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R�gulado O·Regislro'O Dr. :Paulo Bornhausen rirá inaugurar a nova

de' Letra.'de Câmbio a!!�g�ir� �os�!���m�!�tri����i!,,�n� r.���!.�s.m�!O� .

-, Carertna no fim do, cor -: momento em 'que impor' Irc;mspor1es, etc. - gélran-
RIO (V.A.) A Dele- ser prote�tadas nem por de crédito celebrados rente mês, o Dr. Paulo tentes decisões, quer no- tlndo-se 'i:! e s f a s sem

gacía Regional da Depar .qualquer for�a darão com il!stituiçõelij fi.nnnceL Konder Bornhausen, Díre- campo de suas operações qualquer .ônus ,a Jmediaia
tamento de Arrecadação oportunidade a execução ras".

'

.
, tor ,da Da Z O n is da como no terreno adminis .. liberação dos cheques

fio Ministério da-Fazenda, da divida que represen·' Não estão também -su- Certetra de Crédito Geral tratívo, são fornadas pelo apresentados, O chamado
na Guanabara, baixou or- tarem. jeitos a registro "os títu do Banco do Brasil, pare Banco do Brasil, benefl- "Cartão Ouro" - como,
dem de serviço díscíplí- los emitidos em garantia participar das solenidades cíando tôdas as atividades foi denominado o carrão
nando a.Iorma de registro .

Os títulos entregues aos do pagamento de .Iegíu- de inauguração da neve econômicas do país, mas de garantia, já está -rendo
das letras ".

de . câmbio' e 'Cartórios de Protestos de mas transações de com- agência de Campos Novos. paruculermenre San t a utilização nes agêQcias do
netas promíssorías, pra 'I'ítulos e Documentos de- pra. a venda de bens e do maior ,estabelecimento Catarina. grende São PaTilo, do
vlstouo Decreto lel nr verão por .estes ser pra- seryiço�, comprováveis de crédilO do, país. Ass i m )é, que, por gr�nde Rio' de Janeiro,
427 de 22 de janeiro üítí sentes a registr0l' antes pelo registro na contabí- S.Sa deverä eatar em dectsão . recente de sua Belo Horizonte e BrasHia,
mö. De aeôrdo com a ordem da formação do processe lidade da empresa inter [oaçaba DO dia 282, sexre- Diretoria, o I Bc'SDCO do devendo extender-se pro
de serviço, publicada no de protesto, obedecidos, veniente, ou os ampara-I feira, prosseguindo viagem �rasH reduziu .de -1.2 Para gressivamente 'às demais
Diário Oficial, 6S letras os prazos acima jnencío- dós em contratos ou es- no dia t o de março para 9% os juros 'dos emprés- agências do. País.

,

de câmbio e as promís ,na(1os. Oompete aos titu
.

críturas: .de eompra
"

.

e Campos Novos. Nesse limos agrícolas de valer No que diz respeito a

sõrías emitidas até o día lares dos, Osrtôríos de venda de bens ímõvsls, oportunidade o i lu s I r e até 50 vêzes o maior Sanla Cerarfne , é de
23 de. j!lneiro de 19p9, Protestos provídencíarejn .legalmente, registrados:'. homem público catarlnense salário-mínimo vigente no salientar Que além do
deverão \ ser registradas o. registro, mesmo que, Seguem se como isentos será alvo das 'homenagens país e de 18 para 15% prédio próprio de Campos.
até 24 de março próximo. seus propríetanos oa pre- "08,' títulos [untados até daquêle munlctpto, que lhe os dos empréstfmos entre � ser inaugurado· no díe
As emitidas a, partir de tendam"retira� do pro- a data do Decreto Ieí nr. fará entrega, do título de 50 e 500. vêzes' o maíor; 10 de março, estão em

.'24 de [aneíro deverão testo. Não estão sujeitos �27, a processo [üdteíal c i d-a d ã'p rhoncrérto de salário-mínimo vigente-no construção 'o da nova

aer registradas, ímprete- a registro "as títulos emí- em andamento" e 08 de Campos Novos.concedldo país. \' AgênCia de Iblrama e o

rívelmente, no prazo' -de tidos direta.mente em Ia- valor expresso em moe- por decísão unânime do Inovação merecedora .de de I I'a j a, f e. ßrusqúe,
quinze días a con'tal- da .vor do estabeleelmento da estrengeíra, represen legislativo municipal. ôeu desteque (oi, também, o devendo' iniciar-se, breve
data da emissão. As que de crédito e com �ste tativoB de divida no Exte regresso dar se-á na tarde I'dnç�menlq do Carlão de .meole a construção do
não forem ou não Joram negociados, ou sac�os ri.or, devidamente regis- do mesmo dia.

, .. G li r a o t i ii de Cheques, nôvo e imponente edif�cio
registradäB nos prazos em função de eontratojiJ\ traGos no Banco' oentrall A presença do Diretor através' do qual ,aos da agência de. Florianó-)
indicados, nio, poderio espec1ficQ� d.e .apertur" do Brasil. !f9 Pc: u lo Bornhausen em depositantes habitui;lis'será polis" com concorrência

- , assegurado o ac�lhjmento já apróvadcJ e entregue �
de seus ch�que� não só. execução das obras· êI

. e,m tôdas·+t!:3 @g_ências do nova emprês�, ténd.().,. em
Banco, 'c o m o p Ie I iS S viSla a' desistência da

emprêsas que parliciparam 1 f i r m a ve o c e d o I' a da
do plano-hotéi's, resfau· concorrênçia aO�,erjor.

.

Novos� 'Aspir"�
Aviador

,

, I

HEINZ GRAMKO

, .

Entre os novos aspi- glo.riosas tradições da
rantes 'aviadores da Escola Fôrça Aérea Brasileira,
de Aeronllu·tica, lemos a' dando'mais asas para o

destacar um jovem Iara imenso Brasil.-

C d B b· V I' I'·
'

d guaeose" de quem muito Em data de onlem,
orpo ,e

.

om elros
.

'.
o UD afiOS'

.

e nos orgulhamos. Deseja. deu se a soleoidade de

Jaraguá do.Sul·
.

.mos nos referir ao sr. declarGçãó dos,' nevos
\ .

Heinz GUlmkow,' filho do aspiraDt�s aviadores, com
Edital, de Conv0alçãO. sr. Erwino \ Gramkow e honr.as milHares, ,haslea

Na forma dos estatulos soci·ais _ letra '''a': do sua digna espôsa Ir!Da mento das bandeiras dos
art. 17; § único do art: 20' e let�d' "a" do art. 24 Grarnkow, que em data de países americanos, leitura
_- Convo(,amos todos os' membros ativos e compo ontem, no Campo. dos dQ boletim escolar, passa-'
nentes dos Consélhos Deliberativo e Admini8Jrdtivo Alonsos, ha Guanabara gern do estandarte,_ entrega
para:. Assembléia Geral E�traordinária e �união d� aC(l�ou sen.do d�cla:ado de wêmios,. eQtrega de

Conselho Deliberativo que terão luga'r no dia 5 aspirante aVlildor da força brevets e diplomas pelos
(einEI) de MARCO de 1969: na SEDE SOCIAL da Oorpo· 'aér.ea brasileira. O jov.e,m inslrutores,. ent'rega, da;,
ração, sito na rua Presidente Epltâéio P�S$C!a, sem I HelD� Gramkow, nascido est?a�as, leitura d� ordem

número, com início às 20,00 horas, em primeira con· no dia 22 de dezem�r� �e do �Ia, compromIsso. �os
vocação e às 20,30 hor,ãS em segunda Ie úllima coo t9�5! fez.o curso pnmélrlO, asplra�tes,. desfile, mlhtar

.

votação, com a seguinte ordem do dia:' I'
o

• gl.naslal e o: 9�rso e de'sille aereo.
.,' .

