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Ano XLviII N,O 2,.478

Deputado Pedro Colio Pede Estradas É PRECIS'U QUE'�[GUÉM FALE ..•
i, o Deputado Estadual entre os mesmos en�on. no, que a Comissão Pró S6 aquêles que. em sua abrigo. um símbolo de pasmo de vida a morte
Pedro Ooltn ocupou il tri.. trem-se trets dos dois mu- Integração do 'Vale do Ire- vida passaram pela dor Oristo?' lhe tirou.

"1
"

buna da AB�embléia Legls- ntcíptos que mais conrrt pocü à. BR-lOt, continúa impiedosa, da» perda de Pergunto agora Aquêle Reslarnos dizer um trá-'
letíva pare reportar-se ao buem pare o Estado: Ioín- a rretar dasdemarches, no um ser amado podem eva- que tudo pode, Aquele cu- gico adeus; Adeus a êsre
projeto' Já existente, pedíe- vtlle, Jarag'uá do Sul e São sentido de que. se torne, 'Iiar a amargura que hoje los designlos são perfeitos. Júlio que tento estimamos.
do providências urgentes Bento do Sul. reelldade a abertura do tolda nossos corações. Só Aquêle 'Deus que lhe deu Um adeus sentido e tris
por parte dq .Govêrno do No trecho Joinvllle, São nôvo trecho entre Corupã equêles que acompanham a vida que o viu creseer, re, em Dome da mocidade
Estado, com vistas à con Francisco do Su'l, parte da Jaraguá e Gueremtrtm-Blê êste filme em câmara lenta que colocou em seu coraçãö que perde male uma es

clusêo da Estrada S ii o rodovia já está prérícemen- 101. Sabe-se de fonte se- que é o desebrochar da transbordante de vida a perariça de grandes em-

Bento do, Sul, Corupã, Ja- te concluída, faltando pou- d b d existência, assinalou o semente do bem, o dom da preendlmentös, em nome
,

d Q J
-

J' lll '1 d f I gura e que a ó ra emano - " , .

í I d d b I d
.

d ld d d C
.

regue o oui, omvi e, coe qUI ometros e as a lo, dará a�os até a sua defi quao fraglco ,e esstat - o. ver a e, a e eze ,a arm- a moei a e e enot-

São Francisco do Sul. o mesmo acontecendo com nitiva unltzeçäo. Por isso sem saber a história, sem zade. , nhas, que perde um gran- ,

De acêrdo �com 'o plano o trecho São Bento-Coru-
surge uma .romada de po: título, sem conhecer as A e!e. eu pergunto, pois de amigo.

originária, aquela rodovia pá, que afirmou o parla- síção diante ,do problema; I persona�.en�
e _sem, sa.ber para Ele nada é Ião im' Esta. nee egora esperar

,ser:á asfaltada e inlerligará menrer, embora.' não sendo cada vez mais complexo.. s� um firn ,e. tao_ preCISO, portante como a vidà que em um Deus tõda bendade
municípios da região mu-, asfaltado: pouco rempo le- tao necessano, IlIO cruel. ele dá vida. ê .coompreeneão, pois só
ntcíptos da região que pa- varia pare concrertzé-Io, Atacar imediatamente e B 'o que mais envolve é a Será. Senhor, ö vida um ele tem I' a I a v r a s de

ga o mais alto impôsto uma vez que os tl)llbalhos sem esmoreclmenro. Ass!m lncerre convicção de que mero e casual despontar e VIDA ETERNA.
"per caplta", i5'0 levando' fossem atacados de íme- armado de propósitos e êste fim significa qualquer após ,breves momentos (Transcrlta d' "O Ior- ,

se em considerãção q U' e diáro. ações, poderá a região res- .coisa ou é apenas um fim. mão fmpia e má irá

estra'j
nelzlnho' -:- Órgão, on-

,

Justificando seu pe�ido, ponder ao Govêrno com Para OscarWilde "e vi- calhar o bel prazer? clal do Grêmio XV de

J 1:;0.].e o Deputado, Pedro �lin' uma redobrada conmbuís da é a mais bela obra de Responde-me oh! Deus! Julho, de Canotnhes, edi-.

orna U disse trerar-se de uma obra çäo de rendas que. a es- erre". Que dizer então É a, vida Um vegetar �ão n. 62).
� de auto renlabilidade e las 'horas, já são ,as lIlals quando o milagre da exis- inútil e sem boas elernas? ,/

H' mais, envolv.e.ndo dlr�la- auspiciosas.
_" 'Iência deixa de sê·lo? Ou pelo contrário,. é o

ansa ::::I��:7:1::I�Q�� , ,�
. �:::�8s:!��Se,d��n:� �:�:el����:!r�?deo�>� IOF _ 33

Dá vlsiiJha cidade <(fe' rahJ.1.rjm, 'Schróeder e Mas- Campanba de, Educacio para o bem rem que dize!' Tua mão estA pronlel para . l'

COfllpá, ,recebemos o 30 saranduba), a'� concJusão -Crvlca :.deus' ao mundo?
.

amparar aquêles que so· De 8côrdo!com estaUs-

Qúmero do Jornal de Hansa, urgeóte desta óbra prbp!lr· Quando criancinhas ino- frem, consolar os d�sespe. ticas oficiais,·. Segunda
nôvo órgão de impren.sa cioní;2rá 80,Pôrto de Sã<? O hasleamento da' centes tornam·se os baluar- rados, dar- paz aos que Guerra Muodial que du,

que se estabelece no nor· Francisco do Sul. a sua Bandeira e o canlo tes de uma aDira VIDA? têm sêde e desejo de jus- raU 6 anos, custou 15
deste cafarintmse. O novel redenção e real transfor- do Hino Nacional são ,Quando jovens c o m o tiça?

'

quílos de ouro por minu-
semanário tem c.omo dIre- mação de grande escoa- obrigatórios, umiYvez Júlio a quem a vida come- Dize·me, então,' Senhor, to. 'Se "-'estivessemos ao

tor, proprietário ö sr. Wal- douro dos produtos de pOT semana, em todos çdrd agora a desabrot;har 'já que és a bondade supre- par do _preço da gr�ma-

dema.r Luz,
brilhante j.orna

. .rodi:!

uma,.
regiãQ

,géO_eçO-1
os eSlabelecimenfos nas \pélalas precoces de ma, por que escolher tão de ouro lá por 1944-45,

lista com que i conta a ndmicameDtedesenvolvida. ,de qualqúer grãu de uma rosa', são predestina cedo à 'ânsia de viver de saberiamos quanto custou
iml)rensa c a r a "i n e n s e, Durante' sua fala, ó par- ensino, públícos' ou dos a rer como morada um um jovem, por 'que, por em dinheiro, essa confIa-
aliaodo· se ao mesmo ou· lamentar concedeu ,diver-' particulares. bocado' de terra e como

I
que?'

'

,

, gração àrmada. De qual-
Iras colaboradores de re- SOS apartes, sendo o mais '

'

-'--- Senhor, êle era tão jo- quer maneira, estejamos
nome, Possui lambem, um importante e que' merece

I, vem... Jovem demais para certos, de que seu CUJ3to

suplemento em ,Jiogua,ale destaque espeCial, o do li· (°I A'·
,. d' R I

- morrer, nós o sentimos, andou beirando alguos
mão der do Oovêrno, deputado ßlvarsana a avo uçao sentimos tc1m�em por ela. quatrilhões de cruzeiros..
lá alguem disse que fun- Zani Gonzagã. que infor� f,. Mas resta nos apenas Ag u a rde""

dar.�m iornal,é o mesmo mau estar o Chefe do Exe: C' • A d' 'd N Id .
' ajudar, em pQucas palavras

que instalar um faról" que cuUvo ES.laduõl empenhado ontinuemos' cre ,lIan O OS ealS '

o que corações sentem sem O S O I 'E sU Mo rr end 8

a.erlö sô�re os perigos, ao em iniciar a fase finàl da
.

