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y tos prestados pelo Dele

I
A,tu, Mülle, EUOÊNIO VITOR 'SCIIMÖFKBL \ "$odeJ.ele G,áfica AnnlJa Ltela. g-ado do Impôsto de Ren-

================::::d:==:::::::.:===;======#======�======================;:;::;;::;;;=1 da nesta cidade, a arreca-

Ano XLVIII .JARAGUÁ DO SUL (San� Oatarina-) Sábado, 20 de Abril de 1968
. f dação dêsse tributo fede-

,'(

N. (I 2.4:70 ral DO Estado .de Santa
Catarina, no eno próximo

B'· Ih d
" findo de 1967, apresentou

1'50 aß" o Nandí Dele,gacia de Polícia de Jaraguá. dO.Sul os seguintes resultados:
,

.

.. _,_ �
.

1.0 lugar: Delegacia de

Aos senhoresPresidentes de Sociedades Re. Iolnvllle com .

creativas, Canchas de Bocce, Radios, I' Cinemas, NCr$ 6562.730,00.

Salão de Snoocker, Bares e Botequins. 2.° Jugar: Delegacia de
Blumeneu com

. 'A V I S O NCr$ 6.072 900,00 .

LUXO DE PRIMO· RICO.
Temos lido muitas reíe- NãQ porque sejamos con- da excelente estrada este

rências a estradas de In Ira o esporte. Somos adep- dual que termina em 00-
. tegração em Santa Cata- to do esporte, prtnclpal- rupä, com a BR-tOl, e que I

riDa e ainda há pouco o mente do futebol, como virá trazer nôvo alento a .

\
. Esta Delegacia de Policia. torna público aos 3.° lugar: Delegacia de

Governador Ivo Silveira e iodo brasileiro. Ainda mais esta gente operosa d9 Va: IDteressado� acima, que está procedendo a cobrança Florianópolis com

o Ministro Andreaz.za meu-

q.,uap.
do o V.fiSCO esrä na Ie que; em 1�66,. prO!Juziu,

dos respaonsoe .A. lvarãs d.e Líeenea Anual, corres- NCr$,6.m;�.376,OO.
guraram a SC-2õ. .0 que frente e apesar das "man- entre outros muitos ,rodu- pondentes a.o coerente �no, �e 1968. j

"

4.° lugar: l>ele�acia de

é de molde a enchero cedes" do Corínrhfens tos, 66�.000 secoe�e'arroz. Outroaím os prQprletarlos .de Bares, Botequins Ioeeebe com

peUo . �a, gen!e dó mels, Pa�lista. '.
. 3,�00 de feijão, 17�:OOO de ReRtaurantea, principalmsn.te da �egião da .10calida- NCr$ 3.916.551,00. \ .

Justo JUbilo, ..:"IStO que tI�. S. Exa tem visitadO' 'milho, 71.250 t,QneJadas de de de Nereu Ramos , adlaq8DClaEl, que. ainda não Portanto, a Delegacla de

estrada�. esreo parao pro> várias regiões ímporfentes cana de açucar: 1930 ca pagaram .os seus AI�arb, 80 E8Cri,V�0. da D.O.P.S. J�inviUe, cujj:l jurisdição

gresso, �e um, paIs ·como do Estado. Mas quando chos de baneue; 15.000.000 que ultimamente �stevt}_ neste mUDlClpl�,_procurem fiscal. compreende o norte

a� arferr,!s. para a nosse pretende construir êsse de.litros de leite; �7.000 legahzar as suas sítusções nesta reparução. cala.rl.nense e 'p1�nallo de

Vida orgamce, _. estádio protestamos por- quíloa de manteiga -e em .0 p'razo J)ara .esteB pagamentos, !!I8rá escarrado Curitibanos, hderou pelo

S Bxa o governador que vi�emos 'no Vale do 1967 carreou pera -Os. co- no .dl� 31 �e MaIO do eorrente ano, quando será Segundo Ano Consecutivo
.

d' ci d d
,.

Ira ocú ue o overnad r
fres estaduais qua�e- dois major �o. com multa de 50 por oento.

/

.a arrecadação do hnpôsto

�;r:nn:st� �s:!s'::o I� �ea Du�ca �Sitou, 8' No vaie mil�"ões de cruzeíros: novos Leônídas C. Herbster, Delegado de Policia d.e Re�da !m Santa Cata-

gundo noticia a imprensa onde .trebalhem Incanaé- em Imp�stos. '. ,
"

, .;'
nna, snueçao e.sta que coa-

I em rôda parle pro.vidências .velmente 70.000 allllas,.que _

.

E�sa hgaç,ão., rodpvJarla �-:---.-................,_.
..............................

-----�
'q':ll�tOU. a. p.artlr

do t:'xer-
.

oportunas têm sido adota não têm g'inábios sufiden- qpe! I?tegr�!a esta pl(tgres- � .,) e.'.
' ereto .Fls.cal. �e �966.

das para solução dos pro,,; tes (r,é'cenlemente S. Sxa. Sista
. �e.glao no Sis!em.a

� Ven·d ed o r VlaJante
MaiS slgw(icanva e hon...

blemas locais. Esteve em vetou II criação de.
um na' r?do.vlar�o

estaduale
rei'

'-.
� rosa é

tal,l1der.l!Dça quan-

. Joinville, em Blumenllu, e'm .Iocttlidade de Nereu Ramos vlOdlcaçao _de, que povo
. � d� S0 yert(iça, que nos t�-

Pomerode em São Bento Município de Jaraguá do do Vale nBO abre. ao; e �. .r I
talS, aCima apontados nao

do Sul e' vai atendendo Sul); não temos nenhuma até que ela �e .real' pro- � MARISOL IN.D:- E COM. LTDA.
. foram c�mputa��s as. ar-

, . "d' .
- d s I d'

. testaremosdlamilme

econ-!
_' , recadaçoes dos "lDcentlvos

. as relVID Tlcadçoes't esstas �Ih�sa �A�u�ea���u�:��So�: tra. êsse .luxo de primo neceSSIta de elemento para trabalhar � fiscais" em favór das áreas •

comunas. u omul ocer o. � _11.'
,

SU'
-

em o t E t d f
- . �e 'f" d' SUD�'NE

TUdO. muito bom e. justo. daqui e nem é preci� di

•.
rico qu� sera o" .' ,\�veJraot�

.

·.U ro s a 0, na\. unçao aCIma,.
t;. ogra Ica;; a Co,

,
' t'

! Transcrito de, A otlcia d8vendo preencher os seguintes re- l SUDA�, SUDEPE e, ou-

Mas agora ouvimos fa-
zer quan.o l�tO custa e 18.04,68·; • •

t '.
Iros "lDcenJivos fiscais"

Jal' 'na' con'strução de. um ��f:t�: ficam fora �a �s· EDITORA DI tr CA

I
qUISI os. destinados ao "refloresta-

;
�ralld� e�Jádj� m,l.'Cap,JI�I, pqdept r�=r::��l::,�;a� _�ANCA _

C '.
)

... SolteirQ.�. �

,

� me7nto�'� "ap�icaç.�,o 1 e?,1
�O .Rstado. Segul1(fo.·mdo de casa' temos g.raves pro PELOM��' nO"'IDEO .�.' ,

�. a�oes D��r�to ..lei ..�7 �

mdlcH, ·teremos em breve bl' .

.

! U !'nstruça-o gI'na'sI'al' � etc., qUe aumentam em

S'I
. -

E t
-

.

_

emas de san.e�mento.a VISUAL-SILÁBICO"
. muUo a liderança do, nor-

o I veJrao. a nªo po resolver' faltam· BOS hospl B t
-

demos calar o nosso mais tais; a �ossa lavourä oIa- Num trabalho que teve � oa apresen açao e � II�-cafarinens� e,. em es�e-

veemente. protesto. Não ma por melhor aS15islêocia duplo o�jefivo: auxiliar os 1 Prática em vendas. � c�al" do MUDlC{plo de 10m""

porque sejamos retrégrado. técni'CO-fi.nBnceira; e sobre-
esforços do profess.,or e'� lVIIIe._--------- tudo, S. Exa. deveria vir escolher o maior numero S

Condução -própria.

