
sintonizam-se nossos

Repercutiu dolorosa
meIfte em Jaraguá, o

falecimento da Senhora
Emma Rumpel Bartei,
espôsa do finado Wílly
Bartel, um dos pioneiros
em terras jaraguaenses,
Elócio fundador do C. A.
Baependi. A extinta que
era tronco de tradicional
famHia, nasceu naÁustria,
vindo para o Brasil, com
a idade de apenasl ano.
O seu passamento deu-se
cerca das 2,30 horas da
maàrugrada do dia 17
do corrente, com a idade
de 77 anos. Com grande
acompanhamento foi se
pultada no Cemitério
Municipal de Jaraguá do
Sul. Apresentamos à
família enlutada os nos-

Dia 10 .de Abril Grande Ba+le da
c. ,A. 'BAEPENDI ERINHOS e seu

F?ascoa: no

Conjunto
IBoDAs DE PR�'
Paula Mey·Luiz de Souza

i'

Transcorre em dera de
hoje, a' bôda de prata de
um casal que nos é muito
caro. Trata-se do casal

I Paula Mey--Lutz de Sou
za, nossos velhos conhe-

I
eidos que hoje residem
na Guanabara. Durante
muitos anos cornpartilha

_

ram das alegrias e triste
��������������������--���������������������������������� sas de Jaraguá do Sul e

o dr. Luiz de Souza, além

penetração no interior nordeste catarinense

Fundaçã�:
Ârtur Müller

Diretor:

BUOBNIO VITOR SCHMÖCKBL

•
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A FALA DO DEPUTADO
. ,

, ,

L·OY··OLA· ,

Vereadores
cumprimentam
) Cainpo Alegre

o calendário do Ginállio SAo
Luís marca, na data de hoje,
um día festivo. Irmão Alcfdio
Schniidt, atual diretor do su

pracitado estabelecJ,mento de
ensino, cola grau em Ciências
Políttcas e Econômicas, na
Universidade de Santa Maria,
no Rio Grande do Sul.

de advogado competente,
linha tempo pera dedicar
se à polínce, desempe
nhando os cargos de ve-
reador e duas vêzes de
puredo estadual, exercendo

nos mostrássemos alheios a ainda o cargo do Secre
tão grata efeméride. tärlo de Estado por longo
Ao concêrto mavioso das lempo. Teve, como tôdo

vozes que, entusiasmadas, bom jaraguaense, oporru
saúdam mais uma turma de nidade de servir aos inte
bacharéis, convinha se [un- resses de nossa ferra, protasae a dos protessôrea para ierando-a além frontetras.homenagearem seu diretor e

colega e a da juventude, sem- Quando a Dona Paula eIncorrerfamos em grave pre generosa e enteítíçada,
indelicadeza, imperdoável poema de eeperança e encan- o "Dokra" Luiz lerem es
mesmo se, nesta oportunidade, tamento, para apresentar-lhe ses despreotenstosas li-

_________
cumprimentos. nhas, haverão de lembrar-
Combatendo a ergofobia, se, com cerresa, dos do-

DEDO NO 00001 desvendando as ciências, pro- ces momentos vividos en
fligando a ignorância, Irmão Ire nós e o seu casemen-Alcfdio Schmidt é um dêsaes I ..

,
sodalícíos de Champagnatque. to, num bouito dla 19 de

Em Blumenau o leite pela sua inteligência e capa- março de 1941, na casa
de Usina, pasteurlzedo e 'cidade se constitui porta- de seu sôgro, o finado
engarrafado é entregue à estandarte dêste exército pa- Carlos Mey, Bons rno-

. eíííeo de educadores,os Irmãos _

domicílio a Cr$ 160 o Maristas. Plasmader da cons- menros que nao podem
lltro. Em jaraguá o leite ciência de nossa juventude, ser olvidados. Por isso,
cru, a granel e nem sempre Irmll� Alcfdio Schmidt se cons

entregue no domicflio cus. titulra, na direção do Ginásio
. Säo Luis, lídtmo continuador

ta Cr$ 150 e até meis. das tradições dêste educan
Está em rernpo de se pro- dário, estrêla de primeira
videnciar a Instaleção de grandeza da rêde de e�tabe
umá Usina para pastemi. lecimentos que pontilham

_ _ nosso Estado.
zaçao ou entao entrar-se
em acôrdo com um dos
nossos industriais de
laticínios para que façam
a pasteurização, engarra
famento e entrega do leile
na cidade, não imporlando
que êsse leile venha a

cuslar um pouco mais

Irmão Diretor do Ginásio São Luís
, Bacharel em Ciências Políticas
e Econômicas

Em data de 18 do cor

renie, transcorreu o 690
eno de fundação de Oem
po Alegre. Os represen
tantes do povo Iaraguaen
se, não olvidaram a da Ia
máxima do vizinho muni

cípio, expedindo o seguinte
telegrama: Prefeito Bento

ôylvto Munhoz - Campo
Alegre - Vereadores Cä
mera Munlclpal d� Jaraguá
do Sul, tornando conheci
mento através vibrante
semanano Tribuna da
Serra, do transcurso, no

próximo dia 18 do corrente,
do 69° ano de fundação de
Campo Alegre, pelo pre
sente vem de cumprimen
lar Vossenhorie, Senhores
Vereadores e povo Carn
poalegrense, ao ensejo da
grala efemeride, reveren

ciando ainda as figuras
ilustres nas pessôas de
Francisco' Bueno Franco,
Raymundo Munhoz, Bento
M. Amorim, Francis.co
Teixeira de Freitas, José
Afonso Ayres Cubas e

Padre Luiz Gil. Saudações
Fraternas. Ass. João Lúcio
da COSia, Eugênio Vilor
Schmoeckel, He.nriqueWolf,
Alberto Morelli e Hans
Gerhard Mayer."

No último dia' 2�' de fe 'I desfalecimentos, procura
vereiro de 1966, o Prefeito rei honrar o mandato que
Municipal de Barra Velha por ventura me fôr coute
ofereceu um banquete ao rido por êste povo genero
depurado . federal, Lauto so e bom. Espero e confio
Carneiro de Loyola eficíen- no Todo Poderoso em

re represenranre do�ordeste que "as realizações de

cerertnense, no Congresso hole, maior_es que as de
Nacional. O banquere leve ontem, serao

_ m,�n?re� que
lugar no Balneérto-Grendr as de amanha. f'tnellzen

comparecendo entre oUlros: do, com a re�ovação de
os Prefeitos de Piçarras, m�us agr�declmen!os, de

