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Dias IS, e 16' de mG.rço' Fesfi di j da Sociedade Esportiva. João Pessoa
, ,_." 10. (l1l0. de construção 'do Estádio João Lúcio 0,
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Part�d/� Principal:': S. E. JOão' PESSOA �',E.
1 c. ESTRELA ,,-' jVic� Campeão da .Ia. dívísão'

da Liga Joínvíllense de Desportos.' .. Demais Equipes": ·Guaramirim -- Massaranduba - Sehroeder - Joínvílle
e -Iaragué, do' Sul.
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JARAqUÃ DO SUL

fund'ação ;.. '
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,-..

Artur M,üll.,

Diretor:
euOBNlo VITOR SCHMÖCKBL

lmpreeso na:

Soei.eI.ele Gral/eil AnllÚ/1I Led.,

maior penetração, no interior do nordeste ,catarinense
, 1'....----....:...--...:.;..--.;....,...--...----........-
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Fundado em 1876
Emancip.<\o em 1934

NOTAS" EM DESTAOUE "Cardoso Re-
A ,ArbDrização da' el�ade �a,ter com os costados coibido. à

- Infe)izmen'� as árvores' no reino dos anjinhos. P ·t
.,.

A princípio era ii s'ubversão. Ante Há quem afirme que outro já esteve plantadas pelo L í

e n s, Seleto vai aeont�eer - O eUI eUClarl3
cípaae festa comuatsra goulartiana. Veio envolvido num escândalo' de ,', armas. 'Clube local. estão sendoI .'

a revolução e foram apeados. No âm- 'EQganando humildes lavradores. E na- impiedosamente castiga- Seleto �sporte Olube, de Amaildús Cardoso, IICU.
blte municipal, uma eleição rarnbem oa morando o operariado incauto. das. A 'municipalidade 'G;_aralI!�rlmi- hoje EI a�9:', sado de um desfàl'qu9 na

álijou do poder. Éra o povo cança,do Réq::erem, arora, pretextos pere a colaborou,' construtndo n a V8�, r�a Iza� grandie- Delegaola 'Regioaal do
-de ver corruptos e convenientes. Esbra·, cassarão do. Prefeito. São dai Arena em redor de cada árvore so' f,e s t IV_81 esportiVO, r' fi Brasil

.

d
I)' ,

'

_ _ ' -, quando seraa entregues >:]s I UIO rasl elro e

velarem. Um Jocias "deléga" 'CODlr�ta- ortodoxa, Engressos da.subversão uma proteção. Na madru-
f" d 'tl'. . Desenvoleimeato Flores-'

-ram pera as arruaças, como bom apeada que teima' em voltar ao comsn gada ds domingo para
as antas, OS a; eras ju- + ) J' '11 d' ',.

d ,'I'ft' I I P n

"

28 f"
.

'd veni's, campeões de. 1968.•a'l'he� 010'1' ei
.

e v rios

"quedrílhelro" que sabii:lI'n êle ser. Mos o po ICO ocat. are con muar os eira, um grupo e A' h-
. . nn oes de oruzerros ve-

tiveram que ée curvar' ante a evídêncta desmendos com os dlnhelros públtcos, desordeiros' deu-se ao
.

man a des�e as pnmei- lhos, vem de sér recolhido
dos fátoa.

'

que hoje são eptlcados, "tim nm" por infame .serviço de) arran- ras horas, grandes oon-
à, 'Penitenciária do Esta::,

Todos passaram, então, parG a Aren�. í "tim fim". "car aquelas proteçõe6, frontos de fu�eb?I, A d�s- dó .de Santa -Oatarína,
" Are�a, m,ascau:ada de .udentldes e pes- Não lembram mais oa "macaquinhos". deixando a árvore à mer: pontando o priacipel eo- ii t' . ,- d" S
sedíldas. De homens sinceros e' de re- O

A

d I' d' O'" A

d d mo sendo o Oot8]O' en\re por e ,erpu�aQao COh fr.,
I
�sca� a o, ° bClmenlo. ,a /rJm:s oe bOI que goscamlh e

o Seleto x Juventus; de Darcy }�ódrJguE's,· e e '

venchtstas. Venceram no partido os e elloral:S !lue ,aCha éJr�ldm' é1rqfUIV� o�'. s qs�e rar os sedus 'ga OS':raragl1' do Sul.
"

.

'da PohCla de S�gura�ça
icientifieados com' a revolução. SQbril- persegurçoes a utm es uncrenarros. ao oe covar es que se· ,Federal" Deleg�C1a RegJO-.
ram os "apeados". Meia dúzia de en" O "furo" de Caixa, com um. _Prefei!o es�oJldem ,na. ca.lada c;ia .loinville Inan ora Dos i. nal de Sanra Catarin(a e

qUistados que leimam em voltar à éra encagaçado, passando a admlDlstraçao nOite para preJudICar uma tal • A h-
g,

10�O Paraná, sediada na Capi-,
da subversão. B ,montam seu disposi- por prot?uração. Da Senhora do �refei·, cidade que tanto esforço h tm:i a. as .' tal. Na úhima quinta-fei·
tivó. Na espectiltiva dos assaltos a ho' to. assinando recibös, dep'ois consta�· faz p,ra S8 apresentar

. oras� e� u�ar, ,aHma�:, ra à tarde, e,sliferam oel-:
mens de bem e i'nvaaões armadas à dos falsos. B dssim mesmo. um verãa. àecente aOI forasteiros. �ulraMçao ..0 n1ovSo_ JOsP� tá, cidade integrantes da-'
CA. M" I

'

d' di" h d
.

GA,"1i d t·a UDlClpa aG ose, ' '

�mara . UDlClpa .
, �Iro 'FesdP a�lte" enc�I;lIInd a o ao

_ 'do- t
s a� qrl a .:s �(i)mpe. eIn:, de Joinville,"uma realiza' ,!,qu�la Delegacilf,F.edera1!.,

- insistem na revanche. Um' "dossier" verno' e er., a rUlza e prestaçao e es -u:r.m ",es.acar e e- -'
d

A

d M·I· entregaram o o IClO 80 l'
,

" '
.

d 'f' 'f' f' d d' ,: f
'

""., + çao o governo e I son. .

. '

compro,mete ar, OI ,a as (I o o' caml· .cgn as.,' ,., ,,,
" ,.um. . .Jua ;;pfo.eger oB. F &t _, oliando o encammhamen-

nho, para facilit,ar a longo caminho do, Nãe sabem esses máus, elementos p'atrimônio publico.
,-

:en,!edr'd ara,o -� lUit�o to 'de'Amndult-GHCile..�
,

retôrno. O pens'àmell!to, dei gente cor·' que isso não conslr.ói. Porque, querem O' I ta d d'
',convI a �8 ai mB!& re-

à Penitenciir.ia. aQ Sr'.
'r- r,upta que eori!;)ueceu ràpid.mente. " acabar com a\ Paz que tanto progresso,

8 p n eo as " a nossa pre••ntatlvas autorJ�a�.8 Zach dos Ânjos. Delegado'
,

O. lempo'S, contuc;io, se passaram. A t,rouxe ao' munic(Q? Vale a pena a pe· 'orbe - Enquanto uns mãus da manchester ca�r.lI)en- Regional de Polícia' de
Arena Estadual ensaiou uma parei'ficl- çonhenla Iraml:l? Devem slber que, uma elementos depred�m o se. b�� �omo'dos vlzlDhos Joinville. ,

ção. Para que' t'odos vivessem em fa- vez levantando a problema, o n�gócio que é de todos, ,um ou· !DUDlCI,IOS. como parte Imediatamente a soli-
'miliil. A Arena local' criou, inclusive, não"c-fica só nisso. Haverá ,quem'\Cilueirll tro grupo .�� jo,ens en- mtegrante

_

dos, uSo . �n.? citação foi atendida e
um recheio de, Comissão de AHo Nível.' parli.çipa r\ da "grande jogada". Pôr os trega·se 8C!, deprimenté d� fIlD�aç�o _

do ,MUn!CI- AttlandUII Cardoso, em
Expedieate p�ra dar tempo aos, oportu- .pingos nos "lis". prazer de estorvar o sono piO da JQ!nvdJe. Hos,?lfal h

'

'Q d' I I' O 'Por a' nu' o. falsos r"'volu»I"ona'rlo's )'usto, que tambe'm é de cl' 150 leitos" 'P'OSIUI o compan ia dos elementos
nistas. ue e e se preva tcer,am. S .... ..

