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A BR-280 eo Vale do Itapocu Vamos
Na Cêmere dos Depu- ao \representantévde ôenre Geral do D�BR, iá se Promover o

fados, o repr.esen.ante do �atari�a que o assunto manifestou em reSposlij
Norte Cateeínense pelo Ja esta sendo submetido ao Deputado Doin Vieira nosso o livro do G ê n e s i s eneíqueça à vootade! (Po·'

MQvimenlo .Democrétlco ao estudo do organismo comunicando lhe que � I (31,19) QOs eonta que Ra- rém, lembre-se da seu

Brasileiro, Deputado Eu- espectahzado, que é o traçado
.

da BR-280 no Irmão quel, mulher do patríar- irmão).
'

gênio Doin Vieira, "CO- Depertamenlo Nacional de frecho São Francisc'o do
ca .Jac6, P9r ocasião da' Outro ídolo' são 8S di:

!hendo as reivindi��ções Bstredes de Rodagem. Sul Pôrto União, está sen- ôezunco reza a POPO- r�tlrada da te:-!'8" de Ha- versões. Em si mesmas.
Justas da populaçao do P la' ,

__ . do estudado na Divisão LORUM PROGRESSIO r�, levou cousrgo, escon-: também elas são beas;

Vale do Irapocu, tem de assuem' Impofbal"Cla que de Estudos e Proletos "a fome de tustrução.tnão didos na bagagem, uns mas devem ser coloeadae

f díd íd d d
e o pro ema pera _ / e"

.

d '. pe ue Id 1 d
'

. en I o a neceasi a e o Jaraguá d 05 I
'

._ daquele Departamento, menos epnmenre que � nos_o os e. seu QO seu devido lugar. Bai�

\ reestudo do traçado da. . . ou, e n,tUDlCI a fome de alimentos: um pai Labão. Acre.dlt�va Iss, teatros, esportes, tu�
BR Q80 a fim de atender pIOS vtztnhos, e de ee es- analfabeto "e um espírito ela no Deus yerdadelro do é bom; "tudo é nos

ii e;on�mia dos munlcí
perar que a �8mpanha subaltmentado. Saber ler mas, às escondidas, pres- so!' ,didamoe. Mas oem

pios de -Jaray.uá cio Sul.' âm �avor de novo rraçe- C'emaadante e escrever, adqutrír uma tav� também culto a falsos S. Paulo. éonservemoa a'

Corupä, Guaremrrirn, Mas- d�Cid a �R �O, �m �ua �..
\formação profteslonal, é deUti�s...

'.

ordem: "nös somos de /

serandube e Schroeder. r

a
.

a erra _o er ganhar contrançe em si O e�ls?dlo dessa mu Oristo e OristQ é ds Deus

Apös: pronunciamento
pa a o llroral Cata.rlOeose, Pa'ula Ramos mesmo e descobrlr que Iher bíbliea SB cepete no (lCor 3,23),

'

pela rribuna da Câmara; o
encontre

d
a aCOlbJdd� !!ue . pode avançar com os ou povo d6 Deus ainda hoje.

Deputado Doin Vieira di. m��eC2, e parte o LoX·
.

tros." Existem muttos cristãos
' Um-,

outro deus Iabriea-

rlgtu expressas solicita- cu�vo f,ed�ral. ,

.

Atendendo, prazelroses, que ao lado da confissão do, por nós, diz S. Paulo

'(:ões ao Mi n i 8 t r o dos BI' ,ambe� .o dEpgeDn,heJro ao clamor de sua Sentlda- 00 Deus único e sobera- ainda, é o Ventre (Ftlip

Transportes e ao Dtreror
iseu esen e, ,Iretor de o Papa, q "Ação So

�
no, servem a uma porção 3,19). Comer e beber. não

Geral do. Departamento I cíel em colaboração com de outros deôs�iinhós.· resla dÚvida, é necessário

Nacional. de Estradasde.
um grupo de alunas VOe A Quaresma e um tem- Mas por 'favor, tenhaz;Qos

Rodagem, ,justificando a Roupa" Que' '!�n.'áriaS,,�q C�r:S(j �ormàl po propício .pa_ra que .to,-
medidas. Tanto 'a comi-

"

convenlêncla e a oportu- '
DIVIDa PrOVIdenCIa, co- dos 08 eríatãos façam da como a saúde são done

nldade do. 'aJ�'ndjmento
A

".". '_ locern-se @ disposição de .um I exame _de �onciê,ncia de Deus e . que por issó

deqúela
.. _

re.i�i'ild.fcbção, perta Nau ,eI
í�Elos, :1!.5 anlJlfiJbe�{)8� de� �t, $Dl ás'gutda,_: �t"l. "(ißSPO." d's,vem ser respeitados.

que beneficiara rica e
lät regtao Nossa mlençap lern .de tudo quanto e�' A L

� .

.1 C d
uxurla é um outro

promissora área do norte C
""""

e pr,omover aquêles. que cravlza. a', um tem o dêle's, Talvez o maiorzi-

do Esta�o, inlegrando CI
.

ausa
' �ão tiveram lJ felicidade seu. �e�zinho escondldo. nho., Lembremo-nos, po-

na economia catarinense,
- de estudar. Vou mdloar alguns deles.

Como primeira manifes- D
�Transc-ºrre no, prÓ'ximo Apelamos às famílias

. O primeiro "'a fila é o
rém, do a9iso que S. Pau-

oença d'a Q5 d d
't' lo deu aos efésios:. "Ne-

tação ofjc�al em . resposta \

I - o corrente. a ata de Jaragú� ,que orientem Dinh�iro. O dinheiro é, atium fornicárío ou I-m-

o Ministério dos Trans_ ,

. nat�lícia d�. Comandante suas domesticas e dem�ie em SI, bom. Ele também

portes vem de' comunicar Soutiens, calças aperta· Jo�e Fra,nclsco d� ,Paula auxiliares analfabetos pa' é uma criatura. de Deus; pudi.co entrará no Reino

, das e me.ias com elástico J Ramos, II�SJI.;e ,ofIciai de ra se matricularem. nos (e sem êle, �credito eu,
dos ,céus" �Ef '5,5),

podem causar um nôvo fi- D?SSa marlDha. O na!ali· dias 25 e 26 de março nipguém, entra 'no céu; , Neste tempo da Quares-

Luciane Méri Fiedler po de �ermatite, s�gundo '!=Iante, natural· de Blume- às 20'horas num dos Cen� pois já nesse mundo, iDa. por\�nto, cada cris"

médicos da Califórnia, Re- nau, compl�ta o s�u, 79, tros de �lfa�elização que todo o cristão ,deve ser tão examine sua bagagem
velam que 'o número' d� ano de VIda, resldmdo segu�m: feliz). É dado por Deus moral e descúbra geu·

casos chega a' ser alarman atualmente, Df! Gu�nabdra, 1. Escola" Reunida" Mu- e por isso mesmo deve '.'tesoUro escondido". �er·

te. Entretanto, para médio no aprazlvel banro do nicipal "At"B'ANO KANZ, ser aceito e respeitado vir a qualqúer outro deus

cos brasileiros, a d<\énça Bot'afogo. LBR" - Nova Brasflia como; todo o presente que não seja Aquels que

não tem causa na roupa 'Desejamos juntar os nos- 2. Grupo Escolar "AB· recebido de uma pes�oa disse: "Só a Mim servi·

"aperiada", mas, possIvel sos cumprimentos ao gran. DON BATISTA" querida. Mas não s6 :mIe rãs" (Ex 20,8), é uma

mente, na qualidade do de número ,de, admira· 3. Colégio "DIVINA deve ser procurado até; degradação, )lJorma'lmen

tecido "usado lá e ainda do'res do ilustre catôrineri. PROVIDÊNCIA"; mesmo com, muita luta. te., acho eu, é preferível
O evento deu se no não cA", poiS gr.:lOde nú.· se, com os VplOS de mui 4,. Escola "JOSÉ DUAR- 'Ouidsmos no entanto pa- servir ao patrão que ao \

dia acima \ mencionado, mero <Ie rapazes traja cal tos anos de vidà. .
TB . MAGALHÃBS" - ra que nessa busca, não empregado. Observar o

no Hospital e Mater,nida� ças estreitas e Q fenômeno '. Barra do Rio Cêrro. venhamos ,. destronar de p,r i me i r o mandàmento
de Jaraguá, encantaIlQo ° ainda não s� fl'lf:nife'siou. .

