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Dedo no ,Dodoi

Ano XLV JARAGuA DO SUL (Santa Oatarina) Sábado 6 de M a r ç o de 1965 N.O 2.318

Povo para gostar e sa-
_

ber brincar um carnaval
está aí, é esse de Jara
guä, Vocês viram os co
lossais bailees carnava
Iescos em nossos Clubes?
Vocês apreciaram o for
midável desfile de blo
cos, ranchos e carros

alegörtcos na nossa ave
nida Presidente Vargas?
Vocês notaram as Ianta
sías deslumbrantes, in
clusive aquela de "Sujo"
que ganhou o primeiro
prêmio no concurso de
Ientasíaa de luxo? Até
parece que íatlúíu na

"animação" do carnaval
jaraguaense a nota do
J. de Castilho, convldan-.
do o Zé-povo...

com o seu
"Vamos entrar no Car
naval".
Eta povo, esse de Ja

raguä, para gostar e sa
ber "brincar" um carna- _

val! ...

penetração no interior do norcíeete catarínense

Fundação:
"rtur Müller

Diretor:

BUOÊNtO VITOR SCHMÖCKE!L
lmpreeso na:

. Socleelltele Grállclt Avenlcl. Ltd«,

o Roubo dos 500 Milhões Escolas Reunidas "JULIUS KARSTEN" de Estrada Nova
Presos os A.utores. do Espetácular Assalto de Retorcida Municipio de Jaraguá do Sulo cnme nao compensa '

O bem sempre vence o mal Aos 20 días do mês de
Por J. DE CASTILHO PINTO fevereiro do ano de t 965,
. _. .

' às 14 horas, com apre
.

O roubo
_

dos 500 milhões de cruzelro� o�or· sença dos ars. Inspetoresrído em S. Paulo no passado mês de janeiro, Escolares Horávio Hipóquandu .tot assaltada uma caminhonete Kombi que lito da Silva e Aristidestranspor�ava o meio bilhão de cruzeiros. do Ban- Gonçalves, dósr. Manoelco More�ra Salles para � Banco. do Brastl, gerou Luis da Silva represenenorme Impacto na opinião pública brasileira, já taute do Ar. Prefeito Mupelas circunstâncias em que foi perpetrado, já nícípal proteseõraa Dipelo imenso montaute do dinheiro roubado. retoria' da Socied&d� Es-Discorrer sõbre os pormenores do roubo é colar pais de alunes e
quase desnecessário, visto que o rádio e a im aluna's foi instalada a
prensa noticiaram fartamente o caso. Contudo, a Escola� Reunidas "Juliustitulo de referência, esclarecemos que o assalto e Karsten" criada peloro�bo sucedeu pelas 13,DO horas do dia 27 de Ja Decreto k SE - 150764/nerro na rua Libero Badaró, uma das artérias 1699 publioado no Diáriocentrais da capital paulista. Nessa hora e dia, a Oficial N 7603 de 22 6 64.caminhonete K�mbi couduzida por 5 funcionário.s Fizera� uso da pula.do Banco Moreira Salles transportando os 500 nn vra o sr. Horávio Hipólhões, teve sua marcha impedida na ru,!, Libero lito da ilva, Ari tidesBadarö, por um carro Volkswagen que Interrom- Gonçalves D. D. In petopeu o tráfego e no momento em que parou, 5 ho

res Escolares e Alvina
mens estranhos íuvadiram-ue procureudo �p06sar K. Scbwedler proteesörase de seu. volante. U �os bancärlos reagru e foi regente.morto 11 tIrOS, outro Iugíu, enquanto os 3 restantes E ta esc la foi conforam rapidamente ímobíttzados, e. � .Kombi, já truída por uma ocíedaentão nas �ãos dos 5 assaltantes dtrtgíu s� p�ra de E colar, em fev�reitotora da capital, onde os 6 sacos com o dínheíro
foram transportados para outro carro que já estava
a espera. Dado o alarme, Instante dep i pelo
3 restantes bancários que r gres8aram à cidade,
entrou em atividade a Pol1cia paulistBna qu� pas· I80U a vigiar severamente as e tações rodoviárias
e f troviárias, aeropfJrto e demliis m ios de con·

dução que davam saída da capital. Planejado que foi pell) Mini tério da EduoaçãoMas o caso foi se arta tando dia por dia, sem e Cultura, que em Oonvênio com o Instituto Brasi
que a Policia conseguisse uma pi ta segura, até leiro de Oe grafia e B tatistica e os governos
que na sexta feira passada, i6 de fevereiro, foi estaduas, de envolveu·se em Santa Catttrina a
preso no Ri<? um cidadão grego, o mesmo que na partir de 19 de outubro de 1694, os preparativoshora do assalto dirigindo o carro Volkswagen im- para laoçamento e coléta a partir de 3 até tO de
pediu o trânsito na rua Libero Badaró. Interro�a- novembro daquele ano, do JENSO ESCOLAR.
do com perlcia, confessou o roubo e denuncIOu Para ef ito do levantamento em Jaraguá do
os demais quadrilheiros, em número de 6, todos Sul, o municipio foi dividido em 18 setorAS cen8i-
de nacionalidade grega. tários, sbndo: 6 urbanos, 1 suburbano e 12 rurais.

Do meio bilhão de cruzeiros roubados, 46(1 Prestttram 8ua efetiva colaboração nos traba-
milhões foram encontrados escondidos em 8 bar- lhos dá coléta e apuração, o corpo de professores,ricas no interior de uma estamparia no bairro da tanto estaduais, como municjpais e ainda elevado
Casa Verde, na clipital de �. Paulo, sendo que os numero de alunos do Ginásio Divina Providência e
restantes 36 milhões foram gastos pelos assaltan· alguns aluno do Curso Normal Regional do Grupo
tes na compra de automóveis, etc. Escolar Abàon Bati ta, tendo sido um total de 150

A Policia civil paulista, tida no mund? como pessOas, que prestaram seu serviço nos trabalbos
uma das ótimas organizações do gênero, dlspondo do Oenso Escolar.
de um selecionado côrpo de agentes muitos dos I Durante os trabalhos foram preencbidos 3.558 bo·
quais com c'ursos de espécialização nos< EE. UU: e letins de familia, registrando-se nas fOlhaI:! de
Inglaterra, lavrou um formidáve! ten�o ·ao s.olucw- coléta um total de 5.400 unidades, das quais 5.047
nar este roubo, tido como o maIor Já haVIdo na predios domiciliareR.
América Latina.