1 _ ModHicação dos estatutos sociais;
.

. Tec�l�o de_ ComerCIo DO' ,em dala d� hQJe, as � 1 j

2 _:_ Outros assunto) de interêsse da Oorporação. �oleglo Sao LUÍS �esta horas, missa e bençao.
'.

..

'..' Cidade, onde s�mpre se das espadas na cale�ral O Doutor Carlos Ronald' Sehmidt, Juiz' deJaragua do Sul (SC), 21 de fevereuQ �e 1969. saiu como aluno inreli· welropolitana do Rio de Direito da Gomarci. de Guaramiriln, Estado de
Dr. Gerd Edgar Baumer, PresiClente do' Conse· geote e apUcaäo' e, ao Janeiro (Candelária). . Sant� Oatarina, na forma da lei, etc.. ,',

lho Administrativo. servir o· Exército. no ,130 Os aspita�tes pertencem
.

FAZ SABER, a todos quantos ô. présente edi-"

Bcilalhão de Caçac;tores: em a ,divtrsos Ilrupos: aotares, tal, virem,' ou d61a 'oonheclmento tiverem que, no
Joinville, na quanda� .de sirius, vegà e castores. O dia quin.ze (t5) !Ie março" às .10 horas,' 9 Porteiro
:céJbQ, t:�cebia em presença nosso querido JaragiJaense, dos Auditórios. dêste Juizô, levará II pregão de

h'
de rôdà a corporação a pertenCé ao '-grnpg,. dos veada' e arrem'atação à porta pril)cipal do Êdificiomedalha Marechal Hermes; caslorés. do Fórum' desta Oomarea a quem maior oferta
pelas suas excepcionai,s P a'r iii ben a, aspira�Je oferecer do móvff'l abaixo transcrit!:l, penhorado à

.

qualidades, d� b r i o 8\0 I�ein.z Gramkow, com OS JOAQUIM EVADIR rIRES RI,BEIRO, nos BUt08 de
militar. ' votos de· crescente pro· Ação Executiva que lhe moye ALCESTE BERRl .

.

Bis que, agora, ÍlB Esrola' gresso
.

na �carrei�a qu.e (autos 'n,o 36/68) em tramitação:, neste Juizo: uma
de C�ßetes, acaba 1 de flcaba esc,olher. Cu"'!prl televisão marca GE, com (23 polegadas, q'ue. foi
.COOclUII� o �eu ,curs?!'por m�otos' aos, resp�ctJvos' avaliada pela importância de Ncr$ 800,00 (oitocen
onde. se de?lara aspl�anle pal.s, pelo belo feito do tos cruzéi.ros novos). Em' virtude, do que, expede,
li aVIador, Integrando as HelOz. ' ,

�e 6ste que será afixado e publicado na forma da
lei. Dado e passado n�Rta cida6e de Guaramirim,
aos vinte e quatro dias do ,mês de fevareiro do
ano de mil novecentos e sessenta,. e nove ,Eu, (as) '.
Osnildo Bartel Escrivão, "8dhoc", ,o que o datilo-
grafei e iubliierevo. ...' ,

(as) Carlos ROQâld' Schmidt, Juiz de Direito

OERTlDÃO \
I ,

_ Certificol que a presente cópia c�)ßfér. "com
original do que dou fé.'

.

Guaramiri�, 24 de fevereiro de 1969
(al) 'Osnildo, Bartei, Escrivão "ad hoc"

-

!

A�Caixa Econômica�Federal'de .Santa
.

C;i·
tarimi, Agência. de Jaraguá do ',. Sul, avisa ac}
Público que" achá·se �berta do dia 3 a 23. de,
março, a carteira de �mp:réstimos. sob. com�ig-
nàções.
',.

.

Jaraguá do Sul, 26 de fevereiro de 1969.

. "
'

"" 1

C�ßlßrl, MIßicipal·
.

�e . filBromirim ,fiele 'Mesl
, '

,

'Apraz-nos; com êste, trazei' ao conhecimento de
Vv. Ss. que, e�, reunião de nosso Legislölivqx levàda
a 'efeilo na . data de 4 de fevereiro do corrente ano,

.

foi eleita e empossada a Mêsa Diretpra abaixo para
dirigir os deslinos da Casa no periodo regulamenlar
que se inicia; Ei-la:,

- .

,

"

Salim José Dequech :__, Presidente
Affonso ,wagner' _: Vi.ce-Dresidentê
Elmo Bublilz - 10 'Secretário
Arno Olinger - 2· Secr-etário

. Sendo �. quaoto �e apresenta, para é&f.a
oporlúnidad�, colhemos o ensêj9 para expressar a

Vv. S5. os proteslos.de nossa, estima e apreço;
Salim José Dequech - Presidente

, J

Guaramirim

;Edital
.

de Praça,

C'ONVITE
Prof. Júlio' Tavares da Cunha. Mello",
(Missa de 10 A�jver8ár:io de.falecimento)
Ana Helena .Procopiak Tavares, Mário.Ta·

'varls da. Ounha '. Mello e 'senhora, Carlos Theo·
, philo de Souza' e 'Mello, senhora e filhds, Álvaro .

T,avares da Cunha Mello, sen'hora ,e filhas, João
B.aptista RodrigQea da Mo'lt� Rezende, senhora I
filhos, José Márcio Marques Vi.eir�,· senhora �
filhos, élinda cQmpungidos pelo trághm de�apar�
c!mento .de seu saudoso. espôso, filho, irmão, '

cU.nhado e tio 'JÚLIO, convidam,amigQs e pessôas
de suas 'relações, para a.missa de 10 aniversário
de falecimenlo,; que em iotensão de sua boníssima'
allna fazem celebrar oa Igreja Matriz de São S�
bftstiiio, desta cidade; no ,dia· 9, de Marco às 9 e

·30 horas.
.

Dr.. :Arnaldo' 'Otto

Pelo compilrecimento. II esse alo de Ipiedade '

:ristã, confessem-se sumameote' agradecidos.

Comunica que �brirá seu Consultório'
Dentário a partir, do dia 20, de·laneir� à
rua Arthur'Müller ao lado do Grupo
Escolar Abdon Batista, antigo Consultório
Dr. Springmann. ,

'
.

., .

�.'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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1 - Sorveteíra c/8 bocas
1 - Geladeira c/3 portas
1 ..;..:: .Balcão. vítríne

, 2 - Prateleiras
7 - Mesas de formica
28 - Cadeiras estofadas
t - Estufa p/pasteis
1 Porta' copinhos
,1 Pia inoxida'Yel, e outros pertences,

Einprêza jornqlística
"CoKeio do Povo" Ltda,

• 1968 •

'

Diretor
r

Eugênio Vitor Schmõckel

ASSINATURA:-
Anual • • --; • NCrS 10,00
Semestre ." • • NC" lS,20
Avulso. • . • NCrS 0,20
Número atrlln.to • NCr$ -0,22

,BNDBReço:
Cab.. POltaI.. 19

I\venida MaL Deodoro,' 210
jaragui do Sal • S. Catarina

!