-
. -: Prevê se aulas gratuitas nosso coração JO .

Deus portanto, é o postuladO

�a::�oci�:��r de amiza enlre nós, As pessoãs alér O Anuncio é a I!
de 2 fI'6 feira, das 19,30 absolu�o Enquanto não primordial da Quaresma,

gica� � côres ou determi Alma do Negócio ..
às 21 �ords. Os candiq�los sobre.vIver êste perigo para o futuro.

"Gorreio do P o v' o" nado t'po de roupa pedem .' dzverao ter no mímmo

apresenta. aos papais, sentir irritação na pele sem ê;lnuncle
, !leste I

í 4 anos. :-----�-----......-------�----

demais familiares e à pe- que isso repr"esente algo Semanano Unamo· nos para mino-

qU,ena Luciane Mél'i os de extraordinário. É fato - rar a fome de instrução
seus cumprimentos. local. nêsse nosso Municfpio. Metalúrgica João Wiest S/A
I
___;'__-:-";"_�_! I 3a. Convenção Irmli �Iaudete. Orientador.

I
} Vendedor-Viajante (de d:e���ores r�:�t�� �!::=

I �ARISOL iND. E CO\L LTDA. I Realiza.se desde o

.� necessita ,de elemento para trabalhar � dia 20 do- corrente. a

� em outro' Estado, na função a0ima, �'3a.Convenção de Vende· .

-Rio (Agência N�cio·
� devendo preencher oS seguintes re- � dores �e Eletromotores

I nal) Três pianistas bra· '"

� quisitos:, � ]aragua S.A., trazendo sileirós se destacaram r--._,;,-------...:\�___':'O'R _

� para a ,'n.ossa cidade o no programa "Jornadas
� Solteiro, seu seleclOnado corpo Musicais de Jovens So. -LANZNASTER·, :0 SEU RE'LOJOERO
� .

Instrução ginasial. 4� vendedores em to· listas" da Rádio de

.� ,

das as praças do Pais.· Hesse� e da oidade de Luiz Lanznaster tem a grata satis•.
� Boa apresentaçãO' e Nesta data, às 20 ho. Giessen, na' Alemanha.

� Prática em v.endas. raS, realizar-ze.á o ága- Os três pianistas, Sôo fação, de comunicar à �raça de Jaraguá·

� Condução própria. � pe de encerramento nos nia Goulart� Fany FoI. do. Sul, que estabeleceu-se com relojoa-

� � amplos salões do Clu· ker e" Miguel Ângelo ria � oficin'a de consertos. à Av. Mal.

� IN Ú T fL APRESENTAR·SE .BEM be Atlético Baeperidi, a }>roença, r�lizam estu· Deodoro da Fonseca ,n.o 364, .onde aguar·

� PREENCHER A S OOND I ç O ,E S cujo acontecimentQ". ti 'dos de aperfeiçoamento da a 'preferencia e as ordens de sua

� ACIMA ;-,'
.

.'
.

"CorreiQ do Povo'.' foi em escolas sUpe(iores dis,t�nta clientela.

t......_......_ -- gentilmente' convidado. da Alemanha
---:' ...(�'::__------.-..J

J

ÁLIDO ROSÁ

No dia 5 do corrente,
nasceu para o distinto
casal Rudi e Rumilda Fie
dler uma encantadora
garota, que os papais fe·
lizes irão dar o sugestiv_9
nome d'e Luciane Méri.

.

cam na·

Alemanha'

NECESSITA DE�/SOLDADOR'ES
.

E -,TORNEIROS
_

. \... '

OS CANDIDÀTOS PODE�ÃO APRESEN·
.

TAR-SE PARA TÉSTES À' FABRICA À
I

ESTRADA NOVA. s/no.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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'

.L,I 1l.!,�, \UI�!Vll.8\Rll � \UI .8\. � .8Ul� �, outor arlQS Ronald Schmidt, Juiz de

Fr:utll1lras e Ornamentais
Direito da Comarca de Guaramírím, Estado de

C é 8 I· '8 t d Santa Catarina, na forma da Lei, ete. ..onv n;t e eCIonar a, emen e, . o �az saber,. a tödos quantos o presente ·edi.
"ARROZ tal, com o prazo de trinta (30) dias virem dêle

I eonheclmento tiverem" ou Interesser possa' que
, , Nesta .reglão QU seja, vale do haja! 08 agrt- por parte de LADISLAU e �AULO KRACZOWSKl'

cultores continuam com a colheita do arroz. A. brasileiros, .sendo o l>riio�i�� solteiro e o outr�
quêles que plantaram'màis cedo Já termínaram quase casado, resídentes e domícíllados: no Municipio
tôda a colheita, enquanto aquêles que plantaram de Massar.8nduba, desta Comarca, por intermédio
maís tarde têm maior .quantídade dearroz à colher. de seu bastante procurador Dr."Helio Alves foi
" �stes que ainda têm arroz 'para cortar, po- requerida UIDa Ação de Usucapião de um imÓvel
derão lançar mão de um bom método de selecíe- situado no lugar fundos do, Benjamin Constant

BNDBREÇO,: Leopoldo Seidel nar sementes. Mnnißipio de Màssaranduba, conténdó a área d�
Caixa P08taJ, 19

'.

_

CORIJPA' Prática' bastante. importante para o agrícul 214 35� ms2, extremando ao Norte', com terras de

J:a::ad"J;l�s��t���a'" -:- . . -, tor planta,jJr de arroz, devido a' dificulda..de. de Harry Kinckoffell, ns distância' de 800, metros .ao
, , c:::::::=oc::::;::.c::::::::=aot�c::::;:.o:::::;::::.c:::::::a eonseguír boas sementes 'e quando se consegue, Sul, Da mesma distância, com terras de A�tur

• • o •
(lS preços são elevados,

'

Borchet, herdeiros de João Saplinljlki e Damião
Registro 1 Civil '�Glnáslo Noturno � - __ . -Então vejam?s:

..

"'. I\inchis�i, a�e8te, medindo "535.,88 metros, CÓn'i
r, "", .: , ". _ ..

'.
_ ...r ,_'

.

.' TOd,OS os plantadores de arroz qu,:, tenham ditas -de Ladislau Kuskoski e. ao Oeste com 210

���a �ijll,Té.q�w�,�,a\ �ftlla� ,,).Se.gándo-., in:formaçõe,8 roças 8a{ii�s,· com bo� grana9ão;' bem pertllhasos, I.�et��s'.i com ter�as de Arthur. Borehat. Feita "8
� e�lstco lVI cl rJ' JS; recebídas da dilleção do prometendo boa colheita. Enfim, que o arroz plan- [ustílíeação previa da posse: fOI a mesma julgadatnto aa omarca e �r�gua, CQJé�io São Luís, de nos- rado satisfaça: Logo que ;a roça ,esteja mad�ra,. proce��nte' por s..:entença ,e, para que chegue 'aodo Sul, �s�ado de

..,Santa: .sa -eídade, acaba' .de ser antes do, corte, colhem se os cachos c9ID cuida- conh�elmento de tôdes mandou expedir 6 presen

Pái Cbtann�, Br�sll. .