Peooa, Araquari e loínvtlle, �eJ.o almejar votos de fe
osPresidenlese Vereadores licídades aos presentes e

da Região, os deputados às ��as Excelen�issimas
estaduais Paulo da Rocha I Famllla�. Especlalme�te
Faria, Pedro Colín, aurori que�o dlz,:r do �e� muno

dades e grande número de opnl!ado as amavets re�e
convidados. r�ncl�s com que me dts-

tlOgUIU vosso Orador. Com
Na oportunidade, o de as minhas preces pelo con

putado Carneiro de Loyola .graçamento e união em

fez um importante pronun nossa zona, ergo minha
c i a m e n I o, abordando a taça em homenagem ao

constitulção da Arena, con- Exmo. Sr. Presidente da
c1uindo a SlJa fala. da se- Repúblicél e ao Exmo. Go
guinle miineira: '"Acolha vernador do Estado. Meus
com orgulho manifeslação Senhores: Glória a Deus
expressiva

•

daq*1êles que nas olt ras e Pa na terra
formarão a "ARENA" em aos homens de bQa von

seus municípios e" sem tade."

senti�

queremos juntar nossos

cumprtmenros aos dos
seus filhos Juarez, Fernan
do Luiz e Heloisa, dese
jando ao distinto casal
de praIa tôdas as felicida.
des e venturas, em nosso
nome e em nome daque
les, residentes em Jaraguá
do. Sul, que continuam os

amigos incondicionais de
sempre.

A FILÀ' DO CINEMA

o bacharel Alcfdio Schmidt,
ao assinar o livro de sua
investidura como diretor do
nosso Ginásio, o .fez com as
vistas voltadas para uma das
mais célebres pAginas de
Bossuet: "Avida nllo é uma
excursAo pelos jardins do
prazer, mas uma ml\rcha pelos
abrolhos do sofrimento em
busca da casa de Deus". Im
buido desta assertiva, a trans
formou em axioma para jamais
riscar coordenadas que se
afastem de seul elevados
propósitos de lutas e realiza
ções à frente do Colégio SAo
Lufs, para legar à posteridade
& herança deixada por figuras
do estôfo de Irmão Ernesto e
IrmAo Luis.

DENÓDOEstá causando péssima mas que ignora o que
impressão os "furado- está. se passando a seu

res" de fila do único lado. Apolíciaque,agora,
cinema, em nossa cidade. está devidamente far
Casais pacatos postam- dada, por certo imporá
se na fila para adquirir respeito aos desrespei- Em data de 1 õ- do cor

o seu ingresso e quan·. tadorés da fila. Esva. ren Ie, realizou se às 20

"as vezes a fila é grande. ziem os animos dos horas, no Salão Paroquial
t; da Comunidade EvangéJi-
Surgem, então, os moços 'recalcitrantes, c 'o m o ca, uma inter,essanJe reu-

'(e alguns velhos, tam- esvaziam os pneus das mao, palrocinada pelos
bém) que passám ;>ela bicicletas' mal estaoio- Clubes 4-5 Na oporluni
fila à procura de um nadas. Será um "real',' ,ouvimos, em presença

s autoridades do muni·
amigo. Encos�, em se· serviço prestado aos cípio, uma interessante
guida, a sua notii, nas que gostam de fr�u�n- palestra, da Sra. Elsa
mãos do dito' amigo, tar' o cinema. Mãos à GrÜlzmacher, 1íder geral
para que êste adquira obra. E,"muito obriga.d9, do Trabalh.o dos Clubes
a sua entradá. Fazem em ,no'me dos eine- 4-S .de Õ RI9s d? !'Jorlé, e
.

b b'd r" Ci do Sul A .. exposlçao feita É a seguinte a Mêsa
I�SO nas ar �s. a P? l' �specta ores.

.

>

ém ,português e' alemão, Diretora da Assembléia
Cla e dos funclOnanos' agl'adou em cheios aos Legislativa do Estado,do cinema, sem cerimo- inúmeros espectado�es, para o corrente exerci
niosarnente. A prátioa I JO·lnu·llle'. 115 InDo. de pela m�neira oporluna com cio: 'Presidente: Lecian
de tal expediente pro-

.

,
U �T ,que fOI,abordado o assu� Slowin,Skl, do ex-PSD;

- .

f' d
- So da nossa agro pec,ua- 1. .vice�,Presidente; Aureovoc� reclam�ço�s � �Dl- un BeHO r:.ia e dos ��eneficio's que Vidal Ramos, do ex-PSD;mosldades. Xmgamentos trazem os Clubes 4-S e os 2. Vice.Presidente: Mário

sem fim� provocam, uma b Prefeiio Municipal de EXlensi'onislps �a ACIRESe. Tavares da Ounha Mello,
situação que, de fáto, Joinville, sr.. dr., Njlson Se�uiu se a, �presentação do ex PDC; t. Secretário: Siodicato dos Trabaßladores das ltidústrias
está a exigir. uma ati· Wi SOD Bender. ao ensejo de Joven,s S?CIOS do �Iu- MárioOlinger,daex·UDN; li!'.

, .' d/passagem do '1'15° ano be 4-5, mullo aplaudido. 2. Secretário: Rodrigo .

' da ConstruGão e do mobilário,tude dos responsaveis. :e"fundação, expediU aos O sr. dr. Fer.nando A. Lobo, do ex-PTB. São
,.

,

Em palestra com. p �n-· vereadores que o cumpri- Springmann," velho cola- suplentes de secretário: E D I T A L '

carregado do

c�nda,
mentaram o C,.�rtão que se borador dos projetós da Genir Sestri, do ex-PT:ß Pelo Presente Edital o Sindicato dos Tr2balhadores dasf adíantou-nos qu�

. "já segue: "Drefeilura MuniCi· ACARESC e dos Clubes e Udo Altenburg, da Indústria's da Construção e do Mobilário, representa'ado a coatego-
'estão cansados e pedir paI dê Joinvil!.e - Gabi- 4-S, !ealizou Uma paleslra ex-UDN. li profissioraal dos trabalhadores das Iudústrias da Construção e

'dA
• ,; /. - nete do Prefeito. Bm meu em torno da Brucelose, as do Mabilário nos mnnicipias de Jarêgui do Sul, Ouaramírim e

ProvI enclas ..� e n,ao "1 á f't d d Corupá com sede â Rua Mal. Floriano P�ixoto, 53J nesta cidade
"f

nome p�ssoa e em nome caus s, e elos e.mo o e.

