
Estação Abaixádora de Rio Cerro II Sa. Convenção de I

Tendo em vtera a con- o er, dr. Ma�oel da Luz preendída.pelo Rio do Cer- Na ocasião usaram da Vendedores da WEG
clusão das ó,bras que com .. Fontes, em nome da Ad 'ro, felicitando a CELESC palavra"referindo-seainda'

,

preendem a Estação Abat- ministração da CELESC, eo Governador do Eslado. à inauguraçäo, o sr. Vicror �ntecipadô de sébadc rambem Diretor da WEG,
xadora, em Rio \ Cerro II, exelrendo cf lmportâncle Em 'seguida o er. Prefei- Bauer, Prefelto Muníeípel, pina 68• (eira, realizou-se o nosse diretor - Bugt
nêsre Município, o- Admt- da öbre, que posaíbtltreré 'to Victor Bauer foi convi- o sr. dr. Lauro Pereira no dia 22 de coerente o nío Vítor Schmõekel es

ntstredor Regional d li uma extensão de energia dado pelo e r. Geraldo Oliveira, MM.o 'Juiz de Dl encerramento da 311, Gon- pecialmente convidado, o

CELBSC, sr. GeraldoWet- d� cerca (te 20 km.. ser, Wefzel à proceder a íneu- retro da Comarca, o Ad- venção de Vendedores de Prof. Antonio Serrano de

zel em concordância com Vindo Rio Cerro I e Rio guração da Estaçêo Abel- mlnrstreder Regional da Ble'troDloto,resJaraguá la Penã, organizador da

o Prefeiro Vtcrör Bauer, Cerro II. I xadora de Energia Elétri- CBLESC, 8 r. Geraldo S. A., uma das mats im- convenção, Antonio Seve�

\ veio .eo nosso Muntcípío, Em nome da Mumcipa- ca, debaixo de jrenétlcas Wetzei, falando ainda em portantes 'organizações in- rino Vieira Gama, falando

para 'as :.s0le�idades �e !idade e ,dos moradores, palmas.'
"

nome de Rio Cerro, o er,
dustriais do nosso Munr- em nome' dos vendedores

mauguraçao, fato que se usou da palavriJ. o nosso 'Ato contínuo foram os Arthur Gumz. cípto, participando do coo· e o jornalista Nerval Pe-

deu ne dia 2,1 do eorrente, diretor, Líder da ARENA presentes convídados pare Tôdas as autoridades clave representantes da relre, do jór,nal "A Noti-.

na localidade de Rio Cerro na Câmara de Vereadores, nm bem preparada chopp forem unânimes em afir.. Bahia. Minas Gerais, GUG- ela", de )oiDyille:
II pera o!,de convergira� d�zendo em répldo ímpro- e salgadinh9s.' mar a ação do D!ZPutado nebara, São Paulo,' Para-

'
'

grande número de convi- VISO, do contentamento da À noite, no Italare, Tê. 'Lauro Cârneiro de Loyola, ná, Std. CatarinlJ e Rio Estiveram p r e s e D t es,

da�os, destacan.do-8� as populeção I�cal e do pro nls Clube, foi, oferecido junto do Govêrno Federe], Grande do Sul. além do representante da

mars elres eurorldades do gresso que representa a lauto banquete as autorl- obtendo substánclaís ver
Com eteíro, pelas 20 ho- Rádio Jaraguá, sr. Osório

,/ Município e da Direção da óbra, em tece da próxima dedes, com a presença bes pera a eletrificação ras, nos salões do Clube José Schreiner; os srs. Ge-

CELESC de Joinvillé: induslrializ�ç'ão a ser el- dos mais destacados ele- rural, realizada atra'vés da Atlético Baependi leve Iu- raldo Werninghaus e Otro

No äro ínaugural falou cançede pela I'egtão com- mentes de -Rio Cerro. C8LBSC. gar a festa de confratemí- Kutscher de Oliveira, dlre
zação, realiuntfn se a en- fores' da Eletromotores,
trega 'I

de die-

Faculd'a'de 'd'e FI·loso�l·a d'e plomas de distinção por V:i�tor Bauer, Prefeito Mu-
li aumento de volUme de ven- D1clpal, Hans Gerhard· Ma

• , das, destacando-::se F,ran- yeI, Vice· P.r�sidenle da

Ação de USUG�'pião �
" � 1

cisco SchiQchet, da Ou�· Camara MUOlclpa,1 de ye-
, ,',

-

,

'

.;

'Viel e nabara, Àl1tO;l1lo Sev�rino ,l'e��or!� e o, sr, Arlpor
, v, 'O DOUTOR LA'URO' PEREtltA -onmm't: ..,;""."..��'�?h-�, { " �':, ,/

,

� ,

Vieira' Gama;: ale Bãllla-; 'Bru��tuck. -d_lr�tor d:e A

JUIZ DE DIREITO DA COMAROA. DE JARAGUÃ' \ Joél Fraga Toledo, de Mi- NotiCia. '

'

DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, BRA- 'Tiveram início, no co. belecendo'8�; ao tinal, nas; com 400% d� aumen-

SIL, NA FORMA A LEI, ETC. rente mês os vestibulares inter�ssantel 'debates em to (io lugar) ,e Paulo Do
. Os convidadospresentes'

FAZ SADER, aos qoe o presente edital �de e as aulas da Faculdade tÔrQi) do nô'Yo marco' de nini, dó interior de' São as 80lenidades da 38• Con

citaQão, com e prázo de trinta (30) dias virem ou de Filosofia, reeentemen- progre�so e de cultura Paulo. venção ficaram impressio-
dele conhecimento tiv9nm, que por parte de GUI' te criada em,Joinville, sob no norte catarinelÍse. Após 'O jantar festivo naQos, de como Ob direto-

LHERME JUNGTON, residente e domiciliado em o patrocínio da Funda. usaram da palavra, o sr.
res da WEG adotam mé·

Rio dai Luz, neste município e (lomarca, foi reque' ção Joinvilleose de Bnsi-
O c o n t á c t o que 08

Eggon, João Silva, Diretor todos modernos de ven-

rida uma AÇÃO DE USUOAPIÃO, pàra",áquisinAo no (FUNDAJE). Com o
dirigen�s da Faculdade P d� - de F'l f' t' resi ente da WEG e d�, introduzindo uma meo-

do 'domínio do sogoiute im6vel: Um terreno, situa', obJ'etl'vo de melhor es-"
1 oso la Iveram com

P A
os proemi"" n'tes m mbros resic,iegte da 8S0,ciação ,fé!lidéide ind,ustrial avança-

do neste municipio,"no lugar Rio da Luz, com a clarec�r 8S fl'na]l'dade'" ",.e - e. C I I d I
' ., da d t d omercia e� n ustria de àa nas emprêsas de nossa

áréa de 17.500 rn2, com as seguIntes cohfroatàQões: dessa Faculdade no norte f
.s comumt'�ae� Cl a ar' Jaraguá, Vicente Donioi, \cidade.,

Ao Norte; com 1 000 metros, em terras de Guilher- Catarinense, o Rotary �I. no sen I o e sens·

me Schulz; ao 8,ul: com igual metragem. em terras Club de Jaraguá do Sul, blh�a[. as 1Iass.�s tepre
' -----�------,.----:......---:----,-

do Requerenteio a Leste, com 17.50 metros, no Rio patrocinou recentemente :en ii IV�S
d ocaJ�' f·z�n, Socieda,de.Cultu- Ou'e'm seda Luz e ao Oeste; com igual metragem. tftmbém um encontro em Jaraguâ o·os .ver os ene I�IOS

com terras do Requerente. Feita a justificação, fO.í do Sul. dos s.rs. JUiz de �ue Virá t�a,z�r à região, ra ArtlstIca de '

a, meSiDa julgada procedente,/por ceatenQa. E" para ,Direitos das Comarcas
o c.ar.en e d� _mestre.s Jaragu�-:'a' ,Ca'od.edata'tI\.'

que chegue ao. conhecimento de todos interessadós de �Jaraguâ e Guaraml c?m as' c�n 1çoes e�l t"

e .ni':lguém al�gue ignorância,.ma'Ilda o ;dr: J�iz' de rim" PrefeitoEl Municipais, gldas p.ela e vo I u � a o AI S?Ci�d8,de de Coltora