E 'd I aqui ao Vale do Itapocú possive! de centros de ,

--------

mprega or. para \coiJstatar "in loco'; interêsse e vari�dade de � INUTIL APRESEN�AR·SE ,t3EM
, que êste progressista Vale estí�ulos educatiVos �ara � PREENCHER A S C O N D I ç O E S Mais' Onze

o sistema federal �ão tem estratl'éls, visto a �rl.ança, .

as p,fofessoras � A,CIMA '. ,

.

I
(,

'de inspeção do tra-
que -as que DOS. ligam a

Flavia Mana Rosa e Est�r�, N
'.

balhotemporobjetivo Joinville e Blumenau e os Malamut, autoras do me· ----__........__---------
aVIOS para

resgu�rd�r,) e�. todo grandes c'en'ros do pais, (todo "�!epar�ndo para T
'

f' d
o terrlforJ� naclQnal, ainda são práticamente os Aprende!. A pubhcam, agora, ........ r--e ..............�� _..._......

�a ego e

o ,cum�rlmento da. mesmos caminhos abertos pela Ed.nora F.T.�...S.�., rn: I �;,leglsl�çao do trab9-
/ I pelos cQlonizadores no a� Carlilhas de. 1�lclaçao Dp. De· Id'" ·Cabotagem

lho assegurand<? aos século passado, cem tra, � � t e. � �,ntltuleldas � IDO O ...u�apa
t�a�elhadores o �x':_t- çado e condições técnicas MlDha ,Cartilha I II

:

'� i
Rio (Agência Nacional)

CICIO da prof�s�ao inteiramenle superadas. O metodo.�xposto, as ADVOGADO Dentro do Programa \tra·

dentro das condlçoes _

' autoras qualificam-no de I çado pelo Ministério dos

eslabelecidas. O fis· Nao somos conlra o de ,"Ideo Visual Silábico", Transportes" 'da raapare-

cal nio é, pois, ,um ,P!og�esso de ou,ros mu· uma vez que silábico é o
Escritório· ao lado da Prefeitura Ihameuto,. expanlão e

)nimigo em potencial, mcfpl08. Somos" a
.

favor .nosso idiqma, partindo da JARAGUÃ DO SUL ....
fortalecimento, das em�

mas um f a t o r de do progresso ,deste' �elo palavra, por ser ela o prêsas - privadas brJ1si-
equ.iHbrio nas suas Vale dQ Itappcu. Por ISSO primeiro tod o sintélico leiras de navegação, o

�elações c o m os_ ,prOl�sta�o� �ontra o pre· e inteleg�vel para a criança. "

MinistroMário Andreazza

empregados. te!ldl�o estadlo, en9uan!0 Se é verdade que a presídiu, em seu Gabi-

_____.:;.._ n_a_o-'-t:_v_e_rm_o...;s_u_m_a_h_g_aç_a�o �r��;.as�:Pr�t�����s ée;::i� �.:.:ç···:-·.·R·
..
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····:ß:· ��\�.a :�Sin;��: ddee c��õ
fácil e direta, quando estas t g milhões de cruzeiros no-

Caixa Econômica federal da S. Catarina ���asún�����a��::��as em Ii ' ß ��S�M:�i�:a aMe����::i�
. Uniformidade e varieda- �: Malhas de'algodão em ger�l, B armadores' particulares .

. Banc.<> NacionaI de Habitação de não �iver8ificada, são
. ':. t alh •

t·d i:'� O financiamento refere·se
as constantes des tas O' as, melas e eCI os. Acei- � à construQã'o de mais 11

l3NH Cartilhas. Em cada página, �� tamos. para capital e Estado �J navios para o tráfego de

Depósitos de Poupança Livre com Jllros e �:eu�a �r�::ç!iÇã:�co"n��: ��i do RIO Grande do Sul. - Rua �� �:�l!�;:��f��n��!:eq�:
Correção Monetá'ria sempre "novidade". As

• p.into B.andeira 351' sala. 58 �.� serão adquiridos, por

primeiras páginas são - J emprêsas privadas me-

destinadas as vogais, .\8 1�.· P� Alegre RGS' ,

"

.

.

i.:J diante aquêla financia-

demí!is, destinam·se· âs t 'J mento.

difére.ntes combinações de é�·,,··.·�··�:�·!.. ·.·')c·····.;;.·��· ·o:.,..,e: ..·�:..·�····'·�:;r·.. ·.··,,··.···\.� � MEB/NBN.
.'

.........__,

letras formando silabas r--------------:':",,-----�---------...;....:.
simple� e sílabas co'm

C f
�

. '. .

:r��.i:�I•.dIßCUld.d.S de .1
• .,5 Ure i ras'

'

Em excelente apresen-,
.

tação gráfica, com papel
escolhido de qualidade
superior, estas Cartilhas
apresentam uma série de
ilustrações a <;ôres, moti
vando suaVidade à leitura
e auxflio à fixação mental.
Para mais informaçõ.es

diriglr.se ii EditÔra F.T,D.
em Jaraguá do �ul. \

\

Depo-sitar' na Caixa Econômica, 'agora é inves

timento! Façá seu dinheiro render mais, garantin
do·o contra' a qesvaloriza.ção.·

Vá hoje mesmo ã. Agência da Caix� Econô.
milca Federal, sita·· à Avenida Marechal Deodoro,
n. 192 em_Jaraguá do Sul e abra a sua cont�de
'POUPANÇA LIVRE. Com apenas 100 cruzeIrOS

novos iniciais, você começa a ganhar juros e cor-

18Ção monetária. Quanto mais cedo você começar,
mais depressa fJeu dinheiro crescerá. Faça IOio o

seu depósito de poupança livre (DPL).
\ E le�bre-se "Mão que economiza, é mão que

Dão ped�". , \-
Caixa Economiéa Federal de Santa Catarina

(Garantida pelo Tesouro Nacional)
•

EXPEinENTE EXTERNO
'De manhã A tarde

8,30 às 11,00 13,00 às 16,30
I

MARISOL Industria e Comércio Ltda.,
em fas,e de expansô'ol procura,
costureiras com perfeitos conhe
cifTlentos 'de máquinas industriais
para confecçãO, '. _.

. .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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NECES$ITA DE SOLDADORES E TORNEIROS
'\

'

I
'. '.

'.

..,

CORREIO DO POVO SABA f)l., t1t� 20'·41968. I. ,_

��������������---'���������--��----���,�.. ����--������

':CORHIID OO,.,nuO" ;V��Ã� VENHAM' NOS CONHECER. ,

Fundação: ftrtUt' mü ler - 19199 "
,."

. '(A'cão de U·sueapíão)-

' ., Frut1I�"s It Or"ame"ta;s V·
. .Ó, h'

.
"

\
1

. ,Y ..
'

,

.

. '

Emprêsa Jornalística
" 18}ar, �on _:,cer novos al_lngos' e ugares �ltO� ODI'

"Correio do Povo" Ltda. • -, .
"

.

rsseos, e satisfação e nos aqut desta pequena eída- outor Lauro Pereira Oliv.eira, Juiz de Di•
•

'

1968'.' Lar�nJ�lras, Pe?e�Uelr08, -ds de Corupá _ S. C.,(antiga Hausa Humbelde) sitJ reito da Comarca de Jaraguä do Sul. - Estado de
, '" . Diretor , J{a�ISelr?s1 Maçlelras,.Ja- no vale do Itapooü a, '22 Kms. de 'Jaraguâ do Sul Santa Catarina, Brasil, .na fo.rm'& da lei etc.

I Eugênio Vitor Schmöckel botlc�belras, e�c;, Roselr�s a' "Perola do .Itapocú", que cresce aasuatädoraman _ ,FAZ SABER aos que o pr�sent� edital de ci-
ÀSSIISATURA:

Dahliäs, C8�eha,s, COnIr ,te tanto cultural, como co)nercial e industrialni'ente, tação, com '? prazo ,àe trinta (30) días VIrem OUI
feras, Palmeiras, etc" etc. pedimos que visitem Corupá _ a. "cidado encanto dele conhecimento tiverem, que p'0r parte d�, JO��

Anual .• , • NerS 6,00 ..