Revolucionários conseguir expressar· Conto·ficção de auto-·
mesmo tempo' que norteia construção desta rodº,yia, ". R�s.ta nos o cODsôlo de ria do conhecido, JOfDa,
a rota B. seguir, dando ao ó mais breve possivel, nß Por JOSÉ ,CASTILHO PINTO

que em Tua Infinita Bon- lista, á s�r publicado,por
pdvo que serve conselhos sen lido de atender as' oe·

da Re�����ci���� ��m:!r�otr::zla�64, ovj.?::�!� �x:!!f!S:::� dade teQbas transpliJntado êste jornal.
'

.

e orientações., cessidades da região. que- baniu a corrupção e a lubverslo cOjDunista que vinha pàra outro jardim esta vi·
-

O jornal é sem dúvida, I Lembramos, por bporlu- se alastrando assustadoramente por todo o BrasU. D� modo da em bo.ão, onde então
nQS tempos modernos a assustador, repetimo.. porque a 'corrupção era tal que da se enraíze definitivamenie
maior fôrça que a mã,o do Cur'SO de,

noite para o dia aparecíam milhares de DOVOS ricos a ex!", e lá realize ao sol do meio
homem J'á empunhou, como

birem Oltensivamente riquezas que não se sabia de onde e
dia aquêle que não' conhe-

como surgiam, enquanto que a subverslo vermelha � tal'
'

um förol a espancar as ponto tinha chegado, que muitos Uderes bolchevistas decla· ce o caso nem nascente,
trevas, enquanto que atúa AI�b t· a''ça-o

ravam que tinham já o poder, �alt&ndo a.penas o govêmo. tudo öquilo que num es·

como alavanca a impul· Ia e IZ E para fortalecer ainda mais o monstro da corrupçãö
. e da subversão lutaramos com uma inflação :medonha alimet;t.
sionar ,o progresso.

. ,.
tada pelö próprio govêrno; viviamos em estado permanente

Com a in'stalação do Jàr� Ja estaD1Ps bem adlan-, de greves politicas; assistiamos á comícios extremistas qevi. Leão - São Bentense
nal' de Hansa,' tornou·se tados com as malriculas damente forjadOS; viamos verbas enormes destinadas á fins

público o progre_sso que para o' curso de Allabetlzação, subversivos,' e como um apenso , isso tudo vinha ainda o Recebemos da encan-
"

'E
.:. a desprestigio, promeditado de aIgúmas autoridades civis e

se operi' nessa cclula co- Otretanro, nem to os ,os militares tudo com o fim certo de gera, a. confiIs�o a indis- tadora cidade de São
muoitária, o ex�Dislrito do jaragua�nses, analfaretos cipllna e' agitação sociaL Era o emprêgo eXª'to dã surrada Bento do Sul, a "Suis-
Município de Jaraguá do eslão na lista. mas eficiente técnica deMaquiavel,que aconselhava: - "Dividir '

'

Sul. Há tempos tornou se Esperamos que ninguém para enfraquecer". saCatarinense", por gen-
.

d
..' -

b A ReVOlução de Março de 1964 liquidou com a corrup· til d d t,lO epende�t�, emanclp�n- se �rlve de tao oa opor. ção e a subversão que então campeava no País, o que no
esa 'o ·seu re a or,

do-se I?olfllcamente. Agora tUOldade.
. "

entantG; não 6, livrou de algu.ns desaMrtos Jnvoluntárips Arno FEmdrich, o pri·
crescem as suas fôrças Vinde �acl�r vossa fome naturais a qualquer movimento l'evolucionirio, e do� quais meiro nlimero do Bo.
v i v a s emancipando-se de saber que

.

é inata no hoje se servem os "retorn1sta,s e carpideiras" para cOI\denar letl'rn Informatl'vo
'

d'o�" !, ,

"

-, h
' a Re:volução. Mas é por acreditarmos na hipótese de êrro

econ?mICamenfe. " coraçao um.apo.. involuntário ,que continuamos a professar,: OB ideais revolu- Lions Clube, 10"".1, de-
•.
AlImentamos seguras, ,Aos. que. Ja !Iveram a cionários, mesmo porque o nosso ideal de combª'ts á corrup-

\A;I

�8perança& de que o Jor- sorte de aperfeIçoar sua ção e subversã() comUnista não nasceu com 8 Revolução de no,minadÓ de Leão·São·
nal dê H51nsa seja o 'lidi· inleligência alravés do es� 31 deMarço de 1964"mss vemdesde194S·(hà28anosportanto), bentense, '. relativQ aos
mo defen d bo-as tudo pedimos que colabo. conformé poderá ser'Terificado, p,0r quem quiser, através me�ses· de ]anel'ro e Fe-sor as '

_ da nossa coleção de mais de 6.000 artigros divulgados por 18
causas corupaenses e o rem cpnosco nesta tao diferentes jomais, emissoras e rev$tas dos E 8 ta dos do vereiro 'Ie 1968.espelho fiél da vóntade nobre campanha! Paraná e Santa Catarina. ,,;.,.

do povo que procura ser Tornamos ciente ao pú, E aí está a razio, porque aplaudimo. a Revoluçlo de Atrav� do Boletim
vir, inspirando-se, nos blico, qúe funcionará igual- :�r:g ::rfo� ,1:�::4r���:c��:á�f����::r:Jt:aã?���� Jnforinativo, toma· se _-----------.
ex�mplos e na tradição ��,menre o 40 e Dt>.ap,! ellpera" que aguarda.ram que os horlZont�s se <lelinissem conhecimeQ.to das ativi· O ,A'nuncio é a
gloriosa Han�d·Humboldr. Quanro ao IO(CIO das para depois entao abraçarem a parte vencedora, isto é, a dades leonísticas na ci.
Cordiais cumprimentos aulas tornaremos a dal6 causa revolucionária. B vem daí, também, o motivo porque d d'"

Alma do Negócio
ao distinto confr:ade Wal conh�Cida dentro em breve. vol"mos a reafirmar hoje a n:»88a cOnfiança na Revolução a e serrana, todas elas anuncie néste

'

demar Luz e s�us öbnega ,

Em fraternal U_!lião:. �.:e�:0��s'��::�'::d��C4!dit��0 :�a:�e��esfa��o�� v?ltad�s ao ideal de ser-' , Semanário
dos colaboradores, A Comissão da Açao SOCial. brasUeiro. Vlrdesmteressadamente. ;.." --..

, "
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,
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Vende-se
Um Automovel marca

Gordini ano 1965 . esta

do de novo - A qualquer
prova - preço de ocasião
- tratar fone\297 c/Gito..

Correio do Povo
um Jornal a

Serviço do Povo

Empregadorf
o quadro de ho

rário, 08 livros ou

ficnas de registro de
feus empreg�dos, as
fôlhas de p8gam�nto
as guias de'recolhi�
manto do Impôsto
sindical, 08 cartões
ou livros de ponto e

os r�cibos de férias,
entre outros, são aI·
guns dos elementos
que deves CODilervar
em ordem para que
a inspeção QO tra
balho encontre faci·
lidade no cUQlpri�,
mento de sua mis
são e não se crie a

: perspectiva de uma
,

sanção prevista, em
(

lei.
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SABADO. dia 641968
,/

OORREIQ DO,POVO

{

"�K�IO 00_ P�O"
.

Nl U·Ó A S HNf@U!1[W@ AC.A\�.lS�G i IndústriasReunid'as JaraguáS�A.
fundoçao. ffrtur mu ler 1919} ,

- \' -

AbI'" 'G' I 'O di ' . ,
'

_.

