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Um B'rasão

Pundação:
'Ârtur Müller

Diretor: ; Impresso, na:
Soei.JaJe GrAlica A�enIJ. LtJ••

. Jorge . Born�ausen
é vice de, Ivo
Eleito pela Assembléia

Legislativa do Estado;
acaba de tomar posse no

cargo de Vice' Governa
dor, na vagá deixada com
a cassação do sr. Fran- r •

cisco Dalígna, o sr. dr.
Jorge Bornhausen, ín

I=======;:============�==========::;'.===::;:=========�==:;:============I fluente politico do' Vale
-JARAGUA DO SUL (Santa Catarinà)· Babado, 1� .de titarço de 1967 - N,o 2.426 do Itaja1.

b�gãOt de maior penetração rio 'interior nordeste \catarinense.

euoêNlo VITOR SCIIMÖCKBL

nODOS' Telefónes p/!Jaraguá do 5ul�;�ir�-N"Õ;ri--! .

.

A Àssocia�o, CÓmer- conseguir novos' apare- tom�das f. �S pri�eiras feito

sem, ICO,",P�ISSO I PARA G AcR A N T I R,
.

� TROCA POR �'
cla! e Indústrial de .Iara- lhos para nossa Cidade. medidas, ��" necessidade por parte da.AsS9clação; � CRUZE 1 RO 13 NO �O S �
gua do $!ll, comunica a

, , .

de no minI_mo 60 (ses� trata-sé apenas de $a�, DEPOSITE O SEU DINHEIRO NO, >

tod�s. o� Inter�ssados em _

Na sede da. Assooía- senta) adesoes.
'. campanha que será �

B' N" I d C' "

S/A
�

aquisiçao de linhas tele- çao, há uma lista com I", I .' .: .'.' -.. r anco aCiona) O omarclo �
fônicas, que enceto�uma diver�os mteressados: Lem�ra-se ainda, que re1.Vl?dicada Junto aos�, :

'

..' �
campanha no sentido de todavia, para que sejam talmovímentoestâsendo ,canaiS oompetentes. L_h _ ___. , r
_________________________

..

I
I

Ruas e
_ Pra,as, de. Jara,guá :aiRnOydl.lr!ja Jaraguá Sc-e,'ebto �po�e

I B!�!!�t� '!�!����a��n�����n�!h�
,

,.., t

'h d
Y .,_ ue, Estado do RIO de Janel- róI das amizades que o

serao . u'm,er'a �Sl" ( , ro, vi,eu mom�ntos, de nosao diretor possui em

. I Ui ,V9lta nova.mellte ao,
. . c.:«: grat,ysati�ação, no ültí- terras fluminenses,' onde

" C&�t&� a rodovli'. Ja�aguá ,A vetera�a a.gremlação mo dia 11 de março. É sempre é alv-o de gran-
O plenário da Câmara placas lndlcatlvas terão, J.omvIlI�, de tantas e tan·1 guaramirense - Seleto Es. que, naquela data, maís des 'manifestações de

Municipal, em data de 15 por exemplo, os seguintes t�s quelx!ls. e 'r�clam�- porte Olube, elegeu a lã um fino ilustre da "Ter. aprêço .e simpatia. Dai
-do corrente, considerou dizeres: Rua ,5õ y (Jorge çoes, motivando, ínclusl- d� Fevereuo p.p. e em- ra da ProDlissão", conse- porque, repercute aqui o.
como obléto de delibere- Czerniewicz Pioneiro), ou, v,e uma campanha ante- possou ,a 26 _do. mes�o guia Jeurear-se, eonquis- acouteetménto, a (lue es

.çäo, o proléro de Iei en RUd 45 (João Plenluscheck), nor do,Rotary ulub. de m�� a nova dlre�Qrla, tando um honroso titulo, ta folha se associa, pra
caminhado pelo vereador ou ainda, Ru� 67. (Esrhérla Jaragua do

_

Sul, com o com�osta dos segulDtes: de engenhelrando, Bene- zeirosámente cumpri
Eugênio Vítor ôchmôckel, Lenzi Prtedrích Educado- slogan "Tambem nõspre- Presídente de honra: Car dito Sozinho de Souza Fi· mentando ao dr. Benedí

segundo o qual tôdas, �s ra)., As.sim, o enêJe�!98do cisamos d� uma "Joidl'ille 101. Dencker; Presidente: l�o� filho de Benedito 80- to �Sozinho de S.�uza �!_
VIas e logradouros públí- "Correto do Povo, para Jaraguá melhor • ,S�hm J:.osé Deq�ech (ree- .zínho de Souza, provecto Ibo e seus benqnístos palfl

. .eos, quando tnclutdas no maior cemodtdede, pode- Recentemente / _08 ve leito) VICe Preslde.nt�; Dr. Oficial do Begtstro . Civil e demais familiares.
quadro, • urbanö, ��!'�()_, nu I rá se� redigH;lo dê! sefl'uinte readores Octaeíllo Pedro Gerson �'. F�r�elra, 1.11 de ft�peruna· e. Senhora :-, .

meradas pela utlll�pç�o de lI'!aneJra:, Â Jleda_çao do Rflmos e Orlando Bernar- Se?retárlO. Ez.ldlo Carlos Carmmh.a, acaba de co�-,�� algarfsfi'lo'S' arábtC'ds'; �·t"cor�o"'_ �'�'Yi-6H"�Rua OjQo da�'Snva, aprêsentá- Pt;1Xe� �reeleito-)� 2.° .se: eluir o 'QUfSO' de'EDgeDha�
placds indicativas,contudo, 2•. n. 210 - Jaragua do Sul ram requerioie'ntos à Oã. cretárlo. A�emar Farias, ria de Minàs e Metalur-
poderãocoDter referências � I SC. / .' '"

mara Municipal local; so 1.0. Tes�urelro: João .Er gia, pela. Escola Federal
pessôas, coisasoufátos his-