'e des Flores originais" 'onde as amigos. são maís ,KLEIN e GREGÓRIO. K�EIN, residentes e dernící-

ASemes)ire ; •• NNCr! 3,1°2, PE�AM CA,TALOGO .amiaos. .,' ,,' '\ , .," liad2"S nesta eídade � qó�arca, fO,i.re_qu,eri�a um.a,' vu so. , .• Cr" 0,1 v e AÇ.AO DE USUCAPIAO' do ê

INúmero atraSado,· NCr.$ 0,14· ILUSTRADO 'O visitant� que fôr a Cor:llpá, via São . Bento
I
.., '" :. para aqmsrçao o aom mo,

..,...
. .

do -Sul então ficarâ perplexo perante 'tantas bela- do seguínte lmove�: - Um terreno.jaítuado n o s

ENDBRêço: ... Leopo'ldo ·Seidr:J 'zag' naturals dêssa serra' e da- estrada, 'pois- as pai l fundos da .Ru� Adão Norosny - Jaraguä-Iundos,
Cai:xa Postal, 19 "

Á
.

sagens são índeseritíeeis: parecem sonhos de fada,' nest� município, c.o�_, ,a área de, a1.4,72 m2 .• ÇOIll as
f\ en'da Mal Deodoro 210 _,. CORUP '_

g t f t N t 22::0V I • '.'
_ porque essa estrada foi tão bem 'Planejada e' �tra-

se um es con ron açoes: -:- ao .or e com ,() me-
Jauguá d0 :::1 - S. Catarina

C::::::::IC::::::a�c:;::::.� Içada que o tunísta se sentirã até" en.vaidecido por tros, em terras de .Gregörto KleID; ao Sul, com 282
" t•• \' \

,
'conhecê.la.. I (

.. metros, em terras de João Manoel Coelho; ao Oeste,

'Registro' ,'Ci'vill,em BarJ.:a �o Rio. Cêrro,
.

\ Quan'do a �sta cidade de �Corupá . chegar (pê- com 118 �etros, em terras de Marcelino MaJitin� e

i. .,

'

.. nes,t� dístríto, f.lha de dimosIlustre Turista que" procure na casa Comer- ia �este:, co� 106. mE.,t:os,. em te.r�as de �Fr�d�rlco
Aurea .Muller.qrubba, Oficial Emílio Mueller : e de Ana' oial de Sophia Günther' em frente � Pôsto Corupá ,Neitzel. . )Felta, a [ustlllcação, fOI a mesma [ulgana
d<?Reglstr� CIVll do L° DIS: Mueller. .

' ,"Sh,ell", o Sr...Renafo/ que dl\rá, jodos -os /informes .procedente, ,por sen;tenc;a._E, -para que . chegue 'ao
tnto da Comarca de Jaragua .

I o •

"

.

e então indicará o cicerone (serviço deainteressado] ,conheCJ�ento d� todos lDteressa�os e.Dl�guém,
do Sul, Estado de, Santa Edlt�LN, ,6.625 de 9-5�68 que em seguida o fará conhecer os recantos pró- ,ale�ue ígnorâneía, �anda o dr. ��I�de Direito ex-

Catanna, Brasil, Aristi�e8 João' Gomes e I príoa do folclore .de Oorupä. onde sentado ss apre- .pedír ° presente edita}. qu�, será· .afI�a_�o no local
Faz Saber. que compa:tece� Maria Hilda' de Oliv'eira cia a calma do Rio Nove um dos nascentes do' Rio ,de costume, sede dêste JUIZO, EdifícIO ao. ForUIfl\
ram

\

no cartório. exib:ndo os- ..
'EI b' . '1"

,'.

'I,t
.

'.

Ita"'ocú nos faz�ndo meditar ao som,mavioso:, da 'e por cópia, publicado' na forma da lei. Dildo e
,

cl
.

'd '1 l' -' e rasl elro so eIrO ',Y•. !.. , .'
"

". 'p ssado' t I'd d d J á d S'l . '�."

. ,'�cumentos eXIçI, os pe a eI 'o' �rá�io, natura'l (Ie Gua�' mU,slca distante, na :grandlosld�f.I.�' do mopdO,e tlle" a. �es a Cl. a ,e "e, aragu .

o .u, a?s vlD�e_
a:tun 4e se habIlItarem para,

p
'. ,

,

t E t d soflCamente na .péguene_s do meljmo e �t;lt�º con�
e nove dias do mês d� março do, ano de mIl nove�:

casar-se: 'draml,rl!DI" d
p.�s e "sd' ato, cluiremoB é bom via]·ar, 'e conhecer não $ó ag gr-an-

centos e sessenta e Olt� � Eu, Amadeu· Mahfud,.
omici la o e resl en e

' .... � . E c 'v- , b í ()LP' OI'
.

• .

.

á
"

R' B ' t des cidades mas as pequenlls, onde ha sjnceridáde, s ri ao! o su s.cr�/v. - a auro II- e,reIra Ivel�,
, Edital N.o 6.6�1 de 4-4·68, .�U: I�'lb: r���o, nJ8R;a 'amizade neste mundo de hoje.

� ra _ JUIZ de DIreito,__,. .

� ,
.

.�

Teobald� Murara e .�a:ri:i /Gor:�s ee de 0J�� ! �m . Corup� há frigoríficos;' fábrica de' qvsijo, "A presente copia, conferé com � original; dÓÜ fé!
RondlDa ,Ehlert • ronima .€la Sil�a Gomes" 8_ �ábr!ca de �e:lvados de banana, onde_'Os a�i,gos !

Jaraguá do Sul, 29/ma·r'ço/1968 .
..:.. O Es�rivã�

Ele, brasil�iro; so�teiro; . Ela��brasileirä; solteira� pC!derao ad,qu!rlr prQdutos de alto padrao e sabo- '. .

'. operário, natural de Ja- doméstica, '. ,natural de' rOSOB� , '. " ' ..

Amadeu Mahfud ,l'"

taguá do Sul, domicilia- Uhota, nElste Estado, do . ProssBgu!ndo, a 4 Kms, do -cen�ro �es's CIdade,

'do e ,residente em B.arra miciliada e resideiite' leß) sltu;,,'se q antIgo � mod..?rno Se�márlO -8" G. d,e '--------------..;

d,o ,RiO, '. Gêrro, pe�te dis- Estrada N�.va, n�ste ',.diS- .JesUI1� .onde ,os turl�tas sao' a. tendidos o.?� tOda, ,a
trito, filho de Marciano trito, filha,' '(fe Aótoniq am�bIhdade pelos Rv�os. fladr.es ��ao,s e ���l-, .

Murara e de Francisca João lle Oliveira' e de naristas do f!lt:j�mo?, nes\e, se�luärIg�Educa�,darlO" .

Murara. '.' .

' Hilda Felicia de Oliveira. os olh,_o� vera,o o m�seu ,maravIlho, sOb_ Os cUJqados

lEIa, brasileirl,l, solteira:, ",
' \ ',' do �rmao L,UlZ e o ]ardlm Zool6glC0. tao .

bem. or

industriâria natural de EdItal N.o 6.626 de '9·4-68 gaDlzado: e um espetáculo fan-tastlpo, IDcQmum�,
• Jaraguá do' Sul, domici-;', Rudi ScheiWe e

.

num luga� tãq pequeno: "

I

,'"
'

•.

<

liada' e residente em Bar'" Valti'udes Mielk'e ' ,Contmu:,tndo hã. diverSos orq.uldearlOs, fJorI-:- ,
. , ...

ra do Rio Cêrro, neste --r:<
•

"1'., ,

' qllhu�as com liigos, e plantas aquáticas que deslum-.:: /1" OSCAN.,DI.D,�t:OS�OJjERÃOAPRE�EN.
distrito, filha de Henríque nie! b�a8deIro, solte,lro" bram o� olhar�s e f�zem •. o cerebro traBalhar com, II) ,

Ehlert e de Frida Bonath marcI�elro. natural dt:! ritmo (hferente perante taI}ta beleza. \
. ,.'