.'Negócio de Ocasião �

VENDE-SE

"COftRflO OU' POVO"
fundação: flrlur Muller • 1919

Tratar com Antênío- Mahfud
Av. Getulio Varga�� 73'

casar-se:

lCp"ll1ln,aría ID>lo,tfl\ JMT IfllU� 'li '�o �o 'viço, 'fundo de reserva leial,
1['�� 1l<tU. JicaL 11\ \UI IVll 'Ullllllla � ßl funde de depreciação, fundo

para devedores duvidosos,
funde de depreclsção das
correções, dividendo' 382 436.21

r
NCr$ 382.436,21 382.�36,2il

Jar-aguá do Sul, 31 de dezembro de 1968. ,

'
"

"

"Adolfo Antonio emmendQerfer, Diretor Gerente
I?aimundo Adolfo Emmeudoerfer, Dlreror Técnico

Raimundo Adolfo Emmenãoerfer, _

'

Contador CRCSC n.. 1660
I ,

,

Parecer do Conselho Fiscal

Inscrita no Cadastro Oeral dos Oontribuintes do
Ministério da Fazemla sob n. 84 4ãO 164

Relatório da Diretorià

Re,di,stro C ivi I Dallabona e de Luísa
.. Petris.'

Ela, brasileira, solteira,
industriAria, natural de
Guaramirim, neste Esta,
tado, domiciliada e resi
dente em Santa Luzia;
neste distrito, filha, de Senhores Acion'jstas! \

Iduardo. NIlo dos Santos , Cumprindo disposições legais II estatutárias,
e de Allee de Souza. submetemos ao .exeme �os aenhores acionistas o

Edital n. 6,869 de 25/2/69 resultado de nossas atividades no exercício nndo e�
H lld I á"

31 de dezembro de 1968; compensado no balanço
ermensgt o n CIO aeral e de t

-

d t d I d
'

Edital no 6867 de 20/9/�9 D I, t bê e, mons rsçeo . CI c,on a !. ucroe e per as
,

'

'

,

,

' � �, '

.

a ea� ag e. que acompanham o presente relarörto, .
,

Rober�o "Ev�ldo Petrí e
,

Edite .Maria TomelIn Pelo exame dêssee documentos poderão os se- Os membros' do conselho fiscal da F'ecuJliria
Veromoa ZImmerman.. Ele, brasileiro, soltelro, nhores sctonrsres form.r um juizo exato sôbre o !?io Molha S.A: desobrtgendo-se das, atribuições
Ele, brasileiro, solteiro, motoríste, na tu r a}, de movimento dos negócios 'e a situação finilnce, Iro-eco inerentes ao cargo que ex-ercem na sociedade, decla

lavrador, na tu r a 1 de Claraiba, neste Estado, nômtca.. '\ ,(
,

rarn que exemtneram o relatório, bslançe e' conta de

Guaramirim, ' oeste Esta- domiciliado e residente"
'

Qualquer esclarecimento que pór1 ventura julrar. lucros e 'perdas referente ao exercício flndb em SI
do" domiciliado e rssí em. JoiDvi1le, neste Ésta- des necessário, quelrem , por obséquio manifestá-lo de 'dezembro de 1968, eneontrendo os meemos em

dente em Ilhada Figueira, do, filho de Luiz Arean com slncertdade, a fim -de que tenhamos a epornmt-' pierfe!,a ordem, e reguillridade, pelo, que, são de pare-

,'nelte distrito, filho de gelo Daleastagnê e de dade de pormenorizar tudo quanto nos fôr sollcltedo., cer que 08 referidos decumenros, bem COmo OI eros

Rqmão Petrf e de Maria Oatari'Da Andrioli Dalcas- Jaraguá do Sul 31
(
de janeiro de 1'969. '; praticados. pela diretoria durante o �xercí,cio em

.... -Petrí. tagnê.,' Ad If' Á tt' • E' d' f 'D' G""
apreço, sejam aprovedos ..pela assembleia, sem res-

Elá, brasileira; sol,teira, Ela, �ra8ileira, solteira, .

o o n 0010 .mmen oer er, !re.or �re�t.el triçãe alguma.' �

, \

doméstica, n li t u r a 1 de doméstica, n � turin de Raimundo Adolfo Bmmendoerfer, Diretor TecDlco )lsraguá do Sul, ö1 de janeiro de 1969.
"

,

Guaramirim neste Eii1a· Jaraguá do Sul, d,omici- '. BALANÇP GERAL' 'Bernardo W. Grubba, Jnr.
de domiciliada e resi· Jiada e· residente, elll d 31 d d b

'

f)
,

'de�te em Ilh'a da Figúeira, S�ntli .
Luzia, • n�s�e, die

encerra a em e ezem, ro de �968. Francisco F. Fischer

neste distrito filha de trlto, fllha de SIlvIO To- :' ....A T I � O
,·eugêgio J. da Silva

Joio ZimmerKitann ce de malin e de Alzira Leoni Imivel e Esllvel ','
,

,
Julia Pelleqse Zimmer- Tomelia." Bens imóveiS, bens móveis, miiquinas e
Dlann; E para que cheglle ao' co" iI'J�talacões� veículo� e .semOv.�nles, il!!ó
Edital n. 6 868 de 22/2,'69 nhec1tnento de todos, mandei veIs r�avahados, Qlaqulßa� e IDstal.�çoes

passar o presente edital que reavahadBs, bens móveis r.eavalu:Jdos.
Tereilio DáUabona e será publicado pela imprensa veículos e semoventes r�avahldos ' ,246.280,75

Adair Maria, dos Santos e em cart6rl(' onde sera �eBllzável. '

Ele� brasuiiro, solteiro, atixádo durante 15 dias. Se �acos! lenha,�d��hca_téls iii .r�ceber, �er, .

operário, na t iI raI' d" algué.m souber de alguß} im- _adoflas,. cap!_!ahzaçao, �dl'elonl1l leI. n.

Encruzilbada,' neste Er;. pl;dimmtQ acusé-o para. os 1474, obniaçoes t�a�alhlslas, deposlfo.s
tado, domiciliado, e r6si- fins legais' para SUDBNE, adICionai B.N.D.E.,obr:-
dente em Joioville, nest. AUREA MÜLLER GRUBBA g.ilções da eletrobrás. parti'cipaçõ�s 2ó2.2b9,89
Estado, fiIh9 ,de' Arnoldo Olicial Dlsp.nltel" "

,

caixa' e' bancos J ,-

CODlas de Compensação
ações' em clução, valores
F.O.T,S.

Aurea Müller Grubba, Oficial
do Registro Civil do I. Dis
trito d.! Comarca de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa

"

Catarina, Brasil.
;Faz Saber que comparece
ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se hab.litarem para

,

/

Pela presente ficam convidados os senhores
acionistas de8t� sociedad'e a compareeerem' à
alsembléia geral ordinária a realiEar-se no dia 80
de abril de 1969, pelai 14 horas, na sede social�
a fim de deliberarem sôbre a seguinte ordem' do
dia., 1 '

,2l.998,01, 1.) .

Discussão e aprovação do Qalanço, dê.
. moas�ração de lucros e perdas. relatorio da dire-

8ef�rados, , toria e psrecer do conselho fiscal, referentÁ ao
'.