..
Nos resultados obtidos, a população de JaraguáCom a prisão de todos os 7 quadrIlheIros, do Sul co(etados nas folhas do CENSO ESCOLAR

autores do espetácular assalto e \"oubo dos 500 m�· alcançam um total de ?5.527 pessOas, sendo 13.026
Ihões de cruzeiros, fica. provado uma vez maIs do sexo masculino e 12.601 do sexo feminino.
que o crime não compensa e que o bem sempre Para a cidade o total obtido foi de 8056
vence o mal. pessöas, sendo na zona urbana 5.421 e. zona subur-
--------------------,� bana 2.635, asriÍm distribuidos, do sexo masculino

CóndecoriUlo . O Presidente do Centro Cntorinense 3.913 ;o�OmS�!�e�es�!�i�sO n4�1�u��:is��s'de Jaraguá
Em brilhante solenida� do Centro Catárinense do do Sul, 9722 crianças de zero até quatorze anos,

de, que assinalou a ab�r- Rio d� Janeir.o. sendo deste total, 3622 frequentando escolas. Na
tura das

.

comemoraçoes O Oovêrno Brásileiro, cidade foram recenseadas 3,135 crianças, sendo
. da 2 II. QUlDze�a de San�a 'através do M. das relações 6.587 crianças dos setores rurais. .

Ca�arIDa, realIzada no dIa
Exteriores reconhecia, Pelos boletins de familia preenchidos pelos

2Q de novembro p. pass�- assim, <> grande empenho recenseadores que visitaram os domicilios, poder
do, quan�o, na oportum- e devotamento com que

se-a ver das crianças que em idade escolar, não
dade, se ma,!gufava no

o Dr. Laércio Cunha e frequentam escolas, havendo em muito casos. os
, Cent-ro CatarlI�ense a pla- Silva, se dedicou. às co-

motivos da não freqüencia, que poderão ser VIstO
ca comemoratIva da pa�- memorações do Cente- no proprio bolettm. '

sag�m �o 1.0 CentenárIO nário de Nascimento do Comissão Censltária Municipal de Jaraguá do Sul:d�. nasClm�nto de Lauro
grande brasileiro Lauro .

�uller, fOI o noss� pre: Severiano Müller. que Presidente de honra: Snr. Rolando Harold Dorn
sldente,. Dr. La�r�lo <?u dignificou e honrou todo bus.ch - Prefeito Múnicipal
nha e SIlva, dIStlD�U�do um periodo de nossa Membros: - Dr. Raoul Albrecht Buendgens - �M.pelo Govêrno BrasIleIrO <história. Não só na Gua- Juíz de Direito
c�!D a Medalha Lauro

nabara., como, particiIlar. Dr. Ari Flaviano de Macedo -' Promotor PúblicoMuller. mente em Santa Catari- Olemenceau do Amaral e Silva - Vereador empregados 18 mapas e. t75 folhas de transcrição, .Vale ressalta.r que, até
na, a ação do nosso pre- Horávio Hipolito de Silva _ Inspetor Escolar trabalhando diariamente durante 12 dias, duas tur.o momento, só

_

foram

f:idente
foi das mais im- Ohefe Municipal-Abilio dos Anjos Soares mas de professores. estaduais, �ob a orientação d.o

. 'a�r�ciados com t�o alta
portantes no sentido de Agente do I.B.G.E.· Agente 'de Estatística, com o fim de poder conclUIrdlstmção os PreSIdentes
ue as comemorações APURAÇÃO:- NOS trabalhos de apuração a tarefa e efetuar entr�ga à Coordenadoria em Joinda Alemanha e Senegal, atingissem o brilho que do CENSO ESCOLAR, executaddB que foram na I vila .dentro do prazo previsto, que foi mar'cado pelados ex-chancelere.s bra- alcançaram, realItJente sala da Agencia Municipal de Estatística, foram ComIssão Estadual para 6 de dezembro �e. 1964.

_
sileiros e o PreSIdente

,

Por ALVINA K. SCHWEDLER
de � 948 em terras doa- Sr. Diretor:
das por "Julius Karsten" Lí num artigo dêste
(falecido). semanário de 27-2 1965,
Os sócios fundadores que não foi justo o no

que construíram a rete- me de "JULIUS KARS
rida escola toram: Wal TEN" para figurar como
demar Rau 1. Presiden- Patrono desta escola.
te, Emilio Klitzke - Vice No entanto J u 1 i u 8
Presídente, Paulo Klitzke Karsten .foi um dos pio
e Conrado Erdmann te- neiros desta localidade,
aoureíros, Hermes Ro- como do municipio, fi
thers e Alvína K. Sobwe- xou residência aqui em
dler, secretários. Germs. 1917, foi um dos primei
no Grützmacher, Alvino ros colonizadores de Es
Grützmacher. Paulo Hege, trada Nova.
Henrique Karsten, Guí- Cooperou na construo
Iharme Schwartz, Artur ção da escola Jaraguá,
Mathias Henrique Scha. antigo Hospital São José,
ltnskí, Bertoldo Enke, Jo- Sociedade Atí r e d o r e s,
sé 'T'bietz, Alfredo Erd. hoje a sede do Clube
mann e Frederico Schwe- Atlético Baependi e na
dler, sócios construtores. primeira escola Estadual
Foram con iderados na sede de Jaraguá do

padrinhos da escola os ul, razão porque acho
srs: Alvino Enke, Alber- de töda a justiça a ho
t Klttzke, Alfredo Bm- menagem prestada ao
mendoerfer e J u I i u 8 Iínado "iJULIUS KARS-
Kar ten, TEN"

D. N. D.

Ano Letivó de
1965 da Escola
Técnica Tupy
Deu-se a primeiro do

corrente o inicio do ano
letivo de 1965 na Escola
Técnica Tupy, tendo a

direção do modelar esta
belecimento da

'

ensine,
convidado

_
o Professor

Gaspar Erich Stemmer
para ministrar a aula
inaugural, escolhendo o

tema: O Engenbeiro e o

Técnico Da Indústria, Suas
Funções e Correlações.
A solenidade contou com
a presenQ8 de destacadas
pessoa ligadas ao ensino
em Join,iUe e autoridades_
O professor Gallpar E

.

