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Orgão de maior penetração rio interior do nordeste' catarinense'
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Sod.tI.tI. Gra/lce ,A"nnltle LtJ•• Correio do Povo
um Jornal a

Serviço d� PovoJARAGUÁ DO SUL, (Santa Catarina) Bäbado, 16, de Màrço d� 1�Ano XLVIII
.'

,

,Retorcida ·sam condições 'para ter G,inásio
E$ta afirmação acaba públicos, como o Senho'r à Comreeão eomposta do �lIda, fecbando as porrasl e responsáveis -que n á'ol ARENA). no pl-enáfio da

de ser feira pela Seéreta: Secrelário\51a Educação. e Pr�feiJo Viciar Bauer e dos aos. �éUS filhos dessa ne brincam em se,rviço. Do Câmara Municipal de Ja
ria da Educação e Culru- .Culrure, que ainda não vereadores Octactlto Pedro cessaria instrução? contrérlo, a sua edmlnls- raguá do Sul, com relação
ra do Estado de San Ia acordaram pena' a nove Rdmos e Orlando Bernar- Sabe-se. egulilmenle,. 'treção esterâ írremedtevel- eo mal redigido oficio da
Catarina, em oficio datado �ra e vivem aquele velho díno da Silva, Quando que o pedido da criação mente comprometída, E ôecreterle da Educação,
de 9 de Fevereiro d.e 19M. ststema de stmplesmeme evrsrou.ee com o sr. Ivo do ginásio, ·f.oi aprovado Santa Catarina continuará foi bem a reeposre a o s

A-, mentfesteçäo oficial é ocupar a Péste para satís-. Silvei·ra, em Palácio, onde pelo sr Osmar Vieira, De aquela unidade da federa- descuidados 'homens que
decorrente d� um expedlen .Ieções pessóete, ao envez ficou assegurede e criação legado de Ensino, sediado cão (esta, sim!) que não cutdem da instrução dos
te enviado pela Câmara de'adaplá,la e dinamizá-Ia do ginásio, Oll a notícle é .êm 'lotnvüle 0.5 'escalões rem condições de aparecer nossos filhos. �1

'"

Municipal de Jaraguá do' em favor de um ensíno tendenciosa e, nêese caso, supertores é que mudaram no cenérlo nacional, por-
Sul, que acolheu unênrme eüctente e moderno, capaz falhou o '�ec::retári,o . da � orlentação.' 'que seus Itlhos, se , entre

Pena. é que .não estives-
.

mente considerações do de rivalizar com os dos Educação, que teria se
.

ESlá na hora do sr. Ivo devoram nume polttlcelhe sém presenree para ouvir

vereador. da ARENA, Pre- graudes centros".do País. transformado em moço de Silveira cercar-se de outros rasteira, preludicando" o
a opi.IJião dos

.

Senhores

sldeme dequele ag�emjação A verdade nüe e crüe recados'pere satis'fazer uns homens, principalmente da- seu nenírel desenvolvi- Edis;

.parlidária. Senhor j)CJd!Ci- foi opvlda segunda feira, cuplnches que ainda vivem' queles que Dão atendem mento, , Pobre ôenre 'Catarina.
lia Pedro Ramos, DO sen-. no plenária do Legtslatívo por estes bandas, infelici- eos recados da politica dé A reação dos Senhores Para ondetlevam es s e s

. tido de que Iôsse instala de Jaragu6 do Sul, quen- rendo a terra Que se esfor- eldele, De homens sérlos Ve r'e a d o r e s (Iodos da caminhos?
.

do um ginàsio normal ne- do a Secretaria' divulgou çe por progredir.
quela prospera e POPUl05d a sensacional 1!0tíCia,�fir. ôebe-se que a Barre do

����:,jade do 09SS0 Muni-
. �oa�: p�� s�������� ��' �!� ,�:r��;l�;�On��b����, Professor Julio Tavares· da' Cunha Mello

o ofício enviado à
I
Câ Educaçêo e-Cultura e com em numere munes veees / "

,

mara Munterpel veio com o "Concordo" do Senhor maior menor. que Re,rorcí- Repercptiu dolorosemen
.:�I

éram

sem.
número. lado pä 'rua, atravessou-a

um 'sem número de erros Governador, .de que R�tor- da tem assegurado o seu te por todo o Estado. a F . und d' d
.

12.m desespero, sendo ce
d I f d

'

d
.

h d
. . .

.'

I' , ',. ' ez seus es u os es e "''' .....
de ati og,ra ia e e por ct a não ,UD a con iç<?es gll!�StO ,I!�f,!!!� ,,co!p o que 14. g,ue, correu· CêI:'�2, 'O' 'Cur�o 'nt!ftfiMi.' 'éUe- -r ij

" _I,
,- -

�. "

tugtrê'S, -

(I -'1J1Je r�ftêrê' a pára ver ioàfalado' 'tiin gi estamos pl61Jamen�e de da cataslrofe aUfomob1hs- G'
.'

I
.....

b
'.

d
Ihida tambem pelll fataU,

desorganizaçãO' por que násio normal p�ra os seus acÔrdo. _' tlca do dia 9 em Joinvi!le. G:�:::: SãD;tUj:nÖo�urs� dade, e hoje encoDlra.se
deve eSlar, passando essa Quasi JDil aJunos em idade Mas porque enJao Re- Especialmenle Jaraauá

.

•

. ,
, "

.

b' Científi<:o, cursou na Fun hospitalizada em Curitiba, ,importante Pasta Governa de frequentar aque}e está torcIda deve fICar despre· ficou traumatizada com a d
-

G '1' V
I d· J S'I' 'd 'd' I ,; . _.. açao elO 10 argas em

H Lmenla o sr. vo I.velfa glo a VI a esco ar. falIdlca ocorrencla. quatl- Nova Friburgo, ne El:>tado no ospital São . ucas.

,e. além de partir de
.

uma Verdadeiro ou Dão o oU ,d��se so_ube que uma das do Rio e no Colégio La- "Correio 90 Povo" co.
Secretaria que é de. Cul cio, com as intensões que ORec,onhe- VIl!maS era o Professor fayefle ,na çidadel d.o Rio
fura e ,Educação, deu uma podem ser classificadas de JuliO Tavares da Cunha ele Janeiro.

m9 toda JlIrdguá, associou,
demonst�ação pública de bÔéls ou más, o fálO é que .Cl·m'ento ,do Mello, o lU LINHO. como

'

Se as homenagens postu-
'que desêonhece completa- alguma coisa' deve l'I1ere, éra conheci'do em Ioda a Preparon-se com esmero

mente a �ealidade do en cer reparos. .' SenhorEm- cidade.' para o Vesfibular Q qual mas ao JULINHO, e agóra,
sino em território catari· Ou a manifestação do, -

Jovem, com apenas, 2ã ,prestou junto. li Facul�ade daqui, renova à toda Fa-
nense, rilu.léU da E�ucação é' ve baixador anos .ainda desfrutava dos de Engenhllfla da Umver-
Infelizmente ainda cOJl rídlca e, assim o Senhdr .