,Ih da 'Polícia Ic'ederal e de
oportunistas várridos pela revolução. que se ar:rastam pela. nossas ruas. O todos. Com. 0$ seus car- mais m�d!rn� ap�rel a-

mais um da DRP. foi
Assim- mesmo, a Comissão foi consti� ,povo'haverá de descobrir muita gente rangos envenenadOS., de mento (Hrurglco dto ERta·

removidQ à Ca.,ital do
tuída.' mas nunca' deliberou. Pelo me· 'bôß metida n�ssil' combuca. Genre que pois de ,um� 'à ·outr:as do. Está:. d� p��a�ens a Éstado, onde''< ficará à
nos no preenchimento dê va'gas em agora não ap-arece, mas que será cita- pelai f u O as". r-esoIYc:lm populaçao da CId a d e disposição do' Gen e r a I
certo banco e li suplênci'a 'd3 P,romotp. diJ dôa ii 'quem doer 'courear pelas ruas da ci· das Orquídeas". S'lv'o P' t d L P,

.' .' . E
'

'

1 I 10 o a uz, re·

ria, pass'aram tão lonre da "'Alto Nível", Nem que seja para fIlZer. como fm dade. m \ plena " madru· sidente do Instituto,Bra. ,

como passou ii Apollo 8 da lua. �� feito no dia da grande vitória. Onde: gada. Em p'a r e I h a mOB' ,

A' d' S'
"

C sUeiro de Desenvolviman-
, Iniaginam cassar- o' Prefeito. Cerra' os apeados tiveram que bater em reti- c,arroil em determinadas Governo e a�ta' 8- to Florestal (IBDF)
profess,Ora (estadual, eu m�nicipal?) rad<!., Mesmo tendo à fr�nte um dele- ruas e começa a roleta I

.

metida a "parteir.· .., já chego,ou li Jeste- gádo corrupto e quadrilheiro. CarÍ1i· 'pa'lllista. E ó sonti dos arlna en�errou ano
,

jar o evento. Quadl'i1heiro� que à'com; nhões atravessados Dill rua. tentandO 'mo,rad'Gres 'que no dia com um Superavit de, ' ',"

panham um Prefeito "gato" ele todos matar indefesos eleitores. Ouespingar. seguíDta precisam In8n· '1'6'" °lh-" .
João Corrêa'

conhecido., Quer voltar.· Nat.uralrí1'ente, das e revolveres, balanceando na ein- Cal' cê,do. ficll irreme�ià·" mi oes "F·lho· ,

vestido de revolucionário. Com todo o tura que o eleitorado considerou iride- velmente comprometido. v I
.êu séquito, y ,

•

'

sejáveis. \ As, reclamações ,8 quem Florianópolis "\ O go- Faleceu dia 27 de fevereiró
As reuniões, se sucédem. Examinam Mql SAbem os despeitàdos o que de d:Ítr.ito não 'em sur,j- vêrno do Estado de San- de 1969. em JoinvßIe, à rua

os Átos Institucionais, procura�do, � ',lhes pode 'acontecér. Tentem, o "imp05- do efei,to'. ,Maito filhó de ta Catarina' encerrou o Juscelino Kubitsch.ck Bin'.
�'brecha" QO voraz apetit�. "',", sivel". E serão �urpr�endidos 'como papai rico di de ded,o na exe'rciclo financeiro, de o sr. Joio 'Corrêa .Filho,casa.

- No legislativo; dois, cupin,chas, trei·C p,ersonagens em cêna Disl!!0 não tenham autoridade i n c um b i d a 1968NCQO� 6U�lh'!upera,vit :fa= ll:=:.�o�:K:ias com

nados na mais fina mlilandragem poU, 'duvidas. E não c�lpem os autêntico� pela fiscalização. E os de r'IPl mI oes, ape· O extinto,emoutros tempos
rica, aguçam' os, dedos .,'cobiçadores, revolucionários, por êsse reiillcio' de papais, que Dã,o säo de s�r das grandes �n�er. residia na Estrada Ribeii'Ao

Servem áos interesses dos hornen's que' luta' polffica. Luta que acabara por nada, iufelizmente, ne� ,soes e� emprebndl';I1e�- Grande do Nme, transferin- "

se -escondem' no 'anonimato. Parentes preiudicar a 'comunidade Certamente nhuma protidência ,to- tos básICOS, como dIstrI' do·se posteriormente para a
"

" \. ',' '"..
f b

. -

d'
.

lét" 10caHdade de Caimão e, tinal-'
dos "Outras" �'amig-os, dos "Vieiras", bavera quem de bom 'senso faço-os ,mam para oOlblr as 8ça- Ulçao, e enellg.!, e _

ri- mente para Join'rille e éra
cassados. '

,

".
"

, desistir da sinistra empreitada. ,
nhas vergonhosas dos dca Ie' telecomuDlcaçodes, amigo pessôa1 doa extijJ.tos

Há quem afirme' qU,e um 'é ,irmão' de " Porque muita sujeira ií:á ,aparecer. B seus rebentos, vQa.dores. 8C a�ou. o: governa ar Artur Müller e Ney Franco,

outro, qÓ� foi recolhido 'ã Penitenciária envolverá um grande círculo Vencerá, Até que algum dêle vi Ivo Sllv participando" de memorá:veis
. ,,'. " campanhas de redemocratiza-

do Bstado. pelos '�federais,r. Por falca- quem eSllvc:r co�, q, .�erdade. AlDda' çAo do pafs.
trúlIs. De milhões, que pertenciam ao que ludo \'a para o tala. Al6m da viúva deixa os

, Oov,êrno Federal.'
J Até a próxima. séguintes fßhos�'JoAo Corrêa

,
, '

weg, Netto. OctáTio l'Í'aDclsco, An-,
tério. José, Artur, Rosa, Os-

-' �� e' c''1,a' r'a ç ã'o o ..........,.. valdo, Reinalda, Terezinha,
'.

.

L;..I, .' "

'0, Silvio. Irineu. Gercindo 8

I ,Deolaramos a quem interessar possa, que o Campanlll de E_BPa A d
Sál'!lo. '. '

Soro Delfino Raduenz. Diretór Comercial de nuBsa preD iz - A notícia foi·nos transmitida

" 'emprêsa cerca"de 13 an08,' .cab,a de se desligar Cívica ' pelo seu gênro Antonio Ró-
.

. drigues �ayma. com a infor-

po� S�l� livre.' e ,expontânea vontad.e em' õl/12/19�8, O hasteamen,o da Sa você tem vocação para o desenho artístico' mação de que s,�u sepultamen-
derxando u!Jla grande laéuna, .motlvo porquéi nao Bandeira e o canto 'e desejà aprender a arte do -J)ezenlilo publiéi- to deu..se na 6a. feira. DO Ce-

poderiamos deixar de agradecer 80 mesmo, pelo,s do Hino Naêional são tério, ingressando numa carteira amocio'nante mitérto Santo -Antomô. da

10ngQs anos'que se dedi!Jou a nOlsa firma, com obrigatórios, uma vez ," rendosa, a "WEG"'lhe oferece, esta oportu· 10càUda�e de Nereu Ramos.' '

carinho, dedicação, zêlO e probidade, pelo qua au- por semana, àm todos nidade.,
- I ,

goramos ao mesmo, felicidades pessoais e aos seus os estabelecimentos
familiares.

"

l§e
qualquer grãu d.e 'IJarag,uá do Sul, 25 da janeiro �e 196�. �,ensino, públicos ou

ComérciO e Indústr.Ía W. Raduenz SjA. párfic:ulares.
Wilhelm' Raduenz, Diretor Presidente

.

.__-....,;

Hilbert Raduenz, Diretor Gerente'
'

Trlque-Traque
,0,5

,

Os intareleados serão submetidos a, testei nos
escritórios da 'emprêsa, 8 Rua Prof.' Antônio
Ayroso,83, a ,partir das 09\, horas do 'dia 15 do
corrente� ,

' .

�------------------

O Anuncio é a' 'IAlma do Negócio. '

anuncie neste

_j'
.

semanário �

.

.",'
...."'