TAR-SE PARA TÉ,Sr�g i
À FABRICA'I' À

Ehlert.
. f,om��>9.,de, n�te �stado, Ha tanthém orquidófilos� insetéfilos Cbesouros,: �Sr..;R4DA NOVA, s/no.

'

,

\ ,domIClh�do., e.. '. reSldente bOi'Qoletas,' etc.), artistas 'em plantas secas orna·, '

,. C6pia do. ""Oficial de e!ll �u� .J�lDvllle, ,nestf3 mentais' e, casas cOIQerciaJs, cuiaS' proprietátios são' ,il ' :1; .' .

piçarras '" dlstrl�o, filho de H;erIQ��n amigo� dos fregueses e, tratam os turistas com gin-
".----------

Schelwe ,e. de, ,Cec�l�a tileza, prazer'e familiarmente. poiS Corupá,estalse .

t·,
,

.

�âi,tal N.<! �.�22 de �'4·68 Scheiwe. .' 'tórnand:o uma Família exemplar dentro do Estado. ,grande es\ima e contentamento �l!l receber turista's.'

,Humb_erto �lcântara de Ela, �rasilJ�ira, solteii'$ Fora isso ha o acolhimento do� catarinense, pessôa; ,No verão, na época do v�raI]'eJQ.' tel:Jltos:,a's'�oB�
. Me�elros e ,doméstICa, natupal

. .d.e nascida p�ra .fazer amizades ,e cultiva'las, pois, I é sas bndas .at�alntes e sedutoras p�ala�: caJma's� se�;
·
IraCl Maria. dos. Santos ,J.araguá do,Sul, domlcl- de coráção bom, expansiv!) e sacia}.!

. rena� It con'Vldar. a t<?d9S. Os veramctas ,de todo o

· Ele brãsÍléiro sólfêfió' ba�a. e resld'ente � �ua ,.' '.' _' .

,

BraSil 8 estran�elros porque '�os noss9s �itorais têm:

b 1, 'i t . t' 1 d' JOIDville neste drstrlto
,

.' Portant�,," ]o'Vensö cuJªdaos de' todos os recan· belezas naturaiS e o amor aCIma de tudo E' a vida'
a con s a, na ura· e

f'lh d'
,

H
. F' tO"B 'deste nosso' queridO Brasil" vanb c h '

'd d
.

.

'd
',. ,,' , .' ,

Floriánópolis 'neste E8� I a e enrlque er ....
C

•

'd d' d' é
.

e
.,. �m .-tn. ece_r'.e v� a quan o VIVI a com amor, honestIdade a,

tado domiciliado e resi Dando Ger!Dano Mielke
d orups f Cls� esBa l: endt, s, sOio .1eJ��h ar�uá,:�esl�eres�ada�ent� p.ara O Be'lI\ (;l pare a ,'pâz.

.

,

dent� neste distrito filhQ ,e
.

de Alvma Schwartz o u

'It . �o e� o

t'
o tU, ,�OIYI s', �,-> I/CLr,U ranClsco. . YãlCClone, PreSIdente do LIONS

d V ld v' . Md' . Mlel,ke.' , , . mepau, a]al, e a,n as ou r�s.
.

porque
.

temos" BE de Oorap SC.' .

,I
e, ,� e IDO. e. elros .' ' :, . "

, .I t '., ,.,' '.

.-'-_,....-..,..-____;,,' '

--..:.:.:.__;_,;;_;__;_.;;;.;_...:..;

!3 d�: \...lar� _l\��e.deiros.. Edital N,o 6.627 de 9.4 68 r�l, natuJ'8I de Guara'mi-, �,......._,...,,:.,.;_....,
,

,l
_
',., .

· do::���::'�e�í:r:r���:� Valmôr H1>r!lburg e �üíÓd':,e•.�� · :�idde�I:O:; �
, ,.,.,�"•., i"""' " " "'., ," "ß V e n' 'd" e iii s e

�

Estado� domiciliada � re� 'Isolde Erdmann GuaramIrlm, neste E1!ta- (: "P'ia' ,matar _6
. desejo: :J "

sidente e� Piçarras, nes·
"

Ele, brasileiro, solteiro, do� ·filho de José .�Vieira J� 's' :�
.

te Estado, filha de Anto· lavrador, n.atural de Po- Filho e de Ester de AI- ti ;6 um bom,� q11teijo! :l Um ótimo terreno coo).-
nio José' dos Santos'. e merode,' neste Estado, meida V.i.eira,

t: Q..
.

"CO',iDT::rpA'", =� casa. possuind'o pastágeDÍ
de J-Ofdina' Maria dos ,domiciliado e resid.ente Ela, brasileira, solteira, :.= _. U,ellO, marca. 'ß,'; ú., " .= sito à. estrada ,Francisco
Santos, ;

" -

j em Rio da �

Luz, neste domésti\!a, natural de Ja-. �

.
\ ,distrito, filho de Emílio raguá do Sul, domicilia-,�: E O melhor \ que _ ha." i.·i de Paula, Tratar c'orit o

Edital n,c 6,623,de 8-4-68 Hprnburg e de Olga.Horn-. da e residente a Estrada g J pr()pr�etário 'sr. Leopoldo
Errol Kr3tzer e' 'burg. \ Nova,· neste distrito, fill;la c:·.:o...).�:·...··,1."�:·"'''''''=�:·''''''�·.;·......)v·....·-.à:·'·''''''''�c.:;.::.:.::;� Meeyr. '

.

,

; Mariana Feldmann Ela brasileira solteira de João 'Fodi e de Pe- G�"""""""'-""""""'" _ .. � _'" -''. _� �' .' , ,

-

ba�:A���·!�)��ÔI.��e1[:� �.a"gm:..·�:·�d�t.ttU�:��:jR��: ;::��.�:�6,.i:::�e:o�:�;.
..· ......'" ..'"....

ii·8·
..·..

·rn···J·····PU�··h··a····S
..

�
..

····�·n··
....

;··A
..

·ij·)i
..

U··
..

··I;-n<C':'·:o'···"'M"""'"
....

''''�."I
dalal, neste Estado; do- .

e reBI en e ,e� �

10 ..... , ,.' h L, U;, lJ U
,
" , , :)

miciliado e. residente em �a Luz,
.

neste distrIto', Hugo �erthold e i f:
," ' ... <

Indaial,neste, Estado,filh,o
fIlh� �e �ertoldo.'Erdm8nn., AngelIna. Tesch-

" '�: (Ci..urgl�o �e'''ti..��), � �> ::�ljde Fridolino Ireneo Kret- meadne ,LUlza Lemke Erd" Ele, brasileiro, solteiro, � ,
.

zer e de Gertrudes Ki'et�
.

n.
operário. natural de Ibi.':

CLíNICA PRÓTEiE l- CIRURGIA inrcÀL ,_ RÁIOS <X: .:
·

zer.
. .

.

. . Edital N ,0 6.628 de 9--4· 68 ra,m,s! neste. Estado, do- � Consultório: Rua'Â�élo Piazem' 86 (ao lado da Ponte Velha) g
d· E18é' �raSlle!rat' 8olltelfd,a, Antön'I"o 'S''chm'l'tz e JmlCJhadO e residente em : �J '

.

em Sllca,
.

na ·ura e
. araguá·Esquerdo, neste �:

'
,

�I Itpup.. a.v.a, ,neste .E.SfSdõ, " Lidia KI.nisS .'
..

distrito, filho de Paul =. HORI R 10, Manl!ã �- das 8 às 12 �
d 1 d d B

'

,

.

Tarde .,;; das 14 às 18 •
...

omici I� a e »e;SI ent,e ,Ele, brasileirQ, solteiro, erthold e .de Adelia

�� j
nesta. Clda(je, fIlha de lavrador, Datural <de Luiz Berthold.

. � �, _ .J�B"':fjjrUA
.

DO SUL
/ :l '

Henrique F�ldmann e de Alves, ,neste
.

