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. est�Ja tot?lmente .pavirten, ,
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.. tado, sere dado íníclo do
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'

odas de Prata "Jaraguá Brilhou no :�::t�:;;:�b:-�r��;�;':%,
.

, em 't�rrHóno ceranneuse.

Fonte de Grandes Rendimentos, "" E�bora pa�sas8e 'd,e�apercefiido !;Ja ��aiori'a Espu'rte
"

. Tal 'inicio, Informe-se-de-

C,srreía rios de dinheiro em vários ·'pa'l".'.ses
dos �e�tores des,ta folba, transcorreu no dia 27 de '

verá ocorrer ainda êste

.fevereiro de 1968, a boda de prata do dístínto.
' ,), ano.

.

)- ;Pbl José Castilho ,Pint� casa! Er.n� .Geb.hard.t \, ijenrique. Marqúardt, alto' N� manh� do. último Comenta. Imprensa'

N
_

I, fU��IO!lar�o da Fundtção '1l:uPY, residente atualmente �omlD�o .fol. realizado o com azedumex que 'se o

a. semana passede . fomos .ebordedes .' no cen .. em JOlDvIlle. J

f .

,VII Clr�ulfoßa Boa Vi�tat" Depanamento Nacional de

, tro da Cld�de por �m grllPo derurtsras 'gui;lnabarinos O"
'

. "

f promoçae da Associação Estrada de Rodaiem se

qu� prece ente.s. e, �Iu�enau, desejavam saber ii I • -, a�onteCIment? v�.�!f�cou se em eírcunatân- dos Cronistas Esportivos apressar bastan e' trá"
'

.�

sal'Qa pera Curítlbe vie SaCi) Bento. Prestando a in- mas completamente ImpreVIstas, pois pretendendo de JO'i'Dville e que. 'teve no ver o 'I" r "Pdrl
formação "traçamos rel d

. fugir a qualqu 'f +in ão. . l' ,

.., ' .
,.' 5 ca armenses e

, ',_
o ro erro ii vIagem passand,o

er mam tls'pç o, reso veram passar crontsta Alméida Freilas o Urna o a'- 'd f ..

!,or Cor��a, S�o Bento. Agudos, do Sul até ao Iogarê-
as bOda.s de prata na ßRrazível praia de !tajuba.' seu executante neste cor- dignam�n��a.� .' ,e .. Ae�!eJ�r

'lO de Ar�la .ßrence. onde toma-se li BR.116. '_
.

I •
't, I···· .

. pn9uen e_n�-

a 47 qutlômetros da eâpíral peraàeense, apenas, Qu�l nao fiH a. su'.pr:esa do c,8sal quando
ren e, ano. rIO, da obJ:�, () comenl�rlO

Os IUrisl!!ls., esrevem em Ja-raguä já" há duas sou�eram de �l?ntes 'fIdeq�gnas, dt:; que ..a:migos d�
Pedali'stas de São Fran, az>e�o ref-er,e..se 8,o,s vu)�e

hçras..e como pretendessem ttcàr d ui maís ai'
entãe, colegas.r qe ,trabalho e amigos, IrIam real.. cisco do Sul, !tajaf, Bio. e �IOCO �nos que a BR-10t -,

rernpo, deseíevem conhecer 0$" pon�8 alra'cnte;Ud� zar um autentico

aSSalta2,à ,casa, �e. prera Imedía m�na�, Jara�u4 do ôul.e val com�morllr. em 1968,

cidade e erredores. Indtcemos 'então a ponte e salro
tamflnte puzeram !em. .

ão o SIstema) etr�nico _'olOvllle. e51lve�am presen-
em Santa ,CataFlOa ...

em ßarra do Rio Cerro lunro á f r .

W w d!1 IBM, para recepclo" r aqueles q\ll dISpU ,tes ao acontecimento, re- -.-------,.--'---

�/A, onde', t'ambém. pod�riam ap,re�i:::.a as ·.ViÇ�:�: �,�ssem ao· prazer de IU
..

JIl. cumprilI;(". '

e um pres2ntàntjo diversas equ,i� � °

°d d'
I

palmeiras
- ornadas

_

de orquideas e que na. época
a raço.,

.

,i
. '''� ",.i'

.:;
. pes, sendo, que .. de�laques tiunOSI a es JCP'- 32

da flor_ação apr�s�ntam. espetáculo' digno de nora.
De f_át(>. p�la8 17 b�ras da 3a.' fE!}'r.' 'de caro dev:el11 se a: J�r�gua ...

"

Sugerimos, uma .isifa á Prefeitua M\lni ipal e Es';; naval, pompare'clam
à 8Juba, os admtt&dores do Com um apoio/lolal do Ö) Brasil' é '0 primeiJ:o

tação Ferroviária com suas bonitas praçds,- bem ca c!ls.al, ora se ,cob�ind!> �r,ata, para [te.stt'lmunhar ,Pref�Hp_ ViCIar Bauer, a pais da América do Sul,

mO,u�a: ç,hegada ás nossas. principais indú's.trias,
mais uma y'e� �. sua a. grla pela continu'açij.o de Comlssao Municipal de em tamanho, e o ierc�iro

onde lfIam encon,rar artigos que, cerlamente lhes �m enla�e lDlClado na 5�nos. .
EsportEls daquela cidade, de tôdas as Américas. É

causar,iatn, alegre'" surprêsa, niio esquecendo a Fá-. . MUItos, f?g!_let�sl e poucaram por cima e por co�segui� .montar, verda- tão grande q1ue 81$ na ba-

_! brica de Bebi��5 Max Wilhelm .onae pcderiam sa- pfUXO; da resHtenC!&, .r�mov�nab uma singular delra ��U1pe �e,m organi cia d? rio São Francisco

borear um gosl�sb re(r�geranfe jaraguaense.' ,alegrIa �egad� � boa
.

sl�a e um gel�,do Chopp� ,zada, Ja. �ue �a(»co,nta com ca�e�laml nada . me�os de

,

. O,s pass�antes cariocas ficàram encantâdos com .
Ao;lIgos lDumero,s de hã' 26- anejg',.�ali compa- a· partJc�pa�ao 'de. clubes ó palses como ai Dmamar.

J.ara�lla que ac\1ar,ãm' agradável. de ruas'

amPl1
e
reCIam p�ra se� cong� tula! com:�t?; ,�,8.i,$al de (pra-

como 10mv,ll� e Blu,!,�naU'. c�, Portugalt',Gr�ia, Alba-

(Impas, .casas, bem cuidad�s e 'ajardinadêfs e 'pr' ci- �a. E, como, nao PUdI deIxar de" S��:;' apareciam Na categorIa d� bICicleta' Ola � Irlanda, e ainda so'"

palme-nte pela existência de 'e verdadeiras f1on�, ras
.àS le':Ilb�an�as, �p p.ss ?�o. Copta��fS'e que Erna� 'esporte (ou passeio�daptÇl' bréJrl� �spaç�. Veja� vem'

, be!D, próxbno da cidade,. mas e�lraDharam duas
de JOlDvllle e, o Hel.o ,de Ja!,�.,g,�aßo Sul, um, dia da), 'a repfe�eO!açao que os' lelt�res, ...1�tO . somente,

�OIsas:- Qu,: Jaraguá. i'indG! oao po.ssua·' rêde de
se �n�lD:0raram »erdlQ, ment�. f)e�9;)!:as em juraS, o' velo de: laragua� deu um' na baCia �q �ao Francisco.

agua e esgolos, e que apresenle �scassez de, res'
amor fOI, cresc,endo e, ,ln dia l'es�lvexam se para ver.dadelro�asselo.nos d�-

tél'tu':a"te,s e I-anclwa�8,- A qu:eiX&-..dQa.-..wr�....q o. �asame,Iuo. o que ontece,� ,Dum 'ensolarado ma�s .conqulstando, o� prl- • ,

'

)0 � falta d�sfes estaDe!ecimenlo�
/

é
.

bem:1iJ'stifica.da',
'"dl� 21, ltrll�nr-eI'e1' ,

. ��u��&t� W!lJ'o�_IJIgar-�s. _ate o 6,° Gal 'em p�rte o

e. !alv�� venha animar, as .noss,as
\
ctassE;S empresa.' �ru�nte g�erra se

e.
alh

.. a�a peIn mun�o. afàtan· P,Qs�o, sem .qUa1quer :pto· ArtOg 48 '.:I�
,

,

rIals a:,lpslalarem mais, restaurantes e lanchonetes
o, IDQluSIVe',.D pacat BrasIL Todo o mundo etttã blema,..� .