I
de Jaraguá do Sul, lembra aos Senhores Ernprrgadores da Refe.podem man! ';1m .un- do município que tenho a combale ao terrlvel mal, O SESI não é uma rida categ"ria profis.ional que, o imposto Sindical de seus em-

oionário 1lt a--: fiscalIzar honra de governar apre· sendo m�ito cumprimen repartição púbJicb, é pr�gados é devido a esta entidade siI?dicaJ conforme prec.eitua o

fila d�IDema seDio aós distinlos amigos tado, ao flD�1. .

t·
. -

d d' artigo 582 !Ia C.L.T. Lembra outrOSSim, que o dec�eto n..57.146,a, "!+.A •
•

• u�a lOs.ltUlçao e. 1- de 1'. ste nove�bro de 1965,_estabelece em seil artl�o 1 � Item a,
Assl'P. sendo chama- o� meus slOcer,Os agrade· Em p�!estra com a �ra, relto privado mantida multa para as firmas q,l1e nao recolllerem o refendo Imposto.
I t

-
';! ,

'a ClmenlOS pela mensagem Elsa GrUlzmacher,

adlan-,
únicamente pelos em. vão de 13.00.0. (treze mi crnzeiros) à 1.30.0..00.0. (Um milhã-o e

mos:-� a enç�o p�r a enviada por ocasião do tou nos do seu interesse pregadores em bene. trez!=ntos'mil cruzeiros.í
�.tfla quasl sempre 1 H,)o aniversário de loin� em conseguir, no Munici· Hcio dos empregados. Jaragu! do Sul, ptarço de 1966.
d'está defronte do cinema, ville. Ass. Nilson Bender". pio, a conjugação doses-) EWAl.DO ALBERTO PfTRY • Presidente

caro.

Falecimento

Motivação de 4-8
forços de tôdos os órgãos,
atualmente dispersos e

que, obtendo a adesão do
sr. Prefeilo Viclor Bauer,
haverá de trazer reais van

lagens a tôdos os colonos
de Jaraguá do Sul.

Na data de lIua formatura,
com o IrmAo Alcfdio Schmidt

mentos, rejubilam-se nossos

Nova Mêsa da
Assembléia
Legislativa

c�rações e, congraçados, pro
fessôres, alunos e o povo de

Jaraguá parabenizam o novel
acadêmico, em Ciências Poli-
ticas e Econômicas.

Ao nosso caro Irmão Alofdio
Schmidt, a nossa homenagem
e a do (1orreio do Povo, ro
gando ao Beato Champagnat
que o conduza, ampare e
ilumine nesta longa caminhada
do dever, pv.ra chegar à baliza
do epfgolo com a consciência
da missão cumprida.' .

sos pêsames.
Prof. PAULO MORETTI

I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Precisa-se
AuxHiar para Eserit6rio

,

Emmen�örf8r S/A. Ind.· 8 Com.VENDE-SE
Uma propriedade com

4,113 metros quadrados,
com casa de alvenaria
bem conservada, sito a

Rua Presidente Epitacio
Pessôa. Informações com
o sr. Ervino Menegotti
ou Waldemar Eessmann.

Civil Edítal n.« 6.129 de 316661J
'

Arno Baumann e OS8
Aurea Müller Grubba, Oficial Clementina Dauer
do Registro Civil do 1.0 Dis·
trito qa Comarca de Jaraguá
do Sul, estado Je Santa

Latarina, Brasil.
Faz sabe r que comparece
rem no cartório exibindo os

documentos exgidos pela lei
atim de se habilitarem para

Edital n." 6.127 de 14 3 66.

Luis Konell Filho e

Elvira Kopsch
Ele, brasiilero, solteiro,

operário,
.

natural de Ja
raguá do Sul. domiciliado
e residente em este .;-:, íJara que .1I_g"lt: J.O \,,1}-

I
distrito, filho de Luis necirnento ue:: .tooos. mande]
Konell e deAlvina Roeft mssar U presente edital que
Konell. .erá pubhcado pela impren-
Ela, brastleíra, solteira, sa em cartório onde será

doméstica. natural de I anxado .iur anu, l'i dias. S!

Jaraguá do Sul, domtcí- algUt:m souber de algum im-

Iíada e residente em pednnento acuse-o para os

Três Rios do Norte, nes rins leaais.
. I

..

te distrito, filha de AUREA MÜLLER GRUBBA· rmaos
Adolfo Kopsch e de Híl- Oficial
da Schmuecker Kopsch.
Edital n o 6,128 de 15;3.66

Ralf DeUing' e
fJlara Mokuws

CA

CUHRflO 00 PDUD
"

(fundação: flrtur müller. - 1919)
-

Emprêaa Jornalistica
c:Corr�io d9 Povo" Uda.

- 1965 •

, Diretor
Eugênio Vitor Schmõckel

�
ASSINA1'URA:

Allual. Cr$ 2.500
Semestre . , , CrS 1.300
Avulso • . . • Cr$ 50

I
BNDERÊÇO: co boa letra e conheci-

.

Caixa Postal, �9 mentes de contabilidade.
f\veill�a Mal. Deodoro, 2}0 ESCRITÓRIO FISCHER
aragua do Sul - S. Cata.::.. Mar. Oeodoro N. 204
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II S_OCIAIS li
li

.__ . . __ .�)j�_...._ ..._._- _ .....__......_-�

Sr. Roberto Mario
Horst:
- Manoel

Karam;
Vva. Laura Brugnet-

- Sr. João Claudio
Braga:
- Anéti Maffezzol1i;
-Jovem NormaMüller;
- Sra. Lidia A. Angelo.

Aniversá.rios
Henrique

Fazem anOs hoje:
ti;

- Sr. Alfredo Langer;
- Sr. Renato José

Wunderlich;
- Sr. João Ronki;
- José C. TomaseJli;
- José Bruner;
- Sr. Ernesto Fernan-

des;
- Dr. Paulo Rolando

Unger;
- Vva. EtelcaGatcher;

Ado Schwartz.

Dia 22:

- Nair Elza Harbs;
- Rogério Loewin;
- Jovem Roberto Kai-

ser.

Dia 23:

Fazem anos amanhã:
- Sr. Alfredo Mosel';
-- Sra. Marta, esposa

do Sr. Antonio Pedrí;
- Sônia Soely Vieira;
- Maria Müller;
- Rolando Alperstaedt;
- Hertha, esposa do

Sr. Alfonso Marquardt.

Dia 24:

- Sra. Dorothes Moel
ler, esposa do Sr. Fran
cisco Moeller;
- Sr. Inocêncio Silva;
- Sr. Edgar Piazera;
- Sra. Oeeílía Benetts,

esposa do Sr. Arno Be
netta.
- Sr. José Watzko;
- Sra.Milda F. Schützer;
_ Sra. Araci Winter

Schmidt, esposa do Sr.
Guilherme Schmidt Jnr.

Dia 25:

- Sr. Alfredo Jansen;
- Sr. Carlos Butzen;

Dia 21:

- Sr. Frederico Ellin

ger;
11::::::::::::==::::::==:::::::::=::::::=:::==:::===::::::::::::=:::::::::
fi II
ii li

i!i DR. IVO KAUFMANN !I
ii --� i!
n Cirurgião Dentista ii
ii "

ii .Consultório:...:.... Rua Preso Epitacio Pessoa 139' II
ii II
ii ii
II (em frente da BMPRBSUL) II
li II
i! II
ii

- Aparelhagem modernissima -

I!
ii ii
ii RAIO X - CLINICA - CIRURGIA II
II 11

il PROTBSE _;, CUNICA INFANTIL li
U. I!