.EßlPrêsa Jornalí�tica (f,r"tf��r4$ It Or�4me�t4;$, Preservaeão Ide Áreas' Naturais
'

.
·ssem ,ela, era . r nana' .

-

,

"Correio do Po>,o" Ltda, ." Sã,o ,.convocados
.'

os Senhores Acionistàs da-
- 1968,- 'Laranjeiras, Pecegueiros,' Indástrtas Reunidas Jaraguá .S.A., para a/Asaem;
Di Kakiseiros, M�cieiras, Ja- Com o-räpído -desenvolvimentQ técnico e econõ- bléia Geral

.. Ordínäría, a realizar,se no .dia. 30 do. retor
ooticab

.

'R mico do Brasil,' há necessidade de examinar, a luz .
"" '"

'Eugênio Vitor Schmöckel . botica erras, etc. cseíras d h";' abril de 1968� às nove
'.
horas da manhã, na sede

-, , Dahlias, :\Camélias, Oont- .
a lst",ria" os eEfeitos ôêete progresso sôbre o social à. rua Rodolfo Hutenuessler, 71'5-1901, "

,

ASSINA""URA' f"PI' ambiente natural. 'preciso compaear o desenvetví-• .'
" era:st-, a merras, eto., etc. mente técnico-econômico com o- desenvolvimento a fim de deliberarem sõbre a

.

segutnte.crdem doAnual . • • • NCrS 6,tlo
.

.i:
.

,

.

ti'
,

,

li
.

, dia: ,

.

Sahlestre " I. '. NCi$ 3,10 PÉQ·AM c.ATALOGO
na ura. Para se ter crescimento integral e dura- , .

"

Avulso. • . • NCr$ 0,12 , douro, é neeessärío também o conhecimento' pro'" 'I - Aprovação do Balanço e Contas do exer..
Nú�ero atrasatio. NCr$ 0,14

.,

ILUSTRADO fundo do ambíente em que se vive. ' ,

cicio de 1967;'). .

BNDBReÇO: 'LeopolDo Seidel O homem laz narte de uma. comunidade na-
U'..;_ Eleição do novo Conselho Fiscal; .'

CIiÜ- Poetai, 19 . tural, na .qual é apenas uma espécie entre milha- III - Assuntos de ínterêsse ,da rSociedad.e.
f\venida Mal; Deodoro, 210 .:.... CQRUPÁ -

d -é' dA' ".Jaraguá do 9úl _ S. Caiarina- ras e . outras espe ores e seres VIVOS, ASSim, o. Nota'; Acham-cse à disposição dos Benbores '

, , c::::=-c::::::ac::=::o��6c::> homem tem a responsabilidade total de proteção Acionistas os documentos a que s� refere o artigo
. d�\..ambiente, para que as outras espécies possam 99, do -Decreto-Lei nO 2.627 de 26 de setembro de

Re,jstro Civil Deputados f,cas- Viver. O homem, não esquecendo seus, dons supe- 1940.
\ .,,'

"
' ríores de inteligência percepção, deve destínà.los ' Jaraguâ do Sul, em 14 de março de 1968.Aurea !düller Grubba, Oficial sam credenciais ao serviço �o meio ambiente.

.

/- Díetríeh' H. W. Huíenuessler, Diretor Presidente ,

dokegistro Civil do; 1.0 Dis-
.

'" e
: Nas florestas. o homem tem encontrado tôna

trito da 'Comarca de Jaraguá dos. Jornalistas sorte da matéría-prlma, com a qual constrõí a
40 Sul, .

Estado de Santa
A

-

.

't cívilízaeäo. À. rica diversidade das culturas hums-.

Catarina, Brasil. urnen am
.

seus nas reflete a diversidade correspondente das áreas
Faz "Saber que comparece- 6'

-

vene'1-- naturals que lhes deram origem.' ... 'R,.O',E·O',E'.,--R
..

, SI:',·A'·,·Ag··r...· In'd.'."·Co-m'é'.r·C··I'9,ram no cartório exibindo os pr - prlos . Nas últimas 'décadas, pela primeira vez na . • '

. documentos exigidos pela lei mentes
-

história d� humanidade, tornou-se possível alterar
atím de s� habilitarem . para ].

"

ra�ica.l e abruptamente, face da terra e �ua co- Assembléia, Geral Ordinária c

.

'

.casar-se: Os _ deputados. esta- b�rt��a vegetalr Conseqüentem.ent�, o !i0��m pode ' Ed'ital de"ConvoCaçãó
•

I duais deMinas Gerais �odlflca� p�r' completo .0 e�UIlíbrl(5 bl�loglCO. ,

Edital n. 6.617' de 28368 que cassaram as ore- .'
No lDi�lO da col�nIzaçao do Brasil, e até-os I Pelo presente ficam convidados 0'8 snrs, scío,

I .

.

.'.;�" .' días de hoje, por mais de quatro sêculos, as flo- nístas desta Sociedade" à comparecerem à 'Assem
�ného Sou�� e

.
'denCIals dos [ornalls- restas foram consideradas um inimigo do .ploneíro: bléia Geral Ordinária·à;' realizar-se em nossa sédeMarIa ISQlda Str�ngarl tas que denunciaram Adestruição f.oi tão intensa que a'3 diversas áreas social, as 10 horas. d'o dia 30 de'abril pr.oxim.o

'

, Ele, brasileiro, solteiro, irregúlaridades' na' naturais, de influência profunda da nossa civiliza-' vindoU:ro, afim de d3liberarem sôbpe a seguinte
��·torista,. natural, de It�- Assembléia Legislati- ção, acham:se, hoje em vias de desaparecimento.

.

. Ordem\ do Dia
,

,

.

Ja], neste Estado, doan- " ,
I A SOCIedade e o Estado deVlem preservar 1.)- Aprovação,do balanç.o e respectivas.contas

ciliado e residente . em va e JQ. au.melltaI'3I? determinadas äreas naturais, como museus" 'viv:os, do exercício de 1967; ,

Ilha da Figueira, Best,e seus próprIOs veuCl- como: mOß:úmentQs edificantes 'para o's que um dilj 2.) Eleição do novo Conselho Fiscal;,· l
distrito, filho, de, L u i:li mentos" passando-Qs quisere� ver, sentir ou estudat 'as origens de'sua I

/3.) AS8untos Qiversps.
.

-; ",

�OUZ8, e del Irene Souza. para 'cêrca de três herança culturaL'. " \ - AVISO'

miÍhões 'de cruzeiros '. �as há outras razões �elas 9-uais devem set' I Acham-se a 'dispOSição. dO,s-snrs. Àcionistas,
"

EIs, �ra$ileira, solteira, .,'
"

...' .' ',' preservadas as áreas naturaIS:' .'.:' os documentos a que se refére o art. n. 99 do
do�éstlca< natural de ,v el ho s. :,A I>ro�elt�- , '�.. 'a) Por seu Valor Patriótico: eJàs representam decreto lei-n. 2627 de 26/09./40.' -

LUIz.�lyez, neste �stado,. ram-se da. ausenCia possa hera'nça .natural. São amon�tras da paisagem, ., Jaraguá �o Su1,. ';!7 de' tDar:ço d'e 1968�,
J llomlclbada,.e reslde�te do's �,l'epresentantes das plantas e aniJQai�" cQmQ nossos antepasStldos . (\ Gerhard IRoeder"l" Diretol":'gerente ..
. em �lha. da �lgu�1ra. n�s·c da. imprensa nó PIe- os encontrar.ain, quando colonizaram estas terras; c fi)

,

*� dlst�!to. f:l�a ,dff Anto�·' '-F d" I' �C . A,.. pais�g,em origiLal de cada .lugar, �om 8ua. flor�'
] ,

nfà. StrlD�a�1 � ·de Ver- �a 10., aque a. aS,a. e fauna é o traç�. paracterilftlco mais �utêl!tWOi �. ',' '"
. ". .,

gl�18 StrlDgar!.,.,
,', �di;:nd�!?t{�O:taS3�� �t'!têJ�. qU}\ o difere ,de qualquer o�tr�o'lugéa\r n'� I?aulo Wp,9n�r. s/al Etht�Ln. ,:6.618 de 1468 foi �eito átravé'$' ',da ",' b) põ'r )�'eü Valor' Oientfricô: repr'ese,ntäDl :(.'",. �' .