, autorizado p�ra Jaraguá do, eAcolhend� aqueíes de�tro do padrãO da varte- te e?ltal que, s:el'á atrxado .no lugar de _�o8tume e
Sa ,e� ,guF c0!pparec�� do Sul, o funcionamento dade e perteíramente' sadíos. Bsses' cachos são' publicado na fOTma da í LeI.:Dado e passado nes

d�m 90 cart�r.I'?'dexlb;��oo� !in gínäsío ';loturno, jun .r�c.olhidos. em um galpão, �spalha.dosl'à sor;nb�a, ta cidade de Guarami�i!", ao primeiro' dia do ariês
:

�cndentos hXb11[fos pJa lé; to do. menCiOnado estaw sobre estelra's, lonas, as�oalhos ou cI��nto, dlarla· d� ma�ço do ano de mil novecentoe e. sessenta e
�hm e s� a l_l �rem p.l� .. bE}I�Clmento de e.j,-ino. mente d�v"m-s� rev?lve..I()� para faClht�r a seca- olt�., EU, Jas) Renato Carvalho EscrIvão, que o

. casar�ss·, ; '" As, aulas tiveram in!- gemo MUi:;:: tarde' os ci!.c'h·},:, serão batIdos, com' datIlografeI '8> subCrevo. '
.

Edital Ó. 6.607 de 16/3/68 cio dia 22, do corrente, UO;la, vara leve, para dAbulhar, e, os grãos serão (as) Carlos Ronald' Schmidt, Juiz de Direito.
• Valdemar Fiedt'er e

sendo gran,de o número e'?,postos, ao sol da manhã por meia hora!. Devem- CERTIOÃQ
I á' M' 'd B

de alunos que se inscre- se evitar' o' �úl müi�o f,�rte e',superfic�es que es- '.�ertiIieo que a, presente cópia confére com
z rIa , tlrgar� a. enz" veraß1 para os exalnes quenlam ráprdo, como ZIDCO e alumímo. _ - o orIglDal do que dou �é. ,

�"Elei,�rasileirOt ,solteiro, 'de. adlI}issão. .

'

� , -01!.ard�m·se �s �rãos em local sêco, depois .Guaramirim, 1. deJIlarço-,-,da 1968 .

operárIO, Da�ural (le In- .
Está de ,paraben8 o de expurgados' contra o caruncho. (as) Renato (�arVàlho

daial, neste �stado, domi- nosso, principal estabe- A semente escolhida será plantada em área Escrivão
ciliado e residente, em, lecimento d� e.nsino que, reservada: No. t;\no seguinte, então já se dispõe ' - , - , ,

Joinville, neste· Estado, agora, conta com treis, de boa; quantidaqe de semente melhorada It que' " I. ' .'
'

t. } , '" , '

filho de Guilherme Rei� cursos' noturnos - 'Esco- será selecionada continuamente, todos os anos.
I Indu'strl·a dllCalçados Go'sch ,Irma-o·.s S.A.noldo l),lvio Fiedler e de la Técnica, Curso de Àd Dejair Pereira • Téeni�o da AOARESC

.

Frida Fiedler. , ministração e Ginásio.; �
,

Ela, brasileira, solteira; Para o pJ;óximo ano está ,-�-�'__--",----'--":';_;___;"--__;""--- Assembléia Geral, Ordinária
dorn,éstica, natural de Ja previsto a. instalação do 'M F DI' · 's · I'

.�

� .

. raguá do Sul, domiciliada curso Cientifico, com o .' • -
. e egacI3 eCClona EditaÍ de Convocação . '.

,

e residente á rua ReinoI- que ficam ampliadas as· .

-

Pelo, presente ficam convidados os Senhores .

do Rau. nesta cidade, fÍ'- posl'ibilidades dos estu� de Arre'cada'ça-o' em·'- Santa aCi�istas ii comparecerem à assembleia geral ordi·
lha de Hugo Pa�lo Ricardo dantes desta região. con "

,

_, Dáril§' a reaUzar-se no' dia 25 (vinte e cinco) de abril
Bei)J;.e de Edith Streese clu1�em os s�us estudos ",' • '\

"
do corrente ano, ,9 (nove) horas na sede Social, afim5enz. secundários na própria \.Jatàrloa .o

�
de �eliberarem sObre a se�qinte "ordem do dla:' " ..

.Êdital n. 6.,608 de 1s'/3/68 ci�ade onde residem. '; . ..,. .' '..
.

.

10) -- Discussão e aprovação d'O Balanço e de ..

Circular n. 016/201/68 ' .) Florlanppohs. SC.I mais documentos referenles ao ,exercício de .1967.
Moacir Deretti e.

V. e'nd'e, . se
o DELEGADO SECClONAL DE ARRECA- 2-) - Bleição do novo Cönselho Fiscill.

CacUda Julião DAQÃO EM SANTA CATARINA, no uso de suas 30) - Assuntos de. interesse social. r

Ele, brasileiro, só'lteiro, atribuições, resolve jaraguá do Sól, 09 de, Fevereiro de 1968.
contador, natural de Ja- 8000 m2 com 2 casas

TRANSCREVER,) para conhecjmento dos seI)ho· Pit:elllr Comercial, �\alter J. F. Gosch,
raguá 'do 81,]1; domiciliado' Morada e uma casa para

res Chefes .de Et:atorias e demais órgãos arrecada NOT A: Acham-se à disposição dos senhores
e residente em Manda- Comércio todas de Madei- dores, o inteiro teôr da ,portaria_B. 11440,.de 28/12/67; acionistas no escritório desta sociedade, os documen-

guaçú -Paraná, filho de ra" rua Fátima. Joinville. do Departamento de ArrecadsQao, pubhca no D. O. los d qúe se refere o arligo 99 do decreto Lei' Do

Archanjo Deretti e de de 13 de janeiro d� 1968, a eaber:
.

.

'

2.627. de 26 de setembro de 1940.
Rosa1ia Nigerbon Deretti. Informação em Jaraguá "O OlretorAo Departamento de Arrecadação
Ela, brasileira, solteira, do -Sul com o Snr.. Ed. no uso de suas atribuições, _

DETERMINA que os

doméstica, nalúl'al de Ja. mund<, Lombardi em Join- contriouintes de, impostos� cujo recolhimento este

raguá do Snl, domic.iliada ville com o Snr. Olivio ja condicionado à prova de quitação preeedente,
e resident, em Nova Bra. Oonçalves, Bar Centeoá· declarem, obrigatóriamente, em "observações"
silta� neste distrito, filha rio defronte a fitmá Jorge na "gnia d,e recolhimento" ou np verso do "reei· Inscr. DO c. a. C. do M. Fáz. N.· 844S041%

d E
.

Al' d Mayerle. biO", o nome do órgão arrecadador ou do estabe· A blé· G IOd·'e ugaDlo exan· re lecimento bancário onde foi efetuado o recolhi. ssem la· era· r Inaria
Julião e de Herta Piske �",-�__�.n......� 5'>0..

Julião.
--...- �__....�----�_"",P.,..- mento da prestação, do período 'ou da cota imf;'-' g

Edlt I d C -

-. diatamente anteriores, assim como a data da qui- _

a
..

,e o�Vjocaçao
Edital n. 6609 de 18/3/68 Vende... ta9ão e o respectivo valor, ou a da apresentação .

Pelo presente ficam conVidados os senhores acio·

J é P
. 2,terren.os .(J'untos)' com declarapdo, neste caso, o saldo credor a trbnspo,r. n,stas. a comparec.erem ii �sse_m�léia geral .ordinária

I os ereua e tar ou que não houve movimento.
" ii re�hzar-se no dia 26 (vlDle seis) de Abrtl do cor-

Valtrudes Decker J'5x46 cada, na Rua Rio Os chefes. das repartições �uJ'>ordinadas, ren.le ano, ás Aquinz� hor/a� na séde social,
-

afim de
.