.
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CO�ReIO DO POVO

-

,Emprêza Jorn9lística
"eor:reio do Povo" Ltda.

o 1968 o

Diretor,
,

Eugênio Vitor Scbmöckel

ASSINATURA:
Aaual '. • • • Neli 10,00
Semestre • • • NCrS 15,20
Avulso. . . • NeiS 0,20
Número ak...lIo. NerS 0,22

BNDBReço:
Cai.- Poetei, 19

I\veahla MaL Denoro, 210
Jarap' d. Sal • S. Catariaa

"COßRflO DO POUO"
fundação: ffrtur Muller • 1919

Slibado di. 8�3�1969 Página 2 I

�.,....c::::::-c:::::::ac:::::, Red'istro Civil Jotnvílle, neste Eatado'l.. filho, de Alvino Schulz e

M W D"A 5 Auroa Müller Grubba, Oficial d. Agoez Sonulz.
do Registro Civil do I. Dis- Ela, brasileira, solteira,

; ,F"dJI",.s • O'........,./s trito da Comarca de Iaraguã operária, natural de Ja'
dc Sul" Estado de Santa raguá do Sul. domiciliada

Catarina, - Brasil. e residente -em 8Sta oiäa-
Faz Saber que' comparece. 'de, filha de "Hilarto Bona
ram no cartório exibindo os e Â�a Sehioehat Bona.

'

documentos exigidos pela lei Edital n. 6.872 de 5/3/69afim de se habilitarem para
casar-se: Bento Medeiroa e

, Maria de Lourdes Da-
PEÇAM OATÁLOGO Edital n. 6,870 de 28/2/69 ' maUé

ILUSTRADO

Comarca de' Jaraguá do Sul
, I

EDITAL
-

, '(Ação de Usucapião)
I O Doutor Nazareno Knabben, Juiz substítuto,

'

em exercício do cargo de Juiz de Direito da Co
marca de Jaraguá do Sul, Estado d. Santa Cata'rina,
na-forma da Lei, etc.

FAZ SABER 1Il0S que o' presente edital de
citação, com o prázo de trinta (30) dias virem ou
dele conhecimento tiverem, que por parte de
URSULA K. RADUENZ e s/marido, VALÉRIA N.

Irineu de Souza e Ele, brasileiro, solteíro, K. STAATS e s/D;larido e DUSNELDA D. KRAUSE.
I!ca �iea9nberg coouirei.nte, nàtura'l de residentes e domiciliadas nest,e município e Co-

Ele. brasileiro. solteiro, Oaneínhas, niste EBtado marca, foi requerida uma AÇÃO DE USUCAPIÃ,O,
maroeneiro, ,natural de domiciliado e residente para aquisição do domíaío do seguinte imóvel:
Jara«uá do Sul, dömíoí- em Tarvo. Eatado do "Um terre�o. situado neate município, com a área
liado e residente em Ri- Paraná, filho de Sil'ano de 13.870 m2. com as seguintea confrontações:
beirão Molha, neate dís- Medeirol e de Germana limitando se pela frente, com a Estrada velha com

•

trito. filha de Antonio Soares. 18,30 metros; nos.fundos, cQm o Rio Itapooü, tam
Joio de Souza e de Ma. Ela, brasileira, solteíre, bém com 18,30 metros; extremando de ambos 08

ria NichelaUi de Souza, domestica, n a t u r a 1 de lados, com 756 metros, em terras da. requerentes
Bla, brasileira, solteira Säo Francisco do Sul. e terras de Amandio Schmidt". Feita a justificação,

demêstica, natural de Ja'.' neste Eatado. dOlllioiliada foi a mesma julgada procedente, por sentença.
raguA do Sul, domiciliada e residente em Nereu E, para que chegue ao conhecimento de todos
e residente em Ribeirão Ramoa, neste d

í

s t r i t o. int.relsados e ninguém alegue ignorância, manda
Molha. nesta distrito, filha filha de Celeate Dematté o dr. Juiz, expedir O' presente, que será afixado'
de Albano Liesenberg I e de Rosalla Tiasi De- no local de coatuníe, sede dêste Juízo. Edificio do '

Alida Daren Liesenberg. mané. Forum, e, per cópia, publicado na forma da lei.
Dado e passado nesta eídade de Jaraguá do Sul,Edital n.: 6.871 da 5/3/69 E para que chegue ao co- aos dezenove cUaa 'do mês de fevereiro do ano de

06' d Of 1 d nhecimento de todos mandei mil novecentos e, sessenta e nove. Eu. AMADEUpia o ICl8 e
passar' o presente edital q1leRegl's·ro CI'vI'1 de MAHFUD, ,E.crivão, o' subscrevi. (a) Nazareno•
será publicado pela impreosaJOl'nvl'lle

.

Knabaen, Juiz Substituto, em exereícío.,

e em cartório onde será
M

.

S h' I A preseute cópia confere com o original',ano c u Z • afixado durante 15 dias. Se dou fé.
I

Lourdes Bona alguém souber de algum im- Jaraguá do Sul. 19/fevereiro/1969.E,le, brasileiro, solteiro, pedimant€l acuse-o para os

comereíãrto, naturalIIe iins legais. ..

O Escrivão AMADEU MAHFUD
Join,m., neste Kalado, AUREA MULLER GRUBSA
domiciliado e resident. em ' Oticial

, Laranjeiras, Peeegueíros,
Kakiseiros. Macieir�a, Ja
botieabeiras, ete. Roseiras
Dahlias, Oaméliaa, Ooní
feras, Palmeiras, éte., etc.

Leopoldo Seiflei
- CQRUPÁ -'

neues S.B. In�dllria Calarilenle di ßrlefills
: �e Madeira

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas:

Em cUlQ:primento às 'determinações legais e

'estatutárias, submetemos à apreciaçio 'e julga
meato de Vs. 8as, o balanço geral, a conta de
lucros e perdas e o parecer do Oonselho Fiscal.
'tudo relativo ao exercício soeíal encerrado em 31
de dezembro de 1968. ....

O exame das cifras evidencia melbor a sí
tuaçãc da emprêsa, dispensando por conseguinte
maiore. ,comentários acêrca do. resultados alcan
çados.,

Permaneeemos, todavia, à disposição dos se-
nhores acionistas para quaisquer esclarecimentos
que porventura se torne... necessários,

Jaraguá do' Sul, 28 de fevereiro de 1969
A Diretoria

,

Balanço Geral encerrado em "31 de
dezembro, de 1968

A t Lv o

IlIo�lIIzado ,

filO: Im6veis tlrrenOB e

CODl�truçõel e reavalia.
" ções

Eslalll: Máquinas e instala
ções. móvei. e titens1lios,
veículos e aceslório., fer- ,

rameDlas e' aparelhos e

reavaliaçõe.
'

fi••ncelro: Dep61itos p/inv.es
timlntoa Sudene, BNDE.
cauções e consóreioWillys
Parllcipaçio: Bradesc0 c/par·
ticipações e Wolff do Nor-
deste S.A. Indústria e Co·
m6rcio c/ particip�ções
Dispollvel ,

'

caixa e baDcol c/! Movi�
mento
Reallzavel I cutlo prazo
Duplicatas a receber, titu
los a receber, estoques
produtos, materiais e pro-
dutes 8emi�acabadol. aci
oDiatas conta capital,
• longo Pl1Z1
Titulol à receber, B. B..a-
sil cl fit, empréstimos ele-
trobrás, e taxa- melhora
mentos
Compensações
Ações caucionadas e se·

guros c/ inoêndio

Vendas, juro. recebidos,
300 873 90 reouperaçõ�s e Estoques

. , produtos m,ateriais' e pro-

I
dutos semi-acabados 819.298.78

.

,

819.298,78 819.298,78
,

Jarlguá do Sul, 28 de fever.iro de 1969
Álvaro Neves - Diretor PresideDte

José Carlos Neve8 - Diretor Comercial Alilsembléia Geral Ordinária
Airton Fernando Ramos -

TécD. Oontab. CRC- SO 3.203
,

CONVOCAÇAO
Parecer do Conselho Fiscal .

