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de maior penetração no interior -do
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catarinense

Esteve entre nós, no
correr desta semana, em
visita a familiares, o 'sr.
Herbe'rtSchneider, verea
dor com assento na Oã-.
mara Municipal de Rio
do Sul.
Ao agradecermos a

gentil visita, desejamos
novos êxitos ao eficiente
homem público.

Fundação:
A,tur Mülle,

Dlreror :
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E se de propósito ou por descuido levamos a

conversa �ara um pIaDo superior, perguntado quais
os seus autores preferidos, como encaram a poU
tlca internacional, ,o que nos dizem das sutilidades

. da Ungua portuguêsa, o que nos contam sôbre

H TT
História, Ciêneias, Geografia, etc, essas pessôas arry AraUSe
rapidamente desconversam e acabam emudecen·
do. Ou então, se são alfabetizadas, respondem

'Jpela ord�m das perguntas com "impropriedades'" em aragua'como estas: - que apreciam ler Gibi; que.a Lua
'é quadrada; que língua à portuguêza é bom prato;
de História, gostam' muito dessas em quadrinhos; A Associação Comer· pelo sr. tir. Erich K!'au�e
de Ciências, ouviram falar nelas; de Geografia, cial e Industrial,de Jara· ficando assentado para

OuestoNes com' a a'pnsentadorl·a conhecem bem o rio onde costumam pescar. � guá do Sul, pelo'seu pre· a próxima 211• feira a sua _'

U sidente Gerhard Arthur viQda- à nossa cidade
. . . Diante dessa "resposta intelectualizada", par- Marquardt, 'com o obje· (293-66), devendo cum-

O Diário Oficial da obteve a seguinte deci- tindo de pessôas de bom porte, bem falantes, me- tivo de bem atender aos prir' o seguinte programa .

União, Seção I ,;_ Parte I sãu: "Deu-se provimento tidas a importantes, a granfinas e sabichonas, fi· seus associados e con· entre nós: 9 hs - reunião.
_ Sllplemento ao, no. 35, ao recurso, unântmemen· camos constrangidos e acreditando que o panorama tribuintes de Jaràguá. no Itajara Tênis Clube, à
de 19-2-65, publica de- te, para conce�er o be- dos vestibulares cariocas tem perspectivas nacio- extendeu convite ao sr. Rua Exped. Gumercindo
cieão do' COD;selho_ Supe- neficio requerIdo, de nais. Ficamos constrangidos e ao mesmo tempo Dr. ,Erich Harry Krau a, da Silva e palestra sôbre

rior da- PrevIdênCIa So- acôr?o com os laudos .fazen10
.
a seguinte indagaQão, embora concor· DD. Delegado Seccional as inovações do Impôsto

,cial - Processo MTIC médICOS �onstantes de demos em que nem só dos letrados seja o spa- d.o Impôsto de Renda, coq1, de Renda - 14 hs., audi-

235,642/69, em. que a inte" fls. 9, datados de 20.2.,57 nágio do progresso: - Como é que 'certàs pessôas sede em, Joinville, afim ência,s para os interessa

ressada Emelita 'Mariana e 3.5.57." conseguem progredir materialmente, se n�nhuu de explanar nesta cidaqe dos que tenham' casos

Fagundes Pereira,1 de
Quem conhecer a inte- avanço intelectualapresentam? Será que herda!'am as

.

recentes alterações individuais, para o que
Jaraguá do Sul, recorren- dos 'seus antec�ssores o progresso ,inaterial que havidas nalegislação do já se encontra uma lista

do da decisão dó Con- ressada deverá' comun,i- ostentam, �u será que existe mesmo o fator sorte Impôsto' de Renda,. de inscrições na Associa·

seIh<> Fiscal do IA.PI, �ar-�he a auspiciosa nova. na vida do ser humano? Fica ai, a indagação!.., O convite foi aceito ção Comercial.

Na Convenção Estadual, la e Leerte Ramos Vieira,
realízede nos dies 20 e 21 ex-governador Heriberto
do correnre, na capital do Hülse e diversos represen
Estado, o Diretorio Regio' rentes dos diretórios rnu-

. Dal da União Democrática, nicipais, tôdos seudando
indicou candidato a go- o líder dQ renovação par
vemador o nome do in- tidária.
dustrla! loínvtllense, er. O deputado Gentil Be
dr. Nilson Wilson Bender, lanl, em têrrnos candentes
logrando expresstve vote- disse que "aqui está a re

çäo de 136 indicações sôo voluçäo democrática e cí
bre o total de 146 con .vica da UDN de Santa
venefonals. Catarina, nos m é tod o s

Usaram da palavra, ne p o lrr
í

c os, à semelhança
o c a s

í ã

o, o depu r e do da Revolução renovadora
Walfer Ziguelli, deputado que se fez no país", sendo
Ladir Querubínt, Senador delirantemente aplaudido
Brasilio Celestino de Oli pela' compacta messe de
veíra, deputado A r no correligionários e slmpa
Enke, deputado G e o fi I nzanres da Eterna Vigi
Belani, Dr. Homero Ra- lância.
mos, deputado Udo Alten- O candidato Nil so n

burg, deputado f e d e r a I Bender usou da palav ,

Lauro Carneiro de Loyo- traçando em linhas gensis

Paróquia de
São Sebastião

. .:

Ab tomar posse da Paróquia de São Sebas
tião., desta cidade, aproveito a8 colunas dêste
semanário amigo para dirigir minha saudação
e bênção aos paroquianos; äs autoridades; aos

religiosos e religiosas; às profissões liberais;
aos professôrea e aos estudantes; ài classes
sociais; aos trabalhadores ; ferroviärios; a08 da
indústria, do comércio e da lavoura; às entida
des e clubes sociais: às capelas dos arredores;
à tôda a população.

Já de hã tempo nos conhecemos. o

dispensa maiores apresentações. Mas q
tornar pública a minha satisfação por te,·
nomeado Pároco -desra cidade, depois de
anos de magistério 00 Seminário de Corupá.
A mesma disposição, interêsse, dedicação, estima
e amizade que dediquei a meus saudoso semi
na'rililtal:l, trago-os a Jaraguá para colocá·los a

serviço d fiéi� do iTleu nôvo campo de apos-
tolado. V <> para IiBrvir aos homens nat! coisas
de Deus como mi istro do Altíssimo. Farei o

que estiver em mim para corresponder à nomea

ção dos Superiores e à esperança das almas.
Para suprir minhas fraquezas, conto com a

poderosa graça de Deus.
Faz-se necesRário um agradecimento aos

párocos que prepararam a vinha do Senhor
par:a os que nies seguiriam no trabalho. Entre
êles, sobressai Padre Conrado Rech SCJ que
inclUSIve a saúde dedicou à Par6quia.

