
í

e 17, do ,corr�nte 'ínauguraçãe ,do Estádio, João, Lúcio
E. João Pessêa, em Itap,ocuzinho�

,

o Seleto, de .Guaramírím, Olímpico, de Blumenau e Tupy de' Jolnvílle, as atrações. Apresentação
,

'

'de autênticos Indio� com os seus costumes jogando partida de Futebol
I'

'

- Dias 16
da s.

\ Diretor:

Nôvo Leite em

Pó' com gosto de
Leite' Fresco

I
"

Uma nova espécie de
leite ' está conseguindo
a aceitação públíoa nos

EUA, ",
'

\

Impresso na : , 'Toma-se um pouco de

Socletl.dê Gril/�., Ãnnld.' Ltd.. .leite integral em pó, la.!
1=============:;:==================================:::::::;:============I' 'brícaäo por um n õ v o

processo, e edíeíona-se
água. O resultado é um
leite fresco.

O leite integral em pó
não é novidade; Data de
60 anos atrás, e foi usado,
em grandes quantidades.
na Segunda Guerra Mun
dial. N9 entanto, o oon

sumo decaiu seriamente
em

.

meados da década
1940/50.

Grgão de rneror penetração no interior do n6i-deste catarinens�

fundação:
'

Aftur Müller euoêsro VITOR SCHMÖCKBL

Ano XLVIII •JARAGUÁ DO, SUL (Santa Öatariri�), Bábàdo, 2 de Março de 1968'
/,

..

N,o 2.473

F o r ma-se p e L a De acôrdo com as lníor-
acuIdade de Direito da O R. C. de Guaramirim, mações rrensmlttdae aos
nisersidaue Federal do ém reunlãö realizada no nossos- leitores, deu-se em

aranä, " o jovem 'Mário dia 29 de fevereiro de 1968, Jc:Íneiro de 1968, a dívul-
�u,

,

filho do comerciante acaba de eleger o novo gação de mais nm dlscó A partir de então, em

Waldemar Rau asua dileta Consel�o Diretor, pere o da Gravadona Inspiração, razão de o processo de
espôsa. O bacharél Mário exercício de 1968/1�69, De denominado1"'" i a j ii ri d o fabricação destruír-o delí
Rau cumpriu com gal.ha- acôrdo com a voteçao pro,' com Bendlnlies". ,cado aromá do leite fres
ria os 5' anos do curso de ced ida em plenário, foram <No.inenctenedo LP apre' co, êle teme sido usado
direito. formando' se pel� eleitos os seguintes rote- sentam-se o Jazz Lyra de principalmente come in
Turma "Desembargador rianos: - Pçesidente Pomerode, o Conlunto gr�(iiente .de doces e'

Hugo Simas", A Colação OERSON Boaventura Fer- Oriental de Testo Salto, chocolates. o

de Grãu deverá dar-se às reira; Vice '-, Presidente o Conjunto Real Sibooeu A ,\ impopularidade do
20,30 horas do dia 8 do José CONSTÂNCIO de de Ttmbõ o Jazz XV de Ibite em pó tem sido atrí
coerente, no Cine Vit6rlll, Albuquerque; 1,0 Secretário ,Novembr� de Blumeneu o buída ao aroma ínsetíeta

e.� Curitiba,. r,ealizando·�e O�t:JI,LDO Berrel; 2.° Se- Jazz Ideal de Indayal e' o tório do leite quando re
ainda, no dia, '9 Ceremo cretarto: ROLAND Beh- nosso famoso conjunto eonsthuído.

I,
nia Ecumênic�, celebrad,a rendt; 1,0 ,!esou�eiro NEL'.. jaraguaense ,B a ri d i n h a Agora, no entanto, eíen
pelos Revdos. Padre Iri- SqN, Jose �ereIra; 2,0 Te- Aurora de Rio Cerro II, tístas do' Departamento
neu Kowalsk� e Pa�tor s�urelro .Lauro LEMKB; de tentes participações nos de Agricultura dos EUA
OswaldC? Soeiro

_

EmrJch, Dlr�tor de Protocolo �re- Iestívals da cerveja, no criaram um, nõvo ,tipo de

n,a IgreJa da Sao Frat;I" deflc� �Ue�THER; Dlre- Rio de ,laneiro.
'

�leite
em .pö. Os testes

,

CISCO de Paula. No día ror ,A DARCI Manoel Disco bem concebido é demoustraram que -êle

"

.' _ 11. do oorrents, haverá .,?o,nçalve�; o.ire�or. ,::B: um �el�ito �ar�,. os que �1ie �ercomltarável ao

Formou. se em data de ontem, na Reitoria da balle de �o!matura, no 05MAR1(J�I�, DIretor C gostam de b�ndlOhas, po- Ite integrál fres-o<Y, em

Universidade Federal do,Paraná, o sr. Alfredo Guen-' Clube OurltlbsJ?o, �Sede yl�TCR RelOke e Diretor dendo apreciar Mexem- paladar.
.

ther, conceituado cldadão de Jaraguá do Sul. Ele- UrbaDa�, com' 101010 às ,?f ANTONIO Carlos bombas, mar�carus, põlces, quando gelado, o leite

mento daqueles que se. formaram na dura escola, ou
22 hor8�. '. Zimmermann,

,

valsas e C�o.tes. _

em pó pode 8�r guarda-
seja, na base do "Selv msde man", o Guenrher gal- ,Poderlamos dizer que

,

Aos eletto� .do malS no· � um diSCO que nao do. durante �els meses, o.

gou todos os degraus da sabedoria escolar alé atingir vimo lo crescer, desemvol- vo cl�be rolarlo d� Santa d�vla, fall"'! em nenhuma que é cOD�lderad<Y uma

o piQ.âculb uDi�rsit6rio., por onde 'se graduou dou- ver's�, d.e.m � n s-1.r �ud.o Calarlna" os cumpr!menttls discoteca, Em' prtm�lro vantagem Im'por�nt�,
torando pela Faculdade de Odontologia-da' Uni'versi- s�mpre uma mtehgençla desla folha., , lug"r, porque vamos pres- O nõvo produto fOi tes-

dade do Paraná. Homem afeito às COiS8S da ,vida vigorosa; c!lPaz �e graode, • tigiar o' que é nosso, isto tado em lares para ido ..

suou a carrlisa nas carteiras ,dos e&tdbelecimeolo�, s�rto.s, HOJ�" afiliaI" é, o.
'( é, \�"q1.l�, é, catarinense e, sos, prisõés, ou centro de

bancarios pflra garantir o seu sustento e seus estudos, vitoriOSO' t�lu.nf,a�te 8p6s I !,rinéipahn�nte; o,. que" é 8aú��. �W, ginásl?e um'
_

em Curitiba. Anteriorm'ente deu o melhor de seus uma conquista hdlma pelo Ofnl�'? nUIIBlf ftl�IOIIJ ).ra,uaense autibtiço. em semlDTárlO' na8 vlslohan'

esforços ao esrabelecimento "A Comerciai'!, ,:serviD40, seu, v;alôr, de um.}h�lo U� ',' ,U ,W seg�nd� lugar, é,U,m J)fa�er çàSd�cidadedeWashing;.
em seguid�·às meU'as gloriosas do Exercito,Nacional, de b�cbarel em., �leDclas Edeltrudés Barg Ristow ouvir a� �Qs, lO��, m, t",I,oduls t9n: s"egu"ndo se observ�u
no Balálhã9 de Guarda d:o:: Rio de, JaReiro, a elite do JurfdlQas e S001818, ap�o. e Lincoln'Delmar �Istow, daq��Je� ;Iaent�flc�dos com os, que

_

(dmarem o leIte

Exército Nacipoal. Fói sempre um elemento exemplar, portan'o, par. a adVOCaC!8. um dia resolveram entre � vl�a das ��!ldlDha8 do r�eoostltutdQ não notaram