,

16666,1,73 exercício encerrado 13m 81 de ,dezembro de 1968'
, '

,

\ NCr$ 676200,38
'

2,.) Elelçio do colilelho fiscal;
,

PAS S IIV O, '3,] Assuntos de interêsse social.
A v i so

Fecularia Rio Molha S. A. '

'

Assembléia Geral Ordinária
'Edital de Convocação'

N,8Y81' S. A. In�últria Catlrinense
di Artefatos" dl Maieira lio Ellgl,el , .

capital,. fundo de reserva leglll� fundo de
<

Acham-se a dispôsjção dos senhores acionis-
, , depreciação, fundo pllra deved,ores duvi· tas" na s�d�, social sita ha rua� D'oJllingos da Nova, -,

Assem,bléia Geral Ordinária. �osos, fundo de cotreçio 'do ativo, fun- \ 102,- os documentos a que se refere o .rt. 99, do
, do de �eJ)reciélção das correções 303.580,71 decreto lei n. 2.627 de 26 de setembro' de 1.940.

V A Ellalvel·
'

. J

•

.,

)
, " ,

ÇON OCAÇ O dividendo, 9brigações a parar, �anco�, JarBgUá do Sul, �1' 48 janeiro de ,1969.
, OoÔtid�mos os senhores acionistas para reu- contas correntes, instituições de previ- Adolfo Antonio Emmendoerfer, Diretor Gerente

nirem·se em assembléia geral ordiaária, na sede dências, titulos, descontados, cbnt.s ofi-
,

' Raim�ndo Adolfó Emmendoerfer, Diretor Técnico
sacia" f"Rua Pres;, E;pitácio Pesso2, sIn° nes,á ci. ciãis; fundo de indenização tra,balhi5ta I' �16.957,94 --------'---------'-------
às'de, ,às 10 horas do dia 3 de m.rço de 19'69, para Canlas de Compensação I,

}
"

delib.araUmEfl!ôbre li seguinte Ordem do dia. CtlUç�OG'dTa sdiretoria, contra'to� �e 8eg�·
11:.5'6617 SOTAFOGO, F. ,C.

1 ° -, xame, discusão e votaçã.o do balanço ros, I. • •• ,I
'

1
"

u. '

, 3 ASSEMBLEIA GERAL' . ORDINA'RIAgenl rela'tório da diretoria, demonstração da con\a ,NCr$ 676,200.38 '

"rucros e ,perdas", parecer do conselho, fiscal e
"

,

' Can vocJlção
"

d'.mais· docíJmeÍltos. re�eréntes 80' exeroicio social Jaräiuá do Sui, 31 de dezembro de 1968, - São convidado. os sors. 8oriio8 do" Botafbgo
encerrado em 81 de dezembro de 1968 Ado!fo Antonio EmmeDdgerfer, Diretor Gerente F. �., para a Assembléia Gera' Ordinári�, que, s�

t,

20 ..:.. Elàição do' conselho fiscal a' suplentes e Raimundó Adolfo Emmendoerfer; Dire'or Tecoico rea�lzará às 15 horas d8 dia 02 de Márço vindou'
�

fixação, de seus proventds.
.' Raimundo Adolfo Emmendoerfer, Contador. - ro em 8U� sede' social à, Barra do Rio Cêrre" JaJ

, ,

• 8° - Outro. assuntos de iilterêsse da socie-, CRCSC. n. lõ60 .

' , '\
'

"

, raguá doSul., :

dade, \,
"

ORDEM DO DIA
AVISO: Aoham-se à disposição dos senhores Demonstração Aa canta' "Lucros e Perdas"· em 1 �, PrestaçãQ de cont'� do exer,clció finda.

acionistas"na s6de sooial"tod'os os dQcument08 de que' ,31 de deiembro de 1968.' 2 - Eleição da nova diretoria 'e' conselho FiscaL
trata ,o ara. 99, do decreto'lei 0.2627, de,26 0.9.�940 Contas Débito Crédito Jaraguá do Sul, Fevereiro de 1969.

Jaraguá' do Sul,' 12 de fevereiro de 1969 Rjcardo Hruscbkà � Presidente
\

Neves S/A, - rnd. Oa',. Artef�tos Madeira' Mercadorias, rendas diver-"
sas, fretes; reversão do sal·

Alvaro N8Ve� -' Diretor Pre.idente' do do fundo para devedores
duvidosos,
sacos, 'lenhei, venCimêntcs, i

'

salários, abonos e ferias,' I

fretes, carretos. embarquesi
despesas ierais; impostos
e faxas, estampilttas, comis
sões, 'júros". descontos,'
premios de seiuros; contri
buições para institutos de
previdência;- salário familia,

'

salário eduçação, fundo 'de
.....

garantia do tempo de, ser-' ,

\

OGOMF 84 433 440

r,... Reinoldo II....:;'"
II' ,ADVOGADO -[1 '

=======

Es�ritório ao lado da PrefeÚti�á"

L��:.::. .�."""11fliI"J
t

ASSEMBL�IA GERAL EXTRAORDINÁRIA
"

.' "Convooação .' ,

8ão convid�do'8 os snrs. s6ci08 do (Botafogo
F. Cc, l?a1'8 a !,ssembléia geral �xtraordinária "que'
se 'realIzárá dia, 02\ de Março de, 1969, à8 16 horas,
em IUIl séde sócial à, Barra do Rio Cêrro, Jara-
guá 'do Sul.'

"

, ; ORDEM\:DO DIA
1 ,- P08se da 'bOVa nrrétoria.

'

"

2 ..,. Assuntos de inte'resbe da aociedade.
, , "'_'" ", J�ra�uá do Sul, -,F,evereiro' de 1969.,"

( Ricardo Hruschka .. Prel!Íden'te ,:

i! ' ) ":
.

�

'l,o,

.... ,
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I' ,,, -

1,', nOUB OPOrlun,idndt POrBr �ODlDrlr DlUitO COI PBUCO
-

dinfieirl tu' Um'� ótimo ter�en� c�m
'

� ,,'

,

II 17 m o r g o s, na TIfaO Doutor Nazareno K_p.abben. Juiz substítuto II
ISO'L S/A " pe,reIra.,l KIm: distauteem exercício do cargo de Juiz de Direito �a Co- U MAR ,_ Industria' da Vestuário, do" centro -da. eídade, _

marca de Jaragul1 do Sul, Estado de Santa Catar-i- It
"

'

,

, II DemaiS Informaçõesna, na forma da lei, etc. " I I' MADISOL l_ 'U comI,' o sr, Edmundo :,

,
'

dít 1 d ,'T' naugur,ou a o,Ja .llo,'
,'II Lombardi'.

,

�'AZ SABER, aos que o presente e ua @' II .

"""Ieítação, com o prazo' de trinta (30) dias virem ou II' Mas. a loja MARISOl,vende sõmente o qu� fabrica; e com� II V'E'NDE-SEdele conhecimento tiverem que PQr parte de Eu tal.i nôd der por menos São ;preços de fábrica mesmo Ha' IIphélia Ehlert Cardoso. p�r intermé�io de seu bas- II J po e ven
,

.'
. ó - Um õrímo terreno comtanta proouradör, advogado dr. RemoIdo Mura�a, U outras vantagens também.' A� corppr�r artigo� para a pr xima U casa. possuindo pástageiDlhe �oi dirigida a petiç,ãö inicial do teor seguinte: "

-

temporada. convém conhecer o que Mansol fabrica:
'" U sito' à _estrada Francisco"Exmo Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de II, �,SHORTS para homens e rapazes - CHAPÉUS, BOLSAS e II. de p�ula..Tra�ar com oJaraguâ do Sul. -Euphélia Ehlert Cardoao, brasilsi-'

" SAlDAS para.senhoras - CHAPÉUS POPULARES para homens, II propríetärío sr. Leopol-ra, casada, do lar, r,esidente e domiciliada à Rua
II senhoras . e' crianças,' Também atuàlizados, coniuntos-esporte \ It

do Meyer. '