? Conclamo, então', o bom povo de Jaraguá
do Sul a que�' unidos os corações e os esforços,
juntos vivamos a caridade em 'espírito de cola·

boração e compreensão.mútua. Para' que isso
se' realize, peço que a bênção de Deus Onipo
tante desça Bôbre n6s' e _psrmaneça conosco

para sempre.
.

Pe. Francisco Xavier Luchtenb'arg SCI
Pâroco

huz Para Garibaldi
Fontes bem informadas

dão nos conta de que o

eficiente parlamentar,
os principais pontos de deputado federal Lauro
seu programa, no que foi Oarneíro de Loyola,
esrremamenre feliz ao di- conseguiu com o Ministro
zer dos motivos de uma das Minas e Energia, sr .

candldetura de renovação. Mario Thibau, que a ver-
Ao terminar a sua ora- ba de Cr$. 70 milhões de

çäo - interrompida por cruzeiros, destinada à ins
seguidas salvas de palmas, talação da linha de euer
conclamou o candidato
oficial da União Demo. gia até a casa Oomercíal

do sr. Eugênio Gascho,
crãnce Nacional, -. dr. fÔRse excluída do planoNilson Bender, quese unam de economía do govêrno.
os companheiros pere,
coesos, levarem avente a Recorda-se à propósito
bandeira desfraldada da que tais recurso foram
renovação que os conven- pleiteados pelaUDN local
cionais presentes decidi- [unto do sr. Lauro Oar
ram colocar frente aos neiro de Loyola, que em

destinos de
I

Santa Cala. bôa hora acolheu a reínví
ríne, apoiado por iôdos díeação de seus correle
os udentsres e por rõdos gionários e os fez trans
ClS que querem ver o Es- portar para o Orçamento
lado preencher a sue) ver. I da União, onde foi unãní-
dadeire função. memente aprovado.

A REVOLUÇÃO, disse o Ministro Roberto
Oempos, escolheu sobretudo "0 direito de resol
ver seus problemas com racionalidade, pondo
em cada decisão a firme páixêo da verdade e

não a futil verdade da paixão".
Tals conceitos Indicam a esclarecer o pen

samento a respeito do pepel que cabe à inteli
gência no jôgo dos valôres com que se tece a

estrutura de uma sociedade ou de uma naciona
lidade. Uma Reformo para quebrar a estagnação
planimétrica em que se ia erufendo sobretudo a

polütca da sociologia, talhando novo moldes
pare a idealização da vida; que tivesse a inaba
lável convicção do mérito reformador com algum
tenro da rudeza nativa do povo; que seria e res

sonância da voz dos oprimidos e a vibração po
derosa do descontentamento de uma época histó
rica.

Todas as nossas revoluções tiveram os seus

poetes. ostensivos e anônimos: Pedro Luiz é o

poeta da democracia ímpertal; Pedro II é o poeta
da monarquia deposta; Castro Alves é o poeta
da República, o precursor das reinvidicações so

ciais da nacionalidade; Olavo Bilac é-o poete do
Serviço Militar; A Catequese leve seu poeta
Anchieta, que 'em agora o seu Dia na Naci-ona
lidade braetlelra. O Bandeirismo leve também o

seu poeta espantoso, que é Fernão Dias Pais
Leme; A Inconfidência Mineira é obra de três
poetas: Alvarenga Peixoto" Cláudio Manuel da
Costa e Tomaz Antônio Gonzaga. A Independên
cia não podia, por sua vez, ficar sem o seu

poeta; foi êle José Bonifácio, em que se situa o

romantismo brasileiro; Augusto Frederico Schmidt
projetou-se o poeta do Bresíl Grande.

.

Todo o fenómeno da passagem de um

mundo velho pare um mundo nôvo (já perfilou
pensador brasileiro); de Um período heróico pera
um período de sórdicos interêsses, está condensa
do na frase ele Fouché, em responder à consulta
de um dos adeplos fervorosos do govêrno dos
Cem Dias .lFrança), que lhe perguntava: -:- "Que
pretendes fazer de mim?" - a resposta foi:
"Nada, seu imcebilt".

Era de fato o cinismo, a acomodação da
polírica bUl'guêsa, que éoml'çava, na Época In·
dustrial do século passado, em França. Mas a

vida dos horr.ens como a vida dos povos não

pode estar à mercê de rancores covardes oe de
caprichos inúteis dos débeis e imbécis, - como

já o escreveu também ilus;re patrício: "porque.
seria o culto das gerações pusilânimes; das raças'
desfibradas pelas traições e perfídias; minadas
de despeito, e apodreCidas na incapacidade de

glorificar os Fortes!"
.

Mais uma vez estamos
agradecidos ao eficiente
deputado federal, que
asaím salvou de um corte,

a verba que a Oelesc vai
receber para tão impor
tante óbra no nosso Mu
nicípio.

À. MARGEM . DA HISTÓRIA
Prof. Augusto Sylvio Prodöhl

MEDIOCRIDADE
A Ignorância e a Burrice

arvoradas em Cultura e Talento

Por J. de CASTILHO PINTO

Anunciam 08 jornais que foi simplesmente
calamttoso o re ultado dos exames vestibulares
nas díversaa faculdades da Guanabara. Os candi
datos não chegaram a demonstrar conhecimentos
mínimos de portuguê e cultura geral, atingindo
as reprovações indices verdadeiumeQte
alarmantes.

Este foi o panorame dos vestibulares, logo na

Guanabara que é reconhecida como a capital cul
tural do Pats e onde existem todas as facilidades

para o estudo, e mais as seleções por meio de
testes, de provas e concursos, tudo numa triste

afirmaç9.o de que, camuflada em aptidão, há por
ai muita mediocridade, muita ignorância e burrice

Iarvoradas em cultura' e talento.

Dado esse estado de coisas, é comum topar
mos com pessôas de bôa postura, bem falantes,
com ares de importância, de granfinagem e sabe
doria, mas que no fundo não pas�am da8 aparên
cias. Pois conversando-se com elas por alguns
momentos, verificamos que desconhecem muitas

coisas, que são apenas> superficiais os seus co

nheciment08 de cultura geral.

,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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EmprêsaWrnalistica FfluU/eriJs e OrniJment.t/s\., I' cnaçeo de Gado Letreiro, a altmentação deve receber

"Correio do Povo" Ltda.
.

---- .I. '., II um lugar de desteque . pelos, nossoe agricultores.
- 1965 . Laranjeiras, Pecegueiros, .II,

Da. RACHEL LEHMANN, em laregué, Corupé, I' Se percorrermos o município de Jaraguâ do Sul e

Eugênio B:::�o�chmõckel Ka�is(lir?s, Maoieiras,.Ja- I Guaramirim, Messerendube e Estrada ôchroeder, I olhar�lOs pa�a: os pestes que logo chamam a nossa

_ botioabeiras, eto,! Roseiras II precisa vendedor(a) com órima comissão. II
arençao, verificamos que a camada ou a cobertura

ASSINAT' RA': Dahliaa, Oamélias, Ooní- II
'

die grama nesses pastos é quase nula.
,

{\nual .. e-s 1.850,00 feras, Palmeiras, eto., etc,

'I
Informações à Rua Iusceltno fi 'Então já enco�tramos_ fa�i1mente o problema antes

Semestral. . . CrS 950,00 PEQAM OATALOGO I Caixa Postal, 90 I' círado - a allmentaçäo JO gado.,
AAulso . .