Grtlças à sua fO�lDação primária, lornou ...se em' para a ,d�fesa da� lelEt,
gar o seu coração um ao

mterlor bras�lelra. �If�,rença . a�gum� entre

elemento de grande valia, ocupando cargos impor- em belleflC10 �a soc:da�Q, outro e, em companhia de !'l?ta 1� pé!�a os nossos ele e o leite fresco.

tante do Centro Acadêmico além de participar dos e �m benefícIO d,8 � :Hrl�, parentes e amigos festeja- mU�lCi:oS de RIO C:erro, que ,QulHldo o nôvo .tipo de
movimentos de .classe estudantil a que perteQcia, _

um cam�? a�P!o �e ram ruidosamente as suas �als uma vez �rll�a� no le.ttL !õr pro�u�ldo e�
Comemàra se,' pois" a conquista de uma láurea 89ao p,a�a uma lotehgenl.llà bOdas; nos aprazíveis 'flrmamento d� musIca e esc�la ,comer,Clal, espe-

acaslêmica: sobremodo, em se Iralé!ndo de alguém vlva� brilhante como a de. salões do Itajara Tênis da cultu,ra. R.arabens! . .ra-�e ,que s,e, torne com-

que. está prêso ao nosso aféto por um fnUmo seóti- Már�o Rãu, qqs-, se �oda!á Clube. Muitos mêses se p�tlvo, em preço com o

mento de am' izadD fl'lial relevar na lhstrlbuiçao, ,_I' leIte fresc6.
,

�
"

", ...' d '.' passaram, en ad, e, agora,
' '

Como os seus pais ,deviam senlir orgulhosos equba.lva a J�S.IQ�, pu, b b d • _

..' gnando pelo respeito às a cegon a aCâ a e

B d·r d Odde v.er obO)etlva�o um sonho qdue alebnlar�m no �deu \ltli� f'. sohretudo zelando presen!�ar ao ,feliz ca�al O as' ie, uroese)o.
,

oOlpotente, contu o, a revlou, a VI a I'· t "(1 d ii . com uma bonHa" menlDa

daqpeles que deu o ser; entrelanto, como bom filho, Pt ,a 10bel�l a � os P�IO- que os papais irão batizar
viu a cola�oração de pais adotivos que colaboraram cdPlo.s, SIC,OS o regIme

com o nome de DenIse
t

'

I
"

I I co qUI· I d st .. a m-lDlstraUVO.
Ad

' n' Oma erla mente e espullua men e na n s a e U

Ab' d ." . rlane KI�tGW. évenlo

láurea raçan o es,a carrel
d '11 60 h

'

a
Âbrõf'ando CI odontologia que constitúi /

sem ra,' o bacharel,Mário Rau d�u.s1e2asd 'f o�as dO
, •

... I
, .'

,
,. fez-se CODsC\ente das llta e �verelro e

dUVIda, um dos maIs :mportanles ramos da medICIna b'l;d d" 1968 iounddndo de alegria
,
e que se valoriza taoto miais .quanto crescem os ser, �e1pOD�a, 1_1 a e�

t

I que
() la� do no'Vel casilI bem

viços (social � adminislração pública se capacita Ido e � a i!>.VIlrao be, áeEl 8mt<!s como fazendo transb�rdar
I dA' íf' 'cJ cer.os, tl e sa er man e· ,

,

dpôpe, rd�p�desenta o :por e8t�dramdo clenl tt,l�od 'dna VIJ.áa ias à altura da sua inte- de conlent�menlo os avos

os 10 lVI uos, como na VI a as co e lVI, II es, er , I' A' 1 Edgar (Eollh) Barg e 'Ha
portanlo, o êxilo por que tôdos os jaraguaenses IgeD��8, emt dre aça? "Ct�� roido (Olga) Rislow;'
esp' \ o sen.lmen o e pa.rlo IS

"C
'

d P' ..

eram.
r' , mo que nos deve orientar orrelo o ,o vo ,

Não foram poucos os obslaculos surgIdos no -
'

I d d apresenta à Denise Adria,
decorrer do curso os quais o então acadêmieo AI a 8!çao, p�ocuraf� o, a e

De aos papais e 'avós os

f G h
'

Ih d- S b mais servil" a llll!i! supe-' ,

. "

redo uen! er soube vencer co!," ga ar la. ,ou e"
t d

(
I < .

seus efUSIVOS cumprlmeo-
conludo, vencer a todos os obslélculos. apres�ntando· idlores, �n �s, � va:r s.e tos.

se vitorioso nos exames finais, ,os eon eplmen os a qUI,
Por isso, desej(lmos destacar o doutorando AI rld�s para blJrla� a lei

--c-am-p-a-nh-a--de---E'-dll-1cap"'o) 1fredo Guenlber, pela sua inleIi,gência e capdcidade, ���J�dloandO ,a�Sl: (8
"'i

que ainda hoje cumpriu uma missa em Ação de rIa e a sOCle. a e.

"Graças, na c3delral Metropolitanà, celebrada pelo Saudamos efuBlvam�!_lte , I
� Civica

Pe. 'Emir Calluf, devendo cumprir ainda em data de o. novo �a�hare! em C,le�-
, O hasteªmento dd

hoie, Culto em .Ação de Graças na Igreja Evangé Clas Jundl�as e SO,&lal�, Bandeira e o' camo

lica LUlherana, rezada pelo Pastor Heinz ,Eh,lert e p�la conquista de seu dI
do Hino Nacional �ão

ba�le de gala, nc;>s salões do Clube Concordla, às p oma.
""" obrigatórios', uma vez

23 horas. "
,- ,

por semaJla, emJódos
Ao novel formando' - doutorando Alfredo

C
"

'
'

os eslabelecimentos
Ouenlher - os nos�os cumprimenlos, '(> isso jUD-, Corre�o do Povo de qualquer grãu de
tando os cumprimentos 'aos familiares, e ao c�sal u� Jornal a ensitlo, público'S ou

Mário _(Olilia Ersch, ng) Nicolini, pela_grata come ,SeI'V1ço QO I;»ovo particulares.
moraçao.

'

....... ---=

; ./

.Márió
Rau

�

I Rotary Club de
I
Guaramirim

(,

Dr. Alfredo Guenther Viajando, com

Sandinhas

Walter Gramkow, nas-
cido em 1404 1894 ena- VEN0EM SE NO
morou se de certa feita VOS' rEGiTIMOS�
de Hulda�Franz, nascida Tratar At. Mare
em 03 06 189ft Tudo acan·, obal Deodoro n. 1.45
teceu em 'Inda�al;, lugar __ , --_--,
onde nasceram, o�de na-
moravam e casaram., No com o sr, Erwino Gram
dia 27 de Fevereiro, de kow, estabelecido com

1918, no Jugar chamado emprêsa de transp�rt9s,
de Arapongas, de IndayaI, proJetando ·8e os, seus fi·
compareceMm a uma lhos entre os grandes
Igreja. ellfeitada ond�, pe valôres desta terra.
rante o Pastor oficiante Cuinprimentamos, pois,
juraram fidelidade eterna. o ilustre 'OasaI, pelo trans
Do feliz consórcio nas- curso das bodas de ouro,
ceram os seguintes filhQs, o ca]ardão máximo que
todos casados e com os se póde oferecer a um

seguintes, filhos: Agnas, casal de tão bem soube,
casada com Conrad Kurtz cuidar' de seus filhos. to·'
e 11 filhos; Erwino" casa dos ocupando cargis de
do, com Irma Peplau e 4 responsabilidade na so

filhos; Wafly casada c9m ciedade atual.
Artur Kinlein e 2 filHos Parabßos ao sr. Walter
e Adelaid, casada com Graokow' e sua Qigna es

Getúlio Essig, com 3filhos. põsa HuIda, que recebe.
Muito lutaram os Gram· ram no dia 27 a visita

kow para' garantir a o s de seus diletos filhos e

seus filhos ,um lugar ao de seus muitos netos e'

s61, Entre nó'e contamos bisnetos

Pequin8zes,

/ ,

, , /

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



/

.