Sã:o convidados os sen�ores acion�8tas, delta
J ..' SOCIedade, para a assembléia geral ordlOarla. que

Na qualidade de membros do conselho FIscal ae realizará no dia 30 de abril de 1969, às 10 ho�
da Neves S.A. Indústria Oatarinense de Artefatos ras. na sede social. à Avenida Mal. Deodoro tia
de Madeira. t"stabelecida à rua Presidente Epitá- Fonseca, 557. em Jaraguä do Sul, para delibera-

198438 ci? Pe_ssô8, ..s!�� nesta cidá�e. e. cumprindo deter rem sôbre a segu!nte, Ordem do Dia,\1. �, mlOaçoes legaiS e estatutárias fizemos um exame 1 � Exame. discusão e aprovação do relató ..

minucioso do. balanço g�r�l, da cOllta de lucros e rie:» da diretoria, deUlOnstração da conta "Lucro:i
179.030.00 perdas, do� ll'v:ros, papéiS e documentos referentes & Pedas", balanço geral e parecer do Conselho

,

7 5 579 6Y
80 exercíCIO flOdo em 31.12.68, e encontramos tudo Fiscal, ref.r�rente8 ao exercício social do ano de3. • na mais perfeita ordem e exatidão, recomendamos 1968'

'

Jaraguá do Sul, 28 de fevereiro de 1969 _a aprovação/da assembléia' geral ordinária.
' ,

2 - Eleição do Conselhó Fis,cal, é fixação d.
Álvaro Neves, Diretor Prl3BidEmt� Jaraguá do Sul, 28 de fevereiro de 1969 sua remuneração; ,'. A '.

José Carlos Neves, Diretor Comercial Edmun40 Klosowski 3 - Assuntos de ,lOteresse SOCIal.
Airton Fernando Ramos Octacilio Pedro Ramos Jaraguá do Sul, 21 de fevereiro 'de 1969.

Técn. Contab. ORO-SC 3.203 Luiz Ferreira da Silva Victor Bernardes Emmendörfer, Diretor·presidente

J

'\

Passi:vo
I

liD EIIalJeI
Capital, reserv.. e provl;'
sões
fllglvel a clrla prazo ,

fJ/correntes credora•• for
necedores, comissões a

pagar, duplicatas descon
tadas. oontribuiçõel de

previdência a pagar. im·
postos a pagar, F.G.T.S, a
paga,r, fit a pagar. contas
a pagar, consórcio WillYR
a pagar e obrigo garantidas
8 longo prazo '

Credores J previlegiac!los.
contribuiçoes ele previdên
cia 8 pagar e consórcio
Willytf ,

-

Cempensações...
Caução da diretoria e _con·

, tratoB de seguros

I ,

Fecularia Rio -Molha S. IA.
Contador Prático

58.97&,77

Assembléia Geral Ordinária
Edital de Convocação

o Pela presente ficam convidadol os senhores
acionistas desta sociedade a comparecerem à
assembléia, geral ordinária a reaUrlar-se no dia 30

,

, , ' d�' abril de 1969, pelai 14 horas, na sede social�r====-a :-.:,;:; = c::-=======,
..../ ;_=====� a' fim dê' lIeliberarem sôbre a leguinte ordem ,do

" ,DR.. WAL�MIRO � MAZURECHEN �
dia.

1.) Discussão e aprovaç�o do balanço, de
U OLfNIGA MÉDICA - CIRURGIA GERAL ii mo.stração ele lucrol e perdas, relatorio da dire-
c :i toria e p!.récer do cODselho fiscal. reférent� ao9 1"1 exercício encerrado em 31 de dezembro de 1988;
II 2.) Eleiçio do con.elho fiacal;
n ULTRA SOM

'

H 3.) Assuntol de intlrêsse social."

II OlfD,ÂS CURTAS II A v i so

200.618,98 II R. ULT1lA VIOLETA
, 'I Acham-s. a dispesição dos senhoreB acionis-

U Kaa Pr.eid.Dte, E,pitlcio peaeôa �04 . I tai, na lede social sita na rua Domingos da Nova,
li n 102, os documentos a qúe .e re�.re o art. '99 do
'l:::=======. . m==-=:= " Ú=======d' decreto lei n. 2.627 de 26 de setembro de 1.940.25.134,66
D

'

, emonstrac;ão da oonta de "Lucros & Perdas" Jaraguä do Sul, 31 de janeiro de 1969. -

em 31 de dezembro de 1968
"

Adolfo Antonio Emmendoerfer, Diretor Gerente
Raimundo Adolfo Emmendoerfer. Diretor 1,'écnico

A Firm� Manoel F. da Costa, precisa com

urrência
_

de um contador prá,tiCO, melhores infor-'

Imações nesta redoção. -

Cjj;l'" ,
"

-
.

128.619,33

9,626.88 _

3396.00

Irmãos Emmandörfaf S.I. : Com. almp.
Assembléa Geral Extraordinária

CQNVOCAÇAO

Dé.bito
Matérias Primasaplicada8,

317.759.98 despeaas de ac.ndicion.�
mento, mAo de obra, ga.
tos gerais de fabricaçio,
d_.spes�.8. finan0eiral, de.-

. pesai com vendai, despe.
13.036.07 S8S tributárias, despesa.

Administrativas. fundo p/
dlvedore. duvidoIO', de-

179.030,00 preciaçõell, fundo .e re-

735.579,69 serva legal • lucro. em

suspenso 819298,78

SAo convidados o. senhores' acionistas desta
sociedade, para a assembléia geral extraordinária. '

a realizar-se no dia 30 de abril de 1969, às 14 ho
ras, na sede social, à Avenida Mal. Deodoro da
FODseca, 557, em Jarag�á do Sul, para delibera·
rem sôbre a segui,nte, <?rdem do D�-:'

1 - Aumento do Capital Social; "

2 - Alteração parcial doa Estatutos;
, 3 - Assuntos de interêsse social.
Jaraguá do luI, 21 de fevereiro de 1969.

Victor Bernardes Emmendörfer, Diretor·presidente ,

Crédito

235.691.41

�,

-
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/ Imposto Sindical Recolhido

Outraa Operações:
Pagamentos ReÍativ·os BO Re

Diferença cabimento Huido do Go�êrno
Estadual-c/Reconstr. do Posto
Agro peeuãrio

Saldos • • I

seguinte15673,86 para o exerclclo

389.964.66 Disponível:
406099,86

Caixa � Numerário existente 2.059,75
'-'-'-

210099,07 Bancos .. Saldos dos depôsítoa 5,064,06
196000,79 Exatotias Estaduais' c/ I.C.M. 35.142,36 42.266,17

Prefeitura muniaipal
Balanço Orçamentário

Exercicio de 1968
RECEITA

Receitas Correntes: Pfe�isão Execução
Receita Tributiria

- 345.000,00 178536,63.

Receita Patrimonial 3 300.00 � 3.761;34
Transférenciu ,Correntes 960.00U,OO 916364,38
Receitaa Diversas �9 675.00 45.348.86
RECE ITAS DE CA�ITAL :

__21-::-2-=.0-=-:!5::-.�00=--____;__--=6-=-01=-9:.:...:8:..::9.:..:,6-=-6 .::.;::.:�.:::..:::..::

Somas Ncr$ . 1.550.00.0,00 1.746.000,79
Fator N.ga'i,o Entre Pra
visão e Execução

Totaia Ncr$ 1.55000000 , 1.746000.79

!Jaraguá do
DEPO,SITO S:

de
, ,

Sul
1:434,49

)

45.000,00
(

60.651,93

Vinculado em ele Bancária:

Diferença Banco do BL'uil �/A . c/�'.P.M ../.

Créditos Orçamentärioa e,
Suplementares
Créditos Especiais
Créditos ExtraardinArios

, ,'-
Somas NCrS

SuperAvit da Execu,ão Or
çamentária

Totais NCr' '

.D,E Srp E S A
Fixação Execução

1.724--ß55,97 ' 1 578518,21
154,753.35· 154753,35'

\I

146437,76

1.879.709,32 1.7::J3.271,56'

12.729,23

146.437,76

1.2.729,23
1.879.709.32 1.746.000.79·· 133708.53

Contadoria da Prefeitura Municipal de Ja�aguÁ c:Í� sei, em 31
de Dezembro de 1968

Victor Bauer
.

'. ! Orlando C. Bohreíner
Prefeito Municipal

.

COnta'dor - Reg. n.3207· CR.eSC

.

,

Balanço Financeiro
Exercicio de 1968

.RECEITA
/

Orçamentária

Receitas Correntes:
.

R.ceita Tributiria 178.536,63
R.ceita Patrimonial

"

3.761,3'
Tranl9f�rencias Correntes 916.364,30
Receitas Diversas 45.348".86; "",

Receitas' de Capital
1.144.01'1',13_ .