Stemmer, atual diretor da
Escola de Engenbaria
Industrial de Florianópo'
lis, é autor de várias obras
no campo de engenbaria,Não é de hoje o pro· possuindO curSOj;1 adquiblema de bôas eSlradas, ridos em países Qstran·-

para escoamenlo da ge_iros.
produção. Alerlamos rei-.
teradas vêzes ao adminis-' --.--------
Irador de nossa Comuna, drecer na lavoura, porque
f.::lzendo o vêr o �erigo não lern condições mfni
qtre o "esquecimento" mas para exportar a sua

poderia representar para lavoura. Acabam não po
o seus municfpes. Reque- dendo nem pagar os im,
rimentos aos montes são postos.
aprovados pela Câmara, Com oUlros produtos de
oriundos de seus repre· lavoura, o problema é
senlantes de zonas, ape· idênlico. Apesar da abun
lando, sugerindo, implo· dância dos artigos da la
rando por uma melhor voura. êles nãö podem
conservação das estradas ser escoados, por faha
municipais. absoluta de· estradas
Até então, lem·se feilo O problema já eslá che-

ouvidos moucos a tais gando dO que poderfamos
manifestações. chamar de ridkulo. Em
Eis que, agora, o pro Rib Grande do Norte, os

blema se agrava. moradores pensam fazer
De fonle segura estamos uma festa popular e con

sabendo que, por fàlta de vidar 'ödos os habitanIes
estradas, pelo menos tra- do município, para arreca�
fegáveis, os comerciantes

I
dar recursos e conservar,

que se dedicam ao co- às su�s proprias cuslas a

mércio de baDanas, estão maltratada estrada, porque
deixando de comprar o o Poder Executivo Muni·
produto dos colonos. por- cipal não chega lá, há
que não lern condições de mais de um ano.

entrar nas estradas Qu'e Na oportunidade,' pen-
estão deploráveis . .os que sam adotar um "slogan>"
se arriscam, voltam �gera I- que possa repercutir na

menle com preiuizos cer- opinião pública e fazer
lOS e consertos à vista, com que o� respoDsáveis
Os colonos, aos quais se mexam em favor de

se aplicou um aumenlo uma colelividade que se

escorchante de impostos afoga dentro da própria
estão desesperados. Pa- casa por incúria de seus

garn imposlos all(ssimos e ineficazes, ineptos e inca�
vem o seu produto apo' pazes administrad_ores.

Estradas
Prejudicam
Colheita

Conclusão e

Censo
Resultados do
Escolar

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
•

ISABADO, DIA 63·1965

"

CORRflO DO POUD
"

MU·DAS Terreno com 2 casas, raneho etc. na
e s t r a d a Jaraguá ...._ Corupá perto da
ponte <Grubba».
Tratar com GOSOH IRl\').ÃOS S.A .

Assembléia Geral Ordinária
IdUar de Convota�ão /FrutT/eru e Ornament",.

VENDE-SE

Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakiseiroa, Macieiras, Ja
boticabeiras, etc. Roseiras A'_''_'__'_'_'��''_''''''A'''''_�-'�''''''�'''''''_'_Â.

Dahlil:ls, Camélias, Ooní- r---------v----------v
f.�;�:�m��;:����o II Vende·se Dtima Chacara I!

ILUSTRADO II Em condições a combinar, vende-se IIBNDBRÊÇO: L Id S id I II em São Francisco do Sul, ótima chacara IICaixa Postal, 19 eopo O e e

II colonial, com cerca de 50 mil met r o s IJJ�:ae;�:ad�a��I�e��C�ta�l�a - -C�RUPA' -

II quadrados, com duas casas de moradia,
IIengênho de farinha movido com energia- c::::;::.�o:::::::;:::."W'c:::;::.c::::::::=ao::;:::::. II elétrica, pastagens cercadas, bôa agua, II

�H-::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::=:::::::::=:::::::::=::::::::� II terras de planta. Öttma instalação para IIg .

II lavoura, e g a doI e i t e i r o. - Distante II
!I S O C I A I S II II �oq��?metros do centro de São Francisco II
�::::::::::::::::::::::::::= :::::::::::::::==::::9 II Tratar com o Dr. Murillo Azevedo em II

II Jaraguä do Sul. Em São Francisco do II- A Sra. Paulina Mor
II Sul, com Alvaro Tancredo Díppold, Rua

IIbis, esp. do Sr. Francisco Rafaél Pardlnho, n" 159.
Morbis, residente em Ri- ti IIbei rão Mol he; 0:=::::=::=====:::=::0==============::::=::::0

Fazem anos amanhã: - A Sra. Romuelda
Henke, esp. do Sr. Ewel-

��ri��:;ke; residente em Vende-se
-

- Centro
- Sr. Roberto Renato

Funke, resídente em São
Paulo.

(Fundação: flrtur mOl/er· 1919)

Emprêsa Jornalística
"Correio do Povo" Ltda.

• 1965 •

Diretor
Eugênio Vitor 5chmöckel

Dia 11:

Vende-se uma propriedade contendo uma
case de material e uma cesa de madeira, situado
à Rua Bpítàoío Peasôa, 497 em Jaraguá do Sul,

Informações com Dr. Piccioni, em Corupá.

Pela presente ficam convidados os aenhores
acionistas . desta sociedade a comparecerem à
assembléia geral ordinária a realizar-se no dia 30
de abril de 1965, pelas 14 horas, na sede social,
a fim de d e I i b e r a r e m sõbre a seguinte:

Ordern do DIa.
1°) - Diacussão e aprovação do balanço.

demonstração de lucros e perdas, relatório da
diretoria e parecer do conselho fiscal, reíerente ao

exercício encerrado em 31 de dezembro de 1964;
2°) - Eleição do conaelho fiscal;
3°) - Assuntos de interêsse social.

A V I S O
Acham Re à disposição dos senhores acionistas,

na sede social sita na rua Domingos da Nova, 102,
os documentos a que se refere o art. 99 do decreto
lei n. 2.627, de 26 de setembro de 19'40.

Jaraguâ do Sul, 29 de janeiro de 1965.
Adulto Antonio ElI2mendoerter, Dfr. Gerenta
Raimundo �dolfo EmmQn�oerfer, Dfr. Técnico

Assembléia Geral Extraordioária

ASSINA 'r'IDA :

f\nual .. CrS 1.850,00
Semestral. . . CrS 950,00
AAulso . . .' CrS 40,00

Aniversérios

I CLíNICA - CIRURGIA - PRÓTESE

I RAIOS X i,r,r-S---I-ot=e-c---J-r::::::a:::a-g:::ua' L-:--td:::a'• �lllliC o n e u Irór i o: Av. Getulio Vargas, t9El
II II

m (Anexo ao 'Depósito da Antarctica) II 50 Dnos. de HuaneO na orle de cODslruir II
1Il!Sl1 ! 'li SI ;'.' ti H II '!!!!!!Im II •

II

• .'=.!' ili!i!li!i!!ii!!!l;_í:_�!ISE!I!IIIi!iI!!!E!lI!i!ElIlliEl=;:-j! ii

.r=n:l!!!i!EJ.1
��� li Fábrica de Blocos de. Cimento para cons-

.

:.' •.'-

li ,. truções. Se V.S. pretende construir. adquira
I .

'. -

.

.