':plrelto expedir o presente edital, qge Bera afixado Presidldntes das Câmaras edu2aclOnal �t PIe I o Arllstlca, Cflada em nosso A Acade
.

d G
,no local de costUQl!,!, sede dês�e �Jllízo, edifíciOl Municipais de - Vereado. pro\�resso �u ura que meio parà o cultivo da nua os os-

do Forum A DOr eópig; '?Ú,bliCr-ldÓ tia forma da iei. res, e .eleftaentos de,des- sePletBend,��a�8t��lmen .Iarc,e 'musical: e teatral"trOn?mos, de S. Pau!o
D:.do a p ,...,; ..do ntlbta Cidade til;! Jaraguâ de Sul, taque nos setores econo-

te ao raRIl, �.gnIIlc�DrlO 'estS-Be �'B a r t 1 C uI a n � confIrmou para o mes

1!�8 vinte e um dias do mês d.e maFQo do ano de mico.. politico e CUltural
o s�u normal f�ncI�na ,d�p�i� llt:. l- �:I pel í�do 0111 que vem o funcionanién�

mil nov�c.e�tos e sessenta e OItO. Eu, Amad.eu Ma�- dos �unicípios de Jara.
men 0, novos Impu S<)S ahVld�de8 A p�rahz�das '

'

fud, Escrlvao, o subscrevi, {a) Lauro Pereira Oh· guá dó Sul,. O o r 11 p á �as mOla� mrstras d� por C1rcDn8tanm,8S dlver to do Clube dos Beber
'eira _ Juiz de Direito. �chroeder,

'

Guar8miri� esen:"o .vlmen o, a? qua S3S. Uma � Circular esti rões, reunindo as maio.:
Â presente �opia confere COOl o original; dou fé. e MassaraDduba. est�o 1l�t1r�medntjbgado: sendo divt'JIa:ada, lembran res autoridades d

-

Jaraguá do Sul, 21/ marQol 1968. A reunião teve lugar
os UOlC piOS e ar!,�u do a neoessldade ,da re- . _

O .pata
O Eecrivão Amadeu Mahfud nos ámplos salões do

do Sul, Guaramtrlm, 10�!1da de s�as. normais em, tng�stão de bebIdas.

i--�--�--'----l .Itajar,
a Tên,is I Club, com Ma��ar8�duba,Scllroeder a',IVtdad&ll' prlDClpalm"en,

te O, preSIdente da Acade- ,

,,/'

.. � "a comp.8rênciB de grande
e orup. a�oJ'af em que a. Comu . .

, V d d V'- 't" número de cônvidados. O Magnífico Fleitor d8 mdade s�Dte. um Impulso mm .q�e. é o recordista

� en e, o r • IaJan, e' � f�lando n8 0i?ortun, ida�e Universidad,e Federal de �xtraorpl.n'rlo nos.s,el�r.�s brasilelr� de consum?
�, '\ ' � o sr. dr. MárIO Eugêmo Santa Catarina. dever," lDduslrl.8Is, com�rCla!S, de comlda;- com doze

_

I !
Boehm, Pre�id'ente da proferir a aula inaugural economlcos�educa_oI6oallS.. .

MARISOL IND. E COM. LTDA. FUNDAJE' e o sr. Prof. em data de hoje-- em Uma reDDlão est6 sendo quilos e meIo durante
José Maria Gomes, Di,re- Joinvillà. séde da novel convoca.�a para as �O ho uma�refeição, anunciou

� necessita de elemento para trabalhar tor da Faouldade, esta- Faculdade-, de Filosofia. ras_do all 3 de abril, nos também a realização
� em outro, Estado, na func;�o acima,

1 s810es do Bar Marabá,
'

I devendo preencher os seguint,es re- I
para, a qual se solicita brevemente de um ca,m-

quisitos:,/
uma integral cooperaQão peonato de gordos e de
- de tOdos, para que Jara . d' fu

,

" guá do Sul possa com o
um torneIO e teb�l

lANZNASJER • O SEU REL(:>10ERO S8Ú prestigio acompanhar no Pacaembu, exclusl
nq, setor 'artífiltico e cul vamente para barrigu-

Luiz' Lanznaster tem a grata satis-
,tural. dos.

fac;ão de comunicar à PraC;8 de Jaraguá
- A tençãO ' A coisà minima para

do Stil, que 'estabeleceu-se com relojoa-( Vendem-se lotes em !>s que desejarem se

ria e oficina de consertos, à Av. Mal. Barra Velha, tenho ain- mscrev:er é comer 50
, Deodoro da',Fonseca n.O 364, onde agua�- da s6mente 3 Lotes 'salchichas, quatro fran-
da a preferencia e 88 ordens de Bua '. Prêços de ocasião. gos. �te pratos de ma

distinta c.ientela.
" Tratar Fone 297 \o cl carrão, oito bües e sete

'.:-.. �__� ...... ..I Gito saladas.'

)

/,

i
"

'

1-8

,Pascoa, - -Baile' no C. 'A. Bae,pendi
(ABRIL'HANTADO POR' ÊRINHO

"';

E SUA 'ORQUESTR,A)

Um'Automovefmarca
Gordini ano 1965 - esta

do de novo ,. Aqualquer
•

" )
i

�
, , prova • preço de ocasião

de maior, p_enetr9l-çãO no interior do nordeste catartnériee
I -;:-

-'__. ,-;--.--_.:Tl....___..--....;..._-----�---....:..------;J�:.----I - tratar fQne'297 c/Gito.

Correio �o, Povo
um Jornal a

Serviço dó' Povo
,

,

Diretor:
BuaeNlo VITOR sC'HMÖCKBL

,
Fundàção:

:Â r�ur M iiil.r
Impresso na :

Soel.fI.eI. Gr�fle, Âvenld. Lrela.'

,JARAGUÁ DO SUL (Santa Catari�a) Sãbad?� §O de �àrço de 1968Ano XLVIII N.o 2;477

Edital

Solteiro,
,

Instrução ginasial.
Boa apres�ntac;ão e desem

Prática em vendas.

Conduc;ã9 própria.
I N Ú T I L APRESENTAR·SE SEM
PREENCHER AS CONDIÇÕES
AOIMA

'

\
'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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�

OORREIO DO POVO

�.

"cuKHfm 00 Plf�ur;:;s Pa,Jb . Waqn�r 'S/A C'qmércio elôdústriaSchmiUS.A:
Fundação: ßrtur mo ler, - 1919)

.

.

.'
I ,Lavoura� Indústria e Comercio

.

\ ,,\ EDIT:AL PE CONVQCACÁO
Emprêsa jOfna1ístlca, FrritJ/_��, ,.� Ornament.'1

Assembléia' Geral Ordínáría Assembléia Geral Ordinária '

"Correio do Povo" Uda. •.

- 1968 .

. Laranjeiras, Peoegueíros, �]dital· de,' . Convocação . Peló presente edital de convocação, são con-:
Diretor Kakiseiros, Macieiras, Ja- r- " 'I • vídados, ós senhores acionistas da Ilrma COMÉR.:

"Eug'ênlo Vitor ·Sehmõckel' boticabeiras, ele. Roseiras �' Pelo presente ficam convídados os Srs, acro- CIO E INDÚSTRIA SCHMl'f'r S"�' à reunirem-se, - Dahlias, Camélias, Oont- 'nis�as desta 80?i.ß.dl!de a co�parecerem a Asse�- em Ass�mbléia Geral Ordinária que será realízada
-
ÁSSINATURA: feras, Palmeiras, eto., etc. blêía Geral OroIDá.rIQ, a realízar-se na séüe secíal na séde da sociedade à Estrada Btumenau Km.4Anual • • • • 'NCrS 6,00 Estrada Jacú.-.Assú, minicil?io d� Guara�irjm, 8S nesta cidade, às, dez!�eis (t6) horas do día trint�=r,� .' :':.�g: ::}� PEOAM OATALOGO ,16ôbhorasl..do �Iat 29dde sdbrldl'I.:flm de delIberarem (30) ge �abril do

.

