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'a âÍD er a .Des (3,0 br e ,.Su j e i r a Henrique Reis Bergan homenage�do'

. •

.,' ,
.

! ,

I ' •

,,;. o sr. dr. Henrique Reis a Bua atuação em. nosso meio

A Sessão Extraordinária é de 400 a ,420 elunos,' sabe, a Se.:retäria da Edu êsse problema 8 se voltar Bergan. que desde 1965 estéve e apresentando despedidalf ao
.J ' da 2a .» feir,a última, da Câ- com 8 salas de aula; que, cação e Cultura deseo-í-e requerer mesquinharias �otB::Sßas�Ä�êfo�:"�cl�il�� �:�:-;���=-t". dr..�ên!ique

mara Mun,iCipal de Veree-' estão, qlualmente matri�u nhecem completamente, na Câmara que Dada oon- ser promovido. com 'a sua O grupo de bol&o' "Az de
dores,' ere agriárdada com lados � ,400. alunos, díví- como, 'aliás, o vereador tribusm para o progresso designação para gerenciar a Ouro';;; a que p�rtenci., o

muita ansiedade, tendo em didos em 6 turnos, não Dolcídio Menel ainda de- da cidade e que só dão :tm�:'_e�a:.anco do Brasil
homenageado. tambem ofere.

y,isía ii movimentação po:- esfriando os bancos, onde nuncrou, r e f o r ç en d o o· graudes prejuízos dinhei : '0 acontecimento como não ceu ao', seu pJ.'esidente em,

1ft'
, -

íd d
'

I d íd de u d d b d d
.,', 'di d íx de

' exercícIo. uma despedida, na
Ica�nd.CJ a e.'

_. iO 810a e se a e um esta oi ue a an ono.. o rosque-poderlam ser apli- po & e ar esel'.reperc'!_· chUN'ascaria deC1ube Atlético
À hora· regimental, esti- grupo é o de entrada do" ensino estadual era nosso nados em setores de maior tíu nos. meios eeoaomícos e Baependí "que contou com a

.. lQ'''',' 9 êd M' f
'

d 'f" 'I'
- . financeiros da região. onde o ., .

���ram. _ p�es��tes .' veree- outro; que, o pr,e to apre- unic PiO, quanqo a irrneu. utí Idade., . gereote do Banco do Brasil grande maloria de .seus mem-
dóees,', ,verificando-se a senta.um aspecto feio, cem -qae existem mais duas Em .seguida, no grânde manUnh,a um vasto circulo de bro�.. .

'

.

. � eiJiradá 'p. o S I e r i o r' dos móveis velhos e enríque- escêles esraduare que (com. expediente.foram aprova- amigos e admiradores, "Correio.do Povo". que teve,'
.') vereddores Heíermenn e. dos ; que, um galp�o Que 80 alunos, cada), até agora dos os balancetes panden Com a eonsumaeão de sua no elr. Henrique Reis BergalJ..
C doso ís.eb b r í I d

-

brl .

'

C
'-

.

. transferência, entenderam as. um leu, constante leitor e
. ar, oso, O;S quete a an- ,a r I g a os a unos as neo a riram as SUllS portas tes naEJ, omlssoe� e, O' eíassés: conserVadoras. 'pres- incentivador, apresenta

.

eum-

dppar,am, o ,pJeoóriQ, Cão .intempérie� ê. antiquado pera os alunos -e que uma Relatõrio do Prefeito VIC tar:lIle significativa homene- primen�os· pela !!lua notAvel

lógoi se- tntcíou a vetação eorn -'perigo de .deseba .. delas, desde outubro de I tor Bauer, relativo ao auo gemo que se realizou em. data promoção, com votos de eres

dos .balanée,e�. e Relatório, mento; que, dps 8, Coito) t 968,/ está Iechada, sem de 1968, que foi' aprova- de ontem, no ,Itajara �ênis cente pJ::ogre6s!> na carreira

do 'Pr.efeifo Victol: Beuer instdlações s a n i t á r i a S realizar examee finais em do por 7 votos'contra um
Clube, onde se fizeram ouvir que tio b1'1lhantemente' vem

. "
,
.". '"'. "

.,' . '. .

_,
'. diversos oradores, 'assinalando desempeDhando ..

", No pequeno expe�hen"e apeDc;ls. uma esta em d�zembrot fazendo os alu- fim branco; nao tendo malS
..

�--

Ii!. Comissão de Bducação, funcionamento, estando ös nos perder um aDO de es,�do ,nQ plenário os u- 1. .....!"IIÍ"ó.��:.w....,_--.;,....---_

? Saúde e �ß�istênci" S�Ci�l, demais e�tupid'a� e exa'l
adias. .," ,:' I

teado'res Hafermann s'
desencumblU-se da mlssao lando 'mau ,cheiro; , com •. No expedIente, amda, Cardoso.' ",'

'�e que fôra eDcar,rel'�d,a, p�rigo_ iminente de, conla. 'foram .lid_Cs os ofí.::ios do: Os ,ereado�es Orlando
/ a,?res�n't'ando um Reilltorio mmaçao;. qU,e, as prof�s sr. P!�feIlO, respondeJ;ldo .Bernard,ino da Silva agra.
sobre o estado em que soras e ,professores" q.uan, requerimentos do Vereador decia ao sr. Prefeito in
enContraram O- Grupo Bs� do realizam neceSSidades Norber.to Hafermann a forma ões flôbre ir i a
colbr

.

Abdon
. Bati,slll! e'!1 fi3iológicas, tem q�� pro- �relexto de acqulslÇ�Q Qao d2 ruas' e o ,sr. rD�I.

face d� u�a denunCIa d,� cUfar as
_ casa,s v�zlOhas, Irregular d� veículo e CUIa cídie Menel, apresentava

que, . naquele, eSla�elecl' p�rque nao eXiste, IAslala: comprovaçao" c�stou �08 voto de' louvor pelo i'nte
m.ento· de )l1:n5100 eSla?ual çao. para o _professorado, cofres

..

da Prefe�furö. u�a resse do sr. Prefeito em

estaria� o�(>rre,!do. tr,re' e que, a d I, r e lO r a Atem despesQ, de me�o mJlhao atender reclamos da Es
'gul�rldades ,lOsanaVelS"QO,S recl�mado. dl\:,e,rs�s vazes ,�e cr,l:lzeli:'os élnllgos, para 'trada Ribeirão Alice.

.

qUlJlS esttmam .as aUlorl' a quem de duelto•. sem Juntar cerca de 300 docu·
dades do ensino e, parti êxito, 'com falta de male mento-s e, outro, de w.s- ,Yinalmente, o vereador
cularmente, o InspelorJ rial escolar e didático, posfa a, um requerim-eOiö João Lúcio da Costa, atual
fazendo vista grossa. •

O verea!;ior Dolcídio de informacõ�s .
do Vere.

'

e.L: do Govêrno M':lni
.

O-Profêssor ErVet�éfi1or 'Menet, seg'iHdõ ao vereif' "'dõfJõãõ--riiffitrrrotãrãõsó, C1paj;;fra Cä.ma'rä. u8àV-.

Dolcfdio Menel, apresentou dor Hans,Gerhard Mayer, em ,que o. P'refeiloJ Muni· da palavra, solicitando a

'relatório d� 20 Hens, rés, vice�presidente da CasZI, cipal Victor Bauer I��n· prl;lsenç. dOI ,ereadores

pondendo iuo'tamente, com .ocuparam'se longamente tava· não poder infor"\ar Norberto Hafermann
.

e·
:..-----------------'�

os demais membros da do lIssunlo, deplorando o ao requerenle ,sqbre reco- João Cardoso, para que UComissão, s�s. v'ereadores e�t)ado de abondonq do 'Ihimento da Taxa de Diver- ouvissem o que tinha a Banco do, 'Brasil 'ma
Hans

I GerhéJrd Mayer e estudanle jllraguaense, em sões Públicas, porque laI dizer' COql respeitó: aos

Arfon'so Franzner, em r,e- que.os,alunos sãojudiados dispo�ição -não existe no pedidos de informa,ões, rece'be reforro He'ro'I·C·a'
sumo o .segufnte_: que, a ante uma triste realidade atlllli Código Tributário, que abtes refletem a� in·. y .

"

capaCidade . máxima do I que, :::ertamente,' O' Gover- código que o pró ,P r i o capacidade dos dois' va· R d
.

·

estabelecimento 'de �nsino flador Ivo"-Silveira e, quem tTereador Ci,lrdoso, tempos readores� Qoe não se dão Tivemos a oportunidade, O OVl.a
..

. ,

. afraz aprovou em meio de ao s&r9iQo de examinar de receber comunicação, \
.

I
. ,

- discussões e apartes.
.

-

os documentos que, pe-, de. que o. Banco do Bra' _Est,rada: Municipal do
.

, ;

..

:.,." T'j''.rl·","l�'.;q.,'U:,.:,·,e,' ,-'T·ra··.. ·q·,'u.e
O Vereador Han·f riódicamente, são envia- sil S.A, local, reCebeu PoçoOrande, pertencen·

• _.'
Gerhard' Mayer, ao se dos à. Câmara pelo. Pre substancial reforço, gra, te à Guaramirim, está'

____;.,ocupar do drama do Gru- feito e que, preferem ças a compreensão do resistindo herôicamf:lote
""_ po Abdon Balista, fazia apenas tumultuar uma ad- seu diretor, dr. Pau lo às, inv.e,stidas dàs pesadasD"'J'zem as m'ás ll·ngua,s.,"que o vereador Hafer· AI V

.

. .

I Konder Bornhausen que' .