Rio 'Branco, nesta Cidade, através de seu �astante . _ "

" .' I' ,

,"procurador 'Iinstrumento proouratorio lDclll�o),,, para Crlanças,�. .: ,

,

.
' Vende-se,I

advcgado insarito na O. A. B., seção d.o �stado de II Mas, o que e muito va�taJ.oSO\ mesmo, e compra� amgos II 2 rerrenos {junIos) c�,Santa Catarina, .sob nO 915, com eßcrltórlo, à k»: U' de malha diretamente da fäbrica. Por, exemplo, artigos de 1I-15x46 cede, na Rua RroMal. Deodoro 215, �es�a cidade, ve� c0U;' .

funda-
II SEGUNDA, que são vendidos quase de graça. Portanto,. 'Se o "Branco _ Jaraguá dp. Sul"�e�to uo art. 317, 100180 IV do Código CIvIL Bra.
II

'

assunto fôr malhas, de algodão para homens, senhoras e/Crianças, U ;.' lníormaçoes nestaslleuC?; perante-V. Exa., .co� todo AO acatamento e
é negócio' comprar de fábrica. .

II redaçao.respeito que lhe é devido, prOpor e requerer a II, '

" ,
' ,

. "" , 'presente AçãQ Ordinária de Desquite. ,�C!ntra seu, II Visite a loja MARISOL e saiba que você está It �����,marido Clãudio Custódio Cardoso, bl'8sJl8lro, casa- II comprando bem. ,

\ ' "I,. Cure seus �alH e poupe leu
'

.
'

BI' 't E· d d pro' '.
'

• bom dinheiro comp...'" nado, re�ldente em umenaa, nes e s.a 0, e ' -

.��������������������������, ,
,

Ifissão e enderêçe ignorados pela autora, pelos fatos' I' , '

FARMACIA NOVAque passai a expôr: .I) q�9 a requerente é casad.a

I
"

de ROBERtO M. HOBSTsob o regill:l9 de co�unhã'O de bens,. com' o. supl.. - '

, ,

•

J" W· t S A'
,

a que dis�õe de maiouortimea-cado .Oläudín Oustödio Card.oso, cujo �atnmon�o
, Metalu'rg"I'C'a) O'a""',o r, ,IeS', '"

,. '.", to .a pr. e oferece seus arti-realizou se no dia 21 de abrü ds 1965. no Oertõrío
gos á preços vanta�,du'

Registro,
Civil «;tesla cidade. conforme

se,
faz

I
Av. Ge, Ia,,'

Iio ,Vargas'prov�_ com a Certidão, de Oasameuto i�cl�s� n,

pO'sto de coJocaf'ão de' escapamentos "

�
(·'5.1bõ do Lo 26, fhl. 77. II) que dêste matrImODlo,.o '�, �

casal teve uma, f!lha que tomou o' nome d. Clãlldla 7,', �'

,c:::::::::oc::::::::oc::::",,","c::::::-c::::;:.c::::;::.Eufélia CardOSO, nascida rio tUa 24 de màió de 1965, Em nosso PostO. de' Colocação de Escapamentos,
,

'.'conforme ,Certidão de Nascimento inclu�a. III) que, recentemente inaugur,ado," l·unto, a fábrica, ,M U O A So suplicaQo, após o cas\n;tento ,c.?nVlV�U co� a

FrutfF�r.s e Orn....."t.issuplicante apenas alguns dIas, passando a 91ver você compra o, 'silencioso .ou cano ,de es-'com outra n'1ulh.r� n,a ,cidade de Blumenau, neste

1 hEstado, sem QUel ouvesse, qualquler mptiv.6,ou.razão capação para sen velcu 'O, e gan a:
, ��k����:�'la:f:�:::rf:�que jus�ifícasse' êsse procedimento, sen;' lamBIS t�r I

'-

boticabeiras, eto. Rosei,rasvoltado, nem ao menos para ver sua fIlha_: IV) que '\ ,a) preQo de fábrIca; ,
,

D.ahlias, .Oamélias, Coni.a suplicante. sua filha sempre morar�m com seus 'b) colocaQão gratuita; _. I

'

.

, ,

feras, ,Palmeiras. etc., eto.pais, It avós à rua Rio Brarico; nesta (lIdade! e pom c) garantia da qualidad,e WIEST, da METALUR-
'PEQAM OATÁLOGO"o esfôrço exclusivo do seu, trabal�o vem crIando 8

GICA JOÃO' WIEST S/A, fabrican'tes de escapamentos ILUSTRA-DOeducando a menor Clãudia EufélIa Cardoso, sem

jamll'is ter ,rdcebido qualquer auxílio P!cuni6rio(lldo de alta qualidade.
l'

/
.

-,

L�ôpoliJo Seidel .lJlarido e pai da criança. V) que) como lá se p�ssam Estràda NOiva, sln"O, JUDto ao Tratamento, de �gu(l. '

_ 'CORUPÁ _

.J'-

quase 4: (qaatro) anos de aband�no ,0Iu�,tárJo do (!r
, c:::::::-c:::::;::.�c:::::.<::>�

, ,lar conjugal e não tendo o suplicado ate a ,�ata �������������������������������presente, demonstrado ,onta�e de voltar a conVIver -__;,----------�-------,-----/.:����r--'--\-;----;---�---:-�,,-:-"=..:..cam sua mulhec, .da,Qnecee.sâ·ru, se ,o,rQa" o que. pra- Juizo de Direito di Cô'inarca de Guäi:oamirini'
�,

ceitúrt·o art. 678 do Oódigo de processei CIvil. por
estarem separados de fato. na forma aoima e:x;pos�-\ Edital de, Praçata. VI) que' n'estas condições, e na forma do art. 317

O Doutor Carlos 'RoBald Scltmidt. "do CÓd!go qiVi,l. veID a supl�cante reqo.erer a V� Direito da Comarca de Gu�r!,mirim, E�tado de '/?(J.jy--:-;\�'" (Ação de U8qc�piãoJ ) .' ....Exa .• que se �Igne ord�mar CItar ,por edItal, _o RU
Santa Catarina, na forma da lei, etc .. -

'

I,
,

"

J' b n t",plicado CláudiO CustódIO 9ardos�, p�ra respon�er FAZ SABER, a todos quantos o presente edi. O Dou�or Nazareno Knab.ben, u_Jz .su s I u �:80S termos da presente Açao O�dl�ãrla de ,DesqUite; tal virem, ou dêlé conhecimento tiverem que, n9 em exercíCIO do cargo de JUIZ de Direito da � "

,que se prOl'essa no Juízo de DIr81,to dest� Comarca, di� primeiro (10) de'março, às 10 h9ra8, o PorteirQ,_ ;
marca de Ja�.g';lá do Sul, Estado de �anta CatarlDa,

de�end� ,�relim.tn'armente proceder D.a forma; q,u,e do� AUditórios dêste Juizo, levará a pú�U�o. pre,- na f�rma da Lei, etc. "

,'.