==::::::::'::::::====f========:=::::::::::-'::::::::::::::::-'::::

.(

Cirurgia e Clínica de Adultos e Crianças
Partos - Doenças de Senhoras

Dr. Frandsco Antonio Piccione

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - CORUPÁ

I
Residência: Dr. Nereu Ramos� 419

c o H. u:mo-A - SAN�A CA3IrAK][NA I.

Registro
.

Ele, brasileiro, solteiro,
servente de pedreiro;
natural de Jaraguá do
Sul, domiciliado e resí
dente em Garlbaldí, neste
distrito, filho de Victor
Baumann e de Erna
Siewert Baumann.
Ela, 'brasileíra, solteira,

doméstica, natural de
Rio Negrinho, neste Es
tado, domiciliada e resi
dente em esta cidade
fiiha de Alfonso Dauer e
de Guilhermina Dauer.

Âssembléia Geral Ordipária
EDITAL DE CONVOCAQÃO

Pelo presente ficam coneídados os senhores
acionistas a comparecerem a assembléia geral ordi
nária a realizar-se no dia 23 (vínte três) de Março
do corrente ano, às quinze horas na sede social,
afim de deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

1. - Di cussão é aprovação do Balanço e mais
documentos referente ao exercício de 1965.

2. - Eleição da Diretoria.
3. - Eleição do Oonsêlho Fiscal.
4. - Assuhtos ds interêsse social.

Jaraguá do Sul, 4 de Março de 1966.

Lucila Emmendörfer, Diretora Comercial
- Acham se à disposição dos senhores acio

nistas no escrit6rio desta sociedade, os documentos
a que se refere o artigo 99, do decreto lei 2.627,
de 26 de Setembro de 1940.

casar-se:

Emmendörfer S. A: • Comércio e Importa;ão
Assembléia Geral Ordlnória

ConvocaçãoCorreio do Povo
um Jornal a

Serviço do Povo

São coneidados os senhores acienistas desta
sociedade, para a assembléia geral ordinária, a rea
lizar se no dia 26 de março de 1966, às 9 horas,
na sede social, á A�enid'8 Marechal Deodoro da
Fonseca, 557, em Jaraguã do Sul, para deliberarem
sôbre a seguinte,

ORDEM DO DIA

Ele, brasileiro, solteiro,
mecânico, natural de
Massaranduba, neste Es
tado, domiciliado e resí
dente em esta cidade
filho de Oswaldo Delling
e de Gisela Delling.
Ela, brasileira, domés

tica, solteira, natural de
Ibirama, neste Estado,
domiciliada e residente
em esta cidade, filha de
Germano Mokuwa e de
Elizabett Apolonia Mo
kuwa.

Compra-se
Automovel
até 3 milhões á vista.
em perfeitas condições
meco e lataria muito bem
conservado. Pode ser

nacional ou estrangeiro
com 4. via até ano 1952.
Inform. Mayer, Rua

Presidente Epitácio Pes
sôa 139.

1 - Exame, díscusaão e aprovação do rela
tório da diretoria, demonstração da conta "Lucros
e Perdas", balanço geral e parecer do Oonselho
Fiscal, referentes ao exercício social de 1965;

2 - Eleição do Conselho Fiscal;
3 - Assuntos de interêsse da sociedade.

AVISO
Acham-se a disposição dos senhores acionistas

na sede social, os documentos a qne se refere o

art. 99, do decreto-lei n.s 2.627, de 26/9/1940.
Jaraguá do Sul, 4 de março de 1966.
Victor Bernardes Emsndôrfer, Dir, - presidente

�===::::::::::::;=�c====:::==:::=�===========:::====�I{ h

I! ]lli lo lEIHClBI IA lUfM!NN ii
!! MÊD O CIRURGIA.., II
ii ii
II Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- IriII sidades de Colónia (Alemariha) e POrto Alegre !

, "

li CIRURGIA - SENHORAS - PARTOS - CglANCAS B II
U H
ii CLINICA OERAL I!
ii n

II I ooga prätíea em Hospitais Boropßos fI
ii !:
II Consultório e residência: ii
!! fi
ii Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 II
ii fi

H
.

CONSULTAS: II
ii II

II Pela manhã: das81j2 ás 11 horas li
ii . Pela tarde: ,das 14 1/2· ás 17 1/� horas n
n II

li Atende chamados tambem à Noite Il
li ::

,=:::::;:::::-,=====:::=:::===:.::====:::==::::::==--===di

�:::=.::::::::::::::==:::=:::===:::===:::=:::-:::.:::::=:::::::::::::::::.=,
ii DR .. WALDEMIRO MAZUREGHEN li
II II

li CLlNICA MÉDICA - CIRU�GIA GERAL li
II ii

II l!
u ii
II li

II ULTRA SOM II
!! ONDAS CURTAS II
li R. ULTRA VIOLETA II
II Rua Presidente Epitácio Pessôa 704 ii
�'::::::;:::==::::::-.::::=:::====:::=::.:::==::::::=::::::::::::=====.d)

8fRnßROD fiftURRft S. ß. In�uslriH e Comércio
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EJ;>ITAL DE CONVOCAQÃO

.!

I Contador
,2 Instalação de ';i)rça interna
3 'Chaves para m\..:or
I Motor Arno 4 H)..
I Eixo Je circular

CO�circUlaresI furaderia
I Galopa
I S na Fita \
I Lixadeira

'\I Banco �
I Trallsmh�ão
I Polias �\;'
5 Corr�ias. '\.

Tratar com Oldemar Tnomsen "'K,
Rlla Nei Franco, 555 (frente aI) campo do Baepehd:)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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INDÚSTRIA DE CALÇADOS
,GOSCH, IRMÃOS,. S. A.
'Relatório da Diretoria

Walter E, W. Gosch, 'Diretor-Técnico

BALANÇO GERAL encerrado
em 31 de dezembro de 1965.

ATIVO
Imobilizado:

Imóveis e Benfeitorias, Ativo Imobi
lizado c/Reavettaçäo

Estável
Móveis e Utensílios (matriz e 'filiais),
Máquinas e Acessórios, Utensílios Di.
versos, Veículos e Semoventes, Marcas
e Patentes

Parlicipsçóes
Banco Catarinense

Realizável
Inventários(matriz e filiais),
Empréstimo Lei n.4I 1.474/51, Depósitos
Fiscais, Reaparelhamento Econômico,
Devedores p/títulos, Taxa de Melho
ramentos, Empréstimo Eletrobrás,
Depósitos pjobrígações Trabalhistas,
Depósitos Especiais, Obrigações Tra
balhistas, Depósitos Sudene, Impôsto
Mercantil

Valores transitórios
Seguros - Prêmios Suspensos

Disponlvel
Caixa e Bancos
Conlas de compensação
Ações em Caução

98.602

7.556,726

88000
176825006

84.102,605

PASSIVO
Ião eligivel

Capital Social, Fundo, de Reserva Le
gal, Fundo de Reserva Especial, Fundo
p/Depreciaçõe8, Fundo p/Devedores
Duvidosos, Fundo p/Aumento de Ca.
pítal, Fundo p/Indinizações 'I'rabalhís
tas, Fundo Especial Aumento Capital
Lei n.s 4.3�7/64, Fundo de Deprecia
ções Reavaliação
Eligjvel

Empréstimos Industriais - Banco do
Brasil S.A

'

Contas Correntes - Diretores, Repre
sentantes, Diversos
C/Transitórias ,...... �ornecedores, Ope
rários, Dividendos' á Pagar, Títulos a

Pagar '.