. veemente .pe o ao erea- mlDistração vo tada ' "ara '
. viaturas. 'Estrada qUe

mann, fiado Quma inforIpsçâo de se.os cupinchàs; dor Haferm,ann,' que 'se o ll'abalho, 40 que traba· recentemente ,recebeu da. mais parecia caminho de
requere'Q. informações ao Prefeito' Victor Bauer, facta ter muitas fa(lilida"; lhar para o engrandeci- edilidade, o titulo hOBO-

roça, acabou por inte;re�
.�bre a�quisiçãO �rregular de cerca' de 15 veículo�. dé,S' � am,izades 'noe meios mento harmonioso da Co· rifico de "Cidadão Jara, sar os moradores' do
� PrefeIto gastou 500 contas 8 provou ao maIs admiÍliatràtivos estad,oais, muni,dadé Jaraguaense, guaense". norte-nordeste do Estado.
lDoperant.e ve.reador de 1�68, q�e tudo e�ta�a ,den-

I
e ser -amigo do peito do assegurando-se o direito Indústria, comércic" e.Pata demandar ao litoral'

tro da lél. Saiu do :plenárlo çomo u�. r�I?,' arraza- deputado. atual secretário de voltar' ao'. assunto, lavoura devem ter res- 'e às praias.
I

do com t!1nto azar de entrar nu�� f�la que o ,da ASllembléia, ,Ademar, quando se fizerem pre· pirado aliviados com a

dt:smorab�ou. Desmascarado tão lDoplnadamente" Gárcia Filho, para que se seutes os vereadores Ha- noticia, que' dará novo
'O 'Prefeito Arnold'o

fOI a um reveJ;ldedor de veículos da 'praça e, pas· preocupasse com o estado fermaon e Cardoio qUI desafôgo a08 problemas ,Bylaartit, com!Jreendeo-

80� uma descomJ?ostura .nos seu_! �bretores, que de penúria dos estuda0' abandonaram o plenArÍ'o financeiros dos munic! dO,a importância da ma·

teriam 88 �sQ.ue�l�o de IJ;lfor�.ar ao tref��o verea- tes do Abdon Batista,. ao para não ouvirem as ver- piO,8 servidos pela agên. Dutençãq de tão impQr·
'dor, 9ue a acquI�lç�ó estava. tudo legal. Ao que eDve. qua se fechar para dades que de'eriam ouvir. cia bancária local. •

tante via de comunica-

08 diretores teriam respondIdo: "Tambem você çl1o, resolveu libertá':'là
não pergtfntou '''. , .

de sulis sinuolidades. E
-x.;....x- O' 15' M

· :

d E'
.

t d' d 1 '9 6 7 ,acabou alargando afamo,:,
Enquanto o vereador ßafermann entrava 'pela S "a I S'

.

O' S a O e· sa estrada, cortando as

tubulação, o seu colega, de' dupla tambem .entrava
.

,
.

.

,

-,
'

'. j'
.

.

curVa! peJ:igosas.
pelõs canos. Fiado n_os seus companh&iros, que -

. ',- - E, pasmem os leitores.
lhe servem de conselb,eiro, req�ereu infprmações Em no�sa edição de 26 arrecadou .CrS J311.839,18 e, JoaçabtJ, J� não é mais uma sim-

ao Prefeito Victor Bauer, querendo saber quanto de meio de 1968. �stam- �P1 1968, surpreendeu as encaminhou' á nossa reda: pIes passagem pata
.

8S

tinha arrecadado 'de Taxa de Divörsões públjcas. pamós artigo, relacionando finanças éstaduais. com ção o Albilm-Comemora- praias. Um levantaÍnento
O. Prefeito r-espondeu que não podia informar, por· os 16 municfpios que mais uma a r r e c iS d a ç â o· d'e tivo do CinquenlenáriQ 'do feito pela municipalida
que tal' nomenclatura não existe no atual Código contribuiram para a receira NCr$ 2.206.211,26 M�Dic,{pio de Joaçáb�; de, 'acusou a ,pa8sagem,'
'fributá_rio Municipal que êle mesmo, vereador do Es t a d o de Santa Ao noliciarmos o acon' primorosamente Qrganiza;- pel� Poço Grande, de 800

Card'Q8Q, um pia aprovou na fâm�r8;.. 4- ca:.a do Catarina. Na ocasião gr'i', te�id'oi dirigimos da nossa do"temlo como redcuor' viaturas, em menos 'de

vereador Car()'080, ao recebe do Prefeito o Ates· famos', o
"

Município d� 'mêàa d� trabalho um apêlo respdnsá'vet o'' sr,' dr. t�eis dias. E resiste' he"\,
fado d-e Burrice" ficou dêste tam�oho"Jperante 'os Jal'aguá do'Su"em 80 lugar; aos encarregados que nÓs A I e xa n d r e Muniz de rôicam·ente às investid,as
seus atentos colégas, O ac�ntecido 'Ieuibr� ';Im ou- com uma arrecadação d�' forneceram os da,dós esla': Queiroz, direlores econo- 'dos pesados camin'hões

tro caso sucedido com o fJDado' dr. ArqUImedes NOr$, 2.208'538,48, em tísficos, afim de que o micos os 'srs. Djalma ,ei dos veloses carros' de

:pantas, que quand9 vereador, um di�. apre.sentou meio di 195 municípios município postulante, veja Ouriques e \Vilmon M��cós passeio>
.

,rojeto de lei, iS,entando os �XP�,dlcl()�rlos do_ càtarinenses. " sua posição, corrigida, e secretarj�go, pelo", "sr. .

Uma ót�ma providên·
irmpô�to de translIllssão "Inter,Vrvos.. Oou�e, �nt�o" corno unidade calarinense 'LQiz.,.C(:rlos Forbéci. '.' c,ia do

.. P�ef�ito' Bylaard'. '\,

80 vereador, um côlono Ae.l�etor,cld�,. �oJe N�r�9- .
� e;c e b e m�o,s, agora, que contribui sobli�maDeira .

" .14'",
•

... ,"� aq.uéla óbra � �regen-
t Rai,nos, infórm�r ao infortunado colega que. ês� i!_te�clo8o, qfíCIO. do ,'.�r. ,para os ,cofres d�>Estado �?n;rp� ��radecld08 p�ra, �la ,c�m�! admlplstrador
im,põsto pertencia 'ao �8tado e não ao MUOlclp��. EDlr" J •• CeccoDl, Ch!fe.,de �Santa Cata�lOa:' na manlfestaçao e pel� remes·' escl�rec!do, 'aJ?licando
Dep'ois' disàÓ�·.;hunea. iDail apar�ceu ;Da Oa.m�ra. "

de �11>�Dete �d? ,��.efelt? quahdàde de muolc{plo.que ,�."d? all>�m e. dOIS exeDl" os'41n��.lr9.s púbbcps on·

, EsperJa��e, qpe,. 9Pm eS8�,de, mergulha� ..

0 _U � � ro�,,_ Ant.!?nl�. C?PP!� ���emorou '�nJ, �� de pl�r':.s d"a �evlstél do Spl,. de êle' é peQesSârlo.
.

� b8stunta;,nqu; monte 4e,.:,. ''', �c�bar� por s.ugerlr faze_ndo ,refereofla à puHlt. �g�to. de,)2�7.!:.0 ,�eul·e�Jçao
,182, que Jpealrza '. Parabens .ao� Prefeito

uóu�" I
férias riasf�1ide&' l�li�tati'V.. , .porqu"e .Sl,�a,�g..J ,caçi!0i.es. r a dJ1,� n � o a .��IQ.g;Qente,��l'i:� ,\

.

. ';_;! ,'" ��,���I��dalJlt{Jte o c�n9��!-'-;, ;Mn.�I�Q "�ylaardt, .eJ!!
r,.per. OI ,colegas' e8tari'6;�stou.rando d. rwo.., por .lJusenCIG do.,Mil�!�fplo de . ,o...;s�rvlçq de

� �Flaçoe� 'fe�arJ.O de
".:: J,o �ç êt:Ö.-(i'J] ;�9m� ds. tôda coletlvl-

d�ntro. .

.

'" .' -',' �' �<. Jo�çaba ,qu.e, em 1967 Públicas ,do MUDlclpib·'dé· oOomdo 'elti·'1961... , :_, 1i ;.!ttid·�rDotte'L:catarinens••
.

�

�

Se você teme vocaçio' para o desenho artfstico
e deseja aprender a arte do Desenho Publici
tário, ingressando ouma�' carreira emocionante
e rendosa, a "WEG" lhe oferece esta oportu,
nidade.

-'
'.

.

.

Os interelsados serão subm�tiqos a testes nos

escritórios da emprêsa, a Rua frof\ AntÔnio
'Ayroso,'ß3, a partir das 09 fhora8 elo' dia 15 do
corrente.

'

\

\'
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"COßl{110 HO POUO" MUDA S qpmunidacão . Homem de "tubo:de '�nsaio"i' .

]undoção; ffrlur Mul/e;"�' 1919 . "
,

Comunlcams, para os devidos fins e efeitos, .' "LOND�ES, (UPI) � ::6, "Nature": disse ser'
) " Fr""f�r.i fÍ O,,.••�"t�/! que pelo dtspôsro ,na Portaria nO 252 de t8' de a'brll Uma noticia de que: eíen- Justificada 'a p43sq'Úsa, e

, "c�=!z:()J;���!�t�:da;: I'
I<

-" ,,' de l�68\ e;SRI28'�de 12/2/69, de, Presidência do lnetl- tistas britânicos .deram ressaltou' que: "êstes não'

'.,. 19118 �
.

, '.'
,

ruto Brasileiro de Desenvolvimento Flores,al" foi um grande passo, na �i s,�o homens pervertidos"
I

Diretor
' Lâr'ãöjéir'as, Pê'cegúéir'ós, permitido o exercício dá caça de aCQrdo comes ração de criar o homem de cascos. brancos, realí:

Eugênio Vitor Scnmõi:ke) KakisRIros, Macieiras, Ja- peculiaridades regionais, e' são pr i v � t (va�s para em tubos de 'enssio,"fàz zan!1O experiências s6r-
-, ..,' ;,.-..:" botíoabeiras, ete, Roseiras amadores devidamente Iic�Í1ciados, pelo IBDF e Oe- surgir Uma conteovérsía "dldas emsêres bumanos". ,

ASSINATURA:0 Dahlias, Camélias, Ooní- parramento Estadual 'de Caçä e Ilesca ,_ �:�, ,_ nacíonal, partlcularmen-
'_ Itntr.etanto, porta-vozes

A'nual . . -; . NCli 11),00 feras, Palmeiras, eto., etc., O período de caça lerá', j'nici,Q no dia .101 de Maio te entra 08 rellgfosos. eatölícos, liderados porSemestre . .. . ND-S 6,2,0 de cada Bno e término' em 31 de AgôsIO:' -
-

" . Os porta-vozes oatölí- um auxi I i a r. 'do caro
�vulso. . . . NCd ,0,20

.

PE'QAM' CATÃLOGO ' " 1:. -,

'1
'

Número akasat60 . NCrS 0,22
'

O artigo 6. da referida Portaria -estä. :assiJií redigido':- coa expressaram dúvidas dea John Heenan, enfa
,

,

I � 'iLUSTRADO "A especificação da 'árell destinada ao exercíclo da a' respeito da moralidade tizaram que a, íãéla de,
BND�RÊÇO:

. L Id S Id I caça em .cede Estado, será. procedlde anualmente dStf experíêneías de labo bebês de "tubo de ensaio"
" çaiJaa Post.l; 10 eopr) o

.

e e
pelo Delegado Estáduel do IBOF, não poderido.abra ',ratório; na Universidadff não' 8'6 :'coaduna' eom o

t\venida MaL Deodoro, 210 - CORUPÁ - -;-
ger mets de 1/3 do eeu.terrÍJ6_fió,", ..