Ordem do' Dia

,
,

�

OORREIO DO POVO SABADO, dia 2-3-1968
���������������---'���������������e��������������

Edit�l n. 6.60� de �8/2168
Cópia d9 Edital 4e Riö
Negrinho "

Quando &S medidas
de ordem geralnã.oofe..:

. Nelsi Fagundes e recerem aos emprega- pAsSIVO
Reinilda Búéi dos proteção contra os löo Eligi,el '

, Ele,'bra!!ln�iro, solteiro, risco,8 de I acidente e Capitál; Fundo de Reserva

auxiliar -dá escritório, danos à saúde, ficas Legal; Fuqdo àe Depreciação;
na�_ural

.

de Jaraguá AOI obrigado, por lei., 8 Pundo' para De.vedores Du.vi�"
Sul, domiciliado e resi- �ornecer gratuitam'ent� ,dosos; FUl}do de Correção do

\. dente n�stá cidade� filho )'equipamenroij d.e pró- Ativo; Fundo .dá pepreciação
de Pedro Avelino Fagup., teção inl1ivid�!:ll; t'ais das Correções
des e de fMaria Kreiss· cpmo ....óculós,� luvas, ' Eligivel "

F)bguildes. _': máscaras, -capaoetes, Dividendo; Obrig�es a Pa-
, Ela, brasileira, solteiPa. cintos oe, segurança, gar; Bancos; CDlHasQorrentes;
doméstic,a, natural . de, calçados e roupas es�' Instituições de IPrevidê�ncia;
Guarámirim neste Esta- peciais. ,PrQcura-' co- Titulas Descontados; Contas
domiciliada' e residente I·nhecer,

a lei c e

'cum�'\1 Oficiais; Fundo' de Indeniza-,
em Rio Negrinho, neste,' prí�la! .

, ção, Trabalhistas _

:; Bstado, filha de Rudolfo'
-

_ Cunlas de Compensaçao ,

'B\lci e de Veronica' �aw ,
.

r Cat;Jçãb da Diretoria; Con- �
.

São convidados o� ,sen.bo,res acibn�sta� desta

•. pela. 1'. 'Ve".d�"· se' tratos de Segl,lre�. 145.620.00 sOCledad�, para a assembléia gerB;1 ordInária; que

.

•

'
I'

..
'

.1:.1: \.l:" -
/

.

.

.' _ NCrS 57618,7.72 será realizada no d!� .30 Ide a�r:l de 1968, às 9

, Edital n. 6.603 de 28/2/68. \
J '

d S I 30 d d
.,

b d 1967
: htJra,s, na sede �oClal, à \Avemda Mar. Deodoro

Alexandre 'Igná.cid e

.

8000 m2 com 2 casas �:daglufa /Ao tU., E
e ed�emf 1'0 D� G t

da Fonseca, 557., em Jaraguà d@SuI,paradelibe.
. Morada e uma casa para ? o o n ODlO mmen oer er, I.r. �re� e rareIIi sôbre a seguinte

.

Iolanda Araldl ComérGio todas de Madei- RalmllDdo Adolfo Emmendoerfer, Dir. 'f�cmco '

'

Ele, brasileiro, solteiro, ra, rua' Fátima. Joinville. Raimundo Adolfo Emmendoerfer. Contador - ,
ORDEM DO DIA

marcineiro, natural (le' _

'

,

CRCBe. n. 1550 1 -:- Exames, discussão e aprovação do rela-

Itoupava, neste. Est&doi Informaçao em Jaragua D t
- d C t L 'P 'd' tório da diretoria, ,demonstração da conta "Lucros

doml·cl·.ll·ado 'e resl'dente do Sul com o. Snr, E.d. emons raçao a 8.0, a· cc ueros e er as," & d' C I
. Per as', balanço geral e parec�r do onse ho

em esta cidade filbo de mundo Lombár,dl em JOI. ln d D b d 191..7'
\ Fisca�, .referentes ao exercício social do ano de 1967;

Osvaldo Ignácio e de ville com o �ni'':'- Qliv,i� em v-. e ezem ro e �
, I �.- Eleição da. nQva I Diretoria; eleição do

.

Josefa Ignácio.. .
<?onçalves, , Bar Cente,Da-, Conlas Y Débito Crédllo Conselho Fiscal e fixação das respectivas remu-

Ela, brasileira, solteira, rl�, def�oqte.a fuma Jorge J '., I ,'Il�raçõf;'s; .

"

indtistriáris
.

natural de _M�yerle. Nhrcadorias; . Rendas Diver- ,

3 -; Assuntos de interêsse da sociedade.

Luiz Alv,es, neste Est.á, sas; Fretes; Re"ersão do $aldo Jaraguá do Sul, 12 de fevereiro de 1968. ,

do, domiciliadà e resi- Aten"a-O
do Funde parà Devedores Victor Bernardes Emmendörfer - Diretor-presidente

dente eoi Rua Jtodolfo y duvidosQs 265 964,10 I .

I A ·c It Sacos; Lenha; Vencimentos, I-�""":""---------------�

Hufeünssler, nesta ci,!1a: grl U .or Salarios Abonos e' Féria!!';,' Raimullldo Aö'olfo Emmendoerfer, Dir. Técnico
de, fUha de João Aràldl I Fréte", Carre+os e Embarques
e de Catarina Dereti. Ouça tÔdas às sextas� " • Raimundo Adolfo Emmendoarfer, contador

.

feiras, à 1;30 horas da Despesas gerais; Imppstos e, ' / , crcac n. 1550
, E p�ra que' chegue ao- co- tarde na Rádio Jaraguá, Taxa�; EstamlJilhlils; Comis- -

-.. Parecer do Conselho Fiscal
nhecimento dê todos' m�ndei o progr,ama: I söes; J u r os· e Bescon tag; f. . .

passa� o presente edital que J;>remioB 'de ßellllros; <Z:ontri�" Os m'embrcs do conselho fis·cal da Fecularia

será publicado pelaimprensa 'fJnteno Rurdl buiçõe.s
.

para 'In'stitutos de)" Rio Molha S. A., desobrigandO se das. atribuiç.ões
e em cart6ri� ond� será este ,programa é fi'uo Previdencia; Salário Familia; .inerentes ao cargo que exercem na sociedade�

afixado durante 15 dias. Se pela ACARESC espe- Previsões Trabalhistas Lei declaram qua examinaram o relatório, balanço e

alguem souber d-e algum im:' eialmenre para o Sr. e n. 4357/64; Salário Educação conta lucros e perdas refe!,ente ao, exercício findo

pedimmto acuse-o, para os sua famíl!a. Fundo Garllntia Tempo de em 80 de dezembro de 1967, encontrandQ os mesmos

fins légals...
. :....------------ Serviço; Conversão Monetária; em perfeita ordem e regularidade, pelo que, ,são

AUREA MULl�R GRUBBA Vende-s'e FFUrtddO d" d"i!
) Re�er!a. FLegdal; de parecer qUA os referidos doc�mentos, bem c�mo

, Oliciàl "un o 'ev.epreClaçao, un o os, atoEi praticadOS pela diret",ria durante o e:;er"

para Devedores DU9idosos;"" cício em apre,�o, seJ'am aprov,ados p,ela. asssmvhléia,
Um terreno, sito na Ilha F

' D
. - d' " '" - '1

Ä ;;'11\ 2
undo de epreclaQao as, sem restri�ão alguma. -

j

da, Figueira com 2,u11l0 m , e D' d' 265964\10 "It �

d' d orreções; (yideo o .•
.

-_--- Jaragd;t' do' Sul, 31 de janeiro de 1968 '.
e conten o uma Jcasa e

). Ner$ 261$.964.10 265:964,10 I" Bernardo W. Grubba, Jnr•.
madeira.\, Francisco F. Fiséh\er
Informaço-es com o Sr , Jaragaá do 8ul, 30, de dezembro' de. 1967 ,

.

. ,,' Euge.nio J. da Silva
Carlos Hardt.