'

. encll�tos' de uma Lua de sidade �ederal em Floria-
finuam a, existir homens Governador teria ,menrido Confor.me estava 'pro- Mél, pois casnra com dona nópolis, rindo depois a

gramada, realizou·se ofi Ana' Helena dia 3 de feve transferir-ee para a co::J- Procopiack, os seus mais
cialmente a visita do DI. reiro pp" q.uando se viu -gênere de. Joinville, onde

sentidos e cOl,1lovidos pê.
plomata Ehreo·fried Von arran.cndo violenlamente iria este dDO receber o

Hollebem ontem à tal'de pelo destino inexorável, graú de Engenheiro, sarnes e a sua irrestrita

a Assembléia L�gi81ativa dos braços �e sua ,ov�m Empreslava <> brilho de solidariedade néstas horas
do Estado. Deldgnádó pelo es.posa. de seus ?al�, lr-

suo inteligência. capacida�' amargas. rogando à ,Deus.
Presidente, Leeian, Slo· maos. cunhados, sobrmhos de' cultura e conhecimen·

'

ci":' (j' fvinlki para saudar o Em- e sogros.
. . to�. Il"cionando a cadeira que e a lO os orça �arll

, \ baixador da Alemaoha ,Nossa cidade•. por seu de 'FíSICA n. ÕO Ano cçnformarem se é: () m li

Ninguém desçonhece que Rural.
.

, Ocidental em nosso pais, POV? b�m e.senslvel ti dôr Científice do Ginásio Ma, cruel reálidade e consolo
ós Imposro� recaem ca�a 7. - Contribuição Sin o d!!putado P�drp Paulo alheia, IIl)edlaramente pres'

.

•
.

•

dia mais violenfos 'sôbre dical de Empregador. Colin para �urpre8a .do 10", as mais comoventes rista. de JoinvlUe. além de em sua dôr.

contribuinte e também sô-' 8. _ Instituto Nacional ,representant� germâDlco homenagens ao JULINHO, ser alto funcionário dó
/

bre o, trllbalhador rural de Desenvolvimento Agrá- e dos pr6p�10s. coleg�s levando aos seus inconso'; Deparfameoto de estradas .-----------

,assemelhando se às for- rio INDl\ (que por srnal parlamentares improvl láveis pais,' Dr. Mario e. a,e ��d�gem. ·f·M.P· .ßffift'�O'ft'lmigas que depilam uma êste áno veio violellto). sou e� co�reto !llemã,o, Dona Diva, o cálôr de JULINHO, foi um bom

árvoi'� de tenras fôlhas, 9. _ Fundo de Reapa- �m excelente dl�cur$ot sqa �mizade. apfeço� con" rãpaz.
'

.

O Jornal dà MlJnhã, de relhlJmento EconÔmico ' tec�nd? progn�stlco\_ra· sideração e solidariedade
C çula dlJ 'família Quando I\S medidas

Ponta Grossa',' PR.. em ONDE. vorãvelB e con8ld�ra90es humana. oma ca
. '.' de ordem geralQAo <>fe-

elogiosas a8.atuals rela ° JULINHO. q'ue lara- sempre mos,rou�se um fi- recerem aos emprega-sua ediçãQ de 2ã de DO- tO. - Seguro oDrig�· -, ,.'

.

auá VlU nascer em ãO de !ho _ exe,m_Plar" excel�nte €los proteç.ão contra os
vembro pp, publica, uma tório (agoraestatizadomais ÇO�,8 . Br�sll-Aleman�a junho de 1944, a todos I�mao•. otlmo cUDhado e riscos de acidente e
rellJção de 13 impostos um pas.o no "Dntido da OCldent!ll, quer no âm�lto tiO carlDhoso Ú r'
Que incidem sôbre a agri'-

<> ""'" econômico ou comerCIal, cativava, por sua persona-·
. danos à sa de,. Icas

cultura �ociaJização. , destacando também' 8 lidademarcante, acendrado Sua jovem esposa. daDa obrigado, por lei. a

1. ...:.. A tributação' à' 11. __ Instifuto�rasileiro co�trjbuição do p�vo ca., amor a lustiça ,e reto' ca- Ana H'eleoéJ. ao pre{)eochilr fornecer gratuitamente
Elelrobrás com ãlo/'o sô- de Reforma Agraria IBRA· tarlDense. no, aprimora.,. riJler, Os seus amigos a, brutal tragédia. do outro equip8menro� de" pro-

bre o consumo de ener. ··Célebre". me�to dêstés laços de teçAo ,individual, tais

gia elétrica. ,12. _, T:sxas "Estaduais amlz.ade fraternal. O sr, ----- como óculos. luvas,
2. - Fundo. de Assis- Von H.oHeben a�radeceu LA'NZNASTER

'
- máscaras. capaoetes,

tência e �revidência ao.
lã,. -: Taxas Municipais c?moVldoe.externoucoo- '.

.

"

_

,

• O SEU RRLOJÖEIRO cintos Oe segurançä.'
Trabalhador R.praL ,����

VIte pl,t..rl,t. que - conror- calçados e roupas 8S--

ã. - Impôsto de .Cir me frISOU t�xtu&lmente Luiz _L'anznas,ter t.'em a grata satis. peeiais. Procura co-

culaçäo de Mercadoriá' Ve..de-.. o excelente lDtérprete o Inhecer\a
lei e cum-

t(17.67%) sôbre a 'venda. acompanhass� . dUfa':lte fa-ção de com1).nica� à PraQa de Jaraguá pri-la! 1 j

4. - Correção Monelá- 2, tem�nos (juntos) com sua estada de CIOC.O dias do Sul, que �estabeleceu·se cQm relojoa� --------,-
ria do Ati va Imobilizado_ 15x46 cada, Da Rua Rio pelo Vale do Italai.. O ria e oficina de consertos, ã Av. Mal.

I"
'

�5, - Impôs'o de Ren Branco - Jaraguá do Sul que não se verificou, pe-
'

.

O Anunqo' é a

da (Que é declarado pe- �) fato de ter o deputado Deod0ro da Fonseca ß\o 364, onde aguar- Alma do Negócio .

Ia Cédula G. lenha ,ou loformaçóes ne.sta L �dro Paulo/Oolm 8SSU- da a preferencia e as ordens de sna .

d
- roIdo anteriormente ou

,
-------....,- ",I�I'a,nSeu.nmClaenátnioe.ste, I. ,

não renda. "tem que pa· re açao. .

. ."

-

dl'''stl'n' t.o. cll·entela.gar")' tros compromISSoS t8m- II

6,":'" linpôSfO Territorial �»-.�� bém de carât�f oríeial. _

milia Mario Tavares· da

Cunha Mello e Mig,uel

Os il11poslos que
rec,aem �ôbre a

agricultura

,
'

I

-

:I '

/

..,
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



BNDBReço:
Caixa Postal, 19

.

I\venida Mal. Deodoro,-210 .

J.aguá do SUl • S. (;at_rina'
__________, <=><=>��c=><=>�

PEQAM CATALOGO

ILUSTR�DO
I. Leopoldo)Seidel
_. CORUPÃ -

,1

Relistro' Civil Cosinlielra
Aurea �üller .G.rubba, Oficial, Procura se cosinh�ira
de:> Re�lstlo CIVIl do 1.0 D s: eorapeteate para traba
tnto aa,Comar�a dejaragua lha'r em' Curitiba, em

.
- do Sul" Estado de

.,:
Santa residente de . casal' senr

Catanna, Brasil.v :

filhos. \

Faz saber que compar.ece- . . '.'
.

ram no cart6ri�. exib.ndo es salarlOln!cialNcr' 100,00 ,

documentos exigidos pela lei I�form.açoes na Comer"

atim de se habilitarem para
cíal VIctor

.

casar-se: Jaragu' do Sul.
. �� ,

"CßHßfIO .00 POUO·:- .�u;;:; Indústria'da Calçados �osch Irmãos S.A. o��!!�L��oDf\té.S��i� de

fundação' ffrtur mo ler 1919) A blé G IOd·
-,. Direito da, Comarca d� Guaramírlm, Estado de

,
"

,....
-

•

'Fr"tfl�ras e Orna",enb;s ssem éía era r Inarla Santa, Catarina, na forma da' Lei, etc ...
.