'

I O, ua

ca�az�� de servir com rapidez e.. e preços convi-
na guel'ra� .J?rm�lpa!m te, n� Brasil onde. Sß situ- '" Os lDSCtlto� na 'espor!� Segurança

dallvos"'quanto aÓ melhoramento de á'gua e esgõtos
avam as vOlon.lzaçoes d�' orIgem germâmca., tra fora.m os segulO�s: - loao ' -

It lila cjd��e, esclarecemes aos
-

vi:sifantes 'que já' esta.
uma época triste. de VIver·se nU�,a' ter:r� � livre. ElJrld��.Machaçlo,. de São A parte do Art�o 48

, "va sendo instalado. .

, \
I,

Mas Brna .� HenrIque nãc. tomavaâi�� coobecimen· FranCISco do. Sul U%lIéti,co) da
.

L' d' ,
'

.
' O larlsmo • fonte d. g,and.. rendimenlos,

lo da polit,ca da épo a, E.t.v�)"I.lI"namora10s, E Maf Papend.eck, Rodolfo nova. � e �_

pois carreia erp vários. pa,ises do mundo verdadeiros
era que bastav�. �asa. m no dui.,"�7 de fe,yereiro Ge��er, Armaºdo Murara, rança NaCI?�alquep�01-

rios de pinheiro para as, mãos partfculares e os
de 1942 em t}olD!llle resolveram comemorar a OTlv�ldo W�iS�, Ricoberto be O ,exer.clclo de qual

cofres do govêrno, impo,ftando isso ,em' ri4.uezas
boda e� Trels RIOS, Igar_de nà8cimentõ. do �oi· ßeh!mg, Slef!led WeiSs, quer atívid�de liberal e

para fi naçã5>', .

.

.

,
.

., �o e, onde "s.e �upunh. Dao f.os�e t�o �evero !'
Kumberto Behhng,_Apt�ni� suspeßde do em rê o'

_
jaragua do Sul, pela sU,. posição �ográfica',

blackk out ,da gu�rr. ' Walde....
_KO"'!topp, am\, Carfos d� A••onçso, O�n. em 'em rA _,

P g
,

e passàgem obrigaloria pare O turistd que vindo de
go do c�sal. possUIa .cammhao alImentatlo à Jahn,. AlCides I�odro, Nel·

' p. esa p�vada 1"

Curitiba via_ São Bento se destin"3 ao baixo e alto ga8o�ên.o. tra upiAtsl e botar carvão na parte son VerbineDl,J, qdi� For- tpdo aq�ele que tenha I

,

Vale do Itajaí, ou proceden)e !Ie Joinville demanda traz.elra .do ve�cul� ue' não éra bri'':lcad�ira. lunato, ManfredC? Fischer Sido p�eso em. flagran·

Blume�au. �io do Sul via 'Pomerode. IE tssa passa- Assim. alImentado (ele ? .Waldemar, q;ue hOle. é fod�s de Jaragua e �mar �e' pu 'de!luoclado por

gern. slgmflca, preselÍ�a ,de diRheiro extra' em nossa
dono ,-de ,�ma g,faD;de flClDa.e da Ulelca) resol- Thellacker do Palmeiras. mfrmgênCla de qual·'

ctpade, fiqueza da qua! um pouco poderia.f,�cdr entre �ãt;..u patroclOsr a vla�e nupCIal do fel�z casal e. � ven.cedo� desta cale
quer -de se f

.

, Ci. nös desde que' tivessemos condições para" atrai-Ia e
se I�and�ram estra a. afó�a" em dIreção de gona fOI �Icldes Mopro, ,f

. .

us �r 19O5,

segurá Ia. Cóbe pois, àos " po'deres municipais; ás Jaraguã. �Ultas vezes ,tIVeram, que parar para
de Ja.rag'u� com. o tempo � pl �oqslderada' lOCOnS'

,classes empresari,ais 'e ao próprio I),OVO criar essas b?tar caryao na JorDa a,. °
- 'BÍ'ue�ertha,1 que o de 2 horas, 4 �1�Ur,OS, 3ó tituclonal, cmtem, pelo,

condições. ',' ,

' j
'"

dIga. ASSim mes.mo, d Olljl de mUlta luta, apre- segundos e 2 ,declmo�; Supremo Tribunal Fe-

. ) .
,c, sentaram os "noI�ps e. �reis Rios. Foi quando JBm segundo, c'h�gou Li· deral.'

.

\, ,"
_ apar6�,eu o

.

seu Fus, l'll)'petor de qQa: ,.'�irão dlO, Fortu�ato, de jaraguá A Alta C· ,

Alu'\no d' GO
,\.. -

S.w L"'E I que_ disse. q�e, 8egun. d.' as ortJens em
...
anadas p',elo com 2h, ,�tn. 37s e 2f10; / . \

orle �an-
, ' .o IDaS10 ao UIS na -

�ntao governo mUDlCI 1 e pelas autoridades em em '3,0 lugar apareceu t�vel ap�nas, a 'parte

, te_ce, 0\ nome. de Ja"raguâ do "Sul geral! n�n�um�. ,feMta p dia a-lc.llnçar as 24 hO'ras; Siegfried Weiss, com 2h, em que suspende fun-

'. "
.'

a �ela �oJte fatal. M � animação ia grande e 4m, 54s, e, 8/10; em 4.0 oionário ,púbiico 'OU 'de

. Notíc�a sobremodo aI pOl' todos OS titulos lDer�. 08) festenos_ emendan numa' conta .. Que fazer? 1ug�� tambem de Jaraguá elUprêsa go
.

tal I.-

Vlssareua e que nóS faz c�dor ,de nossos 'aplau- Us�ram. entao., de um qque que deu ° desejado 'f�1 Rlçoberto Behling, com d
.

, .

vema,men .

,exnltar de alegria é • �e, S08, ,pt.stamo�· a .

nÓ88. ele,to. O .108peto r e••.d.qDel.. do "Dodo Du,o". �h. 14m, Ms, e 211Q, • em
Q exetClCJ� �e seu "'1'"

. q�e o �lurro 'd.o Gmásio �omenag�m ao Ilustre Logo,. terIam que arra ar um geito dá anlaciã-Io. qumló iugar chegoJl' .o ja .. �o ou funçao, por estár

Sao LUIS, �V.AN 'NIL1:0 Jar8gua�Dse � 9ue vem FesteJa, o;. Inspetor a bO,u entr-ando num "fogo" rag�aense Osni Jahn com ele amparado financei-"

cqEl!1iOI filho do sr, Nll-' provaI: maOfItimàvelmen- d&q�el�8;. e 8cabQu rmlndo. A:) fe,s�a, como não 2h; 14m, 34's, � 8/10, I ramente, ,continuando -,a

to Joao,Coelho. acaba d'e te o �levad? . �drão do podIa deixar: .de se�,' cabou ultrap�ssando as 24 �om êSles numeros, co�- receber dois t" d'
enaltecer o nome de Ja, ensl,no mInIstrado horas prescrItas e, ando QJnspetor ameaçav:a qUlstol,l'a,CMEde Jaraguá· .

erços; e

rsguã do Sul, conseguia- ino, �sso Ginásio São .acord�r� "1S,olicitamen
"

.acab�vam com a dureza o Trofeu ACE], instituído
seus vencimentos e. o

do ho.nrosa classificação Luis, p�drão êsse.' Dem ,do polICIal, na .base do 'tom.e pi'nga . tOlJla chopp". n� oportunidade e que s�- r�stant�,_ se �bsolvido. '

jpara lDgr�sso na )?sc!,Ja semp�e �;re,conheCIdo e A !esta,/ po fl� da stórj8', acabo� às 6 d� ma- r� entr!lgue em data' pró- A ,decisao fOI adotada

de Cadet�s d,o ExerCIto. valor�zado por, proteus e nha, tr8l,Jsgredmdo todas as normas legais da xlma. I ,

I Ror unanimidàde

A notícia é�- si;
.

em- ,cegos, 'voluntãrios que época, Nem por -:is� alguem foi molestado ou �::eG�. "

',\",
•

� bo�a alvis8ar�ira, t��ve.z ao'lnvés.,de contribuírem �fetado',Tu�o trans rreu na �ais santa das p,a- !
��g,

\ deixasse '�e, ter o slgnI� para 8 evolução sempre ze�. em melO de gr: de alegrIa. Foi, Dois o fes I
.