'-

/
_

. 'determl�a a �?1_�68 de 10/12/4�!. e Q�a vez Ye,flfl
gão'de venda e arrematação à porta prJDc�pal,.do ',FAZ SABER, bOS' qU�'/ó:}prese�te e.dltal dec�da a ImpossibIlIdade da soluça0 amigável, qll� S8
Edifício do Fórum desta Com�rca a

-

qu�m maIOr citação, 'com o prázo de trmtä, (3Q) dias virem oudIgne' V. Exa. �and:ar lavra� o lármo do ooorrldo
oferta ofereeer, do móvel abaiXO transcrito, penho- dele conhecimento tivere'lIl, que, por parte dee o suplicadO CItado por �d�tal, para se -defender
rado à ANTONIO JOÃO DOS PASSOS. nos autos URSULA K. RADUENZ, e s/marido,-', VALÉRIA N.,

, d,? pr,ocesso, querendo,. ate flDal sentenQa e execu-
de ÁÇão EXtlcutiva que lhe mgv� A�VI�O SIEDS: 'K. STAATS e s/marido e DUS�EL.DA,D. �RAUSB,-

çao, so-I:> pena :de �egeha e confesso· VII) R.eq,ue� C!lLAG (autos n. 47/6_8) em tramltaçao neste Juízo. residentes' e ,doPIicmada� I,leste' .munlcíplo e, Co,
� outrossim, que � fInal provado o 81eg�do, �ela .de Um caminhão marca FORD, �n� 1952, .mQtor no

marca, fol requerida ullla AÇÁO,PE l!SUC,,A.PIÃO,cretado o desqUite, para todQs os efeItos .egals e
29.878,' 8 CIL, 100 H.P., eôr cIDza, chassl.s n, 195, para aquisição do domí!lio do segulDte Imóvel:

,

o Réu conàen�do 80 pagameuto das custas dp pro� para '7.500 KG., certificaqo de I!.ro�rledade BO "Um terrÉmo, situado' neste m�nicípio, com a' �re�ceS80, honorárIOs.de a.dvog�d.o da aut�ra 8 presta 192060, que foi avaliado pela ImpoJ;'tancua de NCr$ de 13.87Q m2, com, as segumtes confrontaçoes_,�o de ��a pensa0 ahme!itlcla para a menor Clh-,
2,500,60 (dois mil e 'quir.hentos I�ruzeiros nov:os).' limitando se pe�a frente, com 8 Es�rada velha comdIa lIufeha !Jardoso, deveB.do esta perm��ecer em
Em virtude do que, expede �e �ste que será afixa, 18.30 metros; nos fundos, com o RIO Itapocú, tampod�r ,da mae, perdend,o ..�u�lmenfe a. autora o
do e publicado aa forma da LeI. D�d•.e passado bém com 18,30 metros; ,t"Xtr-emando de ambos 1)8apelIdo de Cardoso, adqumdo com o oasamento.
nesta cidade de Guarawirim, aos S&IS dlaa do mês lados com 756 metros, em terras das requerente8VIII) l:-- suplican�e para .prou do :a.legado. pr�te.sta de fevereiro do, aDO de 'mil ndvecen�os e ses8ent� e ter�a8 de AmaDdio .schmi�t". Feita a justificação,._por:,tojjos o,lil,me,los de p�ova admItIdos em I?lre;!o. e nove Eu, (as) Osnildo Bartel Escrivão ,"ad.;.hoc foi Ja mesma julgada

-

procedeo,tel
'

por sentença.juntada de, B.9V9S do�umento� se necessi,rlC! or,
que o datilografei e subscrevo. --, E pata que chegue ao conhecimeoto ,de todosprincipalmente o del'OImento pe�l!Ioal do .upll�ado� (as) Oarlos Ronald Schm!dt; �uiz de direito i�tere8sad08 e ninguém alegue ignol'â,ocia, �aoda'depolmtsnto de ��stemuD�as abaIXO arrol�dalil, �Ica.:;t ,

"

' CERTIDAO. o dr. Juiz ,expedir o ,presente, que sará. �fl:xadodo est�s d�sde la re<),uerldas. tara efeIto. fIscaIS
Certifico que a presente có,pla eonfére com no local de costume. sede dêste Juizo, EdlflcJO d�dá-se a �çao o falor da Ncr$ .50,00 Nestes '�rmos o original do que dou fé:.- '.�

,

,

( For�rQ, 'e. por cópia. p�b1icado, na f�rma ,da lei•.:po Diferlmeot.: J.araguá do Sul, �O d8 fe'erelro de
Guaramirim 06 de fevere.lro de 1969, Dado e, passado,nesta Cidade �e Jar.agu,á do �ul.1969; pp. (8) R�mol�o Mu,rar�. (de'ldamen.te 8elad.")� , (as) OsnUdo, Ba�lel, EscrIvão "AD-HO a08 dezenove dias do mês de fevereiro do ano de"DESPACHO. Dttslgno o dia 24 d.e B.brll p. ,VI� ,

mil nov.ecentos, e S8ssenta e nove� Eu, AMADEU�O,U!O, às ��.OO horas. para a aU�lêRCla de
....

conCl-

I MAHFUD, 'ElcrivA9,. o subscrevi.. (�) Nazarenohaç80. Notlflque·se a autora .e CIte .se o reu ,por, I Knabben, Jujz SubstitutO, em exercíCIO.
'.'-

'edital, com o práz.o �8 !_O (trIOte) dIas. obedeCld�s D Fraaeisce Aate.io PicCi,ne, A pr.sente cópia confere com o orlg�nal;ai formalidades legal�:A r�álo para a, d.fesa a cou-/ r.
dou fé. "

i'
tar d. data da 8aGlenma. Jar,agul1. do Boi: em :M�D-':CO "'" C._.:M:. 1'%'

Jaraguá do Sul, 19jfevereiro/t969. )11/02/69. (a) Nazareno Kn'abben - JUIZ �ubstItuto, CI'rarwia e Clínica de Adultoi '8 CriaDO"
'

", O E . 'vao AMADEU MAHFUDem exercício . .ENCERRAMENTO: Em VIrtude do, II> sem <'I'
que foi expedido o presente edi&al de notifícaQão Partos - Doenças de Senhoras
e citaçiÍQ. pelo qual chama, notifica e cita ao 'réu

HOSPITAL JESÚS DE' 'NAZ/ARÉ'
'

�" C10RUPÁ
/

< " ,""'_Cláudio Custódio Cardoso, ,ara comparecer n.s�e VENDE'-,SEJuízo sala das aud:i�ncia:s, Edificio �o Fgru�, 81-
.

ReSidência,: Dr. Nereu. Ramos, ",19 d-'" ,
,,/tuado a Av. Mal. Deodoro da Fonseca". no dIa �4 CO_U.PA _ SAN�A. CÀlllo.�A_INA. Uma casa de �m_teriakde dois andares,de abril p/Vindouro, às 10,00 horªs, a fIrn de asSIS: ,

' , ( com 16 peças, instalação sanitária com�leta,&ir a aUdiência de ,oonciliação de,.que trata a Lei', ' "

'� /
'

luz elétrica, 2 poços' com, bomba à motor,n. '963, de 10/12/49, tudo de conformidade ,com a -/, ,
,

, cancha de botcha e umaloja ampla no préQio,petição retro transcrita, � �_e�pachö, ��arado pelo e no Jornal local "Correio do Povo". Dado e pas· � ranchos gr8mdes II 22�morgos de boa te.E'rà,MM; Juiz, ficando desde lá cUado para' todos os sado nesta cidade de Jaraguá dq 801, -aos 'o,nze com 4iversa8 plantáç,ões,' como ban a D..a eterlDos da aQão de' desquite e para conte.tá-la. dias do mês de fevereiro do alJO de mil no'ecentos 'o u t r a s f ru t a,s e muita, lenha para tirar.'querendo no prázô de.AI0. dias, con.t�do_s da d,ats e sessenta e ,nOYe,. Eu, Amad,eu' M�hfud,. ESCrIvão 'NCr$ 20.000.00 com NCra 10 OOp.OO de entradadesignada para, a audlenCla de, conClhaQao. sobpe' o lu'bsorevi. [a) Nazareno Knabb.n. ';"" Juiz' ,S,ubst. !
'

'e o resto facilitado. '

'

na de revelia 'e confesso. ,E, par, 'que ohegue ao
em exeroicio.. ,"" " �'... ,� Três fÜos do Norte.