'
" licitando a conclusão do chlDger, 2.0

• Te�oureIro: de Minas de Ouro Preto,
tóricos, bem como pode-' trecho rodoviário que

Eduardo Batista, Orador. Estádo de Minas Gerais,
rão mencionar las ativida· - ·conduz à nova ponte sô. Dr. José C. de Albu�uer- tendo cumprido no dia,11
des das pessôas homena·1 C h, d Ed

� pre ó rio Itapocuzinho, �ue. O Cons��ho FIscal do corrente, o seguinte
ge:adas. A medida tem por' a,mpan �" e ",.ueacao na divisa com 9uarami- fIC�)u com�osto. dos s�- programa: Missa em Ação
obj.elivo facilitar\a redação Clvlç�, rim e a recuperação, -do gumt�s: Odllo�VIlela Vel de Graças oficiada pelo Por ocasi'ão dá posse do
dos eodereços o, fanto O hasteameoto da trecho'jrodovi.ári? de'-Ja- gMa'IVICtoJr �elnckpe. JI�ãO Revmo. P�. Jo�é �elicia 25.- Pr�sidente dos �Bta-
,Quantoexafos. Sabe·se que Bandeira e o canto raguá à Jómvllle, em

8 utta umor e au Hl0 nO-.da ,costa Slmoes, na dos Umdos de BraSil, ve:.
os nomes,d'e origem estran·' do Hino Nacionj:ll são cond.ções precárias.: Joã? �e B,em. O conselho Igreja de N. S. do Pilar;' rificado '00 dia 15 do cor-

geira introduzidas em nos- obr,igafórios� umã vez Os assuntos forßm apro- �oc�al. �rtu�Bu;�tar�. C?laçã� de Gráu no Cine rente, a Càmara Muoici-
SãS ruas lem dificultado e - po�_semana, em Iodos vados �nanimemente U8{dosN eo\ er . I�, Vll� .Rlc� e coquetel às paI d� JÔl'agu� do, Sul,
no.rmement�queosmesmos os eSlabeleci�enfos A ora o Senhór Seere- v� o. oern erg. e urt famllJas .�os formand�s. exp�dlU o ssgulDte te!e-

, s�Jam escrItos com corre- de �uaJqu�r �rau de tári: de' Viação e Obr.as
Kmas .. Ao: �lp�to; lhOS Por ocaSlao da co.la�ao grama eongr.atulat6no:

çao. notadamente os. de enslOO, publlcos ou Públicas acaba de ofiCiar
cumprlmen os es a o a. de gráu, pronu�clOu. o N.o 5/67 - Preludente Ma-

origem lusa. �aso seJ.a a- particulares. à Cãmar� d'e Vereadores,
' formand?� seguInte JU· r�ehal Artur. da Oosta e

pro,Yado o proJefode ,leI, as inlormando que o assunto ,ramento. Prometo pe- SIlva,: ,PaláCIO Alv�r�da-
foi' encaminhado ao DER, 10sl,·lul·,"0",.. es 'POII�tl-cas e

rante Qeus e os ho�ens, Bras.Il!a � DF. - Camara
_---:....:....----------------: pàra as providências." exerc�r com probl.da�e MUDlOlpal Jaraguá do Sul

_ Ba'nco Hael'pn::8'1. ,do Coma' rCI'o S','fA. .

. "

Sociais· 'drf Brasil' ' :a���o::::�bso ::��s��� ���g�:�:la!::r�s:B��an��::
- me é conferido, e condi- seneia eleudo cargo Pre-

I
-

d
Publicado pelaEditôra cionando o meu trabalho sidênoia ,da República.

na,ugu.ra a a F.T.D, S.A. vem, a luma ao respeito pleno a08 Povo. Brasileira eoofia'
o livro'''Instituiçõespoli' V

.r •

BR' _ 10,1 tieas e Sociais do Brlisil" mais sadios preceitos da _possa osse�_cu� c�nduzlr
moral e da ciência." grande Pát.rl8 . brIlhantede autoria do / profe�sor f d Ih

João Camillo d,e Oliveira 'O Ilove) engenheiro e
'

utllr�, R,splran. o me 0-

C 'd
'

..
res dIas. Respell6sas sau-

'

om a presença o Torres, da Universidade seU8 paiS, sr. Benedito daçõ�i. As. Eugênio VitorMinistro Mal. Juarez Távora Oatólica de MiDas Gerais Sozinho de Souza e Dona Schmockel _ Presidente:
.e o Governador Ivo SiI� ,e autor, ainda, de nume·

'

J '

'

veira, vertficou se dia 8 rosas obras
-

de caráter --.,..,
-------------__;_--�

dó corrente, a inauguração politico social Es,co'la-' '.'J'AM,. E�,'�do' Irechà' asfáJrlcO da J.;;J'--......;---------------.....- .......
/ eR t 01 (dnt4ga BR 59), Didática por.excelência,
enlre Dirabeiraba e II;;tjaí, a obra, segundo a ,�xp�i Um representante na Faculdade: Amaro Goncalves· Koneskl '

.

com percurso de 76 quilo· caç�o �o �utor, no 101010
,

Vibrou com enlusiasmo a Escola Jamedt diante
melros. O aconlecimenlo �o b.vro, te.� uma dupla do resulràdo posilivo nos Veslibnlares de Ciências
leve I�rga r�percussão em fmalldade: oferece.r a()s Econômicas de Joinville do já conhecido Sr. Amaro

I E
.'

d O d tôdo o ESlado de Santa estudant�s da matéria um Gonçalves Koneski.
, Cadaslro Gera • mprega os e esemprega os Catarina, que-sente aproo compêndl? deac�r�ocom .