Ele, brasileiro, solteiro, Branco - Jaraguá do Sal através dos órgãos arrecadadores, bem como deliberarem S&bre ii ..:segumte ordem' do dia:

operário, natural de Taió, Informações, Besta' dos estabelecimentos bancários autorizados a ar 1.°) - Iscussao e aprovação do Ba)ança e

neste Estado, domiciliado redação.
. recadar réceit8s federais, diligenciarão no senti, mais documentos referente ao execí cio

e residente á rua Joinvil� do d'e que seja rigorosamente cumprida a pres8n de 1967.

Ie, neste distrito, fH,ho de te Portaria. para 1968, ,salvo com referência ao
' �.q) - Ele!ç�9 da Diretoria.

.

Domingos Pereira e de ���� im-pOsto de renda cujo recolhimento até 31 de a.o) :- Blelçao do C�nselho FJsc�l.
Vergilina }l'agundes. Amelio João Giovanella março de 1968 fica dispensado dessa exigência; 4.°) � A�sunfos de IOte,resse social.

Ela, brasileira, ,solteira, e Ada 'Ransen des�e que as re.�petiv8s "guias" ou "recibos" em
,. J�ragua do S.�I, 6 �e �arço de 1968

.

industriária, natural de ,estoque, não disponham de espaço. utilizável psra Luclla Bmmendorfe� - ?�elora ComerCiai
.

I Brusque, 'neste Estado, /)Ele, brasileiro, ,80lteil"0, êsse fim. (ss. José Alves Coutinho,Diretor. D.S.Ar.. Ach�f!1-:se ii dlspo��çao dos senhores aClO-

domicili�da e residente â operário, natural de Al"" F�,!rianopol,st J� de Dlarço de 1968 (as. Moacyer DIstas no escrllorlO �esra $ocl'edade, os �ocumenros
rua Joinvi11e, nesttydi8�ri. rozeira, neste Estado, de Mor�es Lima, DelegadoSeccional. li que se refere q' artlg,o 99, do decrélo·lel n. 2.627,
to, filha de Antonio Dec domiciliado e res�dente de 26 de Setembro de 1940.

-

.

ker e de- Irma Decker. em Jaraguá Esquerdo, '---_··--·-----t·-----·-�··---------·---------·---·�-----··-·---------·-- --- - -

�-------

neste' distrito, filho de 81h 't B
-

� ß I dÚ t
.

'C é
•

Edital n. '6.610 de 19/3/68 Teodoro Giovanela e OU- ulr O I
. BIer

.

u.. nu 3 riß e' OBI rClo
Huto Jargo'n" ,

. �.fl. � Indú'lrl·a e COlD'érclo• '

Arcangeio Stoll,.e /11 va Giovailàlla. U U O UD., U
Elsira Capraro i Ela, brasileira, solteira, Assembléia Geral Ordinária A bl' G 1doméstica, nátural ele Ja� ssem éla era Ordinária

raguá do Sul, domiciliada : Edital de Convocação· /" Edital de Convocação
e residente' em Jaràgúâ·. ','.' ..

"

Esquerdo, neste distrito, I. ,Pelo presen�e Ilcam, conVIdados os, �rs" ,a�Io- Pelo presente ficam convidados as Sr8: acio- '

filha -de' Oscâr Bans8n e m8�as desta /So�led�de a c�mparecem a Asse!D- nistas desta Sociedade a cemparecerem á Assem.

Matilde Schuman Hansen; bléla Geral OrdIDá.rla, a 'reabzar·se na 8éde BOClal bléia Geral ,Ordinária, a realizar�se n� séde. s'ocial,
,Rua ,MaI.- Deodoro da Fonseca, 739 em Jaraguá Rua Mal. Deodoro, da Fonseoa, 991 em Jaràguá
do Sul, a8 1'5 horss do, dia 29 de abril, afim de do Sul, as 12 horas do dia 29 de abril, afim de'
deliberarem 8ôbre a seguinte ordem do dia:

.

deliberarem sObre a seguinte ordem do dia:,
'

, 1.) AprovaçãO do balanço e contaI; do exaro 1.) AprovaçãQ do bala�ço e contas do exerr
cício de 1967,' eício de 1967.

'

.

'; 2.) .Eleição do. Conselho Fiscal. 2.) EltHção do Conselho 'Fiscal. .

'

3.) AssuMos de interesse da Sociedade. 3.) Assuntos de Interesse da Sociedade.
Jaraguá Jo Sul, 06. de março de·.1968. Jaraguá do Spl, .06 de marçn de 1968.

, Alberto Bauer '- Presidente Alex Barg - Presidente
�.

. 'AchaÍD.-Se . � disposição' dos srs. acionistas, ,Acham�se à diposição dos srs .. acionistas, os'
Os dQct1meiito13 Ia que' s·e· refere o artigo 99 do de- d\ocument,os a que se refere o' ar,tigo 99 do de-
�reto lei 2627, de 26.09.·40,

.
.

I creto lei 2.627, de 26.09.40.
)

fundação: ffrtur mü ler· 1919)

\.

"CHHRfro 00 POVO"

Diretor
Eugênio VItor Schmõckel

Emprêsa Jornalistica
"Correio

.

do Povo" Uda.
• 1968 - Laranjeiras, Peeegueiros,

Kakiseiros. Maciefras,'J 8-:

boticabeiras, etc. Roseiras
Dahhas, Camélias, Ooni
feras, Palmeiras, ete., etc.ASSINA1"lRA,:

ABual . • • • NCr$' 6,00
Semesttê • • • 'fIcICr$ S,10

.

Avulso. • .' • 'NCi$ 0,12
Núrqero atrasalio • NCrl 0,14

. ..

PEQAM CATALOGO'
ILUSTRA:QO "

JOBé" flDmen�õrfer S/H. Indústril e CílDércio

'Ele, brasileiro, solteiro,
operário., natural de.Itou
pava, neste Estado, domi·
ciliado e residente em rUa
João Planinscheck, nesta
cidade, filh.o de Bonifacio
Stol.f e de Madalena StoIf. E para que 'chegue ao co-

Ela, brasileira, solteira, nhecimento de todos mandei

doméstica, batural de En� passar o present� edital que
crazillíada,' nes'te Estado, será' puhlicado pela- imprensa
domiciliadä e residante e em cartório onde será

�m Itapocúzinho,: neste afixado durante 15 dias .. Se
distrito tilha de- Pedro alguem souber dé- algum Im·

Caprar� e de Rosa Oa- pt:dim:'nto acuse·o para os

praro.
.

- fins legais'. :.
AUREA MULtER GRUBBA

.

'Odeial

,

Edi�a! n. 6,611 de 19V3/68
,
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OORREIO DO POVO
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SABADO" dia 23-3-1968 Página 3

o senhor acredita no esperanto?
Acredito no Inglês. Esta a verdadeira língua

univ,er�al que está ser,vindo para o mundo inteiro se

comunicar. Não héi uma cidade em nenhuma Pirte
do mundo, onde não haja .alguém que fala In(llês.