III
Cure seus males e poupe SfU II O matertel desta fábrica que é o mais mo- ii

I [J)ro Mlllllrniiij' JB(àlIrre[� �e
.
.A\le\Ve�� II'�Ã���(aAmprNÕVÄ llderno, e_

a con�tri:�N���Om��;:�a�� ii
fd

II II • fe BOBERTO II, BOBn ii Inlormaço•• com:
LEOPOLDO KARSTEN li�, /..." 11• ti" .,•

.. 1-
J que dlspoe de maior sortlmen. II nesta praça

' cl

I ...

to n�o�rãÇ�r:ç�!e���taj���sarti· '6==:::=::::::==:::======:::=====::..:::=='

I I" Rua �à). Deodoro 3 • Jaraguá

I
Com escritório nésta cidade à Av. Marechal Deodoro

ir.l. ��-'(!)�

da Fonseca nó. 122, para melhor servir seus clientes; n

III mantêm est.reito intercâmbio judiciário com os ex·Escritórios II Sore Comerciante e·
III de Advogaöia DR. HERCILIO ALEXANDRE ·DA LUZ, Industrial: Pre'stigíe I.til·UI··I· com séde em Joinville e São Francisco do Sul; está �m I� a tua classe, in�cre-

'1-'1'1 condic;õ8's de, ta�bém, aceitar causas' pa�a .

áq-uelas Co- m �:�d�::: r��sao�ia�
r marcas, sem maIores onus para seus constItumtes. .

I ���U��i�UI�e Jara·

:
JARAGU� DO SUL

JI�II!!1iilI_i_' :"lESIli!i!ii!l_�lli!!iIIll!!i!iiEli!llll!!ii!il!!l n fi li '_1111� .__",.__ m�""'��-��-.I���-<_""-'''''''-'''''''':::J

São convidados OB acionistas da firma FECU·
LARIA RIO MOLHA S. A., para a assembléia
geral extraordinária a realizar se no dia 30 de
abril de 1965, as 17 horas, na sede social, na rua _

Domingos da Nova, lO?, com a seguinte:
Ordem do Dia.

1°) - Aumento do capital, com reavaliação
do ativo de acôrdo com a lei n. '357, de 167.64 e

conaequeute alteração dos estatutos:
tf--=======:::'::===:;;:::=l . 2°) - Outros assuntos de interêsse dos

'III
A

"PS�·pO�;;��;'8is Blumenau 1,11 aCion��::�U!I do SUlid;: :�:I:n;:.d:.:.9G:I;, GII.D!I
Ralmol'a Adolt Emmendaelfer, Dir. TieRi:o

II
Da. RACHeL LEHMANN, ein Ieregué, Corupé, II

/

Ouaramirlm, Massaraoduba e ESlrada ôchreeder, I �.. .__ .

�[(.----
-.--------

--ii

1,11 precisa vendedor(a), com ótima comis..,ão. II 1'1 PRECISA-SE ii',Sra. Nisia Rubini, eepo- Informações à Ruo Juscelino
se do sr. Faustino Rublni; II Caixa Posta]. 90 " I

A Sra. Alzira N. Nagel, - Doris Bona�. . Jaraguá do Sul _ SC I; !II 3 BONS OFICIAIS PARA PALETÓ 11esp. do Sr. Oscar �agel; - Marllane Döring. \6=-== ====:::=-.::_�_dJ,' 1 CALCEIRO II
(====='===:::::;:::=:::::;:::==::;===�. ,II Paga-se Cr 6 000 para o paletó II

Il(ll �lRo lElRllClHI KAUfMANN 111'-1'==-'
= - ...__::;=-=

f! 1,:,1 e Cr 1.400 a calça.
'

"
� MEDICO CIBURQIA.� II 1!I,'

DR. IVO KAUFMANN II \\:,,= Trat.� :,om DAlPR� Alfaiate Mudas
=J

II Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- II .

II,'li

II
-- Cirurgião Dentisla --

Ii sidades de Colónia (Alemanha) e POrto Alegre
I III II BOTAFOGO F'. C.

IUII,I.
CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANCAS e

IIII
Consulrörto: - Rua Preso Epitacio Pessoa 139

fll'.

.CLINICA OERAL (em frente da BMPResuL) Assembléia Geral Ordinária
!I I snga prátlea em Hospitals EorO'!D8 II'

I CONVOCAÇÃO
II Consultório e residência: I II'

- Apa,.II,.gem modern/ulme - II Ficam convidados todos os sócios para a

II Tel. 244 _ Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 H RAIO X - CLINICA - CrRUROIA _. II Assembléia Gera] Ordinária, 8 se realizar no dia

II II It PROTESE CLINICA INFANTIL II 7 de março próximo vindouro, em sua sede social

li CONSULTAS:
II =:::====' �__==

'

===
II com a seguinte ordem do dia:

Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas II
1. - Prestação de Contas.

I! 'h
I 2. - Eleição da nova diretoria.

II Pela tarde: das 14 1/2 as 17 1/2 oras

II mlB!l 3. - Assuntes diversos

II Atende chamados tambem à Noite m·
Primeira convocação para às 9 horas da

'6::::-.:=====:::' -===--=:::1) O R, J O R N SO E LT E R manhã. Não haveudo número legal de sócios,
I ClRURGlfio DENTISTfl'1 realizar-se á a assembléia em segunda convocação,

meia hora após com qualquer número.
São gratos,

_

LOURIVAL' STOINSKJ, Secretário
HARRY MARQUARDT, Presidente

Sra. Y d r a F i S c h e r

Springmann, esp, do Sr.
Fernando A. Springmann;
_ Sra. Edeltraud Ralin

Hermann, esp. do Sr.
Dankwart Hermann; rest
dente em Corupá.

Dia 8: Sr. Fidelis Bereue, resi
dente em Orescíurne:
- Darcy de Cosia, re

sidente em São Francis
co do Sul;

- Sra. Ivete ôtutzer.

Sr. Leopoldo Mey, re

sidente em [oinvllle;

Dia 9:

Sra. Olga Andreette; Dia 12:

Dia 10:

Moderníssimo "A/ROTOR"
•

Dr. Francisco Antonio Piccione
Reduz o tempo de trabalho

e aumenta o conforto do CLIENTE.
Cirurgia e Clínica de Adultos e Orianças

Partos - Doenças de Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ .: CORUPÁ
Residência: Dr. Nereu Ramos, 419

I'CORupA _ SANlrA CATAR)(NA

Dp�ReinoldoM�
'II ,ADVOGA.DO II i

iEscritório ao lado da Prefeitura

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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lFIEC[JlAlliA lli((}) OO((})lJHIA So A� Monoel f. ,da Costa S. ß. Comércio e Iß�ustriß
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Sul, 29 de janeiro de 1969'
Adolfo Antonio Emmendoerfer, Dir, Gerente

,

Raimundo Adolfo Emmbndoerfer, Dir. T6cnlco

BALANÇO GERAL encerrado em 31'
de dezembro de 1964

Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO '

E D I T A',L
O Doutor Raoul Albrech Buendgens, Juiz de

Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, na forma da lei, etc. . .