,

, '-', ,

-

"

'

'Artur S.antos"e'
'..', . -

"

"d
. "'.

'

.

mu.seus vivos com coli�ões de espécielil de animais;'
. Layoura, .Indu.strla .e"Comecclo I

.. -

'., '. ·aprovaçao· ·e uma. . y " , . ,
.'

·

:lt1$ria',Miriam: Pedri' emenda. ;a' um proje,to. :e 'vegetais, muitàs delas .em vias d_e. extinção, .fora , Assembléia, Ger�l Ordinária
:, Ele, brasileiro, solteiro, do Executivo. /. _

.

dessas áre!fos. �ãq, ademaIS, laboratórios ao ar hvre, -'.

operário, n.atural4e Jara. '.- !. . '.1 onde .os CIentistas pOdem observar a ��tureZ8 em . J4Jdital -de Convocação
guá, dO. Sul, ,dO .... I·.cI'II'ado .. C? �um&ß,to dos sub- a9ä,o I e compará.la com aB áreas modifICadas pela' .

c "

� d d d t d 1'1 h 'Pelo pre_sent� Ilham convidaClo's os' Srs. acio ..

e residente em Santa Lu- SI lOS Os epll: 3 qs açao umana.· '

A • "

, .

zia neste distrito filho' foi' aprovado na' reu� �) Por seu V�lor Economlco: elas represetam nistas desta Sociedade a cOlPpàrecerem a Àssem-
de 'João Felicio dd Sa . , ião do d' 21 do 'co ; coleçoes de espé,cJes que são ou p04em ser apro- bléia Geral Ordinária, � �eal!zar-se Da séd�.80ciár
t

.

d \{
.

R
s

'I f n la
..
r veitadas econômicamente. Muitas delàs contribui Estrada Jacú-Assú, mlmciplo d,e GuaramJrJ·m�, as

I

dOS eS' et .. arla
.

.ope a o rente às 9,3.0, h(J�ras com material g'enético para' o melhoramento de 16 horas do di� 29 de abril, Mim de deliberarem
os an os ,- '.'

t d""
.

ôb
.

t
.

d d d'·

.... sesaao ex raQr marIa és�écies comerciais. O valor das áreas cênica� ,s. re a segUIn e, or �m. u, 111";/
,

Ela, btasileira, solteira, quando os lornalistas pa·ra ..o' turisIIio nacion�l e inter�acional já' foi . l.�,�prO�ação de bala�ço e contas do exer-

doméstiQa, natural de Ja; já não tinham mais mundlalmen\e reconheCido e� vârlos congressos. ciCIO de 19�7:.. . '.
'

. .

raguá do Sul domiciliaw .

,.

A 'blé" " d) Por 8eu Valor EducatiVo: nas"áreas .nlltu- ,.. 2.) Elelçao doCo�selho Fiscal.,
.

da e residente em Santa'. acesso ,aAssem, .la:: rais, I joven,s é adultos familiar�zaram-se com a na- õ;} Assuntos de lDteresse da .Socledade.
Luzia,- neste distrito.lilha O escandalq (��.�s turez,a pristina e os, valôres q�e aí estãO reP�E?- Jaraguá do Sul, 20 ße fevere�ro de '1968.
de Celestino Pedri e' de uma d ai I AssembleIa sentados p,ara ii humanidade.

.

, .

Affonso �8'gl1:e,r -:- PresldeDt� .

Clara Pedri. \ . min,eira) está repercu- " ,e) POl seu Valor Recreativo:: as áreas, natuI:'sis - Acham-se à dl!3P?8ICão dOI!! s.rs� aClOnIst�s, P!3

. tindo "

. esslmarilente �ão.,font� de ,saide para o corlPQ. huma�o e, por docu.m.entos a que se refere o artigo 99 do de,cre-
Edital' n. 6.619 de 2 4 68 ./

.

B', IP. H
'.'

t' urtermédJo de ..sua$ car�cteristicas, estéticas ser.. to-leI �.627, de ,26.09!40. '\
.

. em· e o OrIzon e ..
.

-
"

-
.

d 1 '7 ,

Reno Winkler
>

e
.

.

d' d
vem \para lD�plraçao e r��reaç!;lo a a m�. '

e 'ó nbur ' pro�,ocan_ O g ra.n. _ e ,
.'

.
f). Pela., Obrigação Moral de ��o" 1)estJ.'uir,Isold .H,. r g

\. . mdlgu1wao na QPIßlaO Tôdã a nossa Herança, 'mas transmitir algo d.os
Ele, brasl1elro, soltel�Q, públi�a. �, tesouros naturais às gerações vindouras.

"

lav!ador, natura! �� Jara- , A preservação de âreas naturais, ,po Brasil,
gua. do. Sul, dOm!Clbado. e é assunto dós Õlàis importantes. A maior parte da

resldent� e� RIO �a Luz,' At
-

- ,vegetlBção típica, em grandes áreas, já desap�re,
n�ste d!strlto, fdho de

,): ençao '<Ceu, QU
.

está em vias d� extinção. )Muitas ,das 'espé·Oscar WlDkler e de Lena Agricultor cies de plantas e animais que caracterizam o País,
Krueger Wil}kler. " ,

'.

p'rjnêipalmente as de alt() valor �omel'cial, estão " « I

Ela, 'brasileira, sol,teira, Ouça tOdas às sextas- c,om s,eus, d�s contados. Os exemplos são muitos.
,
ÔS CANI;>IDA'l'OS Pp,DERÃ.O, A.'p.R,ESEN�feiras, à 1.30 horas· da Ba$ta 'lembrar o que o>correu ßom o pau-brasil,. e ."

doméstica,' natural de Ja· tarde na .Rádio,Jaraguá, agora estâ ocorrendo�" com o Qlogno, o cedro, o TAR-S'E PARA TÉS.T.ES À. FABRICA À
raguá do Sul; domicilia-

o programa:' páli.'rosa. o jacal"andá-da-b.ahia, o pinheir.o do-para ,I '

.da e residente em Rio da
,&Jnfena

-

nural ná; etc. A preservação de' âreas representativas 'EST_RADA N,?VA, �/�o.",Luz; neste distrito, filha,
I' , Y\ de cada· tipo de vegetação seráße valo.,r inesti,de Arnoldo Hornburg e flste programa é feiro mávél. Chegou a hofa da a'ção ,que depende da

, de WalÍda Mueller Horn- 'pela' ACARRSC espe-A dedicacão de muitos indivíduos e organizações.burg.
- I-.

'

'cialmente PQra' o' Sr. e Isto- é mais do qu�, um apêlo ao _bom senso que sofrerão os resultaqos da atividade. do homem

Edital n.· 6.620 de 3 4 68 sua Família. dos' dirigentes, ,para que estabeleçllm pequenas atual que, possuindo a força de modificar sensi-
I

. museus V'ivo8� instrutivos e agradäveis. É, também, velmente a face da terra, esquece-se do uso de
'Adolpho Hotfmann e .�! I. < .� um grito de àleJ't� ã necessidade de es:udar e agil' IBua mentalidade. da comI?aixão e da percepÇ.ãoFrida Schroeder trito filha� de Alberto na mudança,. de �Hstemas de exploraçao da terra. capazes de controlar .raclOnahnente sua cobiça
Ele brasileiro solteiro "Sch;oeder '"e ,de Alidia Com' o seu alto poder de' destruição" o hómem econômica?'