601,.989.66

Extraorçamentária
Restos a Pagar

Contrapartida da DespIsa a

Pagar
'

..

,. /',

.-10885,17 .

, DEPOSITOS:
Imposto Sindical Descontado
Imposto de Renda Relido na fonle

·767,81
1,171.!}9 1.939,80

Outras Operações:
Valor Recebido do Govêrno I

Elltadual é} 'Reconstrução do
Post. Agropecuário
._

SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR

Disponível:
'

Caixa· Numerário existente
Bancos> Saldos dos Depõsttos
Exatorias Estaduais - c/.I.O.M.

6 t 13,08
16073.26

247,OD 22.433.39'
"

/

Vinculado em o/c Bancária:
Bco. Nac. do Comércio S/A -

c/Taxa Melhoramentos 59.54
Total Ncr$

,

22492,93
---

1826.318.69

DESPESA
Orçamentária
Por Funções, de Govêrno:

Govêrno e Administràção Geral
Administração. Financeira
Defesa e Segurança
Recursos Naturais e Agro-pecnArios
Educação I Cultura
S a ú d e

Bem Estar Social '

Serviços Urbanos

Extraerçamentäría
, \ Restos a Pagar:

25·S'.2Ó7.6f' o.
500.314,12

1.868,20
54.584,66
57.315.44 .

17';153.95
92.975,51
755.852,07

'-

, r

1.7�3.271,56.

.\ .,

.

Pagamentos Feitos Durante o Exercicio

., Oontadoria dá. Pr.feirura MuniCipal d. Jaragui de Sul, em
31 de Desembro de 1968 .

Victor Bauer·
,.

Orlando. C. Schreiner
Prefeito Municipal Contador - Reg., n. 3207 '_ OReSO

129,03
Total Nci$

,(2.39••20
1.826318.69

I, "Balanço Patrimonial
..

.Exerclclo de 1968

A tiv 8/
.

-

Atívo -Ef n a n c e i r o
:,. - .

..
..

Disponível-

Bens de Natureza Industríali
,

Vinculado em c/c Bancária:

Bance do Brasil SiA ' c/Bundo de -

.
Part. Municip..

'

Ativo Permanente

Bens Imóveis:

Máquinas e Instalações

Créditos:

Divida Ativa de Contribuinte
Divida Ativa da União'
'Dividª Ati�a do Estado
Emprés'imos Conoedidos
Terço de Calçamento

Valores:
-

Valores Pertencentes ao Municipio
Açõel da Patrobras

.

Ações dlJ Beo. Desenscls. Estado de
. �anfa Oatarina S/A .

I;.· .

Ativo Oompensado
'EmpréstÍmos Oontratados.
B,mpré'stimoB Autorizado.

I .

2.059.75
,3.306,36
246,31

I 17.,33
247.37
.402,62

_

,

\

Caixa .

B�co� BtaBileiro di Dese. S/A c/Mo,.
Bee. de Desen,()lvimen'o do EI'
tado de S� CitarinB SIA • c/Movo
Banoo do .Brasil S/A c/Movimento
Bco. Naelonal do Co·m. S/A cJ-M09.
Beo. Nacional do Oom. S/A c/,IBRA
:Banco.de Desenvolfimenlo do .EI.'

,

tado de S. Oalarina S/A c/Matriz
Banoo d. Desentol,imento .do B_e_
tado )de Santa Catarina S/A-
c/Joinvill. . '.,-

Baoco de Desenfol'imento do Ee-
1.746.000.79 tad� ds

'

Slint. Cat.ri�a �/A -

c/Sio !Jento do S�l
.

-

,

I 388,14
Bco Iadustr, e Oomerciàt do Sula/a ./o.

•

c/Mo'imento .. :/
"
-- .' . 89.75

Caixa Economiea
r

. 28,84
Exatoria Eatadualde-Pomerode' c/ICM 99,65
Exateria En. d. Jaraguá c/ICM 35.042,81

Terrenos57.824�97 Construções

Bens Moveís .

Veiculol e Máquinas Rodoviárias .

Máquinas .. Inslalaçõel
MÓVeis e Utenailios

38,29

. aS,05

42.266,17

129,03 42.395,20

\
I

10868,94
'4.884,57

\ .

55.753,51

319.090,12
17.584.06
10.183.07 3�.857,25

16840,86

12.751,13
22.919,40

230,81
4.248,51

. 2063.56 \_ 42.213,41

15,00
272,80

.,

100.00 387.80
Tocai do Ativo Real Nor$

462.052,83
504.448,03

..

29,980,10
190.000,00 .

I

219.980.10
Total Geral Ncr$ 724.423.13

CONTlNUA
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I
. \ ..

,

\

..

,

,

, .

\

-

I,"

27.784,42
, 110000,00 137.7.84,42

Total do Passiva Real Nçr$ lö2.88�,18

Saldo Patrimonial
Ativo Real Liquido:

.Patrimônio • Saldo deat. cõíÍta
Passivo Oompensado

Conrretos de Emprésti·mos
Au'orizlções de BmpréslimGs

Pas s i vs» \,

16.097,76

" i

Passivo Financeiro (Dívida Flutuante)
Restos a Pagar;

Contas Empenhadas em 1962'
Contas' Empenhadas em 1963
COJllaS Empenhadas em 1964
Contas empenhadas em '196ö
Contas Empenhadas em 1968

\
86,81
590.25

1.646,24
717,24

10886,17 13.nö;77

351.566,85

219.980,10
Totel Geral Ner' 724.428.13

Contadoria d. Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em 31
de Dezembro de 1968 l

Victor Bauer
Prefeito Municipal

Orlando e. Schreiner
Contador • Reg, n.· 3�07 • QRese.

Demonstração:' des variaçõe,s
-

�

Patrimoniais
Exercfcio de 1968

�.746.000.79 "

207.383,05
1.953.383,84 .J

"

DespetÍas correntes:
Despesas de Custeio
TransferencialiJ correntes

Despe�as de capital: .

.Investímentos
,�

226.893,96
Tran4�erencia. de capital 433822.10, 660.716,26 1.733.271:56 ,

'". Mutações Patrímoníaís

Depositos :,
Imposto de Renda II Reco-

�

Iher - c/Retenção na Ponte

Passivo Permanente
Divida fundada Interna:

1371,99

\

9.396,53
1.962.780.37

Cobrança da Divida Ativa dtt Contrib.
Aliena,çio de bens Move-is,
Alienação de bens Imoveíe
Emp.re8dmoliJ Tomados

.Bscebímentos de. Oréditos
'

Terço de calçamento cobrado 364,49 .

Cobrança de empré.timo. concedidos 248.00 612,49. ,124:,895,41 '

'\ Soma NCr$
.

1.858.166,97

Independentes da Execução drçamentária
, 1.434,49
\ -==-=--""'=--.,...."

, 1.859.601,46

103.178,91
1962.780,ã7

Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaragu' do Sul, em 31
de dezembro de 1968.

Vi,tor Bauer' I Orlando C. Schreiner
Prefeito M�nicip.l Contador - Reg.ll. 3207 - ORCSO

,Taxa deMelhoramentos
Bmpréstimos Tomados

29.9BÓ,10
190000,00

) TABI.tl�6E8 ATJTA8
, Res1lltàntes da Execução Orçamentária

\
.........0 \

'

Receita Orçamentária:
" r' ,

. Reqéitas Correntes
Receita Tributária
Receita Patrimonial
Tranlferencias Corrente. '

Receitas Diverlas
Receit•• de Capitaí:

Mutações Patrímoníaís

Aquisjçlo de Ben., Móveis
Construção e, ,Aqui.içAo •• Bens
Imóvei., � .

Amor�iz.ção da ,Ta�a de �elhor.- .

mentos.

178.536,63
3.761,3(

916.364,30
46348.86 1.144.011,18

601.989.66

188.897,21

1'.200,00

,19285.84
'Soma NCr$

Independentes da Execução Orçamentäria
Inlerição da, Divida Ativa d� Oont,.-i-.
buinte, 8.628,72
Receita Extraorçamentaria 767,81

, Total das variações Ativas NCr$

. Variações Passivas
"

.
,

Resultantes da Execução Orçamentária

Despesa 'Orçamentária
973.905.79

. '98 649,51 1.07,2,555,30

-

\

6.333,43
8.218,76

, 730,73
110.000,00

r

Despesa Extraorçamentäria
Total das variações passivas

,

Resultado Patrímoníal
Superávit Patrimonial verificado neste
exercício

. Total. Geral NCr$

'\,

I -

/

,

\

l

.�

'I

,/

'e

\

'r
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CORReIO DO POVO

'Irmãos Emmendõrfer S. A. Comércio
.

r
e Importação .