"
CrS 40,00 , ja;raguá do Sul - .sC ,i ôebe-se que a maioria dos pastos que existem no

BNDsnAço:
ILUSTRADO \\. . _.__._.__ _ _ , _ .)l nQS80 lnunicfpio tem um.a média 30 anos de extsren-

He

Leopoldo Seidel
- - - __ _- _ -_ _ _ - .. ..:,1 cte. As vezes vemos pastos quetem meis de 50 anos.

"ven'idCaaiMxaaIP.�D6etoal1.olr90, 210
"'.. -_ __ -.- - __ -_ - - :_ _ :....... O importante a observar-é que tais pastos prátícernente

" u CORUPA' -

, :'(
------ -.-.-.- - ----- --.---- - :.� nunca receberam alcum tratamento. A arama que ali,

Jaraguá do Sul _ S.Catarina' li"" c:.

_ c:::::::::oc:::::=acc:="",,",c::::::;::.c:::::=� II Blotee Jaragua' Itda 11.v�geta ,já fi�hâ sido plantada ouse desenvolveu P,oro
, II "- • SI mesma, ha dezenas de anos e em todos esses anos

\ r=:::�====::::::::::::�:::::::::=:::===::::::==::::::==:::::::::�==·��I, 1'11 50 onos de BuaneO na orte de çonstruir ii raU;ec�),S�aI�té'::�Ua:��c��f�e�� ��Caár:JUb��ã��� (ca-:

iii / SO·C I' ,11. IS· " Em um bom pasto uma vaca come ao mínimo 10

!. I
• n· I! ii Fábrica de Blocos de Cimento para cons- 'I qutlos de grama ao dia. Nas condições dos noesos

�::�::::::=:::::::::=
,.

-.--- ---.Ji II truções. Se V.S. pretende construtr, adquira \1 peeros estamos longe disso, a cobertura vegetal é
- -- -..

ii o matertal desta fábrica que é o maís mo- :: multo fina.
'

Beatriz Machado II derno, e a construção sairá mais barato. 'I A sltuaçâo desses pastos piora mais eluda com a

dos Santos. !! _
•
FRAN ,ISCO MODROCK I chegada do. inverno. Também as forragens verdes,

II Informaçoes com:
LEOPOLDO KARSTEN II

oe capins f:cam escas8�s ou des�parece.m no inverno
Dia 31.: II quando enrao a produção de leite baixa de uma

II nesta praça maneira norável. Não é só em jaraguá, em Santa
Schütze, em �.:::::::=::::::===--===:::::::::::::::::::=::::-.::::::::..:::::.:=::::::::...::-J Catarina, que existe êsse problema de maus pastos

e' de alimentação do gado leiteiro no inverno.

I
Outros países e outro estados do Brasil o sentem

V E N D E _ SE
ternbem. Como resolver ou contornar esse problema?
Construindo silosl
A ensilagem que é a prática de guardar a ração pi-

Uma propriedade com 1.200 morgos -- terras cada dentro de um sllo resolve o problema da ali-

Müller, em apropriadas pare o plenno do arroz _ contendo menreção do gado leirelro no inverno.

o seguinre :
Felizmente aqui em laregué já existem UDS poucos

em agricultores que usam este sistema de alimentação.
Um bananal com 10.000 pés produzíveis. Como eu disse são poucos mas o infeto que é o mais

em
30 morgos de arrozeira plantada. diftcil de ludo, esrä dado, e hoje sabemos de um bom
10 mil melros de valas pera arrozeiras. I número de agriculrores espalhados pelo município
Llme estrada consrruíde denrro do terreno (2.500mrs) que estão realmente imereesados, na construção de
260 pés de árvores fruf(feras enxertéfdas. sllos sendo que alguns esrêo em construção.
1 ca a de madeiro. Há dois tipos de stlos usades aqui entre DÓS.
� pasto cercado com arame. O suo rrioeheira que é um simples buraco Dum bar-
12 mil pés de aipim. renco e o silo cilíndrico, que é de alvenaria podendo
1 Beredeire 0.0 3 - com motor - ótimo esjado. ser construído dentro do próprio estábulo, ao abrigo
1 Carroça - ele. etc. ele. do sol e da chuva.

. • No 3 meses de inverno do ano passado obser-
Haroldo Schulz, nesta Melhores Informações com Vitor ZlIDmermann, vamos numa propriedade de 3 Rios .que o aumento

cidade. nas LOJAS DOUAT - Filial Jaraguá do Sul II da produção de leite foi de 30%. Notem 30% a mais
. no invernol Graças ao uso da ensilagem guardando

1::===:::=--=====:::==, CdDa, milho verde, mueuna e capins dentro de um silo.
�

PRECISA SE rI .---------0----------0
Outra grande vantagem de um silo: Diminui a

II. - ,,---------: ----------U mão de obra. O agricultor tem a ração para séu gado
ii II II Vende se Dt·lma Chal'cara II ali. JUDtO aos cocho�, _quandO chove não se precisa

li 3 BONS OFIOIAIS PARA PALETÚ
II"". II �ea:p� bpUaSr�arfal;:;o��r�� �:a6:1�:s.tempo

- g-anha-se

II
1 CALOEIRO .

II
I'

Em condições a combinar, vende se "
" C S em . São Francisco do Sul, ótima chácara" Pergunlamcs ao agricultor. Porque não fözer

II Paga-se r 6 000 para o paletó I' um silo?
I • I

II colonial, com cerca de 60 mil met r o s

ii e Cr4ll' 1.400 a calça. II quadrados, com duas casas d moradia, II Informem-se na ACARESC ou em 3 Rios do Sul

II Tratar com DAlPRA Alfaiate Modas II II engêoho de farinha movido co energia II os senhores Honório Uber, Erich Grützmacher

�.......:-_-__-_ --=------- ..J) II elétrica, pastagens Ocerc8das, bOa agua, ti oldo Grützmacher .

..----.------ --- ......--.------------=-'

II terras de planta. tima instalação para II
II lavoura, e ga d o I e i t e i r o. _ Distante II

NORBERTO KAESTN6R. EDf. Agro. da ACAREst

PRECISA-SE II 3 quilómetros do centro de São Francisco II
da JARAGUÁ DO SUL

II
do Sul.