,.,. "

de Cambridge, onde um ensinamento da -IgrejaJar.gouA_�1);Sul o"� s:, �atarhla c:;:::.C::::;::.C::::::::a.....c::::::.<eor<:> No Estado de, Hante} Catarina; é a, S'eguinre li óvulo, humano foi fertili· Católica" I,

'

,

",.

.
'.

,-," -

',' área'permi'tlda pära·a .CdQa, no<exerctctojíé 1,969: zado"'cofDo esp�r,m�,e(ll"Outro·teólogo o atõ l í e e'
� 9' <�.�, Geruvs, Iotnvllle, Canotnhes, Ireíôpohs. 'Sta. Cecilia,' 'tubo d·e ensaio,

_

até) .pro-. padre 'J9hn Mac Dooald;; ,-�

Registro Civil �dital,Il. 6875. de 12/3/69 Campos Novos, Presidente Geruno, Joaçaba, Salto duztr-se um embríäo, .dísse que a Igreja acha�

Aure� MüllerGrubba rficial Alvaro Vasel e Veloso, Monde], São Miguel d'Oeste, Campo Erê, Porém, as expariências va Imoraís as experrên-
do Registro Civil

..
d�, I. O,is- ,�ila M,arkiewicz ,

Abelardo Luz, :>onte ôerrede, Modêlo, Anita Garibàldi, foram acatadas por parte cías, damesmaforma que
�

São Ioequím, -Llrublcl, Vidal Ramos, Lauro 'MUller, .das mulheree estéreis que a inseminàção artificiali;, '

trito da Comarca de jaraguá Ele, brasileiro, solteiro, leetnto Machado, Tai6, Papanduva, Mafra, Lebon pretendem fill;lOS. _Lady
.' ,

.1<
dó sur; Estado ,de' Santa lavrador, natural de Régis, Metos Cosr@, /.�gua Dôce.», Benedtro .Ncvo, 'Summersldli; membro tra

.

< f

. ". Catarina,« Brasil., Jaraguá do Sul, domici- RIO Negrinho, Imbituba, Oaropava, Paulo Lopes, São balhista da Câmara dos ,I Vende-se;
.

Faz' Sãber que' cOIJlparece- 'liado ,8 residente. em J
. <öl. A P I T b

-

C
.

'

L' d··
.

d t
,\'

,� rarn 'no cartório ,'"e.xibindo os Ilha' da Figueira: neste ose, ..,10. maro, a boça", u árao, 'riciuma, Ara· ' or es e ar en e ,propug· ,.' '. ,

T'" h
"

d' "'d' I I' d' t °t f'lh d F d
. ranruá, Sider6polis, Bigua�ú," Ce!so ,.Ramo&, Itajaí, n�dora' �os diretos I�mi I'. (es tac orros{ocumentos eXigi os p� a et IS � Oi I AOlb e

t
re

V erll� Blumenau, Indaia!, ,Ascurra, Concordia" Bom Retiro, n.IDo��_.dlS8e:"I8to poderá pequenezes.' .'
afir.n de se habilitarem pará co

d "'�118 M !r.� ad� Jaguaruna, Brusque! Penha', Uho�lJ" Gaspar, Tijucas, slgmflCar" que nenhuma Melhores informaçõescasar·se: V el a afIa opsc Nova Trento, S. jo.lIO Batista, Sao Bonifácio: Urus- mulher fIcará sem um na Av. Mal. Deodoro
, aee •

". I' I sánga, São Francisco do Sul, São "José, Do Cerrilo filbo lIe o desejar". ,

.

Edital n. 6:873 de U/3/69 EI�, �rasIleIra.solt8Irs, Campo Belo Ido Sul, São. Bento do .jul, Anilá.polis; O autorizado jornal da Fonseca,. ])15 ;,
Hilberto, Hór.nburg e �:>méli1tlcad' bnatl,lr8tI Ed� Rancho Queimado, Rio do Sul, Timbó,' Guabirubà, e ci�ntifico "Nature", noti-

v

Frida Oestereicb, _a�saran .u, �, nes e �. jaraguá do Sul.,
.'

ciando as experiências VERS'OTEle, .brasileiro" sQlteiro, tado, dO�IClllada
.

e ,r�sl. Informdmos, outro&sim, que podem s�r objeto de de um, grup� de três ho- \_
'

.

.,..

'

lavrador, 'naturál ',. de denr e� I:h:: da n�uel�8, caça,/ as espéCies definidas na Portaria, cuja 'relação �ens, _

chefiados pelo fi- Durch dieses verbie-'
Jaraguá do Sul,· domici- n�s e I-&IS ,ri, �, � �,. e,

se encontra a disposição dos interessados, nas s1ologIst,a I
Robert Ed- ten wir Familie, RudoU

liado @ resideD,te em Rio. �I�.en� M:�kl�WICZ e _de Agêo�ras do I�OF e Deparlamtnto Bstad!lalde Caça wards" disse q!1e as téc:' �ell unseres I,and 'zu Be .'

�a ,Luz, neste distrito, o la • ar l�WICZ. : .

I
e Pesca do Estad.o, . \, "

I nicas poderiam um 'dia treten und· wir kommen
� filho de Willy Hornburg Edital n. 6876 de 12'0/69 jOinvllle, (SO), 20 d� fevereiro de 1969. 'ser desenvolvidas para nicht ,auf was 'passieren

.

e de Frieda Ramthum . Adalberto Jacobi' e "Darcy Pereira, Belegado Estadual do IBDf tornar, "possivels produ könn-te.·
'

. " Hornburg.
. . . ,Alzira ,Bublitz

.

" (transcdto pI Depto. Estadual. de Caça e Pesca, ,em" ção de g��nde nú�e,rol Jaraguá, ,do S�l, '28.
Ela, brasIleIra, aoltelra, Ele" braslIeiro, fljolt�iro, Florianópolis 25 de fevereirO de 1969)

. de embrlOfo>S hum.anos Februar 1969 <

doméstica, nasçida em
.,. " '

extra útero, fora' do cor Irma Ram'thun 'Fischer "',

J á d 1 d
.. auxiliar de escritório, " ' .. 'h

' ',' \'t!
.

li:��gu e �e���nteoml:.!; natural ��" Jaraguá- d� MUßlcrplos óßde .8 caGa é proibida de acôrdo po umano. Alf're(to Fischer

Garibaldi, ,neste distrito, Sul, domiCIlIado e �r.SI' "

Portarl"a 2'5'2 do '1 B 'O 'F' •. C·
,.',

t'
", V·

t
..' .' "I"

_ filha de Oswaldo Oeste- dente á' .rua fUo ,ßraLco, ,com' . a ß. .• •.•. .-

.

alxo es . -aZIOS .

-

h d H'l'" S h 1 nesta CIdade. !I1ho de. "

'. '�.,. _' .'.

�' e ta.b.oas ,.(tarn.anho. ,uÍlifdr,m.e) p'ará c.aixas, '

reiC e a I ua C U z
Henrique Jacobi e' d8 ,

Araqu�m, �arra Velha,. CamborlU, Itape,!,a,.Por!o - , .

Oestereich.
.

-

Maria 'Schmidt Jacobi. Belo, São MartInho, Arma�em, Gravalal, Florlanopohs, vende·se na Soe. Gráfica AveQida' Ltdà. I

, Edital 1;1. 6874 de 11f3/69 Ela, br8siletta, 80lteira, ßraç? do N�r,e, Orã9 phf�. lRio For>tun� Santa.,Rosa _,---

Placido Antonio ,Rausis e ipdustriária, natural' de dT� ;Imda, JlI_o LMudgerod, �rlean�, PIedras MOrand��, çscrilório) de advocacl,'a uD.r. A.,.DAUTOtf
c, M" s· h' Guaramirim"nesteEstado, e e ,e alc. orrQ!J IIumaça, . çara, ,ara.ca)a,
"armen lrl8D. tIQg en.d .

"I· d "d t
I Nova Veneza Meleiro Turvo Tiinbê do Sul So'mbrio

'
, E='"_--

\ '1 b '1'
.

I'
,omlCIla a ti reSl en e

S- J
'- d' Q I p' , O' d

.
.

"

, consultas, -parE;:r�eres e ,ações
.

E e,- raSl eno,so teuo, nesta cidade filha de ao oao o.;;tu, raia. ran e•. \Alfredo ,Wagner, '..", '

lavrador, natural de Walter Bublit� e de Irma Angelina, Leoberto Leal, Antonip çarJos, Major Ger· ,> CARLOS ADAUTO': IIIE'I'R.A
.' ,-

'

...trabàlt;,istas
G:uarami�i�! ne'ste Est�. Heldeck Bublitz.

-

.

cmo,' PresidenteNereu: BOlUber�, Dona Eqima, Imbuia, .

.
"

_
_

. ,', €ív,eJgr" .

do, -domICIlIado 6 resl-
.

!luporanga, Aurora, Iblrama,' Wltn'lorsum, �íillete,,_ Rio e
'

'cbm,erciais
dente em Guaramirim" E para que chegue ao co do Oeste, POU,50 Redondo, Trombudo Ceolrc:il; \ tau- ,JOSE GERalDO RIMOS 'tRMOlO

. ,cr;irninais;
neste Estado, filho d'e nhe'c;mento de fodos mándei rentinb. ��teolândia, Monte Castelo, Rio do Campo,' "adVogados' fis'éais .

AI;ltonio Placido Rausis passat: o presente edital que .Major Vieira, POlIfe Alfa, Frayburgo,
",

Erva! Velho, inquilinato
'

e de Dircy Peixer R.apsis ' será ,publica4o pela imprensa Tangará, Pi,nheiro preto,' Videira.
.

Rio dás ADIas: 8dm�istraçõe8 e ven�s de 'hnóv�is .

'

, '
",

Ela, brasile�r3, 80lteira, e em. cart6N3 onde será, ArroiQ Triilta, J::reze Tilh3s. Ibicar�.'Pir�lublk ,I "iOél, rua do príncipe, 494, coni. 3, lO>8Jltlar' ;

" industriária, natural de aUxado anrante 1 pHas. - Se Marc�linó Ra�os, Capinzpl, Quro, Pres .. Castelo Bran- :1"
fone n. 345,6 • JOinviUe"!,.SC:

.

,Ja!'agu�. do Sril: ,.domici- alguém souber de ilgllll) im- co, ;Lac�rd6polis, labaM, Calanduva, Irani,' IIÓ, Séára. . . \
' '-',.\. ,

liada e residente nesta p=dirii ato acuse-o para os Xavantina. ulpumirim, Xaxim, Xanxerê, Vargão; Fachi .!!111........_.•'.' ... ••c!dade, filha (te SjlvinQ I ÍJns ,legais. ó.
e

..