'

Adolfo, Antonio Emmendoerfer, DIr. Gerente
,

Registro �Civil, !,VO ��tegÓri:=:o: "

Aurea Müller Grubbt, Oficial Pagdel em, J:ha e
,

� Re�ist,o Civil do 1.0 D,s;- Não'Adiei Soluções"
trito aa Comarca-de Jaragua . Aborda Seus Dois Anos
do Sul, Es�ado d;::, Santa de Govêrno .

I

Catanna, Brasil. "

Faz Saber que comparece- Fpolts, 8 r')/"I?aguei em
ram no cartório exibmdo os

dle' e não adiei soluções,"
documentos exigidos pela lei

- declarou Ivo Silveira
atim de se habilitarem para

em sua mensagem ao

.� casar-se: povo de Santa -Cétarlna,
etravés de uma cadeia de

ßdital n. 6.�01 de 24/2/68 emissoras, por motivo do Imó,el e Eslével
seu ,20 ano edmluístrativo Bans Imoveis; Bens, MOVeis;
de Govêrno., "Faz dois Máquinas Ei "Instalaçõeg; Veí
anos Que .estali na direção culos e Semoventes' Imoveis

Ele, brasileiro, solteiro, do.nosso Es!ado: O. (p�i� Rea�alia_dos� Má.q�inas e ....
mecânico, natu.ral de Rio meno me fOi �als d!f.cII,\ Instalaçoes ReavalIadas; Bens
Negrinho, neste Estado, c o.m o s a b e I s, pelas Moveis'Reavaliados' VeIculas e
domiciliado e residente ., -

t' d
'

,

. lDJunçoes na ur�ns a nova Semoventes ,Reataliados .

em Ilha da Figuelra, nas· OJIdem implantada no P�fs.. Belllzáwel
te distrito, filho de David Era. meu ,dever unifiéar Sao08; Lenha; Duplicatas' a

Morett� e de' Ida MineI partIdos ha longo t!mpo Receber; Meroadorias; Capi�Moretli..
. . .' em lUla e organizar forç�s taiiz8ção; Adicional Lei, n.

.
Ela,�ra!llleIra, solteIra, de um prodsso econômiCo 1474; Depolito para Obriga

IndUS�rlárla, natural de �umull�ad�. Devia ir' até ções Trabalhit!tas� Obrigações
R?d.e�o, ne.ste B�tado, do� QS' renuncIas e os esforços Trabalhistas; Deposito para
m!cI1}ada e reSidente. em q·ue a excepcional fase d� SUf>ENE; Ad.ioional B.N.D.E.;
R}be!rã�f' Molha, neElte transição requeria de mim.. Obrigações da Eletrabras
dlstrlto� Ilha de �rmaDdo DIspalitel l

Scoz e de MaruL Scoz.
, CaIxa e Ballcos

Conlls de Compensação
Ações em Caução; Valor".il Se
gurados

------.-..._---. c:::::::oc::;::.=::::::>_"c:::::..::::::n:::>
'

.'.
I'

.

J

. "CIRIlO '00, POUO" MUD A,S "Feculana ..
RIO Molha S. A.

Fllndaçao: firtur ma Iflr - 1,919)' ..' , • Rua Domlogos da Novl"' 102 - JARAGUA DO SUL' - S C O Doutor Lauro: Der,eira, Oltveíre.. Juiz de
,

.' - ,. .' Er. .. tf,f�r.u e Orn.amental5
. . ',1 "

/

,."., ,

••

D" d Cd' S e...
1

,Irerro a ornerca e Jaragua do ui, s-

"CQ�:,�es:oJcpr::�,�tl�:da. "

,.
-' InscMrl�8. no �ad3stro Geral dos Contribuintes fado de Sa'nta Catarina, ne formá Lei, etc, ,

I
_ 1968..' Laranjeiras, Pecegueiros, do inistérlo da Fazenda sob n. 84430164

Diretor '

' Kakiseiros, Macieiras, Ja- Relatörío da Diretoria
FAZ SABER la todos 08 que' d, presente editlll

Eugênio Vitor Schmöcke,l boticabeiras, etc:'Roseiras virem, ou dêles conheermento' tiverem e, tntereeser
\

'

Dahlias, Öamélias, Ooni- Senhores Aofonistas: , possa, que hão de ser arrematados por quem mels
ASSINA1"IRA i

, feras, Palmeiras, eto., etc: Oumprindo disposieões legals e estatutárias, der e maior lence oferecer, ein frente' às portes do
Anual . . . . �Cr$ 6,00 submetemos- ao exame. dos senhores acionistas o Edifício do Forum, no dia 18 de março vindouro. às
Semestre . . . NCrS 3,10

PEQf\M CATALOGO resultado de nossas atividades no. exercício findo 10. horas, os imóveis pertencentes a JOSÉ UNO

�����o' at�a�a61õ .�1;�$ g:�� (ILUSTRAD'O
em �30 de dezembro de 1967, compensado no balanço K�AySE, � que torem 'penh9fados nos euros de

I
,
_

'. ' geral It demonstração 'da conta lucros e pendas.que eçae execunve que lhe move a firma T. V. REIMER
acompanham o presente relatório. ' ,

LTOA., abaixo descrlmlnados :

'Pelo' exame- dêsses documentos poderão os a). - DÖIS TERRENOS, conttguos," com a

sen�ores aeionist,il.S !o�mar um' j�izo :_exat? ;\ôbr.e o área tO{éll de 1.060 mã, sendo 625 'm2, do primeiro
movimento dos negocios e a situação financeiro 'terreno e .435 m2. do segundo terreno, síruedos na

econômica, da sociedade e
•

,
ctdede de Guaramirim, com as segutntes confronta"

Qualquer esclarecimento que por ventura 'çõesr, frente, com 54 me ras, com a Rua 28 de ezõsro:
julgardes necesaârio, queiram por ob s é qui o fundos, com terras de Mãrío Ronchi, em duas linha�,
manifestá-lo COUl sinceridade, a fim ds que tenha- de 25 e 29 metros; extremando a Leste, com rerrds
mos a oportunidade de . pormenorisar, tudo quanto de Mário Ronchi, com 25 mettos e a Oeste, também
DOS fôr solicitado, ,"

com duas linhas das terras de . Mário Ronchi e Cer-
- Jaraguá 'do Sul, 30 Ide [aneiro de 1968'. los Kleine, struado na Comarca' de Guererntrlm e

Adolfo Antonio Emmendoerfer', Dir. Gerente registrado DO Cariaria de Registro de Imovels desta
Raimuntlo Adolfo· Emmendoerter, Dir. Técnico Comarca, sob n. 28369.' .,

_.

B A L A N ç O '

'

GI· R A L'
.

I'd
'

�O d
'

Assim. serão referidos bens arrematados' por
.

.

,.;

- encerra o em ,r e quem méle �er e maior lance oferecer nó día e hora

dezembro de 1967 s�pr�, menclonad?s. ,'E pare que chegu.e a nOlí(!i,! li
• públlço e conhectmento de todos, fOI passado o

.

ATIVO presente edital que será afixado no lugar de costume,
às. portas do Porum.: e públleado �o jornal local

, "Correio do Povo".
.

Dado e pessado nesta cidade
de Jaraguá do Sul, aos trinta dias do mês de no

vembr.o do ano de mil novecentos e sessenta e sete.

Eu, Amadeu Mahfud, escrivão, o subscrevi.
a) Laur.o P�reira Oliveira

'" Juiz de. Direito
A ptesente copia confere com o original; dou fé.
Jaraguá do Sul, 30 de novembro de 1967.

'

O Escrivão: Amadeu Mahfund l

Edital de Leilão'

BNDBRBÇO:
.

€aixa Postal, 19'
. I\venida Mal. Deodoro, 210
iaraguá do Sul - S. Catarina

L�opo/do $eidt;/
., aORUPÁ .;...

"--------,-,----------,

140.973;46

44483,38

Ivan Moretti e

ELISABETA SCOZ

245.110,88
.

V
,

Cloperativa Burfeola Misll "tUjlrl" UH.'
Edital de CODvocação

k' Assembléia Geral Ordinár.ia.