,

.

Contas de compen ação
Caução da Diretoria

'130.607,677'
1.600,000

21.437,001

230!}2.328

dia 19·366 Página 3

Juros AUferidos, Descontos Auferidos, Outros Besul
tados, Vendas, Vendas Filial 1, Vendas Filial 2,
Vendas Filial 3, Mercadorias Transferidas para as
filiais, Mercadorias Transferidas para as Filiais
Filial 1, Inventários, Inventárío Pllíalt, Inventário
Filial 2, Inventário Filial 3.

Despesas Filial 2, Previdência Social Fllíal 2,
Impôstos Filial 2, Impôsto Mercantil Filial 3, Orde
nados Filial 3, Aluguéis Filial 3, Luz e 'Telefone
Filial 3, Seguros Filial 3, Outras Despesas Filial
.3, P.revidência Soeíeí Filial 3, Impôsto Filial 3,
Honorários Admínístração; Honorários -Oonselho Senhores acionistas:
Fiscal, Ordenados Funcionários, 'Previdência So- Atendendo as dispostçôes legais e estatutárias,'cial, Seguros, Material de Expediente, Publicidade' esta diretoria tem o grato prazer de submerer a vossa
e Propaganda, Conservação e Limpesa, Substituí- esclarecida apreciação o balanço e a demonstreçãoção e Consêrtos, Gombustível, Impôsto e Taxas, da contá lucros e perdas .. referenres ao exercício de

Senhores, Acionistas: .

Telefone sêlos e telegramas, Despesas Bancárias, 1665, encerrados em 31 de dezembro de 1965.
Atendendo às determínações estatutárias e Donativos, Outras Despesas Administração, Veícu .. Outrossim, queremos informar aos srs, acionistas

prescrições legais, cumpre à esta diretoria 8pr�-
los c/Ousteio, Salário Família, Conservação de que esta diretoria coloca-se à disposição de VV.SS.

sentar-vos os documentos referentes ao exercício Maquinário, Banco Nacional de Habitação, 8aládo para quaisquer outros esclarecimentos julgados ne-
,

encerrudo em 31 de dezembro de 1965 a demons- Educação, Juros Dispendidos, Descontos Dispen cessérioe.
tração do ativo, e passivo, demonstração da conta d�d()s, Fundo. de Depreciações, Fundo de Deprecia. Itapocuzinho, Ieraguä do Sul, !5 de fevereiro
de lucros e perdas e o parecer do conselho fis- çoes Reavahnção,.Fundo de Reserva Legal, Fund.o de 1966.
cal .' de Reserva Especial, Fundo p/Aumento de Capi- Manoel P. da C sta - Diretor Presidente.

Pelo estudo dêstes documentos, podeis ve- 'tal, Dividendos a, Pagar. Adolfo Barrel - Diretor Comercial
rifiear a situação desta sociedade, que se apresen�. Cr$ 385813,473
ta sólida, sendo o resultado do exercício satisfa- CRÉDITOtório permitido a dístnbuíção de dividendos
compensador.

Êste, senhores acíonístas, é o relatório com

que vos apnesêntamos os documentos do exercício
de 1965, os quaís serão submetidos à vossa apre
eíação na próxima assembléia oedínàrta;

Jaraguä do Sul, 11' de janeiro de 1966.'

Os abaixo assinados, membros efetivos do
Conselho Fiscal da Sociedade Anônima "INDOS-

65,999.554 TRIA DE CALÇADOS GOSOH IRMÃOS S.A." ten
do examinado devidamente o Balanço Geral, de
monstração da Conta de Lucros e Perdas, Rela
tório da Diretoria e demals contas referentes ao
exercício de 1965, encontrando tudo em perfeita

t8974.519 ordem, manifestam favoravelmente ao critério ado
tado, por entenderem que o mesmo consulta os

5.000 Interesses sociais.

I E, consequentemente, êste conselho é do pa-
recer que as contas e documentos apreciados se

jam aprovados pela Assembléia Geral Ordinária
dos senhores acionistas.

Jaraguá do Sul, t t de janeiro de 1966.

Ingo Splitter
Edmundo Splitter
Maria Joesting

Cr$ 385813473

Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 1965.

Walter E. W. Gosen, Díretor-Têcníco

Parecer do Conselho Fiscal

Indústria de Calcados fioscfi Irmãß� 8. ß.
Assembléia Geral Ordinária

EDITAL DE CONVOCAQÃO
Pelo presente ficam convidados os senhorss

acionistas a comparecerem à assembléia geral ordi
nária a realizar-se no dia 20 (vinte) de abril do
corrente ano, às 9 (nove) horas na sede aocial, afim
de deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

1. - Discussão d aprovação do balanço e

demais documentos referentes ao exercício de 1965.
2. Eleição da nova Diretoria.
3. - Eleição do nôvo Conselho Fiscal.
4. - Assuntas de interesse social.

Jaraguá do Sul, 09 de fevereiro de 1966.

Walter E. W. Gosch, Diretor Técnico

NOTA: Acham-se à disposição dos ssnho
res acionistas no escritório desta sociedade, os

documentos a que se refere o artigo 99 do decreto
lei n. 2.627, de 26 de setembro de 1940.
-----------------------------------------

112 8��.��� Munoel f.' do Costn 8. ß. Comércio e, Iß�ostriH
Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 1965.

Walter J. F. Gosch, Direto_f-Cormercial
"'

Demonstração da Oontade Lucros
e pretdas, em, 31 ·de dez. de 1965

DÉBITO
Com:Qras, Compras Ftljá1 '1,.Compras Filial 2,

Compras Filial 3, Mer<."· odas Tr�nsferidas da

Matriz Filial 1, Mercado.' as Transferidas da Ma.triz
Filial 2, Mercadorias r: ransf�ridas da Matriz Fili�l
3 Mercadorias Tr" Ideri�as de Filiais Filial 2,
Me,cadorias Tra sferidas de Filiais Filial 3,
lmpôsto de Co:gjlumo, Impôsto Mercantil, Fretes e

Carretos, Forj)tÍ e Luz, Salários e Ordenados, Se

guros Acid�tes Trabalho, Outras Despesas Fa·

brição, Ool1Í ssões Dispend.idas,..Previssões Tr:aba·
lhistös, pôslo MercantIl FIlIal 1, Ordenados

.