'

..

Balanço Geral .encerrado em 31 de
dezembro de 1968
AtTIVO.

Imobilizado
Terrenos, prédios e benfei
tortas. máquinas, íerramen
las e equipamentos, móveis I
e utenslltos, construções em

endemenro, veículos a ser

viço da casa, reavaliação
do ativo imobilizado

Disponlvel
Caixa e bancos I

Realizável I curt_o e 10000' prazo
Comas de fregueses, contas
correntes diversas, l eletro
brás, ímpôsro de renda na

fODle, duplicaras a
.

receber,.
depósitos à ordem da Sude�
ne, depósitos à ,ordem da.
Sud e pe, empreenditnenros
florestais
Caminhões e comercIaIs

usados, peças e acessórios,
combuslíveis e lubrificaores,
pneus e câmaras, refrirera
dOlles novos, outros arligos

. Participações em outras

emprêsas, .

adicionlis di
impostos, obrigações reajus
UiVeis FIT, empresfimos
compulsórios, obrigações
da· elerrobrás

.

V.llres peldenles
. Oonras pagas antecipada

menre, seguros; a vtneer

ClniiS �e compenslçil
THulos desconlados em

bancos e ourras, ações cau

cionádas, seguros centrara
dos, tHulos em cobranç.,
tírulos c.ucionados

496.106,83

I
,

183.219,42

410 S22.60
NCr$ 1,339,422,80

PASSIVO

EIIOII8I I curlo e a lonao prazo
Contas a pagar por mer.ca
darias;"duplicatéJs a palrar
por mercadorias, bancos
saques cl tilulos em CGuçãQ,
empréstimos bancários, con
tribuições e impostos ii pa-
gar, ·FGTS a recolher .

lã. Elra!tel
Capital registado e realiza·
do; reserva para' aumenro
de capilal, reserva leral, r.- ,

I!!erva estarurária, correção
. monetária, fundo pl;lra ma�

nutenção de capHpl de giro,
fundo para depreciação de
máquinas, ferramebras, e

equipamentos, fundo para
depreciação de lÍIóveis e,

9tensílios, fundo· pl depre
ciação de veículos li serviço
da casa, fundo �I deprecia
ção de bens reãvaliados,
provibi'o para devedares
duvidosos
Valores pendenles
Recebimenros antecipatlos,
.fundo pl indenizações fra-:
balhistas
Gonlas de compen.ação
Desconro de tftulos em ban
cos e outros,

.

caução da

diretoria, conrratos de segu
ro, cobrança de IHulos, cau�

ção de tHulos

411.288,41

602.341,46

16.410,27

410.322.60
NCr$ 1.339,422,80

Jaraguá do Sul, 31 de dezembrQ de .1968
Victor Bernardes Bmmendör.fer, Direror presidenre

.

Norberto �. Emmendörfer� Técnico em

Coorc!lbilidade CRC-SC sob n. 1.946

Sábado dia 8�3�1969

Demonslração da conta de "Lucros e

Perdas" em 3-1 de dezembro de 1968

C.rédito o doutor Carlos. Ronlld ·Schmidt" juiz de direi-
to da. comarca de. Guaramirim, Estado de Sanra
Cltarina, na forma da lel, etc,

FAZ SABBR, ii jodos quantos o presente edl(al
virem ou dêle conheclmenro nverem que, no dia vínte
e nove (29) de março, às 10 horas, o Porteiro dos·
Auditórios dêste juízo, levará .

a
-

público pregão de
venda • erremsteção à porta priôeipal do edifício do
Fórum desta Comarca, a quem maior lance oferecer

.

do imóvel abaixo traascrlto, penhorado. a ANTÓNIO
JOÃO DOS PASSOS, nos eures de Ações Bxecutt
vss que lhe movem GIUSBPB TOMBLIM e JOSÉ
DUARTE JUNIOR, em tUlmHação nêste juízo: 1) Um -,

terreno situado no lugar Poço Grande, nêste municí
pio e comarca de Gaaramírtm; contendo II área de

I

68.428 msã. divididas em três parcelas assim dtstrl
buídss: a) Um terreno sttuedo em Poço Grande
íezeado frente nos fundos das terrae de Paulo José
Duarte, fundos com Reinoldo Leffín," 1 lado ltmlrá-se
com terras de Francisco Vieira e outro com Bento
Cosre, Contendo a área de lH.612 ms2. b) 36.666
msê. já inc:luida mats uma pequena área de 960 ms2.
que faz frente com Estrada ::>oço Grande com 25
rnetros mais -ou menos; fundos com José Duarte
também 26 merros, de ul11 lado c/Vicenre Cesta e de
outra c/Senlo Cosra medindo- cada 1 dos 2 lados 38
metres, cujas áreas perfazendo;l torai de 68.428 msã,
sem benfeitorias, que foi avaliado "ela lmeortâncta
de'NCr$ 4.000,00 (quatro mil cruzelros novos). Em
virtude do que, expede-se êste que será afixado e

publícado na forma da' Lei. Dado e pessado nesta
cidade de Guaramirim, aos vinte e cinco dias do
mês tle fevereiro do eno de mil novecenros e sessen-
Ia e nove. Eu, (as) Osnildo Bartel Escrivão "ad hoc",

•

que .o dalilogrilfei e subscrevo, (ae) Ca'rlos Ron_rd
, Schmidr Juiz de Direito

'

,

CERTIDÃO.
Cérrifico que, a presenle cópia coofere com o

original,. do que dou fé.
-'

..

Guaramirim, 25/02/69 ,

(as) Osnildo Barrel, Bscrivão "ad-hoc'.' .

Débito

607.601,40

NCr$ õ01.601,40

501.601.40

501.601,40

jarllguá do Sul, 31 de dezembro de 1968

Victor Bernardes emmendörfer, direror, preside�re
Norberto S. Bmmendörfer, Técnico em Conta·

bilidade CRCSC sob n. 1.94&

AVISO

Wa!demar Grubba

Em eumprimento ao disposto no art. 99 do De
creto-Lei No 1621, de 26 de setembro de'1940, comuni
camos que encontram-se á diBposiçio dos senhores
acionista8, na sede social, ai Avenida Mal. Deodoro
da FODseca� 551, -em Jaraguá do Sul, os documentos
eons,antea das le'tr.s At B, e C, do mencionado àrt.
99.

.

Jaraguá do Sul, 21, de fever..eiro de j969.
Victor Bernardes immendörfer, Diretor-presidente

. --

Página 3
I

Quaramirím

Relatório da Diretoria
ôenhoees Acionistas: Ordenados e comissões dos

" ) vendedores, lmpôsto de clr-
Bm cumprtmento às disposições legais e esra- culeção de mercadorias, re

tutérlss, vimos submeter à vossa epreclação as COII muaeraeäo dos dírígentes,
tas referentes ao exercício social encerrado em 31 de remuneração dos chefes de
dezembro de 1968, bem como o parecer do Conselho seção, remuneraeão dos
Fiscal. I· outros auxiliares, salérío

. Ficamos .0 vosso dispor pare qualquer escle famflia, salário educação,
reelmento que julgardes necessérto. fundo de garanfia do rempo

Iereguã do Sul, 21 de fevereiro de 1969 de serviço, t30 salário, des-
Vicror Bernardes Bmmendörfer, diretor preeldenre pesas com veículos II ser-:
Bdmundo Arnoldo Emmendörfer, díretor gere. rc viço da Caljll, impresso! e

Jacob Emmendörfer, dir. Vice presldenre artigos de escritório, propa-
AmllndQ João Bmmendörfer, direror técnico ganda, contribuições, asso

dações e donanvos, despe
sa8 de viagem e de repre
sentaçãe, fretes e carretos,
despesas de comunicação,
água, luz e fôrça, contribuí
ções ao ínstltuto de preví-

.