_.1
'

. I/"fica�o que merece', não crescente do, . ensino em teJo da passagem d' 25 anos dessa g�ande festa . Metalu�rgl·ca '; J
"., \ W'· t S/A'

'fôssem as circunst;âncias nosso Municipio;dissemi. ,que'. f?i _comem�rad 'ep 'Itajuba,' festa da qual: _ .' O ao, Ies' ,

•
'\

em que, o Buprac!t.ado n_am .� pe.çonha v.irulen- partIQlpoU �orrelo d Povo.
:

"
. ,i .

.' Y I' '.ii.

alunu obteve. claSSIfica- ta da lDtrlga e qUlçã' .da .

' .' i ....,

,N' I. °t' .

I

d' •
. (IS

ção

e.m
tão ,famo�,a E�. maledicência. .�,'�-'G�;.., .,1,

ece�sl a e torneIro- cöm I.cola. Dentre 400Q ..G.aD' I J.., " '.iI.' tO
"" ...

_ didatos de todos 0,6 'Ee:ta- Qü� d ,fato sirva de Dr.
\

Rei Ido M'u�a 'I pra lca. .

.

. I dos do Brasil, o nOSSQ estímulo e exemplo para

I
,.. ,"'," pa·, ":' . I'. .

I
,

,

.

I"'A� obteve .0'" hOBrOBn os n08.os .lu�9s, de or" ,II �.' OGADO"� (

*.
I Os interessados ".

P"Od.erãO180 lugar, sendo" além gulho e alegria pata to.. � ,
.

." II·
. � � •••. • ( ,

do .mais, o 10 eúa�co JS' �os nós que ve;mos na \ 'i dIrIgIr-se à Rua 'Est'Pada"
tarlDenBe.clas�lfIc8do Juventude de hOle a pe- ,Escritório. lade da Prefeitura �

. ,..

\d�Dtr-e os '70 inscrit!>8 por dra aDg_ular eÔ,bre a qu�lL . JAR GTI'Á 'DO 9.UL I'" Nova ,S/il.
...

.

,

�anta Catarina. _
será constrotdo o Brasil,

'" '
:'

, •
.

.

I Aõ registr:armos o fato.
\ de amanhã, .

. '.
.

.
.

" "

"'"

���,.
h

."
'

,

I�_':_-:--__'-- O_'_r...l�+-,ã_O_·_-..::._m__eror penetração np ,interior

Fundéçâo :

. ,

terí
\

Ta annense .'

\
'"

Diretor: .'

Artur Mül1�,

/'

/
r /

j " I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



FPOLIS ....:. o Diário
Oficial do dia 29 de feve·
reiro vem de publicar a lei
que' afriblJi ,10% do mon-

i"ante dos prêmios' arreca
dados dos seguros obri
gatórios dos veículos à

lTJelhoria das condições Victor Bauer, Praf to Municipal de Jaraguá
de segura,oça do tráfego Vende�se do Sul, no uso e exercr o dd suas atribuições,
de rodovias. A parcela se- Hes lve:
rá destinada pelo prazo d� Um terreno, sito na Ilha Designar, Maria

.

A. élia Al�hini, para lecio· Pelo. presente ficam convidados os senhores acio·
cinco anos. o. Conselho da Figueira com 2.600 m�. nar nas Escolas'�Reunidà Albano Kanzler, ·a par· nistás a corpparecerem ii assembléid geral ordinária
Nacional de Seguros Pri- e contend.o Ul11a casa de tir da presente, datá.

-

a realizar-se DO 'dia 26 (vinte seis) de Mar� dócor-
vados, ouvido o Conselho' madeira. _ Comunique-se, Regis e· se e Publiqq.e.se. rente ano, ás' quinze h,oras na' séde social,' afim de

NaciC?nal de TraD�porte�, Informações com o Sr. Prefeitura Municipal Jaraguá (lo S�11. de deliberarem sDôbre é! seguinte orde!!! do dia:

,fixara as nórmas especUI" Carlos Hardt. março de 1968.. ,

. .. . 1.1.0) -,
iSCUS8ão e ,aprovllçao do Balanço e

CliS quanto ao recolhimen- Victor Bauer, Preelto MUIuClpal.. mais documentos referente ao exercício

1'0
.

dessas percentagens
- ,

" de. 1967. , I
.

pelas SOCiedades segura. .VENDE ....SE'
�.o) - Eleição da Direroria.

doras,'e quanto à sua apli� l' Propriedade, com casa,

_) a.o) � B.l�ição do Conselho Fiscal.

cação.
) -

sita à ,Av; Mal Deodoro d. Victor Bauer, Prefei Municipal de Jaraguá 4.°) - Assuntos de interesse- social.
O, art.'Õ.o da lei o r 8 Fonseca, (PrQx1mo à Igreja do Sul, Estado da',Santa C arina, nos uso e 'exer. Jaraguá do Sul, 6 de Março de 1968

sancionada pelo Presiden Matriz) 1 crcio de suas atribuições.
� Lucila Emmendörfer - Diretora Comercial \

te da República permite- .

Demals informações nesta
"C Resol Acham-se a disposição dos senhores aeio-

que os seguros de respon- redaçAo.
, I

'- nistas no escritório desta sociedade, os 'documentos
, sabilidade' civil,' ebrigat6- p===:::=::::':"-=========-:--==:;=:::========---====::::::===')\ a que se refere o afligo 99; do decréto-Iei n. 2627,
rios, sejam. pagos às em- II·'

-

\ ,

-

I ß de 26 dei Setembro de 1940 .. '

.

,\

IPardêaSmaSesn�:,u�amd�:�:,p�:��:: III
".

'D'r· . :10··rn S'aelt r.
'

II
çc-;"'-- -::

.

�_ ...= ...:__�...

II
• ,.,J II !l

-- ------------... ----

n

���:�e�sa!��0:8e��!iv:: " .. CIRURGIÃO-DENTISTA II ti DR. WALDEMlR� MAZUREGHEN U
refere a coberturad0.risco, II ••••.a ..

' .. ia II ti . CLfNICA �ê:DICA - CIRU�GIA GERAL Idesde que o valor dos II \ I
IA � A II n

_ .

. prêmiOS exceda o salário II " I, H
mínimo regional. II n II t . II

II II :: II---------� II II ii

O A
.

é
\ II I II ULTRA SOM II

/
nunClo a

II .J, II IONDAS CURTAS
\ .

j li
Alma do NegóCio . .- II .Avenida Getúlio Vargas, 198 _ Jaraguá do Sul SaqtaCalariDa. P, II ,R. ULTRA VIOLETA·,

i II
" ans::mJ':te. l====-�' ..� .:_ ... =J \b"��a:�.�:'�:':;�IIi=:�Oi-,;=J

"C8RRllO 00 POUO'" �-=-t7-;;s JP>re ffeH li rat l\YlI li IDl'h: � ]I}a [
Fundação: fJrtur mo ler - 1919t.. O' .

.,", Portaria n. 7. ',Pôr, à dísposíçãr».
- ' Frutll�ras e rname"t.,s.

V' B
r

P f' M
.... 1 'D A

-

S
.

1 d J á d SI' A' t' ,

';Emprêsa Jornalística" íotor . auer, re sito' umcipa de Jaragqá . a çao ocia � aragu ou,. B rít K.
"Correio do Povo" Uda. do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exer- Schmauch, contratada por esta P�efeitura .

• 1968 • . Laranjeiras, Pecegueiros, cíclo de suas atribuições, . Oomuntque-se, Registre se
.

e· Publlque-se. I
Diretor Kakiseíroâ, Macieiras, Ja-. '...\.. Resolve:

.'

Prefeitura Municipal, de J�r8guá do Sul, 1
Eugênio Vitor Schmäckel botíeabeiras, etc. Roseiras Designàr, Faustino João Bortolini, para Ieclo- de março de 1968. , ;/Dahlias, Camélias, Ooni- nar na escola Darcy Vargas., da localidade de Victor Baue!,", Prefeito Municipal

feras, Palmeiras, ete., etc. Greta Funda, a contar da' presente dâta,
Oomueíqne-se, Regtstre-ss e Publique se I '

P 14.PEQAM CATALOGO . Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, t. ortaria 9·
• ILUSTRADO � - - -de março de: 1968.. Vic.tor Bauer, Prefeito MunIcipal de Jaragu4.

BNDBAÊÇO: Leopoldo 'StJ/del Victor Bauer, ,Prefeit� Muraicipal do Sul,.. Estado da Santa Catarina, no uso e exer-
cicio de suas atribuições,

.