Madureza é -Eficiência, é Realidade
,

... � . . '.
'

,,'. . d' ximár·se com (êsse pri- uma. análIse �bJ.etl,a da Em maio do ano pdssado, fomos procurados
A AgenCIa MUßlClpal de EstatI_.�tI?a e .meiro passo ina�gural, a

realIdade �rasIle.ra e'!l0 p�lo Sr. Amj:lro para ddr aulas de matemática no
Jaraguá do Sul, vem de tornar pu�hco a ligação do rico e prospero

mesmo tempo.. qu� sarvls-
curso de màdureza: Não exislia 'o curso e poucas'

todo 08 empregadores dos municípIOS de litoral barriga,verde. às ,se de base .para uma for-
pessoas -em Jçlraguá conheciam esta lei. O Sr. Amaros

, ' .... � 'I'
, mação da Juventude se-

Jaraguá do Sul e de Corupá, de que, esta Vias aSta ficas que condu.
d'd'

. trOUxe a semente, a Jaraguá. batalhou para o seu'
.

b I
-

d '(1 d Bt O zem aos grandes cenlros gun o I ealS e normas fUDcionamenlo, e tlgora confirma e arrasta com seuautorisada a rec� er _as re açoes o ,a a r
do país. Que, o nôvC\ de n.ossa tra.dfç�o demo

exemplo;" Alunos dá Bscold Jamed, Jaralluaense de:
Geral de Empreg�dos, � Desempregados, govê�no da/ ReplÍblica crátlca e CrIstã

" lôdas as idades: em qualro lInos o Sr. Amaro, 'será
Lei 4923 de 23/12/60; cUJa entrega poderá nunca' deixe de fallar O compêndiO' em aprê um ECONONlI�TA. E um exemplo de u)D pioneiro,
ser feita' na citáda repartição durante' o recur�os, a!im de que, em ço, ?�m 10� páginás, tra@. pai, de oHo filhos, que devI!: ser imitado. '

-
,

horário de expediente. breve esteJamo� ligados ao flO�1 de cad.� capitulo, A Escola Jamed que é o resuhadQ d.e aeus esfor-
,

,

' por Qma 'rodovia de la. proveitosa leitura com ços, orgulh9samente lhe dedica estas linhas com os

.Taraguá do Sul, 13 de março de 1967. classe, ao norle, cóm plementar t;'. como apên- dplausos e parabéns de' professores· e alunos: Sr.
f' ..', .

' '.
" Curitiba e. ao' 8ul, com o dice, do livro,. notas de Amaro: Parabéns e boa sorte. .

ABILIO DOS ANJOS AOARES. viZinho BSlado do Rio t'sclarecimE"nto dos têr' _ Jaraguá do Sul, 16/3/67.
'Agente Mun. de Estatística Grande 'do Sul. DlIJS numerados no texto. 'F.F. 'Coordenador

Ano XLVI

/

Cumprimentos ao �

Presidente Costa
e iSiíva

, Estamos autorizados a receber os reco- '�
lhimentos do FUNDO DE· GARANTIA, DE
TEMPO DE SERVIÇO, assim como os do
INPS: (lAPI.- IAPC - IAPTEC,. etc.)

,( ,

,

Para
.

melhores esclarecimentos, procure
l
a Agência do' BANCO. NACIONAL DO
'COMERCIO SIA. nesta'. cidade.

!

AVISO

..

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



'"
,- f

Oa. interessados deverão âirigir·se-'à
/ sec9ão (te pessoal nos.díés 13, à 16 do cor

reute, ��ra. inscrição äos' testes de seleção.
"

� .4

,Cure seus males e poupe seu
bom di,beiro ,coniprantiÓ ,ná

FARMACIA.:, NOVA, -<

I ,. .

'1. boi. e� duas parelb:$s
de ,cavàlos a eseolhere..'
1 carroça.'

.uÓr:
r x' \

Informações ,com o se..

Henrique' Tis8i .' Retor
eíds '. Jaràguá: <lo Sul.

,
r

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO Do---POVO SABADO,. di. 18-á-1961 l ( ,

Página á

Ião Elilini ,

Capital, Fundo de Reserva Legal,
Fundo de, Reserva ,_Especial, Fun·
do de DepreQiação-Oon\a Reavalia-

I ção Ativo Imobil'izadô, }4�undo" ,PI
Devedor�8 Duvidosos, Fundo de
Desenvolvimenló,' }4'Undo Especial
Aumento Capital, Fu.ndo Indeniza-'
ÇÕ�I Trabal}?istas e Fundo' de De·

preciAções.
�

EliDiul .

Contas Corrêntes, Contas Corren" \

tes Espeóiais, TituJõs a Pàgar, Di-
'

- " �

videndos, Lucros em Suspenso,
Imp_ôsto Renda Retido na Fonte,

"

Saldo ai Disposição da Assembléia,
Contas a Pagar
compensados
Endossos, Ca'uções

\
� Cr$;202 960,043

\: Jaraguá do Sul, 27 ,de f�ve�eiro de 1967.
" "

\

Comércio e Indústria' S c h m' i U S.A.

'", Arnoldo ,Lc SchmiU - Dir. p'residente.
Damasio SchmiU - Dir., Gerente.
Contador Eugênio ;Vitor Schmöckel cY'

'- CRC·SC 1605 _;_ DEC 51.083. ..,

DEMONSTRACAO DA CON\TA "LUCROS" &
PERDAS" ENCERRADA EM 31. DE DEZEMBRO

' 'PeJo presentt' ficam convidados os snrslilcionis. Q......�.......�tB-......,..._�..........._....

�;::.,tas d�sta Sociedàde à comparecerem à Assembleia '

,
DE 1966./ _

,

.' Geral Ordinária à realiza .. se em nossa sede social, D- Be.-DO'Ido' )I'
"

"\ f' .,EDITO às 10 horas do dia 29 de abril proximo vindouro, .a-e." ,upa...