Estado do-
. Ela, brasileira, solteira, •

. /. ,'.
- ..:J

hucia Feldmann. . miciliado e residentÖ'em ,domésti.c8 natural de Luiz cr·;"··.··.�,..•·••• ·••••••••· .. •· .. • .. · .. •• ........:·....··i·A"···.··"'�·,�·.··.··.··"�·*··.··.··;.... ·....·�:·.:·*··.·'�·,...l·.·:..�··,.....:�t:.··
...!.). \

·

Edital N.O 6624 de 9�4.68 ,:::�:i��g�i:!l�O :: ��: �Ii�?l�'ad�e�tere������� :�' r=::=:::==�==:::::::::""Tl' '=:--=_-=:::=:::==::::i=--.--:::�=:::��=:::=::;=�� \

'Hilario Tribess e
' bron'ia Schmitz. - Jaraguâ Esquerdo, neste II D'· · "

,
, 1'

Em Mueller
,
'Ela, �ra�ileira; solteira, ,distrito, filha 'de Edmun, H \ '

r Jorn Soelter' I. I
Ele bra�ileiro solteiro Industrlárla, natural. d.e do T.es'ch e �e Ilda Tesch. 'I '\ CIRU'RGIA�O:"DENTISTA III do. , � 'I d 'G

' , Jaragu-á d9 Sul, domlcl . . II f'
' I

a)vr� .or, natura . e U8 liada e reBidente�m Vila E :para quel c�eguel ao co·' ii .
.;

�aml,rl!Dl" d:neste , �sdtado, Nova 'neste distrito filha nheclmento de todos' mandei ii J, -/ n
,.9IDlcHa o e r,esl ente de S�bastião K

'
'

d pilssar o presente edital que !I
,
..

,••••• S II -'

, ,em, Barr!!' �o ,:ß.W Cê.rro Maria MaIheiro��:i:s •. e será publicad() pela imprensa li "..' fi
nes;t� dl�t,rlto" fIlho,.de. .', �. "

.

_

, e, em cartórIo onde será U liBmIlIo :rribess � de He

Edital, N.,
o 6629 de 10 4�68 afixado durante

15, dia,S".
Se II' f

\
' ,

,

.'

fJlena Muller Trlb�sB,
J é

.'., alguem souber de ialgl,lm im" II
.

Ela, �rasileira, solteira,' ,!B : �a�r �eIr.a e pedim:.'nto, �cuse,-o para os
I . .' 1

-

I
doméstIca natu�al de· Po SIP�J�. ,Odl .

iins legais... ,./. �_
,

'II Ave�ida CÖtlúlio Var�a8, 198 ,.� Jar�gua do Sul -_. �a�fa' Câlarina > I!
mer?d,e! neste �Btado, ��.: br�s�h�lrQ,. loltelro, AUREA MULLER GRUBBA It .

' .,' , ,'.. "

li

domiCIlIada e re81dent� fu�cIOn'rIQ públIco fede- Otieial �'. .' .' .

.

.: �'c. . c', • ...lII;,

J �"===:::==========-C-==:C==========="'-�
.

-.

ri'�====�',
. c.

. \, ,
,

'
.

,

-

Metalúrgica Joã.o
" \.

Wi,est eStA
, '\ '.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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OgRREIO DO POVO
'

,

BABADO. djA 204 1968 -Pâgfna 3

\
Bernardo Grubba S.A. -Ind. e'Com. R,O EO ER S1A • Agr• Ind. ComJuto Jaraguá S. A. Ind. e

i , R,elatório 'da Diretoria Relotório da Diretoria RELATORIO DA. DIRETORIA

Com
•

, Imobilizado
Im6veis, Máquinas e Instala
ções, Veículos, e Semoventes,
Bens M6veis, Renaliaçã& do
atívo' Imobilizado c/reavalia
ção, Ações S/A., A Q õ es do
Banco do Ot"8snvolvimento do

c ÉRtado de S(l01>1 Gilt doa
S/A., PetrobL"álS L"i 2 O 04,
Fundo Lei 1474/51, Vasilha
mes, Banmércio cl ações; Ta ,.

xa de Melhoramentos, Resul
tados' Pendentes, Depösíto PI
Obrigaçéas Trabalhistas, Ti-

, tulos de Capitalização e Obrí- \

gações Eletrobras 11'8811,98 .

Dispoa!vel , ,

Caixa e Bancos' '·12367,13
Realizavel I �Brlo e' longo Prazo

'

Mercadorias, Titalos a Rece
ber/Vendas Mensais, "Oontas .�
Correntes, Titulas Endossa-'
dos, Depösito Sudene, Depö.

"

-l'iito Sudepe, Adicional 10%
.BNDE. e Decreto Lei 157 181.782,23-
Compensação
Ações Caucionadas e Banco
do 'Brasil c/Caução 1.317.20

I

PASSIVO

Senhores Acionistas.
'

\ ônrs. ACionistas \ Senhores Acionistas:
EDl cumprimento aos dispostos legais e esta- Em cumprimento às disposições legals e es Em atenção- a determinações estatutárias e

, tutärtos, temos a grata satisfação de submeter 80 tatutárias, 'cumpre a esta Diretoria apresentar vos legais, cumpre a esta diretoria apresentar.vos es

90SS0 exame e deliberação, o .balaneo geral, conta este relatório, acompanhado do balanço geral e da documentos referentes ao exercício encerrado em
de lucros e perdas e demais documentos relativos demonstraçäo d� conta de lucros e perdas, eneer- 30 de dezembro de 1967, acompanhado do pQrecer

.

ao exercicio social encerrado em 31 de dezembro de rados em 3'1 de dezembro de 196,7, por cujos do- do conselho Jiscal, através das quals podeis veri-
1967' e o parecer� dö ecnsélhojfíscal, .döcumantos cumentos podeis constatar a verdadeira situação ficar qae a situ a ç ã o S6 apresenta sólida com

que demonstram com claresa à situação econômica econõmíca-Iínancelra de nossa sociedade. P a r a resultado satisfatMio.
financeira désta sociedade. /, -

quaisquer informações e esclarecimentos achamo- Para quaísquer outros ésclarecímentos, eoloce-:
Todavia, permanecémos à disposição dos senho- nosa disposição dos snrs acionistas, em nossa sé- se a diretoria à disposição dos srs, acionistas, à,

res acionistas em nossa séde social para prestar- de social, sita no local Rio do Cerro Il, neste.mu- Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 991, Desta cidade
mos os esclarecimentos 'qUE" julgardes necessários. meipio. '

,
de Jsrliiguä do Sul. .

.Jaraguâ dó Sol, 25 de março de 1968.
.

Jaraguá do Sul, 28 de fevereiro de 1968 ,,' Jaragu'á do Sul, 26 de jan'eiro de 1968
,

'WaldE)-mar Grubba, Diretor Présidente
"

Gerherd Roeder, Diretor 'gerente
'

Alex Barg, Dir. Presidente
Harry Grubbat Diretor Comercial' \,

. . '<, ••

Bernardo Grubba Junior, 1.0 Diretor Gerente Ballnso Geral do Ativo e Passivo Encerrado em'I31 de �ezem. de 1961. �Batanço Geral' Encerrado em 30 de
aalanGo Geral, tncerrado elll, 31 de' Dezembro de 1967 ATli V.O Dezembro de 1967

'

Imobilizado ,...

. A. T J;V o Imöveís e Benfeitorias
Eslavel

'

, '1 '

Máquinas, Instalações; Móveis� Utensí-
,I

Ilos, Ferramentas, Veiculos,Semoventes
'

_ 3,685,90
Dlsponivel
Caixa e Bancos .

Realizavel I cudo e longo prazo
t-,

Mercadorias, Lavoura, Criações, Deve-
dores em C/C, Diversas Contas

'

Resulilldo Pendenle
LucJ!OB 8 Perdas '

Compensaçã�.
-,

Ações em Caução
8öma .

.

\.

, '

'. .

860,70 ImobUízado
Imoveís e' Construções
Esllvel"

máquinas, moveis e uten-

2.149,02 stlíoe, ferramentas, títulos
ao portador, Banco Nac ..

I
.

.