Caixa Posfal;- 19 . 'ir' .

f\venida Mal. Deodoro, .210
- CORUPA -

Portari 8 Resolve:
Jaraguá da Sul _ S. Catarina

'

-. -

' or ar�a n.
",

-Pêr à dísposleão;
_____, c::::::=oc::::=tc::::>c""'oc:::::::ac:::::;::.c::::::- Victor Bauer, Prefeito M�DlClpal de Jarsguä -- Do Jardim da Infância "Marie ta .Satler Rubi.

-...... do .Sul, Estado d� �a�ta Oatarína, no uso e exer- ní", Marlene Gomes �ndreata;' contratada por es",

Relistro Civil Vende' se ciCIO de SU8S etríbutções, ta Prefeitura. -

'.
. ..'. Resolve:.. Comuníque-se Regístre-se e Publique se,Aurea Müller Grubba, Oficial. . , Designer,

.

Ewaldo
.

F. Kuchenb�cKer, para !la Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul"doRegistro Civil do l.O Dis- 8000 m2 com' 2 casas ,escola Fre�m�ndo Keíser, da 10calIda;de de TrID· de março de 1968. .

. ".
trito da Comarca de Jaraguá Mora�a. � uma. casa par_o d:ade, substítulr a professôr!l Irac1 G . .Kuehenbe- _ Victor Bauer, Prefeito Municipaldo Sul, Estado de Santa Comércio todas de Madel- sker. enquanto perdurar a lícença à mesma con-

'.

Catarina, Brasil. ra, rua Fátima· Iotnvllle. cedida.
.

Faz Saber que
. "omp.ar�ce7' _.. .'. Comunique-se, Begístre-se e P-ublique se.

ram no cartório exibindo os
d' InSfor1maçao em SJariJEguad . Prefeitura Muníetpal de Jaraguá' do. Sul' 1.

documentos exigidos peJa lei o u com o., nr. ... de março de '1968.
. ,

'

atim de se habilitarem pata .�u,Dd(l Lomberdl em J?I�- � Victor Bauer, �refeito Municipal
casar-se. vílle com o Snr. Olívro

• ,

Gonçelvee, B�r Centenä-:
Edital D. 6.604 de 1/3/68 rlo.defronte a firma Jorge

Cempollno Reitz e Meyerle,
..rMaria Oherlone Gadotti _-_------.
/" .

Ele, brasileiro, solteiro,
merctnetro, netural de Taíö,
neste Estado, domiçiliado
e residente em Vilà Bae- Quando as medidas'
peodi, neste distrito, filho de ordem ger�lnãoof'e-

. de Augusto João Reitz e recerem a08 emprega
de ESlelita Réitz. dos proteção contra os
\ Bla, brasileira, solteira, riscos de acidente e

doméstica, natural de Taió, danos à saúde, ficas
neste Estado, domiciliada obrigado,. por lei. a

e residente em Vila Bae- fornecer gratuitamente .

pendi� neste distrito, filha' equipamenrolJ de pro- .

Portana n. 10
_

\

de :I;gidio Gado!ti e de teção ind.· ividual, tais I. Victor Bau�r,' Prelei o Municlpal de Jaraguá
Doniitilia Oadolti. \, como ó,culos" luvas, do Sul, Esta(io de Santa �tarina, no uso e exer-

E h
máscaras, . capacetes,1 cicio d� suas atribuições, <li ,,".

'

para que c egue ao co: cintos ae segurança, '. R e s o ve.
nhecunento de todos .mandel calçado

OS e roupaB es�� Designar, Wandalina. B. ·H.ruschka, para le�

p.as�ar b preJen.tel e�ltal qne. peciais. Pr�ura co- cio ar na escola t9 de 1\,

�l"hte. J8l'8guá ·Eequer
sera pu hca ? pe a Imprens�

I
nhecer a leI e cum�

I
do a .partir da p.

resente dá a.
e .eID: cartórIO- ond: sera pri�la! .'

,

Oomunique-se Registr se e Publique, se.
�ait:raao durante 15 dias.;Se·' \

_' Prefeitura MuniCiPal/de Jaraguá do Sul 1.
alguem ,souber de algum Im-

d
-

M
'

d
-

'1'968' I .

d· -
".

p. b
.

- e • arço e .

�e lmltn�o acuse�o p:ira os
. r o I- -I- 'ça o 'Victor Bauer, Pr feitQ \Municipal

Í1ns legaIS. . ..:
.

AUREA MÜLLER GRUBBA '.'

. .

..
0 icial

'

Fica - tarminantem-ente
proibida a entràda de pes'
soas estranhas em meu

,

tarreno, IUO
.

em Braço
Ribeirão Cavalo-Nereu
Ramos, afim de caçar,
pescar, trancar agua e

cau�ar outros danos, não
me responsabilizando pel�
que p08sa acontecer aos

infratores. .

Jaraguá do Sul, 19 de
fegereiro de 1968.
SILVINO KIATKOSKI

. ..,.

ASSINA1'URA: I

Anual • • • • Nerl 6,00
Semestre • • • Ner$ 3,10
Avulso. • . • Ner$ 0,12
Número .traaallo • Ner$ 0,14

f M P R f fi, ft O O R I

Portaria n. 15
.

Victor Bauer, Pr�feito Muriicipat' de' Jaraguã
do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exer
cicio de suas atribuições; .

Resolve: ,

Portada n. 9 -

� -Desígnsr, Marlene Ana Nícolodelí, para Ieoío.
'.

' .'. .

'

nar na escola "Vitor Ko.Qder", da. localidade de'
�Ictor Bauer, Pretetto M�DlClpàl de Jarag�á Pedras Branees, a �artir da presente data,

do .SU1; Estado d� S�n}a Cetaríne, no uso e exer- Comunique se, Registre-se e', Publique se.
CiClO, de suas atríbuleões, \ Prefeitura MuniCipal de Jaraguá do Sul '1

.'
I

R � 8 01 Y e: \. de março de 196f:S. .

' •

'Deslgn�r, Fra�CJsco Salomon!' pare lecíonar :Victor\ Bauer..' Prefeito I Munlcipa.J
.

'na escola Vitor Melrelles da localIdade de Itapo- , f
,

• _.- �

cú-Hànsa, a partir da 'prbente /data� . .

'

Comunique-se, Registre-se e Publique·se" Portaria n 16
Prefeitura MunicipaV de Jaraguá do Sul, 1.

de março de 1968."", ;,'
Victoif Bauer, Pr�feito'Municipal

.

Victor Bauer, Prefeito Municipal de Jaraguá
'

do Sul,' Estado de Santa Catarina, no uso e exer�
cicio de suas jltribuições.

-

I '

Resolve:
Pôr, -à disposiçâo:

.

-

C, Do Jardim da.,:tn(ância "Marieta Satler Rubinl",
Md.rcia Maria Piazera, �ontratada por esta. Pr�fei· ,

tura.
Comunique-se, Registre�se e Publique-s�.
Prefeitura Municipal de Jaraguã do Sul, lOde

maJ;'ço de 1968.'
.

-

.-V1CTOR BAUER, Prefeito .Municipa�

. Portaria n. 17

11,. . /

, ". \ /,
..-

, Victor Bauer: fSrefei o Municipal de Ja:r8�uá
do Sul, Estado de Santa atarina, no uso e exer

cicio' de suas atribuições,
-

R'eso e:

Designar. Dalva Jer a Rocha, para lecionar
nas Ee:colas Reunidas Al no Kanzler, a partir da
presente data�

,

Comunique· se.' Regis e·se e Publique se.
- Prefeitura Municipa de Jaraguá do Sul, 1.

de março de 1968.
Victqr Bauer,

Victor ,.Bauer, ; Prefeito Municipal de\,Jaraguá .

do Sul, Estado de Santa Catarina,. no uso exercí-
cio de suas atribuições, "I

R e,s o I ve:
Designar, ' /,

Dorothi EddaNicolini,.\para' .tecionar 9as Esco
las Reunidas 'Albano Kanzler, a contar da presen-'
te data.

Çonft]"n1qoe-sê; - Registre-se e Publique· se.
Prefeitura Municipal de Jarllguá do Sul, 4

de março de 1968;
.

( Victor Bauer Prefeito Municipal

1--

'"iLen
'

;/

IP1ill��llcá�at
•

JOSé fmmen�õrfer,S/H. 1ndúslrin e ,Comércio
Inser. no C. G. C. do M. Faz. N.- 84430412 .