145620.00

Ficam convidados os Senhor'es 'associados, a

se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, no

dia 23 de Março de 1968, às 14 horas, na séde da
Cooperativa situada em''ltapocu�inho (Vila Çhartre�),
Município e Comarca de Jaraguá do Sul, Estado
de Santa Catarina; para deliberarem ·sôbre a

s,eguinte:

fM p ft f fi ß UD ft I '

576.187.72

1. -:- Prestação de contâs do e�ercício, encer
r�do em 31/12/67.
,', 2. - Eleição da Nova Diretoria.-

3. - Assijritos \ c:le interês,se, cooperativista.
.

285.327,37' Itapocuzinho, Jaraguá do Sul, 28 ,*-e Fevereiro
de 1'968.

'
,

Irio José Bortolini, Ge��nte

145,240,35

Irmãos Emméndöfer S.Ag Comércio e Importação
Assembléia Geral Ordinária

Convocação ,

VENDE-S. .E
1 Propriedade.' com I casa,

sita à Av. Mal Deodoro da
FODseca, (Próximo .. $o Igreja
Matrizr "

Demais informações nesta
redaçl!.o.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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PrefeituraMunicipal deJar..guá do�ul
'

DECRETO N. _111/67 "

, 6 Locação de espaço em bens
.

.

.

.

PORTARIA N. 5 .

I, " '. iínóveis, a titulo de hospe- P
, '

'

VICTOR BAUER, Prefeito Munícípal de JaTa� .

dagem ou g-uarda de bens � 3% sôbre a receí- VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jara-' ,

guä do Sul" Estado de Santa Oatarína, ,no .uso e de qualquer natureza ta bruea, . raguá do Sul, Estado de Santa Oatarina, no uso e
exercício de suas atribuições e na conformidade "

. .
.

exercício de. suas atribuições, RESOLVE:
do Art. '10.° da Lei n." 187, de 21 de dezembro de 7 Exercício de funções e prä- " C o n c e d e, r, 'noventa (90) dias de. lícença
1967, D KC� R E T A:

\
ticas de diverções ou des-

para tratamento de saúde, a Inês Pedri Bersan.
Art. 1.°)"-' A Tabela "V" constante da Lei pertos públicos, por pessoa ocupante do cargo de professor, do Quadro Único

n." 159, de 2? de dezembro 6e-'] 966, alterada pela físicas ou jurídicas, legaM· do Município;, a contar da presente data.
,

leí n." 187, de 2.1 denezembro de 1967, passará a zadas ou não, como expec- Comuníqui{�se, Reglstre-se e rublique-se.
ser substituída pela seguinte:

.
.

. tadores, participantes ou 10% sôbre a receio Prefeitura Municipal dá J�raguá do . Sul, 1.0
''!' Tabe!'a V' prestadores de serviços ser;;! ta bruta ou o pre- de março de 1968.'

viços desta natureza. ço de ingresso .

.

' TAXA:pE �ICENÇA PA.RA LOCALIZAÇÃO 'Ad, 2.) - �ste decreto .entrarä em vigôr na

.

Vi�t�{ Bauer, Pref�ito ,M:_�nióipal
/E DE REN()V�ÇAO ANUAL DA LICENÇA 'pARA data de ,sua/publicação, revogadas ae .dísposíçôea .

" -

LOCALIZAÇÃO DEESTABELECIMENTOS 'COMER. em contrário. PORTARIA N. 6
CIAIS, INDUSTRIAIS E D�, PRE�TADORES DE Palácio da" Prefeitura Municipal de Jaraguá
-SERVJÇOS DE QUALQUER NATUREZA. • do Sul, 29 de dezembro de 1967.

.

.

ES' 'ÃO'
. Victor' Bauer, Prefeito MunicipalITEN� PECIFIOAÇ , Aüquote Nesta Diretoria de Expediente, Educação e

1 Estabelecimentos Diversos: \ .» Assistência Social, foi registrado e publicado o

1.1
.

Até .. , . NCR. 100,00'
.

. 10% presente decreto, aos 29 dias do mês dedezembro
1,2 De " NCRI 100,01 8 NCR' 200,00 20% de 1967.

.

1.3 De INCR' 200,01 a NCR' 300,0030% João Mathias Verbinenn, Diretor
1.4 De. NCR' 300,01 a NCR' 400,00 40% r

.• <,

1.5 De NOR. 400,(}1 a NCR' 500,00 '50%' DECRETO N' • '11'4/68,'1:6 Maill.de· NCRI.500,OO .' I

para cada NCR$ 100,00 . VICTOR BAPER, Prefeit� Muniejpal de Jara-ou fração -mais
,>

20% /' guä do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e
Profissionais Liberais Ãlíquota s/ Sa- exercício de suas atribuições e,/

lário mínimo . Considerando, que para pagamento dos Impos- ( ••• :n�"""""""�"""""""'�"""""_--"""""""

1.8 �I�;.���U�E���exploram
�g�: �i�::l���IN::�::���:�:á���dD�a�:g!t.�{ . �:···,··O·.··r·,·····f··ri·r···n···a····n··�"O.' i'I··""Q·�·r�... '1'·"n·�·m····a···,·n···n"·'· !:�. "Bottes", "Oabarets", casas de \/. Considerando, que para obtenção do Certifi (j ll K OpU I. jogos a apostas e estabelecí-" cado de Regularidade há necessídade do contrí- : �

u
'. O'

.

GO
-

'

.:
, ment�s c�>Dg�nêtes:. .'

.

À , 200,0(0' buinte dirlgir- se à ,AgênCia do INPS na cídade
r CIR RGIA DO EST MA - VIAS BlLlA- :

, Art. 2.e) � Êste deereto entrará em :vigôr na de JOinvilll\l;
,

,

.

,

", ,; ;R�S, }N"l'ES,TINOS :-"- Oíru�g�a de S'�Dho�as' B,
data de sua .publícação, revogadas as disposições Considerando, qUd durante 08 dia� de festejos fÊ:.' DiagnóstiCO Precoce dó CAncer nás SenhoraJ' ::.:1'em contrário.

'

.

.'

�

do Carnaval não houve expedíeate nos.. estabeleci.
.

Palácio 41:' Prefeitura Municipal de Jaragu4 msntos bancários nem tampouco na -Agência, do. .

' .

.

.

-.

I
'

.

.do Sul, .29 de dezembro de 1967. '. INPS' I {: Co"."ltó!(o • Rue· Atebut' .Müll.. n. 160 n
Victor Bauer, Prefeito Municipal Considerando, qu-e não é füsto venha a s e r fi ,,>(AO LADO DO NOVO HOTEL) ,'. 3

. ,,'

cObrad.a m.,uIta de contríbuíates que não paderam- f� Das 9-12 e d.as 11..16 horas �.
_

.

FONE '384 'B
.

� . a ser atendidos em tempo; ....
. B .',

" "" :JDECRETO N. 112/67 , Oonsíderando, que & . .jilatação do prazo· é da r···.··.·�r·······�or···.·,..··t···�·,.··.·····.·,:'·.····Or·.·..•••• ..�··.�·,q..· ..· ... ·...···..·1C·.·'Ü
VICTOR ·BAUER, Prefeito Municipal de Jara' competência 'de Executivo,

.

.
. ,

'guá do Sul, Est9:do de Santa Catarina, no uso e' D E C R. E 'l8�:
.

S
'<'

Va
,.

�'VÜ511J{IAL'c éxercício I d'e '8'pas atl'i'�)Uições e na conformidade ..

Art. 1.) -"WIca prorrogado até 15 de março,
. A, o ',t ,I

J

.'
da autori:�a9'ãO que lhe oonfere o art. 4.° .da, Lei o .prazo para pagamento, sem mult� ßa Taxa Je' c;-,.
n.e 183, de 7 de dezembro de 1967, D E C R E TA: ,t"lcença para Renovação d� Loc�bzaça.o.

.

'.

I ij E
.