�orrente .ano, a fim d� delibera.
Número atraaaào. NCr$ O.H ILUSTRADO' s

..
re a_ segurn e

_

or em o, : I' ( rem sôbre a. seguínte.
.

'. 1.) Aprovaçao do balanço e contas do �xer� . Ordem do Dia .

)

,,' Leopoldo Seidel cicio de 19?7:. . I 1. _ Éxame, dlsoussão e aproväção/dss con-'

;_: OO:';UPÁ' -' 2.) Eleição da Co.nselho FIscal.
.' _ r tas correspondentes ao ano, encerrado em, 30, de\...... 3.J Assuntos de Interesse da .Söc,ledade. dezembro de '1967. .

,
.

.

c::::oc:::=s�c:::::--==?c:::::- Jàraguâ ·dQ. Sul, 20 de fevere�Fo de 1968.. ' .2. .," Eleiç'ão da Diretoria pata o triênio de'_-,--.-,------, ( . Affonso �8gn.e� -:- Presldent� .' 1968' a 1910.'
.

Rertistro Civil' A·.l·"go'
.

'd'a-O '\.
r--Aeham-se à (IISpO,8Içao dos s.rs., aeíonístas, os 3. - Eleição do Conselho Fiscal e Suplentes.. documentos a que se cetere o artIgo 99 do decre- para o exercício de 19ô8o

'

Aurea Müller Grubba, Oficial A maior safra to lel 2.627, de 26,09,40.
, 4. - Assuntos dE, ínterêsse soclaldo Registro Civil do LO DJs- JARAGUA DO ,SUL �O. 04 de março de 1968

trito da Comarca de Jaraguá De acôrdo. com o ao- Edl I'd CI
.

d H d
I,

'A t
COMÉRCIO E INDÚSTRIA SCHMITT S.A. '

do Sul, Estado de Santa ticiário da Folha de Lon- It'8: B" 'Itação" .8'" Br BIrOI Dsen .,es A.RNOLDO L. SC.,.H.·AMvITrsTo' . Diretor. Pre\�id.e1)�?I.Catarina, Brasil;
drína

.

transíormou- se oFaz Saber q,u� c0t;Dparece- 'Estad'o, de Pàranâ fste
.

.

.. .,

'
.

. Acham _s�, à disposição ,dos senhores acfonís-
,

um no cartort.o. exlbmdo-o� ano no maior produter . .

O Do�tor Leuro Pereira OhvAlra" Juiz de, tas, na sêde social, "ós documentos de que trata o

,docn�entQsí�xlg1.dos, Bel,a leí de algodão. do Brasil,
DIfEHtO da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de

'art. 99, do d�:·!'?to ...Lei 'n. 2,627 de 26 de setembro;l' r1 d- SI' habIlitarem p.,;ra com 'uma safra calcoula-
Santa' Catarina, na formá, da Lei, ETO.

"

J r:'! 940.-, v 'Faz saber' aos que' o presente edital. com u
,

casar-se;
.

.

da. �m 110. mílhõee de
prazo de 30 dias, virem ou dêle- conhecímento I-Ed,ital n. 6.612 de. 20 3-68 quilos do produto em tiverem que, processando-se nêste Juizo" I) ínven-

T' '1 C'
.

S A
.

Vicente Jesuíno de Souza. plum�,. No:.. �.eIltro .de �ário dos benadeíxados por falecim;ento de Um�er. ex11- .' y'rus
'

'

,

-e Emilia/Rodri ues C�assIflc�,çao ,Dr. Pf:uJo ."t1.1 SChio,chet, e. cQnstt;lnilo' estarem os herdeIros .' ,

.

.."
.

•
. .',

..
Batista

g
, .�lIE._entel , �e Lond.r.llla� Hilda Schlochel HorÍls�i, casa.'!.a com Alfredo Nor�s�i, CGC a4 420.602/1. '.. . •

r� que é o maIor da Ame- residentes em Porto DOlao,. neste Estado, Sllvma
EI�, br.asllelro! vJU\'"o, rica do .�ul. �,' trâb�lh() SeHlocheI residente em Mafra, Alcidio Schiochet, residen" .\ Assembléia; Geral Extraordinária '

funClOnârlO
. p�bllco, na· .de C.l�ssIfJCaç�o da tl�!a te em Mafra e. Verginia Sthiache.. viúva, residente em

CONVOCAÇÄOtural de �l}ll;cas, nefte colhloa em toda reglao Guar�mirim; COIIIO ausentes, segundo declarações ,

�stado, domiCiliado e .rt;· produ�ora. parana en s e do inventariante, pelo presente. edital, ficam' os' Ficam os senhores acionistas convocados pa-sld�nte à R.na EI�1l!10 tem SIdo Intenso. mesmos herdeiros citado.s para,' no prazo de cinco ra se reunirem em Assembléia Geral Exraordiná�
· StéIn, p.esta cJdade, filho, dias, que coirerã em,cartório; após a terminação ria na sede social da .Companhia. em Ja�8guá dode JesuIno de �ouza. G01;1' -

do prazo. }io. e-dital. falt;lrem sôbre, as primeiras Sul, neste estado de Santa Catarin�. à. rua CoronelJart � de �a.rla M)g�el. EM P R E G\A'O DR' deé]arações e acompanhar os demais têrmos do. Procópio Gomes, n. 285, às 9, (nove) horas, no diaEla. �rasJleIra, solteira," ' • inventário, at� ·final senteQça, sob as penas. da lei. 29 d� a b' � i 1 de 19?8, para deliberarem sôbre a
d�méstlp�, natural,. de Sempre .....que o :EID virtude do. que foi expedido o presente edital segumte ordem do.( d�a:, '.'M���ueIr�nha,P�ranâ, do agsn te fiscaUzador que será publicado e a�ixado na Jorma da tei. c�.) --: RelatóriO, Balanço. .e Co�ta de Ltfcros
mlcIlIad�. e ,r6.sId�nte, à

d o Ministério -d o /
Dado e passado nesta cidade de Jara'guá do Sul, e Pel;Jdas apre�enta!los pela DIretorl8 e ParecerRua �mIllfl �teI�, fIlha de

Trabalho, procurar a . I a8S quatro,_ dillS do mês de {Ilarço do ano, de mil do Conselho �Isc.,al; . .
'

,
.I?omIDgos Rod�lgues R�1 tua firma, de,es exi- novecentos e sessenta e oi�o. Eu, a) Amadeu / 2.) - Eleição, dos membros do Conselho FIS-tlsta e de DavIDa Ma"la Mahfud 8scrfvão o subscrevi. .'. ( cal e rf;\spectivos supl,entes, para 'o. exercíoio dede J�sus. bir todos os doeu- . l..." ' ,

•

'

01' ti ti ' J' d' Jy-,,', ·t.. 1�68J e Ji:x;ação' dt'. su.a temuijeração; -.\
.. ". ,�men&os Qecel'lßários à (�) Lauro Per,elra. '!' r, UJZ· ce 'J.Jl'r�l i? 3.) _ Proposta dt;l Diretoria, com'",pare.cerEdItal n. 6.613 de, 20�3 68 I inspeção, tais como A presente cópia 1J0nfere, com o oJl'lgIDal, favorável do Conselho Fis'ca!, pára aumento do

Wilson Mayer e
,

atestados GU cartei- dou fJé. â d S 1 4 d d 1968 capit.ál social .com'. a utilizhçio do valor obtido
Tusneldà Mayar .'

ras de saúde, . acôr· " ,!1rsgu ou, . e. IIlarço 8.... imobilizado'
dos de compensai,)ão. '. ,Q,EscrIvão: '

4) :;_ Alteração dos Estàtutos Sociais;Ele, brasileiro, solteiro. Se procuras cumprir \ Amadeu Mabfud
5.) _ Outros assuntos de interêsse social.eletrot'ecLico, natural de '8 'lei, nada teDS "a. Jaragul1 rl() Sul (8C), 26 de março de 1'968

· ;l�ilra��ro� r:��a:n�� �� ��C���b�I�O�nspeçãO cE'd· I· t,� I 'd e" ,C
..
·I ta'ç'·a-.0.