,

FAZ SABER aos que o presente edital virem
ou dêle conhecimento tiverem, que por parte de
DIBE HESSAINE DEQUECH, por intermédio de seu

bastante procurador, advogado dr. Luiz C�rlos
Garcia lhe loi dirigida a petíção do teor seguinte:
- Ex�o. Snr. Doutor Juiz de Díreíto da Comarca
de Jaraguá do Sul. Diz DlBE HESSAINE DEQUECH,
libaneza, de labores domésticos, óra residindo em

/São Mateus, Estado do Paraná, por seu bastante
procurador, o advogado adiante firmado, inscrito
na O, A, B., Secção dêste Estado, sob n. ,856, que
outorgou a BOCOS FERES DEQUEOH, Iíbanêz.
casado, do comércio, residente e domícílíado em

Guaramirim, nêste Estado, e procuração lavrada
no livro "n. 31-1, às fls. ÕOÕ, do Tabelião Pedro
Schreiner, da Oomarca de Rio Negro, Estado do
Paraná com 08 poderes constantes da mesma

(doo, junto), inclusive' com. poderes para vender
ou alienar os bens de propríedade do casal. Acon
tece que não mais convém à Requerente manter
em vígor a mencionada procuraeão pelo que
deseja revogá Ia. Autoriza o art. 1316, n. I, do
Código Civil ao mandante a revogação em qual
quer tempo. Exige 'o díto artigo do aludido diploma
legal que se notifique ao mandatário e aos ter
ceiros. JOÃO LUIZ ALVES (CÔd. Civ. anotado) ao

Interpreter êsse dispositivo da lei: - "Em relação
ao mandatário, a revogação produz efeito eís que
lhe é notificada ... - Como, porém, se deve dar
conhecimento da revogação aos terceiros? No
mandato para tratar com pessoas indeterminadas,
o costume é o aviso, pela imprensa,' de que o man
dato foi revogado, êste avíso, porém, não tem valor
jurídico algum. Será maís segura cautela a intí
mação, por edital, publicado pela imprensa, em
virtude de ordem judicial". - Isto posto, requer
a V. Excia., com fundamento no art. 724 do ')ód.
de Processo Civil, se digne: a) mandar notificar o
requerido de que ficam, para todos os efeitos re
vogados os poderes na procuração contidos, que
lhe foram outorgados; b) mandar averbar no lIvro
do respectivo Tabelião, por carta- precatória, a

revogação, Intlmando-se a êste It não mais fazer,
digo, fornecer certidões d� !eferida pro�ur�ção
ou, se o fizer, que das certldoes que extrair fique
constando a averbação da revogação; c) mandar
que se expeçam editais para ciência de terceiros.
Assim D. e A. esta com os inclusos documentos,
teíts � certificada a notificação, publicados os edi
tais sejam os autos entregues à Requerente, sem

fica� traslado em cartório. Nestes termos, com os

documentos juntos, P. deferimento. De Jville., pI
Jaraguá do Sul, 22 de fevereiro d� 1965. p�. (�)
Luiz Carlos Garcia. (Coladas estampilhas estaauaIS
no valor de cr$ 22,00 devidamente inutilizadas).

DESPACHO: - "Como requer, J. do Sol, em

25266. (a) R. Buendgens.
.

Em virtude do que se passou o presente edItal,
para conhecimento de terceiros interessado8, e

que será afixado no local de costume, às portas
do Forum, publicado no "Diário da Justiça" e

jornal local "Oorreio do POTO·'. Dado .e pas�ado
nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos vlOte CInco

dias' do mês de fevereiro do sno de mil novecentos
e sessenta e cinco. - Eu, Amadeu Mahfud,
Escrivão, o subscrevi. (a) Raoul Albrecht Buend
gens, Juiz de Direito." A preRente cópia confere
com o original; dou fé .

Jaraguá do Sul, 25 de fevereiro de 1965 _

O Escrivão, Amadeu Mahfud

Senhores Aoionistas:
Oumprindo disposições legais e' estatutãriaa,

suhmetemos 80 exame dos senhores acionistas o
resultado de nossas atividadea no exercício findo
em 31 de dezembro de 1964, compensado no balan
ço geral e demcnstraçâo da conta lucros e perdas
que acompanham o presente relat6rio.

Pelo exame dêsses documentos poderão os
senhores acionistas formar um juizo exato .sôbre o
movimento dos negöoíos e a situação finanoeira-
eoonomioa, da sooiedade.

.-

Qualquer esolareoimento que por ventura [ul
gardes neoessário, queiram por obséquio manifestá
lo oom sinceridade, a fim de que tenhamos a

oportunidade de pormenorizar tudo quanto nos fôr
solicttado.

Jaraguá -do

Convidamos os snrs. acionistas desta socieda
de pere se reunirem em assembléia geral ordinária
a realizar-se dia 30 de março pv., às 15 horas ne
sede soclal à estrada Irepocuzrnho, afim de dellbera
rem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1 - Dtecussão e aprovação do relat6rlo da di
retoria, balanço geral, demonstreção da Oonta de Lu
cros e Perdas, e demais documentos relacionados
com o exercício encerrado em 31 de dezembro de
1964.

2 - Eleição do Conselho fiscal e suplentes.
D - Assunros de Interesse da sociedade.

ltapocuzlnho, Ieregué do Sul, 18 de fevereiro de 1965.
Manoel f. da Costa - Diretor Presidente
Adolfo Bartel - Diretor Comerciai

AVISO
Achem-se à disposição dos snrs. acionistas oe

I documentos a que se refere o decreto- lei nr. 2.627 de
26 de setembro de 1940.

87.231.762

In�ustrll de CBICB�OS fiosc� Irmãos S. B.
,I.óvel e Estável:

Bens Imõveís, Bens Móveis, Máquinas
e Instalações, Veíoulos e Semoventes,
Imoveis Reavaliados, Máquinas e los
talaçõas Reavaliadas, Bens Moveis Rsa
valiados, V e í c u I o 8 e Semoventes
Reavaliados

Realizável
Sacos, Lenha, Daplieatas a Receber,
Meroadorias, Oabitalização, Adioional
Lei n". 1474, Emprésumo Lei n. 4069,
Deposito para Obrigações Trabalhistas.

Disponivel
Oaixa

Contas de Compensação
Ações emOaução, Valores Segurados

Or

ATIVO

Esta DeJegacia Auxiliar de Policia, oo�unica
aos senhores proprietários de veiculos motorlzado.8,60.500,000 que o emplacamento para o corr�nte exerciClo

Cr 215.821.441 teve inicio dia 15 do corrente, termlOando em 15
L b 96 de março próximo.Jaraguá do Sul, 31 de dezem ro de 1 4

Na ocasião do emplacamento são exigidos osAdolfo AntonIo Emmeadoerfer, Dir. Gerent,
se uintes documentos: PARTICULARES _ CertiRaimundo Adolfo Emmendoer'er, Dir Tê:nlco fiC�dO de ro riedade e talão do impOsto da Pre.Raimundo Adolfo Emmendoerfer, Cantador
feitura e, Ear: os de ALUGU);;L, além dos doeu.