Ordenados & Salátiõ's, A,posenta' afi�, d� d'eliberarem sôbr,e a seguinte ,h I�f: ", ,

11 '.&D.VOGA•• f l
darias & Férias, Seguros, Impos· , \ Ordem do Dia _,. �
tOB Estaduais' & Sälos, Impostos ,

Federais & Sêlos. Impostos Muni- 1.0) Aprovação-do balanço e coptas do exer- Escrj,t6rio ao lado ßa Prefeitura �\

cipais, Comissõe�, Frétes <\l: Garrê' - Cicio de1966;' I

tos, Despesas Gerais. Despes68 , I' 2 o) Eleição do' novo Conselho Fiscal; JARAGUÁ DO SU�
Bàncárias, 'Previsões Trabalhistas 3.0) Assuntos diversos.
Lei n.o 4,351/64, Baaco Nacional A

.

de Habit�çãó, Salário Educação,
VISO ����n'��,�:'!ö1������-�......._.......-

�i��:�i��ltf!.{��r.�,�g: �:��::l�!Sl:�\�i;i���?::::�::O���� :: r�Ar:·'�··Fé·rnâ'n:.�'o'·iMii'r·in·imâ·in'",!,
Donativos. Fundo (PI Devedores "" Gerhár� Roeder (-Diretor-gerente. l .

Duvidosos, Saldo' a Disposição da' I " fi CIRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BILlA�

Assembléia. .: '1f:I 'Cr$134 768�088
",' 6 RES, INTESTINOS - Cirurgia dê Senh�ra8

Fondo PI Deved�!b:!i�'!::, Ca.lç'ad�'S' GOS'c·h' .'rm<.1a""oS' �·.'A.I:::.!'
BiagB6sttco :Pre,coca da CIDcar IIS Sanhlral

Jaros & Descontos, Mercadorias Or$134.768088 Iod .. de
Jaragtiã do Sol, 20 de fevereiro de 1967. COII,ult6,;0 • Ru. ÄffItu, Müll.,. n. 160'
Comércio e Indústria S (l h m iU S.A.' .

• .
Assemblém �ral Ordtnária '

.. i (AO LADa DO NÖVO HOTEL1
Arnoldo L. SchmiU - Dir. Pre9idente. EI' �:
Damasio SchmUt - Dr. Gerente

'

àital de Con:vocaç�� l� Das 9'12 e das 15-18 'horas _: FON�, 384
'Cóntador .. Eugênio Vitor Schmöckel, - CRC- Pelo presen,te ficam convidados -os 'senhores r· ·w r· • .. ·"'·.." ;,.ó�:·�·� ,. '1. ,. " �.,.
SO l·605 - D�C 51.083' �,� acionistas 8 comparecerem à assembléia geral ' J'

•

I \..., Pa"r�er, do Conselho, Fiscal \ " ordinária a realizar s� no dia 20 de abril do correate (f==--===-= ,', -�.:::=-:--=:---"-�
'" Os abaixo as�inàd�s. memb�o�. do ,C�nse.l'ho ,ano,-_às 9' (oove) horas.na ·sede,social, �fim de deii' ii, DR WALDEMIRO MAZUREGHEN tiFiscal da firma Comêrçlo e IndústrIa SchmlU S.A., bersrem 8ôb�e 8 segulDte �rdem do dIa: II" • '/
tendo procedid,o o-e:x:ame do Balanço Geral, Demons- �.) - Discussão e apro.vação do balanço e

II CLiNIC� MÉDICA - CIR�RGIA GERAL ti
tração dai ConCa L�C�08 & Perdas ,e d'emais contas demais documentos refertontes ao exercício de 1966� II

IIreferentes ao exerClClO de 1tf66, constataram a exa· 2 J - Eleição do novo Consêlho Fis,cal. U
\ tidão destes docomentos e são de parecer que a 3.) - Assuntos de interesse Social. . II
Assembléia Geral Ordinãria Oll aprOVe, bem como·a Jaraguá do 8ul,t:: 08 de março de,�1967 U ULTRA SOM '>

I H
todos atos. praticados pela Diretoria. Diretór* Comercial. WALTEH J. F. GOSCH

'I
n

Jaragaá do Sul, 20 de feverei,ro de 1967. ('. NOTA: Achm se à �isposicão dos sen·Ílores ,ONDAS CURTAS :i'

Pedro Winter' �, "s, adionistas no escritório desta sociedade. os docu'
R. ULTRA VIOLETA '\

r

'11
'

SUvino Franzner -" me,ntos a que s� refere, 9 artigo 99 do decreto lei ii Rua J?residen&e Epi&6cio Pessôa 704 I

(Alfredo VB,sal " " � �' 2,627; d-: �6� de S�tembrp de, 1�40. ,

"

, \6, \
__ '-:--,=::;::_====:::-:::::::.���:::;;= ,,' ':J)�

Dlsponlnl'
C a i x a

Rnlizhel 1'0

Titulos à Receber, Mercadorias,
Depósito P/Obrigações Trabalhls
tas, Emprestimo Lei 1474/51, Em
prêstime Compulsório, Depõsito
Sudsne, 'Obrigações Trabalhistas.
Imdllizados"

"

.