. nal- dos, ,Guebes, Cachambú do. Sul, Aguas de Cha-
, Stingh�� .. �,Ae Maria AUREA MUL��� GRUBBA pecÓ. Mas,�aran�ub�, São Carlos,

..
Caibí, Palmitos!,

Bortobn� Stmghen. '. O'lclal·' Saudades, Cunha Pera, Coron�1 FreItas, Nova Erechim;
,
..,

.', .' .'
'

Pinhalzinh?, QUllomlJo, São Domin5ros, Galvao. São

-���������� Lour,:_nço, h�plranga, Romantilha, Guara,ciaba. Apchie·
,

\
.

'." . ta, Sao Jose do Cedro, Pêllma Solii1, Gua'rujá· do Sul,
.

'0" I.· 'H
-

d S''-I· Oionisio , Cerqueira, Campo Alegre;· Luiz Alves, :A, Família de ' I '

'� r.\ LUIZ, enflque a i velra S�hroeder" Pomero��, Rodeio, Lontras, ·Atalantas, 'Cuilher..e SchUi'lke,-

'A D V O G -A D.O
' RIo. do Cedro" CanellOha, Aguas Mornas, ,Ibineopolis, /

.

.' ,
.

Peritiba, Bom Jardim Serra, Três t3arras, BóL Cam- 'co.m � n i c a
.

o seu trágico desapdreêimento,
,Max Roberto' Bornholdt ' bcri�� Piçarras; Naveganres,._ ChllPecÓ_: .Caçador, ocorrlâo às 8.10 horas,do dia 6 de março de

SOLleiT'ADOR
- .CurtlJb�nos, Lagur;Ja, Porro UOlilO, A2:_rolaodlö, Lages, 1969, com Ö' idade de 65 élnos 'e' 11 dias.

,. Corupa, Imaru(, / ,.
'

Por ê�te ín'ermédiô agradece. a tôdos os
I Direilo do Trabalho, riscai, Cívil, Comercial (transcrita pelo D. E.)C. P., em florianópolla, Z5/fevereiro/66 parentes, amigos e conheCidos ql,le velaram, (;)

Administralivo, Penal � Assislência 'juridicB perma-

'

seu corpo, que acompanharam o féretro até

ne.nt� à �mptêsa _' Desquites:- Cobranças Invenl'á- A 'V' 1,\S 'O
su. última.morada, que eóviaram flôres.. corôas

rios --:- Questões de .terra, _ Naturalizações _ Pare-
e manjfestél�ões de pesflr, em especial o Rev.
P�stor Egberro Schwanz, pelas'.suas conforta-ceres, 'etc. ..

.

'. A 'C· E ",. 'F d 1 d '5 t" Cd'.

','.,
- 'I aIXa conomloa . e era, e an a' a" oras. palavras em casa e pe�anle o tú�ulo.

.

.

Rua Marechal Deodoro, 141, (ao lado. da EscolêY tarina, .Agência de Jaraguá do· Sul, ' avisa' ao . Jai'aguá do Sul; março de 1969.
�emlOgton) ,

P 'bli oh" b d d'
�

.

.
Vva. Maria-' Ana Verch Schünke a filha'

'B'in joinviHe: Rua do 'Príncipe, 115 \_ 10 andar _

.u co que'rta ... aO'dse a erta, 't�' Ia 3 'La 23 �e 'Edila, ós filhos SigoU e Reriato, �s noras'
slIla 14 - fone 3141. ,," março, a ca eira e empres Imos sou consJg- CacHda e Natalia, o gênro Guilherme, � nétos

����������lnaç�:�gllá do Sul, 26 de fevereiro"de 1969. I...e •.o.p.ro.g.e.ni.to.r.__.' .........
""', , .

. r '. �
r ' \

rr� .;,::::--:--===--===
'

. ;,....__:::=======--=-=-::=o:::::;:'=-:--==�, '

1 Or; 'C;�!�_���lter
.

.

� r··
..

·�'···A=M·:·�i�i
....

<:ru�$àAi
..

·�···Frijxu'fn·õ·==
..· ..·····..· ..

·'·1II
,.,-,.8. S,

II :' CI;urglã. a.ntl.ta R�lo.'�· �J'
1'1, I 'I'l"l:.: .

,

Atellde com horas, marcadas, n�s horários: :'�jI
•

,. \ \ íl�' •

,

II
'

II ': MaBllâ - das 7,30 às 12 hs" :
11./ II '8' :

I ii .

, II H'
�

. :8.rde. - das 14 às, 19 hS,: .. , I
7. ' iJ

, II Avenida Getúlio Vargas, 198 �. Jaragu� do Sul �. S�D'ta Calàrina II, f� <, Aventda �etuho Vargas (Ao lado, LOjGJS "Dalpró") il
,". iI rl

'
. JA..aA4itlJÃ. DO �S(jL . i}'======-=-::::a=:== ' '## .,::;p.. _. .,." ::::::=.::__:___ '== -==--=�.:::ti •. :,:,:....r,� � .,��, .:J �';.:." " ·�:� ·�··,,,·�··.·'!...o, �.�

'\ )

,�
.

, ,.

t' A gr ade,cime 0'10

I
I'

- )

,
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,Ind. 8 Com. L8Upoido João GrDbbl S�A. �

!C.G.O.M F.. 84 4.31 824)
Assembléia Geral r Ordinária

.
. CONVOOAÇÃO ,

Pelo presente edital, Ião oonvocadoB os senho·
res Aoioniatas desta soeiedade a S9· reunirem em
Assembléiá Geral Ordinária,' que �9 realizará no
dia 30 de Abril de 1969, as tühoras, na séde sooial
desta sociedade à rua JoinviH.e 328, nesta cidade,

250213,20 afim de deliberarem sôbré a' seguinte, ordem do dia •
.

to, � Exame, disoussão' e votaQão do rel.tÓrio
da diretoria, balanço geral,-oonta de luoros e

.

per-
27.170.29 '"das e parecer do oonselho fiscal, ,referente ao exer-

415.444,24 oÍmo d. 1968.
.

( . 2° - Eleição. da diretoria,' oonselho fisoal é
,

s�us respectivos suplentes. .

'

,

3° ..... Assontos de hiteresse seoiltl.
.
Assembleia ßt!ral Extraordinária

'OONVOOAÇÃO .

São convidados os senhores acionistâs desta
·sociedade, para a Assembléia Geral Extraordinária
que se realizar' no dia 30 de abril de 1969,'às 15232204.49 horas. na séde sooial depta sociedade, à rua Join·
ville 328, nesta oidade� para a seguinte, ordem do
dia...

1) Aumento do oapital social.
2} Alteração paroial dos ,estatdtos da sooiedade.
3) Asé�ntos d. inter6sl!e s�cial.

.
.

Jaraguá do Sul, 25 de fe,vereiro de 1969.

.

LeopoldO João.Grubba, Dir. Presidente"

,

490 05'0,00 Ião fllairer
1.037.926,63 oapital, -fundo de. re8er�a legal, fun�u

lIe reserva espeotal, fundo'ae depreCIa
ções, fundo de depreoiações cta. reu.
ativo imobilizado, fundo p/devedores
duvidosos, . funáo

.

di iilesenvolvimento,
312747 94 �llDdo. es�ecial aum�nto oapital, fundo

. , IDdemzaçoet trabalhIstas
fllalvel
contas oorrentes, oontlll oorrentes espe
citlis, titulos a pagar, dividendo8, lucro8
em suspenso, impôllto renda retido . na

fQnte, saldo à disposição da, assembléia,
oontu a p,gar. funrural, em,réstimo
banco do brasil S.A.-O O.A.I. .

Co.pelsados
I endOtJSOs, oauções, fundo'd. garantia

2M92�.22 do lompo do ••nlço
Nor•.•�!.!��:: Irmãas Emilleodörfer IJ. Com. I hnp.JaraguA do Sul ._ SO•.20 de fevereiro de. 1969.

Assembléa Geral Extraordinária
I

206,471 Comércio e Indústria SchmUt S.A. I

Diretor Presídente, Arnoldo L. SohmiU CONVOCAÇAO
Diretor Gerente, Damasio Schmitt São convidados o. senhorel!l acionistas desta.490050.00 .

Eugênio Vitor Schmöckel...;.OR-C-SO n. 1.605 sociedade, para a aS8embléia geral extraordinária,Ncr' 1.037.926.63 DEC-51.083 . '

a realizar-se no dia 30 de abrU de 1969, .14 ho-
Jaràguá do Sul, 31 de dezembro de .1968, .

_ "L' P- d' "ras, .na sede social, à Avenida Mal. Deodaro da
L�opolci? João Grubba, Dire�or presidente DemoDstraçao da Conta ucros e er as Fonseca, 557, em .Jaraguá do Sul, -para deUbera-

Edlth Hardt Gru�ba. D!retor ger�nte encerrada em 3 t ele dezembro de ·1968 rem sôbre � seguIDte, Ord�m do, I?la.Alvaro HerIDg, Diretor gerente \
. .

� 1 - Aumento do Capital SOOlal;
-

d d' L ·P d
'

O é bit o 2 - A]teração parcial dos Estatutos;Demonstraçao a conta e ucros e er as Fundo de depreoiações, Fundo d�. de- 3 _ Assuntos de interêsse soe_aI.
O é bit o

�

preciaçõe8 ota. reavo ativo imobilizado, Jaraguá do SUl, 21 de fevereiro de 1969.
Despesas gerais, pro· labore, comissões, r fondo pl devedores duvidosos, fundo Victor.Bernardes Emmendörfer, Diretor.presidentefundo de garantia do tempo de serviço, de garantia do temp., de serviço, con

'
,

aposentadoria,- salários, fretes e carre· senação do Patrimônio,. Aposentado'
tos. despesas bancárias, impostos e rias e férias, frétes e carretos. impostas
seloS,. provisio para devedores duvi- estadoais e sêlos, impostos federais e

dosos fundo de depreciação, . reserva sêles, impostos munioipais, jaros e des-
-

legal, reserva especial, reserva para oontos, ordc:!nados e· salárioS-:, despIsas
aumento. de capitãl . Ncr$ �07.203.30 banoArias, seguros, forQ8 e lUI, sal�rio. .

C r é d I t o familia, abono salarial de emergência,
Mercadorias, aluguéis, rendas diver· ./ despesas gerais, comissões, despesa
S8S ,'. Ncr$ 307.203.30 yia'gem oombustíveis e lubrifi�antes,

Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 196� oorreios e telegrafol, despesas ve100108.
.