Dessenvol, Econômico
16.703,41 ReaUzalel a Curlo e longe Prazo

,

caução.teontas contas c9r-
2,231 98 ,rentes"adicional, lei 14/74/"

51, �dicional lei 4069/62
30.00 Obrigações eletrobráS leí

. NCr$ 25.661 or A�56, tax� mel�or�mento
-------'-. lel ,89/63, eapítalízação,

Empréstimo
Disponivel

3.996,18 ca��;a. de Compensação
valores em caução

•

!

, ,1.691,64

653,09

j
!

\
\ '.

PASSIVO
'Hão Exioivei

\

Capital Social, Fundos diversos
'fxigivel 8 êôrta e longo prazo .

Empréstimos, Fornecedores, Credores
em )C/C, Díveraas contas '-

\
21.634,8p

Compensação
(i;aução da Diretoria 30.00 lio Exiglvel -

,

Soma� Ner" 25.661]1 capital, fundo de depre-
«fiação, fundo de reserva

Demoastra;ão da Conta Lucros e Perdas em ,31 de dezem. de 1967, especíal, fundo, de reserva

O é bit o legal
'

, • Exigirei a C.rlo e lDng� Prazo'
314.278.54 Despesas administrat1vas ,e de Trans- contas a pagar, dividendos,

porte _
. NCri 27.642.19 previdencia social a reco·

Iher, lucro em suspenso
conla de compensáçiio' .

eaução dà .dh'etoria 10.00
25.410,21 \ "

,,4.179,73
NCr$- 2�:�:!:�: Demonstração .

da Conta Lucros e Perdas
em' 30 de Dezembro de 1967

conlas
N.O.

-

\

aluguel, e lucros e perdas
lucros Ie perdas, de'3pesas
gerais, previdencia social .

e lucro' em suspenso )
,

,
2.896.15 !

I �96,15 -U96,15'
Jaragúá do Sul, 26' de janeiro 'de tg68 '

Alex Barg, Dir. Pr,esidente
Eugênio Vitor Schmöckel" ÇRC se 1605,
'.

_ DEC 51.083 "

869,28

955,72

10.00
4.17973

PASSIVO
_'_-

,

.

I'

. 1.85!;77

Ião Exigirei
Oapítal, Fundá ,de Reserva
Especial, fundo de Reserva
Legal, .Fundo para aumento
ds Capital, Fundo Especial
para aumento de 'Capital,
Fundo de Depreciação, Fun-
do' de Indenizações Trab.a, .,

Ihfstas e Lucros Sllspensos 163305.4:1
Exioivel li Curlo e Lonoo Prazo,
E!mprestimo Capi_talizllÇão,
'Conta Vendá 4e Terrenos, Os abaixo assinados, membros' do Conselhö
Titulos â Pagar,_..Contalil Cor- Fiscal da sociedade Roeder S/A Agr. Ind. 'Com.,
�ren'es, Titulos Descootàdos,' tarado ,examinado minunciosamepte o balanço ge-
Fundo -Rural' e LUCfO é Dis-

.

-

raI, cop.ta de lucros e perdas e demais documen�
posição da 'Assembléia Geral 149 655,93 tos referentes ao exercício findo, constataram a
Compensaçiio' sua exatidão e conformltdad,e, pelo que recomen-
Dep6sito da Diretoria e Titu- '\ dam a SU� aprovação pela ass8mbléi8' geral ord:-
los Cauciona'dos 1.31720 314,278.54 náJ,'ia. ,

,/

Jaraguá do Sdl, em 31 de Dezembro de 1961' "Ja�aguá do Sul, 28 de fevereiro qe 1968
Waldemar Grobba, Dir. Presidente
Hal!ry Grubba,r Dir. Comer.cial G. Rodolfo Fiscber

Bernardo Grubha J'., 1 ° Dir. Gerente Erich Borcbardt

DemonstrlCãli'da Centa de Lucrose Perdas, em 31 de dezembro dre 1967 Afonso Guenther
,

PÉS,ITO\ . . '

Honorários, Imposto Sindical, 1ao. Salá-
rio, Descontos Pa13sivos, Ferias, Seguros, '

Contribuições Legais, Despesas aos

Representantes, Bro-Labore, Despesas
Gerais, Fundõ de Assistelicia ao Dê
sempregado. Ordenados, Despesas
Bancárias;-previsões Trabalhistas, Fre- "

tes e'EXDortações, Despesas', Correios
e Telegrafos, dfspesas Engenho. de
Arroz, Despesas 'Láticinios, Despesas
de Viageps, Combustivel e Lubrifican-
tes, Conservação Veiculos,'Luz e Força,
Despesas 'Telefônicas, Contribuição
Salário Família" 'Livros e, Mate,rial �e
Escritorio, Conserv,ação Ele ImóveIS,
Fundo de Gar,antia por Tempo de

Serviço, Correção. Monetária, Criação
Suinoa, Impostos e Selos, Juros Passi- ,

'vos, Consérvação· de Moveis e Utensiw
lios, Cqinissões e 'Saldo à Disposição
da Assembléia. '

"

CRÉDITO
Alugueres, Lu,cros e Perdas, Fundo de
Devedores Duvidosos. Rendas Diversas
Juros Ativos, Oomissões. Descontos

,

Àtivos e Mercadoria's
.

232626,73
_ Jaraguá do Sul,' ein 31 de Dezembr? de 1967'À\l
'.. Waldemar .Grubba, Diretor PresIdente. .

.Harry Grubba, pirator Comercial \

Bernardo Grubba Junior, 1.° Diretor Gerente

.' 1.316,96

Mercãdorias. Lavoure, Criações,
contos, Depreciação
Balanço
Soma

Des-

Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de .1967
Gerhard Roeder Diretor gerente .

Francisco F. Fischer 'Contabilista - Cart.
, 31.4 do eRO de SC

Débito Crédito
2.896,1'5

Parecer do Conselho Fiscal

,

PARMER DO OONSELHO FISCAL

A Comissão desig�ada na reunião de 3/4/68,
convoca 08 antigos associad,os ,da So\}iedade Cul·
tura Artistica de Jaraguá do -Sul, ,bem como a

tôdas as pessôas interessadas, para a Assembléia
geral que se r�alizará às,20 horas do dia 24 de

'r.. \ " abril corrente, nos salões do Bar Marabá.
nugênio Vitor Schmöckel r Contador ORO-SC Nesta' oca!3iãQ, deverá ser eleita nova direto.

,

DEC 51.083
.

rla para a Sociedäde Cultural Artística de Jara-

Parecer, do Conselho Fis?al guá �e:�!�mos que a Sociedllde Cultura Artisti
Os membros efetivos do Conselho Fiscal da\ ca; paraIizsda ha anos, precisa ser reativada. Suas

j 232.62673' Firma Bernardo Grubba S/A. Indústria e Comér- 'fhialidades, cultivar a arte musicsl e teatral,_8ão
,

. cio, fendo procedido a verificação dos livr,os, necess4rias ao' desenvolvimento intelectual e cul
balanço, conta de lucros e perdas, 'e' demais do,: tural de uma coletivida(ie como a nossa, que, está
cumentos referente ao exercici.o encerrado em 31 a passar por um desenvolvimento econômico v,er-

de dezem·bro de 1.967. constataram 8 sua e_xatidâo" dadeiramente extraordinário.
"-

e conformidade, pelo que recomendam sua apro· Oontamos com o ap,ôio dos habitantes de Ja-
vação na próxima assembléia geral ordinária. . raguá do SuL', -"

Jaraguá do Sul, em �12 de março de 1.968., A ÇDMISSÃO
"

" ,\ João Batista RudoU
.