Filial 1 I luguéis Filial 1, Luz e rpelefo�e Filial 1,
Sßguro� Filial1, Outras Despesas Filiall, Previdên-
cia S'ocial Filial 1, Impôstos Filial 1, Impôsto Mer·
cB'3til Filial 2, Ordenados Filiál 2, Aluguéis Filial
2, Luz e Telefone.Filial 2, Seguros Filial 2, Outras

Assembléia Garal Ordinária

ECOWVO«;AÇA.O
Convidamos os snrs. !!cionistas de!'ta "ociedade

para se r'sUilirero em assembleia geral ordinária a

realizar-se dia 30 de março pv., às 15,00 horas na

sed!'l social à estrada Itapocuzinho. afim de delibe
rarem 'sôbre a seguinte

ORDEM. DO DIA:
1. '- Discussão e apro\'ação do relatório da

diretoria, balanço geral, demonstr,ação da conta de
Lucros e Perdas, e demais documentos relacionados
com o exercício encer,.rado em 31 de dez. d� 1965.

2. - Eleição do Conselho Fiscal e suplentes.
3. - .A,sl:!untos de interesse da sociedade.

Itapocuzinho, Jaraguá do Sul, 15 de fevereiro
de 1966,

Manoel F. da Costa, Diretor presidente
Adolfo BarteI, Diretor Comercial

AVISO

Acham·se à disposição dos sors. acionistas os

documentos a que se refere o decreto-lei n. 2627
de �6 de setembro de 1940.

Man "el �. da Costa S. A. Cóm. e Iod.
Relatório da Diretoria

BALANÇO GERAL, encerrado
em 31 de dezembro de 1965

A.T vo
Imóvel e EstiVei

Imóveis, Benfeitorias, Móveis e Utensílios,
Veiculas, Máquin s e Motores, ferra
mentas e Imobilizado Contas Reavalia-
ções

Disponlvel
Caixa e Bancos

Realizável
Mercadorias, Letras a Receber, Impostos,
Obrigações de Guerra, Perrobrás, Obrí
gações Eletrobrás 4.1 é6/62, Obrigações
Trabalhistas, Adicional Lei 1474, Coope
rativa de Eletrecidade Rural Rancho Bom,
Depósltos para Obrigações Trabalhistas,
Combustível, Taxa Melhoramentos 89/63,
Semoventes, Salário Pamilia 18.455.2ã7

Conta Transilória
Filiais Duas Mamas e 120 Prauclsco do
Sul

Conta de Compensação
Ações Caucionadas e Caução de Garantia 70.000

e-s 75 05.3608

41.135.124

449.058

14946.889

PASSIVO
Ião Eligível

Capital e Correções Monetárias
Eliaível

Contas Correntes e Lucro a Disposição
da Aesembléia

30.000.020

12.238643
42.238.663
72.238663

A trensporter
Transporte
Conll Trasllória

Matriz' Contas Filiais Duas' Mamas' e
São Francisco do Sul
ReseRas
Fundo de Depreciação, Fundo de Reser
va, Funào para lnstaleção, Fundo de
desenvolvimento, Fundo de Previsão,
Fundo de Indenização Trabalhistas, Fun
do de Reserva Especial, Fundo Especial
pera Aumento de Capital Lei 4357/6.4.

Conla de CompeRsação
Caução da Diretoria

14.946.889

17.850.756

20.000
e-s 75.056.308

Itapocuzinho, Iaragué do Sul, 31 de dezembro
de 1966.

Manoel F. da Costa - Diretor Presidente
Adolfo Barrel - Diretor Comercial
Orestildo Tomaselli .:..... Contador Reg. DO
C.R.C.S.C. sob número 0947.

Demonstração da Conta
Lucros e Perdas

URÉDITO
Mercadorias, Juros e Descontos e Lu
cros e Perdas 37.310.718

DÉBITO,
Banco Nacional de Habitação, Despesas
Gerais, Ordenados, Salário Educação,
Salário Familia, Aposentadoria, Impostos.
Combustível, Seguros. Fretes, Pre\lisões
Trabelhisras Lei 4357/64 e Lucro a Dis-
posição da Assembléia

,
37.310.718

Itapocuzinho, Jaraguá do Sul, 31 de dezembro
de 1965.

'

Manoel F. da Costa - Diretor Presidenfe
Adolfo Bartel - Diretor Comercial
Orestildô Tomaselli - Contador reg. no

C.R.C,�.C. sob número 0947

Parecer do Conselho Fiscal
Os abaixo assinados membros do conselho fis

cal da Manoel F. da Costa S.A. Comércio e Indús
tria, tendo examinado o balallço geral, a conta de
lucros e perdas e demais documentos de escrituração,
declcJràm ter encontrado os mesmos em' perfcira
ordem e correção, recomendando·se por isso, a

aprovação da assembléia geral.
-

Itapocuzinho. Jaraguá do Sul, 10 d� fevereiro
d'e 1966.

Agostinho V. Rosário
Eugênio Vitor Schmöckel
Olacflio P. Ramos
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O O p. O V, O "Coluna ,ROT·ARY"
ANO XLV N.O 2.371JARAOO� DO SOL (SANTA CATARINA) SÁBADO, 19 OB MARÇO DB 1966 VII Conferência Distrital do

Rotary Club foi sucesso
Ed."tal de Praça Pôrto União da Vitória' esteve 'engalanada

no último fim de semana com a realização da VIIO Doutor Raoul Albrecht Buendgens, Juiz Coníerêneía Distrital do Rotary Club. Vinte e doisde Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado Clubes do Distrito 465 se fizeram presentes aode Santa Catarina, Brasil, na forma da Lei, etc. grande conclave que teve início día 4 do corre';lteFAZ SABER a todos os que 0. presente edital com reunião solene realizada nas dependênciasCAMPANHA DAS CONTAS DE LUZ
'

virem ou dele conhecimento tiverem ou interessar do Clube Concórdia, especialmente decorado com'. pössa, com o prázo de (20) vinte dlas, que findo motivos Rotários, Inclusive contando com um.