Em.prêsa Jornalística
'. -.

�."
. ,r

.

Faz saber, a tödos quantos � presente edt
"Correio

• �lVs°�Q" Uda. Laranjeiras, Peoegueiros,
P I

Edital. de Convo�daçd'ão S h' tal, com o prazo de trinta (30) dias virem, dêle
Diretor Kakiseiros, Macieir,as, Ja- e o presente ficam' convi a os os en ores conhecimento -tíverem ou interessár possa que,

Eugênio Vitor Schmöckel botícabeiras.utc. Roseiras acionistas a comparecerem à assembleia geral ordí por parte de LADISLAUe PAULO KRACZOWSKl,
Dahlias, Camélias, Ooní- nária a realizar-se no dia 25 (vinte e cinco) de abril brasileiros, sendo o primeiro solteiro e o outro
feras, Palmeiras, eto., etc: do correnre ano, 9 (nove) horas. ne sede Social, afim casado, residentes e domiciliados no Municipio

de deliberarem sôbre a seguinte ordem -do dte. de Massaranduba, desta Comarca, por intermédio
, 10) - Discussão e aprovação do Balanço e je- de seu bastante procurador Dr. Hslío Alves,_foi

mels documentos reterenres ao exercício de 1967. requerida uma Ação .de Usucapião de um imóvel'
20) � Eleição do novo Conselho Fiscal. situado ao lugar Iundos do Benjamin Constant,
30) - Assuntoe de ínteresse sectel. Mnníclpío de Massaranduba, conténdo a ärea de
leragué do Sul; 09 de Fevereiro de 1968.. 21.4 35� ins2, extremando. ao Norte, com terras de
Diretor Comercial, ,W�lter J: �.' Gösch Harry Kinckoffell, na distância de 800 metros, ao

. � O T A: Ac�a�m:se a dlsPo�lçao dos senhores Sul, na mesma distância. com terras de Artur
aCl6mslas no escruono desta SOCiedade, os documen- Borchet, herdeiros de João Saplinski e Damião

,

tos d que se. refere o artigo 99 do decreto Lei no Kinchískí, a Leste, medindo 535,88 metros, com

2627, de 26 de setembro' de 1940, ditas de Ladislau Kuskoski e, ao Oeste com 210
, -\

metros, com terras de Arthur .Borchet, Feita a

justificação 'previa. da posse foi. a mesma julgada,

Ed' I d LI""
procedente por sentença e. para que chegue ao

. ·l·t·a' , 'e ,:e·iao· conhecimento de tõdos mandou expedir o presen-
. .,,' te edital que será afixado nOl1u«ar de eestume e

t' O>D.oUlor Lauro DereirG .Olrvelre, Juiz de publicado na forma da Lei. Dado.l-e passado nes-

Direito da Comarca "de Jaraguá do.Su...�ee- ta'cidade de Guaramirim, ao primeiro 'dia do mês

rado de Slinte Catarina, ne forma Lei, etc. de março do ano' de mil novecentos e sess,enta e

. ., oíto, EU, (as) Renato Carvalho EiJcriväo, que o

FAZ SABER a rodos 08 que o presente edital datilografei e subcrevo .

virem, ou dêles conheeímemo tiverem e tntereeser (as) ,Carlos Ronald Sehmldt, Juiz de Direito..
posso, que hão de ser arrematados por quem mals � CER:I'IDIO

Otwin, Klehm' e v .ENDE-8 .E der e maior lance oferecer, em frente às porIas do Certifico que a presente cópia confére com
. Lúcia Utpadel' 1 Proprie!lade, com cata, Edifício do Forum, no dia 18 de março vindouro, às o original do que dou fé.

-'. .... .
Iita' Av. Mal Deodoro da 10 h

..

õveí t t' JOSÉ LINO
'

G
. .

1 d
.

d 1968Ele, braslleleo, solteiro, FODseca, (Próximo • Igreja
oras, os Im veis per enceu es a

. uarammm, . e março e

'comerciário, netural de Matriz), KRAUSE, e que foram penhorados nos euros de (as) Renato I arvalho

Rio do Sul, neste Esta- Demai8 informa9lSes Desta ação execunve que lhe move e firma T. ,V. ReiMER Escrivão. �

do 'domiciliado' e resi. reda9f.o. LTOA., abaixo descriminados:, \A� """"""""""""""' "'_"'_'''''''''''''''__'''''

dente em, Rio do Sul, nes- a) -' DOIS TERRENOS,. cOiufguos, com a ..

�
•. , •••••••.•.••••••••: ,

••. r .••••.••:
••.••.••

:--jt E t d f'lh d B ��� área tolal de 1.060 m2, sendo 625� m2; do primeiro : "P' t' d .. ' =
e 8 a o, I o e ruo

terreno.e 436 1'n2, do segundo terreno,. s,i.tua.dos na :.' ra ma ar ° eseJo. .

'

=.no Klehm e de Leonlda Cure leus males e poupe leU

1Kl h bom dinheiro comp..ndo na cidade de úuaramirim, com as seguiotes confronta f: SÓ' b
'.. , -:

e m.
ções: frente, com ,54 me ros, com a Rua 28 de allôslo; F um om queIJO. =

do::���:��:���'afO��iJ:., FARMACIA . NOVA fundos,- com ferras de Mário Ronchi, em duas linhas f= Q
.. "CORUPÁ" �l

ragu' do .Sul, ,domiclli� de ROBERTO -M B'OBST
de 25 e 29 metros; extremanáo a, Leste, com terras l� ueIJO marca =J

da' e resldente em RIO . _ :
.

.

de Mário Ronchi,. com 25 metros e a Oeste, tambem : �,. Ih h"':1CA II t d' t't a que disooe de malOriOrtimea· com dilas linhas das lerras de Mário Ronchi e Gar- f: '

.

° me or que . a.
.

:
.

erro ,nes e lS rl o, to aa praça e oferece seUl arti. los Kleine, situado na Comarca de Guaramirim e f: =
fllba de �alter Utpad.�l gos á preçOß vantajosos reóistrad.o no C�rtorio de 'RegiStro d�, Imoveis desta é.... ··..··�:··.....·..·..· ..··.., ....·..··,··· ..=��r·.·'!j.··.':l··.·······��,········.·�ö

. e de Mllda ,Prochnow
.

er

Utpadel.
.

Av. iGetúlio Vargas Comarca� sob n_/28369.. fi), :>,. -'

'lo tlVu5l1 !AL
.

ASSim serao refendos· beD& arrematad.os por 5 b I �'Edital N. 6.606 de 12 3·68
�����

quem mais ,�er e �aior Jance oferecer no dia e �ora, . t (I.
.

.' -,

:-- __.,_ supra menCIOnados. E pera que chegue a notiCIa a ,o
.' ..._. ..

'

i���u�:::lere Atenção -público.e cog,hecimento de lodos, foi passado o OIU COA{IgCIAllT'� � .