Qilem viajou pel,o mundo sabe que com inglês
e dól�r ... não há probleina. Nos Eslado� Unidos,
na Europa> na Ásia, e pa África. João XXIII' estaví;I
apJlendendo inglês, aos pilenla anos. E falou algu
mas frases"com Jaque-line. Oitenta e c1Qch por' ceDIa

\ (86°10) da correspondência millndial é es'crila e1'n
inglês. Setenta pi>r cento das revistas é quarenla e

três por IceDlo (43%) dos livros científicos e 'Iécni- Assembléia Geral Ordinária
cos lambém. O português (aqui eDlre nós) não che-
ga (a um por cenlo (0,6G/0). Nenhum estudo sério EOrt�L 'DE CPNVOCACAO
pode ser realizado hoje sem saber inglês. Engenhei' Ficam convidados os srs. sócios ii comparece-
ras, médicos, economistas,' todos dev�i:n conhecer rem a uma Assembléia Geral Ordinária, a realizar,se
esta' língua. n�s êxamés vestibulares de lôdas aSI na séde social do clube, à rua Seme Malar, às 20
grandes universidades o inglês é um "ingr�diente" horas do dia 30 de Março de .1�68. àfim de deliberar
necessário 'Os'-prolessõrês sabem_que sem o inglês sôbre a seguinte ordem do ,dia: , '; '. p'" "'l'� "'W",

*

a .ciência não pregride. . .

1.0) - PresJaçãQ de conta� da Oir�f�ria, re_laJivo,'
.
au·o ' . 'a�ner

E felizmente hoje há, possibHidade; há chance ao ano de' 1967; .... ,.' .

. '='
para quem quer aprender inglês. 2,°) - Homologação da escolha pelo Conselho

Há eqUipes de récnicos que fazem os livros Deliberalivo, Oirelori,a e Conselho Fiscal, do local
mais perfeitos para aprender' a língua mundial. O para a' construção da fUlura séde sociaJi

.

Insrifutp de·.'ldiomas Yázigi, O, Instituto Culrural 3,°) - �Iejção do Conselho Deliberativo para o

Brasil; Estados Unidos, são entre nós, du,as escolas t.iênio - 1968 - 19.70.
.

Bdital de Conv()C�ção
.

especializaflas no campo, que óos inleressa. E os Pelo comparecimenlo, anteCipadij'ßlente agradece Pelo presente ficam c,onvidados os Srs. acio';'
resultados eslão ai. Alunos da FA�. da Escola de I A OIR.ETORIA " nistas desta Sociedade a comparecerem a Assem�
Pirassununga em São Paulo, '�Abafara�"'numa via- Bertoldo Klitzke - Presidente bléia Geral Orqinári.Ç1, a realizar-se na séde social
gern de estudo� n�s Estados Uni�os . ..:. Todos per.g�n.", Jaraguá do Sul, 02 de,Març� de.,,1968. Estrada JI,\�Ú-A8SÚ, minicipio de Guaràmirim, as
tavam

.

onde lIDharn estudado mgles. No Yazlgl. ,...."...>..,.
'. .' i,6 horas 'do dia 29 de abril. afim de deliberarem

Como? Yá·zi.gi. "Isto ser amer-icaoQ"? -Não é .um C! � •••••••w;:���g�� ••••••••• �� •••••• :• .:��\••••�•••••p,.: Áb
,/..

t . d
.

d d'- -

_-
-

." . '

• , .
.

.

.�. • ,'.J ,.
, '

"I
so re a �p.gU1n e ..or em o Ia:, .

'.
.

�()s::t!1:'O 'b�::..J le;ro, era :a. respostd orgulhosa. dos .� "P' + 'd .'
'.

. ' .� 1) l tlrl�vação de bdi:luço.,e contas do exer-
Jovens OfiCiaiS, Como ulllma, espelacular nOVidade :. 'ra ma1.ar ° eselo.. : cicio de 1967. -'

.

de eosino, ? Y�Zigi jnt�o,d.!:!zir� aind� .êsle. ano, o f�' S" "

b'
.. , �l 2.) Eleição do Conselho Fis9al.

método audlo. vls_!lal: oS/dlafogos serao proJelados' � ° um. om quellO.
,

d 3,) Assuntos de interes8e da Süciedade, "

':
na tela e,nquanto o a.luno escuta a conversa.

. t.� Q
..

'

"CORUPA'" .. .,�:. Jara.gUá
..

dO
..

Sul, 20 (le fevereiroo de 1968.
Apo� um to!a.1 .de 220 --h_<>ras de a�la, O Instl-: ,

uellO marca. ,"
I ,., ..�: ' �ffonso �8g�e� - PresidEmt� .

.

tuto de IdlOm.as Y�ZWI, por exemp.l� gartlnle ao alu, ; E' Ih h ",.. '; .

Acham-se,à dlspo81çao dos sts. aCIoDlstas, os
no que .se�.01,\ o me. IOdO,. o domlO1O dd.s estr.

uturas f:, .0. m.. e ...

or que... a
.. ,

'.
:J ,doCUnie.ntos'á;qu8 se rêfere o ar,figo '99 do decr·e-;�

da, IlOgua mgiesfl. O reslq vem .com li lellura. ,E, so· b ,,, . '.- .

. '... "! :J, to lei 2'627 de 26.0940 \." ...
,

bretudo o Instituto pode' garantir o que é. mais im- ,"::.r.··.· ....I·....• ..f·....··.·,,·.·oj.......�:.::�··......··, ..· .....·· ..••......·..•·...zy ..D· "

. ", '.... ..

porta ".
. 't I

..

I- 'I.A M-al's d·" 200 0'00 Ir�
..
=;:.�.:::=..-==:;===-=:::;:::::;:==--.==:::=:;:===�=:::::i.'

n e, pensar e a ar em ng es. ."" .. !If '. I '
"

'
• ", .

' ,,; ," '. .' n

alu�os,. há 16 anos, em tod? o Brasil, fizeram li ex- 'Ja"ragu.,a',' Fa·brl·t S A ;;: DR. WALDEMIRO MAZUREGHEN II-
perlenCla e' aprendetam Ingles. "

.

. ' ". �
• � A ii .

" . 11\
.' .

CGCMF: 84432.'426 " H CLINICA MÉDICA - CIRURGIA GERAL· "

r: -��
q �

J ���}�U!�� i ASSs:�.:�!;:r�:;n;;:::i�:: �
.

g��n��TAS' \ , )."�
i ADVOGADO nos fôros de

.

i
Fabril S/A., ao ,Comparecerem à Assembléia Geral ß R. ULTRA VIOL<ETA �\ /.. .:'" ,II
Extraordinária, a realizar se. no' dia 6 'de abÍ'i1 do II Rua''''PresidsD$e Epitãcio �i.Ô'i..-(�� .' II'SAo Paulo-Guanabara-E s t a do' d o Rio md e cOl'!rente an?' à.s 16 horas. na �ede social, à tua ll. ._ _._ ... _"' �.:.�:.. j),

t Jabéiro-Brasilia. Jorge,Ozerolewlcz, 690, nésta CIdade de Jaraguâ �----.,..._=----==---...--, ... ':!JIf

" Processamentos per�nte quaisquer:IMi. do Sul. para deliberarem sôbre a. seguinte '�t nistérioe. Autarquias e Repartições pi,tblicas .ORDEM DO DIA
' , ,

...
,

.

.

" em 'gera). i - Aumento,do Capital Social cl aproveita Dp. Reiuoldo Mop•••

i
Escritório Cs.ntral:, menta do Fundo Espeeíal pI Aumento de Capital.

. !.

iI
23 'G 303

.

resultante. -de correção Dlon.etâria. -é :reCUfSOS da . .. �'. AD.VOGADO". �
,

..

.,

Avenida 'Franklin Roo�evelt, - rupo conta de Lu'eros em Suspenso; , � �
•

.

(Fone: 52-1894)
,.

II _ Alteração d08 Estatutos Sociais; t .
.

.
. . (

& z ,o - 39..' {.' _ III - Assuntos de. interêsse da ·sociedade.," "Escritório ao lade da Prefeitura ,
Rio dê Jan�eiro '. \ " '.

.,,�. Jaraguâ,.do Sul, 14'de mal'9° de ',1968

�._

' JARAGUÁ DO SUL/. ..JEstado da GUANABARA .

,'.'
.

.Jaraguã Fabril S;"A>' 1 ,

_

.