Leopoldo João Grubba, Diretor preSidente material de 6sorit6rio, de,pesas' de \

Edith Hardt Grubba, Dir.f"-tõr Gerente iostalaçõas, lenha, despeS1ls mAquinaI,
Alvaro Hering, Diretor ,Gerente saldo à disposi"o da al8embléia Ner$ 248.263,08

CréditoPárecer do Conselho Fiscal fondo p/devedores d!lvidosos, mercado-
Aos 20 (vinte) dias do mês, de Janeiro de rias, looros e perdas Nor$ 248.263.08

1969 os abaixo assinados, membros do Conselho Jaragai do. Sul - SO,. 20 de fe'ereiro de -1969. "
Fil!lc�l da firma Indústria e Qomérçio Leopoldo Ooméroio e Indústria Sohmitt S;A.João Grubba S.A., reunidos em Assembléia, e, Diretor Presidente, Arnoldo L. SohmiU
após examinadQs os livros de contabilidbde .. o

.

Diretor Gerenie. DamasiG SchmiH
, Balanço Gerai encerrado ein 31 de dezembro �e Eugênio Vitor Sohmöokal-ORC-SC Ih- 1..6051968, são do parecer que. d.evam �er apron.dol, DEO. 61.083 I

08 átos • cootas da Diretoria, relatiVOS ao exerci
cio findo em 31 de dezembro de 1968, oonvoea� Parecer· do . Conselho Fiscal·dos e8pe�ialmente para êsse limo '

Jaraguá do Sul, 20 de Jar;leiro de 1969
"

.•. "

.' Darcy Luiz, Buchmann
,

OtacUio Pedro Ramos
,

.

Paulino Pedri

CORR8IO DO POVO
,

Ind. e CIID. leololdo 1111' firl�ba I. ß. Com., e Iod. SCHMITT S. A.
. C.O.C.M.F. D. 84 431 824

, O,G.O.M.!". nO 84 429 984;1
Relatórió da Diretoria

Cumprindo disposições legais e estatotári�s, Relatório da Diretoria
temora satisfação d. submeter à Vossa aprecie- Senhores, Aoionistas: ,

ção o Balanço Gellil, çonta de' Lucros e Perdas Dando oumprime�t� 18 dispollições legais e

e o Parecer do Conselho Fiscal, re]atjvol ao r estatutárias, apresentamos a sua '!,preciaQio. à BÄ·
Ixercício social encerrado em 31 de Dezembro LANQO GERAL, DEMONSTRAQAO DA OONTA
de 1968.
.' LUCROS E PERDAS e demais documentos rela-

.

Estel decumentos evidenoiam com clareza a tifOS ao exercioio findO em 31 de dezémbro/de 1968,
sltuação econômica e financeira desta sociedade bem "OOlDO' o parecer dó conselho fiscal.

.

os resultados alcançados DO exercício findo. . Permanecemos ao ínteíro dispôr dos slnhQres
•

. Permeneeemos a disposição. na sede secís], acionistas para os esolareoimentos,-que ouserem por
para qualquer esclareeimen�o que os Senhores bem soHoitar.

. "- J
.

Acionis.tas acharem necessärto. . .

'Jaragllá do Sul - SO, 20 de fevereiro de 1969.
Jaraguá do Sul. 20 de Janeíro-de 1969 Oomêreie e'Indústria Sohmitt S. A.

. Leopoldo João Grubba, Dir. Presidente
.

Di.retor Presidente, Arnoklo L. Sohmilt
Edith Hardt Grubbe, Dir. Gerente Balanço Geral en"e.,rado em 3 tAlvaro Hering, Dir. Gerente " a,

B�lanço Geral 'encerrado em 31
'

de de�eDlbro de 19�8
de dezembro de 1'968 A t I v o

Dlsp8nlvel
catxa, bancos, banco do brasil S. A.
cobro especial
Reallz6vel
títulos. a receber, mercadorias, depósito'
pl obrigaç�es trabalhístaa, empréstimo
lei 1"474/51, empréstimo oompols6rio lei
4.242, depósito Sodene, banco nacional

.

de desenvolvimento Econômioo, obriga.187.061,73 Qões trabalhistas, participações "outras
emprêsas", obrigações a elatrobrãs,43.200,89 contas a receber
Imobilizados v

atiy.o imobilizado ota. reavaliação, direi-
tos, pontes e caminhos, construções,
m6v�i8 utensflíos '

e ferr"amentas, veÍoul�.
108 e semoventes, mãquinaa e instala
ções, tmõveís, depõsíto-Ietras do 'banco

.

nacional de habitação, orefíel S A.
CompenSadOS

.

titulas desoontados, Valores em oaução,
fundo de garantia do tempo de sérviQo317.614,01 Nor$

Passivo

A.TIVO

I
(

Imobilizado
Imóveis, máquióas e instalações, mó'
veis e utensüíos, coatratos, Imobiliários,

, .correção Monetaria dos Imóve�8, cor

reçao monetária das máquinas e Ins
talações, correçãõ monetária dos mó
veis e utenaílíos, correção monetátía
dos eontretos ímobíííäríoe
Dlspoll,el
eaíxa e bancos
Relliz6vel a curla e a lOngo prazo
Adicional lei 1474, PetrobrAs, parttot
pações, obrigações da ele.trobr�s. b!-n·
eo do brastl.Iundö de índeníaações
trabalhistas lei 4357/64, eletrobräs, le- .

tra8 do banco nacional de hsbttaçãc,
obrigações reajustáveis FIT,. impôsto
de tenda na fonte, adioional do baneo
nacional dá des-envolviiDento econômi·
co salário família, oontas correntes,,

.

titulos a réceber, qs,ercadorl8s
Conlas de Compensaçio
Ações! caucionadas, seguros
dos

10693,36

(

156,069,46

oontrata
J

Ncr$
, PÁ881VO

fliDlv�1 á cario e a lllnlO prazo .

Forneoedores,' lítulos deseontadus,
contribuições de previdência a pagar,.
impô'sto de renda na fonte!
lio 'eliai,el .

Capital registrado e integralizadó, re·

serva legal, reserva' especial, reserva.
para aumento de. capital, provi.ão
para devedores duvidosos,. fundo de
depreciação, fundo de _correções mo

netárias lei 4357/64. correçlio monetá-
I ria do fundo de depreciação das má
quinas e instalações, correção mone
tária do fnndo de' depreciação de
móveis e utensflios
Reslltada peldeole

..

Fundo de indenizações trabalhistas hn
4357/64.

-

C8118S de Compensaçio .

Oau\}ão da diretoria, contratos de se-

guro

\

. Oa\ abaixo assinados, membros do oonselho
fisoal da firma Coméroio e Indústria SohmiU S.A.,
tendo procedidO o exa'ml do blllanQo gera], d�
monstraQão da conta lucros I perd.. e demaiS \

Com� e liJDut §ClHIMfli1f1f So Ao ).

e.G.O.M.F. N° 84 429 984/t.
.

Edital de Convocação
Assembléia Geral Ordinária

'- Pelo presente edital de .ccneoeaçãe, são oon
yidadol 0.8 senheres aoionistas da firma OOM1i:R.
010 E INDÚSTRIA SCHMITT S�A., à reunirem-as
em ASlembléia Geral Ordinária, que será realizada
na säde da sociedade, ã Es�rada Blumeneu Km. 4,
nesta cidade, àe dezeseis '(16) horae do dia yinte •
trêá (23) de abril do corrente ano, afim, de delibe
rarem sõbre a seguinte, Ordem do Dia'.

.' 1 - Exame, Dieeussão e Aprovaqio das eea
tas correspondentes ao ane, enoerrado em 31 de
dezembro de 1968. _,

'

..
2 - Eleição do Oonselho Físea!' 8 Suplen&lts

para o ano de 1968/1969.
.

í

3 - ASluolo-s Gerais. \
.

Jar88'uá do Sul _ SC. 20 de fe\l'8rliro de 1969.
Ooméreio 'e Indústria Sohmitt S. A. .

Diretor Presidente, Arnoldo L. SonmiU
A Y I S O

\ ,

Aoham'se à disposição dOI ':eenhor8s acionis
tas. na áéde sociJl, 08 documentos de que trlltá O
art. 99, do decreto Lei n, 2 627 de 26 de setembro
de 1940.

..

Assembléia Gera� Ordi.nária·
CONVOOAÇÃO

'

,

Sio convidados os senhores aoionistas desta
lliociedad._e, para a assembléia geral ordinaria,' que
Ie realizará no cjia 30 de abril de 1969, às 10 ho�
ras, ,na sede sooial, à Avenida Mal. Deodoro da
Foltseoa, 557, em Jaraguá do Sul, para deliber.a
rem' sôbre a seguinte, Ordem do Dia.

.

1 - Exame, discusão e aprovação do reJató ..
rie da diretoria, demonstração da conta "Lucros
& Pedas", balanço geral e parecer do Conselho.

\Fisoal, refererentes ao exercício social do ano de
1968;

.

2 - Eleição do Conselho Fiscal e fixaçio d. I

---

sua remuneração; ,

õ' � Assuntos de in�erêss� Social.
Jaraguá do Sul, 21 d. fevereiro de 1969.

Victor Bernardés Emmendö.rfer, Diretor-presidente

oontas referentes ao exeroÍoio de 1-968. oonst.atarãm 1

a "exatidão dêstes dO<lumentos e são de.parecer qos
a 88sembléia geral ordinária os aprove, bem oomo
a todos alos pratioados pela diretoria.

JaraguA do Sul SO, 20 da fefereiro de 1969
_ Pedro Winter.
Silvino Franzn'er
iIfredo Vasel

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



, '

CORRBIO DO POVO $áblldo ,dia 15-8-1969< .' PAgina 4

Marisol S/A Ind. do Vestuário Marisol; S/A Indústria do Vestuário fecularia Rio Molhá S. A.
C G C M F 8� �29 7"" 1

'C.a.C.M.F., 8'4 429 75%·1 ",
I .

.

<

"

: ••• � � ,U.. -

.

"

'., • � , Assembléia Geral Ordihâria
,

'Relatório' da Diretoria
"

, Assembléia Geral Ordinâría "

," .'. -

,.

Senhores Acionistds.
'

São convidados os senheres acionistas desta
Edital, de Convocação

'. Te�08 o prazer de submeter à eprecíeção de V� socledede pare se reunirem em Assembléia Geral Pela presente ficam cunvídados 08 senhores

Sas. o Balanço Geral, Demonstração da Conta de Ordinária 11 realtzer-se no dia 28. de abril de 1969;, aeíonístes desta socleuade a comparecerem à

Lucros e Perdas e Perecer do Conselho Fiscal, rela, às 9 horas, com a seguínré, Ordem do dia. asaembléía geral ordinária a', realísar-se no dia 30
uvos ao exercícte encerrado em 31 de Dezembro de 1) Discussão e aprovação do reletörío da pire- de abril de 1969, pelai 14 horas, na sede, social
1965, conlo�nte as disposições legais e estennértes. torta e parecer, do conselho fiscal, beteneo geral. a fim de deliberarem sôbre a seguinte ordem d�

É, com satisfação que assinalamos o substancial demonstreção da conta de lucros � perdas, contas e dia.·
'

aumento .do volume de vendas, tendo registrado um demals atos referenres ao exercício eacerredo em 31 1.) Dtseuàsão e aprovação do balanço, de-

Incremento de quase 100%. resultado de uma poltn- de dezembro de 1968; .

moastraeão de lucroa e -perdea, relstoeíe da dire-

ca mats ag.ressiva de vendas e senslvel melherla de l 2) Etei�ão do conselho fiacal;
. ,,' toria e parecer do conselho fiscal reterente ao

nossa produtividade. 3) Assúntoe diversos de tntéresse.soctel. exercíeío encerrado em 31 de dez�mbro de 1965' ..