Dietrich H.W. Hufenuessler
, 'Dol'val Marcatto Guido Fischer" ,

.
·Guil)1erme

, N�itzel. Henrique Reis Bergan'

,

, 0$ abaixo ass1nados Qlembros ,do Conselho
Fiscal d$ firma "Auto Jaraguá S.A. Ind. e Com.,
tendo examinado detidame_nte pB livros e docu
mentos que compõe a8 'peça!!}: do balanço encerra
do em 30 de dezembro de 1967. enCt'ntrando tudo

.

em perfeitas ordem, são de parecer que os refe
ridos at08 devem'ser aprovados 08 próxima Assem

F===:"'':::::r.==::;·;==--=========:::===-,--,
.

bléia Geral Ordinária.' _

:.;

DR W L EMI O' M ZU I Jaraguá do Sul, 26 de janeiro de 1968
H.. A D R A RE'GHEN I '13runhHde M. Scbmöcktd "

II ctfNICA �ÉDICA - CIRURGIA GEt:?AL �! 'Cilio Nicolini
ii II, Alberto, Maiochi '

ii oU ------�------------------'__--���--�

ti ......,�� II '

n )ULTRA SOM
'\

, \c:!! " 'Cano'. voca,ção,',li ONDAS CURTAS· �,,)$ � _

II R. ULTRA VIOLETA �q6""'--�� II
H Ru� Presidente Epitácio Pessôa �y - a

II
�------===-----------.:._-----_ j----� __ ..- _ _�-----_ _---:-----� .
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30,00

, \

'1,

, \

'C o R R' E I, '\0"
'

O o· 'p -O' 'y O Paulo .Wagqer
r

•

: LAVOURA, ,ÇOMÉRCIO E IND'9'STRIA
,

" Relatorlo da Diretoria
,

Senhores Aoionistas:

-A.N-O-X-LV-I-II--'�--lA-RA--O-O-'-DO-.-S-OL-(S-A-N-T-A··C-A-T-A-g-IN-A-)---S-Á-B-A-DO-,-'-20-D-e-A-B-R-IL""".-D-e'-19-6-8�---N-.-O-2.470 Em' a tenção às determínações estatutárialif J
legais, compre a esta díretorta, apresentar+eosl OB

, \
"

-

documentos referentes �o exeretoio encerrado em

I.'� O' QUE' VAI' PELO tlONS ED I�TAl '
��''!�n�:�:��rs�at a\;��'é:C�:P�ri�i�d�O��isP:���fi�

:
"

car que a situação da sooiedade se apresenta solida

,.' ,
.

.

'

1 (AÇÃO,DE USUCAPIÃO) com resultado satisfatório.
,

.

,
, , Para quaisquer outros esclarecimentos, coloca-

.

'

O DOUTOR LAURO' PEREIRA OLIVEIRA, se à diretoria à disposição dos senhores acionistas,Líons Elege a sua Nova Diretoria JUIZ D,E DIREITO DA(COMARCA. DE JARAGUA em Jacú-Assú, município de Gaaramírim. '

,

',DOSUL ESTADO DE SANTA CATARINA, BRA· Guaramírim, 28 de fevereiro de 1968.
Para �968/69

'

,

fi
SIL, NA FORMA DA LEt, ETC,

,

Affonso Wagner, Diretor Comeroial \

'

, FAZ SABES aos que o. presente edital de BalanGo 'l,eral Encerrado em 30 de dezembro de 1967Na, noite "do dia 4 do cerreute mês, em as- citação, com o prá'zo de tdnfa (30) dias virem ou
'

'

sembléía geral, com 'a presença de todos os seus dele, conhecimento tiverem que por parte de '. ,,1l.T I V O
associados o Líons de Jaraguá do Sul elegeu a, ALBINA K. PIAZERA, residente e' domiciliada em Imab}lIza.dosua nova diretoria qua regerá oa destínos do elu- Rio Cerro, dêst� munlcípío e Oomarca, foi zeque- Im<?vels. ,

be' no período Ieonístlco -que vai de julho/68 a rída uma Ação -de Usucapião, para aquisição do 'Relll.lz8rel � curlo e laRUo p�azo .junho/69. domínio' do seguinte imóvel: - Um terreno, situa. AdIC. Lel.l.4:74Z51, AdIO. LeI
A diretoria. eleita e que tomará posse, oft- do a Rua QUintino Bocaiúva nesta cidade com a 4.2�2, Adlc. LeI 157" Empr.

, cialmente, no dia 29 de junho de 1968 num eába- área de ..,,590,79., mz, com as seguintes confrontacões: LeI 4.069/62, Inves. BNDE,
do é a seguinte: ' .J \

ao norte, com 5,27 metres/ em terras da requereu Inves. SUnE��, I!1ves. SU-
Presidente - OL João Lúcio d'a Costa. te: ao Sul com uma linha de 4 metros na Rua DEPE;' Partícipações

'

12.998,791
,

Ex-Presidente Imediato - CL Gerd Edgar Q�intino Bocaiúva e mais 5 linhas de' 30, 10, 10, 10, Esàa,vel., , _'
'

' :

Baumer.
"

e 4 mettos respectivamente, em terras da reque, Maqumas e �nstalaçoes, .Se-.Primeiro Vice-Pre,idente - CL Horst Stein. reute: ao Oeste com 627 metros em terras da moventes, Veiculos, M6vels e
, S"egundo Vice-PresIdente -'- CL' Leônidas Ca- requ�rente e a 'Leste, �om 35,Oã Iitetros, na Estra- Utensílios

bral Herbster. -
'

'da de Ferro R. F, F. S. A. , .. ,Feita a [ustttícação. Olsp.onlrel.

Terceiro Vice' Presidente - CL Jamíro Wiest. foi a mesma julgada procedente, por sentença: E, Caixa
_

Primeiro Secretádo r: CL Paulo Moretti. para que e chegue ao conhecimento de todos in. con� de comllenSaç!D
Segundo Secretário _' CL José \ Gonçalves teressedos e nínguêm alegue ignorância, manda o Açoes em Cauçllo

de OlpiVrl�mireaI:ro' Tesoureiro _ CL Rolando Jahnke. dr. J�iz, de Direito expedir o presente edital, que PASSI"O
será afixado no local de costume, sede dêste Juizo, ,Ião EligivelSegundo Tesoureiro - CL Heinz Barg. Edifício do Forum e por cópia, públicado na forma Capltal f:)m ações, Fundo Re- ,Diretor Social - CL Olemenceau do Amaral da lei. Dado e.. passado nesta cidade de JaraguáS'l

.

/, sena Legal, Fun d o dee I va. do Sul, aos vinte e nove, días do mês de mar- D
. -

F d RD' A d CL O 1 d B d' epreeraçao, un o eservaIrEHor . nima or - r an o .. ernar lDO ço do 'ano de mil novecentos e sessenta e oito. E,special ," . 1.534,55
'

\ da Silv(iO\ '

'

Eu, Amadeu Mahfud Escrivão, o subsereví. - ,(a)
, Ellulvel a c.rlo e' looao prazo

'

, Diretor Vogal por 1 Ano - CL Arno Hensehel. LaUrO Pereira Oliveira � Juiz de Direito. Contas.Oorrentes; Dividendos,'" CL Hilário Baratto. A presente cópia, confere com o original;' Contas a Pagar, Gratificações
Dire,torVogalpor2Anos-'CL Aldo Píazera. �ou fé.

i: a Diratorià, Lucro em sus-

OL Guido Gasehe. \ araguá do Sul, <29/ março 11968..�
.

penso, Títulos a' Pagar 13,201.65
- O 'Escrivão, Amadeu Mahfu _"

Ml.\ � cODla de compensação-A votação maeíça que recebeu 'a chapa líde- ,.,(':�. '.,_!!}rt.'" Caução da Diretoria ,',SO.OO 14.766,20
rada pelo CL João Lúcio da Costa é prova da

....}/ '�.,: ,�.

admíração e respeito que merece aquêle nosso. E d I- ta I': i�,"
j

1:-' D�monstração da Conta de Lucros e ,

OL bem como os componentes da diretoria eletta, ) ...

li d J á C
-

d l'
. .' .

o \. /��. Perdas em 30 de Dezembro de 1967
'

.

ons e aragu nl onreneao �' aJes �'. Ação/ de Usucapiãd �6ê'''-:-�\''\'< conlas' �'
, Preparam-se nada menos do que 12 easais de ',', "

Bíbilo
Leões e Domadoras para partiCipar da QUinta Q DOUTOR LAURO PEREIRA OLl �IRA, Jurol e Desoontos e' Meroadorias
Convenção do .DistI:ito L 10·Santa Catarina, a r�a- JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUÃ Despesal Gerai8,
lizar-se em Lajes, nos dias 19,20 'e 21 do corrente' DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, BRA- Salário Fa'mília e Lucro em

mês. SIL, NA, FORMA A LEI, ETO. Su�penso 16.645,02
ó •

'

FAZ SADER, aos que o presente edital de 1664502
. Já está confIrmada que a Se�e do Llons CIu- oitação, com 'OI prázo, de trinta (30) dias virem ou

' ,

,
be de Jarag�á do Sul, �aquelefJ dIas, será o Gran, dele, conhecimento tiverem, que por parte de GU! ,Guaramirim, 28 de fevereiro de 1968 '

de Hotel LaJes, onde se enc�ntr8m reservados. 12 LHERME JUNGTON, residente e domidHado em

'

Afonso Wagner, Dir. ,Comercial
\ apartamentos para a delegaçao de Jaraguá do Sul: Rio da Luz, neste município e Comaroa, foi reque' \ Eugenio V. Schmöckel 'Contador, eRe SC

rl·.3\a um� AQÃO DE USUCAPIA""'O-,' para ,aquI''''I'çilo' 1605, DEC 51083
'

.