Assembléia Geral Ordinária
�dltàl de Co'nvocação /

\
, l

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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OORREIO DO ,POVO SABADO, dia' 9-3-1968 PágiDa 5

o Inglês, a' Língua Universal
Oonvídamos 08 snrs, acionistas desta socíe- O senher acredita no esperemo?

dade para- se reunirem em assembléiâ geral ordí- Acredito no Inglês. Esta a verdadeira língua
näría a realiser-se día 29 de março pv. às 15-;00 unlversàl que está servlnrío pare o mundo inteiro f'�horas na sede social à estrada Itapocuzínhe afitn comunicar. Não há uma cidade em nenhuma parte
de deliberarem sobre a seguinte do mundo onde não haja alguém que fala Inglês.

_O�DEM DO DIA:-
. Qile� viajou pelo mundo sabe que com i�glês

. 1. - DIScussão e aprovação de !elatorlo da
-e dólar. " não hlt problema, Nos Estados Llnldos, .

diretoria, balanço geeal, dem.0nstraçao. da conta
na Europa, na Ásia, e na África. João XXIII estava

d� Lucros e .Perdas �.demals documentos rela- aprendendo inglês, aos oitent� anos. E falou algu-
,clonados com o exerCICIO encerrado em 31 de de-

mas Ireses com Iaquelíne. Oitenta e cinco por ceare
zembro de 19f?-7,_ ; ," (86O/oJ da correspondência mundial é. escrita em

2, - EleIçao do �onselho fiscal.� suplentes ing1ês, Setenta PQr cenro dee revistas e quareute e
3 -.
- As�untos de Interesse "da SOCIedade, três 'por cerno (43%) dos livros cienffficos e técnl

Itapocuztnho, Jaraguá do Sul, 03 de março cos também. O português (aqui entre nós) não ehe-
de 1968.

.' . ga a um por cento (O,6Q/o). Nenhum estudo sério
Manoel F. da Costa,. DIretor Pres�dente pode ser realizado hofe sem saber inglês. EngenheiAdolfo Bartel. DIretor Comercial ras, médicos, economistas, todos' devem conhecer

.

......
.

A V ! � O
. �.. este língua" n'OS exames vesnbuleres de tôdas as

Achem-se à dísposíção dos snrs. 8.ClOn�stas .-grandes universidades o inglês é um "ingrediente"
os documentos a que se refere _o decreto leí nr. necessérlo Os professores- sabem que .sem o inglês,2.627 de 26 de setemb)o de 1940.· a cíência não progride. �,

� felizmente hoje há possibilidade, há chance
pera quem quer aprender inglês. .

.

-Hé equípes de técnicos "que fazem os livros
. mais perfeitos pare aprender a língue mundial. O
Insfltuto de Idiomas Yázigi, O lóstituto Cultural-

Pela presente ficam convidados os I senhores Bresil: Estados Unidos, são entre nós, duas escolas
eeíontsras desta sociedade a comparecerem a assem- especlallzedas no campo que nos ínteresse. E os
bléia geral ordinária 'a realizar se no dia 30 de abhl resultados estão aí. Alpnos da FAB, da Escola de
de 1968, pelas 14 horas, na .sede soctel, a !im de Pirassunl,loga em São Paulo, "Abafaram" �uma vta-
deliberarem sôbre a seguinte:

.

gern de esrudos nos Estados Unidos. Todos pergun-
Ordem do dla. ravem . onde, tinham estudado, inglês. No Yázigi.

1.) Discussão e a�rovação do balanço, demos- Como? Yé-zl-gt. "Isto ser americano"? Não é um
tração -de lu�ros e perdas, reldtorio da diretoria e instUuto ,brasileiro, era a resposta orgulhosa _ dos
parecer do conselho fiscal, I referente ao exercício jovens oficiais, Como última, �spe,tacul��)_ novid.ade
encerrado em 30 de deumbro de 1967; r' àe ensino, o Yázigi introduzirá,. ainda êste aDO" p

2.) 'Eleição do conselho fiscal; método .audio visual:. os diálogos serão projetados-
D.) Assuntos de interêsse sociöl. na tela enquanto O' aluho escuta li conversa.I

Aviso.. Após um tOtEt! de 22(\) horas de aula, O Insti-
Acham's� a disposição dos senhores acionistàS, tuto de Idiomas Yázigi, por exemplo garante ao alu

na sede social sita ná rua Domingas da Nova, 102, no que seguiu o métodO, o domínio das estruturas
08 documentos a que se refere o art. 99 do decreto da hngua inglêM. O resto vem com a leitura. E, so-
lei n. 2.627 de 26 de setembro de 1940. bretudo, o Institutp pode garantir o. que é mais im-

Jar�guá do Spl, 30 de jape-iro de 1968-. portante; pensar e falar em Inglês. Mais' de 200.000
Adolfo Antonio Emmendoerfer, Diretor' GerenIe . alUDOS hã 16 anos, ·em todo o Brasil, fizeram a ex-

RaimUndo Adolfo. ETnmendoerfer, Diretor ITécnico perie,úha e aprenderam Inglês..

1.828,88 ,
.

Assembléia Geral Extraordinária I

,.376,795.75 Sã� ,�onvidildos os' ac.ionisl(lS da Jirma\.FE-
. CULARIA RIO MOLHA S.A.. para a assetfiblé.ia
geral extraordinária

_

a realizar se no d1a öD de I abri'l
de'-1968, pel�s 17 hor�s, Qa sede social, sUa na rua

Domingos da Nova, 102, a fim de- deliberarem sôbte
o' aamento do capital, com reavaliação 'do ativo de
ácôrdo com a Lei n, 4357, de 167.64·�· coosequ2óle
alteração dos estatutos.

Jaraguá d,O Sul, ' 30,. de janeiro de 1968
Adolfo Antonio Emmendoelfer, Diretor Gerente

Raimum;lo Adolfo Emmendoerfe'r, Diretor', técnico

Manoel F. da Costa S. A.
Comércio e Indústria
Assembléia -Geral ordinária

Convocaç�o

.
,

·Instituto de Idiomas YázigiIndústria de. \Calçados
Gosch. Irmães S.I .A. /.

B.EL&TÓBIO DA DIB,fJTORIA
Senhores Aclonístaa

.

Atendeud.o às determlnações �statu�ãria8 e pras
crições legais, cumpre à esta diretoria apresentar
vos OB documentos referentes ao exercício' encerra
do em 30 de dezembro de 1967 a demonstraçãc-do
atívo e passivo, demonstração da contá de lucros e

perdas e o parecer do conselho fiscal.
. Pelo estudo dêstss documentos, podeis verifi
car a situação desta sociedade, qua se apresenta
sólida, Rendo .o resultado do exerçfoio satisfatõrto
permitindo a distribuição dedividend'us compensador.

]j;ste, senhores acionistas, é o relatõríe com que
vos apres8ntamds os documentos'. do .exereícío de
1967, os quais serão submetidos à vossa apreciação
na próxima asaembléia ordinária.

Jaraguá do Sul, 12' de janaire de 1968.
INDÚSTRIA DE OALCADOS GOSOn IRMÃOS 8/A.
Walter J. F. Goseh - Diretor Oomercial

.

/ "BALANÇO GERAL" .... encerrado sm 30 de dezembro 'de 1967
ATIVO

, \

39845,5'5

. Imobilizado
I Imóveis e Benfeitorias, Atho Imo
bilizado c/Reavaliação
Eslälel
M6veis e.Utensílios (Ma triz e. Ft-

.Iíaís), Máquinas e Acessórios. Uten-
sílioe Diversos, Veicubs e Ssmosentas,
Marcas e Patentes.

"

Padicip ê çóes
Banco Oatarinense r,,0 �!!!��., 00

RealizAvel
'

'. �/' <, , �

Inventários (Matriz l" Filiais).. E ! (
.

m ':.. \ �
préstimo Lei n . .,1.474/51,\ Depó�it J:

\ ttic. ..; )�.
Fiscais, ,Reaparelhamento Ecolllom -�/.' �-��,�, i/
co. Taxa de Melhoramentos, Emprés "'Ii,.}·� _:'-':.\'�
timo Eletrobrás Lei n. 45-16, Obriga-

J V .....

ções Tr�balhistas, DElpósito SUdene,
Depósitó 'Decreto. �ei n. 157/67, De
pósito Sudí:'ne, Thulos a Rßceber.
VelAres Transitórios .