GerhH.! -- .<1, Marqua�(jt. Dj.r6tor",pr6�idente
Rie:Brsnco do Sul, Para- . �

" nâ, filhe de Honolio. Ma- - ,

O Doutor Ca�los'Ronald Schmidt,' Juiz, deyer e de Julié'ta do Prado
Mayer. Vende" S"e' _Direito

da <?omarca de Guarami�im, <Estad? de
Ela. brasileira, solteira,

' .

- Santa Catarma, na forma da Lei, Etc... .

I

doméstica. natural doe Ja� .\ "

,
.

'. , FA�,..SABER. �. tôdflS quantos o presente edi· :Assembléia G,era1IOrdina.'riaraguá do Sul, dOlDiciliada . 8.000 m2 com 2 casas tal 9irem, 'Com o prazo de (.SO) dias, dêle c,onheci;- ,
. j

·

e residente à RUa Jorge Morada' e- uma casa para manto tiverem, ou intereSBar possa que, por parte
/

., Edital de Convocação
Czerniewicz, 'ne�ta cidil- ComérCio rodas de Madei- de Miauel AOlelO Miéhelozzl, :,brasileiro, casado,'lavrador,' I

•.

'

I Pelo pre�ente ficam..convidados os'snrs. aci04
de, filha de Ca.rlos·M8Y�r ra, rua Fátima·Joinville. resi,donle 8 dôliliciliad9 no lQgar Segu'tido Braço do nistli's desta. Sociedade à comparecerem 'à Assem:
e'de Marià DoedngMayer. I f

'- I.
J ua Norte, Municipjo äe Ma.sarandl:1ba, des'ta Goms.rcª, bléia,Geral Ordioâria à ,realizl\r-se epl noss.a sédeD orr,n�çao em arag

por interm..édio de I&a procDrador dr. Hélio Alvez, social, as 10, horas. do dja 30 de abril proximoEdital J}; 6.614 de 22 3-68 do �ul Lco� �. Soro JE.d- f()i requerida uma. atio de Usucapião de um imóvel vindQuro. afim de d�liberarem ,sôbre ri seguinte
Haroldo Wolski e,. �un (l Otn ar , em �I�. situado no ,lugar dtllnomin.ado Segundo Braço do Ordem do Dia
Oti'lia Leithold olle cl� .0

BSore �lIVI� NOrte, nesta Comarca, contendó a ärea d� 302.500 1.) Aprovação do'balao'ço e respectivas contas
.

onça es, a� en ena
metroI q'uadrados, aom 81 seguintes aonfron�ac;õa6: do exercicio de 1967; /Ele, brasileiro, 'soltei'ro, rMlo deflrOIUe a firma Jorge F!ente, a Oeste, medinlt0 275 metros{- com ? I}ib�i- �2,) Eleição dô.novo Conselho Fi8cal�.auxiliar de escritório, na- ay�r �.. '

rão Seaunflo BrafJQ, fDSdos, Da, mes.ma
.
dlstau618., 3.) Assuntos diversos.,

,

''tural de Guaramirimneste,' 'com terras d,e Luiz Tomöselli, Reinaldo RODCki 8 AVISO. '.Estado, filho de Reinoldo
'). , Abilio Pi"az, de tlúl lado, ao ]\Torte, medindo 1.100 Acham Siel a disp,osição dos ,.snr$. Acionistas",Wolski e de Lené"Ziebell 6 68

"

d Â
. C d'd d S'l Ei t· fé a t 99 doWolski.domicHia.do.eresi. Edital n.' 6,616 de 2 -3' m�trolil, .com terr8ll!l II atomo an 1 o a ,I Va e os

.

oeumen os a que se re re o r. n, .

E Hi1ario� JeIis M.etzger e
dei Osvaldo B'ompani e, do outro,lado, ao sul, com decfet() lei n. 2627 de 26/0911�Oo' ,

.'dente em Jaraguá- squer�
Ed"t 'Kelbert . terF�8 d'! Fortunato. Fe?el. Feita a justific,a'ção .dà Jaraguá do Sul, �1 de.março de 196�., ,do, ,neste distrito.

,

.

1 e,
.

. \ pOllse fOI a. mesm.3 JIl1l'sda procedeote,.por sentença, . Gerhard ,Roeder'-Diretor-gerente' 1 '

., Ela, brasileira. solteira, Ele, bi'asileiro, solteiro, e� para que chegue 'lO conhecimento dA tôdos, man. ('
..............;

,
, doméstica, natural,de pou tQrneiro·mecanico.· natu·, ,dou expedir o presente '�dit81 que será afixad.o no ,� ....... �

•• .1�,....
:
..... :� ..:�.....I��r:::-.o'�':"'"�� ........

�:so Redando, domiciliada � ral de Itoupaya, neste Es ,lugar de costume e pubhc}idÇ) na forma da L�I. Da- t:
"P' t d"

.
o :re��<lente nesta cidade,' tado, domiciliado e r�ei do,s passado Desta cidJldé de Guaramirim, aos vin" �i ra ma ar o >' eseln. \ , :

,

�

filha de Ambrosio L�i,thold deot� em Itoupav8,;, Cen· te dias do mês de março do ano de mil p'Qvecent�s f� S' b'
�
.' , ..,

I !le de ,Barb_ara LeIthold. traI, neste Estado, fllh� de e sesjente e oito� E(l� (As) Renato C_arvalho Escrl-: g ° ,um. om ,queIJO. . :�
. .

'.
.

·"d'· 25 3 -8 Jens Me.tzger e de ,Ol� tão, 'o da. ti�o,grafei e subscrevo. (As) Çar�ol8 Roaald f: Q
..

-

': ..... "CORUPA'" B'Edital n.6,.615 6' :'6, ,Metzger.. .
.

.
;5chmidt., JUiz"de DinitO'. .F. .' {: ' ,ue1lo marca '

" , gRenato Nítmow e ..' Ela, �r.asilelra" solteira,
.

C E R T I O ÃO . ; 'E"', " . l/h .

I
. h '

,,'
/ :i'Laurita Borchardt doméstlc8� .natur�l. d�.Cu- . .

',' � '.', �: : O,me, or que, . ,ao
.

'

:, " -...
.

','
. ritiba Paraná, domICIlIada .•.. CertifICO que a p:esente copIa confere com 0.1 {: ",

. '. ; :Ele, brasIleiro, solteiro, e residente nesta; cidade, orlgmal do que dOll ie. , : "�:''''''''·�:·''''''f'�:·'''''''·�=�:·''''''�:·'''.O�W.··''''·��:·.·.r..�,:)
lavrador� natural. d.e:Jara- filha de LeopolQo K�lbert GIla.r:amirim, 28 ele maz:ço de 1968 (as) Re .. '

gU�
...

dO
.. SUI,-'.d. 0.m.lCIl�ado�,·e de ,.EltmáKel.bert;.·:.) nato Carvalho, escrivão

..
'

. " .

'. ., ,

.,:""
......__--�......-----__---:-"""i'""..."

resJdente,· em GS.rlbaldJ, .' ,'_ , ,
'

.. "

�

.,

'D "F ·

A t io Picdone
/

neste di'�trito,)fitho ,de.Os: 1 E. para ;que :cliégue ao w:
.

"
. '��''.

'.

,"" r. raDClSCO . n 08,
"

"

\!
waldo NlenoW' e de �Ilma nhecgnenlo' de todoß "mand�t .

.

c'

.

'. ". '.

'

"

;. ,
• •• ; ,I ":N:� :D -;:CO ;., c.R..M. -1-r

Kreissig Nienow.
, p/assar o 'presente edital q1.\�'

.

D... ReInoldo Mupapa, ' ," ,', � '. "

'.
' �"

Ela, brasileira, solteira, será publicado pela imprensa .� 'll"':�'"'. t·' ·Cirurgia
_
e, ClílJ�ea d� Adultos e Oria�QaJ ,:'

domél;Jtica, nâtural. d.e.-:Ja- e .em cartórió onde, será)1 .

".1: .ADV�Q�D.0,.,.". , , ,Partos - Doenças d.e."Sen,horas:, "

raguâ dp Sul, doml�.llIad� ahJÇ.ado duran

...t.e
..

15
..
dias., ,Se. 'i'.

.'
. ." "-

.

..!..,.",'... i
.:.....', .....