J?resente edital que será af!x�do no luga,r. d�costuma", "1. t.,
Ele, brasileiro, solteiro, Agric.ultor, as porIas do Forum, e publicado no Jornal local,

'

lavra$lor, Qatural de Ja- "Correio' do Povo". DadO e passado nesla cidade /.

.

_

faguá do Sul, domicilia· Ouça ·tOdas às sextas- de Jaraguá do Sul, aos trinta dias do mês de no.' '.

.

Ó
--

�
I

d,O e resIdente' em Rio feiras, à 1,30 horas da
Cêrro II, ne�te distrito, tarde na Rádio Jaraguá, Eu, Amadeu Mahfud, escrivão, o subscrevi.

.

fj�'
.

.

O \

filho de Walter Utpadel o programa:
'

"
'

I

a) Lauro Pereira Oliveira

�
, .;

e de Milda Prochnow flntena Rural Juiz de Direito " ..
.A

Utp�del.'
, .' A presente copia confere com o original; dou fé.

' .,

Elá, brasileira, solteira, Este pr'ograma é feilo Jaraguá do Sul, 30 de novembro de 1967.
doméstica, natural de Ja- pela ACAReSC espe· O Escrivão: Amadeu Mahfund

raguá do Sul, domicilia· cialmente para o Sr; e

da e residente em Rio sua Família.
Cêrro I, neste distrito, .---------\---
filha de Guilherme Utpa- . '

deI e de. Ida Dallmann --------�

Ufpadel. .

ASSINA1"lRA :

Aaual • • • • NCrS 6,00
Semestre • • • NCr$ 3,10
4vulso. . , • NCr$ 0,12
'Número atrasa6l0. NCr$ 0,14

Edital n. 6.605 de 11-3-68 -------,

(

/

HI�erto .. Bauer 8.H. ('ln4ústrin e Comércio·
.'

'I

:,E para que chegue ao co'

nhecimento ,.de todo�. mandei O haslea'mento' dd.
pa�sar o presente edital que Bandeira e o canJO�.
será publicado pela impre-nsa ,do Hino Nacional são
e em: cartóriCl' onde, sera obrigatórios, umaivez'
afixado durante 15 dias. Se por semana, em todos
alguetn: sauber d� al�um im: ,os e$tabelecimeofos
pedtmell�o acuse.'G p.

ara

051
de

qUalqUer. gr,iSu de
nns legaIS, .. eosino, públiCOS ou
AUREA MULtER GRUBBA ') particulares. .'
.' O ll;ial '.

.
'. -

,

Campanha de Educação·
"

Civiça "
Assembléia Geral" Ordinária

,. ,. ··_c.:

Edi�l de:Convocação .

I
. . .

.

, Pelo presente ficam convidados os Srs. acio·
nistas d�sta Sociedade. fi . comparecem a' Assem
bléia Geral Ordinária, a realizar-se na séde social .

.

Rua Mal. Deodoro da 110óseca, 739 em. Jaraguá
do Sul, as 15 horas do. ;dia 29 de abril, afim de
deliberarem sôbre a seguinte ordem' do dià:

1,) Aprovação)1o balanço e contas do éxer-
cício de 1967, .

2.) Eleição do Óonselho Fiscal..
,

3.) Assuntos, de· iDte,resse da 80cie,dade.
Jar�guá dö Sul, 06 de março de 1968.

Alberto Bauer - Presidente" \ .

Acham[se_ à disposição' dos srs. acionistas,
os documento� a que se refere o artigo 99 do de
:creto·lei 2627, de 26.09,40.

. \ t·

Exclusivo com "CYCLE'.AIRE"

(Frio' e Calor)
• NOVO
-,. MODERNO
.INSUPERÁVEL

)"" "
'

,,,,"

lo'se flOlOundorler sim In�ústria 8. Comércio
Inscr. DO'C..G. C. do M. Faz. N.· 84430412

Assembléia Geral Ordinária ������@6)"_��
Edital de Convocação 1 "" lro lL'lUln° 71" AI p � t1\1l1l71 dJ)' ,1.

P�Io presente ficam convidados os senhores lIcio, { 1UJ � I.I.J IW \\" .J) \LV 11.& � {
nistas a comparecerem ii assembléia' geral QrdinéiÍria' ......._...;,-..................__.........l.-_________ ,
a realizar-se 00 dia 26 (vi-nle �eis) de Março do cor· { ADVOGADQ nos fôros de

.

{
rente ano, ás quinze horas na séde social" áfim 'd'e 4 São Paulo-Guanabara-E s ta d o d o Rio de'
deliber�r)em soôbre ,fJ :segurbte ordem ddo tlia:

i 'JaDEiiro-BrasHia.
.

.

i1. - iscussao e aprovlJção o Balanço e -

mais documenlos referente ao exercício Prôcessamentos perante quaisquer Mi.
de 1961'. { nistérios, Autarquias e Repartições Públicas

�.•). _ Eleição da Diretoria. �
em geral.

.

a.o) - Eleição do Conselho Fiscal.

i
Escritório Central:

4,°) - Assunlos de inle�es8e' social. Avenida Franklin Roosevelt, 23 _ Grupo 303
Jaraguá do Sul, 6 d� Ma'-ço de 1968 (F 52 894)L '1 E d" f D' C \ . I"

.

one:. -I '

UCI ammen or 02r - !n'!ora omerCla .

.

.

Acham-se a disposiçao dps 'selÍhores aeio_: � Z C. -:- 39. �,
. .

"

nistas no escritório desla soçiediide, os documentos'

L'
RIO de JaneIro

;.
.

�.

a que .::se refere o arllgo 99"do decréro.!el D. 26:a, Est�do 9a GUANA�ARA ,
.

de 26 de Setembro de 1940.
,

.
. \

"

��<!J��<!J���� .

I

.

l ' "

I,
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OORRijlQ DO. POVO SABADO, dis 16·3-1968

Ião EliU11B1 _

'Capital 'em AQões;-Fundos: Reserva Le
gal. Aumento de Capitàl. Depr6ciação,
'Deprediação C/ReaValiação, Devedores
Duvidosos, Correção Monetária e In-

, denizações
Elilivel

Credores eQl" C/Correntes; Letras Del

contadl,ls; Dividenpos; Obrigações Esta
tutárias e Fl1ururai'

Conlas de 'com,ensleã, , '

,Seguros Contratados; Caução da Dire

toria; Duplicatas Caucionadas

Ind'ustrias ' _B!��!��.J!aauf
.

S. A. Instituto' de Idiomas Yázigi
o Inglês, a' Língua'Úníversal

Senhores Acio.pistas:" "

,
'

'
/

Em obediência aos dispoeitivos legais e esta- O senher acredita no esperaato? Ficam convidados os srs. sócios a comparece-

tutá,rios, ,imos 8J)resentar � V,. Ss. para o devido .

Acredito no Inglês. Bsta a verdadeira língua rem a uma Assembléia Geral Ordinária. iii realizar se

exame e consequente déliberação o Balanço e da- unlversel que esté servindo pare o mundo inteiro se na séde social do clube, à rua Seme Matar, às 20

mais documentos rela�ivos Ba -exercíoie findo em 31 comuntcer. Não M uma cidade em nenhuma parte horas do dia 30 de Março de 1968. afim de deliberar

de dezetnbro de 196!. ,Permanecem.os a dísposição do mundo. onde não haja' dlguém que fala lnglêa, sôbre 'a seguin� ordem do dia:
.

