Marcas, Sacaria, Semoventes e Veículos 7.495 869,10,

DisponJvel'
..

. I

Caixa
Realiz,ável cario longo prazo,

Almoxertfado; Adicional R e s t it u i v e I,
Oauçäo, Cornas Oorrenres; 'Contas' Men
sais, Emprésürno Emergência, Dupltcetas

o Receöer".Meréadorias e Petrobrás 41.690140,30
C/Compensação

, Ações Caucionadas e Valores Segurados 1.040000,00
,��"-' 51.86t .009.20

/''''- !�

. '! 1.152634,70

, .

. Assembléia Geral Extreordfúérte

Edital de' Convocação
Ficam convidados 'oe srs. Aclonlstaa pera uma

Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no die
18 de setembro de 1964, às 15 horas, ne sede social
a J Rua Expedícíonérto Antonio Carlos Ferreira; 103,
em laregué do Sul, afim de deliberarem sôbre a

seguinte ordem do dia:
_

a) - Aumento de capital e alteração dos esta-

tutos;
•

b) _' -Assunros de ínterêsse social.

Jaraguá do Sul, 3 de setembro de 1964.
�

METALÚRGICA JOÃO :WIBST S. A.

Vende'�se - Ce'níro

João Wiest Jor. - Dir. Presidente

Desp. Gerai's, -Fretes; Lúcros
'e' Perdös e Dividendos !6.0l2618,10
: R?servas e DepreCiações ,1.935351 ,::!O
Mercadorias,-' D,e v'e ä o I es

Öuvidosos� Rendimentos,
Juros e Descontos,", ,l

..•....t

E D I T A L'

MAUR0 A. SCHNAIDER·
cólelor

\ '.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



c o R R E lO' D: O -P O V O ROTAR!"

• O �QUÊ VAI PUD UnN� �o���O!� d�aed'���aporB��g�íliu�
hoje a nos manifestar sô- terceiro.

Nesta' oportunidade o Lions Clube' de Ieragué bte ar.tigo 'publicado na Devem, portanto, povo,
do Sul, passa a, 'dar publicidade para couhecimento edição de 29 de agôsto comércio e indústria cole
de nossa Cernunidede de suas principais metas, tra de 1994., Naquela opor- borar na construção da
çedas para os mêses de Setembro e' Outubro do tunidade talamos da satls- escola, que é necessária
correnre 'ano, empreendímentoé que esperamos contar fação dos moradores do em nova Brasilia e acre
com o apôio irrêstritç da população [eraguéense que populoso belrro de Nova dírar no sr. Kanzler, pois,
sempre tem demonstrado alto sérnldo 'de solídartedede Brasilia dé possuirern, em elém de procurar recursos

. quando, se trata, especialmente, de servir nossa lere- breve, uma escola pública de terceiros, já _ forneceu
guá do Sul: municipal,' graças aos re- 10 dies -de serviço e o

cursos encaminhados pelo custo 'do projeto e rôda a

Ministério da / Educeçäo madeire. juntamente com

Sob os eueplcios do Lioos' Clube de Iaragué por interferência do depu a Sra. Hild,a Kanzle� SIÜ
dô Sul, e 'por nímla genrileza do Revdo. Irmãoa Luiz; rado _federal. da bancada ber e Francisco Koklrnsky
D.D. Diretor do Ginéàio, São Luiz; contando com a ud�nJsta, sr. Lauro Cer- Soubemos que, ape�ar
colaboração efetiva do Revdo Irmão Ra,ul, será, lnl- nerro de Loyola. de tu�o, o�tras pesso�s
cíado no próximo dia 14 do corrente (segunda-feira) Dlzlemos, então, que

bem ,mtenclo�adas esrao

o CI,tTSO de elfebetízação de adultos, tendo como local seriam aplicados os recur-
dando an?D1��mente a

o megesroso Ginásio São Luiz. Os Interessedes a sos de õ milhões ne cons
sua contflbUl��O, se�

frequentarem o referido curso de .elfebetizeção, que rrução' da mencionada es- alar.�es e sern �parecer
serä inrétremente gratuito, inclusive o fornecimento cole, o que, agora, 'está

ne lista de donetívos.
do' material dídérlco, poderão fazer suas inscrições sendo objéto de conteste- Oportunamente, vamos

na 'F�rmácia Avenida, procurando o Companheiro ção por parte do sr. AI' sabe,r dessas pessoas e

Dr. Eltzeldo Leutpr�chl. O Curso de Alfabetização bano Kanzler, construtor
publicaremos com prazer

LIONS CLUBE oferece ao analfabeto, que por esta do prédio e entustésta do
o nome daqueles que �J�'

ou aquéla razão não teve a feltcldade de aprender a melhoramento na referida daram. a Noya. ßrastlla
lêr -e escrever em sua infância uma oportuuidade digna localidade. possuir sua propna �ecola.
de&ser aproveitada. Nunca é tarde saber. Procurou-nos o sr. AI Escala,

�

esta-se a ver, que
.