,Ativo Imobílizado·Conta Reavalia
eão, Direiios, Pontes & Caminhos,
Ooustruções, ,Móveis-Utensílios' e
Ferramentas, Veíçulos /Sc Bemoeea
te's, Máquinas _& Instalaçêss Im6-
veis, Depõsito-Letras do Ban co Edi I d Co'

'

Nacional de Habitação. /
129.283.943

ítal de nvocação
)

A

Edital de: Convooação
C It m Je nSI d os �

"

Pelo presente edital de convocação, são, convl- Pelo presente ficam 'convidiu,Ios os s e ii h o r es
Titulas Descontados, Valores em' ,

' �ados os senhores acionistas à reuutrem-se em as- acionistas a comparecerem a ilssembléia geral ordl-
Caução. '�- ,;6.206.960 sembléte geral .ordinária que, será r,ealizada em nossa nária a realizar-se no dla 28 (vinte Giro) de Março do '

,

Cr$ 202.960043 séde socia! à 'rua Pr!sidenle Epíréclo Pessôa n- 1:207, corrente ano, ás quinze horas qa séde social, afim de
em Jaragua do SuJ, as qual?rZe (14),'hAoras do d�� áo. deliberaremosôbre a �eguin te ordem do dia:
de ,Março de 1967" Pa�a' dehber�rem sobre a segulDte 1.0);_ Discu'ssão � aprovação ,do B li I a n ç o e

Ordem do Dia,' ,
mais �cumen,os referente ao exercício de 1966. ,

,
, .," . _' _

2. ) - Bleição da Diretoria'. _c.-

1.°) - Bxa�e, dlscussao e aprovaç�o do BlIl(ln 3.") - Eleiçäo do Consêlho Fiscal.
ço Gera'I, COD�' de lucros e,. p,rd�s, encer�ados. em 4.0) .,... AssuplOS de inleresse sociál.
ál de Dezembro de t9�6 e, rela,órlo---1l-� DlrelOrla e Jar�2'uá do Sul, ,9 de Março ·de 1967.
parecer do Conselho Fiscal do exercrclo( de 1966. . Lucila emmendörfer Diretora 'Comercial

- '�.o) - Eleição � Diretoria e�Conselho .Fiscal. Acham-s, a 'disposição dQ; senho ..es acionistas
} á,o) - Outros assuptos de interesse da ,SOCIedade. no escritório desta sociectade, os /documento5 'a que'

, JA V i s'o se refere o ar'i,go 99, do decréto·lei n.O 2.627, de 26
,

"
-de Setembro de 1940.

Acham-se à. disPosição dos senhores acionistas,' ," 'I'
"

• • ,

., DO --escritótio.-désta sociedad.ei os.�ocumentos ,li., que fF";::::=�=..!f' , ::;==:=:::�=:::==:�::;====�::=;
, se refére o art. 99, do Decreto-LeI n; 2.627, de Serem. ii BI 't' J' "L.td 'IIbro de 1940., '

'

,
'

,

,'li O ec aragua � a I
Jaraguá do ,Sul, 5 de ·Março' de 1966. '

.

II
.

\
-,. ., '.

• I.
Waldemàr Orubba, Diretor Presidente II ,50 BOII de BUIOÇI II arte da Cllstrair �u '

,,'
"

, II

III '�ábric'a de' Blocos de Cimento para -cons-.
'ii

, truçõés. Se V.S; pretende construir, adquira II
R dI SiA A h d C Iii o material desta fábfica'que é 9 mais mo· II

De er gr: n. Dm,. ,It derno, e a cOQstrução �air� �ais barato. li'
,', '

� 'II Informações com:
FRAN ISC.o MODROCK I

Assembléia "Geral'Ordinária,
'

1(11 \ '
LEOPOLDO KARSTBN. 'I.

(. _ \ nesta praça ' I
, Edital de, Convocaçao \b-7-====::k:::=L=--======.I

\

ComéfC�o e' Indústria S chIli tt S�A.
1., , '

- .

Relatório' da Diretoria ' .. '

ASsembléia Geral Ordinária Assembléia Geral Ordinária

Senhores Acionistas:
r .' •

' CONVOCAQÃO"" - r

Dando cumprimento 8S dispoeiQões legais e E,d i t a I de'C Q Itvoe � ç ã o Convidamos os sn,r8. acionistas desta sociedade para I

estatuárias, apresenta!:90s "a s,�a,apreciação o� Balan- Öu�prind�' deter�inaçõe� expressas na letra,' s.e reunir�m em .ssembleia geral ordinárià a nea-

ço Geral, D.emonst�oQao da Co�,ta de Ll2cro�, � p�_r- "a", de Art. 27, dos Estatutos, I,icam convocados lIzar·s� dia 30 de Im:rço pv .. �s 15.�0 horas �a se·

da,s, e demals documentos relativoa ao exereieio f1D� os senheres sócios do Clube Àtlético Baependi,
de soeíal á estrad� &tapocuzlDho afim de delibera-

do em....
31 de deze�br.9 de 1966, b,em .como o.Pare- para à Assembléia Geral Ordinária a realíser-se rem ,80�re a seguínte. ,

.

cer do Conselho FU:lcal.. . -a A

•

• ". n� dia 31 d!> corrente, ás 20 hora�"ná sede social' , ,

ORDEM DO DIA:
, 'I

.
'

Permanecemos a�,lDtell.'o dispor dos.Brs, ,Acto afim de deliberarem sôbre a seguínte 1 -- D' ã
I

ã d 1 törí d
DIstas para os esclarecimentos, que ouverem porbem'

, ,', / .;'.
ISCUSS o e, aprovaç o o re a no a

solicitar; -
"

.

ORDEM DO DIA díretoría, balanço geral,_. demonstração da c.onta de

Jaraguã do Sul, 27 da fevereiro de 1967. �
,. . . I Lucr�s e per��s e demals documentos relacionados

Comércio e Indústria S c hmit t S.A. a) reletõrío da Diretoria e prestação de con com o exercicio encerrado em 31 de deze�bro de

,

'

'Arnoldo L. Sehmitt, Dir. Presidente. tas relativo ao, período administrativo 1966-1967.' 1966_ '

.

'

,

BALANCO GERAL ENCERRADO EM '31 DE' 'b) aesuntos de íaterêsse daSociedade., 2. :-' EI�IÇã� da diretoria" .consel�o fiscal e
,

DEZEMBRO D " ,- c). eleição' da nova díretoría p�ra o' blênío suplentes. , '\ . . ,

.

.&TIV
E 1966. - 1967.19'69, aJribuição da competência do 'Conselho 3. - A8�unt08 de Interesse da socíedade,

.