��� , Hans Gerhard Mayer, Dir. Oomerci'al ......� .. .........,..-........�.......>4-
•

Manoel F•.da Co�ta �
S. ,A,. Prefeitura' Municipal de Jarag'uá do Sul

:,

Comércio e Indústria . <'
Ó Dou'to': Lauro. Pêraira Oliveíea, Juiz de Assembléia Geral ordinária\' Portaria n. 18 '

Direito da Comarca d� Jaraguá do, Sul, Estado de Convocação
�,anta catarina, na forma da Le'i: ETO. .. . .. ..

' 'Victor Bauer, Prefeito MII.1iiicipal de Jaraguã doo
, Faz saber aos que. o presente edital, Com o Oonvídamos os snrs. acionistas desta socíe- Sul,' -Éstado da Santa Oatarína, no ueto e exercício

prazo de 30 días. virem ou dêle conhecimento dade para se reunirem em assembléia geral ordí- de sues atrlbelções,
.tíverem que,' processando-se nêste Juizo, o inven nãrla a realízar-se die 29 de março pv. às 1600 R E S O L V E:

"tárío dos bens deixados por falecimento de Umber. horas na sede social à estrada Itapocuzinho aflui -Pêr à' disposição:
'to Schiochet, e constando estarem os herdeiros de delibe�arem't:lobre a seguínte Do Jardim da Infância "Marreta Satler Rubi-

BUdo Schiechet 10roslIl, casada com Alfredo Norosni
. ORDEM DO D!A:-,. \

ni", Oeoília Ana Rubiní, contrataäa por est. MIl-

residentes' em Pôrto União. neste Estado,' Sn'ioa.. 1 ..
- Discussão e aprovação de relatorio da nicipalfdade.

Sehlochet residente em Mafra, Alcldio Schiochet, restden- diretoria, balanço geral, demonstração da conta Oomúníque-se, Registre se e Publtquese.
.te .

em Mafra e Vergioia S�ioche., viúva, residente em d!3 Lucros e Perdas �. demaís documentos rela- Prefeitura MUllicipal de -Iaraguä do Sul, 14 de

Guarâmirim, como ausentes, segundo declarações eíonados com o exercicie encerrado em 31 de de- março de 1968.
.

. ,

do ínventaríante.: pelo presente edital, ficam os zembro de 19�7. .

.

'

(

'. _
Victor Bauer, Prefeito Municipal

mesmos herdeiros citados pare, no prazo de cinco ,2. - Eleição do �onselho fiscal � suplentes
1_"'"

d

días,
....que correrá em cartório. após a terminação . 3, - A8�untos d8 ínteresse �d.a SOCIedade. .

Decreto n. 115/68
do prazf! do edital, falarem sôbre as primeiras Itapocuaínho, Jaraguá do Sul, 03 de março

.

declaraç.oes e :äcompanhar os demais têrmo,8 do de 1968.
"

.
. .'

-
'

Victol'. Bauer. Prefeito Municipal de Jaraguã
íaventärto até fIDaI sentença, sob as penas da lei. Manoel F. da Costa,. DIretor pres�dente .do Sul, Estado de Santa Catarina. no uso e exer-

Em virtude do que Iot expedido o presente edital Adolfo Bartel. DIretor Comercial - cícío dd SU8S atribuições, ."
,

que será publicado e afixado na . forma da leí. .

A V �SO. .
D E Ö R E TA,

Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, .

Acham-se: à dISpOSIÇão dos snrs. a61on�stas Art. 1°) - Fica promotido ao Padrão "P-7",
aos quatro dia.s do mês de �ar90 do ano de mil os ')documentos a que se relere o decreto leí nr. da escala de vencimentos aprovada pela leí n" 158,
novecentos e sessenta e OItO. Eu, a) Amadeu 2.Q...7 de 26 de setembro de 1940, .' , de 22 de dezembro de 1966. Martim Marangoni�
Malífud, escrivão, o subscrevi.' Tratorista do Quadro Único do Município, a contar

(a) .Lauro Pereira Oliveira, Jutz de Direito. Guarda -M11r11m
. ,

'd'a Ja'rau'ua' 'do. Sul' de 1° do 'm:s fluente. . ... -
.

A presente cópia confere com o origina)' .'
Ärt. 2 ) - �e90gam-8e as dlS,poslçobS em eon-

dou Iê..
" trãrío, e�trando este decreto em Ylgor na da'a de

Jaraguá do Sul, 4 de março, de 1968, De !!côrdo com o artigo 10°. dos Estatutos sua pubho�çãu . .
.

'

O Escrivão:
. Sociais, ficam convidados Os senhores sócios da Prefeituea MuniCipal' de Jaragui do Sul, 8 de

Amadeu Mahfud
I.

Guarda-Mirim I de Jarsguã do Sul para se reuní- março de' 1.968.
.

. . .

. .

rem em Assembléia Geral Ordinária, às 10 horas ,Victor Bauer, Pre�euo.MUDlClpal .

do próximo dia 31 de março nas dependênclas O presente decreto f?l, registrado � pubhca�o
do Itajara Tenta Clube, a fim de deliberarem sô- DlAes.t� Dlre.tona de E:x:pedlente� EdDcaçao e A8S18�

bre a seguinte Ordem do Dia:'
. têncía SOC1a� aos '. dias- d•. mes de .març9 de 1�68.

1. - dísoussão e deliberação sôbre as coa- Jo�o Ma&h18S VerbmeDo, DIretor
tas da Diretoria, referentes à pres'enle gestãc,; ,,--_._,------,.,__-------------

2, _. eleição da nova Diretoria;
3. - assuntos de interesse geral da sociedade.
Nos têrmos do' parágrafo único, do artigo- 9,.

dos Estatutos, as. pessoas juridieas associadas,
de\"erão credenciar um elemento para r�presentá- GGCMF: 84-432.426
las nfV'Assembléia Geral Ordinária.

.

A b'I'· G l'E t· d·"·
Outrossim, as chapas concorrentes à'S elei- ssem ela era x raor Inarla'

ções,
.

deverão· ser registradas na Secretaria da Edital de Convocação
Guarda Mirim, até o dia 27 de março de 1968. . ' Sio convid,adol os Srs. acionistas da Jaraguá:

Jaraguá do Sul, 14 de março de 1968 Fabril S.4 .. a comparecerem à Assembléia Geral
Ferdinando �i8ke - Presidente'. .. Extraordinária;'11 realizar-se no di,aS de abril'do

coi'renté aDO, às 14 horas, na sede $ooial, à rua

Jorge Czerniewicz, 590, nésta 'cidade:'de' Jaraguá'
do SuJ. pa�a deliberarem sôbre a seguin1te

" .'
,
I·

Ordem do Dia
"

I

I - I Proposta da Diretoria, pI Au�ento de
Capital; . , .

;

II :_ Outros assunt08 de interêss6 da sociedade,
Jaraguá, do Sul, li de. março de 1968

•

Jaraguá F�bril'S.A� .

Hans Gerhard MaYßr, ,Dir. ,Comercial

,.

Edital de Citação de Hardeira. Auseotís

Instituto de Idiomas Yázigi
o Inglês, a Língua Universal

,.. Jaraguá Fabril S.A •.
I'

Clube
.

Atlético Baepend.i

S/A
Laloura, Indústria e Comércio

.

Assembléia Geral Ordinária
I.

t
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RELATORIQ DA DIRETORIA

Escola Técnica 'de Administração Senhores 'acionistas:

,

'
de Emnrêsas

" Atendendo as dlspoalções legais e estatutérlas,
ff esta diretoria tem o grato prazer de submeter O vossa

É com profunda satisfaçll.o que o Lionl Clube (Ie Ja- esclarecida eprecíeção o balanço e a demonstreção
raguá do Sul vê o êxito demail uma campanha do seu da coura lucros � perdas referentes ao exercicio de
clube. Bnca1)eçada pelo dinâmico CL PAULO' .MORETTI, a , '.