_
'. . ,I ,.

lavrador, natur�l de',Co� 'Trapp Schroeder. d�ve pensar! profu.n?am.ente nos efei�os, embora Foram a�t?rgados, a �ada h9mem, dODS capa·
rupá, neste Estado, domi· ,

.

-

,

.'
\

.

.

1 dlst��te. de sua� ahvldaGes. -Nã!> é malS plaus!vel zeEl d� permItir o dOJpinIO da te�ra e de tudo o

ciliado e residente em E p"�ra que .ehégue ao co- seglllr lDconsClentemente os dItames econômicos que eXiste. Portanto, cada um preCIsa pesar a 'Ba

Itapocuzinho rieste distri· nhecimen,to: de todos mandei a curto prazo. Cada um deve �entir q�e faz parte tureza de seu domini<> ,e a respllnsabilidadà com

to, filhode Àlbert' Hoff· p..,s�ar �o pres'ent: :e?ital que de um (todo, de uma com�n.idade �iva� ' .. qp� deve teinar. �.q��le Que dei�a sua par'te ao

mann e, de EmDia Hoff seta p)lbhcado pela Imprensa f;lará que o homem, Ira abreViar seu dominIo vJzmho está rtUlu(hando as quahdad�s humanas
mann. e em cartórie onde será da . terra pelll ignorância das leis de ecologia? de que é possuid,or.; Estâ deixando para seus filhos

afixado durante 15 dias. Se /Serâ que irâ empregar sua tecnologia de, motto uma herançgl dilapidad� e irrecuperável. _A solução
aIgueml souber de algum im- a violar, seu conhecimento do mundo natural, ,até da dificul!Jàde seria, ent�.�ma atitude con8etva�

pedimento acuse-o para os provocar um, ambient,e não hab�âvel•. inó�ido? . dora, �ão só por parte do .individuo. mas também
fins legaís: \, Será que as gsraç'õ�s futu'ras sofrerão �o.mesmo da çQletividàde.' Será ê,ste o único meid de se

AUREA MÜLLER GRU�;ßA modo qU:e SOfrem. hoje ,as eSPéC.ies de ani,w�Js em Jegar '�9_S qu,e vêm', depois _ d� n6s.'um atnbietite
Otü:ial ' vias de extinção sob a atividade .hU:m8n�? Será mais tll�balhadp e mais confortável.; ",'

' '

,/'
.

,� . \ \ ,.

NECESSITA DE SOLDADORES' E TORNEIROS
I

,�etalúrg'ic.a ,João
,

I·

,Ela, brl1si1eira, sQlt�iraj
domésti("a, natural de

J�raguá do Sul, domicilia
da e residente em Fran
cisco de Paula, neste dis-

( ..

· If
--.

, ,
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Edital de'Citação Gumz lrmãos S.A. Edital de Citação
. INDÚSTRIA, COM�RCIO E AGRICULTURA' .' -

'

I' .O Doutor Carlos Ronald.Schmidt, Juiz de Direito
\ '. '

.

•• O Doutor Carlos Ronald Sehmidt," Juiz de
da Comarca de Greremírtm, Bsredo de Santa Catarina, Assembléia Geral Ordínár-la 'Direito da 'Comarca de Guaramírim, Estado de
na forma da Lei etc ...

.

Faz saber, a rôdos
'

quentos o presente edital, CONVOCAV4.o Santa Catarina, na forma da Lei, Etc...
com o prazo de trinta (30) dias virem, dêle conheci- l'AZ SABER, à tôdos quantos o presente edi-
tiverem ou interessar possa que, 'por parte de LA· São convidados os Senhores Acionistas pare a tal virem, com o prazo de (,'0) diaa, dêle conheci-
DISlAU e PAULO KRACZOWS� brasileiros, Assembléia Geral Ordinária a se realizar no dia 27. manto tiverem, ou intsressar possa que, por parta
sendo o primeiro solrelro e o outro casado resldentes de Abril de 1968, na Séde Social em Rio do Cêrro de Miguel Ingelo Micheluzzi, brasileiro, casado, lavrador,
e domiciliados no Municipio de Massaranduba, desta II, nêste Municipio de larl'guá do Sul, às 9 (nove) residente e domiciliado BO lugar Segundo Braço do
Comarca, por lnrermédlo de seu besteure procurador horas da manhã, para deliberarem söbre a segutnre, Norte. Municipio de Massaranduba, desta Comarca,
Dr. Helio Alves, foi requerida uma Ação de Usucapião ORDEM DO, DIA ' por intermédio de seu procurador, dr. Hélio Alvez,
de um imóvel struedo no lugar fuodos do Benjamim 10 - Apresentação, discusão e aprovação do Balanço foi requerida uma ação de Usucapião de um imóvel
Conslant, �>unicipio de Massaranduba coténdo a área Geral e conta de Lucros e Perdas d� exercício situado no �Ilgar denominado Segundo Braço ,I do

-

de 214358 ms2. extremando ao Norte, com terreé de encerredo em 31 de dezembro de 1967;
-

Norte. .nesta Comarca, contendo a 'área de 302.500
Harry, Klnckoffell, na distância de 800 metros, ao 2°'� Eleição do Conselho ,Fiscal; metros quadrados, com as seguintes \cdnfrontaQões� ,

ôul, na mesma distánéia. com terras de Artur Bor- 3� - Eleição da Diretoria; \ . Frente, a Oeste, msdindu 275 metros, com, o Ribei-
eher, herdeiros de Jão Saplinski e Damião Ktnchlskl, 40:_ Assuntos de Interesse Social. rão Segundo Braço, fundos, na mesma distância,
a Leste, medindo 5�õ,88 metros, com ditas de Ladislau Jaraguá do Sul, 30 de março de 1968 com terras' de LuiZ 'I'omasallí, Reinaldo Roncki e

Kuskoski e, ao Oeste com 210 melros, com terras
.
Anna Gumz - Diretora Presidente Abilio Piaz, de um lado, ao �Torte, medindo 1.100

de At'thur Borchet. Feita a lustlflcação previa da/posse ! AVISO ' metros, com terras de Antonio Candido da Silva e
.foi ·a mesma Julgada �rocedenle PAor sentença e, pare \ Ficam à dis",osição dos Senho.rés Acionistas de Osvaldo Borapani e, do oll�ro lad.o, �� su!,' com
que chegue ao conhectmenro de todos mandou expe- os Documentos a que ee refere o Arllgo 9g do De- terras de Fortunato Feder. Feita a [ustífíeaçâo da
dir o presente edital que será afixado no lugar de creio Lei n" 2:627 de 26 de Setembro de 1940, na posse foi a mesma julgada procedente por sentença
custume e publicado na forma da Lei. Dado e passado séde Social em Rio do Cé'r:ro 'II. nêste Munlelpío, e, para que chegue ae conhecimento de tôdos, man-
neste cidade de Guaramirim ao primeiro dia do mês A DIRETORIA dou expedir o presente edital que será, afixado no

de março do ano de mil 'novecentos .e sessenta e oito. lugar de costume e publicado na forma da L�i. Da-
EU. (as) R.enato Carvalho Escrivão, que o dátilogra- do e passado nesta cidade de Guaramirim, aós vín-
fei e subscrevo.

. , '

O I V I L OI t Ib "d d 'VI h Ltd te dias do m�8 de março do ano de mil neveoentos
(as) Carlos Ranald Schmidt, Juiz de Direito.