'-

�m ,frente ao Thai.fconhecimemo- do réu o,u de quem: interesRar possa A presente cópIa confere cOQi o �l'lgn,Il�I, dou fe.
'18cker� CapitAo Piske. Infor'm8;ções O. R. G.manda passar o presente _.editat,qe ,notifiC8Qão e

Jaraguâ� do Sul, 1 � ,de ,f!3,erelI'O, d� ,1969
Imobiliá,ria Lombgrdi. ,

citação, �ue serl afixad<!)lo local �e,.oostume, .

as
,

O Escritio, Amadeu Mahfad " I

,portas do Forum e ,publIcado n. ,DIArlo-da JUS&IQa, )

.'
Comarca de .Jaragui do Sul

, Édital de Citação
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Prefeitar. Municipal de Jaraguá do S�l
Departamento d� Educação e Cultura

I
,�

,EDITAL
,

De ordem do Br. Prefeito Municipal de Jara-'
,

J�riAO�l 00 SUL (SÂNTA CATARINA)
,

SABADO" �.O De MARÇO. �e 1969 N.O 2.523 guä do Sul, a Inspetora Escolar Municipal, conela-
'

I ; -1_ ma aos Senhores pais de crianças em idade 8SCO-
.

'

A
- lar, para que -mstrtcuíem seus' filhos nos estabele-

Con,gressistas, LUCIANE LUCHT Alta de çoes cimentos de ensíno existentes no Município. a fím
,

n .
\;.

, ",de que, nenhuma cri�nç� fique sem a oecessária

ag'r'a'de'c''elTl' No dia 16 do corrente, _Keglstrou·se nos pre� instru9Ao escolar.
,

"

'
,

,',' .

'
, brilhoumais uma estrela no goe� �a Bolsa,de Valore& Jaraguá dQ' Sul, 3 de fevereiro de 1969. ,

A diretoria <'o, JORNAL CORREIO ,DO POVO cenäelode Jà�aguá do Sul. de- Sao Paulo ul!'a .,al�a 'Zenida.Lenzi Zanluca, Inspetora E8,colar Mu-
JARAGUÁ DO �UL -::-SC'

Queremos uos referir ao de 20% nos pnncrpars nicipal
'

\"
'

. \' ,,' ,nascimento de uma, linda pilpeis negociados. A 1I1ta' "

Visto, Victor Bauer, Prefeito Municipal
Prezados Senhores, '

, ,
'

, mentne, filhll do casal Sig- é atrlbulda' à eepéctatíva
.' Em vosso conceituado jornal, edições de 16 mar (Magda), Lucht, de generalizada em tôrno 'de
e 22 do-corrente mês, tão amavelmente publicasti8 nossa melhor -SOCiedade,' Illumàs med,ictas prestes \ "

extensos 'artigos, nos quals foram pormenorizados tendo como papai um com a' serem tomadas pelas Eletromoto"e's 'Jar'3gu'a' 'I'S A
'

os,,trabalhos que' são neltzados pelas Testemunhas pereure funcionário do autoridades- menetérles,
' ' .'...' • • ,'\

de Jeová e' a finalidade de seus, congressos.
' Branco do Brasil S.A. lo como li prorrogação dos

-

(C.G.C.MJ. 84.429.695/1) "

, ,

Cumpre- nos 'informar a V. 8a8. que o "congres- cal.
,

-

, beneficios fiscais ê li In- " -A

'so foi levado a efeito nos dias e horas marcados A garorêl" tão esperede corporação das reservas ASSEMBLn.IA GERAL ORDIN!RIA,
�
e já na primeira noite haviam presentes no sudí- receberá na pia batismal, das emprêses sem o' pa- Ooneoceção
tório 240 pessoas que, ouviam atentemente tôdol o sugestivo nome de Lu- giÍmento do lmpôsto de, 'São con.ocâdos os Senhores Acio�niBtas desta
08 easínementos províndos da tribuna. .' cíane, encantando o' lar Rénda. (AABe) sociedade; para a Assembléia Geral Ordínäría que,Nos dias' subseqüentes, isto é, sábado e domin- feliz o ilustre ban�ário ja-

, se realizará ãs 10 horas do dia 29 de março vin-
go, a assistência aumentou a 832 pessoal que es- r'aJ,u,aense-e sua dlgnll es

,-.,

�
douro; na ssda sooíal, �ua Prof. A. E. Âyroso,n. 83,tiveram .ntentos 80S ensinos. Isto, vem con- posa.

/. .,' Correio do Povo Nesta.' .',

firmar as uotíeías publlcadas em vosso prestimoso Pa.fabe�s a mem�a e ,:OS
'

um, Jornal a' " ORDEM DO DIA .
,

jornal" pois assim são as testemunhas, reUDem-se paIS, sao ,as manífesteções •

' '

,

. '_', _
"

para apren��r seIl!pre maís para • se t?!narem since��s, d� ,"Cor,reio do 'Sem€;o do. Povo
\ ,v,.l

- �xame, díseussão e votação do re�at6rlo
melhores cristãos afim de poderem teansmítír a OU-I

Povo . ,," da Qlr.torla, balanço ger�l, o,onta de lucros e. pe,r�as
tros os. valíosos ensinamentos de Jesus Cristo' re-' ' , , e parecer do conselho fiscal, tudo r e I a ti' o ao

gistrados Das Escrituras Sagradas, para que tenham exercício fiDd�'_em 31/12./68;.' .'
a �esma esperäuça de vida eterna sob o glorioso ,Co,ni'ad'or, Pra'tíee '

2 r EIl'llç!l0 .

da duelaria, co�s�lho flBcal e

Beíno.MesslaDlco., ' respectiva suplêucla,. para �o exercioro de 1969; e
- O prQgrama elaborado pela Sociedade Torre '

,

' 'fixação de honorários;., .

\

de Vigia Ioí muito proveítoso e cada 'um d08 15 A Firma Manoel F. da Costa, precisa com 3, - Assuntos do 1�'er8sse s�C1aJ,
oradores Usaram de linguagem simples; porém, urrêQcia de um contador prático, melhores infor- J,aragoá do Su�, 19, de .fevere�ro de 1969:, ,

de lácH aprendizagem pelos ouvintes. mações nesta redação. Eggon Joao da Srlv8, �Ir.tör Presídente

,Todo congresso das Testemunhas de Jeová ,',.

obedece aum teme epara êste Ioí usado um bem su- ASSEMBLÊIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
gestívo. "Fortalecendo uns aos outros a permanecer Guaramirim

'

na fé", basead'o no livre de ,Atos dos Apóstolos' Ed'l·ta,1 de p'r"a",Q'em seu capitulo 14 e -Ye'rsículo 22:" ' y
,

Também, na reunião pública • como é deno� 'O doutor Carlos Ranald Schmidt, jUiz de direi:"minada, as 15,00 horas ,de domin'go, o represE'ntante tb da ('omarea de GUélramirim, Estado de Saotada Sociedade Tôrre de Vigia de Säo Paulo. Sr. Catarina. na forma da lei, etc,
, Ru,beo8 Albach pdl'.nimorizou detalh�damente "Por fAZ .SABER, ii, todos quanlos o presenle �diflJlr'Que Será Que Deus �e:rmite a, Iiliq�idade" em nos� virem ou dêle conhecimento tiverem que, ,ItO dia vin'te
80S dias, e a conBeqiient� recompensa a quem a, e nove (29) de março, às ,1 (fLhoras, o Porteiro dospratica. Assisten'cia o Jiplaudiu calórosamen,te, de- Auditórios dêste juízo, le\'ará, a público pregão demonstrando assim 8 "aceitação por' parte dos pre- d

_ .'