-

'

de VV. SB. para quaisquer asclaraelmentcs.
.

'" Quem viajou pelo mundo sabe que com inglês 1.0) - Pres"açã� de contas da DIretoria, relenvo
. , . e dólar ... não há problema. Nos Estados Unidos, ao élno de 1967;

,

.

�

Jaraguá do Sul, 2 de janeiro de 1968.
-

na Europa, na Ásia. e pa Africa. João XXIll estava, I 2.°) - Homologaçêo da escolha pelo Conselho

DIetrich H. W. Hcfenuesslar, Diretor Presidente aprendendo inglês, aos otrente anos. B falou elgu- Dellberatlvo, Dtretoría e Ooaselho Fiscal, do local

BalanGo Geral Encerrado ',em 31 de Dezembro de 1967 mas. Ireses com Jaqueline. Oltente e cinco por cearo para a construção da furura séde social;

/',
" (850/oJ da correspondência mundial é eserlta em 3.°) - Eletção do Conselho Deliberativo para o

,

Transcrito DO Livro Diário N.o 1'3, às folhas inglês. ôererita por cerno das revistas e quarenta e biênio - 1968- -- 1970.

N .•s 206/15, registrado sob N.o 10.807, em 91067, frês por cerno (43%), dos hvros ctentíllcos e técní- Pelo comparecimento, antecipadamente agradece
no Cartório Ci.n de Jaraguá do Sul. cos também. ° português (aqui entre nõs) não ehe-

.

A DlRBTORIAI
A T IV O

' ga.,..a um por cento (0,6°/0). Nenhum estudo sério ßertoldo Klitzke - Presideóte

pode ser realizado hoje sem saber inglês. Bngenhei Jaraguá do Sul, 02 de Março de 1968.'
,FilO:, . ICRS

"

I ros, médioos, economistas. todos devem conhecer

Terrenqs; E!diffci08; O,asas p/Emprega- ieste língua, nos exames vesubuleres de tôdas as '"
' '

. dos., Miqll.inas;
. Moveis e Utenstltos; ,-

gran.de�'. untverstdades 0, to1lês é um �'ingre�enle" Bit,.·
'

)lr10'Di 'D l'ldú'llrl'a e C�llé'rC'I�I'
Ânálh:�s, e 'paúç�as; 'Yeículos e Máqui- ( �eC�ASS�rto. _Os, prof�ssor,e:s sabem, que �s�m o 1�glês I ': U u U.H. "

nas À.gricolâs;' Jlell1aliaoão do 'AUvo I
,JÍ

a ciencra nao progride.'
.',

'. .'. .

Assembleia Geral Ordinária-
lmpbiliz'ädÓ;, Iostâlâçõ.e's; : ReJlp:resta- >O"., ',i " :�

� E feLizmenfe �,hoie,.háhPossib,tlidádet há chance l.
'f' "EdjtaJ 4� Conv�,o, '.

,mentQ; "l.teflo��8',!lm�n,to 'COD1rll\aé:lo cr. .
' para ;'quem quer_ a�render mglês. ,

' i ' '

Itabíra, '

.

546.U7.83 Há .equlnes de téeni,eos,.,que :l�zem .os livros . pelo;pre��D.t,e licft,m, ePDYldadps, ÓS, 8rth, aeíe-
Realiz',él . .

'

',�'
-:

-;

�aJ,� Re�f�!t9;'para a�rende� a I1ng��" mundial. O Dls�as des!a 89���d!ld8 'a, cf)�patec�r."m a --A_ss\�m'.
Merqac;loria,,,e Matéri.al Pdm.e; 'a:l.PtQ-, :�', - • rn,S'tHuto, '<Ie Jdi'omlls _ yázigi. "O Insfifilt-o Cultural' bléía (leral,Ordmárla, a realízar-se na, séde soeíal,

xarifado; Empré,stiÔlOS. CQD;lpulif6rios; c;,
; 'B_r"sil: Estados Unjdos, sãO: ,'entre nõs, :<SUllS, eScol�� ,Rp,� ,t(ªJ� ,pdº_�º��L_d'i., .F�n,�e�a� 99�� ,e�. Ja�ag�á

Segur;os � Vencsr;' Partidipiil'c;õés; Notas :., e�'peciaUzad!ls no" campo' Que ,nos inleressa" e- os do �Sul. as 12 horas do'dia 29 '«e 'abrll,,,aflm de

à ·CobraI'; 'Duplicatas a Rec-eber e D�· ,resultados estão lit Älunó.s da: FÀS .da Eséola"cte dellberar�m sô;bre 8' segllinte 'l)l'dem do ,dia:

fedores em C/Oorrentes
. ", '.

'61�t416,46 Piràssuliunga em'são Pau,fo, "Abafár�m" numa \;i6- ��� '. t.)}\pt'O!8Ç;ãO�;d�t�al�nço;'ec'çõPta�rd() exer·
Dlsponl,el'

.

.

,

\ ,
gem çle eSludos nos Estados, Unidos. Todos pergqn ÇH:I� de 1�9!' ,

'" ..... ',,' _,' ,",

Caixa e Baocos \ 34.449.41 lavam' onde' tinham estu�aao inglês. 'No
�

Yázigi. !_' 2.] Ele1Çã.o do. _C?�seIJlo F,lscal. '.-!
'Conlas ,de, Compensação' Como? Yá-zi.gi. "Isto sei' americano"? Niio é um '

' 3.' Assuntos. de "lDteresse da Socledade.

Contratos de Seguros; Ações- em Cau· .

'-. " insiOulo brasilei,ro. �rll a respo,tl2 orgulhosà dos, Jaraguá do Sul. 06, de ,ml!rC;l) de 1968.

ção, Baocos O/GauçãQ' 250 330.49 jovem� oficiöls_: Como' última, es.p�tacular novidad'e ',Alex ,B.arg .

- �r�8Idente. ;,:' ,.:,
/ 1.443.644.19 de ensino. o Yázigi' introduzirá, ainda' êSle ano, o Acham.,.se à dtposu;äo dos ,,�rs..aclonlst�s, os' "

método aÍldio visual: os 'diálogos serão prpjetados- docume!lt�s a que se refere o artigo 99 .do de-

na tela enquanto o aluno ,escuta a conversa. .

cretd·l�l 2.627, de 26.09.40.

Após um lotai 'de 220 horas de aula, ° lnsti-

�uto de Idiomás Yá:tigi, por eXl':mplo garanle ao' alu- F e c ti I a r i a R i o ,NI o I h aI S. A�
no que �eguiu o_ mélodo, o domfni,o dd� estru�uràs

f\ .

,da lingua inglêsé!. ° reslO vem. com a leitura. E, so-
."" - Asse�bléia Geral Ordi_?ária

(,J bretudo. o Instiluto pode garantir o Que é mais imo'
•

'.

.

EdItal de ConvocaQRo .

.

3 portanle;
.

pensar 'e falar' �m Inglê�; Mais d� 200.000
.

'

.

. ...' '.
.

� .' ,

623.4 1,17 alunos, há ,15 imos, e91 todo o Brasil, fIzeram a ex- . �ela preseme. f1cam convlda�os os sellhores
Periencia e prenderam lnalês ac�?mstas dest� �<>.cJ.edad,e � comparece�em a 8sse�-

a •.
I' bleuJ geral ordlnarlil a realIzar se no dia 30 de abril

de 1968, pelas 14 'horas, na sede social, a fim de .

deliberarem sôbre a seguinle:
Ordem do dia.