Seguros Prêmios Suspensos
Disponibilidade,

.

Oaixa e Bancos
, Contas de Compensação .

.

Ações Caucionadas, Fundo. Garan·
tia Tempo de ServÍço c/N�o Optantes.

126.611,55
Fecula rlia· R ilo Mol ha S. A.

Assembléia Geral Ordinária 1

Edital 'deConvocação

I.

198.016,69

221,64

Id.2�,44

Caoperatiua Burreóla 'Mistl' "ltajarl" ltda.
I '

< •

Ficam convidados 08 Senhores associados, a

S8 reunirem em Assembléia Geral Ordinária. no

diJY23.de Março. de 1968, às 14 horas, na séde da

Cooperativa situada em Itapocuzinho (Vila Chartres),
Município. e Oomarca de Jarag�á do Sul, "Estado

vação e Limpeza, S. llbst.ituiçã.o e Oom,êrtos. Gombus- de Santa Catarina; para. delIberarem' sobre a
31.663,02

I seguinte: -

.

tíveis. Impôstos e Taxa!!!, Telefône sêtos e te pgr,a- I'

mas, 1)espesas Bancárias, Outras Despesas AdmiDls ' Ordem do Dia�
tração.; Veículos cjOústeio, Conservação de Maquinár

_ 1260425,89 rio, Desp'esas d�; Viagem, Salário Desemprêgo, In
denizações, Fundo qarantia Tf!mpo de IServiço, Ju
rDS Di,pendidos, Descontos Disp�ndidos, Lucros e

1.821.88 Peroas, Feudo de(Depreciações s/R"avaliações. Fun-
376.195.75 do p/Devedóres DuvidOSOS.' FllnGe de Re�erva. I:egal,

.

/
. - '. "

, Fundo de Reserva EspeCIal, Saldo a IS.poslQao da

Jaraguá do Sul, 30 de dezembrp d! 1-9.67 . .Assembleia.
INDÚSTRIA DE CALQ,ADOS GOSOHIRMAOSS/A. NOr$ 1.024,424.16
Walter J; F. Goso� �. Diretor Comercial, -

.
,

C R É O ITO'
.

. .' ;'

�����.O��to� Schmo�kel contador CR.C·S.O L605

Merca?orias Transf�ridas p/Fil.iais, Ve�d�sr Bot��ogo JF1llltc�[lJll C�lI1llbe\
,. '. -'

'

"LUe'ROS E PER'DAS"· 30 d· Vendas FIlIal I, Mercado1'las Transferidas p/FIlIaiS" :_ 1. ':
.

-
.

Demonstracao. da Conta d� '.. em,
.

e
Vendas Filial 2, .Mercadorias .Transferidas pW!l�a!s, EDl.TAL DE (jONVOVN�Ao ., dezembro de 19&7 Vendas Filial 3. Mercadorias Transférietas p/FIlIaIS, Pelo prest'lnte �dital tle convQcação. ficam cQn'

. O É S ITO. Vendas' Filial 4, M'ercadoriás Transferidas p(Filiais, vidado� os senhores sóoios desta" soaiedac.te, para
Oompr.as, ·Embalagem, Impôsto sÔbre PrDdutos S.alário Família Juros Auferidos • .oescont�s Aufe� assistirem à Assembléia Geral Ordinária a reaHzar

Industrializados', Impõsto Mercantil, Fre'tes e Oar- rld�s, O��ros Resultado,s, Inv.e�tárlOs MatriZ, ,lnveI?- se no dia 10 de marQo' de 1968, as nove .(9) horas,.
retos, Força e Luz, ·;g,alários e Ordenlldos, S�gur:os t�rlos FIlIal I, ,Invent�rlDs Filial 2, InventárIOS FI-

na sede do clabe em Barra do Rio Cêcro, a fim de
Acidentes de Trabalho, Outras Despesas Fabr.lcaçao, .la1 3, InventárIOS FIlla] 4.

deliberarem sôbre a seguinte
' ,

Oomissões Dispendidas; Mercadorias Traósferidall NOr$ 1024.424.16 .

O R DEM D 'O D I A
'

da Matriz, ODml>ras Filial 1', Mer�ad���l:ls Transfe· .' 'Jaraguá do Sul, 30 de dezemlJro d,!' 1967
ridas de Filiais, .Impõslo Mercantll.FIlIall, Ord��a' INDÚSTRIADE OALCADOSGOSCH IRMAOS S/A. 1. - Prestação de Contas
dos Filial 1" Alugueis Fi1ial 1, Lyz. e'Te��fone FIlIal Walter J.' F. Goech _ Diretor Comercial 2. - Eleição da 1'1ova Diretoria
1, S&guros'Filtal 1, Outras DespesQs :FIllal 1. Ir:n- Eugênio V. Schmöckel contador CRC-SC 1.60á DEC 51.089 3 - Assuntp's de inte-resse dU: SociedadePÔS\os Filial 1. Mercadorias, 'l'raDEferl.��s d� Matrl�, .,.Parecer do Conselho Fiscal ass. Harry Marquardt - PreSidente
Compras Filial 2, Mercad�rlas Transfernlas d,e. FI- �,.,' .' .

r.

. I
Hais Impôsto Mercantil Filial 2; Ordenados FIha12,. Os, abaiXO 8sslßados, membros efetlt'os ,do. .:·..•..·.Jft,.·..• J •

..·.::.:� ..
•
..
• • $·' • :'..•..: J� : � ::

:m:lu;�s tJ!��ls 2h���s�sTF��:�ln�;r���S��S�ifi��.02� .����I�E�Q1�o!D8�Ci��3öHA��:lo�·I����;. � nr /�fD rn'a nd O A Q� r'I' n � m' an n �Mercadoriªs Tram,feridas pa Matriz, Compras FIlIal tençlo exa�mado devrdamemte o Balanço Geral. t= U (j II R. O .

1:1 . II :
3 Mercad�rias Transfer'idas de FiUais. Impõsto Mer- demonstraéão da Conta d� Lucros e Perdas, Rela- i=

I
.1'

.

_ f :c�ntil Filial 3, Ordenados Filial 3, Alugueis FiÍia13, tório da DiretDria e

demai.S
(Jontas referent�s 'ao

�� CIRURGIA DO ESTOMAGO _ VIAS BILlA- iLuz � Telefône Filial 3, SegurDs Filial 3. Outras exercício de 1967, encontrando tudo em perfeIta oro :

RES, INTÉSTINOS _ Ciru-rgia de Senhoras �1Des pes a s F i 1 i a 1 3, I m pôs tos Filial 3, dem. manifesta� favoravelmente ao (lrÍfério a�ota- : ;>
Mercadorias Transferidas' da

M.a.�r.�z: Oomp!as
Filial-

d�.'.
por e�t�nd.erem que o mesmo consulta os lOte-

!�
'DiagilósUco Preco.§.. do CAncer nas Senhora.s i�4 Mercadorias Transferidas de FIlIaiS, Imposto Mer- resses SDCI8IS.

. :' :Jc;ntil Filial 4, OrdenadOS Filial 4, AlogueiE Filial 4, E, consequentemente, êste consel�o é de p�re' � Con,,,lt6r;0 • Ru. A:tlt", Müller It; 76.0 ��
, Luz e Telefône Filial 4. Seguros Filial 4, Outr�.,) Des- ceI' que as contas e docu�eDtos apre�18d?s sf']sm : 3t pesas F. iHa] 4, Impõs. tD.S. F.�i1ial 4, �.onor.árl.os' Ad.

- apr01ado� p.�la ASS.em.
bléla

Geral. OrdlDár.la
doe se- S {AO LADO

00. NÖV.O
HOTEL)

:)mini-s-traQão, Honvrãrios Consêlho Fiscal. Ordenad,l)S' nhores RCiomstas-
. " \t� Das 9 12 e das lã: 18 horas FONE, J 384 :Funcionários PreVoidêrncia Social. Seguro&, Matenal

.
Jaraguá do Sul, 12 de �anelro d,: 19�8.·. H :

de Expediente, PUblicidàde e Própaganda, O'o'Ose1'- Ingo Splitter. Edmundo Splttt� ...., MarIa JoestlDg r·�.....··v·....;;...t:O.....,......•• ..·.,:'!."· ..m:�..··".·...··v.,.....r..·r..........·r·.. '!.t ..-:;c

..,../

Ião Eliolvel
Oapital, Fundo de Reserv8_ Legal,

Fundo d...� Reserva, Especial, Fundo
Ide 'Deprecia�õe8, Fundo p/Devedores

.