IIEmpregada Doméstica
II Tratar com o Dr. MuriUo Azevedo llm "

Trata'r com o sr. Meier no Expresso joinvillense Ltda. II Jaraguá do Sul. Em São Francisco do IIRua Domingos da Nova - ,Jaraguá do Sul
II

Sul, com Alvaro Tancredo Dippold, Rua
IIRafaél pardinho, nO 159.

tI' . II
C t O._,._,��.......-,�..........O...............�......--..........,.........

- en ro ----:----.-- ----------

Aniversários

Fazem anos hoie ;
Walter

Corupá ;
- Sr. Valdino Meyer.

Daniel Hamann, .resí
dente em Itoupava Sêca,
Blumenau;
- José Antônio Bruner,

em Bela Vista do Paraíso,
Paraná;

.

- Irene Jankosky.

Dia 1.°:

Fazem anos amanhã:

Germano Büttgen, em

Oorupä ;
- Rudi

Oorupä ;
- Sibilla Müller,

Curitiba;
- Leonete Lawín,

Nereu Bamos ;
- Olga, filha do sr.

Artur Bortolínt, em !ta
pocuzínho ;
Onda Nagel Zangbelini,

em CorupA.

José Finta, em Gari
baldí.

Dia 29:

Donato, filho de Alvino
Seidel, em .Oorupä.

Dia 30:

Luiz Gonzaga Airoso;
- Ilka, filha de Gui

lherme Moeller;

Dia 2:

Dr . Francisco Antonio Piccione
:M:�D -':co - C.R.JH. 1.'7

Cirurgia e Clínic,a de Aduhos e arianQas
Partos - Doenças de Senhoras tF=-:--==:::====::..::============r--=,

HOSPITAL JE.SÚS DE NAZARÉ - CORupA 'II D,R. WALDEMIRO MAZURECHEN ii
II MÉDICO li

Residência: Dr. Nereu Ramos, 419 II II

c o H.Up Ao.. - SANTA ClIIo..1rARINA II Rua Pr�sidente Epifácio- Pessôa No. 704 II
=-------------_---------=,111 .

(antiga residência de Emanuel Ehlers) ii
" !,I Clinica geral .médico - Cirurgiô de adulros -e Ir

I'.. ), ,'Il))'lI!IIIIiI!r-l�, ,;'00'.ilUl·, r-iin·n�lfli' ,1t}),'�!rr:o,! "�f: �,;p�=:e�==",o· 'm_'!l'�'!1 !I ,\ ITli�,�Ç��rt�:�;t�:u;ot�:!ti�e����-r�e��g�c���f:c�" ii.
'1l1t\UI JD)(W. �lLlijI \lli� ß'i�� 'fi

Snr. Comerciante e II tro cauterização - Rai,sólnfra vermelhós e azuis. II _)
Industrial: Prestigíe �::::.===:::======:::::::::==:::===========:J1

I
' .'

I a, tua classe, inscre-

1" �om �8�ri��10 :é:�:d:d:: :y, LreChal Deodoro I . !��:�ii�:�1!::� F�r:
..

·-·f�
..

-r-·n·i·n�d�-·i'·-'i�r-in
..

�--m-â
..

n�""II' da iO!1�ßca: n'o. 122, para, melhor servir. seus c i i � fi t es; ,M ....-.<i��� f� CIRURGIA DO ESTO�AGO· - VIAS BILIA-

�:.1,

"

111- 'mantêm. est:reito intercâmbio judiciário com os ex-Escritórios I ;�:. ������:.'e���J;�:�� s�� {�
.

RES, IN'l'E�;rINOS,- Cirurgia,de Senhoras g

I de Ádv'ogacia DR: HERCILIO ALEXANDRE DA LUZ, .. ' FARMAGIA ' NOVÁ' �� Diagnóstico Precoce do CAncer nas Senhoras

'r
III 'com' !3éde' e�

I
JôinviHe 'e' são'Francisco i?o Sul; está em ,II· ,48 �O�ERTO ,M.: HORS� '�1' (om�n;ciJ �'QS s�us., c'iteri�es :que, 'iJ�e_ncJerá �(). se� H�luf� co·'ndi,p.õtes,

'. 'd,B, ta"mbém, face,itar', c'ausas nara aquelas Co- Öl:! Que dl6p�e de maio sortllJlen.�: novo consult6No.," ,Ru., Arth'uli lt1,ulle.r 'n, 160 ':

III 'I. \
'

.
'" ",,, I,' �, t; "

to na pr�ç� e oferece �eus ,artl-l: ,",
_" (AO LADO DO, 'NOVO� HOTEL)' ,\

,

.'

iii;' 'marcas,i sem ,rp.alpres onus. para(,seus yonstituintes. iii, gos a,pre�o! v,anta!osos :: ��" Das: 9'Hf'e daß-·15-18'horit.s _ 'FONE, 384 B
61

I

_,.,". ..
A

.._u. ,�. _ ,Ig Rua .Mal. De,odor� 3,: J�,��gua {r,� "". �

t� "
" "� '1' :__'L"'__ a'

iilEEi!!l!iii!il' Il!!!!!!n!alEEiF.!!!!!I�I_jl�d u- ti;;;;;;;liS!Il�;d!El F.!!iI!an�i! I· 'fii������ ,:-.:'.··.·,:'·.··.··.6�·�.·���':t ..··.·',: ..··*··..:)�e\-...··*.��c:��•.: ••••�

Vendewse uma propriedade conte,ndo uma Icasa de material e uma casa d8 madeira" situado
à Rua Epitácio Pessôa, 497 em Jaraguá do Sul,

Informações com Dr."piccioni, em Corupá.
y '.

Dr. Rejnoldo M apa

� A.DVOGADO
=========Vende-se

Escritório ao lado da Prefeitura

JARAGUÁ DO SUL

VENDE-SE
·Terreno com 2 casas, raneho etc. na

e s t r a d a Jaraguá - Corupá perto da

pOI�te 4: GrÚbba,'.
: '

Tratar com GOSCH IRMÃOS S.A.

.

\
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Deverão comparecer na Junta de Alistamento
Militar (Prefeitura Mu_nicipal) dos Municípios abaixo,
trazendo o Oertificado de Alistamento Militar e duas
fOlegrafias.3 ,a fim de lhes ser expedido o

'

Cer
tificado de R servista 8 que fazem [üs, os seguintes
cidadãos, residentes nos citados Municípios :

MASSARANDUBA - Irrneu Mohr, Alidor
Gobbi, Adito Vavassori, Pedro Domaszak, Mario
Borinelli, João Rankavieski, Augu unho Alcino do
Nasoimento, Alcides Krehnke, Adelioo Ronchi,
Alfonso Dalsochio, Aquino Alibrando Ronchi, Od

.

Osni .Weiss, Osvaldo dos Santos, Aníbal Dalle C
e Alcides Psreguda.