" ,,).- '\ '. "':'; I,

,e residente �m GarlbaldI, aIguem, sauber i:le -algUIJ.}(,lm� , , ÍlO�PITAL JESÚS� pE NAZARÉ - OO�{J�4 ' .\
\lCes'te dl'strI'to" fl'lha da Er· ·ped.im.. ,e.'n.to. �;.étls.e...,-o.,· CJ,",�ata' ós . '.

. Escritório ao lado, da Prefeitl1,l'a,. ..' '. ",
4 91

'"lU
.

..
", . r, Resid.ânoia: ' Dr. Nereu. Ramos .... l '

Ivino Borchardt'e de íins�legais:�.;" ,
.. :,"";, '. t

',JARAGUÁ DOSUL .'é'.,i< c,o_UP:1·-···sANrA·cArA_H.itNAIFridolina Horongoso \Bor-. Ap'R�A M.U.Lrk;B�..',G�RJ3'ß•.
"

/

chârdt.·
,

. .'
. Ohêlal,..

. ... 7.., . ,. L... �......__�..:-�-_....

• '.

•• . "."_'.,., ,,-" .• '� ."",,:;:';:":'>;':�•.�:);:; ':,_"

-, BNDBREÇO:
,

, Cai_ PoetaI, 19
t\venl. Mal. Deodoro, 210
j ...àguá do 9ul - S;' Catarina

ROE'DER S/A Agr.lód. C,omércio

I

I �

I

I,

J I I'
, ' ,I

.
!

\
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100.328.02

'Assembléia Gera.I Ordinária.
Edital de Convocação Edital de Convocação

Pelo presente edital de convocação, são Pelo .presente ficam convidados os Srs. aoío-
convidados 9s senhores acionistas à reu- nistas desta Sociedade a comparecem a Assem
nirem-se em � assembléia geral ordinária bléia Ge�al Ordinária, a realizar-se na séde social

que será realizada em nossa séde social à Rua Mal. Deodoro da Fo_nseca, 739 e� Jataguá
. ..�.... do Sul, as 15 horas do dla 29 de abril, attm-ceRua Presidente Epítäcio Pessoa. n. 1.207, deliberarem sôbre a seguinte ordem do día;

em Jaraguá do, Sul, às 15 (quinze) horas - 1.) Aprovação do balanço e contas do exer-
do dia 30 de abril de 1.968, para delibera- eíeio de 19�7, .'

"

rem sôbre a seguinte 2.) EleIção do Oonselho FIscal.
ORDEM DO DIA ,ã.) Assuntos de Interesse da Sociedade.

, . _.
_. Jaraguã do Sul, 06 de março de 1968.

1. - Exame, Diseução e aprovaQao '

Alberto Bauer - Presidente
do' Balanço Geral, conta de lucros e perdas, Acham·se à disposição dos -srs. acionistas,
encerrados em 31 de Dezembro de 1.967 e os documento, a que srretere o artigo,99 do de-

, relatório da "Diretoria e parecer do Oonse- ereto leí 2827, de 26.09.40.
'

739,63 lho Fiscal do exercicio de 1.967.
.

2. - EleiQão dos membros -do Conse-
lho Fiscal' pára o exercicio de 1.968.

3. - Outros assuntoa de interêsse da
sociedade,

AVISO,
Acham-se à dísposíção dos senhores

acionistas, no escritório desta sociedade,
os documentos a que se refére o art. 99,
do 'Decréto·Lei n. 2.697, de 26 de Betembro
de 1.940.
Jaraguá do Sul, 22 de MarQ. de 1.968.
Waldemar Grubba, Diretor Presidente

Beroardo firubba u lodallril é Clllérçio
C G C MF 84 '29 679

.-

'Blbert.' Bller s�n. II�últriB.. ComércioComércio e IndústriaSchmittS.A.
Rälat6rlo da Olrétorla

I Assembléia Geral Ordinária
,

...

Senhores Aoionístaa:
Dando Cumprimento as' dispoliçõ.s legais e

estatuárias. apresentamos a sua llpreciação o Balan
ço Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Per
das e -demais doc.umelJJtos relativos ao e�rcício fin
do em 30 de dezembro de 1967, bem coro o Pare
cer do Conselho Fiscal,

, Permaneoemos ao inteiro dispor des SrR. Acio
nistas p,ra os eselareeimentos, que ouverem por bem
sQlicitar. ,,' ,

\ Jaraguá �o Sul-Se, 28 de Fevereiro de 1968,
COMÉRCIO E )INDÜSTRIA S C HMIT T 8', A

Arnoldo L. Sohmin-Dir. Presidente

BalanGo Geral Encerrado em 30 de Dezembro de 1961.
�TIVO

Disponl,el
Oaixa
Relllz.lei
Titulos à Receber, Meroadorias, De
pósito Para ObrigaQões Trabalhistas,
Empréstimo Lei 1.474,-51, Empréstimo
Compulsório. Dep6sito SUDENE,
Depósito SUDEPE; Banco Naoional
de Desenvol,imento Eoonômico,Obri
gações Trabalhistas
Imollilizados
Ativo Imobilizado-Conta Reualil.,ão,
Direitos, Pontes e Oaminhos, Oons
truções, Móveis-Utensílios. e Ferra
mentas, Veículos e Semoventes, Má
quinas e Instalações, Imöseís. Dep6·
suo-Letras do Banco Nacional de
HabitaQão, Decreto-Lei' n." 157 de
10jC2/67
Cumpensados
'I'itulos Desocntados, Valores e m

Caução .;

Jaraguã Fabril S.A.

17'.447,16

" OGCMF:
f

84 4ã2.426

Assembléia Geral Extraordinária
\ �

, �dital de Convocação

,11 460.06
NOr$ 290974.87

Instituto-de Idiomas Yázigi
o Inglês, a Língua Universal

'São· convidados o Sr�. acionista8 da Jaraguá
Fabril S/A�, a Comparecerem à AS8embléia Geral
Extraordinária, 'a realíaar-se no dia õ de abril do
corrente ano às 16 horae, na sede social, à rua

Jorge Czerniewicz, 590, nésta cidade de Jaragu4
.do �,ul. para deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA ,

I � Aumento do Capital Social e] aproveita
mente do Fundo Especial pI Aumento 'de Capital,
resultante de 'Correção monetária, e recursos da
conta de Lucros em Suspenso; ,

II - Alteração dos Estatutos Soclaís;
III - Aseuntoa de interêsse da sociedade.
Jaraguá do Sul, 14 de março de 1968

'

Jaraguä Fabril S.A.
Hans GCirhard Mayer, Dir. Comercial

PASSIVO
! o

�_:.!!c� O senher acredita no esperamo?
�o �lIalYel _ �""I/;:"""�;' Acredito no Inglês. Esra a verdadeira língua
'J;!plhtl, Fundo" de Rese�va Legal, � I

.
.' C;; uníversel que está servindo pare, o mundo mtetro se

Fundo de �es_erva EE'peClal, F!ln�o � I ,� domuntcer. Não há uma cidade em nenhuma parte
de. Depre�I�9ao-Conta Reavaliação 0\""" w/$ 'do, mundo, onde não haja alguém que Itlla Inglês.
Ativo Imo�lhzado, Fundo Para Deve- ��6"':"--/� Quem viajou peloernundo sabe que I com inglês
d!,res DUVidosos, Funda de De�en,ol'. JV - 3�

e dólar •.. não há problema. Nos Estados Llntdos,
Vlmento,

, .

Fundo Espec�al-�u- . na Europa, na Ásia, e ne África. João XXIII estava Hull Jlrall' � n· lodúllrl'. I Clmérel"1manto �apltal, Fundo IndeDlz�ço_es aprendendo inglês, aos' oitenta anos.' B tetou algu...· . a. U U.. u
__Trabalhistas, Fundo de Deprecíação 185,157,33 mas frases com Iequelíne. Oitenta e 'cinco por cento

(l111,el
_ , (8õP/oJ da correspondência mundial é escrita, em Assembléia Geral Ordinária

Conta� 90rr�ntes, Contas Co�r�nte8 inglês. Seren ra PQr cenro das revistas· e quarentil e
. Edital de ConvocaçãoEspeCiaiS, Tlhllol a Pagar, DI,,�en, três por cento (4ãO/o) dos liv,ros científicos e téc,ni. .. .dns" Luoros em. Suspenso, Impo�to cos também. 0_ português (aqui entre nós) não che-

.