'
.

escola para formaçlo de administradores é uma J'8aUdade .1967, en:;:e�rado em 3 J de dezem�ro. de 19_67.0Ufross.lm,
em nOlsa comuna.' queremos tntormar aos Sirs. ecromsres .que esta dlre-

A prim�ira turma é constituída dos seguintes alunos, torle coloca se a dtsposíçêo de VV. S5. para quais
pertencentes as principais emprêsaa de nossa cidade: quer ourros' esclarecimentos julgados necessétto
1 _ Ademar' Bartel - Eletromotores Jaraguá SA .

.

2 _. Ademar Humberto de Oliveira Furtado - Metalúrgica ltepocuzlnho,' leregué do Sul.. 21 'de fevereiro
, Joio Wiest SA " de 1968

-

3 - Ademir José Bertoll - Eletromotores Jaraguá SA
.

4 - Adolar João Bertoli - Metalúrgica Joio Wiest SA
ö _ Adolar Lueders - Comércio e Indústria Br.eithaupt SA
6 - Air,ton Femando: Ramos -. Neves BA Ind. "Cat. de Arte·

. fatos de Madeira' ii
,

,

7 _ Avenicio Isidoro Lenz! - Proflssidnslliberal
8 - Cláudio Toniaselll - Jerônimo Tomaselli &,Filbos Uda.
,9 _ Clt�cio Olavo Bastos - Oonstrutora Jaraguá Ltda.
10 - Douglas Conrado Stange - Eletromotores Jaraguá SA
tt .. Euclides EmmeJldoe.rfer -,.Eletromotores Jaraguá SA Imovel e Eslavel
12 - IEugênio Prestlnl - Gumz ,& Schmelzer ..... Sani$ Luzia Imóveis, Benfeitorias, Imobilizado conta13 - Geraldo Merkle - Banco do Brasil SA'

.

14 - Hans Egon Bnrow - Indústrias Reunidas Jaragui SA Reavaliações, Moveis e Llren-
15 - Horst Stein - Banco do Bl'asl1 SA sllíos, Veículos, Maquinas e Motores e
18 - Joio Batista Prim - Têxtil CYrus SA .

.

Ferramentas
17 - João Valc.temiro Hohl - Fábr. de Balas Egon Sasse DI I I

.

18' - José Alberto Klitzke -' Eletromotores Jaraguà SA spon ve
19 - JOlé -Carlos Ne",es - NeiVes SA Ind. Cato de ArtefatoS- Caixa e Bancos

.
de Madeira· ,\. Realizavel

20 - Ulian Emmendoerfer - Emmendoerfer & Cia. Mercadorias Letras' a Receber Obriga-
2' ....:. Lotário� Femll:ndo Fendrich - Marisol Ind, e Com. Ltda ções de Gúer.ra 'Petrobrás ';Obrig'a-22 - Magda da SU�a - Bscalametros Edwi Ltda � .

". '._
13 - Mário Kr:Utzsch Indústrias R�unidas Ja�aguá SA ções Eletrobras Lel 4.156/62, Obrlgações Após publicar o 2. e 3� entônlmos, homônimos,
24.- Mauro Koch - Metalúrgica Erwip.o Menegotti Ltda. Trebelhtstas, Adiclonel Lei 1'414, Coope- Cadernos, de Exercícíos parommos, subsranrlvo,
26 - Orlando Catarina Schreiner - Prefeitura MuniCipal de rettva E� R. Rancho Bom, Deposi:os para de Linguagem a Edilôra adjelivo, artigo, pronome,

Jaraguá '

,

Ob
. - T b Ih' r T M Ih F T D S A b d I b d

-

b
26 _ Osmar Bartel _ Indústria de Calçados Gosch Irmãos SA rrgaçoes ra. a IS as, axa, e ora- ,

. . . .. IICd a e an ver os, a ver io, crpse,
27 - Reglnaldo Sclllochet - Marcatto SA' Ind: e Com., mentos Lei 89/63 Restituível, Semoventes, çar, da mesma aUlora, Pro- enfim, lôda a parte de '"

,28 - Rubens Nlcoluzzl Kohlbach ,.SA 'Ind. de Máquin,as Salário Familia, Sudene, Contas Corren- fessôra Maria de Lourdes g r a m á t i c â de modo

'21. _ ��TJ:sda Costa _ In�Stria Têxtti Jari� BA' tes. B.N,D.I?,.Decrero Lei 1�1 26.332,57 Gastai, o 4. Caderno de acessível à capacidade
30 -;- Waldemar Maximiliano Rau _ Waldemàr Rau.Comércio .�0�11 Transltllrl.. Ex�cícios destinado aos do a'l uno do, 4� àno
31, _ Darci Buchmann - Marquardt SA Ind. de Malhas ) F,hals Duas Mamas e S. Fr.fJnCISCo do Sul 24.049,01 alu�os da quarla 'série pri p�im6rjo�
32 - Everaldo Leandro dOI Passol . Banco do Brasil SA ,I Conlalle Clmpensaçiio '� :.' mária. ,

.

,33 � FadeUs Hruschka - Indústria.B Reunidas Jaragui SA 'Ações Caucionadas 20.00 O' referido cadero-o se
J14 _ Ivo Hasse - Tricotagem e Malharia' Jaraguá Ltda '.

'

Nl"Cr'""<iI>�1-2-1-.2""'8-0-,1-0 aplica ,à' fixação e revisão
36 - Milton Kohlbach ,- Kohlbach SA Ind. de Máquinas' '"' ,

Elétricas
.

, -------- dos'conbecimenros grama- VENDE'-S.E
36 - Renato Nagel � EletroD}otores ;laragu' SA P.l S'S IV O .-,

ficais adquiridos no d�cor' 1 'Pro-Priedade, com casa,
37 - Stg01l Schünk.e - Metalúrgica Brwlno MenegotU Ltda Ião Elilivel , rer das aulas de lingua- Itta à Av. Mal. Deodoro ele.
38 - Wemer Schuster - Marisol Ind. e Com. Ltda. Capital e Correçpes Monetárias 57.000,02 gemo Em, seu rodo são MFOaDtrtzseca, (Próximo à Igrefa

O Lionl ao promover uma campanha dessa natureza Eligl..l·
,

. ,tratados os fonemas, acen· De._laiS informa"õescumpriu com um dos seU8 objetivol o de intetessar-se ati- Conras correntes, Fornecedores e Ll!çro ... Y

vamente pela evoluoAo sócio-cultural da comuna.
A bl 16.101,07 luaçã,o lônh::a, sinônímos, redaçlo.

Jaraguá dó Sul é hoje um centro industrial qUe se fir- a DisPQsição da ssem éia
.

�

ma DO conceito estadual e nacional. Formar admiDistradores conti! Transitorla '
.

.elemento humano indisp,ensável ao delenvolvimento é obra Matr-jz' ceoJas 'Filiais Dua� Mamas, e
de patriotismo, nlo apenas netleilàrio, mai tmllosto como S'ão 'Francisco do Sul '.

, um ImRerativo do progresso. I' .
, .

AI.sim fa�endo - trabalho, tal.vez, seJll alarde - nós Reservas, ,

estamos
.,

Fuódo par.a Instalações,' Fundo de Pre-
S ii: R V I N DO. visão, Fundo ele Reserva, Fundo de,

Desenvolvimento, Fundo de Depreciação,
Fundp de Reserva 'Especial, Fundo
Especial pa'ra Aumento de Capital Lei
'.351/64, Fundo de Indenização Trabalhista
e Fundo de Depreciação :conta Reava-
liações

-

,

conla de compensaçio
Caução da Diretoria

Senhores Acionistas:
Atendendo �8 determinações estatuárias � pre's

crições legai's, cum·pre • esta diretQri�, apresentar-
90S 08 d'ocumedtoil referentes ao exercício enc�rra
do em 31 de/Dezembro de 1967;' a .demonstração
do ativo e passi90, "

.

demonstração da conta de "LUCROS E PERDAS"
e parecer do consêlho fiscal.