" nada lern de revor de
2' ..Concurso de Robustêz Infantil bano Kanzler, na redação, quem quer que seja,

para queixar-se amarga- não é pagamento de promente da falta de colabo-
messe eletrorer e não de

ração que a princípio pa pende do prestigio. derecia trazer grandes recur' nioguem.,
sos adicionais, de molde a Será uma escola que o
construir uma escola com Govêrno tem a obrigaçãotôdos os requisitos de con- de construir e da quai oforio e que, por iss'o mes-

povo parlicipa para dQtá.
mo, e51a orçada em quao- Ia de mais conforto.
tia superfor a Õ milhões
de cruzeiros.

JU U' 'U ODisse-nos o sr. Kanzler BILE. DE O R
que está sendo vítima da
incompreensão e muitos
lhe têm negado auxilios
antes prometidos, sob a

alegação de que o dinheiro
seria suticiente para a

eonclusão das obras e,
alguns até lern levantado
dúvidas quanto à sua con

duta e' honest.idade de pro

Organiza�o. pelo Lions �Iube .de laraguà do Sul, PÓ�i�O��rdade' cabe aquiteremos na plOXlma quarta-feira, dia 16 do ,corrente, .. Ia '��nto e ue

possivelment� no Salão Pat�quial da Igr,e!a Católica, ��s�rsec q���IO sr. Kaói'er As estradas de
a: apres�nt,aça? da con.fere�clsta Prof. Neha ��rmen' não tem função que não Santa Catarina' Pelo presente editaL de confocação; são cODyi-
dia, do, plretOrlQ M�glsterJaJ ,de Cuba DOA E�lho'A A

,a d� construtor e de ho
/ dadoF, os senhores acionistas da firma Ber:nardo

. Prof. Nella Garmendla versara sua conferenCia sobre .

r d à Nova Bra- O deputado Paulo Ma- Grubba S. A. Indústria e Comércio à ·reunirem-sé
O que esiá efetivamente, acontecendo no regime co

mem Iga o
carl'nl' (PTB �C),' acaba a' em Assembléia Geral Ex·traol'dinária que será rea-.'

d F'd I C t
-

A P f N 'I' G d'
silia e que quer ver con· U

mUnlsta . e
_

I e ßS roo
. ro.. e,la arm� Ia, c1uida uma 'bra' a cargo

enviar a publicação de Iizada em nössa séde social à Rlla Presidente EpF
em 1960, nao concordando' com a tlrama do govervo d P f't

o
seu discurso de 18 6 64, tácio PesE:ôa n. 1.207, nesta cidade; ás nove-(9)' ho,

F'd I C
'

b d
.

C b d dare el ura. A

Fdi> 'd d' 30 d S b d
-

.1 e astro, c�>OS��UIU a �n o�ar u a "Sen o
. �- .. Numa das últimas ses- na Camara e era, onde ras o Ia

.

.

E\ etem ro o corrente ano, para
slgnada pe�2 Dlreto�1O ,MaglsterJo?l de Cu�a no E�dlo sõea da Câmara o assunto situa o probema das roo rteliberarem sÔ'bre a sêguinte

\.

para -profertr� conferencl-as _nos países la"no'amerJ�a- da escolá foi amplamente dovias federais em Santa
.

ORDEM .DO DIA' �

uos, levimdo ao mundo livre o que· realmente vem, 1'1 d r onde' os Qatarina. .

1) -_ AumeUto de Oapital con{orme proposta'acontecendo em Cuba. O Lions Clube de Jaraguá vde� I fa o e POsabendo da Trabalho brilhante, êsse. da.
'

,

h" d
.

f
A . e IS Icaram ,Diretoria; .

-

do Sul,. o�::ado �m po er ,patrocmar_ a con erencla "manobra" feita pelo' Pre- do depntado catarin�nse, 2) _ Alteração parcial dos estatutos sOCIais;da, P�of. dNellda 5?darmendía, em Jaragua.ddod SUI'C.t�m (eito. Oficialmente, ,o re- e qne demonstrou aos seus 3) - o.utros· aSlSunt�s de iDtßresse social.
.

«) .prazer 'e convI dr as exmas. aUlorl $I es IVIS, t d pl'céido pares o estàdo em que se
/ MjlHares e Eclesiásticas, bem como o povo em geral

curso es a senil °c�b:ir a e[Jcontram as BR-56, 14, Jaraguá do Sul, 10 de Setembr,o de 1.964,

p,a"ad�ssist�rJ' a únia�adcOónSfuelrência da prof. Néli.a ,Gar ���S�rtiÇuãeO �a; 'escola. de 50, 59, 88, 89",e 90 e da . WALDEMAR GRUBBA .- Diretor Presidente
men la,em aragu .