dêncíe, menutensão e· repa.
ros de imóveis, máquinas e

m'veis, material de consu
mo, despesas dtverses, ee

gUros de prédios e máqui
nas, seguros de acidentes
do trabalho; seguros de

163.410,16 mercadorias, seguros diver
sos, impostos e texas aô-

83.021,62 bre imóveis, outros ímpos
tos e taxas, deprecíeçäo de
móveis e urensílloe, depre-

.
- ciação de mäqutnes, ferra
mentes e eqalpamentos, de-:
prectação de veículos à
serviço da casa, deprecia
ção de'móveis e utensílios
reavaliad•• , depreCiação de
máqUinas, ferramentlJs e

equipamelltos reilvaliados,
depreciação de veiculos iii

serviç. da casa reavaliados,·
juros passivos, d�sconl08
paslivos, despesas blJneá-

. rias, conlls duvidosas.im�
, pôsto sôbre a renda, fundo
para manutenção do clpi
lai de giro, reserva par.
lumenro de c�'pilal, reserva

91A<;) 11 6"9.7Q9,02 lelral, reserVlJ esraturiÍria
...._, o � Vendas' de caminhões e

comerciais novos, vendas
de caminhões e comerciais

2.8r3,40 usados, vendas de peças e

} acessórios, vendl1ls de com
. busUveis e lubrificantes, ven
das de pneus � câmaras,
vendaa de refrigeradores
novos, vendas . de Qurros
artiioa, vendas de mão de
obr., vendas de mão de
obra de terceiros, vendas
de earadia, lavagem e lubri
ficação, vendas de mãl;) de.
,obra sObre reclamações, ju
ros ativos, desconros ativos
rendas ditersas

Plrecer �I CIBlel�o' fiscal
. .

- Os abaixo-assinadost Menibros efetivos do Con-
selho' Fiscal da '�lrmão8 Bmmendörfer S.A. Comércio
e Impol'tação", cumprindo determinaçõee 'legais e es·

tarurárias, examindrlm o balanço geral, demonstração
da conta "Lucros & Perdas" e o relalório da difeto
ri., relalivos ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 1968, slndo de parecer que os mes!D0s
devem merecer a eprovaçio dos senhores acionisras
na próxima assembléia leral ortlinária.

Jaraguá do Sul, 21 de .fevereiro de 1969
.

Loreno Marcat!o
Wilhelm -Laufer

Edital de Praça

Eletromot�res Jaraguá S.A.
,

(C.G.C.M.F; 84.429.695/1)
.

ASSEMBL�IA GERAL ORDINÁRIA
Convocação

,

Sãd- .onfooades os Senhores Acionistas desta
sociedade, para a Assembléia Geral Ordinária que
Ie realizarA às 10 horas do dia 29 de março vin
douro, n. sede social, Rua p'rof. A. E. Âyro'so n. 83,
Nest..

.

ORDEM DO DIA

1 - Exame, disoussão e votação do relat6rio
da diretoria,balanço geral, conta de lucroa e perdas
e pareeer do ooüselho fiscal, tudo r e la t i f o ao

.
exercício findo em 31/12/68;

2 - Blé�ção· da' diretoria, conselho fiscal 8

respectiva suplência, para o exercício de 1969; •
.

fixa9io de henoririos;
-'

./
3 - Assuntos do in'eresse social.
Jaraguli do Sul, 19 de fevereiro de 1969.

Eggon João da' Silva. Diretor Presidente
. ' .

A8SE.MBL�IÀ GERAL EXTRAORDINÁRIA
Cón90cação

Convid"mos oB-' senhores Acionistaa desta so

oiedade, para a Assembléia Geril Extraordiniria
q�e se realizará às 16 - horas �o di. 29 de março
vmdouro, na s.ede sooial, Rua Prof..A. E. Ayroso
Ii. 83, Nlsta Cida-de•.

ORDEM DO DIA'
1 - Aumento do capital Racial;
12 - Assuntolil do in'erêlse social.

Jaragoá lio Sul, 19 de fef9reir�. de 1969
Eggon João da Silva, Diretor Presidente

Dr. Fra.eiseo Aat.aio Picáone
:M: ::eD -.: co-c.R.::M:. '1,.z

. ,Cirur«ia e -Clínie. de Adultol e Orianç••
Partos - Doenç88 de Senhoraa

HOSPI'I'AL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÁ
I

ResidiDcia: Dr. Nereu RaDlos, 4:19 ,.
CO_UPA. - 8AN:rA c�r""'RINA

DP.ReinOl�
J � ADVOGADO i i
J

"

Esorit6rio ao lado ,da Prefeitura Jl
.. JARAGUÄ DO SUL .

\.
1

.\

·s.����,"_'�
I
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SABADO, 8 OB MARÇO DB 1969

-

Jenente' AViador �onaldo Gehring

<,

,

Dia 16-03-69 Grande Pesta Popular na Capela' -de Nossa Senhora A'pa,recid�I\'
NA ILHA"DA FIQUEIRA, com MISSA> às 9,30 horas, Durante todo o dia completo serviço de

, bar e cozinha não 'faltando,ainda jogos e diversões, sendo abrilhantado por,boa musíea,

c O R' R .E I O O O'" p O y O'.

•

o fim da semana passada, marcou para a
nossa pequena cidade, momentos de alIa drama
tictdade. Delxare -de exlatir um jovem .inlegríl,o�e

'

da Fôrça Aérea Brasileira, que a população se
, '" habituara ver, vez por outra, em seu vísro unlíor-

Neves S.. A.. Ind�stria, eatarinen·se de me.: pelas ruas da nossa urbe, fazendo lúz a me-

Artefatos de Madeira' recído descançe.
Prof. Júlio 'I'avares ,da Cunha Mello Todos diziam as melhores referências do lo-

. ' CGCMF n 84 "'33 440 vem Donaldo, que preferiam eherner de 'Donald
(Missa ,de. 1,. Anf:veTs'ärto de falecl'mento)

. .,
.

,

.., '. por condizer melhor com esu porre de 'aviador.
Ana Helena, Procopiak Tavares, Mário Tava- Assembléia Geral Ordínäría Há 23 anos nascia esta vida Ião rregícemenre Ires da Cunha M�llo e senhora, Carlos Theophilo roubada pelo destino, unlco filho homem de

de Souza e Mello, senhora e' filhas, Alvaro 'I'ava- CONVOCAÇAO Willy AnIon Gehring e sua digna espôse Isebele
res d. Cunha Mello, ,senhora e filhas, Joio Baptls Z· G h

.

Ita Rodrigues da Motta Rezende, senhora e filhos, Convidamos 8S senhores ecíonístas para reu- ipperer ennng, ;
José Márcio Màrqu6s Vieira, senhora e filhos, nirem -se em assembléia geral ordinária, na séde O primário o fez ,!lll Escola Ieragué, onde
ainda compungidos pelo trágico desaparecimento social, a rua Preso Epitácio Pessôa, e/no nesta eí- se classificou em 10 lugar, recebendo, por isso,
de seu saudoso espôso. filho, irmão, cunhado e dade, às 10 horas, do dia 31 de março de 1969, uma menção especial pelo Rotary- Club de Jara�
tio JÚLIO; convidam amígos e pessêas de suas para deliberarem sôbre a seguíate 'Ordem do Dia. guá do Sul, ilO tempo em' que éra presidente Augusto
'relações, para a míssa de, 1. aniversário de faleci .1.) Exame, díscussãó e votação do balanço Hermes ôchmldr, O ginasio foi feiro no Colégio
meato, -que em' intenção de sua boníssima' alma geral, relatório da diretoria, demonstràçãó da conta São Luis. O .ctenríflco foi, feiro' no Colégio pá
fazem celebrar na Igreja Matriz de Säe sebal?tiãoj "lucros e perdas", parecer do conselho fiscal e renaense, custeando sua vida com trabalho pró': -

desta cidade, no día 9' de Março as 9 e 30 horas. demals documentos referentes ao exercício social prio Depots, seguiu para a Escola de Aeronáu-
Pelo comparecimento a esse ato de. piedade. encerrado em 31 da.dezembro de 1968; . rica •. no Campo dos Afonsos. na Guanabara.

eríatã, confes8am�8e suma�ente agradecidos. 2.) Eleição do conselho fiscal e suplentes e
Sua declareção de .asplranre avi�dor deu-se no

f.
. ,dia 30 de maio de 1968; quando abrimos espaçoíxaçäo de seus proventos; pari! elogiar o destemido jovem pattíclo, Era um

'

3,) Outros assuntos de interêsse üa sociedade. orgulho para 'nós;'conlar com um aviador, den
AVISO: Achem-se à disposição dos senhores do mats asas para o Imenso Brasl].

acionistas. na sérte social. todos os documentos de .