Manoel F. da' Costa S. A. 1.) Discussão, e aprovação do bllianço, demos·
250.,33!>.49 \,

_Comércio e Indústria Iração de luc�os e perdas, relalorio da d,ireloria e

1-443.644.19 _parecer do conselho fiscal, referente, ao exercício
'. Assembléia Geral ordinária encerrado em 30 de dezembro de 1967;

DemonstraGão da Coata "lJIcros' e Per�s"· Convocaçäo '

'

2) Bleição do conselho fiscal;

CRÉDITO Convidamos os snrs. acionistas desta socie-' 3;) Assunlos de interêsse SOCial.

Lucr<rBruto e Re'ceitàs Diversas 969 06;�.20 dade para se reunirem em assembléia geral ordi- A h d' ��isdo h
..

., nária a realizar.se dia 29 de março opv. às 15.00
c am se a IspOSlçao os sen o,res aCloolstas,

DÉBITO horas na sede social à astra,da Itapoeuzinho afim
na sede socilll sita na rua _Domingcs da Nova,,;102, 4.

, de deliberarem !!Iobre aseguinte
08 documentos a qu� se refere o art. 99 do decreto

Despesas de Fabricação
. ,340,816.84 ORDEM DO DIA:-

lei n. 2.627 de 26 de setembro de 194:0.

Despedas de Administrap.ãO e Vendas lQ4.326.•86 Jaraaua', do Sul �O de' J'lInel'ro de 1968
'Y ? 1. _ Discuss�o e aprovaçã.o de relatorio' da e • C}

.

•

Impó$t08 e Taxas 280.543,77
diretoriá, balanço, ge:aJ, demonstração da cônta Adolfo Anlonio Bmmendoerfer, Diretor GereoIe

Fundos de Previsões r 66.708.17
de Lucros e perda8 e demais documAntos reJa'-

Raimundo Adol!o Bmmendoerfer, Di.reto� Técnico

Funelo de Reserva e Aumento-Capital; -

v Assemblé Ger I E tra dinâria
�

á 86 '666 56 cionadolJ com o exercicio encerrado'em 31 de' de- ,
.

.

la a. x o�

;Ditidendo e ObrigaQões Estacul rial '.

zembro de 1967. '. Sã. convidados os aclpliistlls do �irma FB·
96t.062�20 2. _ EleiçAo do, ooDselho fiscal e suplentes C�LARJA RI�, MOLHA S.A., para li assembl�ia

JarQgul do Sól, 2 �e j&neiro de 1968 3. - 'Assuntos de intere8se da sociedade. geral extraordmaria 'lI, realizar-se no di. ãO de abril

, Itapocuzinho Jaraguá do Sul 03' de março de 1968, pelas 17 horas, no sede social, sita ·nll'rua

de 1968.· !. '-.
• Dqmingos da Nova, 102, a fim de deliberllrem söbre

Mànoel F. ,da Costa,' Diretor 'Presidente o aumento do, capital. com reavolillção do .Uvo de .

Adolfu Bartel, Diretóí' Comercial. IIcôrdo_com II Lei n. 4357, de 16,7.64 e conaequ�nfe
, A V ISO' olleraçao dos !stlilutoS. .' .

.

.' :- Acham-se à disposição dos SDrs. acionistas Joragua do Sul, 30 de JlInelro de 1968

os docu,iDentos a que 8e refere o decreto lei nr. Adolfo ,Antonio Bmmendoerfer, Diretor Gerente

2,627 de 26 de setembro de 1940. Ràimliodo Adolfo Bmmendoerfer, Dlrelor ,téCDico

',Assembléia Geral Ordinária
,.- EDITAL OB CONVOCAÇÃO ,Relatório da Diretoria

Clube Atlético Baependi

t
,

PASSIVO

569.882,53 .

/

Dietrich H. W. Hulenues.1er, Diretor 'ere&id'Jl�e
.

'Rodolfo F. Hufenuess1er, Diretor G�rente'
,

'Hild,egard Hufenuesiler, I
- Diretor Comercia.· e

Guarda LivrO&' ORCSC 533
. .

(',Parecer do Conselho Fiscal
'I" • •...• -' •

Os iDfrll"'BS&inadoS� Membro.s do Oonselho Fis·
cal da firma INDUSTRIAS REUNIDAS JARAGUÁ
SoA., depois de terem lido e examinado minuoiosa

m�mte o Balaoço'Geral, encerrado em 'l"de ,dez�m
'bro de 1967. 8 Demonstração da Conta Luoros e

·Perdas·', o Relat6rio da Diretoria. os livros de COD

tabilidade. Registros e demais docu.mentos compro'

vantes, referente ao menoionado exercício financai

ro, certificaram-se da e�atidão e perfeita ordem,

motivo porque' os recomenda à aprovação da As·

sembléia. Gera! Ordinária. {
•

Jaraguâ do Sul. em 2 de janeiro de 1968.

Eqgeni'o Juergeos
Virgílio Rubini
Willy Inlorp

bp. Reinoldo Kiu..:;'"
==!!=�=ADV04ilADO ! i
Escritório ao lade da' Prefeitura ,

JARAGUÁ DO SUL

Vend'8· se Vende-se,
, ,

Um ótimo terreno com

CBsa_ PQs8uio:do pastagem
sito à estrada Francisco

Um terreno, sito nll Ilha
da Figueira c�m 2.500 .rn2.
e contendo uma CIISll de
Uladeira.

de Paula. Triitar com o

Proprietár.io sr. Leopoldo
Informações com o Sr.

Carlos Hard,t.
Meeyr. ,

rmt��ALÕEMJiO
. ;�7HE;�n , I)

II CLfNICA M�DICA - CI,RURGIA GERAL ii
fi Hu

.

"
.

,

' r
n

' . "
.• JI

�:i
i

ULTRA SOM li

ONDAS CURTAS -, �
n :R. ULTRA! VIOLETA' '. II
II Rua Presidente EpitAcio PesBôa' 704

'

li
�_....;_ =----------------- J

�
-----_...._- -- ---------_._-----_

.

.
.
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Coo e 'I'I'UJ' ß' /r I '-'MI" ti' "II'.'j'.'rl" lldJ,. J
'

' ,

'F b -I
",

S A'
.

Pelo presente edital ficam eenvocedos todos
p rU li, or CO 1 S, UU" aragua - ,3 ,ri

'

•• 08 asso,ciadoB em pleno 'gôzo de seus pireito8 sill-
,

C' \ "
'

dicais para se reunite,m" em 'Assembléia Geral
J_ , Edital de, oDvocação 1

.',
\CGCMF} 84 432-4.26 :'

' ,Ordi�uiri_a, no prõxímo dia 25 �e .Març�, ,às 9,30Assembléia, Geral"Ordinál'�à' A ibléía (G
'

1"E t dí
,',r. horas ,da manhã na Séde do SIDdlc,ado dos ,Tra-

"

-

r
, /, : ssem el� era, \

- X raor Inar�a, belhadores ,Das Indústrías "da ,Constru,ção e' do
'Fica\m convidados os Senhores associados, a

! �' Edital de Convocação M�bil!ário . sito à BU,a" �eJ' Procópio Gomés �eâ� r�unirein em_Assembléia Geral ,ordipária,. DO
'

...,.. _' ,

., Oltveíra ns, 157" nesta, cuiade,/,para tomarem con-
dia, 23. d� Ma��w de 1,968" às, 14. hOf88,. na séde da São "convidados o .srs. -aeíonístas 'd� Jaraguá h8ci�ento8 e �deliberarem sôbre a seguinte', or�em
çoo. I?er�tlva, SItuada em Itspoeustnhc (VIla Ch�rtr�s), Fabril S/A., a. 'C®1pare:c,erem à,Assembléia Geral do dla:.." ,

Mumcíplo;e Comarca de_ Jaraguá do Sl1l", Estado Extraordinária a realizar se no dia 5 de abril do, 1) Leitura, díseussão e votação p'OJ' eseruttníode Santa 'Catarina; para deliberare� sßbJe a cerreute ano'às '16 . horas' na .ede social' à rua secreto, do relatório d8' diretoria., balanço fi.Iiance.i
seguinte:

.