CORUPÁ - Lauro Hermann, Harry Bayer,
Pedro Vicente, Manfredo Hofmann, Leopoico Sch»
Iinaki, Alfredo Leopoldo Hoch, Waldemiro Kuzin ki
e Evaldo Oarlini.

GUARAMIRIM - Valdir Ribeiro, Olivio Borba,
Waldemiro Kath, Jair Arcino Dias, Almir Zanluca,
Augusto Feustel, Adão Alves Neizaik, Waldir Buz z i.
Pedro Pereira Soares. Pedro Nicocbelli, Pedro José
da Silva, Paulo Klitzke, Nelson MelchiorpUo. Lot ival 0-��-18I"''''��'''1@'A '' �
Melchioretto, Leopoldo Siedschlag. Ja é Wisalow ki,
Hartvig Bolduan, Ena Frttzke, Adalto Ossow ky,
Alfredo Lino, Alcides Kraeger, Alfonso Paulino
Koebler, Ladislau Oisz, Guilherme Krause, Francisco
Lourival Spezra e Aurélio José Lemke.

JARAGUÄ DO SUL - Ademar Gonealve ,

Antonio Zesuíno, Norberto Kreutzfeld, Udo Wacker
hage, Arno Vicenzi, Faustino Martmelli, Lidio Bio .

dorn, Maurite Rosa, Otávio Fillip e Ottavio Fontana

FERDINANDO PISKE • 10 Tenente
Delegado de Recrutamento

....

Gumz Irmãos S. A. Ind. Com. e Agricultura
- ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

Convocação
São' co vidados OB Senhores Acionistas para

a AssembléiSl Geral Ordinária a se rFlalizar no dia
24 de abril de 1965, na sede Social em Rio do Cêrro II,

• neste Município de Jaraguá do Sul, às 9 (nove) hs.
da manh�, para deliberarem sôbre às seguintes

ORDEM DO DIA

1. - Apresentação, discu�são e aprovação da

Balanço Geral e Conta de Lucros e Perdas do
exercício encerrado em 31 de dezembro de 1964;

2. - Eleição da Diretoria;
3. - Eleição do Conselho Fiscal;
4. - Assuntos de interesse social.

Jaraguá do Sul, 20 de março de· 1965.

Vva. ANNA GUMZ, Diretor Presidente

Aviso - Ficam a disposição dos. Senhores �=::::;:;:=:::;==.__=:::::::::=:::::::.:::::==-==::::::::� Assemblila Girat Ordlairia
Acionistas os, dOCIHl'le�tos, a que se refere o Art. 99 ir !.

do Decreto·Lei n. 2627 de 26 de seterubro de 1940, li lThTD> lEí[])lTlf"'IHI lfl A lTTfM A NN II Editai da CODYCICICII
na Sede Social em Rio do Oêrro II neste Município. ii llJIJßo �ll.t.. l&..8\lU !Vll.�l'�r� II P&lo presente fioam convidados os senhor'es

A DIRETORIA �
.

MÊDICO CIRURGIA.., IIIII acionistas a comparecerem a assembléia 'geral
!.

II ordinária a realizar-se no dia 27 (vinte sete) de

ASSEMBLÉIA" G-E-R-A-L EXTRAORDINARIA !I Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- 1'1 Março do corrente ano, ás quinze horas na séde-,__
ii sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrt9 Alegre _ II sooial, afim de deliberarem -sôbre a seguinte

C O n v o c a ç ã o li I II ordem do dia:
!II CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS .- CRIANÇAS e

III 1) _ Discussão e aprovação do Balanço eSão convidados os Senhores AcioniStas para I CLINICA QERAL
a Assembléia Geral Extraorl1inária, a. se realiz�r no ii ,Ii mais dooumentos referente aO exercíoio de 1964.
dia 24 de abril de 136�, na sede SOCIal em RIo do II I 90ga prát1�a em' '80spltals Enropgns II 2) - Eleição da. Diretoria.
Cêrro II neste Município de Jaraguá do Sul" às ii C ltó'o e re",idência' II 3) - Eleição d@ Conselho FIscal.
10,30 ho;as da manhã, para deliberarem sôbre as II

'\ onsu n '..

IIii Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 . 4) - Assuntos de interesse sooial.seguintes .

O R D E � DO D I A . ii CONSULTAS: I Jaraguá dO Sul, 9 de. Março de 1965,

1. � Prop'osta da Diretoria para Aumentö do li
h d 81/2' 11' h

II Luoila Emmenl1Qrfer, Diretora Oomercial
II Pela man ã: as as oras II

..Cápital Social, em dinheiro e direitos or.edit6rios; h Pelá tarde: d'as 14 1/2 ás 17 1/� boras '1111 Àc.hall_l·se 'a dispo�ição dos senhores acionistas
2. - Assuntos �e interesse da SOClfldade; !I ., no esorlt61'10 desta sOCIedade, os dooumentol!' 8 que

Jaraguá do Sul, 20 de março de 1�65. ii' Atende chamados tambem à Noite "1 se
\

refere o artigo 99. do deoreto-lei �. 2627.. de
Vva. ANNA GUMZ, Diretor Presidente \b:::�:.-::::=--===:::=:::::::::-..:::=====::::::::::::JJ 26 de Setembro �e .1940.

-.

aORREIO DO POVO

Banco do Brasil S.A.
'AVISO;

O Banco do f Brasil S. A. esclarece que
está habílttado a acolher em .qualquer de suas
agências os depósitos das importâncias que as
sociedades por ações receberem para constí
'tníeäo ou aumento de seu capital social. Tais
depósitos que na forma do art. 1. do Decreto-
leí n. 6.956, de 1/11/43, devem ser promovidos
no prazo de cinco dias de seu recebimento só
poderão, a partir de 1/4/65, ser efetuados no
Banco do Brasil S.A., como determina o art. 19,
item V, da Lei n. 4.595, de 31/12,64.

Saudações
,

BANCO DO BRASIL S. A.

Departamento de Contabilidade

Antônio Brandão Costa
ChefE'! ,

Ministério dà Cuerra
5a. R.M. 5a. D.I. 16a.0.R. õa. D.R.

e Indústria B R' E I T H A U P T S.,A. IrmIOS, fmmen�örfer ,8. B. Comércio e Imoortocõo
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

, CONVOCAÇAO
São convídados os' senbores acionistas désta

sociedade, para a assembléia geral ordinária, a
realizar-se no dia 24 de abril de ! 965, .às 9 horas,
na sede social, à Avenida Marechal Deodoro da
Fonseca, 657, em Jaraguä do Sul para delibera-
rem sõbre a seguinte

. '

ORDEM DO DIA
1 - Exame, discussão e aprovação do rela

tório da. diretoria, demcustração da conta "Lucros
e Perdas" balanço geral. e parecer do Conselho
Fiscal, reterentés ao exercícío social de �964;

2 - Eleição do Conselho Fiscal;
,

3 - Assuntos .de ínterêsse da sociedade.
A V I SO

Roeder SIA Agr. Ind;Comércio Achamse à disposição dos senhores acíonís-
tas, na sede social, os documentos a que se refereAssemblEia Gerei Ord/".ri. O art. 99, do decreto-lei n. 2.627, de 26-9-1940.