Nova Biasilia� .Na reali- necessidede de suas con

dade-,', porém, tals dinhei- c1usões- para _
acompànhar

ros tem deslinos diferenles o progresso do nosso Es-

e, a�sim, foram destinados tad.o,
•

.

APENAS Cr$ 1.500.000,00 Â disdosiçã_9 nesta re-

para a construção da dação; á- qUéÍDlos queiram
M .,.

D I 18 HPmenciona'da escela (de, ler o' oportuno pronuncia- ,olor estaclonarlo iese,. ..c....'
vendo a diferença ser co mento do dep. Paulo Ma,

b.erta com. auxilios, doa- carlnt. Tra�ar ··com José'�Narloc�ções e festás en)re o povo -"""':".--'---"'---,-- -

daquele bairr9). 'A öuira' General
So'P1bra' ·111...........iõiiiõiiõiõiiiõiiõ...J...A...R...A...G...u...AôõõõiiiiiiDi;;;;o0iõiiiõiiõs...u...L...

'

'

...

-

�S....Ciõiiiõiiõ..............__11
metade deverá ter a' se J' , P' t·

'

guinte aplicação: Cr$.. ose In o

1.000.000,00 (hum milhão RIO - Noticias oriundas 0==========0=========0,
de cruzeiros) pára a 're' da Guanabara, dão-n98 II ._. -'

.,

.

.
,

• II
construçã'o ,da Escold' do conta de .qye o Exmo II N O IIO valor subscrito deverá ser integra'trnenle reali- Morro da' Bôa Vista e Sr. Oenerá! José, Pinto II

.

a'
.

. paq_ue �lDalS. II"
.

zado no ato em dinheiro eJoij �m obrigações ao Cr$ 500.000,00. (qUinhentos Sombra, Diretor do, Ser II .

"" .

'_

.

.

II'portador, de emissão da ·8mprêsa, aceitas estas- "elo mil. cruzeiros), para a ac- viço da DistrIbuição da
lf-

de Cr$ 3.,570,OQ pelo seu
\. II'respeclivo 'valor nominal e, com qs cupões de _juros quisição de material es- Merend!i. Escolar, 8féto

,

'n.os 18 e seguint�s. . ,.; colar..·,. á� Ministério da' Educa ,ti Bilhete da Loteria. F,ed�ral.� ""I"

É impr2scindível' que ,o açionisléI apresente, no Exphca'��i po� ill. o çao, ,dentro de pouco$. fi
. .

,

ato da subscrição, a cautela represenlativa äas ações motivo da. desconfiança días ·deve�á êsta.r inspe II r"
\

"

.,.. IIv_otada ao >s.r.•Kan.zier, 'que' 'CtQ.Dan'do ll. iI:it�lação da �0mpre·o diretamente na AGeNCIA
,de sua propriedade. ..' ._,..

�.
t·,

'11 \ .'

IIestá compl. tal"ente ino- agê,ncia1' deste 8tH'viço,
.

DA'CAIXA ECONOMICA 'FEDERAL dA subscrição poderá ser feila até o dia,2 de, outubro, c.?nle ne!'lM "jogada" que, na ,'cidádt),. catárinen'se n' ,':' '.'
" esta II "'"

nd forma eSlabelecida na Le,i n,o 2.627, de 26/9/40, por mal feita � não ober dei Mafra, que ficará sob n 'ddI'
'

n
ou s'eja� na proporção de 2 ações por 5 ações,já decer aos princípios sãos .8 direção do sr. Oscar n

Cl a ß, .Re o preço aCima. ",:.'
. n'p'ossuídas. da adn:Iinistração pú�li�a, Fontan. 0===:======,=0=========0

A reunião semanal de 49, nolretera Tênis Clube,
�NO XLV IARAOuÁ DO SUL (SANTA CATARIN,A) SÁBADO, 12 OB SETEMBRO DE 1'964 N.O 2.295 contou com a participação" ativa das Senhoras de
�!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''!!!!!'!�!!!!!!'!!�!!!!!!!!!!!''!'!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� ,Rotarianos. Em ernbíenre feliz um lentár alegre com

djstrtbutção :'de brindes entre as damas presentes.
Como convidado do Clube, esteve jantando com

os rotarianos, o Professor Paulo Moren], que se Iez
acompanhar de sua exrna. espôsa, lendo na oportu
nidade projerído ilustrado discurso, alusivo à Indepen
dência 'do ßresu, muito aplaudido e cumprimentado,
devendo a peça oratória ser reproduzida no Boletim
mensal de .seternbro, .' ,

O comp. Mario volta a colaborar na coluna com

o artigo que reproduztrnos abaixo:

ENTENDIMENTO'EM ROTARY

, Festejam na döta de
hoje o seu Jubi�eu de
Ouro o feliz casal sr.