"O d' d D·'
'
I Jorgé Ozerpiewicz. 590, oéêta' cid�de :�� "J�raggá ro e demoneteação ,

'

"

. , ''..
<, , r em o r l�, " do Sul, para dellberârem sôbre a segutnte , 'dá aplícaçêo da ContribuiçAp, Sindical tudo reteren

,; 1....:.. Prestação de contas do exereícío, e.ncer-' ORDEM DO,DIA "
te .ao exercício de' 67, jun�amente com 'O respeetí>

�adö em 31/12/67,." , ... I -'- ,,Aumento do �apital Social e]. aproveita- yVO parecer do conselho fiscal;' ,

, 2. - Eleição' d� Nova Diretoria. mento do Fundo Esnecíal�pL ,Aumento de .éapital{ ,2) Leitura, discussão e votação por escrutínio
:,

c 3. - Assuntos de lnterêsse coperativista. resultante de 'correção morie.tál'ia,· e recursos da secreto, da proposta orçamentária para <) exereí-
." Itapocuaínho, Jaraguá do 8u,1 28 de fevereiro Conta> de Lue-ros' em Suspeos'ó; ..: ,

" \" "ió de 69 e o respectivo parecer do conselho ,fh�· ,

de 1968." i'. - "
•.

, '1I'� Altét�,çiô dos .Esta�t1l.tos Soc�ais.;·, cal, ,

, ','
I

"
'

.

_'�', '

'� ", 1rio José Bortolíní; Gerente " \
" 'III __;, Assuntos öe·qnterêsse 'da socíedade, No caso de não haver número legal para: a

'cJar'aguá do Sul, 14 de março ds 1968 realização, da assemblête ora convocada, fica 'mar-
, ,

'I Jaraguá';Fabril S.A. ' cada para às lO, horas no mesmo local e dat� que.

t' :'0'"g"'r',ii"-�d',:O\.ß,-m'"001'O' > ',Han8 Gerhard Mayer, Dir" ?omerCiaJ
'

��:�::f�::·á com qualquer número de aS8ocuiÓOl
,>

,

,;�

I:L I: " Jaraguá do Sul,.lõ de Màrço de 1968
,

:. ," \ Éwsldo Alberto Petry - PRE8ID'ENTE I
" - Pai, trmios e cuilh.do& do Inesquecível

' -:
"

'

�" ," , " ,,'

sIA":'
\

'�ElIO 'ROÓRIGUES DA MOTA REZENDE', , M,etalurgica I�:ãà" ,Wiest \

"

,�

========�==�====�========
" ainda', possuídos' pela dor da perda: sofrida I, , ,

• "\
.

a o'm'" U',n 1-, ',� ,o""ç a-,opelo trágIco' aC9\ltenóimelit'o 'que o vitimou, ,NECÉSSITA DE SOLDADORES E, TORNEIROS
,desejaap; nesta oportunidade, exp:ressar o saú

....... " II

profundo rec.onhecimeuto a quantos os c()n-
"

'

Ó'
- ,

,
'

� fort�ram Daqllêle, difícil, transe" de modo p'ar':' ,i OS CANDIDATOS P ,DERAO APRESEN·
, ,AvPl'ef�itura Municipal de IJaraguá do' Sol, (}Omu- ,

tioular à Fundic;ião Tupy B.A., pela sol;citud'e ,TAR-S;E PARA. TÉ'STES À FABRICA À Bloa que a p!Htir Öo dia 24 do mês �m curso, ,cir-', '

.

" elevado espírito de sollaariedade humana
ESTRADA NOVA� 's/no.' oular� nêste Munioípio um Onibus de TraD!,porte,

de,IDonstrados, ,-'" '.'
"

\ �
" Coletivo, eonforme licença oonoedida em Q3ltter de

.

Convidam, iguf:\lme�te,.para/a mis's� qU6, experiênoia, à Emprêsa Coletivo Ouro e Prata Ltrla!
em sufrágio_)Je sua al�a, será celebrãda' às -

;.,..,;----.......--,----------·,1 da cidade de Blumellau, pedindo. no entanto, 8sta

118
h d áb d 6' C d 1 d' ÇßDDr�.e'SI' d�S' 'Je'le·ßloohfS de Jeov' Mon!oipalidade e fl Emprêsa rei3ponsáver,p�lo trans'. yoras e e a o pr Xlmo, na, ate r.8 o

ii U Uu ii lia U',' p,ollfle, a colaboraçao de todos, os m llmçll pes : queBispado, em Joiu,iUe.' ,
" ", '

,.,' . , nedJssitàrem dêsse meio deI transporte, pára. Ilssim
"

"

Mais um congresso e�- do à nO,lte às 19,�O ho�ra8, acom\pannaf-mos o pr'ogresso do munioípio, aexem
,

.

'I " ,tá sendo, organtzàdo pela cO{lstara a apr�sent�ç�O,' pIe de outr�� c�munasAá dotadas com. êste malho-
.

Jaraguã" 'Fabril"
,

S., "", '. Js��eádad� rpRe�te�unJhas :�e deI Ul!ld m.on�d�uecnttal_IV!llmee ramento." '

,

.

,

'

• /;,
,

' ". � ,eov' o '10 upe anelrO co orI 0,., e
'i'

"a ,w:' 'Oútrossim, OR horários programados são OB

j', � CGC-MF: 84.432.426 a ser realizadO \l0� pr'ó' que"�mUIto 'contrIbUIrá 'segutntes, gue.poderão sofrer altlilf8Qões se bQuv�r
,

>

" ,.'
, \, • , •

I xi�os dias 22, 23 e 24 �e' para .au�enta�" a fé, e conveniência:
' ,

,-

,AssembleIa Geral Extraordlnarla Illarço' em Joinville na apreCIIJçao Plira com as , '. Horários
Edital de' Convocação :' s.ede da So�ié�ãd� Ginás· Sagradas E�critura8,� de "

'

"

São con:vidados os Srs. acionistas da .Jaraguá tlca, de .JolOVJll�. O co�. �drl��12uâo o f�:!st.::�: 'BARRA' DO RIO C�RRO - RUA, P., E. PESSOA

Fabril � A., a eomparegerem à
'. Assembléia Ger,al clave VIsa ,reUnIr os rn,l "Deus Não Pode Mentir". Sàida c/df}Slino a rua Pres: Casa Cob. Waldemar RaU

Extraordinária, a realizar,-se n,o dia 8 de abril do 'nistros' das Testemunh�1? �s.te filme, destacará as EpÚáo1o Pessoa, _:.. Casa. Saída com destitio à- Bar:
cori'ente_, ano, às 14, h9ras, óâ' sede social, à 'rua de J,eová do'norte 'de or •

'

t t Com.. Waldemar Rau� ra do Rio Cêrro.
'-

'

• •

5 O é' J.r.i .

..

l' partes malS Impor an es
Jorge Gzermew!cz, 9, n sta CIdade .de araguu S�nta Catarina, IDC uSlve da BI,blia'Jdssde a criação,
do) Su). para d�lIberarem 'sôbr� a segu.nte �\. 'Jaraguá do> Sul estará do livre, âe aênesis até.