4 ,O Deliberativo do Clube. conforme preceitúa o Ar. Itapocuzinho, Jaraguá do Sul, 23 de fevereiro

tigo 37 dos Estatutos. "

' de 1967
520.102 ' Nilo havendo número legal de associados na

hofa acima indicada, a A 8 sem bl é i a se

instálará meia hor� após com a presença de qual-
. quer número de sócios. -

.
'

_ 'Jaraguã do Sul, em 08 d'e' M�lrço de 1967
.

ANTONIO ZIMMERMANN:'-'
Presidente em exercíeío r

" \'

Clube Atlético Baependi
.

.

Manoel_ F. da Costa S�A. Com. e Iod.'

-r-,

: Manoel F. da ,Oosta, Diretor Presidente
,Adolfo BarteI, Diretor Comercial F_

,

) AVISO \ .�

66,949.038

Achem-se a disposição dos snrs, acionistas 08
documentos a que' se rele,re o decreto- lei nr. 2627
de 26 de setembro de 1940.

.

I ,

Berlardo firubba S/ß� Indústria e COlBireil
, Assembléia Geral' Ordiliáriá

,\. ',.

José, 'Emlaodörfar' S/A 'Ind� IC'III'
Assembléia Geral orditÍãria �

- PASSIVO

65.085.730

/

!

I
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"Coluoa ROTARY"I o Y.0'8 . _/

./

ANO XLVI lARAqu4 DO SUL (SANTA CATARINA) SÁ�ADO, 18.DB MARÇO' OB 1961 N.o 2,426

í
,

Companheiro .Raíner 'Wiele
Desde o dia 24 de fevereiro de 1961, o Rorary.

Club �e jaraguá �o ,Sul �onta com. D1ai� um cOl'Í1r,
.

I

penhelró. Na data mencíonede fOI Iestlvamente rei__,

Nase'I·mentos Ar.·re·cadapa""o do cebtdo em reí.Ín�ão semanal o companheiro Rainer
I' V WieIe, tendo como padrinho o Comp. Getúlio o no·"

me de guerra' do nove! companheiro será RAINBR.

Impost'o de ßenvíndo compaheiro!RosaDe dos Santos .

Paul Harris e a Fundação doLíons Internaeíonal- Organização Noticias vindas da cidade

R de Admínístraeãó b�cente.nárta de LeíeeôC, I en a
.

� Rotary
-

,

v dao nos conta de grato '.

'. '."

'

(I) pelo Comp, . Mario
,

A Associaç'ão Internacional de Lions Clubes, acontecimento' SOcial. É .

Paul Harrís foi d fundador do Rotary Nasceu
Como o p'rópr.·o nome ímpltca, éuma união de Líons que, em 12 .do. corrente, CURI�IBA. (VA)- A R'

'. .

W·
.

19 d Ab'l d 1868' Fo

nasceu para o lar' feliz do Delegacia Regional do Im- em aeme, isconsm em e ri e • or-
Clubes que se organízaram, em uma Associação casal Roberto Weber dos pôsro de Renda já con-

mou se em Direito em 1891, portanto com 23 anos
atíva, para prestárem serviços filantrópicos a eo- de idade. Antes de montar seu esceítórío de advo

.
munidades. Cada' Líoas Clube, dentro desta Asso- Seutcs .

- Veda Fischer c1uiu o Ievantamenro do
cacís em Chicago, resolveu vf8J'ar, por 5 anos, pe-. ' dos Sanlos uma linda ano passado sôbre o re-cíação, é, em sí, uma unidade Integral que tem di

garota ne Maternidade de colhimento estatistico do lo mundo.
reíto, como qualquer outro, a auto-expressão, du- Lajes,:'devendo receber o tributo nos Bersdoe do

. 'I'rabalhou como repórter para vários jornais,raute a realização da Convenção Anual A cada
sucesttvo nome de Rosane. Paraná e Santa Oararína, foi professor da Faculdade de Oíêucías e letras em

Lions Clube cabe, por direito, pelo menos, um De- I!>

f t d Los Angeles, ao mesmo tempo que era ator' n)1·legado que o represente na Convenção Internaeío- Os avós paternös estão que, azem par e e sua
ma companhia de teatro. Viajou extensamente nos

na!' e pode atêter, Delegaçã� maior, de acôrdo com .estreiando como
o

vovós, jurisdição.
o

Estados Unldos e na Europa como vendedor de.
s afiliação que possua.. a base para representação por isso que é grende. ,....

uma companhia de mármore e granitos. Esses. cín-
sendo de, um Delegado para 26 membros, ou fração o côntentamenro da ôenho- ,No Parsná,. registre-se co anos de experiências em väríos lugares alarga.maior.

.

, . ra Doralice e Sr. Odilon um aumento de 63' por ram a sua visão e as amízades que Iez durante os
As autoridades executívas de Líonã Interna Goudtnho -doe Santos, Os cento em relação ao re- seus anos de estudos nas·Universidades ,foramcíonal são:· O Presidente Internacional, o Ex Presí- avós matemos são noseos colhimento de 1965 e em muito valiosas nos primórdios da e x p a n s o. o do ,

dente Internacional Imediato, o primeiro, segundo velhos conhecidos, ôenho- San Ia Catarina houve um Rotary. \

e Terceiro Vice-Presidentes, .os Diretores' estadu re Olga Mey Fischer e Sr. aumento ·de 'apenas. 32% Um dia, em 1900,-foi jantar com um amigonidenses e das demals nações em' que o Leonismo G. Rodolfo Fi�cher. resl- sôbreo exercícío anterior. advogado que morava em Bogers Park. Depois do
,esteja representado. A'Comissão Executiva do Qua dentes nesta. cl�ade. Esla 'Em '1966, o Paraná conrrí- Jantar saíram a dar uma voltá e se impressionou'dro da Díretoría .Internacional se compõe de cinco folha. cumprtmeara a .

pe- buiu aos. cofres públicos; com o fato do seu amígo parar em diversas casas
membros -dêste Quadro, um dos quaís é o próprio qu�mn� ,Rosane, aos pa- com ,48 biI�õe-s, 93:i mí- comerciais da vísínhança para apresentá ..lo a o s
.Presídente Internacional,' que preside., pare felizes e aos avós. lhões e 485 mil cruzeiros seus proprietários que eram seus amlgos. Os clíenTal Comissão'Executiva recebe dos "Estatutos CrisüaileMara Fiedler (contabilidade em cruzéi- tes de Paul Harris eram exclusivamente relaçõe�
e Regulamentos" o poder de agir pelo Quadro da .'