'

- II ri UI Utra e 10 os I. e sessenta e oito. Eu, (As) Renato Oarvalho Escri-
CERTIDÃO vão, o datilografei e subserevo.�(AsJ Carlos Ronald ,

/ Certifico que presente cópia coofére com o orl- Balan;o Geral En�errado em 31 de dezembro de 1967. Schmidt, Juiz de Direito.
ginal do que doufé., 'IVOe E R· T I O ÃO .

, Gueremlrtm, 1. .de março de 1968 A. T

(as) Renalo Carvalho Iliro Disponivel
Escrivão Caixa

- .

Bancos
Ativo Realizavel
Contas correntes
Estoque de mercadorias
Itivo Imobilizado /

Marcas Patentes
.

Alilo de Compensação
Impostos a aplicar

OORRElO DO POVO
\

"

/ SABADO, dia 6-4-1968
'

Paginá 3

\, C G C MF 84 429 679

127,91
,

758,00 885,91

Certifico que a presente cópia confére com 0-

original do que dou f�.
'

,

Guaramirim, 28 de março .da 1968 (as) Re
nato Oarvalhc, escrivão.

'I

Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação_
Pelo presente edital de convocação, são

c(:)ßvidados os senhor�s acionistas �,.e!l
mrem-se em assembleia geral, ,ordmarla Passi,o ,não Eliuilel
qU,e será realizada em, nOE�sa sede social à C�pitál
Rua Presiden;te Epitácio Pessôa n. 1.20,7, Passilo Eli,ivel J

em Jaraguá, do, Sul, às 15 (quinze) horr,.s Fornece�ore8
do, diB: 30 de aD,ri.� _de 1.968, para deliberta- �:r.;é:etI:::ensação
�em sobre a segumte '

Aplicação de Imposto.ORDEM DO DIA Passire Iraßsll6rio
1. - Exame, Discução e aprovação Lucros e Perdas

do Balanço Geral, conta de lucros, e perdas, ��, -

enc�rrados em 31 de Dezembro de 1:967 e Demonstrativo da Conta lucros e' Perdas
relatório da .. Diretoria e parecer 'do Conse·

L U C R O S P E R DASIbo Fiscal do éxercicio de 1.967.
2. - Eleição dos m.embros do Conse- Produto Ope-

lho Fiscal para o exercicio de 1.968. rações Sociais 1.726,12
3. - Outros· assuntos de interêsse da Desc. ObtidoS'

socitldade. '

'

.

•

818,45
"

6.495.37 7.313,82

150,00

540.86
890,59

2.000,00
,-...,.'

3;0-29;00
4.629,00t.�OO.OO

, 540,86

1.7�O,73
8.890,59

Bernardo firu��a' I.H. I,nduslrio. e Comércio

AVISO
Acham·se à dispoE!ição dos senhores

,acionistas, no escritório desta sociedade,
OB documentos a que se refére o art. 99,
do Decréto-Lei n. 2.697, de 26 de Setembro
de 1:940.

'

Jaraguã do Sul, 22, de Mar�0 de 1.968.
Waldemar, Grubba,_ Diretor Presidente

Juros Ativos

O Doutor Carlos Ronald Schmidt, Juiz de
Direito da Comarca de Guaramim, Estado de San
ta Catarina, na forma da L:ei, ETC ...

Faz saber a tôdos quantos o presente edUal,
êom o prazo de trinta dias virem, dêle conheci
ment9 tiverem, ou interessar possa que. por parte
áe Dário Maiochi, brasileiro. casad9. lavrador,
residente e' domioiliado, na localidade de Braço
do Norte,Municipio de Mas�aranduba, desta comar·

ca, por. intermédio dê seu bastante procurador ,Dr•.
Helio Alvés, foi requerida uma ação de usucapião
de um imóve-l situado no lugar Braço do Norte.
Municipio de Massaranduba, nêst,e Estado, contén
do a área de 71.499,46 metros quadrados, éxtre�
mando- na frente, 8 Leste; medindo 110 metros•.
com 8 Estrada Braço do Norte, fundos, Oestey na

,mesma diàtância, com terras de ,Alberto Zastrow,
de, um lado, ao Norte, medindo 649,995
metros, com' terras de Qlibio Buzzi e, ao Sul, na

Desp. Diversas 63,11 mesma distância com terras do requel"ente, Feita
Propaganda 45,60 8_� justificação da posse, foi a "mesma julgada por
Matedal Escrit. 10.. 16 sentença e, para que chegue ao conhecimento de

127,02 Correspondência 6,51 tôd08 ma-ndou expedir o presente edital, que será
Viag. e estadias 0,48 afixado no lugar de costume e publicado na forma

20.29 TaJCas diversas 26.84 da Lei. Dado e passado nesta Cidade de Guaramí-
1 87343 Sub-Total 152,70 rim, aos vinte e nove dias do mês" de março do

. , Lucras e Perdas, 1.720,73 aDo de mil nov�centos e- sessenta e oito. Eu, (as)
1.873.43 Total 1 873.43 Renato Carvalho Es�rivão, que o datilografei' e

subscrevo. _
,

·(as) Carlos Ronald Schmidt, Juiz de Direito
.

'CERTIDÃO '

Certifieó que a, presente cópia 'confére com
o original do que dou fé.

Guaramirim. 29 de março de 1968
(as) Renato Carvalho, Escrivão

EdilaldeCilação

Total

Comércio e IndústriaSchmittS.A.
EDITAL DE CONVOCACAO

, Text,iIÂsse�bléja Geral Ordinária

/

Pelo prestlnt� edital de convooação, são con

vidados, os senhores acionistas da firma: COMÉR
CIO FI INDÚSTRIA SCHMITT S.A., à reunirem�se
em Assembléia Ge'ral Ordinária que será realizada
na séde da sociedade. à Estrada Blumenau Km.4,

- Ficam os senhores acioni'stas convocados pa
nesta cidade, às dez3seis (t6) horas do dia- trinta ra se r�unirem em Assembléia Geral Exraordiná
(30) de abril do� corrente ano, 'a fim de delibera- ria na sede social da Companhia, em Jaraguá do
rem sôbre a· seguinte: " Sul, neste estado de Santa Catarins·, à rua Coronel

,

Ordem do Dia
. 'Procópio <Jomes, n. 285, às 9 (nove) horas, no dia

1. - Exame, discussão e aprovação das con· ,29 de a b r i I de 1968, para de�iberarem sôbre 'a
tas

, correspondent�s ao, ano., encerrado em 30 �e seguinte ordem do. dia:
"

dezembro de 1�67.' ..., '1.) - Relalórlo, Balanço e ,Conta de Lucros
"2. _, Eleição da Diretoria para o friênio de e Perdas apresentados pela Diretoria � Parecer

1968 a 1970.
' r'

_

do Con,selho Fiscal;
.

3 .
.:.... Eleição do Conselho Fiscal e Suplentes ,

2�) - EI�ição, dos me,mbr�� do Conselb� Fis·
para o exercício de 19ô8. cal e rEiSpectlvos B.uplentes, para o. exerqílno de

. 4. - Assuntos de interêsse �ocjal, 1968 e, fixaç{!o de sua remuneração;
JARAGUA DO SUL-SO, 04 de março de 1968 ' 3.) - Prop<Tsta da Diretoria, com parecer
, COMÉRCIO E INDÚSTRIA SCHMITT S.A. favorável do Conselho Fiscal, para aumento do
ARNOLDO L, SCHMITT. Diretor Presidente. oapital social com a ,utilizaçio do valor obtido

AVISO imobilizadô;,' \

'

Acham se à disposição dos senhores acioBis· 4) - Alteração dos Estatutol:i SQciais; ,

tas, na séde 'lOcial 08 documentos d,e que. trata o 5.) - Outros aesuntos dä interêsse social.
art. '99, ,do decreto�Lei n. 2627 de 2�1 de setembro Jaraguá do t:5ul· (�C), 26 de m8rço de 1968
de 1940. ,,'

" Gerhardt A. Marquardt. Diretor-Presidente
../ I·

pGC 84,420.602/1
Assembléia (ieral Extraordinária

CONVOCAÇÃO

'_

r-;;;:�dO MuJO.P.
J , .. � .