ç:�m a tncerpereçêo, pr?movida em. fins do Jaraguá do Sul, o de março de 1969 2.) Eleição do coaselho fiscal;,
'

exercrcro ora encerrado. da Trlcetagem e Malharle l. P dro Donini Ó' t G t
3.) A8suntos de inter'êsse social. "

Jararuá Ltde., conaegulmos a complementação ideal ' -,

e • Ire or . eren e
I .

" A v i s o

da nosse linha de produção, o que nos permite pre- NOTA: Achem-se à dispos'ição dós senhores
ver níveís 'ainda melhores para o próximo exercício. acionistas os ·documentos a que se refere o err. 99

Continuaremos, como até agore, a aprimorar do Decreto-lei ne 2627 de" 26 de setembro de 1940.
noesos produtos, vtssndo uma maior participaçãono'

'

mereedo, .Com a aplicação de métodos racionais de Assembléia Geral Extraordínária
rrebelho e ainda melhor organiza�ão, pretendemos São convidados os senhores acionistas desta
acelerar nosso desenvolvimento, contribuindo assim, sociedade para, ee. reunirem em Assembléia G�rdl
ainda que modestamente, aos objetivos necionets. BXlraordlnária a 'Jlealizar ae no dia �O de junho de
..JI Queremos .deetecer, aqui, nossos agradecimentos 1��9, às 9 horas; com a segutnte, Ordem do Dia.
a todos aquêles que nos tem auxiliado, funcionários, 1) Aumento do capital social;
vendedores, representantes, acíoutstas e outros. 2) Alteração doa estaíutcs. sociais;

Jaraguii do Sul, 27,de fevereiro de 1969 3) Aseunroe diversos de tnterêsse social.
, "

Pedro Donlní - Diretor Gerente Jaraguá do Sul, o de' março de 1969
'

I
\ WiflanQ Hesee - Diretor Técnico Pedro Donini, Diretor Gerente

Ivo Fr(lz' Hasse r Diretor de Produção

'ferner Schuster\ - Diretor Plnencetro

Balaliço Geral/encerrado em 31 de
I

. 'Dé�embro de 1968
" :&("T I 'v o

Dlspnnivel, -

'Caixa e bancos,
8eallzével a curto prazo
Devedores por dupllcetas,
chtques em cobranca, valo·
res ii receber, banco do
brasil S/A c/vinculada e

impôsto de renda a com

pensar
Inventário� e Almoxarifado

"

8eallzlve1 a longa pJ8ZÕ
'

D e pós i t o 8' caucionados,
obrigações elelrobrâs. depó
sito p/obi:igações trabjllbis
las, obrigações rrlÍbalhistas
e empréstimos compulsórios
Investimentos \

Sudene, sudepe, embratur,
decreto lei 157/67, a<Jicional
B.N.D.E. e particiRações em

outras emprêsa's
ReStlllados 'peidenies
Imobilizações em c urs o,

despesas diferidas e prêmios
'd<e seguros a vencer

t. Imobilizado 1
,

,

Máquina,s e perténces, fer
ramentö8. móveis e utensi
lios; instalações. imóveis.
constru'ções e benf�ilorias,
marcas � patentes � vdcúl,os
RecwaHação dÜl ativo
compeesªção '.' I

Contratos de séguros, ban
cos c/cobrança, bancos c/,
caução e ações éin caução

-,

,)
"

19.330,98

1

Neves S.. A., Indústria "Calarinense de
Arlefatos de Madeira
CGCMF n. 84 433 440

,Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇAQ

340.942.22
131.132.96

Conyidamo8 88 senhores acíonístaa- para reu

'nirem-se em assembléia geral ordinária, na séde

,':0' social, a rua Pres� Epitácio Pessôa, eIn. nesta ci
dade, às 10 horas, do dia 3t de março de 1969,
'para deliber�rem sôbre� seguinte Ordem do Dia.

472075 IS 1.) Exame. discussão e votação do balanço
,

geral,\ relatório da diretoria, .demon�,tr8ção da conta
"lucl:'08 e perdas", parecer iiú conselho fisC'a), e '

demais documentos referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 1965;

2.) Eleição do conselho fiscal< e suplentes e

4821,17 fixação de seus proventos;
, 3.) Outros assuntos de interês8ß da sociedade.
AVISO� Acham;'se à disposição dos senhores

acionistas, na séde social; todos os doeum'entos de

que tr."ta o art. 99, decreto lei n. 262Z de 26,09.1940.
27.599,18

Jar�guá do Sul, 20 dá fevereiro de ,1969
Ne"'es S/Ä. - Ind.' Cat. Artefatos Madßira

Alv,sro Neves' - Dit. PreAidente

,
'

.

147.201,24

,
.

\

7697,94

, 112537.40
83.:l71.93

trializados e

imp. s/circula
ção de' merc�

dorias

190.�09,33 Provisão p/de
vedmes duvi-
dosos e fundo
de depreciaçiio

306 773 07 Lllcro do IExerclcio
,

. . ,fundo de,reser
\

1034.106.80 va legal
Fundo de re,

serva
Dividendos -

proposta da

di�e,pria p/dis'
tribuiç�b

(

�0.0'1,42

3.S00,OO

ã7.491,97

�
1.0b4.106,86

.

DelDonstração da Conta de Lucros e Perdas'
,

em
.

31 de D'ezembro de 1968
v

o É 'B'I TOS

lia ,fxlglvel
capital
Fundos e reservas livJles

Exigivel I cario prazo
Bancos cl descontos
Fornecedores

'

Valôres a' pagar e impõsto
de renda retido na fODte

Ellglte. 8 lonao prazo
Valôres ii palar
C/correntes - sócios

compensaçio .
-

'

Seguros contratados; tflulos
em cobrança, Ululos caucio
nados e cau�ão d� diretoria

Despesas de
fabricação
DespesCls .d

min�trativas e

financeiras
Despesas dt!
vend1l8 inclusi
ve imp. \ s/
prods: indus·

287.824,11

128.873.66

o IM,âó
v 639,270,50 639.�70,50 =---....---------.-----

Jarlguá do Sul, 3f de ,dezembro---de 1968)
I. Pedro Donini - Direlor Gerente

Allolar Lueders _:_ Técnico em Contabilidade
CRC\,SC 4ã51

,

Parecer do 'Conselho Fiscal

223,970,00
88019.89 312489,89

,

'Ac,ham-se a disposição d08 senhores ecíonís
tas, na sede social lita na rua Domingos da Nova
102, 08 documentos a que-se refere o art. 99 d�
decreto lei n. 2627 de 26 de, setembro de 1.940.

,Jaraguá do ,Sul, 31 de janeiro de 1969.
Ado]fo Antonio Emmendoerfer, Diretor Gerente

Raimundo Adolfo, Él;Dmendoerfer, Diretor' 'I'éeníco
\ .

.
.

124,845,74 '

'

106.003,63
13438,20, 639.270,00

CREOI"O�

Eletromotores jaraguá S.A.
(C.G.C.MJ. 84.429.&95/1)

ASSEMBL�IA GERAL ORDINÁRIA
_ Convocação'

São coneocadoa os Senhores Acioniatas desta

socieda.de, para a Assembléia Geral Ordinária que
se reahzará, às 10 horas do dia 29 de março "in
douro, na ssde saciai, RUa Prof. A. E. À)l"roso n. 83,
Nes'tll. .J'

ORDEM DO DIA

"-

Vendas a visla e ., prazo'
Receilas diversas, vendas
do ativo e revérsão fundo
p;devedores duvidosos

29,766.80

lã3726,69
'20,401.03

260.666,11 634.114,to

/ 1 - Exame. discussão e votaqão do relatório
da d4retoria, balanço geral, conta de lucros e perdas
e pareesr do conselho filca), lUdo r ,é 1 a t i voa0
eXércício findo em 31/12/68; J ,

2 - Ellllição da diretoria. conselho fiscal e

re�pectiva suplência, para o exercício de 1969' e

fix:ição de, honorários; "

,

3 _'c Assuntos do interesse social,
Jaraguá do Sul. 19 de fevereiro de' 1969.

Egg.on João da SHv,a. Diretor PCt;sideote

lô4177,72

Ad-SEMBL:ÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
COllvoc�Qão \ ,

o CODl�elh'o PiSCAI da M�risol S/A - Indústria
do Vestuário, havendo examinado o Balanço Geral
e demais contas rellltiv08 ao exercício encerrlldo em

31.12.68, e_ encont,rando tudo exalo e em bÔll ordem,
é de parecer que· sejam lIprovados, pela Assembléia
Geral, o Balanço Ger-al, as contas e Iodos os aIOS

d4 Diretoria durllnte o exercfcio.

Jaraguá dô Sul, 26 de fevereiro de 1969
I

,
fr,io PillZera

Oito Kutscher de OJiveir4
Luiz Perreira da Silva

Convidamos 08 senhores :Aciouistas desta 80-
cie�ade, pa�a a Assembléia G�ral Extraorqinária
q.oe se reahzará às 16 horas dq dia 29 de março
vmdouro. na sede s'ocial, ,Run Prof. A. E. Ayroso
n. 83, Nesta Cidade.

ORDEM DO DIA

1 - Aumento do, capital social:
2 -:- Assuntos do interêsse saCIa). -

Jara'guá ào)Sol, 19 ,de fevereiro de 1969

Eggon João da Silva, Diretor Presidente

, \_ ,

Clube ,'Atlçtic,o ,Bae,peodi
Edi�al de' Convocação

, 'Ficam convidados os membros efeUvos
I

e so·

plen&8s �o Conselho,Deliberativo' do Olube Atlético
B'lepend1, para Sf� rf'IlDirem na .:;éde, social às 20
horas do dia 31·03 69, em Assembléia Ger�l Ordi
nãria." afim de dpliberar sôbre' fi seguinte ordem
do dlâ: .

.

' 1.) - Prestação de contas da diretoria, �ela-'·
tl'0 ao ano anterior; , •

,2,) -:- EleiQão da nova diretoria;
3,) - Àssuntos' de interesse garé}.