Pelo pre,sente ficam conVIdados os Srs. aCIO�

Re�d.! Retido na Fo�te, Saldo à Dill- ga a um por cento (0,6·/0). Nenhum estudo sério D1s�as. desta So�ied!lde a co�parecereJD a A8s�m.
poslçao da Assembleia, O o nt a 8 a pode ser realizado hoje sem saber inglês. Bngenhei bléla Geral Ol'dlDárla, a realIzar-se na Iséde sOO1al,
Pagar 94,357,48 ros médicos economistas fodos 'devem conhecér Rua Mal. Deodoro da .Fonseca, 991 em Jaraguá
Compensados

_ est�, língua, 'nos exames �estibulares de lôdas as do
. Su\I, a& 12 horas do,. dia 29 de abril,. afim de

Endossos, Ca,uçoes " ' 11.460,06 grandes universidades o iDglês é um "ingrediente" debberarem sôbr� a seguInte ordem ,<l� dIa:
,Nàr$ 290,974.87 necessário. Os professores sabem que sem o inglês #.

1.) Apro�açao do balanço e contas do exér-
, a ciência não progride.' ,

CICIO de 19�7. .

.
. Jaraguá do S.u1-SC. 28 de Fevttreiro de 1968. E felizmente hoje há possibilidade, há-chance 2.) Eleição do C�)ßselho Fls.cal.

.COMÉRCIO E INDÚSTRIA S C HMIT T ,S. A.
para quem quer aprender inglês. �.) Assuntos de lDteresse da 'sOCIedade. I'Arnoldo L. Semi", Dir. Presidente

.

Há equipe� de técnicos que fazem os livros' Jaraguá do Sul, 06 de m�rç_() de 1968.
Damasio Schmiu, Dir. Gerf'lnie mais perfeitos para aprender a Ungua mundial. O Alex B.8rg.- Presldente

. .Contador: Eugênio Vitor Schmöckel ORC-SO Instituto de Idiomas Yázigi, O Instituto
I
Cullural /Acham-se à dlposlçâo dos srs

..aclODlstas, so1.605 ..... DEO, 51.083,
'

,

J / Braail: 'Estados Unidos são entre n6s duas escolas documentos a que se refere o artigo 99 do de-

'Demonstração da Conta "Lucros & Perdas" especializadas no can:po que n08 i�'eressa. E os ereto lei 2.627, de ,26.09.40.
encerrada em 30 de dezembro; de 1967 resultados eSlão ai. Alunos da flAB, da Escola de

Pirassununga ein São Paulo, "Abafaram" numa via- -__,.-----------------
D 8 .. ITO' gern de eSludos nos Estados Uni�os. TOdos pergun

Prefi!lÕ�s Tr$lballíistRS Lei 4 357, Fun· tavam onde tinham estudado inglês, No Yázigi.
dü de A;;, ös.êncIa ao Desampragado, Como?, Yá-zi.gi. "Isto ser americano"? !')!b é um

Aposentadorias e Férias, FréL8s e inslituto brasileiro, era a resposta orgulhosa dos
Car�etos, Impostos Estaduais é Sê" jovens oficitJis. CORlO última, espetacular Dewidade ÖGCMF: 84-4ã2.426
los, Impostos Federais e Sêlos, Im- de ensino, o Yázigi introduzirá" ainda êsle aoo, o A 'bI'

-

G· aI E t d" á
-

postos Municipais, Despesas Bancá· 'mélod<r"Budio visual: os diálogos serão projetados- ssem ela . er x raor In rIa
, rias, Comissões, Ordenados e Salários, na tela enquanto o aluno escuta a conversa. Edital de Convocação
Seguros. SaládlJ Família, Despesas

/ Apó� um to!a.l, .de 228 horas de aula, O Insti-, .São con'Yidadol os Srs. acionistas dà Jaraguá
Gerais, Fuooo de Garantill do Tem- tuto de IdIomas Yazlgl, por exemplo garante ao alu- FabrIl S.Á., a comparecerem à Assembléia Geral
po, de Serviço, Mllltas, FundO de no ,!ue 'se�uiu o método; o domínio dd.S estruturas Extraordinária, a realizar-s� no dia 8 d, ábril do
Depreciação.Conta Reavaliação Ati.o da hn'gua I_ngl�si!. O resto vem com a leItura. �,so· corr,ente ano, às 14 horas, na, sede social, à rua

Imobilizado, Fundo de Dppreoiação, brefudo, o Instituto pode garantir o Que é maIs irq; Jorge Ozerniewiez, 590, nésta cidade de Jaraguá
Fundo Para Devedores DuvidOSOS, ,

portante; ,pensar e,falar em Inglês. �ais de 200.000 do 8uJ.. para d.eliberarem sôbre a seguinte I
\

Saldo a Disposição da Assembléia NCr$ 162.091.52 alunos, há 16 aDOS, em tqdo o BraSil, fIzeram a ex- Ordem do Dia
_

r... ITO
) perlencla e aprenderam Ini'lês� . I - Proposta, da Diretorià, pI Aumento deCB�D

'rn:;� Capital;
Fundo Para Devedores DUVidosos,

"

'

n - Outros assuntos de interêsse da sociedade.
Juros e D�eoontos, Mercadorias NOr$ 162.891.52, '""r' I [nnlO 71 Ale (' tßll1l7l-II

.

Jaraguá do Sul, li de março. de 1968

J
'

S I 28 d F
.

d 1968 ll.V o Ui u." \Yl � \UI fL.,<tlL . Jaraguá Fabril S.A.
,

COM�I���oE iriÚST�IAe�ÕHl�iTT-s. A. � ._._ ..._ .. _ ...... _ ....._ ..._
Hans Gerhard Mayer,. Dir. Gomercial

Arnoldo L. SchmiU, Dir. Presidente ADVOGADO' nOB 16roB d�
Damasio Schmit&. Dir. Gerente " SAo Paulo-Guanabara-E s t li d o do· Rio de IIJA ... =o -========:::====:::&:Ir.Contador: Eugênio Vitor Schmöckel ORO SO Janeiro-Brasflia.' II D

• 1.605 - DEO 51,083 '

Processament�s perante, quaiaquer Mi. i DR. WALDEMIRO MAZURECHEN IPareçer do Conselho Fiscal niatériol, Autarquias e RepartiçõeB públieas, II CLfNICA �éDICA - CIRURGIA GERAL ii·OI abaixO usinadOI, membros do Couelho FIscal da em gera).

IlIrma Com6rc1o e Indútr1a Schm!U S.Ao, tendo procedido o
E C

' H
exame do Balanço Geral. D.monstraçlo da Conta Luçros e t 8C r it ó r Io • II t r a I. IIPerdaJ e demais contas referentes ao exerotc1o de 1887. , Avenida Franklin Roó8evelt, 23 _ Grupo 303 ii

IICODStataram a exaUdAo destel documentos e slo .de parecer
• (Fone' 52-189')' I ULTRA SOM I=:���=:_

-. ·

t::f:i=�AIl'B""'A,,.R'fI4A�.,....9Q)o�""""«::':J l:�!�!=�!��:·iO ,Pe:oõa 70' _J

Jaraguã Fabril S.A.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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c o R' R E I. O, O O PO,Y O - "Coluna ROTARI"
\ ' '

<

SÁBADO, 30 DB MARÇO DB t 968" ANO XLVIII fi
- N.O 2.477

Dr, Antonio A� Figueiredo
Governador do Dístríto 465\ (,

-
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' 'rNd Conferência Dlsttltel, realizada em' Lajes,

1l!� \UI�J.V11.8\ 11 'f 'UI ß\ 'l.J ßU1'\.;:p'
dias 1 Õ a -17 do correnre, verificou-se a eleição do
Governador do Díerrlto 465 -:- Sante Cetanua -; do
nosso companheiro de ,S. Benlo do Sul, dr. Anlonio A.