A.DTOfilADO I
i Escritório ao lado da Prefeitura

JARAGUÁ DO sut

/
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,\
j'

..

INão'perca p Fe.süval em"Den�fic�q,do Hos�üal é M:alé�idade
�IJcUaqúán�, ',Grandes "1�slejos ,no' pqlêo, da .C'omullidade

�vangélica�: dia� Ir e '12 de :iricUo ae 1968./" \

},

'e o 'R�R E 1 O' 0,0
<

<

P o v �O prefeitur� Mu�if�1�Jaraguá do, /

...--_----i�--""""':'-----;....�.;......;.........---�----'
,

__-_:.\_.:..'__;,_�_;_ Victor Bauer, Prefeito lM�niciPal 'del' Jaraguá do
.,

�,
' .

\ '
, Sul, Estado' de Santa Catarina" no uso' e exercício

- , • JAllAOU<\ DO S�SANTA CATARINA) S�BADO, li OB AB,!lIL D,e J 968 N.O 2.478 de suas alribu;,ções.
'

, '"
'

"

.,' \ Faço saber a lodos os habítentes dêste- Munleí-

"TEXTIL C,YRUS" S.A..• A Presença des Vereadores )�i�e���n� ?e���a ,Municipal,aprovou e eu aanclono

.

CGCMF o'"
" ", ,

'

,

Art, 1.°,) - Fica o Prefeito MurlÍcipal auiorízedo
, ,I: n . 84.430.602 ," d

.

d U
�

,

'Em uma das últim$s sessões da Câmara de a a q�,lri� e rsula Lotr Czerntewlcz Schulze. Gisela

, Relatório da Diretoria �' Vereàdores, o edil Octacilio Pedro Ramos levan- Czernlewlcz Manar, lune Czeroiewicz Schadetk, lor-
.Benhcrea Áéionistas:

"

- tou o assunto, do comparecimento dos s�IÍhores �e. E�nesto, Czerniewicz, .
Ingo Schulze. Jorge MaHar,

.

�, �m cumprimento a.a d i s pos i ç õ e s legais e Vereadores às sessões da Oâmara condenando as Leonldes Schadeck e -Maria Rossini Czemlewlcz, um '

· estatutârías, _",imo's a'presentar � ,'vossa aprecIação ,frequent,es Ialtas de aiguns,'.de'les:.qu� assim não\terren� cc;>m ii área .de 2�.16r m2, snueco à rua Jorge
r o, Balanço Geral �. a qemoQs�raQãp da conta Lucros procuram representar o povo e o eleitorado que' Gzei'D1ewlÇ.�, nesre cidade; pelo preço d� NCr,$24.840,OO '

, A",Pardas, ref�r�ntes 09 �x-eroício social findo em sufr�gou o seu pOIIl�. termi!lando por apelar, no (VINTE E 'QUATRO' MIL. OITOCB�TQS !3 QUA·
'c

31 de dezembro, de 1961, acompanhados �o parecer sentido de que ,0'8 eleítos se fízessem preaentes em
RENTA �RO�EIROS NOVOS), destlnado a futuras

· do Conselho Fiseal, �
.

"

:. ' tôdas. as sessões para �s quaís fossem ccnvocadosa ;consfruçoes, co�o sejam passeio público. palácio"
E'mbanr o� dados ora apresentados. demonsL.

'

'. .'
"

' • dos, esportes, etc ., com as seguintes confrontações:
tram 'a _fiel situação econômiéà'.9· financeira da � As�im. damos abaixo. releçäo nominal dos Ao Notte com terras de Geraldo Doubrawe; ab Sul

sooiedade, eolcçamo-nos ao' tnteir'() dispôr dos Senhores. Vereadores que compareceram e falta- conre' tua Jorge Czernrewícz; ao Léste com ferras'

senh�res aciontstas, para- q�aisqu�r esclarecimentos ram, durante o .período d� '7 de Fevereiro deI 1967 de ,Erna Hermfnia. Czer�ie�içz e ao Oéste com tér:

que Julgarem,�necessário8..
'

_.
' ,a 19 de Fevereíro de 1968: 'ras de Franz Xevter. WeIgert ," r

_ J:ata,gl1á-do Sú1 (8C), 22 de março de 1968 , Vereador
'

-,

Compa,ecimenlc falias Tolal de Sessões Ät:l.. 2,0) - <? paga'!1ento da, aquisição constftn.�,
,

Gerhard A. M,arquardt, 'Dir. President-e E ê'. V' S h ," lI, J ", ,fe �o erngo entertet, sere efetuado 00 próximo exer-

'BALANÇO' GER
"

,

,

ug nIO ee mõokel 42, 5 ,47 cíclo de 1969, com recursos orçamémarlos. '

"
' AL

"i
encerrado em, H:ans Gell��r� Mayer ! ,36 11

, _ 4� ,Arl. 3.°). - �sla Lei entrârá em vigôr ne data'

31 de Dezembro de ,1967 ;
1\

, Sl�olf Sc�uncke" 41 6 ,47 de sua publicação, revogadas as" disposições' em
.

,

- João LÚCIO da Cost,a ' 37 10 47 , cOnlráriO.'
'

1
.

,

AT I'V O
:, Rudi Francke ,;:,: H6 11

,
47

'. Pálácio dd Jl)refeifura Municipal de, Jaraguá do

Im�billzad6' '1
Orlando B. da Silva 40 7\ 47 Sul; 4 de abril dI 1'968. .

, ,

Imo,teis, Im.,oveis conta Re8vali'a.�ão.
' No!,berto Hafermann 28 19 47 . Victor Bauer. Préfeilo Municipàl '

á
y Joao H. Cardoso 21 26 47 '

' ;( , ,

M quinas. e Instalações, Máquinas- e Dolcfdio Menell ",

'

34 _ 13 47
" Nesia'\Direto_ria de, Bxpedienle, Bducação e As.

Instalações couta Reavaliação, M6veis OctaciIio P; Ramos ,40 7 47 sistência Social, foi regi�tra,da e -publicada a prese,nre,
e Utensilios Moveis e Utensilios conta Affonso Franzner I.. 45 2 47

� lei, aos 4 dias do
_

mês de abr}1 de 1968.

�eavaliação, . VeiculoS. Veiculos cobta . .

I
_

) I
' Orlando C. Schreiner, Escriluário

Reavaliação, Mªrol{s e Patént'ee� Màréas \ ,

e Patentes conta reavaliação 259,HI9.67
DlsiltJllítel· \ I I

". .