A exemplo do que Já ocorre em outros
o mesmo hão de ser arrematados por quem mais artístico mapa do Estado de Santa Catarina, acu-Líons Clubes, tambem nós estaremos recolhendo
der e m�ior lance oferecer, em frente às portas saúdo a presença dös Clubes pertencentes ao

as contas de luz em Jaraguá e nos municípios do Edifício do B'orum, no día quinze (15) de abril Distrito 465 através de
. lâmpadas iluminadas. Aelrcunvíztnhos, conforme já divulgado pela Rádio

p. vindouro, às dez (10) horas, 08 imóveis perten, VII Conferência Distrital foi presidida pelo <?,o.Jaraguá.
centes a ALEX SOHALDACH e que foram penho- vernador do Distrito 465, Dr. Darcy Zanettí e

Para maiores esclarecimentos, alertamos aos
rados nos autos da ação executiva que lhe móve contou inclusive com a presença do Presidenteque desejarem cooperar conosco que comecem
CARLOS R. EIS, abaixo descrímínados : do Rotary International, representado pela pessoa

desde já a guardar os talões pagos, pois dentro
1) _ DOIS TERRENOS anêxos, situados na do Sr. Ernesto Reis Rodrigues do Rotary Club deem breve iremos colocar caixas coletoras nos

Estrada Poço Grande, município de Guaramirim, Sorocaba. Em maís uma iniciativa brilhante doprtncipaís pontos de nosso município e dos que nesta Comarca, com as áreas de 44.300[Jl2, e Rptary Club de Pôrto União da Vitória,
. noss.as

nos circundam.'
47.500m2. respectivamente, perf.azendo a área total cidades víveram momentos de gala no último Iím

.

Porque recolher as contas de luz?
de 91.800m2, sem benfeitorias; O primeiro, fazendo de semana com a realização da VII ConferênciaExplicamos: Porque quando Vv. Ss., pagam frente, no travessão do lote n. 1.711.B, com 66,66m; Dístrítal. O conclave foi dos mais brilhantes e

li conta de luz pagam tambem um adicional restí-
Iundos lado Este, com 666 m e confronta o lote contou co a participação de vinte e dois clubestuível, que após certo número de anos pod�r� ser
n. 1712' travessão, com 66,66 m, confrontando com do Distrito 465 que abrange o território catarinenrestltuído, uma vez solicitado, uma vez solícltado
o lote �. 1547, registrado no Cartório de Registro se. Faltaram apenas dez Olubes, isto devido ao

__....

por requerimento. Para V. S., representará pouco de: Imóveis desta Comarca, sob n. 26.460, do livro mau tempo reinante em todo o Estado. Aproxima.mas para o Líons, será muito porque mui��s ,se�ão 3.M; O segundo terreno, fazendo frente, com terras damente cem congressista se fizeram presentes.os que irão cooperar; lembramo-nos que A união
de Willy Otto; travessão dos fundos, com Testoni; As autoridades locais prestigiaram com suas pre

faz a força".
de um lado, com terras de José Eduardo Furtado senças as reuniões de abertura e encerramento."Yocê poderà ser ri primeiro beneliciado por esta campIInha"
e do outro lado, com terras de João Borba, parte Prefeitos de Pôrto União e União da Vitória, Juí-

. Perguntas e Respostas sôbre Leonismo. do imóvel registrado nesta Oomarca, sob n e
• 14.532, zes de Direito, Promotores Públicos, Imprensa Ia-Por que o Lions e o primeiro "Olube de do livro n. 3-G, ambos registrados sob n. 26.856, lada, atravez do Superintendente da Rêde Hinter-Serviço" que surgiu? do Cartório de Mário Tavares da Cunha Mello, land, Imprensa escríta atravez dêste Jornal eSão Palavras de Melvin Jones, fundador do avaliados em CrI 150.000. autoridades Miliares compareceram à grande tes-Leonismo

Assim serão referidos bens arrematados por ta do Rotary Club. Durante o conclave foram de-"Tebno muitas vezes, sido perguntado por quem mais dér e maior lance oferecer acima do batidos 6 interessantes temas. Cinco ex-governaque se afir�a que o Lions é o primeiro Cl�be .de preço da avaliação. E, para que chegue a noticia dores do Distrito 465 se fizeram presentes. CínServiço. Minha resposta é que fomos a pnmeira a público se passou o presente edital, que será quenta Damas Rotarianas prestigiaram igualmenassociação a incluir em seu Estatuto a proposiçao afixado n� lugar de costume, às portas do Forum te o conclave. Uma noite de Arte fez parte dode que "nenhum clube terá como um dos objeti- e publicado no jornal local "Correio do Povo". programa, dela participando o maestro 1!elicioTOS o beneficio financeiro de seus sócios", Isto foi Dado e assado nesta cidade de Jaraguá do Sul, Domit, Dr. Yvornniche Furlani e uma equipe doíncluldo na I convenção, em Dalles, em Outubro
aos quatorze días do, �ês de março de mil nove- próprio Rotary. � reunião de encerramento foide 1917. Nesta época, os membros das associações centos e sessenta e seis. Eu, AMADEU MAHFUD, realizada nos aalões de festas do Clube Ooncórque estavam classificado e limitando seus sócios Escrivão. o subscrevi. (as) Raul A. Buendgens - día com jantar festivo e que ?ontou com in.úmea um certo número em cada ramo de negócio ou Juiz de Direito. A presente cópia confere com o ras atrações. Em linhas gerais podemos afirmarprofissão, tinham praticamente uma ideia de que original' dou fé. que a promoção do Rotary Club ,com a realizaçãocada um deveria receber beneficios atraves da Jar�guá do Sul, 14Jmarço/1966. da VII Conferência Distrital foi um acontecimen-reciprocidade co�ercial. De fato, .alguns ?lubes O Escrivão AMADEU MAHFUD to que merece ser gravado com letras de ouroque vieram a se Integrar na ASSOCIaçã?s tl�ham

no livro das graudes realizações de nossas cída-sido moldados dessa forma. Quando o LIOns mse- Edital de Praça des. A equipe de «A Fôlha», cumprimenta etusí-riu este artigo em seu Estatuto, isto virtualmente
vamente ao Rotary Club de Pôrto União da Vitó-revolucionou as organizações de classificação, O Doutor Raoul Albrecht Buendgens, Juiz ria pelo magnifico sucesso alcançado com a rea-tanto que verificamos que, em menos de quatro de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, EStado
lizaçäo da VII Conferência Distrital Parabénsanos, algumas assocíaçõe adotaram outros .objeti de Santa Catarina, Brasil, na Forma da Lei, etc.
Rotary Club.vos e deram nova interpretação aos que tInham.