1 - Aumento de capital social, atendendo
ao dispôsto na Lei n. 4.357, art. 3. e parcialmente
em moeda corrente do pais;

2 - Alteração parcial dos estatutos sociais;
�EiII1M1I1M1Bl4iIMiIBl!!"''''''_.s_......,__...,._.....

3 - Assuntos diversos de interêsse da so
101 Ci ciedade.

ORDEM DO DIA
a - ExHome. discussão e aprovação das

contas, Corr�spondentes ao ano, encerrado em 31
de dezembro de 1964

b - Eleição da ditetoria para o triênio 1965
_E'!i5!!!!i!I:!aE!il!EIll_I_I!l!llEEII_II&l..1ElI1II! a t967..�-

Elf C - Eleição do conselho fiscal e' suplentes

I para o ano de 1964/1965.
d Assuntos de interesse social_
Jaraguá do Sul, 27 de fever6iro de 1965 .

• Arnoldo L. Schmitt, Diretor President6

SAB!\DO, DIA 27·3·19ß5

Oonvooação para Assembléia Geral Extraordinária
Oonvocamos os Senhores Acionistas desta

Sociedade para comparecerem à Aseembléía Geral
Extraordinärta, a se realiaar no dia 3 de maio de
1965, às 10.00 horas, em su�, sede social, à Rua
Ooronel Emilio Carlos Jourdan, 21, ·em Jaraguã do
Sul, oom seguipte:

\ORDEM DO DIA
1. - Aumento do capital, pela incorporação

de reservas livros; .

2. - Alteração dos estatutos sociais;
3. - Outros assuntos.

Jaraguá do Sul, 23 de março de 1965.
a) ARTHUR BREITHAUPT. Diretor
WALTER BREITHAUPT, Diretor

Pelo presente fioam convidados 08 snrs. Acio'
nistas desta Sooiedade à oomparecerem à assembléia
geral ordinária à realisar-se em nossa sede sootal,
às 10 horas do dia 31 de março pr6ximo vindouro,
afim de deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA
1) Aprovação do balanço e contas do exerci

da 1964.
2) Eleição da Diretoria pIo perfodo de 1965/71;
3) Eleição do Oonselho Fiscal;
4) ASRuntos díveracs.

A.VISO
Acham·se a dispo ição dos Snrs. acionistas

os documentos a que se refere o artigo N° 99 do
decreto-lei N° 2627 de 26/9140.

cio

Jaraguá do Sul, 27 de fevereiro de 1965
Gerbard Roeder, Dir. gerente

FOTO PIAZERA
OBPRONTf Á PRBPBITORA - JARAGUÁ DU SUL

fotografia em Geral - fotocopias de Documentos -

Filmes e Material foto - Aparelbos e AceesÓri08

pedido. atende a domicilio e tombem
em lot.nl.ldade. 'rizinbaa

?j======:::====--="

!I DR. IVO KAUFMANN IIII iiII -.- Ciru,.gião Dentista I!II
IIII Consultórlo: - Rua Preso Epitacio Pessoa 139 II

li UII (em Ireure da BMPRBSUL) IIli - Ap4,.IIt.gem ",oel.,,,/u/m. - II
II RAIO X - CLINICA - CIRU�GIA - I!
'I PROTESE - CLlNIC� INFANTIL d
II __ • • -. !i
------------------

DR. JORN SOELTER
I CIRURGllfo DENT15Tfi I

Moderníssimo "AIROTOR"

Reduz<> ti?mpo de trabalho
e aumen'G' {) conforto do CLIENTE.

CLíNICA - CIRURGIA - PRÓTESE
RAIOS X

c o n oS U I t6ri o: Av. Getulio Vargas, 198

(Anexo ao Depósito da Antarctica).

Pá.rina 3

Jaraguä du Sul, 24 de março de 1965.

VICTOR BERNARDES EMMENDÖRFER
Diretor-Presidente'

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA
CONVOCAÇAO

São convtdados os senhores acionistas desta
sociedade para a assembléia 'geral extraordinária,
a realizar-se no dia 24 de abril de 1965, às 14,30
horas, na sede social, à Avenida Marechal Deo
doro da Fonseca, 557, em Jaraguä do Sul, para
deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA

Jaraguá do Sul, 24 de março de 1965.
VICTOR BERNARDES EMMENDÖRFER

Diretor-presidente

Comércio e Indústria Schmitt S.A.

Pelo presente edital de convocação, são con

vidados, os senhores acionistas da firma Comércio
e Indústria Schmitt S. A. à reunirem-se em As
sembléia Geral Ordinária, que será realizada na
séde da sociedade. à Batraus Blumenau Km4, nes
ta cidade, as quinze (15) horas do dia dez (10) de
abril do corrente ano, a fim de deliberarem sôbre
a seguinte'

Edital de Oonvoeação
Assembléia Geral Ordinária

•

AVISO.
Acham-se à disposição dos senhores acionis

tas, na sede social, OB documentos de que trata o

art. 99. do decreto-lei n·. 2.6�7, áe 26 de setembro
de 1.940.

José fmmendDrfer S/B. Industria e Comercio

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"Coluna ROTARY"
'ROTARY NO MUNDO

I

Todos nós sabemos que no mundo há mets de
560.000 rotarianos, espalhados pelos continentes em

,
I mals de 11.800 clubes. Porem o que a maioria dos

I '•.' �\\�.'.. '0' OUE I. VAI PELO LIONS
DES P E R D I C I O'S rotari�nos desconhecem é a distribuição dêstes com-

� II. penhetros pelos ccntlnentes e pelos países, assim
Por loAo I. flYROSO como quets as regiões onde ROTARY é mels difundido.

Deus nos deu um mundo melhor que o de ' Desejoso de prestar algumas informações rore
r

"!"'-----..... hoje, deu-nos o que é bom para nos defender rtes de tnreresse I dos meus companheiros, procurei
SEU CLUBE E voes do mal. . colher êstes dados em publicaçÕes de ROTARY

,

.' N6s, porem com a nossa insensatez, torna. INTERNACIONAL. .