Os dadOR em aprêço demonstr�m a nossa situa-
tio econo'mica financeira real e\serã� submetidos a posição da Assembléia 9.�26,79

,

vossa apre'Ciação na proxima assembléia g e r' a I COllas de Co.peDs.Cio:) ,

ordinária. ," ,

CauQão da, Diretoria NOr$ 40,00 12,�62,79 M�r'cadori�s e,' Juros e qescootos
Jaragui do Sal, 5 de Janeiro. de 1968 . \ 'D lo /67'· .

'Débito \,

Lucila EmmendÖrfer, Direiora Comercial Demonslração d. Conl. de "lucros e Perdas" e. 31 de ezemllro, ,

,

J D lI.'rC • 2 1 681 Apç,sentodoria. Juros e Descontos, Im-
�alaQGe Geral Encerrad� em 31 de Dezembro de 1967 ) 'Produtos e uros � escontos _.4', r. l· 1,

poslos, Des.pesas Gerais, OrdeiH'dos,
A.

Despezas Gerais e Saldo a Disposi- ,,' Lucros Ei Derdas, Seguros, Fretes, Com'. T I V O eão da Assembléi.
' .

NOr$ 21.116,81
busfi.vel. Fundá de Garantia, Fundo de

Jaraguá do--Sul, 5 de Janeiro de 1968
.

Augusta Emme-ndörfer, Diretora Presidente Depreciação, Previsões Trllbalhistas
. LucHa EmmendÖrfer'. Diretora Comercial 43f>7/64' e Lucro a Disposição da Assem-

EugêniQ Vitor Scbmöckel, Contador ORe-SC bleia

1.605 - DEC 51,088
I Irapocuzinho, Jaraguá do Sul; 31 de dezembro

C 'Ih F· 1
de .1967" .'. I; .)

Parecer do' onsê o' Isca
, Manoel F. da Costa Dir. Presidente

Os a baixo assinados, mel'nbrofol do Conselho A'Öolfo Barrel, Dir. Comercial -

Fisca( da firma "JQsé EmmendÖder S/A. _ Indúul'Ía
Orestildo Tomaselli •. Contador 'Reg.

e Oomércio'- tendo examinado detidamente o Balan no CRCSC SOD n. 0947

(j0 Geral, a demonstráção da contl . de "Lucros e Parecer- do CODselho Fiscal
Perdas", e relatório da Diretoria e demais contas
referente áo exercício social encerrado em 31 de
Dezembro de 1967, depois de constatarem em tudo
a mais. perfeita, ordem -e e:x:atidã.o� são ,de parecer
qua as contas sejam aprosrlidas pela Aisembléia Ge
ral dos senhor�s acionistas.

'.Tara,goi do Sul, 5; df Janeiro de" 1968
Ew'íddo Heinz Boss ;J;,'.

.

� Lothar Sonnenbobl
, Willy SonnenhoJIl.

)

Informação Rotária:
\'NO\'XLVIII "ARAoo4 DO SOL (SANTA CA:i'ARIN�) "', SÄBADO� 23 DB MARÇO DB 1968 N.O 2.476
"!!I!=========����������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!'!!!'!'!!'!!!!!!!!_-== 1 � P Que significado aJrib�i � Rotary 11- serv,iços

'PEL'U" LIONS M.q..noel ,F.•da C;o,st,�-S..A.
R. An�er:�:Iunto 'ue ações que o'rotllria�o pratí.

ca para aludar à admínístração do seu clube.
. ComercIo e Indústrío a lograr êxito, como sejam: comparecer às

respectivas reuniões. cooperar para odesen
volvímento do companheirismo, participar,.

dos programas, servir nas comissões e como

I integrante ao conselho diretor, pagar suas

contrtbuíções, e representar o clube em sua
'/ átividade externa" como por exemplo: íntor,
mar a\ não rotarianos sm que coósiste o obje

') tivo rotário; fazer pelestras em outros '�otary
Clubs; participar de reunlões inter-clubes e
de assembléias e conferências distritais, re
presentar o clube na organização de novos

Rotary Clubs.
'j - P. Quem se encarrega de coordenar !IS ativida-

des internas do clube?
.

.

'

, '-

R. Um dos membros do Conselho diretor, nomea
do pelo presidente, é o responsável por essa

, coordenação. \ .

2 - P Qual.é o ponto de víste do Oonselho 'Diretor
do R.I. relanvamente à sequência na ocupa

. ção dos cargos dentro do Clube?
R. Que' é desejável �

)

,

à) que um diretor do I clube tenha síão pre-
sidente de eomísäo, .e. ,

b) que um presidente do clube tenha servi:'
do como diretor -ou secresärío do clube.

\

721,14 Exercícios de Linguagem
o' 4. ano prim�rio

,

•
J .

"
.

"Coluna ROTARY"

Manoel F. da Costa, Dir. Presidente
Adolfo Barrel, Dir. Comercial

'Balanço Ge�al J' encerrado· em 31 de'
dezembro de 1'967

"

I

ATIVO

70.157,38

2.t049,01

\

para

,

JoséEmmendörfer S.A� In'd. e Com�
,

,

24.090,001
20,00

Inscrição DO OGOMF: 'N. 84430412
Relatório da Diretoria

.(
\.. 121.280,W

Itapocuzinho, Jaraguã do Sul, 3! de dezel1}bro
de 1967

Manoel F. da COSIa, Dir. Presidenre
Adolfo Barrel, Dir.·-Comercial
Oresrildo Tomaselli, conrador reg.
no CRCSC sob D. 0947

l.oblllzad8:
loao.eis
EsII..I:

. MaqoinArio, Velculos, Moveis
,UtsnsilioB
ReaUtall1 I Curlo e Longo Prazo:
Matérias Primas. Produtos, Dopli- c

catas a 'Receber. Empréstimo Lei
U7'� Empréstimo Compulsório Lei'
40�9/62, Taxa dA M'Hlhoramentos,
Eletrobrás e Pa.trobrás 8585,13
Disponivel: .,
Caixa

.

CODlas de Compensaçio:
. Valôres em Caução NCr$ 40..00 12462,79

. '.&88IVO
lijo Eliglvel: .

'

O_,pital, Fundos 'de Reserva Legal
e'�'E-6Ipecial r

"

2:996'0.0.'
Eliuivel II Curlo e Loago, Prazo;
Contas Correntes e Saldo a Dis·

\

17,50

e

�.'69,38
J

NegÓCIO' de Ocasião'
j VENDE""SE'

-

1

1

1
, 2 Prateleiras
7 Mesas de formica

.

28 Oadeiras estofadas
1 Estufa p/P3stei's

I '

1 Porta copinhos
1 Pia inoxidnel, e ,outros pertences.

Tratar com Antônio Mahfud
Av. Getulio Vargas� 78

\

I \.

1.350.78

\ \

D.emonstração da coala lucros e perdas
/ .

Crédito

50.864,28

Os abaixo assinados membro do conselho
fiscal da Manoel F. da Cosra S.A. Comércio e

Industtia, .rendo examinado o Bal�nço Gera') a conta
de lucros e· perdas e demais documen os da ,"scrilu·
racão 'declaram' rer enconrrados ,os mesmos em

- perreita ordem' e'correção recomendando-se por isso,
"

a aprovação d� assembléia geral. Itapocuzlnho Jara
, guá do Sul, (ass). AgosJinho V.A"do I?osário, Octacilio
P. Ramo� e EugêQio Vitor Schmockei.

.

�

/'

..

I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