Art. 1.0) - Nã execuçã. do Orçamento da Art. 2.) -- .ß�te decreto entrará em. vlg�r Da
\

O"l �AM -o�'IA T ·

Prefeitura, para o exercício de 1968. será observa· data de su� pubbca�ão. revogadas as dispOSições " VV. !\,.Vo
. -'f' fJlJ'�d� a distribuição ,da Reoeita e da Def1P�sa, por em contrá�lo. . .' . .

_

item discriminativo das oonsignações or.ça1l!.entárias, Pal��lo da PrefeItura MUDlClpal de Jara,guá
na forma oonstante das Tabelas Exphcatlva.B que

do SuL.... �e março de 1968.. . .:� '.3DU1
n

�acompanham 'êste decreto e que constiiuem o ane· 'Ylctor Bauer. Pr�lelto. MunIcipal. .
�

'1J��20. ,. ;' ,10.
_

..

VI
,

-

xo "V" à Lei n. 183, de 7 de dezembro de 1967. ',. O pres�Lte, d.eçreto fOI re�lI�tra�o-e publIca· It
\, Art. 2.°) _ Êste decreto entra em vigôr a' do .nesta. Dlret?rla de �pedlente, Educação e

1.0 de janeiro de 1968, revoga"as as disp'osições AS�lstênC1a SOClal�ao 1. dl� do mê� de �arço de r-

em contrário. \
,

'
I 1968. .

Palácio, da Prefeitura Mun.ic)�al de Jar,g�ã JoãO Mathia8 Verbinenn,. Qi,retor
do Sul, 29 de dez�mbro de 1967. /

Victor Bauer, Prefeito Municipal '

POR'TAR!A N. 2
. Registrado e publicado o presente decreto, I

nesta Diretoria .de Expediente, E(lucação e Assis- VIÖTOR BAUER, Prefeito Munioipal de Jara-
, tência Social, aos 29 dias do mês de dezembro de guá do SuJ, Estado de Santa Catarina, no uso J e
19'67. ,- .. "

.

exercício de suas atribuições, RESOLVE:
\Joio Mathias Verbinen�, Diretor 'Exon.er�r; a pedido: "

!' Neide Emília GiroUa, do cargo de professor
do Quadro Único po MuniCípio, a contar de 1.0 de

\ DECRETO' N. �13/68 março do ano em curso.
�.i-'

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jara- Oomunique·se, Regietr�-se e Publique-se.
guá do Sul, E�tado de Santa Catarina,. no uso e lo Palácio da Prefeitúrà Municipal ,de Jaraguá
exercício de suás' atribuições, e na. conformidade do Sul",23 de fevereiro de 1968. _.

do Art. 175 da Lei n, 159, de 22 de dezembro' de 'Victor Bauer, Preleito Municipal
1966, DEO RET Á:

.

I
'-

Art. 1.°) - A tabela "r', constante da lei n.O

159, de 22 de dezembro de 1966, passará a �er a

seguinte: .

.
..

'

, ..

' Tabela I

TABELAI PARA O LANÇAMENTO E GOBRAN
CA DO IMPaSTO SÖBRE OS SERVIÇOS DE

-

. QUALQUER NATUREZA '

I '

ITENS ESPECIFICAÇÃO ALíQUDTA SOBRE O
., .SALÁRIO-MíNH!O

,/

1.7

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jara
guá do. Sul, _ Estado de Santa Catarina, no uso e
exercícío de s�a. àtribuiçõe�, RESOLyE: .

Transferir
.

Crista ,K. UUer, ocupante do cargo de pro
fessor, padrão "J" do Quadro Único do Munic1pio. .

da Esc,ola Vitor Konder,'. de Pédras Brancas, para'
'a Escola 19 de Abril da localidade de Jaraguá,
Esquerdo. �.

Comuníque-se, Registre-se e' Publique-se. _

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 1.°
de março de 1968. \

.

VICTOR BAUER, Prefeito M.irtlicipal

PORTARIA N. 3

1 Profissionais liberais:
1.1 Com curso supßrior
1.2 Sem curso 'superior .

2 Fornecedores da trabalho, �

por emprêsa OU profissional
autônoino, com ou sem uti
lização de máquinas, ferra
mentas ou veiculos. .

3 Atividades de C9Dstrução ou

reparação de bens imóveis
de qualquer natureza, ef�-
tuadas por pessoas físic�s
o.u jurídicas, quer por melo. !
de 'contrato de manutenção, ,3% sôbre � recel'

empreitada 'ou ádministração' ta .. bruta.

4 . As atividades do item ante·

rior, quando acompanha�as
do fornecimento de materIal.

5 Locação de Dens móveis 'de .

qualquer natureza .

.20%
10%

. Até 15 meses

,. PORTARIAIN.'4" v

3%' sôbre a r,ecei-. (VICTOR BAUER\ Prefeito Munic'ipal d�;'Jara-
ta bl'uta,�, .. guá do Sul, Estado de Santa C8tari�a, 'no uso e

, exercício de suas atribuições, RBSOlIVE;
C O n c e d e r" quatro (4) meses de ,licen.ça à

Iraci G. Kuchembtlcker, ocupante do cargo de
professor. do _ Quadro' Único do Município, ,com

exercicio na escola Freymundo Keiser, de acôrdo
com Q Art. 139, da lei n. 198, de' 18 àe dezembro
de 1954, a contar da presente data, observando·se
o § 2.0 do 'mencionado art. 139.

3% söbre 50% da Qomu,oique se, Registre·se e públique.se.
receita bruta. Prefeitura Municipal de Jaraguá, do Sul, 1.0

29/0 sôbre a recei- de março �de 1968. ... .

ta bruta.
�

. . "'Victor Bí;luer, Pre�eito Municipal

.

'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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- - lARAOD4. DO SUL (SANTA CATARINA) SÁSADO, 2 DB MARÇO DB :1968 '

N.O 2.473
, .

I __;_

Fevereiro, -- Fundação de
) ROTARY

-COMEMORANDO ROTARY-JII)
Palestra do Comp. Fidelis Wolf

'

I Sabe se tambem que de',todos os tipos, de'Assembléia Geral Ordinäria investimentos isolados, nenhuma execede em im-
Edital de Convocação portancia para o desenvolvimento econômico, o

Pela presente ficam convidados os senhores que se aplica nos
-

recursos humanos, Incluído a

acionistas desta sociedade a cornperecerem a assem. Éeducação.bléla' geral ordinária a realizar se no dia 30 de abril ssas idéias já toram lembradas alguns séculos
de 1968. pelas 14- horas, na sede social, a fim de antes de Crlsto; já dizia 'Confúcio: se plantas'
deliberarem sôbre a' seguinte: para um ano planta; arroz: se plantas para .dez

Ordem do die. I' anos, planta árvore: mas se queres plantar para
"

1.) Discussão e aprovação do balanco, dernos- cem anos educa os homens. Poderíamos. de ou-

tração de lucros e perdas, reletorlo da/diretoria e
tro lado, depois de tantos sêóulos, citar a' filoso .

parecer do conselho fiscal, refefenre ao exercício fia do fundador do Rotary Intemaeíonal de Paul

encerrado em 30 de dezembro de 1967; Harris, certa .altura, afirma que o primeiro obje-
2.) Eleição do conselho fiscal; tívo para o (prDgresso social e, portanto, para o

3.) Assuntos de ínterêsse social; desenvolvimento, é a educação básica.
.

,

Aviso '.