Duvidosos, Fundo p/Aumento de Oa
pital, Fundo de Indenizações '1"r8ba
lhistas, Fundo de Depreciação Rea
valiaQ�ó, Fundo Especial de .Aumen
to de Oapital.
Elluivel

\

Contas Correntes:
Diretores, RepresentaD\e,'Diversos:
Oon�as T'ransitórias

. Fornecedores, OperáriOs, .Oorre
ções Monetárias Sa]do a Disposição
da Assembléia
CORlas de Compensação
Ações OaucionadasJ FumtoGarantia

Tempo de Serviço c/Não Optant.ßs.

Edital de Convocação,
Assembléia Geral Ordinária

21'6,877,96

1. - Pfestação de conta.s do exercício, encer-
rado em 31/12/67... .

2 ..
- Eleição' da Nova Direto.ria. .

3. - Assuntos de interêsse coperativista.
ItapQcnzinho, Jaraguá do Sul 28 de Fevereiro

de 1968. '.
.

'

'.
"-

Irio José Bortolini, Gerente

, I

'"

i
I

I
"

)
/

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



'\

r .
, \

I

Assis*a .ao ,Grande Festiva. Esportivo de 16,e,'i7 dEi' Março,
No 'Estádio "Max' Wtlhelm�' I-I Àtrações .Máxima�: S.EYR. Tigre-(Joinv,ille) x E.C. Juventus - Êst;rêla'
,

' ,"
,

/, E�C .. (�oin')ilH�rJx', C.A. Baependí T ,E.C. Perl .Ferrovíárío (Ma,fr�) x A.R.' WEG.'
,;

.

'

, ,\". .' . f " _( "

, ;,

I,

, :C· ·0, "R', 'H ,

.. E'· "13". 'O' o' o \

\ \c .

'p ll v o A'Arrecadação' . E�tadual .

,
_

Notlclemos com/ satisfação a arrecadação esta.,
, \ 'J •

dual 'no Município de Ieregué do Sul, que no m�s
________________�_. ------------------------ de Fevereiro de 1968, alcançou novo record financei-
�NO ,�LVIII JARAOUl DO SUL (SÂNTA CÂTARINA)

I
SÁBADO, 9 DB M:ARÇO, DB 1968' -4 'N.O 20474' roo Darnos abaixo um remospecto da arrecadação do

\, '�����������=���������!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!l!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,!,!!!!!!!!!!!!!,!!\,��, !!!!!!!!!!!!!!!!!!�/!!!!!!!!!!!���:�!!!,,_==' Bstado em nosso ,Município; -

"
',' 1966 1967 1968

O OUE VAI PELO t'� IONS Edital- de .'Leilão NCr$ 69:826,34 NCr$ 114.413,86 7��! ��IJ�!�;!
/'

"

r'

'

O Doutor' Lauro Derek'a Oliveira. Juiz' de NCr$ 114.884,33 ' NCr$ 186.546,66 NCr$ 303,499,71
.

d .Direlto da Cotnerca' .de Jaraguá .do SAI, Es- , ' [Mês de Fevereiro,
'''='='''''''''''=,======,= tado de SaDta Catarina, na forma Lei, etc: ,-

, De �atab�ns as classes con_Âer,vador..as e a po-

'O Líons 'de Jaraguá do Sul Se
'

\. '
/ ' 'pulação. que aceleram o progresso de n,ossll terra.

, •
I ,',','� ,

:- FAZ SA�ER a todos os que o preseme edital ,.. " "'/ .

.dlará a Primeíra Interelubes do virem, ou dêles conheeímemo tiverem, e Interesser

Norte Catarínense possa, \qu� hão de s,er 'arr�)llatado,s"_po� quem' meís Leia" bém essa hístertaha.;
,

" /'
_

der� maior lance oferecer, ein frente as portas do
',_

" ,_
-

Será no próximo dia 17 de março a reuníão interclu-
Edifício do Fo��m, ,��, dia ,18/de marçe vi�<l0uro, às que' e' .maís u',ma' , .estorínha '

bes dos Leões de Canoinhas" São Bento do Sul, Corupá, Ja- 10 horas, os lmöveis p-er.t,encentes a JO�r;. LINQ ll�

raguá, do Sul,. Jo1nv1lle-Centro, Jonville-Norte, e São Fran- KRAUSE, e que jorem penhorados nos auros de h- t
. 'h

'

cisco dó Sul. �,' ,. ,
" ação executiva que lhe move a firmà-, T. V. RBIMBR que IS orln.a..,.a . � .:

Vasto programa de recepção, e cODgraçam�mto' eltá LTOA. 'abaixo descriminados:' ,

'

, ,

'
.

..
'

" .) '"
,- ,I ."

sendo preparado.. O 10c�1 da confraternizaçlo e de debates, )', O � 'T N'OQ
,

_

_ ,ßra uma vez uma Jamllla que tinha um psr,
será a se�e da Sociedade' Assistencial do lanador ao Vale <.

a, - D I,; ERRE -J; contíguos" �.om. "a 'uma mãe, rapazes, môças e criançaa,. O,s' filho'S�
do Itap�cu �x,-Assoclação,Rural de Jaraguá do Sul na estrada <:Ile,a total de 1.000 mz, sendo 626 m2, d� pnmeiro como eram bons [araguaenses, gostavam de esta, �

,

Jaragua do Sul/Btumenau - km. 4 -, g�ntilmente cedilio terreno e 436 m2" do s'7gundo terreno, srtuedoa na da .de ler Mas êles quase nunca liam nenhnmâ, para este fim pelo seu Presidente Sr Affonso Franzner cidad de Guar m'i' c
'

s ,. t f t
r e.ue jer. , Uo!

A\;re'QIlião vis&', debater 'tem�s lêoníst1cos e,de interês- ...
.

e
"

a' rim, om a segura es ,con f<!n a. revista católica. Por isso -não. eram Qatólicos mut-.
,

,
se da região, sendo qne o Lions de Jaraguá do Sulaprovei· çoes; frente, c0n:! ,64 me r!>�, ccrn-e .Rua �8 de a�osto, to atualtzados. Um dia a família descobríu a revís>
tará a oportuni�ade para apresentar aos visitante. a NOVA fqoClos, com rerra� de M�rIO �onch!, em duas Itnhss ta REPARAÇÃO. A famflia ficou etuallzadísslma>JARAGUA. Aqu��� em que o clima de prosperidade, e en- de 25 e 29 metros; extremeneo a Leste, com, terras 'Mas' d f comecou óUItro p oblema domo li ,re.:'tllsiasmo de' Cli8scer é sentido 'no ar. A grande maioria de M,a'rio:! ""onchi com' OI:. metr'os' e a Oeste tambem '

8, 'I' VJ
,

'
r

, .:. '. '"
de indústrias locais' está s,endo percórrlda pelos Leõea e 80- ,\K,," c,CJ: • ,

' '. 'vista :só 'vinha" c�da três mes:es ele-s brlgavsDl
licitadas ,a colaborar. DO progr.ma, oierece�do para- sorteio com, au.as ��.hiJ,s ,das ,terr...as ,Ee Ma�Io Ronchl �.Car-, dem,ais para ver quem a lia primeiro. ,O 'pai en ..

,

um produt'? de sua fabricação. ",
"

'

.

los .,Klelne, siluado, �a Coma�ca ae Guaraf!1Jr1m e
tão comprou' um'a revi'sta para cada um na f,ami":A tese do Liona de Jaraguá do Sul" ao reivindicar.., a r.eglstrado, PO CartorJ'O de ReglslrQ. �e Imovels desta 1'& IHoJ'e êles são católicós atualizados' 'que nãQ ,

sede da prlmeua interclubes para a�nossa cidade, f,?i a de ,Comarca, sob n. 28369. I
: ,.' ..',

'

,

'\ que, localizada no, centro da Região 1,-10-A (Can�i$as a 'Á" -,
.

f
' '.
d b

_

d,
' brIgam' por caU8a da. reVIsta da famIlla.