Alimento, Figue.iredo, con�eiluado
'

méd;co. radi�4do D!2 'SUiSB"

A P·
·

I t 1 b d L
Catê2rlOense. O Ilustre eompenhelro, desde logo, con-

fImeIra n ere p. es os eões , O melhor seguro, de
'

vida '
lau com o irrestrito apoio de Jaraguá do Sul e é com

do Morte-Catarinense ' , Em tÔdas as esferas do conhecimento huma- verd,lJdeira séJ.tisfação que Vemos o clube vizinho
nQ' o sêcuía XX marcou os aís t

' contar com a Governadorta para o exercício de 1969.
Revestiu-se de um brUhantismo sem par a primeira '

t d é':-'h "t �ê . vasloés, {Jdrogres. 1970 A d
reuntlo dos Llon. Clubes do Norte Catamense. Representà- sos, eon u, p .nen uma ou ra CI l!CIa, a,' m os es-

. ..,nles e assumir as suas altas funções rolá-

çõea dos Clubes 4e Silo B�nto do SuJ, OorupA, Jolilvtlle-Cen- t:od�s da nutrição, t�m. s�..
relaeíoaado tanto com rtas, de.verá rumar para os Esrados Unidos, onde

tro, Joinvllie-Norte, Sio FrancIsco do SUlt Rio do SuJ, ßrus- a vída, a sa;úde e a Ielíeídade do homem. parlicipará de conclave rotérlo internacional. . /
,

que, SAo Joio Batista, e ltajai, fizeram·se presentes, devendo O alimento é uma das mais vitais necessida- <;

O camp. Anl�nio A. Figueiredo assumirá a

��=:1�To (ra�'t.: ·�ar:��j:ótn;��:od:o':::::'B=_G�� des do ��r humano: 15 pelo ali�ento que se man- Governadoria em julho de 1969,. devendo percorrer
vemador do Distrito L-IO e 6, CL Germano Kurt Fl'eishler, tém a .vlda, se previne a molésqa, e se promove a a4 municípios do nosso Estade, unidades que poso'
Assescor de Sócios da atual Governadorla, CL an Glraud do saúde.' ,

'

suem um Rotary Club, lncluíndo em seu roretro oNascilllento, Presidente de Dlvlslo do L-l0�A-l! CL Osmar ,nesta maneira' os con�ecimentos. de nutrição, Muntcípío de Jaraauá do Sul, que se sentir,á muitoSchwarz e o ((&ndldato a Goy�rnador do Distrito L·IO, CL eonaíderados como modernos são na realidade
eo

Arthur Appel, de Brusque, enio nome será levado às urnas
" ...'.'

, , honrado, com Ião ilustre personalidade. O novel, Go� ,

na convenç&() disbital de Lajes, nos dias 19, 20 e ZI de,abril t�o velhos q�anto a. hnmantdade, Vista c�mo COD!�- vemedor do Dlstrlto 460 tem qualidades netas para
pró�o víndouros,

- tttuem o regrme alimentar dado ao homem pelo as alividades rotärtas. Possui frequência -100%, desde,

Gr�ças a sempre espontânea colaboraçllo da ,lnlJústria criador, no principio dêste mundo. "Eis que vos a fundaçã.o, do clube lern ;São Bento do'Sul, que se

dde Jaragu'ddod SuJ e a eqUipe que eonstítm o Lions Clube tenho dado tõda a ena que dá seménte que está deu em,22 de lunho de 1958. :"<'
'

e nossa cl a e, pudemos- apresentar aos CCLL visitantes sôbre a fac'" da te "t
Adá' há

U

uma fatlta digna da -terra.. ,'" rra, _e o a a rvore, em que
Nada menos de 2U:"IlGSS08,8, e!i�it� �,"'v,;,� e.Domadorsa, fruto de árvore que dá semente, aer-vos-a para

confratermzaram no &{jn.úvel recanto que ..:. Q, sede da Socle- msn.imento" Comerás a erva do campo - Gênesía.
dade Assistencial ao ;Lavrador do Vale do ltapocu, gentilmen-

, A fim de perpetírar a vida o Criador proveute 'cedido pelo seu presidente, vereador Afonso Franzner, h' 1" -'
'

.

'

sede que esti: sendo completamente remodelada ,e aumenta- o omem com � 1I1�entaçao adequad� qu� conSlS-

d�, para Volr a eonstituir-se num parque ,de exposições admi� ta de frutas, cereaIs e nozes., Depols fOi ordena
rável., ,'. do ao homem que incluisse verduras, fõlhas e

Os Leões e Domadoras que nos visitaram nlo deixa- hortaliças em sua alimentap.ão
ram em momento algum de elogiar as' belezas naturais da A 'ál' ..

Y'
,

. • -
'

'" nosla �egi4b é a nova leiçlo de Jaraguá do SUl. Os prOdutos
an ,Ise qUlmlca mo�traque na composlçao

expostos - ,todos de fabricação IQcal - foram no Hin da do corpo humano entram, 19 ou mais elementos
tarde' da �esta sorteados entre os presentes, � constituindo·se diferentes que são os 'mesmos que se encontram
Duma grande promoçllo para a nossa cidade.

'

congtituindo os <,ompostos inorgânicos e, com' o
Campanha do Cal;ado para o Menino Estudante, Pobre auxílio da .luz solar e da água, os transformam

Deverá ser no próximo dia 6 de abril, sAbado, na sede
em sl!bstâD�ia orgânicas que serão utilizad.as pelo

do ltajar� 'Tênis Clube a distribuição d'ofl sapatos para o me. qrgaD!smo. huqtano como alimentos.
nino estudante pobre. Tôdas as crianças que deverllo rece- 'Muitos dos, métodos modernos de preparação
ber o citado calçádo, terão, com antecipaç4o, um càrtão qUe dos alimentos sO.o invenções humanas que despo·lhes dT�o::��oad:�::�doraB que está fazenllo o levan- jam os mesmos alimentos vitais, tais como as vi·
tamento das crianças e prepalto da relaçl10 final, deverá con-

taminas e os minerais essenciais 'à 8aúde e ao

cluir o se," trabalho a�é o fim do corrente Jilê!l, <
bem-estar tisico do organismo.

A 'osmpanha vila, e� espeei.I, premiar a criança pobre ' Se bem qua de há muito o homem tenha
que estuda, protegendo os' seus pés contra o IIlvemo que se iabido que a vida dependel!doa alimentos e que a
aproxima., A campanha foi inteirameqte financiada pela co- t

'

It d f 1 1
. ' I) .

muna Jaraguaense, ou seja por aqueles que colaboraram no
mor e resu a 'a a ta comp eta de alimentação ,Muito concorrida a reunião de ferça-felra úlli·

Bingo, do dia '1.4/11/61.
- ,.

'

,

ainda assim fi numanidade falhou em compreende; ma" à qual compareceram como ,convidados, ,o sr.
. SER LEÃO É UMA HONRA. que, tanto à saúde como todos os g�aus-de desnu,; Almirante Natividade e o Rev. Irmão Alcido Schmidt,

, trição se ,relacionam bem de pe.rto com a quan- DO. Direlor 'do Colégio São Luis.
l'

- �idade �e a qualidade dos alimentos inger_dos. I

Diante disso, conclui se ser neeelilsário ado. O último nomeado; de regresso de' rec�nle via '

J' A M", E O
tar um regime alimentar equilitirado não simples-- gem pela Europfl, prosseguiu na meDciónada reunião,
mente porque Se- desejam evitar as moléstias mas a ,uma palestra anteriormente inlçi'ada, infitulando a

pi:'i�cipal!Dente pelos lucros em saúde, bem estar, segunda parte de sua brilhanre conferência como

1 reslstencla' e melhor produção no trabalho que
o "Mercado Comum Europeu", muito aplilt!di�(\ �

. ParabéIls Jaraguá - C�r,upá, "'_ Gijaramirim ".se p�8&am "ganhar. "

M

_

'felicitado. -" ,

"

"

A realidade dos cursos d� q;aa-dureza da Esco
, Hort�IIGas Completam a Allmen�aGao <, Egualmente usou da palavra o Almiranle NaU

la Jamed não mais constitui, dúvida. Não houve .