I Ainda mesmo nos países subdesenvolvido,
Acham se a disposição dos senhores acionistas,

nos países, em que o analíabettsmo alcança gran
_ ne sede soclé] Sit� na rua Domingos da Nova, 102,

des ée. depl?r�váeis índíees, é Oí ené,sinoA superíor
08 documentos 'B que' se relere o art. 99 do decreto mat ne príortt ria, porque-é atrav s dele que se

lei n. 2.627 de 26 de setembro de 1940." vlai. produzir a mão-de obra qualíhéade de que

Jaraguá do Sul, 30 de janeiro de 1968, tanto se necessita pàra' o desenvolvime.nto, tanto

Adolfo Antonio Emrnendoerfer, Diretor Gerente quanto se necessita de capital. Foi sem dúvida,
\

R-aimundo'Adolfo Emmendoerfer, Dlreror Técnico um fáto auspíeíoso que aconteceu em 18 de junho!
Assembléia Geral Extraordínária de 191'1; quando Arch C· Klumpf, em Atlanta, na

São convtdedos os acionistas da firma FE. Genrgia, propôs a posstbílídede de estabelecímen-
. to de um fundo de d<rãção para Rotary com pro-CULARIA' RIO ,MOLHA S.A.. pera a' assembléia pósito de prestar seevlçoa educacionais, carítatí

geral extraordinária a realizar se no dta liO de abril vós e outros. A proposição expandiu-se, principalde 1 968, p�as ' 17 heras, na seda social, sita na rua mente nos assuntos de' estudos, é depois de vaci
Domingos da Nove, 102, a fim He deliberarem sôbre lar' durante algumas décadas, flrmou-ae, de tal .

o aumento do capital, com reavaliação do ativo de msneira,.que é hoje, uma das bandeiras. maís altas
acôrdo com a Lei o. 4367, de 167,64 e consequente da nossa éssoeíaçäo. '

alteração dos estatutos. Seria demorado dissertar sobrei ás utilidades'

Jaraguá �o Sul, 30 de janei�o de .1968 e fins da 'Fundação Rotári� POiB o tema é por,Adolfo .\otOOlO �l!Imendoerfer, DIretor Gerente. ,demais divulgadó pelas revistas, brochuras e reu.
Raimundo Adolfo Emmendoerfer, Direlor

.

téctJlco oiões rotárias. Podemos di'zer apena.s que é o
-------------,..----------------------' maior trabalho de aproximãção dos povos, levado

• It I e cumprido avante ppr um aglomerado de homens

Instl·tuto' de· , Idl·ornat- Ya'zigl ,ide�listas de todos os paises livres do mundo.

.1 ('I Graças a compreensão e bôa vont�de dos

J, roiíuianos, que espontâneamente contribuem com
- . fun�d(is, necessarios 8 alcançar éste intento, O'._..c

O Inglês, a Líng"lla lJniversal trãbalho prossegue cada vêz com maior expansio.\
J

,

.

,Mais de 2.000 joveos já conseguiram s e r
Ö senhór acredita- no esper(:lDto? embaixadores da difusão de sadios principios in·

.

Acredito no Inglês. ,Esta a Iverdadeirà língua ternacionais de compreensão da vida �m comum
universal que está servindo para o inundo inteiro se de todos os povos, cum. o auxilio de· Rotary. E
comunicar. Nã'o hêí uma cidade em nenhuma parte acreditamos que com a expansão dos ideais da
do mundo, o�e não haja alguém 'Que fbla Inglês. Fundaçãp',' o que está flcontece!1do com galhardia,

Quem viaJOU "elo mundo' sabe que com inglês muito se terá feito para a, preservação da paz
e dólar: .. não há problema, NQs Estados Unidos, universaL E nêste trabàlho estão sempre em evi-'
na Europa, na Ásia, e ,pa África. João .XXIII estava dência lOS rotarianos, que constituem 08 idealist�s
aprendengo il'lglês, ao� oitenta anos. E falou algu- de todas, as épocas. ,

i mas frases com 'Jaqueline. Oitenta e cin'co por' cento, ,Nós tambern, dentro da comunida!le rotária,
(85ôl�J da correspondência mundial é escr:Ha em damos ,sempre uma parcela de 'nós ,m�slIios, cePl
inAglês. Setenta püro cento das revis.'as . � ,quate'l1!a.e prol do ,eI;lgrand__ecimento de obr�s d,e ta'! quilate,
Ir�,s por ,�ento (43 /0) '!_os Itvr�s clen"fl�os ':_' tecOl' o que ,nos traz o confôrto, de um dever cumprido.
cos tambem. O portugues (aquI entre nos) nao ehe·

"

.

gp a um por 'cento (0,6°/0), Nenhum estudo sério

Ipode ser realizado. hoje sem saber tnglês, Engenhei. 1T�YJFtn\JD) lMf �1[ll\{1tn\ � r
'-
� 10) IE'� Ir

rOSt médicos, economistas,,' todos devem conhecer ,11!� \UI�!Vll� � \UI .& \G :.8\ � � \G
esta língua, ovs exames vestibulares de tôd'as as

gri;lndes universidades o ióglês.€ um "ingrediente" \ .

necessário, Os professores sabem. que sem o inglês .
Idéias que Aiudam _

-.,. "

a ciência não progride. . \, _;, Evite cortar ou' manchar � <fedo quando
E felizmente hoje há possibilidade, há chance descascar frutas para geléia 'oU conserva, ,colocan·

para quem quer,aprender inglês. )
,

'

do (antes de' cQmeçar o t�abaIho) um pedaço de
Há equipes de técnicos que fazem os livros esparadrapo na parte do dedo Gnde costumam apa

maiS perfeitos para. aprender a língua mundial. O reçer as marcas de faca e nódoas de frutas.
Instituto' de Idipmas Yázigi, ,O ln�tituto Cultural - Uma cOlnerinha dtj arroz cru no saleiro
Brasil: Estados Unidos; säo entre nós, tluas escolas de mesa permite a saida do sal bem sequinhO,
especializadas -DO campo que nos ,interessa. fi os mesmo nos dias úmidos.
resultados estão ai. Alunos da. FAB, da Escola de --Na falta de apontador, ensine o ga.rotinho
Pirassununga em São Paulo, "Abafaram" numa' via- a usar lixa> grossa para fazer ponta no lápis, sem

gern de eSlUdos ncis Estados ,Unidos. Todos pergun pJerigo, de cortar os dedos.
.

,

tavam onde ltinham estudado inglês.' No Yázigi. Até as plantas gostam de uma xícara de
Como? Yá:zi.gi. ·.q_SIO ser americano"? Não é ,um c�á de vez em quando. O chá..frio age' como um

instHuto' brasileiro, era a, respostd orgulhosa <Jos tÔnico e deixa as I folhas com' bonita côr. Pode
jovens oficií:lis. Como' última,. espetacular novidade juntar também as Jolhinbas «Je chá.

.

de ensino, o
. Yázigi introduzira, ai.!!da êste ano, o _ Os colares estão voltando- à moda. Conser- .

método audio visual: o� diálogos serão projetados· te 0/ seu do verão paslilado, usando linha de pes
Porto na tela enquanto o alunp escuta a conversa. cár e não Sé -preocupe mais com colar arreben·

Após um lotai de 220 horas de aula, O Insti- tado. ,

tuto· de Idiomas Yázigi, por exemplo garé2nte ao alu-) - Nada melhor para limpar os -óculos do
no que seguiu o'método, o domínio das, éstruturas que uma nota de cinco cruzeiros; Limpa e dá bri
da lingua ingtêsi:l. O resto vem eám a leitura. E, sO-, lho, Dizem que uma nota (le dez limpa ainda melhor.

brefu�o, o Instituto pode ga�antir o que é mais im· ,-

.

'

.

porlânt�; .pensar é falar em Inglês, Mais de 200.000 lThfll11-4J){FIfl\({)1',flI JFllll11-,pJ�Ifl,n ',, fr'TIlIlI1k\PX'alunos, Há l5 a'nos, em todo o Brasil, fizeram aex·IJD)UJlLcru.ll\ijl�1UI lL�'!UJlUIll \LllLUlI.lJ1�
periencia e aprenderam ,Inglês. '

,

EDITAL DE tJONVOtJAÇ.tl.O·

i\NO XLVIII

_1-

Prefeitura Municipal de_ Jaraguá do Sul
Departamento da Fazenda /

A fim de ser preenchida a ficha. do (',adastro ímobílíã
rto "propriedáde urbana", na eontormtdade do Art.. 126 da
lei n.· 159, da Z2 'de dezembro de 1986, ficam convidados à:
comparecer nasta Pfefeitura "Daparta.mento da Fazeóda", no
.decorrar do mês em curso, as pessoas abaixo relacionadas,
implicando. no Iançemento a revelia o não atendimento no
pra,zo acima estipulado,

Jaraguá do Sul, 1. de março de 1968.