São Franc1sco do Sul), teri!l as 'melhore�, condiç08s para ss�m serao r� er! os ens all1femal�, os pClr '

, . MORAL DA HISTORIA:
,
tra�er os membros. dos diversos clubes. Visayalll' jiin�a, tra- quem maiS �er � maIor lan,ce oferecer 110 dIa e �ora_ Ie

Escreva para REPARAÇÃO, .

zer,o maior núruero ,possJvel de visitantes para mostrar ,supra menclonadQs, E par;a que chegue a notícIa li
, RUA OÃROLlNA SANTOS '143"in 10cco" a nova J",raguá do Sul. Moti�ar com o nosso' en: público' e conhj�cimenlo de todos, foi passado o "

Mé' GB ZC 16
'

,

' '.

tusiasmo o interêsse pela nossa cidade.�, " d'·,) ,

'f
-'

d I d 't
' ler" ,

'

;.,

O programa oficia� está assim composto: I?reseD e e I a Que sela a !xa o 0.0 'ugar. e cos uma, ou pergunte aos noyiços, de Rio Cerro, o que,
81°0 hs. Recepção e apres�n,tações. ��,por•.a� do For,u,�, e 'publlcag.!) no

�
Jornal }ocal

qU� dizer essa historia de "Revis_ta de 'tamanho
: ,_ .10,00 hs. Reunião do comite assessor. '

, . �orrelo �o Povo. Dad? : e p�ssado ,ne�1a \ CIdade
pe

I enio para gente com cristianismo de tamanho
, 12,,30 ,hs., Almoço chul'rasco e galeto ,_', de Jaragua do SuJ, aos .nnra dias do mes de 0.0- d .. ':
13,SO hs., Confraternlzaç6o. :' ,,' b CI 'd" \'

' g.ran e ... j
, Se conseguirmos sensibillzar 'os visitan�es ,

com o' que vem re o ano e ,mi no�e_c�nt'os � se�se.Dla e sete.
,�'�.,--'�� --:-

� -:--_

lhes podemos, mostrar a cidade e s�u pr04utos .(0 que aquL Bu, Amadeu Mahfud, scrlvao" o subscre�I. I. '
�'

já se produz térem{)s canseguido olobJetivo de noaia festa - " ,

ó
a) Lauro P,erena Oliveira

'l
�.

NP'LJ'Sl1RIALe promQvido a
"

'

_ l �

, Juiz de Direito , C.Â /), II _

,
Cidade de J�raguá vdo Sul JS o �oder I Construtivo de 'A pl:esente copia rconfere com o original; dou fé. V� ) (í.seu povo. I

NÓS SmlVlMOS \

.,
. .'.' Jaraguã do Sul, 3O,'�é novembro de 1967., �

�1
o

lI!!'''' 11T'�'
.

� .'.'
.

"

, ,
'o �C'iVáO:

•

Am-:,de� Mahlund' 0" CO''l.L.I.\CIAí'i " li';
,

prestigie',lt Esporte, Jara,,guaens,� "ndú,stri. de Calçados,Gosch Irmão, lA.
/

"
., .\ '.

�o f)E \nr�,.�CO�PAREÇ� NO ESTÁDIO "MAX Assembléia Geral Ordinária \,�, r,J�A
%, II"',

l"!ILl:IELM" NOS DIAS 1& E 17 VINDOURO�
\ "

'

EdiW· de ConvOcação
-

'. ". -ri", ,

,

'

,

'E ASSISTA AO'GRANDE,FESTIVAL :B.:S:P(JR'- -Peto prese"l,e: ficam convidados' os Senhores ,�'I,
\
';: ,�" ,

TIVO PATROOINADO' PELA A: R,WEG. )
"

acionistas a comparecerem 'à assembleia .

geral 'Qrdi
,ná.ria a reaHzar:se no dia 26 (vinte e cinp,?) de abriL

\ '
do correnfe ano, 9 (nove) horas na sede, ;Sócial, afim "

de deliberarem' &ôbre a seguinte ordem do dia:
No local. esm�rado serviQo de Bar ,e .Res'�ur!lDte

'

,,1,0) _, DiscusScijo e aprovação do Balanço' e de.
---------_------_.-----...; mais documentos referenr�8 ao, exercício de 1961.

20.) _;_ Bleição do novf) Conselho Fiscal.
D<!} T" Assuoros de interesse sociaL

c

'J�taguá do, Sul,' 09 de Fevere1ro d'e 1968.
\ Diretvr Comerciâl, ,Walter J. F. -üasch ' '.�,

, NOT A: Acham-se à d.isposição dos senhores
, acionistas. no esérifório, desta soci�dade; os documen
ros d ,que se refere o artigo 99 do decreto Lei' nO

,
-

Ficam c(>D'vldados os srs. sócios ii eomparece- 2,627, de 26 d,e 'setembro de 1940. � � ,
,

,rem a uma Assembléia Geral Or.dinária," a realizar se '" ,

\ j
- I'

.,

na sé'de s'ócial do 'clube, à rua Seme MatM, às 20 �'�,
"

�",',��,(i)�(i)����" ,hora� do dia 30 de Março de 1968, 'afim de deliberar
sôbrt> � seguinte ordem do dia: fn\ no '1LunHo 7J 'A1,pi � Ifl\ TIlI71 d)) ,

, ,1.0) - Prestação de conJas do Diretoria, relativo t" ����,�'_'� ����������_���.!:, t
,

ao ano de 19f?7; ,.
> \,." \_"

ti -�--�--���--�� ,
2°F'- HQmologação da escolha pelo Cons�lho i' ADVOGAPO nos fôros de i

I'
,

_

Deliberativo, Diretoria e -Conse,lho,' Fi.scal, do loclli
para'- a construção da futura séde social; \' São Paulo-GuaÍlabara-E s ta/d o d o Rio de - ,

1'0) QI
-

d C Ih Dlb t, J·anelro:..BrasUia.," '. \l�\u;lI. If�. co "CYCLEAIRE'"
hiêni,;'- �9��jçaC:97g. o�se o e i;rativo para ,o

� ,Prdces�amentos perante quaisquer Mi.
", /-:----��t. .xC V$.IVO, m) -

,

,Pelo 'comparecimento, imte,cipaQtlmente agradece t nistérios, Aujtarquias e Repartições pública i \ c::Io

•

'(Fri.p e 'Calor)
"'-

,

A DIRBTORI-4 � �m' geral' '),�_ " �

B�rtoldo Klitzke - Presidente I t Escr'itó ie) C l' 1 I N'O\.:LOJaraguá ,do Sul, 02 d� Março de 1968;_' ,� �venida' F:anklin �:o:e�eI;, 23 _ GruPo30� t--:-.\�'".\". \ MODERNn, '

'

(
,

,. ,(Fone: 52-1894) ,

I
! i

\

,

'- ' ERA7r'VEL� Z C '_ 39 ," �
� .. INSLJP ,

,

'

. 'Avis� ,aos'> Líderes Rurais do· nosso Município,!, R�_9/ dÉ��:?@ei�� GUJ\NABARA
' ,'�,,' i

',�_
'"

1\ té._ 15 m�e ses
'I Estão 'convidados 'à\ partIciparem de' uma reu- ���(!)��(!)���rer.-�

niãJo dia, 14 de Março à8 14.30'horas na escola (t---.........._...........,................,.......__ ....,...._...,....._..,,_.._..................

�I,"Jarsguá", em Jar�guâ do Sul. todos os LHleres f::.·.···:�P···�r
..

·a·····m
..

·�·a··t··a···r··.··;o······d···e···s··e···l:·O··:··�,···�···"· ...•......:.�moradoras nas comunidttdes de:' Ribeirão· Grandef" .

do Norte, Barra'. do Ribeirão, Nereu Ramos, 3 Rios,

�Hapocuzinho, Rio da Luz e Rio Cêr�o. " �. Só Um bom, queiJO01
'

I'

"

••�A finalidade dl:l reunião é avaliarmos o trabR.·
lho do 8no que passou, plant'jarmos Q trabalbo ::: Q,ueijo m,arca, '�C.0RUB,_,Á,", ::HI para 1968 e di�cuti!'IilOS a organização, de

- um ,.....' l,

CÖDselllo de Des�lDvolvimento Mun,ic,ipal.
.

�"i:.· jE, 0",, )�),elho,'r",:,que '��,"" ,', ',' !:.:}, A '�Dtecipadamente agradecemos seu compar�- � _ ','
-

"

mento. '

'

" ,', "

.

'/ ....'

r

�
C:;,'·....,.,W.......··.r·.·;...�r··· ... ·:'q·:·\:··I� ;:

....v:....�'IO ...�... ·.·�...••..... • ..•....·'!.·'D
",'�

� \ .'/
.

J

,
"

,Clube" Atlético "Baependf
Assem�léia Geral Ordiná�ia.

,EDITAL,'Df CONVOCAÇ�,O

\ '

I:

\ t
... '

J
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