As .ho�tabças s�prem o orgaDlsmo de 8ubs- vldade, ,oltcial de nossa gloriosa marinha, cunhado
"fogo de palha" em seu primeiro ano d� funcio \tânCI3s 1DdISp�nsáveI8 à manuteDç�o' da 8aúde" do' ndsso éomp. Mário Tavares da Cunha Mello.
namento, porém a primeira corrida à procura de concorrend.o aI�da para o bom funCIOnamento do. Falando de improviso, teceu consideraç'ões sÔbre as,

um "diploma fácU" foi agora substituida por um aparelho digestIvo,. _ çoisas catarinenses e 05 problemas que o Estado
grupo aguerrido e consciente de alunos que bem É altamen.te Importante o bom. aspecto dos enfre.nla na presente conjuntura nacional. Mereceu
mostra termos' cons�guido nosso escopo.' pratoR. e os dIfere�e8 8!1bores' obtidos com as longos aplausos e inúmeros cumprimentos.

O grupo de nOS808 alunos matriculados no hortalIças. Além de agradavel ao paladar, f�z bem
Curso Técn:co de Contabilidade é um dos premios à Saúde. -.,,'--1'

,

do ,esfÔrço do ano ,que passou. '. .; _ -

\ Observa-se, todavia, que no meio rural é me-
" O grande ,numero de inscritos deste lano e nor o uso 'e hortaliças na alimentação, do que é

mórmente a qUalidade dos inscritos e, seu entusias- necessálio. -"

mo corroboram conosco e, com o lema da escbla. Pur isto, procuramos faz�r, um trabalho em

Tomamos, a liberdade de citar dois nomes eonjunto com 8S escolas com o objetivo, 'de en-

de nossos alunos:' Sr. Mário Nicolini:, Sr. �edro 8inar a plan�Br corretamente, (horta escolar) moti- Assembléia Geral Ordinária
Klein Filho. ,Que pretendem êles,? Sabemos qua -v:ar as familIaR, at�avés das crl8nç�s para o plan- , - . .

não precisam do diploma 8io homens realizados tIO de hortas caselras, e dar ,à crIança uma me- I dú St�P cRonvo.cdadosJ os Sáenh�re8 AClODlsta8 da
.

'
.'
., d

.

t ·t· A d ô'
n s rlaa euOl as aragu S A para a Assem-

e mUito bem realizados. Mas para gAudia nOS80 ren a mais nu ri Iva. gra ecemos o ap lO por bJéia G IOd' á
. , r'" d' 30" d

_

ai estAo, pára não termos q�e proeurar na hístó-' part� .

do 8l". Inspetor Estadual' 8 Sra Inspetora abril dee��68 �lJlnn��� �o��� Izar· se no la e

ria outras pessoas que 80,8 Qiten,ta anQs passad08� �un�npal, e �8peram08 eontar c?m a,., boa vontade social à rua Rodolfo Hufenuess1:r 7���:Ol na sede

S8 meteram a" estudar um idioma. Ai estão, para' as ras. pro eSloras para o êxito dest., trabalho.,
a fim de deliberarem sÔbre a

'. ti ·d d
,
dirimir chacotas de alguns e para arrastar a

''-c

dia:' . segulO e or em o

, outros com seu 'exemplo. Madu ..eza·fJ para adultos: .

,

•
,

" <,
.

os an08 não envelhecem as ment�s sadIas. Para- Y' d'
<

'

Vende-se' I - Aprovação doßalanço e Contas do exer·
benizamos á G�ara�jr.im � a' Corupá na pessoa e n ..e·· S ,e cic:lio\de 1967; ,\

"
'

dos a]unos daqueles Municipios que tÔdas as noi· I II - Eleição do nOVQ Conselho Fiscal;
tes IICOr,rem a0 Abdon Balista. Ê outro grande ' ,Um lerreno, silo na Ilh'll III· -:- Assuntos de' interêSse da Sociedade.
exempl(j:

.
quiçá farão surgir uma "GUAMEp" e -, Um ótimo terreno com da Figueira com 2.500 m2_

Nota: AcnaID-se à disposição dos Senho' resuma "COMED": l!empre deixa:mos a sugestão. ' cssa. possuindo pastagem e ccnitendo uma casa de
Estas considerações, fazemo-las para 8sclare. sito ii estrada Francisco madeir.a. Acionislas� os documentos a que se refere ,o artigo

cer aos que'- duvidam: e os há. e mui�os; fazemo .. de, Paula.:'Tratar com o ��40�0 DecretQ-Lei no 2.627 de 26 de setembro de

las para, os que combatem êste ensIno; ,ta�bém �proprietário sr Leopoldo c��tg�mJ;:'de,� com o Sr.
Jaraguá do Sul, em 14: de mar'p'o de 1968.4?s há; e, fazemo-las sobretudo para os' próp�io8 Meeyr.

�.

D' t
.

h WH'
Y

.'

alunos que aa merecem; -que o' artigo 99 é "Dure-
-,-' \

Ie rlc H� . ufenues8��r, Diretor PreSidente

:f.�::�:.Z�d1����l:::��!�:it�;lti��:;I::: GI�"'··''''''''W;;:',,···'I.··''···'''!.ii''·s''�n";"
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certeza.
_

'
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,
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,

�m trente, pois,' todos e unid.os que os aguar- i '

"
,- _, ,

o \.à ."I!' /� :i gricultor
da um: _. , '_

li"" (Cirurgião Dentista) :......'" .,/,!' i1 o
'

Jaraguá Melhores Dias, 28 de Março de 1968 : '
.

'" I 'V'�'Y-:-a\\" .�
. uça tl!daa às �exflJs·

�

-

F�ORES FREIBERGER; ,Coordenador � OLíNIOA' - _PRÓTE$;E -'-' CIRTJ:RGIA' BUC,AL R X ,i. fel,ras, is 1,30 horas da
,

.

tarde na' Rádi(j Jàraguá, ,

,

'�_
.

"

_

:

�nsultório: Rua �elo Piazera 86 (ao lado "da Ponte Velha). ;.� o programa; ,
, ,

O Anuncio ,é -a '

V.ENDE'" 8',E> . B flntena Rural
Alm dö N' , 1 'propriedade, com o,'

eal H O R Á R I O : Ma,nhã,'" das
_

8 às .12 :�
-, '

'

a egocl .ita A Av; Mál, Deodoro , :Tarde ':" da,a a às 18" :.' este programa "é feira
, ,anuncie neSte Fonlie�a,,, (Próx1tDo à" Igre a '

�
, pela 'ACAReSC espe..'

Semanáqo. ,M't�ais 1nf�rma�Gês- ne�ta
' JA.BAGIJA. D,O SUL ! cialmeote_ para o Sr. e,

_________
'

__

-

.. red�o. ��......-..>iióIIõ.i����;;;;;.;o;;;;;;;.;o;;;;;;;.;o;;�;;;;g���������::;.::.:��:x:.:�:x:.:��
sua Famflla.

•
,

O 'UE' VAI PE.Lt LlOHS

Além de médico humanitário. "xcerce a� -'" \'

dades de coordenador, 'do INPS 0.1( • o tv'JUOlcípios lJ�

Campo Alegr·e. São B�nlo 'do Sul e Rio Negrinho
e Chefe do Núcleo Regional do SE�I. Chefe do
Pôsto de Saúde, médico legisla, em cODvênio ,com a
Secretaria de Segurança Pública e PJ:.esidenle'_da Co·
missão de Saúde da Câmara Municipal. Leciona no
Ginásio Normal de São Bento, Presidenle por diver
sas vêzes da Sociedade Gináslica e do Bolão Inter-

'

nllcioDal, 'participando ainda dtmodo ativo em OUlrOS '

setores da sociedade Sãobeniense. '

.

.
\ .. \�

,'O R. C. de Jaraguá do ·Sul, sãúda os campa'
nheirolS de São Becto do-Sul, pelii conquisla db Gover
nadaria e apresenla ao Camp. eleito � Dr. Anlonio
A. Figueiredo, os seus mais efusivos cumprimenlos:

Reunião' semanal de 26 de Março
�

,

.
. ,

'

,

,. de 1968�'J ' •

Consolida·se a,

Indústrias Reunidas,JaraguáS.l
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