. ,ro antigo)com uma dife- de' negócio, não amigos sociais, porém ésta expeDiretoria.lnterriadional e em nome. dêI& duràote os No. mesmo dia 12 de rença superior.à . t1 bi- riência com seu amigo o pôs a pensar porque não
períodos ,intermediários às Reuniões do Quad-ro. março de 1961, em lélra� Ihões em re'lação áo e�er- poderia êle fazer de seus clientes, pelo m e n o fi

.Adml·n·I·S/tr·.afl.a-o de' DI·.strl·,to· (I guá do Sul, no Hóspifal c1ci.o de 1965. Dêste total �lguns, amigos sociais também - e decidiu orga-
� y e Maternidade Jaraguá, a região que mais ieco· nizar um clube 'que reunisse um grupo de 'homens

A \totalidade dos Lions Clubes e,stá dist�ibufda nasceu para o distinto Iheu foi a de CUi'itibs, de negócios e profissionais em amizade e compa-
e� mais de 425 distritos, 'os quais, por' sua vez,

casal Rumilda M. Fiedler com mais de 23 bilhões e nheirismo., 1
I'

"

estão sub·divididos em Regiões 8, estas, . em Divi-
- ,Rudi fiedler, i,Jma uma variaçllo superior � Durante. vários anos/que se seguiram, dedicou·

sões. Cada DistritQ. é dirigido por um Gav:ernador graci'osa menina, qQe de� �,biJlll.õse.s .qU? pe.. r,fa,z 47% se � reflexões das condições da vida de negócios,
de 'pistrito que é assistido .por um . Vice.Governa, verá ser registrada no u; I68j, e, e� 1906, formulou uma filosofia definida etas re-

o'

dor,t à frente 'de cada 'Região, e, um Pr�sidente de civil, com o galante nome Em Santa Catarina o re- laçUes oomerciais. Conversspdo sobre o· assunto

Divisão, chefianfdo cada Divisão. O Governador de de Crisíla'n� Mara .. Como colhimento foi de 21 bi- com três' de seus clientes - ,Silvester Schiele, co
Distrito'é

.'

quem nomeia os Vice-Governadores e os
não podia deixar de ser, Ihões,32 milhões e 398mil merciante de carvão. GustavuB Loehr," um enge.

vários Presidentes d� Divisão.
,

' .' I
.

(, acontecimento provocou com uma variação sup'e nheiro de minas e Bi.ran SChorey um alfaiate, de-
um rebuliço entre parentes rior a 5 bilhões, perfa- cidiu jnntamente com �les organizar um Olube.

,Lions . Internacional. e o Lions e
. amigos do sr. Rudi zendo um indice de 32 Apoiada sua idéia pelos companheiros, realizaram

Cl b Fiedler, pois, chegou a por cento ,em compara- a primeira reunião no dia 23 de Fevereiro de t9Q5.ue· comunicàr o acontécimen- ção a 196p,'Florianópolis Determinaram o nome do Clube de Rotary, tendoI V O 'Coracão que puisa de J;,ions Internacional to, com o seguinte ,verso: teve ulli aulIiento de 50 em vista que um 'dos ·principios base, seria que"'é L
o .

d
�

·d O "VibrGm nossos c9raçQ_es ·por cento em compara�ão cada reunião, realizar.se-ia, em .forma de rodizio,'o ions Club� aglD o �m uma comuDI ade. . f I' 'd d
Y

.
. _

D"
- Cheios de e iel a e ao ano Ele 1965 seguido na caS8 de cada compSlnheiro. Assim n.asceu Ro-alvo primordial d-.s orgaDlzaçoes, de Istrlto

,

e .L b b ""

Internacional é senir e assistir os Clubes' indivi.
..;_ Chegou nOSSO e ezi- de Joinville que' teve um. tary.

_ E, êste dia -de, ontem' 23 de fevereiro será um

dualmente, de lmodo que eles
_

se possam desincum nho -' Bis a linda novi: aum�nto:' pe('(ientulil·� ge màrco fixo, no calendário da humanidade qUb lern·
:/- bir, eficazoíeiit5, de suas responssbilHlàdes de dade". "Correio 'do Povo' 33%, 'mais foi ainda o brará para sempre, a concretização de ,uma idéia,

serviço desintersAsado .às comunidades. Tem sido a,presenta
.

seus 'cumpri- maior contribuinte do Es- que de tão simples, se nos afigura absurdamente
fi é d 1"d d d

. o

t I d menlos.
.

tado com mais de,ß bi- impossivel, alguém não a ter lançado entre os ho·arrav � e· a lVI. a es
.

e 'me!'e�lmen o em p_ro e
Ihões de. cruzeiros. FIo. mens na propria origem das, rela�õe8 humanas. E,comuDldades e de proletos maIOres proporçoes de R�eDs Lombardi Y

cada Lions Clube, que Lions Internacional tornou.·ae rianópoUs reeolheu em sará que hoje, após 62 anos de lançada a semente
objeto do respe,ito mundial, como a maior e a IDais No dia tl de março de 65, mais de 3,538 bilhões da ,concórdia já nos integralizamos nela, será que
ativa organização de Clubes de Serviço do mundo. 1961, a cegonha visitou o e no ano segui.nte, 5,313 pratica,mos a verdadeira amizade 'entre nós?
NOS SERVIMOS.:.. DESINTERESSADAMENTE... casal lanete Lombardi - bilhõ�s; Blumenau em 65 Sim, sempre e quaD.do os interêsses mútuos

...".
' .