.

.

Não havendo número legal na 'hora aprazada,
re.hz�r 8e-� sE'ganda Assembléia. 39 minutos após,
quandO df'hberará com qualquer número.

Jaraguá do Sul, 4 de quu'çD- de 1969.
Eugênio Vitor Schmöcke), Presid.ote do COQsalho

Neo6cio de Ocasião

/

VEIIBE-SE

Trata;Í' com Antônia Mahfud
. Av. Getulio Vargas, 73

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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"

, I

A

I
.

N.B.: Os 'interessados queiram se dirigir
diretamente a Fabrica - sita a' Estr. Rio

.
'

Molha oUI no Escritório à Rua Domingos
R. da Nova, 102 (Enlenho de. Atroz)

, '

/

Fecularia' Rio: Molha '. S.'A.
, " .

' 'I J

•

� .

'

",'

Comunica que á partir ,d�; .dia� '1. o de abril)" compra qualquer quantidade d�
•

•

'\. ,

....... :;,.s _' �

\
r

� ,J
Ô,

•

"_

j-

'. MANDI(lC"A
\

SOARES e SOUZA
ADVOGADOS

Especializados em ,Direito Tributário
I

'
• i

MAR-ISOL' S. A. ,._, l�d'úsJria:do VestuêÍrio�
,

está admitÚ).(io
.'
vendedores para operar 'em.

.....J I,'
"

outros Estados. .

.

Neeessärío possuir 'condução própria e

'experiê.ncia em vendas. ,

\
..

;1.
•

\
.

/ �

Marquardt S.A. · Iod. .

'de . Malhas '

\ .

Rua Tenente Silveira, 21 - Sala,101
Florianópolis � SC.,

,
'

'.

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

���������������������.........�....�............�.

II· 1811 "ImBidade··. Darl ElII.rlr, 111111' ,lli.l; iii��
�. MARISOL .

SIA �. ladustria di Vestaálil, �
II Inaugurou a loja MARISOL. It

II �as, a loja MARISOL ve�de sõmente o' que fabrica, e como. li"
II .tal, pode vender por menos. 'Sao preços de, fábrica mesmo;' Há

II outras vantagens também. Ao oomprar artigos para' a próxima ',',
I' temporada, convêm conhecer o que Marisol fabrica: \ '

"
I . SHORTS, para homens e rapazes - CHAP�US, BOLSAS e
II SAlDAS para �enhoras _' 'CHAP�US.POPULARES para homens II

II' senhoras .e. crianças. Também atualizados conjuntos-esport� II
I' para örtanças.

.. .

.

.

I

_

'

,
'

I .' Mas, o que é muito v.anta�oso mesmo, é comprar artigos I

II de malha diretamente da fâbnca.· Por exemplo artigos' de li,
'I

SEGUNDA, que são vendidos quase de graça. P�rtanto, se o
I

I

I a�un.�..

fôr malhas de alg�dão para homens, senhoras e crianças ,II,.,I' é ne�oolo com�rar d� fäbríca.
.

.'

' "

I', .

,'I�:�:;��������L�::e sa'.�a que v�Cê,��tá .,; 11,', :

....._---..iIIIIIi.............--........--....IIIÍÍIÍI....IIÍIIIIiI.............; .�....�.-.._.__......_......=========::==-=======:===:====.-.=-.�...."...,,�..' ...... �._�......_
,

,

I

.

.'
•

!

•

,

.'
.

Firma que se formou, em SãO Bento do Sul,'
para operar em Itajaí, com captura e índustríalisação do

I
pescado, atentando para os maís modernos métodos exis-

tentes no setór.
'

.

'

O projeto foi aprovado pela cSUDEPli]» em

apenas 3 mêses, fato êste que constitui o record até a

presente data naquele órgão.
Deduzam vinte � cinco P9r cento de seu' Impôs

to de. Renda e apliquem na «JNDUATRIA E, COMJiiRCIO
'NORTE-CATARINENSE DE PESCA S. A/ -. ICOPESOAll .

P,roje�o aprovado conforme resolução N. 322/SUDEPE, em

2�· de Junho de 1968.

I

'L'
- '.>' -, t',.

u;c·'r-oc --,e,·r 0.-
<

Deduzindo 25°/0 (vinte e cinco por eento) da im
pôsto de Renda a pagar., de acõrdo com o Decreto-Lei
N. 221, de 28 de Fevereiro de 1967, .as pessoas jurídicas
estarão garantindo, e retôrno de valores, que poderão aer

aplieadós na compra, de acões.de �irmas Pesqueiras, cujos
projetos tenham sido aprovados pela

5' U\_'O'E P E,

Illeriltel�enci, di OlseuvlluiDllllo �I Pesei,
.

/
( ..... .,

.

. Um dêstes projetos é, o da
.

'.
. !

In�óstril I CIDlAreia nlrle - ClllrinenSI _I PeSei, S. ß.
ICOP"ESCA 1 '

São Bento do Sul'
.

Sànta Catarina
/ 'I

INFORMAÇÕES: - -Bua Jorge "Lacerda n. 99 .

,

'.
. Caixa Postal, D-18, .'

SÃO BEN,�O DO SUL·· Sta. Catarina'
. ,\

.

'

!, Ou com noss_Q 'agente autorizado em

,', .' , JARAGUÃ DO SUL:
ot-,..

I
,. .. - ,

" ,

- Repres'enlaçoe�
,

\
. Representante registrado' no "Corcesp" com largo

conhecimento junto ao comércio - atacadista - molhadista -

ferragista e super mercados, procura firma desta região �

para repres�ntar em São Paulo (Oapítal) de preferência.
.

artiges de colocação no ramo de comércio acima citado.

,
'

Cartas para .�. Sr. UL�S_sES R. 'CASTILHO,
"

Rua Pinheiros, 730 _;" .pt8. 4 - Sã, Píul. - Capital

\ .
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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j
, rua Marechal Deodoro" 141 (ao lado da Escola' Re�.:...::....-...:�..;.......,;�-----..;;...--........:..'...;...---------�----'""':':::-.�;-----:N:-:.o:-:;2;-;.5�z;:5 minglan de Dalilografia), onde atenderemos Iunta-

.JA�OO' DO SOL (SANTA' CATARINA) SABADO, lö DB MARÇO Di! 1969
mente com o ôoltcnedor-Acadêmtce MAX ROBBTO
BÚRNHOLDT (ex-estagiário do Escritório de Advo-

.
"

,
.

"fd /1'
cacia "PROLEGIS", Assessorta Jurídico-Pisca], de',,� -

..

Oeleg'·acl·a da Recel·ta Fe era Curitiba).' no expedlente comercial, na solução de

UnE YI'I 'PEL�O LIONS ..; :".
problemas "de Direito do Trabalho, Dlrelto Flscel,

-U .
Direito Comercia]. Direito Civil,Dlrelro Admtnístranvo.

. em JOlovllle:
_

_. 'Jaraguá do Sul, março de 1969

Lions uma organização de serviço que se ínre- Escala para entrega ,das daclaraçõe�,d� re!ldimen Dr. Luiz Henrique da Silveira, Advogado
ressa pela sua comunidade. Clube composto de ho- t08 das Pessôas Físicas, co� d��ICího físcel na "Jôinville, Rua do Príncipe, '11ö, 10 endar, Sala 14
mens com espírito voltado aos problemas de seu jurisdição da Delegacia da 'ReceIta Federal ein

povo. Livre de secrensmo relígtoso e tsenro de pal- Joinville, para o exercíoío de 19"69, ano.b�se de 1968.
ROSILENE DAVISxões polüíces, Contribuintes de .último .sobrenome ini.. Jaraguá ,Possui., Uma Estória

C· t't· DE PAULA
Outro dla vtmos-ume publ.iuçiio de um jornal, ciado com as letras: len. t ICO

A F té 1 ne .abrí! Á Acaba de bacharelar·se emzlnho lnremo de uma firma e nos senlimos jubilosos a a
de abrít partir de 1969, a direito a Srta. Rosnene.Davis

em 'ver numa de suas páginas, um pensernenjo de G a L � até· 14 nossa cidade conta com de Paula, formada pela'Facul.
Melvin Iones, nesso fundador: Devemos aproveitar SM aa ZR - aatté, 2302 °dee ..aabbrrl�ll o tão almejado Ourso ddadde dFe Direito dap,Un,JverSI-a opornmídede "que Deus nos deu em passan�o. por Cientifico. com qual os a e ederal do araná. A

esta. terre, para fazer o bem, semear a concördla e ,'Atenção: Oontríbuíntes que auferiram EXCLU- estudantes não preeísam 3�H�rs�����: :e�::I:'0,Jt�'ajudar os aflitos; jamais nos aproveifar�os, d�sta SlVAMENTE rendimentos de trabalho ASSALA maís afastar.se do muní- funcionário do Ministério da 1

oportunidade para fazer o mal, semear a-dlscôrdla, e RIADO e não apresenlaram d�clarBçio no exerclcl� delt9BB: '

cipio onde residem; faci Agricultura,nossocolaborador
prejudicar os humildes, porque uma segunda oportu-j . P,azos Especiais, para Rendlmenlo Brulo de: litando, outrosAim, os es. literário, atualmente residindo
nldade Deus não nos Cl dará.

- Até 30/05/69 - NOr$ 7001,00 até 13000,00 tudantes de outros muní- ::�o�ri:::� ���:e�eP��ll��� ,

TV I Canal 4 Até 30/06/69 - N :r$ Õ 501.00 até 7.000,00 cipios- vlzlnhes, em Jaragoi do SuI,_ duranteguaçu -
. _ A entregà FORA DO PRAZO implica em O mês de março foi muitos anos.

Há quinze dias colocamos no Ir em caráter 'pagamanto de mora ,e ainda perda da vantagem auspicioso para os estu- o Culto Ecumênico, a bên
defenUivo e repetidora do canal 4. Por um �êsses do parcelamento, ou seja, PAGARÁ O ,TRIBUTO dantes, que se contam çl10 dos anéis e a entrega dOI
azares da vida caiu dots dias após a sua montagem DE UMA SO VEZ' o contribuinte que apresentar aos milhares a fezer o gt!.;��:: :e�-sbaft:� �� l�ar:.um raio, que queimou nossas aparelhagens, Di.zc:.mos declaração decorridos. mais de, 10 (dez) dias dö !curso' ,primário ,secuo- realizar-se-á boje, às 23 horAs
nossas, pois são todos o.s ,!�e possueD? televls�o e encerramento' do prazo;· dário _ gioásio, curso nos salões do ,Jokey C1ub do
assinaram as notes promresortae. O prejuízo fOI ,na 2. � OBRIGATÚf.IO o uso do NOVO .FOR· -técníco dê, comércio, Paraná, _

_

conta c;los seiscenlos cruzeiros novos. No entanlo o� MULÁRI0 aprovado pela ORDEM de serv�ço 12/68, normal e, agora, o .cien- p;�l�r�ót���le::a �:r�� �:
eslragos já foram sanados. O que falta. atual�ente e do DIR. cuja distribuição GRATUITA se fará nes- tffico, , formandOS, em número de 149
·uma 'regulalirem que será feita nos próximos du!s. ta Delegacia, nas Agências e Postos .da {te.eita O Municfpio l?rogride bachareis:

.