Sanla Cruz, no I?i.o. foi o primeiro esrág!o.
,

. "que trata o 'art. 99, decreto lei n. 2627 de 26.09.1940. Depots a bese aérea de Porraleza, no Ceará. UI- . \

,

As aulas: preparatórias para o artigo 99, (Madu· Jaraguá do Sul, 25 de fevereiro de 1969 ltmamente servia na base de Natal, no Rio Gran-
reza G.inasial) já eSlão' em pleno funeíonamento no Neves S/A. _ .Ind. Cat. Artefatos Matieira de do Norte, na quelldade de 20 tenente avlador,

'

Grupo Abdon B,arista. Alvaro Neves _ Dir. Ptesid),nte ) O destino cruel colheu.' a jovem vída,
Porém, ainda: faHl! VOCr:: O prazo de inscrição I quando realizava treinamento n ri m a v i i o

termina dia 16' - Apilreça e coaquíste VOCr: 1 • "Nort American", de prefixo 1449. que se pre-
TAMBÉM-- o DIPLOMA DO GINÁSIO. .

I
cipitou a 5 qullometros de 'flua base, às 8,30

Só assim VOCr: consegulré: '" tAg r a d e c i m e n t o horas, do dia 27 de'fevereiro de 1969.: na.Ioea
Jaraguá Melhorores Dias, Ob/03/69

.:
A.Fam1l1·a de "

lidade Henominsda. de Oapim Maciço. Abreviou-
PLORES FRElBERGER _ COORDENADOR --..'

se, assim, a vida de um jOTem que'se afigurava
das mais brilhantes. '.'

Donaldó Gehrin� Deixa o jovem Donaldo, 08 Reus desespeR
pezaroza. comunica o seu passamento, ocorrido à� . radps pais. Buas irmis Anelisa e Anelore, além
8,30 horas da manhA do dia Z7 de fevereiro de 1919, de uma namorada em prantos e um mundo de
no Estado do Rio Grande do i'forte. amigos e adoiiradores pesarosos.

.

Por élte intermédio; deseja externar seus me· 3 tenentes, seus companheiros de esqua-, lhores 8gradeclm.�nto8 aOI ·compon�ntes da Força driio, aeompanharam o. e,arpo até a casa deFicam convidad.t:\s 08 membros efetl· ...os e 8U' Aé a B fi i d Exé it
'

t miu y re ras e ra e o rc o, aos pare. eS', a gos B.US pais, à rua Barão do Rio Branco. Esteveplentes do Conselho Deliberativo do Olube Atlético e conhecidos que a confortaram darante o dificfi.
Baependi, para, se reunirem ns séde social. às 20 transe, que ac'Ompanharam o féretro até slla liltIma presente, tambem. o major Comandante da

horas do dia 31-03 69, em Assembléia Geral Ordi morada, que enviaram Dôres e corôaB, em. especial Base Aérea do Bacachery, de Curitiba, 'o te.
'ãs fam1l1as SonneDhohl. Boss 8 Huf8nuelsler, OB dtlli. nente capelão e 1 tenente do 130' B. O., de

. Dária, afim de deliberar' sôbre, a seguinte ordem gentes da firma Eletromotores larquá S.A. e a todos Joinville.
'

.do dia: '. os anonimoll que, com viaturas, gestos e, por qual-,

.1,) .

- Prestação de' contas da dir�toria, rela- quer forma, estiveram s()Hd'rios naqueles momentos Na tarde de 6a.-feira, dia 28. deu-se ao

tifO 80 ano anter.ior;' dificeis, ao Rev. Palltor E�berto Schwanz. ao Rev. sepultamento de seu corpo, 'aeompanhado 'de
I!.) _ Elel'na-o da no,-'s dl·retorl·.',

Tta. Capelio da Fôrça A rea Brasileira., convidam grand,. massa popular, '!)uvindo�se o Pasto"'da '

v . para o culto em intençlo de lua alma, a reaHzar-se ..

3.) - Assuntos de Interesse g.sral. às 19 horas, de amanhA, dia 9 de março de 1989, Da Comunidade Evangélica l�cal e o Tenente
.

Não havendo número legal na hora aprazada. Igreja EvangéHca Luterana de Jaragu6 do Sul. Ante- Capelão da Base Aérea de Curitiba.
reahzar-se-6 segl:Jnda, .Assembléia. 30 minutos a'pós, cipa-se agradecimentos. Ainda estão em nossos ouvidos as palavras'
quando deliberara com qualquer nÚQl.ero. laragui do Sul, Fevereiro/Março de 1989 , do r.verendo capelão, ao dizer entre 8S cenr

Jaragu� do Sul, 4 de Março d� 1969. '

A Familla enlutada e Marilda fortadoras palavras,' que O' Donaldo morreu
Eugênio Vitor Sehmöckel, presid.Bte do CODBt!lhO 1 ... ,1 como verdadeiro herói e de que tOdos deveriam .

ter muito orgulho d,o jovem Jaraguaense.

,

ANO XLIX
. JARAOUl'DO SUL (SANTA CATARINA) !'i.O 2.5Z'3

CO"NVITE

neldcio
.

de ' OClli80

ESCOLA· JAMED·
Avisa:

Clube. Atletico Baependi
Edital de Convocação

. VERBOT A Çaixa Econômica Federal de Santa Ca·
DUl'lch Dieies verbie- farins, Agência de Jaraguá do Sul, avisa ao

tenwir Familie . Rudolt Púb�ico que, acha·se aberta do dia 3, a 23 de
SeIl unseres l!-,nd zu Be:- março, a carteira,,�de empréstimos sob' consig-
tr�teD unej wIr Ko�men nações. ,

•

I �A���e�Uf was passlere� Jarag.á do Sul, 26 Ide fevereiro de 1969.
Jaraguá do Sul, 28

.

Februar 1969

IIrma Ramthun Fischer
�--------------�---------- i �1 Alfredo Fischer
"
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f:.!� ,l O �n J C rr � a & �
,

A � rr i TI o
.

:i.' �Ri;�;;���;�I J di IOBE81'O •. lOBST

(:j Clwurgtão D...O&t_ Ralos X .�
a qua diepõe de maioriOrtim.. •

: : to aa P�Ç4· e oferece �ua arti·.
: Atende com horas marcadas, nos. horários: : 106 • preços Y1ntafOlOl· .

f� i Av. Gelúlio VarfllJS
f: Maahi - elas 7,30 às 1'2 hs. : ���
P Tarde - dias 14 às 19 hs..

'

f� ,

A�enida'Getúlio Vargas (Ao ,lado L.ojas "Dalpró") • Correio do ,Povo

L,.""., ....,"'= ..<;:.,�.��!,�!�..!:"' ..��!:,...m�.'........�...,"�_l ..s:riJo�P�Q

Vendedore
��--------------------------------,----�

MARISO� s. A� - Indústria do. Ve!5tuá�io,
está admitindo ,vendedores' para opera�' em

.

outros Estados:

Vende·se um· Volks- •.
.

.

wagen - S e·d a n, ano. Calxotes Vazios
1968, com 14.000 km , t b (t h" 'f' )" '.' .

totalmente �quipad� e, a oas aman o �n� orme �ara caIxas,
emplacado para êsté vende-se na Soe. GrafIca AvenIda Ltda.
ano.

Informações neste
Jornal. AVIS'O

Necessário possuir condução própria e

experiênci� em vendas.

Maria :Verbinen Leilholdt
I

Profundamente const�rnada, comunica o seu
passamento o'corrido no dia 1° de março de 1969 com
a idade de 77 anos. ,.

. Por êllte Intermédio desejamol agradecer a
todos pela 8ua partJcipaçlo nos funerais a08 que en
viaram fIôres e corôas e a todos que d. uma OU de
outra maneira nos.confortaram com palavras de pe
zar. Ainda agradecendo aos v1z1nhos que os ajudaram
no doloroso transe.

.

Jaragqá do Sul, março de 1969
,

A Familla Enlutada'

...

,
,.

.

\,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