Guilherme Augusto Car
los Gaedke e Ernesíina
Gaedke, residentes no

'izinho, municipio de
Corupá. ./

Ao feliz casal cumpri
mentamos com votos de
perenes felicidades.

. Todos nós, Vez ou outra: rios efesternos dos
ditames da p-onderação" pare: persistlrmos em erro,
principalmente, quando parece haver sido ferido nosso

egoismo, muito humano.
-

'.

Embora, não seja o rotariano um ser parteiro,
"pois não o há, 'devemos bem mais que os /demals
indivíduos, ter em atenção nossos atos, quer na .vida
privada como na coletiva, a fim de evitar constran

gimento, dissabores e choques.
O arroubo de geOlo, a resposta impensada, o

revide Imediato, etenuem-se no convívio entre rote

nanes, que embora não seja uma escola de aperfei
çoamento para adultos, nos conduz a moderação,
que certamente modifica as arestas das nossas qua
lidades negô,tiVas.

A discussão de qualquer assunto em Rotary é
molivo de esclarecimentos sinceros do ponto de vtsta
individual, que poderá ser longamente esclarecido,
mas sempre dentro deste espíruo de' companheirismo,
que amortece o entre choque de opiniões.

Se nosso objetivo, é acentuarmos a ceracterís
tica do entendimento mútuo entre profissionais de boa
vontade de todo mundo não seria justo que em . um.

grupamento menor, que forma o elo da cadeia inter
nacional, tossernos discrepar de nossa finalidade,

A falta de conhecimento de Rotary, a lnsuíící
encia de informação rotária são as causadoras destes
atritos, que observamos em raras ocôsiQes,

O rotariano é igual a qualquer oulro homem,
mas, como é possuidor de qualidades positivas, Que
a ontros ·não é dado possuí�las, deve, em virtude 'de
s�ü compromisso al'lsumido expontaneamente, quando
ingressou em Rotary, procurar 'acrescer suas quali.
dades de' homem de boa vontade, crendo mesmo, que
o bom 'entendimento deve ser o trampolim para .este
desiderato.

.

,

Curso de· Alfabetização de Adultos

A exemplo do ocorrido em 1663, também este

ano,· ou mais precisamente no dia 17 de Ou ubro, o

Lioos Clube de Jaraguá do Sul levara a efeito <> 2°
Concurso de Rob.uslez, lufantil em colaboração com o

SESI, Ser'viço Social ,da Indústria. O 20 Concurso
de Robustez Infanlil abrangerá cridnças de 3 a 4 anos

e de 4 a.5 anos, de ambos os sexos, sendo distribuido
prêmios aos l' e 2' colocado de cada sexo. O 2°
Concurso de Robustez Infantil, se bem que com data
marcada, ou seja dia 17-10-1964, ainda não tem seu

loéal determinado, tanto ,pQdendo ser nos salões do
Clube Atlélico Baepcndi, Salão Cristo Rei ou Salão
'da Comunidade Evangélica Lutherana. Em nossos

'noUCiáriO's: .subsequentes, através esta coluna, daremos
'rodos os delöJbes para conhecimento dos ipteressa·
,dos, inclusive iniéio e t�rmino das inscrições que
serão no Nucleo Regional do SESI.

Confer�ncista Cubana Professôra
Nélida

'

Garmendía

_ -x -

.
.

__

("Se a sociedade livre- não conseguir- ajudar aos
muitos que são pobres, não poderá igualmente, salvar
os poucos que são ricos'') ..

J o h n F. ,K e n n e d y

Lema do auo: "Pela cooperaçao à uuião",

ßfRnßHDU �HU88ß 8.. ß� '. Iftdúslr,ia e Comercio
ASSEMBLÉIA' GERAL EXTRAORDIrfÁRIA

EDITA,L'·DE CONVOCAQÃO C'

fSubscrição _Particular de Ações Compra-se
, II

.

I-

{S,omente para' o's ,que já são' acionistas)
PETRÓLI;O BRASll�EIRO S.A� - '''Petrobrás''

avisa que, a: partir do dia 10 de setembro, efetuará,
nesta 'Cidade, por' inierrnéâio�'do Banco Inôústria e

Comércio de S,anta Catarina SI A. (INCa) a subscri
ção piH'ticuJar de suas ações preferendais' ,para inte

gralização do llumetHo de capHal aprovado pela
.Assembléia Geral Extráordinái'ia de Acionistas, reali·

� zada em 10/12i63 e 2õ/l/�4.
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