-

d C
eRCSC. 0'11550 mantos acima- citados, o t!llão do impÔsto SindicalDemonstraçao a onta « ..ueros e e do 1.:\ P.E.T,C.

Perdas)) .em 31 de dezembro de t 964
dos ����� °dse;i1��1�:ie a��:m?:a���e�er���r��CONTAS OtBITO CRÉDITO designado para êsse fim. e os que não satisfaze-

Mercadorias, Rendas Diversas e rem as exigências contidas no regulamento de
• Fundo para Devedores Duvid. 117.367.175 trânsito, !lão serão emplacados até s.e apresenta-
Sac08; Lenha; Vencimentos, Sa- rem em condições de perfeito funcionamento.
lári08, Abonos e Férias; Fretes', Outrossim, esta Delegacia, solicita para não
Carretos e Embarqu6s; Despesas deixarem de emplacar nos últimos dias, afim de ��!!!!!!!!!I_����������������
Gerais; Impostos e Taxas; Es- evitar acúmulo de serviço.
tampilhas; Oomissões; Juros e

Jaraguá do Sul, 17 de.fevereiro de 1965.De&contoê' Premios de Seguros;
P 11

•

Oontribuição pará Institutos de OSMAR DUARTE, Delegado de o CIa.

Previdênoia; Salario Família; Pre·
visões Trabalhistas Lei n. 4357/64;

�.'..'.�'.:�.'.•'..'..'�.'..'..'..'( '
..
'
..�..

'
..
' '( P� � ••u :� :� :{Plano Naoiooal de Habitação;"

.,Salario Educação; Fundo de Re- � n [
-

rl A Q
•

n fi a � n '}
�:�raF����;pa��ni�.eddeO�:p�;�i� fl ur. r� r na n u � II. I) � r I n H jldosos; Depreciaçào das Oorreçoes, f �
Ditridendo . . . .. 117 367.175 'f� CIRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BILIA· �1Or$ 1J7,367.175 117.367,175 f� RES, INTESTINOS - Cirurgia de Senhoras ��

l� Diagnóstico Precoce do Cincer nas se�horas ��
f:

Comunica aos seus dientes que atenderei ,!-O seu =1: novo consultório à Rua Artltur Müller n 160 :}� ,(AO LADO DO NOVO HOTEL) �

!t ...��:":�.�...: ..�:�..�::.�,.�::::.,.:,,,,���!.: ..._� II

Ião Eliulvel
Oapital, Fundo de Reserva Legal,
Fundo de Depreciação, Fundo para
Devedores Duvidosos, Fundo de
Correção do Ativo, Fundo de Depre
oração das Oorreções

Ellglvel
Dividendo, Obrigações a Pagar,
Bancos, Contas Oorrentes, Iuatituí
ções de Previdência, Letras 8 Pagar,
Títulos Descontados, Oootas Oficiais,
Fundo de indenização Trabalbista

Contas de Compensação
Oaução da Diretoria, Oontratos de
Seguros

90031.i01

Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação
Pelo presente ficam convidados os senhores

eclomsres a comparecerem à assembléia geral ordl
nária a reellzer-se no die 26 tvinte seis) de ebrtl do
corrente ano, as 9 (nove) horas ne sede Social, afim
de dellber.arem sôbre a segurme ordem do dia:

10) - Discussão e aprovação do balanço e

demais documentos referentes ao exercício de 1964.
20) - Eletção do novo Conselho fiscal.
30) - Assuntos de ímeresee Social.

jaraguá do Sul, 10 de fevereiro de 1965.
Walter E. W. Gosch, Diretor Técnico

NOTA: Acham se à disposição dos seohores
acionistas no escrttörlo desta. ocíedede, os documen
lOS a que se refere o artigo 99 do decreto lei nO
2.627, de 26 de Selembro de 1940.

67.952.884

136.855

60.500000
216.821.441

PASSIVO

6528.9.940

Delegacia Auxiliar
AV I

;-

de policia
O

(f=="====�=====��=--==='"-��';--i
li DR. WALDEMIRO MAZUREC�EN I! ,DEFRONTB Á PREFBITURA

-. JARAGUÁ DU su� iII M É O I C O III fotografias em Geral - fo.tocoplas de Doc.ume!lt.�s - i1'1 704 III
filmes e Material foto - Aparelhos e Acessorlos iiiRua Presidente Epitácio Pessôa No. !!!II (antiga residência de Emanuel Ehlers) I i A pedido. atende a domicilio Ia tambem Iii

,
' I! III' em localidades vizinhas '

II Clinica geral médico - Cirurgia de adultos e li
� �1I!MH!il!�@i��I'!IISU_�IS8�II crianças· Parlos - Dialhermia - Ondas curras e II �il.!1 ' Ultrd curlas - Inàut?,terrnia- Bisturi-eleh·lrico.Ele�. III O Anuncio é a Alma do Negócio

II Iro cauterização· Rai solnfra vermel os � azuls_
�::::=:::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::.,,:::::::::::::::::::::::::=:::::::=:::::::::=:::P Anunoiem Neste Conceituado Jornal

VENDE-SE,

Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 1964
Adolfo Antonio Emmendoerler, Dir. Gerente
Raimundo MOlflJ.EmmeBdnerfer, Dir. Técnico
Raimundo a. Emmendoerler, Contador,

•
CReSe. n. 1550

PAREOER DO CONSELHO 'FISCAL

Os membros do conselho fisoal da FECULA
RIA RIO MOLHA S. A., desobrigando'se das

atribui9ões inerentes ao carg? que exercem?a
sooiedade, deClaram que exammar�m o relatórIO,
balanço e conta lucros e perdas referentes ao

exercício findo em 31 de d�zembro de'1964, �ocon
trando 08 mesmos em perfeIta ordem e re�ularldade,

. pelo que, são de parecer ,que. os referIdOS. do0';l
mentO!:!, bem como os atos prat1Cado� pela dlretodrladurante o exeroício em a:p':eço, selam aprova os

pela assembléia, 'sem restrJQa.o al�uma. ,

Jaràguá do Sul, 29 de Janeiro de 1965.
, .

Bernar,do Grubba JUDlor
Francisoo Fischer Júnior
Eugênio Silva·

Uma propriedade com 1.200 morgos - terras

apropriadas para o plantio do arroz - contendo
o seguinte:
Um bananal com 10.000 pés. produzíveis.
DO morgos de arro�eira planlada.

. ..
to mil melros de- valas para arrozeiras.

UméJ estrada construidiJ dentro do lerreno (2.500mts)
250 pés de árvores frutíferas enxertadas.

-

1 casa de madeira.
3 pasto cercado com arame.