.

TV Paranaense Canal 12 Fed�ral e em demais )9cais que serão pr,e,viamen- em todos'?� sen�l(i08, �n I ab�:�:��D:oà ��f���::n �a�n;te d�vu]gados.
_ . _ .

de a paJ:'tlClp8çao do JO de Paula, extensivo aos de-Dentro dos pró,ximos dias colocaremos no ar
Quem deve apresentar declaraçao de rendI vem é fato consUmado. maid membros da lamma. .

O canal 1�. Mais um trabalho que eetamos fazendo
me'ntos _ Tôdas as' pessoas fisicas, _a88alariadas' .

em pr.ól de nossa comunidade. .

u não,. que se enquadrem nOlna dss seguintes si
Um. apêlo aos Telespectadores - tuaçõas: .

, 'Deputados 'esperam a defl·nl·ra""oEmbóra ainda não estejam pega'ndo bem o si. a) tenham auferido no aDO de 1968. rendimen. '.'
,

V
nal do canal 4, moslrem sua boa '9onrade e paguem to bruto superior a NCr$ õ.500,OO,ANUAL;,. .

a primeira prestação. Isto nos ajudará ii adquirir . b) tenham tido dUfan1e o ano base, de 1968,a p."ltl·C'a' ,e.m·" Santa" Catarl·na ,_

d propriedadé ou a posse de: automóvel ou veiculo Umateriais; para o perfeito funciomimeo.to os \ canais
8imilaf imóvel resideocialóle área construída su /4' e 12. .

pedor � 100 m2; residênoia de veraneio, imóvel, (Jnformaçõe�, divulgadas ressa'ndo dai, qualquer en-
,

. alugado ou desocupado, titulos de renda' e ôu ti nos meios politicosl da tendimento com os· 14 de.

Declaração à Praça .
tulos de crédito de valo� snperior a Ner$ 5.�00,OO; Caph�1 informam q�e não purados inlegranres da ex-

. .
. ações C;>U quotas de capItal em valor superlOr a evolulram os entendlmen- UDN.

Com a fim.bdade de resgua,rdar meu Cré?I�O, NOr' 3000, inclusive firma individual; embarcação, tos anuneilldes na semana Se por outro lado, se
declaro ás Praças das Com�rcas de .Guaramlrlm qUIllquer que sej.a o tipo ou tonelage,m; titulo de I passada, visando uma re� êlé não vier, então o Exe.
e Jaraguá do Sul, que a Açao ExecutIva que me propriedade de clube 'recreativo 'ou'-- 'sociedade formuljlção do qgadro po cutivo deVerá abrir o, (H�,move Arceste Berri" pelo Juizo da. Co,ma�ca �e desportiva de valor veDaI superior a ,Ner$ 5000,00; lílico es,lacfual,' face o •• _ 'logo, pois os 14 depulados

• Guaramirim. teve orIgem numa Nota PromIssórIa. aeronave imóvel rural' csvalo de co,rrida. tremeciroenro enlre os an- da ex UDN mais 11 do
a qual deixou de ser liquidada, porq.'iIe �guardava

'
.

,

ligos pessedislas e udenis. MOB" poderão criar difi.
o resga.te de uma out�a Nota Proll;llssórI� cont�a'A Real.·d.ade Fran,cl·squ'e·nse· tas, diante do resulrado culdades para o govêrno.
o m9smo e que, anteriormente à I execuçao haVIa da eleição pclra a mesa "A Imprensa Catarine'nse".
sido entregue a um advogado para a 8ua cobrança \' Arnoldo Alexand,.e da A�sembléia Legislafiva

E, pór ser vtlrdade, firmo-me ... de San Ia CatariniJ, para o
,-- _

Guaramirim, 13 de. Março �e 1.969 ..

O sr. Ivo Silveira ao inaugUrar em São Prantisco
qual foi eleito o depuradoJoaqUIm EvadIr p'll'es RIbeIro do Sul, no último dia 2, o Pavilhão de Isolamento,
Elgydio Lunardi,

. �Onelldor .POß'slrulo. Uer:.obra patrocinada pe,10' ROlary Club com o auxílio
O senador A nl ô n i o

U u 1.1 Vi
unânime de sindicatos e do comunidade francisquense. Carlos Konder Reis chegou d1dul·ro Impérl'oduranIe o almoço e ao se referir a'o pôrro. disse S,

a vir a esfa capital, tendo ,U
.

.Excia. o seguinte: "'amos deixar o seu Parlo is autoridades
se avistado com alguns S. Paulo, Apontado co.lederais, ao senhor President! di República, ao senhor Mlnislro
parlamenlares do seu an I mp ,um dos maiores so-das TraDsporles Vamos desviar um pouco a atenção de Sio d d'F.rllncisco do Sul para 'autras,alivldades. Parece me que esse ligo R_arliclo, mas nenhuma Dega ores e Impostos.
decisão foi tomdda. ng País, O. industrialJosépensamento deve ser adolalo pelo pOJa de São FranCisco d,o Sul". As mesmas fontes dão João Abdala construiu um

(A NOTICIA, de 5/3j69). conla que na área parla- império avalfado em ÖOOTerá-o sr. Ivo Silveira "consciência administraliva" �el]lar.o clima é de ex" milhões de cruzeiros QO
para tenlar desviar ii arenção do povo francisquense pectafivlJ, lendo em

.

vista vos" a partir de 1950,
. P�lo presente Edital fica.m convoc�do� to�os, para OUlras aliv'idades? Que conalções tem oferecido os insistentes rumores sôo quando foi SecrE.tário
08 associados em pleno. gôzo de s�us dIreItos �m (não o govêrno aluai) num senlido amplo o govêrno bre Ulr. possivel recesso ii do Traba}ho do entãodicaispara se reun!rem emAssemblélaGeralOrdmá- de Sanla Ca-Iéuind para que São Francisco do Sul ser decrelado, .uma v�z Go.vefn8dor Ademar, dó
ria, no próximo dIa 2õ de março, às 9,õO horas da se liberte do subdesenvolvímento? 'que outrits casas legislati Barros. Prêtlll pela policiamanhã na Séde do Sindicato dos Trabalhadores A cidade-porluária de São Francisco de:-. Sul vas já foram atjngidas,. paulista e pôsto à öispo
nlli. Indústrias da Oonstrução e d� Mobi1!ário de possue apenas uma única estrada de acesso. E firn Como o eslremecimenlo sição da Aeronautiea.
Jaraguá do Sul, sito à. Rua: Oel. ProcópIo G, de de linha..e o limile com o oceano allântico. Dê o na ARÉNA tem, seu prin Abdala cO,ntrola mais öe
Oliveira no J 57, nesta cidade, para tom�rem conhe sr. Ivo Silveira condições de progre.sso; basla que cipal fóco na área "arla. 30 empresal em várioscimentos e deliberarem sôbre a segulDte 6rdem S. Exc-ia. lenha autoridade para determinar o asfalla- mentar, (IS de,cisões a se- Estados, possui. Dumero,do dia:

'

'

;. menlo da estrada, aquela secular eSlrada solicitada rem tomadiSs ficam condi. 80S prédiOS e fazendas•.1) Leitura, discussão e v?tação por �8eruttf:llo i!llé ao EI Rei de Portugal. O reslo, sr. governador, cionadas II um pos!vel t:e. além de terras· ricas de
secreto do. relatorio da diretorIa, balaoço flD8ocello virá por acrêscimo, como diz 'o Evangelho. cesso. Se êle vier, dunlDle é! minério de ferro perto decl de.onltraç_ão da aplicação da ContribuiçãoSin' sua vig-ência o governador Cuiabá. q'tJ e totalizamdical tudo relsrenfe ao exercício de 68 juntamente Guarda.Mirim não precisará de cobertu..cinco por cento de Matocom<) respectivo parecer do Conselho Fiscal;

. EDITAL DE C'O·'NV.OCACÃO ra.do Legi�laJivo, não inle. Grosso.. ,
.

2) Leitura discussão e votação por escrutinio
secreto da alt�ração da propOSt8 orçamentária A Diretoria da Guarda Mirim de Jaraguá do lF=:Z';;_-==--=.==:::==== =. ===

\

�
para o 'exercício de 69 e o respectivo parecer �ul, convida a08 srs, associados para a reunião 11
do Conselho Fiscal.

. \anual,' dia 30 de março do corrente ano para tra- =,'1 DR. WALDEMIRO MAZURECHEN 'I.

No caso da nQo haver número legal .para atar dCilI seguintes assunt08: '

.. I I,'
reaIizaçAo Ida assembléia ora convocaaa. fIca mar· 1) prestação de contas pelo sr. re.oureno :: iicada êutra para à8 10 horas no mesmo Ioeal e 2) Eleição da no!,a diretoria ii 1'11data que realizar-se-á com quaquer número de 3) Alsuntos geraIs .

, . ..

.

..
H

aSlociados preseatas,.. J , Dr. Orlando BernardlDo - SecretárIO II
r

Terminado os trabalhos constantes na orde� ..

" . U ULTRA. SOlf fi
do dia acima terá lugar uma outra AssembléIa do o MUDlCípIO .de Schroeder, 'II ORD.AB CURTAS IIExtraordinári�. para apreciação e aprovação ��s 3) Assuntos diversos de interê81e da9 classe. n

(

R. ULTRA. VIQLETA. ��6�--"-:-�,� �"seguintel- 1) Renovaçio dOI Estatutos SOCIa)S Jaraguá do Sul. lã de março de 196 .

"'D P
I
'd ... B ...,. P A �y......"·

.
.

.

•

'sd. -. ... II aaa re81 en.e PI. CIO 8SIva'tio'Slu-drcato· .

0ETRY PRBSIDBNTE: It
. ..... , JI'

2) Exte�sãode uma bale territorial, abringen, BWALDO ALBET,O ,(' -
. �-==:::i::::::I::o::c=: J

» :::==== ___:_.,

ANO XL��

,Sindicato dos· Trabalhadores nas

Indúätrias' da Construção e do
Mobiliário

JARAGUÁ DO· S'!JL - �o.

Edital de Convocação
. Assembléia Geral Ordinaria

\

• será·M.ss Jaraguá.1969? •
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