. FAZ SABER a todos os que o presente editalAssim, por exemplo, uma �ssoci.ação, trocou �eu �irem ou dele conhecimento tiverem, ou interessarlema de "Nos Cons-truimos'. ACima db tudo, Isto p6SS8, com o prazo de vinte (20) dias, que findo .0definiu los r.eai8 Clubes dß SerViço .. �as,_ o Lions,
mesmo, hão de ser arrematados por quem maIsabriu o camInho e se orgulha da dIstInçaO de ter
der e maior lance oferecer, em frente as portas dosido o primeiro." Edificio do Forum, no dia doze (12) de abril p.Extraído do livro "O Leão Sabido" do OL. vindouro, as dez (10) horas, OB im6veis pertencen- São con�idados os senhores acionistas der;taAnreo Rodrigul"s - Cons Intern.
tes a JOSELINO KRAUSE, e que foram penho· sociedade a se reunirem em assembléia geral ordi.rados nos autos da ação executiva que lhe m6ve nária, às 15 horas do dia 31 de março de 1966, na
a firma RÁDIO T. V. REIMER LTDA., abaixo sede social, na rua Prof. Antônio E. Ayroso, 83,S -IIva descriminados: I nesta cidade, a �fim de deliberarePl sôbre a seguinat1) - DOIS TERRENOS contíguos, com a área ordem do dia:
total de 1060 m2, sendo 625 m2, do primeiro 'er- 1) - Julgamento dos dOCumentos e .contas doEm data de amanhã Senhora Josefa Gomes reno e 435 m2, do segundo terreno, com as seguin· exercício social encerrado em 31 de dezembro detranscorre mais um nata· Ferreira Silva, natural tes confrontações: frente, com 54 metros, com_a Rua 1965;Ucio d"Ó distióto cidadão de Rio Negro, por certo' 28 de Agôsto, fundos, com terras de Mário Ronchi, 2) - Eleição dq conselho !isca�: _

Innocêncio Silva, com será a primeira a cum- em duas linhas de 25 e 29 metros; extremando a 3) - Outros assuntos de mteresse da socie-pletando êste ano o seu primentar o Beu espôso, Leste, com terras de Mário Ronchi, com 25 metros dade.60.0 anlversário. Natural a que se juntarão o Er- e a Oeste também com duas linhas daI!! terras de Nota: Acham se à disposição dos senhoresde Guaramirim, ao tem- nesto, casado com Etel· Mário Ronchi e Carlos Kleine situado na cidade acionistas, na sede social, os documentos a qua sept' em que era chamado vina Ferreira, Alaíde, de Guaramirim, devidamente ;egistrado no Cart6- refere o arto 99 da decreto-lei .n° 2-627,. de 26.940.de Bananal, desde cêdo casada com Amadeu rio de Registro de Imóveis desta Comarca, sob n' -Jaraguá do Sul (SO), 28 de fevereIro de 1966Be pôz em campo para Mahfud, M!,acir� �as�d? 28369, avaliadO em Cr$ 700000 Eg.�ou JoãJJ, da Silva Idiretor· gerente.um· trabalho hpnroso. com TerezInha t.ihlOdlDl, Assim serão referidos bens arrematados porAtualmente é Chefe da Mercedes, casada com quem :nais dér e maior lance oferecer acima do BeßO Edson B.ehlingEstação Férrea desta i\dolfo Saade, Oswaldo, I preço da a�aliaQão. E, para que che�ue a notíci�cidade. Ha 23 anos serve VIÚV,? e Jo�é Leonel.
"

a l?,úblico, se passou o presente edItal, que sera Em data de 17 do corrente,com dedicação os inte- CorreIO do povo • afixado no lugar de costume, as portas do Forum às 6,25ilOra.s, no' Hospital e CatarlOnenSeRVP C d
" .

I "C
.

d P It Maternidade .Jaraguá, nasceu
resses da. S, quan o assocIa se prazelrosa- e públicado no jornal loca !lrrelo o ovo.

para ,o disti�to casal Is�ldafoi removido da Estaç,ão mente ao grato evento Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, Lenz Behling-Bruno Behling,de Marcilio Dias para e cumprimenta anteci· aos três dias do mês de março de mil novecentos competente funcionário do Recebemos com granesta cidade. Pode-se pamente o es tim a d o e sessenta e seis. Eu Amadeu Mahfud, escrivão o Banco Ineo local, um robusto de prazer o número dedizer sem' mêdo dá errar Cbefe da Estação Férrea subscre�í. (as) Raoul A. Buendgens - Jlli� '{le v�eoninbOa'tiqs'aUre cOoSmfe�e:o�J>�: fevereiro' de 1966, do
.

h d J á d SuJ ..

Boletim Informativo do
que o nosso omena� e aragu o. Direito.

. .
.

, Beno Edson Behling. "Correio .geado, durante todo.o A presente c6pia confere com o orlglDal; dou fe. do Povo" apresenta os seus Centro C tarIn�nse, natempo da existência da Jaraguá do Sul, 3 de marÇo de 1966. cl}.mprimentos aos pat.s e ao 'Guanabara, através d.oE.stação local é o único c:::::::::a.::::::::..:::::::::..,....c:::::>c:::::>c:::::>
. AMADEU MAHFUD - O Escrivão Beno RdSO:'_""..,.......... '" q�al tomam?s. conhecl-que mais permaneceu MUD A 5 �.".",-.�� .."."�� ..".,,,,�� ..,,''''.��.''.'''''��''''''..'.�r. �� �� �, �,

>..... � mento d.as atIVidades queno seu pôsto, dando pro
. h

� � � �
J

�. .: os catarmenses desenvol-vas de. sua _capacida�e Frutllilru e Ornamenta" g Q n � u a Q n: U I �n o : m na Belacap. Gratos.e conslderaçao, granle

�: O O � �.' Elando a estima não só Laranjeiras, Peceglleiros, :
:l ����de seus superiores, como KakisE-iro8, Macieiras, Ja- : (Clrurgla.-O Dentista) �:� � Cure seus ",males e poupe seu

de tôda a população do boticabeiras, etc. Roseiras :
: bom cUnhe,:<> comprando namunicíp�o! ta'nt? da cidade Dahlias, Camélias, Goni- � CLíNICA 'PRÓTESE - CIRURGIA BUCAL -� RÁIOS X ;) (;'. RMA NOVA

como do InterIOr. É por feras, Palmeiras, etc:, etc .. �: : rA 1isso que avulta .� data
: Consultório: Rua Ângelo Piazera 86 (ao lado da, Ponte Ve!ha) �l de ROBERTO �. HORSTnatal1cia do "seu , Inno- PEQAM CATALOGO

�.
.

8 à 12 :� .

•
A • •

h a- ILUSTRADO : Manhã - das s
: a que dispõe de mai'W', sot'Ümel!-

cencIO, como (""ar.In os
: H O R Á R 10:

Tarde _ das 14 às 18 : to na praça e oferec� seus aril.mente l�", c�a�am ,�s Leopoldo Seidel á 'B gos á preçol vanta]osos.que com ele, d!àrIament I

_ CORUPA' _,.
: JARAGUA DO SUL :l Av. Mal. Deodoro da fons�. 3:���m�:d������c:::::::::a"""�C:::::>!'???VV?�Vv�v�,�rvv�?�,���V?�???�??V??��??�VY?������

O· QUE VAI PELO tlONS

"A Folha", Ed. 13-3·66.
'"

ELETROMOTORES JARAGUA S. A.
Assembléia geral ordinária - ConvQcação
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