12 mil pés de aipi,m. -,

1 Batedeira n.O D - com motor - ótimo estado.
1 Catroça - etc. ele. etc.

Melhores informações com Vitor Zimmermann. I
nas LPJA: _

DOUAT' -

__ ��Iia� J ��.�_u_� _d o S ui II
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o .OUE· VAI PELO LIONS
Quando alguem é convidado oficialmente para

ingressar nos quadros sociais de um Lions Clube,
lemos certeza, por experiência própria, que não üb
stante él eerisfeçêo pelo convire, uma série de preo
cupações lhe envolve entretanto, Isto porque, desco
nhecendo quase por completo as finalidades precípuas
do leonisrno.:muitas vêzes vacila na eceiteção do
convite pare se tomar um leão, se bem que Isto ve
nha representar uma honra. Todavia, após conhecer
os "Objetivos dos Lions Clubes e seu "Código de
Ética" sentindo por outro lado o celor do compa
nheirismo e se familiarizando por completo com a
vida do clube, outra impressão não terá senão aqué
Ia de ter ingressado num dos maiores clubes de ser

viço do mundo, onde. o seu esfôrço, a sua dedicação
aliado ao trabalho dos demals companheiros do
clube, significa sem sombra de dúvida um bloco com

pacto a trabalhar destnteressademente procurando
resolver os diferentes problemas da comunidade em Ique vivemos. Vamos a cada novo passo tomando
conhecimento das necessidades daqueles menos afor
runedes que vivem em grau de desigualdade elremen-

.

Ie acentuado, privado inclusive de prestar assistência
à sua própria familia, contingência que nos anima e

conjugar os esforços de Iodos os companheiros do
clnbe pare, prestando o serviço destnteressado, mi
norar o sofrimento daquêles que são muitos. restan
do nos ainda força de vontade e dedicação pera en

cerermos outros movimentos em beneficio da comu

nidade. Isto é leonisrno e sem medo de errar pode
mos assegurar que tôda pessôe que tiver e felicidade
de pertencer a um Lions Clube, se sentirá orgulhoso
de comungar com os prtnclplos desta sadia organi
zação.

CAMPANHA DO COBERTOR
O Líons Clube de leregué do Sul, primando em

prestar serviço à comunidade Jereguéense, lançou
rernpos erräs a Campanha do Agasalho. com a quel
pretendia distribuir roupas as familias reconhecido
mente pobres, entretanto, após acurados estudos, re-

, solveu substltuir esre disbrituição. fazendo com Que
os verdadelrarnente necessuedos de Jaraguá do Sul,
venham receber cobertores para o próximo inverno.
Em coosequêncid. o movimento passou a denomi
nar-se CAMPANHA DO COBERTOR, estando os

trabalhos em franco desenvolvimento, através a Co
missão "lnterêsses da Comunidade", cuja campanha
temos certeza encontrará pronta receptividade no seio
de nossa população.

/ PARQUE INFANTIL
Em colaboração com a Prefeitura Municipal de

nossa cidade, está o Lions Clube de jaraguá do Sul
movimentando-se para instdlação de nm parque in
fantil, logradouro que de há muito reclama a �rianç�
jaraguáense. Os primeiros passos nêsse sentido ja
foram dados, inclusive sua locafização, em local
aprazivel da cidade, podendo se assegurar que sua

concretização será uma realidade, significando mais
uma iniciativa deste clube, que procura ser útil à sua

comunidade.

Vereador ft uon f I 8ucessõo
fiouernamentllacusa

Prefeito Florianópolis, (V.A.)
O grupo da UDN que
luta pela unidade do
Partido em tôrno de um

nome para candidato ao

Govêrno do Estado, com

reais pm;sibilidades de
vitória, continua fazendo
gestões para tentar uma

G· d I
fórmula viável até a rea-

ra e ao overna or lização da Convenção a

E d
. 20 e 21 de março.do sta O Hoje uma nova ,reunião

partidária deverá ser

realizada entre os que
lideram o movi.mento pe
la unidade do Pàrtido,
na cidade de Itajai.

Fez Graves_ Acusa

ções ao Preieito e

Presidente. da Cama-

CRICIUMA, so, '(M)';'::'"
Renunciou &0 mandato
de vereador ,da Camara
Municipal o sr. Ariovaldo
Huscar Machaqo. Fez,
porém, da tribuna, �raves
acusações 'ao Prefeito, ao
presidente d� Camala e

ao governador d.o/Estado.
E anunciou que mandou
inclusive documentação a

respeito numa denuncia
fofmal para o' coman·

dante 'do III E1rército,
general Justino A I v e s

Bastos em seu quartel
general em Porto Alegre. b!!========

SE VOO� Jara
gaaenss é MÚSICO,
não deixe de inscre
ve�se na Sociedade
de Cultor a Artistica.
Ela necessHa do
concursö de todos
para projetar a cul
tura de nossa terra.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

EDITAL
De' acôrdo com o disposto' no art. 254, dos

Estatutos dos Funcionários Públicos, convido
IGN:E:S KINAS HEINECK, professora complemente
rlsta, padrão B, do Quadro dos Funcionários desta
Municipalidade, a apresentar-se na Escola Municí
pal Salto, de Ribeirão do Salto, nêste Município,
dentro do prazo de vinte (20) dias, a contar de
hoje, sob p-ena de ser demitida por abandono de
cargo, como prescreve o item I, do art. 152, da
lei n. 2293, de 27 de fevereiro de 1960, por estar
faltando ao serviço.

E, para que chegue ao conhecimento da re

ferida funcionária, para fins de prova de existên
cia-de for.ça maior, ou de coação ilegal, n08 têr
mos do item I, do art. 153, da lei u. 2293, acíma
citada, lavro o presente edital, que será publicado
no "Correio do Povo", da cidade de Jataguá do
Sul e afixado no lugar de costume.

Guaramirim, 25 de fevereiro de 1965.
LAURO ZIMMERMANN
Prefeito Municipal

..

Bernardo Grubba S. A. Indústria e Comércio
Assembléia Geral Ordinária

Edllal de Convocação
Pelo presente edital de convocação, são couví

dados o, senhore ectontstes à reunirem ee em

assembléia geral ordinária que será reehzede em

nossa séde social á rua Presidente Epiládo Pessoa
n. 1207, em leregué do Sul, às queiorze (14) horas
do dia 30 de Março de 1966 pare dehberarem sôbre

a seguiote ORDeM DO DIA
1 ) - Exame, discussão e aproveçäo do Ba

lanço Geral, conta de lucro e perdas, encer redes
em 31 de Dezembro de 1964 o relerörlo da Diretoria
e parecer do Conselho Piscai do exercicio de 1963;

2) - Eleição dos membros do Conselho Fls·
cal pare o exercício de 1965;

3.) - Outros assuntos de ímerêsse da sociedade.
AV I SO

Acham �e à disposição dos senhores aciooistas,
no escritório desta sOciednde, os documentos li que
se refere o afl. 99, do Decrelo-Lei n. 2.627, de 26
de Selembro de 1940.