.

higobert Pell. Às primei�as !paie de 5,132 bilhões e aproximam dois sê'rus. j

horós da manhã, no Hos- rio ano seguinte 5,996
- Câmara Decide Feriados \ ·V'ende-se

-

pilai e Moíe'rnidade. Jara- bilhoes; JOINVILLE . em
,,===============,.

\ . guá, nasceu-lhes um I'O� 65, mais de 4,592 bilhões PO.'r 'mIOtl·VO de vI-agemReligiosos ,Locais U f" 'd Ibuslo menino, que de,,;erá e no apo seguinte, 6,121
"

.ma o I Cl n a e chamar-se de Rubens, bilhões; Jôaçaba em 65,
PO'r proposta do Pre- consertos completa, segundo' a decisão dos mais de 2;683 bilhões, e

feito Municipal, sr..Viotor tudo em .

p e r f e i t o felizes papais. Satis..!eiros no ano seguinte 3,094 oi.
Bauer, após 8 manifestá- estado.' de funciona.. éom o aumento popula� Ihões.

.

ção das ,vári08' igrejas, mento. cional,
,
egua�mente, �stão _---.......----......éQmércio eindústria, pela _ OI!! avos pal�rnos, Ißte�

sua entidade de classe e Inf<!rmaçoes nesta granIes da grande fi1lmilia O SESI não é oma

-sindicatos de tt'abalhdo� redaçao. PeU, .radicada no vizinho repartição pública, \ é
reS, '8 Câmara Municipal M,tlOicípio de C o Í' u p á, uma iustituiçlo de di-

. d� Jaraguá do Sul,em la,. ' àssim; tambem acontecen� reito pri9ado mantida
di�cussão, aprovou .ante·� C AMP A N H A DE 'êlo com os�avós maternos, únicamente pelos em-

.

projeto de lei, declarando EDUCA,IO ClVlCA nas pessôaà dos nossos 'pregadores em bene-'
q=====::=:::.:=::::::======::::::::.-c:=::::::::�o I feriadosreligiosoli,deacôr- O Hino NacÍlmal é a conheCidos e mui estima� fício dos empreg�d08. .

. Po
do com a tradição Jocal. OB voz. sacrossanta da dos amigos,' Senhora " fqndo de Assistência e Prev�dênciá I!seguintes dias: nossa P�lria. Canot�·o· Hilda Ganzenmüller Lom- II' I -

d T b Ih d R I ,.1.0)- Sexta feira Santa; com entusiasmo, pondo bardi - Édmundo Lom� ----
......---- ii

.' O ra a a or ar� li
32.:»- 2 dCeoNrPOu,sembrcori(sFti(.; ..na voz o sentimento ,bardi. Parabenizamo.:nos A0lmAndußoNiO �,: '! li A COM E R Ç·I A L ii
,-) )' I I'

-

patriótico q�e te vibra·. com o nub'ens', os pais a o egocl,,9 II A M I D' d 1'%0 J
-

d SI::nados e 40 macu ada I
K

- ii v.' a. eo oro, u, em arl;!gua .

o , u, ii. ••
Da a ma. /

Lanuncie
neStéConceição (8 de Dez�mbo) e av6�., I I iii encarrega.-.

se do �reenchime.010 das guia
'.'
de. I:. Semanário, 1.. ,. recolhimento e de inscrição. " ii

�f::::....::�,··=·rtS··J�n··"·�"··'�'··"··.p···U··"··h
..

'(a··
..

·s�···J�··
..

··nJ�'�
..

K·:.ijJ�IU····i·'�n····o·
..��··..·..

·.·x
••

�:".m:::��.:..::
l-

n" . II

� U li U U /I l!' ...�====�"'=======�

• lo Q�E VAI PELO UOIS

,
\

,

.vENDBM·SB:
.

Por prêçó convidativo, bela,
ampla e conforláve� residência de material, sUa
n e s I á c i d a d e à Rua Epitácio Pessoa, 383.
Vendem-se lambém: Geladeira. G. B,. Luxp de
10 pés e 3/4, ventilador Walila, etc. _: tudo
em estado de nôvo. , ,

Informações, com ÁLVARO HBRING, no

. Bngenho de ,arroz do. sr. Leopoldo J. Grubba,
I nestá cidade.

.

..
t

"

GARANTA _A T�OCA DO SEU DINHEIRO I(Ciil'urgi�o Dentista) ,.) VELHO ,POR CRUZEIROS NOVOS, DEPO-ij CLINICÁ
/
PRÓTEilE ---' CIRURGIA BUCA,!. .:;_ RÁios X � SI'I;ANDO NA .A.GÊNCIA' DO BANCO INCa

fi .". Consultório: Rua Ângelo Piazera 86 (ao lado da Ponte Velha) �J EM, JARAGUÁ 'DO � 8UL'/� A RlJA ,CEL.
d

j

"'HORÁRIO: Manhã - das 8 às,12'
,

� EMÍLIO CARLOS' JOURDAN, 115, OU', NO "I;
H f Tarde - das 14 às18: 'I'

f" '"'.. J••u,GuA DO SUL'
. .'

'. 1 �CO DE SUA CIDADE.
\ :'

. er·.··..�··ft··:·,r···,c,:..··.··.:l�·····O··.··.. ·�'�·····.··,r·.··.·····,··,·····.·'r·.·"····'r·.··.··.··..•••••.. ·.·'r·.··.fe,or·.··.··.·,.··,,··J·.··,,··�··. . ,_ \
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