Lions Internacional não é uma organização mos e estamos tornando o mundo cada vez pior. Assim sendo, em 1962 a distribuição dos rota-
d� homens ou sôcíos. Como indica o "seu nome, Vamos a um exemplo que parece não ter rianos pelo mundo éra a seguinte:
otíeíal, é uma Assooíação Internacional de Lions importância, mas representa uma boa advertência. NA
Olube�. Nas palavras �e seus Estatutos, _ "Esta Gontra a destruidora formiga há um animal ínoAssoeíação é integrada por Lions Clubes devida- fensivo chamado tamanduá, que destroi os formtmente organizados e constituidos." gueiros num momento; deitando nele a' língua e

�osso Lions Clube, por outro lado, é uma engolindo as formigas, que é. seu alimento pre-organtzaçãc de s6cios. Foi formado quando um ferido. .

g�upo de ctdadãos de espíríto eívíco desta comu- Não precísava o homem combater a formiga,nídade umramse e solíeítaram a Lions Internacío- porque êle noite e dia procurava o formigueiroDal a concessão de uma Carta Constitutiva de um e os exterminava.
Lions Clube. Bsses s6cios 'fundadores O homem começou a destruir êste útil aníkram os organizadores e fundadores de DOSSO mal a ponto de ser dificil encontrar um dêsses
clube, Hoje somos parte da maior organização de animais tão abundante em nOFSO País, e a formi, clubes de serviço do mundo porque. aquêíes clda- ga ficou livre dessa admirável providência dada
dão� lançaram os alicerces e outros bons elemen- pela natureza dessa terra maravilhosa, ficando
tos mgressaram em nossa confraternidade a fim assim a proliferar livremente uma praga.de torná Ia forte e útil à nossa comunidade. E tudo isto é o fruto da falta de providência.

A organização de um Líons Clube não é dos responsáveis, o mesmo está acontecendo
,

apenas um movimento social ou fraternal' é um atualmente.
compromisso de que os bomens que o' organizam O.orno em tôda parte, aqui em Jaraguá a
estão �ispostos e, desejosos de faze'r algo pela destruição do peixe que abu!1dav.am os nossos
comunídade e pelos seus habitantes. Da mesma rios, é de estarrecer como se o peixe fôsse uma
forma, o ingresso em um Líons Clube não é ape- praga ..

e não a cor:nida do pobre, um verdadeir.o
n�s um gesto de companheirismo; é um compro. exército de malíeítores �om veneno, rê�e de VI
misso de que o sôcío dedicará seu tempo seu rar capim, onde a marona do peixe alí se cria.
esforço e seus recursos ao programa de s�rviço rêdee fe!ticeiras e outros objetos de pesca, inva
humanitário do clube em prol da comunidade. A dem � rIO em tôda a sua extençäo, maís para se
influência e a posição de um Lions Clube estão divertir do que por necessidade de alimento.
Da proporção direta ao seu programa de serviço, E. o pobre que tinba no rio, umr defesa para
e a posição de todo Leão em sua comunidade está sua alimentação, observa com pezar a destruíção
Da proporção direta ao trabalho que seu clube sem limite, se_m .

uma providência. e re.corda o
vem realizando. tempo não mUI distante, que sala a tardínha. do

Isso Impõe 8 todo söcío do Clube a obriga. seu Iebor diário, e ia com a Ilnha, buscar na cer
ção de contribuir com sua parcela para que o ta um� j�nta para o día seguinte, comer com os
clube se torne forte, ativo e útil. Um Leão que seus Iílhtnhos, no seu pobre e abençoado lar.
sente orgulho de seu clube e de integrar o Leo. Em nome dessa gente e em meu nome por·
nismo, demonstra·o de muitas formas. Comparece que também sou pesoador faço um apêlo a quem
às reuniões regularmente, pois êsse é o verdadei" de direito, no entido de tomar u,':Ila providência
TO teste do interêsse em seu cJube e em seus a bem da população menos proteJlda pela Borte, •

O período de 21 a 27 de fevereiro de 1965,
Companheiros Leões, Aceita tarefas e encargos dando o seguinte parecer: revelou os seguintes sugestivos números, que bem
com a maior boa vontade e frequentemente Be "Permitir a pe ca Bomente com anzol e tar- revelam a importânc.ia da rodovia. O censo abrange
oferece voluntáriamente para um trabalho extra. rafa. Tanto. da tarrafs como do aDzol, muito peixe o período útil, dIáriO, entie 7 hords da manhã aré as

Participa das discussões no clube e contribui com escapa, e todo Og filhotes também se livram". 19 horas do mesmo dia:
idéias para o melhoramento de sua comunidöde. Ainda está em tempo, enão erá tarde, CENSO RODOVIARIO - PERfoDO DE 21 a 27 02·65
Comparece �os a?ontecimentos sociais que Beu ch�gando mesmo a desaparecer as espécimes de Dias Veiculo aulo propUlsores Passageiros TonelB.ne.club�t patroclDa, Clmf>ntando as amizades que o peIXe, po.rque o pau catJnga (veneno)

.

não poupa •

LeoDlsmo oferece. Faz todos os esforços possiveis nem os filhotes. Não devemos desperdiçar o que 21·02 65- Domingo 285 1.659' 255.600 kg.
para in.tegrar as delegações de seu clube nas .Deu nos deu. .. �2 02-65-2a.·feira 410. 1.274 735.100 kg.
convenções distritais, nacionais e internacionais, 23-0�-65 - 3a.· feira 416 1.176 1.097500 kg.
porque o

I

conhecimento do Leonismo além do 2 65 - 4a.·feira 450 1.293 832_300 kg.'ambiente do clube amplia seu entusiasmo e sua F fd d d C'"
-

E
,,-

d J' ·11
·65- 5a,-feira 403 1 163 913000 kg

I1r6pria utilidade ao mundo em que vive. Final- aeu a e e lenelas eonomleas e OIßVI e 65- 6d.·feira 575. 1.759 1.271:000 kg:
mente, um bom Leão demonstra seu orgulho de 27· 02·65 - Sábado 475 1.828 780.000 kg.Joinville, 5 de mar"o dos para uma segunda O C

.

dintegrar o Leonismo, usando orgulhosamente seu
y enso aCima emonstrou que correm, em

emblema e expondo em seu local de trabalho a
de 1965. ohamada, oonforme já foi média. 36 veículos aUIQ-propulsores, por hora, num

evidência de sua filiação L€lonistica. Ilmo. Snr. Eugênio V. publicadO por edital na período diário de 12 horas.
Um homem recebe algo do Leonismo s6mente Sohmöokel, MO Diretor imprensa dessa oidade.

na proporção do que neJe emprega. Investindo do "Correio do Po�o" Registramos çom gran- Y A R I·F A S
apenas um pouco de tempo e esfôrço em seu JARAGUÁ DO SUL - SC de satisfação dentro dos
'Lions Clube, recebe compensadores dividendos Pr�sado snr.

candidatos aprovados, de Dando continuidade ao de
-

melhoramento óra
em novas amizades, nova posição e importância expressivo número de que haviamos prometido inaugurado.
como com cidadão de sua comunidade, um novo Temos o prazer de 00' filhos de Jaraguá do Sul, na edição passoda, quando Damos a seguir as se··
e emocionante sentimento de utilidad� por estar municar a V. S. que nos Corupá e Guaramirioi, abordamos a instalação da gulntes franquias:realizando algo em prol dos seus semelhantss. Exames Vestibulares para ouja relação damos a uma moderna Caixa Cole- Via de superficie �

O seu Lions Clube é um veiculo pelo qual o 1.- auo de nossa Faoul- seguir: tora n(l Praça Angelo Particular - R l> gim e
.

tôdas essas coisas acham-se à disposição dos ho. dade. 72 oandidatoslogra- De Jaraguá do Sul - Piazera, estamos publi- interno
mens de boa vontade. Faça bom uso dêle. �le ram aprovação. EstamoB Wolfgang Behling, Irineu cando as principais tarifas, CARTAS - 1° porte 'de
precisa <!e sua ajuda. convooando os interessa. Kienen. Lauro

_ Carlos as quais poderão ser utili- 20 grs. Cr$ 30. Portes
Blunk e Nelson Hausen. zadas para a selagem da seg�intes de 20 grs. mais

r=:::::===:::====:::=:::=====::::::=--======::-========� De Corupá - Alherto correspondência comum. Cr$ 15 Pê s O máximo
:1

II
' ii Gerloff. Humberto Felipe Afóra a publicação re- até 2 quilos

III" IUgOéil l!. Loeilcilo !!1:aeDs��eBGre:k��ilhe.r�e Er- �����:_no�a�nfo���iu��s� :o�Og�;R�r�- �:.P���Ui��
.. e u a r 8mir 1 m o sr. Diretor Geral do res de 50 grs. ma!s

'I!fl! NOVOS ALUGUÉIS NA LOCAÇÃ.O DE IMÓVE,IS, :f.'i:l 0Brrei8htmild.0 Tomazelli e Udo DCT em S. Catarina, es- Cr$ 10. Pêso máximo de
. teve em visita a nossa meio kilo

"!:II.'. LOCAQÃO VERBAL E POR CONTRATO JÁ FINDO ÀrDATA DA II Congratulamo·nos· oom cidade, ende teve oportu- IMPRESSOS EM GE·
NOVA LEÍ DO INQUILINATO (Lei n. 4.494 de 25/11/64). _ LOCAQÃO li os oandidatQs e seus dig nidade de verificar, pes· RAL 1° - por.re de 50 grs.

II .

II nos familiares, e quere- sOdlmente, as providências Cr$ 20. Seguintes de 50
II VERBAL E POR CONTRATO FINDO DEPOIS DO ADVENTO DA II mos aproveitar a ooasião que eSlão sendo adotadas, grs. mais Cr$, 10 !>êso

'

.
II LEI 4.494. - AUMENTQ DOS ALUGUÉIS EM DECORR�NCIA li para tambem apresentar no sentido de melhorar máximo até 5. qUilosII DA NOVA LEI. - äUMENTO DOS ALUGUÉIS EM DEOORR�N- II a V.S. os nossos agrade I sensivelmente,

as ativida· Franqui�mento aéreo �:1 ,elA DO NÔVO SALÁ:a,IO Mt�IMO. '- \INTERPRETAQÃO COR- II oimentos pela colaboração des do CorreiQ nesta Particular, - R e gim II:
II LEGAL A'SSIM COM'O APLICAQA-O DOS t I' 'li do 6rgão sob sua direção, cidade. i n' r e r fi o

.11 RETA E ND OES DE II cooperação esta sempre Face' à instalação da CARTAS - CARTAS BI-
IV CORREQÃO MONETÁRIA E FATOR DE DEPRECIAQÃO ETC. - H muito apreoiada e com Oaixa Coletora na praça, LHEtES e CARTOES'

l'i CONTRATO DE LOCAQÃO COM APLICAQÃO DA NOVA LEI E ii a qual, temos. oerteza, d�f�onte a j)r�feitura Mu- POSTAIS - 10 porte' de
I CORREQÃO MONETÁRIA. li tambem poderemos oon-tar Dlclpal, autoriZOU o sr. 6 grs. "Cr$ 35. - Portes.
'u

! ii
para o futuro.

' .

Diretor do DCT que se segi.iinte�,. de 5 grs •• mais
II C O N SUL TAS 'I Sempre BO inteiro dis· insfalasse n�s imediações Cr$ 10. até o. pêso máxi •.

It II pôr, permanecemos oom da m'enci'onada .Caixa, mo de 2 kilos
ii __. Dr. Joachim Hans Werner ,Joesting, II , Atenciosas Saudaçõel:J j�nlo de umAa casa comer·' CAR.TOES 'POSTAIS
II II .', clal, um posto de venda SIMPLES - 10 porle de

,
Rua ,Mar. Deodoro da Fonseca n, 122 - Sala 2

, ,�! Depa.rt. Educöolona� da de sêlos postais, com fôdas 5 grs. Cr$ 20. SeguintesII
_ FALA."SE ALEMAo':_' il OomuDldade Evang�llOa as inform��ões, ao assunto de 5 grs., mais' Cr$ 5,II, .

ti L. G. HEINZELMANN o q'ue� faCIlitara em muito até 2 quilos de pêsoli .' .)1 2 o .á
.' 'I f

\ . , .

�=_._ .:::::=:::::====:::=====:;:===,.".-==;:==:-.:--==:::::=======:::? ' secre. rio o norma unclonomento maXUll,O.

N.O 2.321

América não Latina .. 5.467 clubes - cl 305.454 sócios
_. média 56 pie.

Europa . .. 2.623 - cl 108753 F

média 41 ole.
América Latina
média 29 p/c.

Á e i a •••

média 39 p/c.
Oceania. . .

média 43 p/c.
Àfrica . . .

média)50 olc.

1.421 - cl 41.�62

1.023

586

- cl 40.283

- cl 24.854

204 . cl 6.200

Dêsre 10 quadro tiramos a conclusão que mais
da metade dos rorerlenos exrstentes no mundo se
encontrem nos EUA, Canadá e em algumas iihas
existentes na América Central. Um falo bem ínteres
sente de vertflcer é que, a 'quantidade média dos
sócios de um clube na América não Latina, é quase
o dobro do que na América Lettee.

, .Em outra oportunidade darei qual a população
rotarte por país. podendo antecipar que em 1962 o
Brasil linha 14074 rorarlanos, e estava classificado
em 7° lugar.
POR UMA ESTRADA JARAGUA - JOINVILLE

MELHOR
O Rorary Club de Jaraguá do Sul pare assina

lar e passagem do 60° aniversário da fundação de
ROlary Internaclonel, ocorrido no dia 23 de fevereiro
de 1965, dedtcouse à realização de um Censo Rodo
viário entre Ieregué e Iolnvllle, que foi seguido do
"slogan" .

EU TAMBEM PRECISO DE UMA ESTRADA
JARAGUÁ - jOINVILLE MELHOR.

.
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