Jaraguá do Sul. 27 de Fevereiro de t .�66.
WALOEMAR GRUBßA, Diretor Presidente

8 UColuna RorARl"
ß Data festiva Do Sex81ésimo ßniuersório De Rotor,

(La parte do discurso do rotaríano MarIo Sousa)
»:

Cumpre-me agradecer, em primeiro lugar, a sa-

tisfação de falar nesta reunião comemorativa do
eexegéselmo aniversário de nosso querido ROlary.

Essa data feliz foi a alvorada de uma epopéa
do futuro. Naquele alvorecer do século presente,
quando se aglgatavam todos oe esforços humanos
no sentido de acelerar o impulso progresststa que
experimentava a grende República Americana, com
o advento da eletrecldade e do petróleo, a cidade de
Chicago fornecia ao mundo um clima que refratava
não somente a fisionomia de uma época contamina
da pela ganância de rtqueses fáceis, mas também li

do homem que não sabe viver em sociedade. Do
homem que pense e age em termos pessoais, egoís
riCQS, ernblclosoe e intolerantes.

As "lels e as eurorídedes, perdidas a megestade
de eues figuréls, tinham sido dominadas pela astúcia,
pela fôrça dos evenrurelros e dos inescrupulosos do
comércio iHcito.

O Dlretro tinha cedido o lugar à Força e a

justiça era dllada pelo trabuco.
Fundar urna associação que se propunha a pen

sar e a agir em termos coletivos e humanos com

respeito ao Direito e acatamento à Justiça, buscando
a concórdia e o bem estar comum, num Clima pro
picfo pare tôdes as maldades; pare o crime e a cor

rupção, seria uma temeridade e uma aventura bas
tante arriscada.

Não havia serenidade de espírito pera pensar
e não havia tranquilidade ambiente pera criar. Toda
via, Rotary nasceu como consequência desse estado
de desordem social e talvez só tenha surgido em
razão díssso porque a necessidade do bem gerou no

próprio ventre do mal.
E assim nasceu Rotary. Em meio ao charco,

em meio ao clima mele hostil á proliferação do bem;
nasceu como o lírto qué nasce e floresqe no Iodo
dos pântanos, com rôde sua exoberenie alvura e

inebriante perfume.
O nosso querido fundador, e imortal Paul Harrte,

sentiu naquele meio um impulso tendente a sufocar
os senttmenroe e as virtudes humanas, oriundo da
ambição desmedida, da incompreensâo e da discór
dia reinantes,
.

Viu se, então. solitário em meio ao borborinho,
porque seu espírito arejado e bem formado não se

havia mesclado no torvo lodaçal da cidade, que
surgia sob o império do terror e da desordem social.

Encontrou ainda três companheiros mais, que
fossem compartilhar com êle na arriscada aven

tura de fundar uma organização com pr(,.pósitos
bem diversos dos processos que imperavam ali.

E, assim, exatamente neste dia, 23 de Feve
reiro a s'8ssenta anos atraz, 1905, houve a primei
ra reunião rotária. e consequente fundação de
uma organização que se propunha a reunir 08

profissionais das variadas cla ses, para pensarem
no b�m estar coletivo, criando um clima de con

córdia. de cujos beneficios pude"SSem aproveitar
tOda a comunidade. 41

Foi nessas circunstâncias que surgiu Rotary
e que o Clube de Chicago se fez a célula germ i
nativa da organização.

Compartilhbfam com Paul Harris, na primei
ra reunião os companheiros Gustavo 1.0ehr, que
era engenheiro de minas, o qual cedeu seu escri
tório para a primeira reunião; Silvester Schiele,
distribuidor de carvão, sendo eleito o primeiro •

presidente do primeiro Rotary Clube; e Hiran
Schorey dono de uma alfaiataria.

Sucederam-se 8S reuniões e, n'elas foram dis
cutid8s as bases e as diretrizes a seguir: Nesse
iterativo trabalho para dar consistência e objeti
vidade à organização, compreenderam que a idéia
de Paul Harris, tinha transcedências elevadas,
capazes de transformarem os propósitos de ação
imediata e local, num ideal para os povos e pbra
todos os tempos. Dessa formb a ideia pelo seu

conteúdo não. devia ficar c-onfinada a08 limites
estreitos de uma cidade. Não há limitetl nem fron
teiras para um ideal, dai a razão porque Rot�ry
começou a se expandir. Sucederam se numa es

cala crescente os Clubes de
-

São Francisco,
Oakland, Nova York, Boston. para em apenas
5 anos transpor as fronteiras e se instalar no

Oanadá 6 um ano após, em 1911, atravessar. o
Atlantico instalando se sm Dublin na Irlanda e em

Londres. Ao Brasil chegou em 1922, com a fun
dação do Rotary Clube do Rio de Janeiro.

E nesse progredir, nessa expansão que se

processava através de novos clubes, a instituição
foi adquirindu maior consistência no senti!io da
universalização do ideal, tirando o individuo dos
estreitos limites de sua comunidade para a uni
versalização dos sentimentos.

.
'

E isto mais se evidencia nos dias presentes,
quando sentimos que não há. mais nada estrita
mente:,..nacional. O comércio, B indústria, o finan
ciament-o, a economia, a adminil,tração pública, a

saúde, tudo alinal obedece a um sistema de ação
que envolve os povos, porque o progresso como

as dificuldades são comons e se estendem a todos
os povos. O homem hoje tem ·que pensar e agir
em termos unive1:sais. Permita Deus, que êste
seja o caminho para a completa confraternização
universal.

Clube Agua Verde
Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAçÃO
Em cumprimento a8 determinações estatutà·

rias ficam convocados os senhores associados do
Clube Agua Verde, para a Assembleia Ge!'al Or
dinária a realisar se no dia 28 de março, ás 10
horas, no Salão Boa Esperança, em primeira con·

vocação e a seguinte Ordem do Dia:

1 - Prestação d� contas.

2 - Eleição da Nova Diretoria.
3 - Assuntos gerais de interesse do Clube.

.

Não havendo número leg$l de associados na

la. convocação a' Assembléia funcionará meia
hora após, co.m qualquer número.

Jaraguá do Sul, 'Março de 1965.
OSORIO JOSÉ SCHREINER

Presidente

c. A. Baependí
Assembleia Geral Ordinária.

Edital de Co.nvocação
A Diretoria do Clube Atlético Baependi convidél

aos Srs. Associados para a Assembléia Geral Ordi
nária que se realizarêÍ no dia 28 de março de 1966,
pelas 10 horas, nos salões da sua Sede Social, com

a seguinte Orden do Dia,
1 _. Prestação de Contas
2 - Eleição da nova Diretoria
3 - Assuntos divérsos

jélraguá do Sul, 22 de Fevereiro de 1965

Loreno Marcatto, Presidente.
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