Mais uma vez, com os nossos entusiasmo e li' ,� "
I

disposição, tentaremos promover a noss8' comuna do domínio do soguinte im6vel:, Um terreno, situa' I Parecer do Conselho Fiscal
angariando com a nossa presença a simpatia por do neste município, no' lugar Rio da Luz,) oom a ,Os' abaixo·assinados"· metiIbros do conselho
Jaraguá do Sut, que se faz,' dia II dia, mais res- área de 17.500 m2, com as seguintes oonfrontações: fiscal ria firma PAULO WÀGNER S.A., LAVOURA.
peitável no seio catarjnense.

-

.

Ao Norte, com 1 000 metros, em terras· de Guilhar· QOMÉRCIO E INDÚSTRIA, tendo procedido o

l'lons Colabora com os Indl'gentes de Jaraguá do Sul
me Schulz; ao' .Sill, com igual metragem, e� terr�s I exame do balanQo geral" demonstração da 'conta

'I , ,

do Requereote,./a Leste, com 17,50,metros, no RIO de lucros e perdas, e demais oontas referentes ao
Reconheeendo o atendimento de indigentes da Luz e ao Oeste, ,com igual. màtr.age�, t!mbé� exercícip de 1967, cons\htaram a exatidão dêstes

que vem se.ndo dado pelo Hospital Sio JOSé de com �erra� do Requerente. Feita a JUSUflc8çao, fOI documentos e são de parecer quê a 8Isembléia
nossa c_dade, ouve por bem a diretoria do clube, a mesma Julgada proc.edente, por ceote�ça. E. para geral ordinária 08 aprÓfe bem oom'o a todos OB
destinar a importância de NCr$100,00 (cem cruzeir que. che�ue ao oon�eClment� de_todos IDteress.ados atos pra�icadoll pela diretoria. '_ ,\'

_

ros novos) aq�êle', nosocômio, �a c�ntl,l do clube 8 nmguem a�eg�e IgnorânCIa, manda o dr. JUIZ àa Guaramirim 28 de feverejro de 1968
, , denominada ,FUNDO HOSPITALAR., Direito, expedir o presente e�ital, que será afixado '

"

Alfredo Jacobi
no local der costume, sede '(lêste Juízo, edifíc:c João Crast
do Forum e por c6pia, públicad.o na forma da lei Eduardo Lesohinski
Dado e passado ne&ta cidade de Jaraguá do Sul, ------'-,--'-----------
a08 vinte � um. dias do 'mês de março do ano de 'Prefel·tura Muo·lel·pal de Jaragua' d'o Sulmil noveoentos e sessenta e oito. Eu, Amadeu Maha
fu�, Escriv�o, O su�s�reví. (a) Lauro Pereira Oli· Relação dos Bens Incorporados ao Patrimôniotelra - JU1Z de DIreIto.

P'bl' 'Ad ··d R P'À presente copia confere ocnn o original; dou fé. u ICO, qUln os oom ecursos fovenlentes
" Jaraguâ do Sul, 21/ marçol 1968. do fundo de Participação dos MunicípIOS, durante

O Eeorido Amadeu Mahfud O Exercido de 1967, de acôrdo com o·§ 1. art
,

, 2. da R�solução N. 47/67 do Tribunal de contas
'\: da União.

.

�

\

E d
•

t I
a) .:.,., Bens Im6vels:

'I 8' 1 (-um) terreno com li área de 7.600 m2,
para ampliação do Cemitério Mun'ieiplll,
sito a Rua CeI. Procópio G. de Oliveira 7.914,50

1 \ b) - Bens M6veis:
3 (tres) - Caminhões mar.ca Chevrolet,
adaptados com carroéeria metálica, bascu-
Idote, a NCF-$ 16.795,50 cada.' 50.386,50
1 (um) Urilif.ário" Jeep Universal, ma,rea

Pelo presente torno IPúblico" que o, senho� Willys, com tolda de lona, ano de fabrica-
AMANDUS LE,MKE, requereu a êste CO,nselho o ção,1967. "

" 8.188,00
registro a Titulo Precário, comol CONSTRUTOR, 1 (um) Utilitário, jeep Universal, marca

para o municípiQ de GUARAMIRIM de acôrdo com o Willys, com tolda de lona, ano de
parágrafo úntco do Artigo 5.° 'do Decreto Federal fabricação 1967

'

,7.700,00
no. 23.569, dt;t 11 de dezembro de 1933. 2 (doas) Máquinas de Escrever, marca

I .-' R_�m�ngroD. ( 1.200,61
1 (uma) Máquina de Escrever, marca Re-
miogton, com adaptação. de aparelho
para c(!)ntabilidadt. MecanJzada�

,

995,59
,

"I '" TOTAL NCr$ 76385,10
[>releitura Municipal de jaraguá' do S'ul, em 29 ,

de fevereiro de
... 1968. « '

"

Victór Bauer, Prefeito Municipal
Brich Sprung, Contador'

..

236,50'

1.241,11 '

16.645,02

Embora uma importância insi,gnificaute, será
ela a n�ssa colaboraçio sincera para,uma caus!:,
nobre.

'

L10NS NÓS/CONTINUAMOS SERVINDO.

,

, I .

l

GU'IDZ\ I'rlDãos S.1\: .. :
,

iNDÚSTRIA, COMÉRCIO E AÓRICULTURA
,

\

Assembléia Geral Ordinária

sãb convidados os Senhores Acionistas para a Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
Assembléia Geral Ordinária a se realizar no dia 27 .

a' '_ '.

de Abril de -19(;8,' na Séde Social em Rio do Cêrro e Agronomia da 10. Regmo ,

II, nêste Municipio de Jarl'!guá do Sul.' às 9 (nove) Edilal R.O tB55/68.
.. horas da manhö, para, deliberarem sôbr.e a seg�,'Dte,

I \ 'QRDEM DO DIA I
"

,

10 - Apresentação, discusão e at'rovaç�o do Balanço
Geral e conta' de Lucros e Perdas do exercício

í encerrado em 31 de' dezembro de 1967;
2°, - Eleição do Conselho Fiscal;
30 - EI�!ção da Diretoria;
40 - Assuntos de interesse Social.

jaraguá 'do Sul, 30, de março de 1968
Anna Gumz - Diretora Presidente

AVISO
,

Ficam à disp,osição dos· Senhores Acionistas
os Documentos ,a que se refere o Artigo )99 ,d� De
creto Lei n! 2.627 de 26 de Setembro de 1940, n�
séde Social em Rio do Cêrro II nêsle MUnicipio.

A DIRETORIA

Ficam pois, con�ddados 08 p�ofissionaj8 inte
ressados ja. registrados nêste Oonselho, a se pro
nunciarem a respeito, parS li que lhes é concedi·
do um pràz01 de 30 (trinta) dias, a cóntar da pu:'
blicação do presente, EDITAL.

, ......
I

Eng o Civil - CELSO RAMOS FILHO i
. Presidente do OR�A - 10,- Região

, 'j ,1 ,.

}
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