,,' Ord�m do ·Dla .

�

.

' representando, e �ume,n-I o ApocalIpse 6,00
.

I �,Proposta" da Diretoria, pf.Aumen,to de tar-Ihes a sua fé na' in
.

'; ,

.

7.00,
Capital; . "\" "

,

"

. I
r' �Jllívet Palavra deYDsus. O climax do congrésso S:OÓ

,

II .;_ Outros assuntos de interêsse da sociedade;' e treiná-los para me�ho'r será 'no domingo dia 24, 9,30
.

Jaraguá' do Sul� li de março de 1968 se- habilitaI:em p � r a li· às 16 horás, com a. con· 11,30 .

';-

", Jaraguá Fabril S.A. /' ministérin público. Ierênoiä bíblic'ii anõio6â- 13�30, "
...

Hans 6erl;lard Mayer, Dir. qomercial ". No programa pe sáb� 15,38;
...

" ment'e aguardada: JEOVÁ 17,30
'.- 1 ---_ � O< GOVERNANTE, NO '19.30

REINO' DA HUMANIOA'" 21,3Q
DE" \'

Assemb!éià Geral,OtdlDári<l

\.

DE SEGUNDA A SE�TA FEIRl\

f •. :f
,I'

;v_,1

6,30�
7,30
8,30
10.30
12.30
14,30
16,30
18,30

,! 20.00
22,30

t
-' --� '" .

�r. I:.....· :
_

.

.

ii
'

.. L. .•
_.

As' familia!, ,MIRIO IAlaRlS DI CUIHI'MEUD,
,i' < IIIGUEl PRDCOPIICI

e, ,

I,
"

"

,,' 'III 'HELEIl TlYARES DA CUIHA :IIULO, I. '. "
"

, , ..•. t 'ainda sob ó impactó emo-
cional e 8entimental sofrido com õ tragi,co' acoIitecimento que' rou
bou a tão precio88 vida de seu fUh.o, genro. �8poilo,' '�tiDão� cunhado,

'"

e tio" o:inesqueeIvel "

.

,

'--, C',:"
r·

Profe�õr \

JULIO TAVARES DA CUNHt\' MÊLLO
" ,

'

( J U L I:NHO)
,

, '" I,

'quer ,pelo presente,·' fazêr, chegar a' todo quantos: que d�.maneira'
tão cartnhosa, soUdária,,-amiga e confo'r,tadora, procuraram; �om as

,

sua8 presenças, palavras, flor�e8., t�legraDÍas; cartões e· outras demon�·
.

',trãçpes de pung�nte8 sentimento8, coIfsoJá·lo8 em tãQ doloroso ,tran,'
se; o penhal eterno de sua mais, profunda e reC9nhc,cid,� gratidão.,

,Vendo se cercados por tão nobres e altruistas sentimentos
de pezar, sentido bem de perto,' li· Qomunhão. de todos, .com a"dôr
que os invadia, tiveram forças. fit consolo para enfrentar- tão cruel
realidade. " I, .. , "

'" '

\ ,Ao Revere�4o Padre Elemar Scheidt, por suas palaVras
exúberaotes de,�entimentos'cristãos 'e conforto; ao rep,resentante (1,0 .

Rotary Clube, "e ao COl,'al Santa Cecilia por 'sua8 presenças marcan-
tes em torno' do ataúde, em e,special o,s agradeciPlelltt.s. '

, A \ todos, ,in,distintamente, orações aos céus, para �o reco-

nhechnento do Altissimo, por tão grandes öentonstrações de amizade, a todo� os problémas ,ec�riQho, e soliõitu�e., ,

( l' 8nceios da humanidaq,e.
I .. Todo aquêle que der ainda que seja" Daniel 2:44.; Luc,as 21:31,

.. �ómen�e um copo' I
. A· conferência, a c i m 8

.. de água: fria a lJm dêstes Ilequeninos, �,
lO porque 'é meu"dlscípulo. em verdade � .

d d' á... eu vos digo. do perderá .sua recompensa." anUDola a iscorrer em

,f (>Mt. n, 42 ):
'

• 'tô'rnd dêste 'a�8untG vita.l

i���������������••��������������HPM��·nOss08��pti8,A 'ColÍlissã� 1

._. ,

SABADOS
�OO ��.

A"s - Testemunha,s" de 7\,00 � 7,.30
Jeová, agor.s·m·ais do que 8,00

r" "1\
"

.. ,8;30.
nunea, 'ante a desinquie-,' 9,36,

'

18.30
U30 " l�Sß

taçäo g-eral ,qu, s,e tor-, 13:30' '1.4;30
,Da cll-;pa vez D!ajs notó,ri� , ':

j }' DOMINGOS' "
\

entr,e, as Da90e,8� ,()ODill 6,30
-

, "
,', ,"7,30 \_'

> 'd-er3m �sto Qomo parte do 8,3ff' (. 9,30 '

grande" 'i1in,'aÍ 'comp'08tO ,10,30, II"
"

11.30
12,30 13;30 ,.pré'dito por,No8so Senhor
15,30 .', 16.30Jesus Cristo elO Mateus
17,30 _

" 18,30'

24, Marcos 13' e Luctls - ,

, .'
' , 19,30" 20�30

21-,30
"

'

;r ,I 22,30
,

�O H�nerârio a ser percorrido é, o ,seguinte:"
Barra' d'o Rio BArro, Rua Waltet Marquard.t, ,A••
Marechal D da Fonsêca, Av. Getúlio Vargas, Rua
Venâncio da Sllu pôrto, Rua Francisco de Paula
e Presidente Epitácio Pessoa. I

b preQo -por passegem foi ,estipuladO em ,quin°
ze oe'ntavas ou sehm 150-,00 :(oruzeiros velhos)

, Jaraguá d'o Sul, março çJe 1968.
, (, '

21. Por é.ate motivo ,em-
. penham-se atjvamente
em mais de 200 nações
em procla,JD)'ar que ,o Rei,

,·no 'de Deu� às mãos do
',"Rei dos Reis e �enhor
,

dos Senhores, pelo qual
todo, cristão costuma orar

"

.....
11.8 oração mo.iêlo do Pai ..

Noss..q., 'está bem próximo
'8 é o único govérno Ie·

, gítimo capaz 'de resolv�r
,

,

.�
,

,
.

, :

Dr. 'Fruas«:.' .f\nlolio'- f:'i«:cione
,

:MF JeD 1[ C o - C&�.::H:. 1:�,

Cirurgia ê Clíni4a de Adultos "e Qrilloças
"

Partos -, DoenQas ,�e ,Senhora,s,
,J

HOSPITAL JESÚS' DE NAZAR�' - OpRUPA
I

"

..' , ", .;.
,

�esidinoia : Dr. Nereu Ramos, 419
,�

, '
"

'

cO�UP.1 - !iiUI�,N�A C�2'AH.I[N�

"

, " ) '" '\, , ,

,

,4 1

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