Erisch Sprung - Diretor .

.
Visto, Victor Bauer, Prefeito Municipal

Augustinho Bassani Rio Molha
, Alfredo Balsanelli Rua Joinville

. Egon Bruns �. Rua Jolio Doubrawa
Floriano Buttchevitz _ Nova Brasma

•

Marly Bartel Vila Lenzi' ...

Olga Schmitt Gorges Rua Domingos 'R. da Nova
Walter Butzke <, Rua JoJo Planinscheck
Jolio Ohíodíní ' Jarag'lá Esquerdo '

Nicolau Costa .. Ilha da Figueira
Hilário Bernardo Dornbusch Vila Lalau
Hilário Demathe -Rua Harry Hadlíeh
Renato Demathe . Rua Harry Hadlíeh-
Emp. de Transp. Frenzel S/A. Av. Getulio Vargas
Roberto Eggert Rua'Dona Antonia
Eduardo Farias Vila Lenzl
EUa Ferner _' Rua Retnoldo Rau
Genésio Fagundes

'

Rua Rio Branco
Henrique N. Freibe.rger' Av. Mal. Deodoro da F()nseca
Dr. Ticho B. Fernandes Rua Guilherme Weege

.

Amaury Gonçalve. Vila Lenzt
Arnoldo Gaedke Rua Jorge Czern1ewicz
CarJQellno Gilli Rua Joio Doubrawa
Hugo A'lves Garcia Rua Preso Epitácio Pessoa
Joio Gerent Vila Leilzi ,

Anoa Horongoso x. Rua Rodolfo Huffnuessler
Innen Horongo.o \...... Rua Rodolfo Huffnuessler
Justino Quadros (HERDEIROS) Rua Bernardo Grubba
Renato Hinkeldei Rua Ney Franco· ,

Igreja de Deus Joinvllie' , Rua Henrique Plazeia
Ind. e Com. de Madeiras Ltda. Rua Walter Marquardt
Alcides Jaremczuk .

.

Rua DODa Antonia
Antonio Junkes Rua Ródolfo Huffnuessler
Rufino Jankoski Vßa Lenzi- �.

. .

Rudolfo Jahn Rua Ant-onio C. Ferreira fundos
Anasticla Klein Rua Roberto Ziemann lundos
Adalberto Kanzler , Vlla Lem
Arlindo Kanzler '\ Vila Lenzt
Fried(f. H. C. Kellermann

"

Rua Joio Doubrawa
Edith Kelbert RUI Prelidente JU'scelino
HUda Kelbert' -" Rua Henrique Piazera
José Kasteller .. \ Rua VenaDclo «a SUva Por�o
Lourenço Kanzler 'Eltrac}a Nova
Conrado Leier Rua Jolio Planinschek
Jorge Leitholdt Rua' Angelo Schlochet '

Jolio Lorepz ABt. Campo do Acarai
Adolfo Maffazzoll1 RuaCél.ProcópicjG. deOliveira
Adernar Menslln Rua Joinville
Ademal' Marquardt Nova Brasilia

'

�. Euclides Miranda Rua Jolio Planinschack
Ervino Maba '

'

Estrada Nova'
Geraldo Mal'kla'

-

. Rua Guilherma Weege
Modestino, Jolio 'e Fr�ncisco Vila Lenz! . �

" " �·Martim
'

Reinoldo Arthur, Mtmer Rua RodoUo Huffnuélslar
Walmor Vicante Meurer Vlla Lenzi

' '

Werner Carlos e Astrid Mey Rua Joinvllie
Arthur Negri R�a Walter Marq:uardt
Artur Correia d,e Negreiro Rua Il-io Branco lundos
Burico, Emilio, Fausto -Nazário Rua Jolio Planinscheck
Mario, Regina, Arno e Cilio Rua Rudolfo Huffnuesslel'

, 'Nlcolini
' ,

Vitório Nass f Rua Roberto Ziemann
. Eduardo Machado da Oliveira Rua Joio Marcatto.
Horlani e Ecio Pamplona Rua Augusto Mielke
Jolio Pedri ' Jaraguá Esquerdo .

Marinho Pereira Rua Rodolfo Huffnuessler
Nelson Piccinini Rua Ney Franco .

'VergiHo Paris, Rua ,Roberto Ziemann
Angelo Rabock Jaraguá Esquerdo
José Ranck Jr. Nova Retorcida
Radio TV Reimer Ltda. Av. Mal. Deodoro da Fonseca
Antonto dos Santos Vila Nova
Bertholdo Schuencke. . Vlla Nova
Carlos Frederico A. Schneider Ruà G1IilherlÓa Weege
Bdgar StreloW" '

" Rua Ney Franco,
EliZab.eth Schwartz .

.

Francisco de Paulo
r."Fl'ederico( 'Schneider' Estioãda :Nova
Hilda Cardo.o da Silva Rio Molha
IreQ.e Pereira da· Sllva· Rua,Joillville
Inês e Ana Inês. de Souza Vlla Lenzl ,

Jo�é SteindeI Rua Rodolfo Hufenuessler
José de Souza _. Rua P,ras. Epttacio PesBoa,
Lucél1a 'Maria de Souza Rua Dona Antonia
Mario da Silva" ,'J J Estradg Morro da' Boa Vista
Oscar Schmitz Rua Padre Franke
Cezário Tecllia ]araguá Esquardo
Tribrasil Ltda. Rua Venancio da Silva
Varildo TecIDa Nova Brasilia
Ari Vieira :.: Rua Rio Branco
BrunO Vieira Nova BrasiJia
Cristina Marina I Alves da Veiga Estrada Nova.
Francisco 'Voigt .

Loteamento Rau
Rosalina Amaral Warner Presidenta Juscelino

, Udo WendorH Rua j()invßle
Gertrudes. ZastroW' jórge Czerniewicz
\ Haroldo Zeh Rua joinviUe

I

Mai'lo Zanivan .

'

jaragua Esquardo .

Mariano Daniel Zetz VUa Nova Es per�nça
Ivo Correia jaragua· Fundo.

'

Cutelaria Jaraguá Ltda. • Av. Mal. 'Deodoro da Fonseca
Edgar KaJDchen Lotaa.mento Narloch
Osv�ldo de Souza V.ieira OI ..

Ana(Braga Herbstar ,OI

EmUia Vicente
Neato!' Luiz Silveira
foio R{}berti
Carmen Portella Rocha

, Rudiberto Gartz
.Gullherme Neitzel
Norbarto EmmeDdoerier
Nelson NarJoch
EdsOll Narloch·
Edmundo Lombardi

..

Antonio janu.rio Gonçalves

"

OI

\ "

OI

"Coluna ROTARY"

Fecuraria Rio MQIKa S. A.

. Pelo presente edital de convocacão ficam con·

"T1'am"cl" vidados os sanhor�s s6cios desta sociadade, para

;.J ·

.., assistiram à �_ssemblé�a Garal Ordinária a realizar-
.

\sa no dia 10 de maf(�o de ,1968, as nove (9) horas.

lriscceva-se você também na ESCOLA y;ía ,sede/do cl?be am Bar.ra do Rio Cêrro. a fim de
,A • daltberarem sobre a segulD'e

JAMED e g�ranta para voce Melho.r�s DIas. Ó R DEM b O
'

.

D I A
Aula inaugural dia 4 às 2Q,OO hôras. .

�

Inscriçpes e informações ainda domingo das
-

_' 1. .

� Pr:estação de Contas
.

:L
. 2. - Elei'ção da ]\Tou' Dirétort8··

9,00 ao meio dia no Grupo Abdon Batista. 3 _ Assuntos de interEjsse dã Sociedade
Flores Freiberger, ass. Harry Marquardt - PreSIdente

ESGoIà

I /

----------.....--------��------�--------�--------------------��--�------------��----���--�--�------�/--·�-------

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