I
sentes das orienta"ões v,indas de D,eús para, que

ven a ti arremiltaç'ao a porta, primcipa do edifício do
, y Fórum desta Comarca, ii Quem maior lalJce ofere,cer

permapeç8m uoidos na verdadeira fé criRtã ß Ie· do imóvel abaixo transcrito, penhorado., a ANTÓNIOvá·la a outros neQ'essitados., 'JOÄO DOS PASSOS, nos autos de Ações Executi�
, Foi mui apreciada pela direção do congJ:e8� h G U É
so a Doa vontade e expontane,idade de V.Sas. em

vas que I e r:novem I SEDE TOMBUM e JOS .-==--=;;._:..-====c::====_.;,,_�-�
DUARTE JUNIOR, em tramilação �êste jufzo: lJUm ;: , ',11publicar nas, página� àe VOIiSO conceituado jO,rnal terreno situado no lugar' Poço Grande, oêste municf- ii 'DR" WALDEMIRO' MAZUREGHEN

'

II
as atividades e informaç,ões, das Te-tem,unhas, de d G II II

/' Já' ,pio e comarc� e uarilmirim, contendo ai área de j " f ,I, r,' "
,

,

"

,li
.

eov e Julgamos poder contar com vossos 'prés- 68428 ms2. divididas em Irês parcelas Issim distri-!. CL NICA Mt::.DICA - CIRUR ' RAL II

tim08 para nossos futUros ç0ngressos.' buidéis: 'a) Um terreno situado em Poço Grande ,3
'

.\t.�!!.!�frt> ij'i!:.

".", Cordialmente, faz(>odo frenle nos fundos das lerras de Paulo José 1'1 ,

' ,

��/ '\},'1(-{J \ t>, II
NIVO WALZ - Encarregado das Relações Publicãs Duarte, fundos com ReiDoldo Laffin, 1 hldo Iimita·s� J i I 1 � I, li" ""'" "

,
• com terras de Francisco ViilU. e OUlro com Benlo i1 ULTRA SOM

'

o
\ I r." "

�����t��
Costa. Conlendo a área de 31.672 ms2.- b) 36.666 II OIfDAS OURTAS �\ /4� (I,

,,'-: I �

-

"re ,- ms2. já incluida mais ,uma pequenil ,área de 960 ms2 II �. ULTRA VIOLE].'A <)6.,...-.:-;\,\,<�" �1Th 1
'o

.

-

, "'�": §
- que faz frente com Estrada �oço Grande com 26 ii ,'O

. '1'/.1" P ô 7 I

l ro ßlIn7l- ",'. 'po dl\1lll71 dJI 'metros
I mais, ou menos; fundos, com josé Duarle a=all,a::::=�.deDte__.&:lI_'p_,���•.•...

' ess

__�-_'__-_-__-_' iJ
.

t ·---��;G�;;��:;--�-� f ����.�1���:�:!.::��::�:����:�:;3:����o�:.I::-
�

,

�

d'

, São Paulo - G,uanabara,� Estado do Rio doe ,sem benfeitorias, Que foi av�lilJc:lo .pela im!'oJ'tânci� escritório de àdvo.cacia "Dr. ADAUTO"
\

,�, JaQeiro � Bras1lia.
'

,

t'
,d� NCr$ 4000,00 (quatro I_!III cruzeIros !10vc;»s). em

,
o

Processamentos peraote quaisquer 'Mi. vl_rtu.de do que, expede-se. este que s,era,afixado e consulfas, pareceres e 'ações '�
,

i
nistérios, Autarquias e. Repartições Públicas p�b"cado na form� .da Lei. D�do e p�ssado neSla

trabalhistas
em gera).

,I' cI�ad� de Gu�ramlrJm, aos v�nte e cinco dias ao
CARLOS ADAUI'O "lfiRA

,.

� mes de fevereIro do ano de mIl novecentos e sessen ,clvel�

{ Escritório Central:

i
ta e nove. �u, (as) Osnildo Bartel Escrivão "ad hoc", e' comerciais

� Ave.nida Franklin Roosevelt, 23 _ Grupo 303 �ue o. dalil?grafei � �ubscrev,Q, (a.) Carlos j?onàld JOSE GERalDO RIMOS VIRMOIO ���i�ais,
• ,(F�"ne: 62-1894),

, i
Schmldr JUIZ de DIreito adlogados

'_

,

CERTIDÃO inquilinato
�, Z C - 39

,
'

'

" Certifica que, a presente cópia c08(ere co� o administrações e vendas de imóveisRio de' Janeiro, ,

"

� origina,l, do qU,e do.u fé. '

E t II d GU .4.JI.TABARA
'

,
rqa do' príncipe, 494. conj. 3, lO. andar'

,

'

,

s ,a, o, ,a.-ú, ,", '

"

'r .- ' Gu"ramirim. 25/02/69� lone n. 3456 - Joinville � SC
-

�����!) (as) Osnildo Bartei, E�crivão "ad�hoc" �,..... ----
�. ) .,\' �,.)

.===:·�==��===:==:=======:======::====::=======::�=====o .
I/'"

II
,

,':' ,'.'
"

'
'

'U �!!!!!!!!!!!!i!!�����!!!!!!!!!!;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�,!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�

II ,Elelio:molore�" Jaraqu�,' S.A. , fi
" II' .

MC,tores ISlétricos' "W�G" II
R ' R

, II 'Necessita de: II
R' (': 'n

�U MARCENEIROS . E PEDREIROS Maiores de U
II 18 é

anos,
'

e'�que tenham ,boa . experiêncla: II
II .".,,' II
II, profl�slonal. . � n'

, ", Os' int.eressados, deverão apresentar-se ,'II
,ti para seleção,' na J Rua Professor Antônio ,'E� II
" Ayroso, !n., 83 ne s t a c-ida ti e, - nO horário" A

II comercia� -inclusive aos sábados no período II
II da manha. \ " -' ,u '

, II ' ,," , ',')' �:, " '

,"
,. II "

�========:===::========���:=::�====�====================. � && i �__� �__�
1.

.

.- '
'"

>\NO XLl�

Con '90&ção
Contidamos os seilhorell Âcionistas desta' so

ciedade, para a Asse,mbléia' Geral', Extraordin6ria
qlle se rea-Iizará às 16 horas do dia 29 de março
tindouro. na sede social, Rua Prof. A., E. Ayro,so
n. �3, Nesta Cida«;fe.

ORDEM DO /DI�
1 - Aumento do oapital Rocial;
2 - Assuntos do interêsIiI8 sOCial.

Jaraguá do Sul, 19 de fe,ereiro de 1969

Eggon João da Sil�a, Diretor Presid&nt.

,

'.

"

Vendedores
.,

MARISOL' S. A... -Indústria' do \Vestuárió,
está

. ..
( ,

admitindo vendedores parai 'oplerar em
I

•

I'
' , ,

outros Estados.

\ '"

�ecessár!o possuir condução própr.ia e

experiência iein :venda�.

! ,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