�:!:a!.::'�..�!�:n::�iri•. Parti.
13.758,53 Dr.:!���! �·=-MP!�:D: No��ôrário do CIlI�tivO gu(1) fe Ptata'

,cipac;ões. Adi'cioDal Lei 1474� ,Cápitali' Cirurgia e Clínica -de AdultoB e Criançil'B . A EmJ)r�sa Oolfi'tjvo, .Ouro e Prata 'Ltds .• que
zIi'Qãô." '�lD p r é-e, Bmo Público,' J de t 1 t' I

�

M'

Parios '_;. Doençasl�de 'Senhora$ ,
a ua !ll8n e e�p ora neste uniciplo' () transporte,

Emergência, .
Empréstimo Eletrobl'â.s, , 1

,

" ,.'. .,::,","""
.,

.

c etI�.0, avi8ª"qu�·,a���a, de estabelecer o8egui�t�
·

'l'a�� "de �elhoi'ámen�os," Obri'g.8l;ões, 1 HOSPITAL JESUS DE NA.ZAR� .; OORU'P c horáriO P,a�� seus OJllb�s: ',' ",
'

,

Rea)usuhell!l ,do Tesou�ro Namonal, / ,
'

.r. A

Adicic;mal BNDE, Banco CrefisuF d(!l ,

J Reaidênoia: 'D'r. Neteu Ramos, .u9
'

'

J;JARRA DO RtO ÓERß.O Rua Presidente ED1táoio

Investimen'tos;'Banco do Brasil S.A::- CO_'IJ'''�, _ 8Ai!lfrA C�"AH.I::NA Saída cl destino '. Ruã Pes�ôa Oasä Comercial
cta. depósitos vinculados Art. 20, Art. 30

'presidente Epitácio Pes�,Waldemar Rau." .�afda\

da. Lei 4357. Sudene. Optantes FGTS,
---"'!'-----------------..: so.-O a 8 a 'ComercIal com- ,destino à Blirra do

Emprêsa FGTS, .,
, ,. '. 268.151,231

- Wãld,emar Rau.. . ." Rio Cêrro
,

Resullados Pendenles
"'

Pr,êmcios' de Seguros a Ven,.oer
,i

,1.053.37,!lI---
...-----------I----

·

c..IIs eo..ellSldls :'" _
.

54216!.80 Missei<de so: dia I:E,
. �ancos oonta ,Cobrança" .Açoes em P'"

.
v.

Csanão, Valores SeguradOS. Mercadorias ,

rofeSSOf Julio Tavares d! Cunha"Mello, 9,30 ,

y 7
� 11,30

'ransferidas ....

pllra Filial
.

256222.36. Ana' Helena Procopiak ',favares, Ma- 12,30
NCr' 798.385.16 riO Tavares da Cu.nha Mello e familia, 13,30

rlSSIVO 't" _
'MiguelProcopiakefamilia,convidamamigos 15,30,

", cplega_s e conhecidos do séu saudoso e ,17,,30
lia Ellalvel.' "iÍlesqu�civel esposo, filho, ,genro, irmão, 18,30

Capital, Reserv=- ,Legal, Reserva Espe-
('

,
. 19,30· ,

eia).. FundQ de Depreciação, F1ando de cunhado, tio. e sôbriIipo JULIO ,TAVARES 20,30 até 'â' cidade.
Correção Monetária, Prot,isão Deved'oreS' D�CUNH� MEtLO,'para 'assis1!irem a San�
Duvidosos. !1-FuIndo,' Q! 'Reaju,ste de ", ta Missa, 4ue�m intenç�o à sua bo�issil'Aà

. Obrigaçõetl do Te'lOuro Nacional, Sa.do alma, fazem éelebrar dia 8 de abril cor-,'
'a Disposição da Assembléia '349,863,97. "':e'nte' segunda .t.... ra as 1830 h ra

I "

Eliglvel • curla e longo Prazo '

, "

..' ,.
,

. l.Q. , ,'. o s, na

,Fornecedores, DQp_Hoa.tasN'egociadasJ ,'. Igr�ia Matriz" d�sta· oidade, agradecendo
ComisS,ões aí Pagar, Oontas Oorrente,s,' d'ante mâo, siriceramente, a' quantos com-
EmprégtimoB.· a P!l.gar, ,Fundo de' In- parecerem' a este ato de piedade cristã I'-deni�açõe8 'Trabalhistas. F u n'd o de

'
.

"

, ,
','

. ,.' �,30

Garantia do Tempo
\
dé Serpiço 192;,298,83'

,
. ) �,:g

"\ ,542,l,62,8C " \ C' 930
.

.

tontas Cdmpensadas ';-
"

" .

\'
�, , l'd d -R L 1 S Iii' 10,30

,

Titulos em Oobrança. Contratos de Se� ,I !) e, eserva ega. a,...o ,

11 ãO '

.

guros, Caução da Dil'e'oria, Mercatlorias a Disposição da A�sembléla, 58.587,&1:" r 12:30 '
.

/,
.

Transferi"Qas da Matriz 256\222.36 '

'. NOr$ 7_51.627.72 '751627.72 .13,30 até 8 cidàde.
, ." ,

NCr$ 798.'385;16 Gerhàrd A. ,Margqardt, Dir. Presidente ','
,

'

Jaraguá do-1:;uI (SC),( '31 de de_zembro de 1967 -Rolando Jahnke, contador reg. 00 crc sc ,

,

D O III N Ci 0- S'

>I . Gerhàr4, A. Marq�ardt; DiI.�. Presidente 8-. 1656 "e no DEO n. 1460,10 6,30
'

,

_ Rolando Jahnke T contador reg. DO crc�sc \

-', 7,30-
I ,In. 1656 e no DEO. n. '1'6610 Parecer do Conselho Fiscal 8.30

:f)emoDst*açã� dá' Conta ((Lucro�'é 'Perdas» .

DesiuQiJlnbilido· se 'do seu egcar�o: ,os i�fJ;'a� 1�:�g
"

, CompreenJenJo perlotlo Je fff!7167 oi 37/12/'47 assmados! componentes do' Conselho. Fiscal da fIrma 1 t,30
.

,

. I
,

' TEXTIL OYRUS S.A" tendo ex.amlOado em tO,dos
�

, -DiRITO .... 1' CRioITO os seus detalhes aR çifras uo Balanço Te a conta 1'2.3Q,

Vendas à Vista e à Prazo- 610.523,32 Lucros e Perdas, referentes 'ao exerciaio' social �.�.,gg
Rend$8 diversas,' InventArio,

j.,
.

' encerl'ado em 31 de dezembro de 1967, tem a satis· 3
ProvisõéS- do Exercioio. Re-

'

fação d'e recClmendar li sua aprovação à�Assembléi'a lã, O

1'érsão doFundo de Devedore's >
_ Geral Ordinária .de 29" d'e abFil de 1968, não 1�,30

Duvid.osos _

'
'

,Ul.104,'0 B6mente por terem 'encontr8�0 tôda a contabilidatle ��"gg
Despesas Gerais ., 6'3.090,1.1

.
'

em p�rfeita' ordem.• �as pl'ineipalmen,'; pelo's exce-

Provisão para Devedores Du
" .

lentes resúltados otnidos' neste exercicio socfal find,o. 19,30

'fidosos, Fundo de Deprecia Jaragàá do Sul (SC)), 2,5 d.� oiàrço de 1968 28,ÕO p/cidade ,

ções, Previsão ,para Férias, ' r"
,

.

< Jpsé Natlbch Safd-a a,póà encerra�ento'/dll ses�ão
Provisão para 18° salário, Ir Ä L�reoo �Dtonio Ma'rcaUo cinemalográf.icd 4ó' ESTAÇÃO p/Ba�ra:
.Provido pará�Auxílio Na'�" \

.,. Walter. Carlos He�tel � Jaraguá' do Sul, ,abril de 1968"

>\NO X�VIII

"

'"

,

-

!

,7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,0'0
13,00

.

, (-5: .f

?'

700
8,00

.'\ 9,00
10,30
12,00
13,00
14,00
15,00,

>, 1.6;45
18,ÚO

,,' .19,;00
,20,00

• {. j
,

\ ' "

Em horário especial: " .' ."
'

Saída às 11,30 da 'ESTAÇAo R.'F.F. p/aorra
com r�gre8Po, da Bafr� p/casa comercial Wáidemal'
Rau às 12'horas. '\

, , " ",--'

Safda"'da 'ESTAQAo R.F.F. às "22',80 ptBarrá.
"

•

I,' ( ,
'

. ""

S 'A B I D O' S ': ,

-<, ..,

, '
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7.00 .

, 800 .

" I, \9:00, '

10,00
11;00

, 12,00
,

, /' 13,QO
14,00
�'ã,()O
16,00
17,00.\
1.8,00,

, 19.00
20,00
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


