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,�,Tri'que - Treique F_als'b parente, de "i Pe, Od.·lo Erhardt scl
Com .a evolução dos acontecimentóiI,' os re-! Castelo' )' ganhou

J

,(

::.!::'
- '

'

, J_.
, querlmeutes-que s�o encamínhsdos pelos vereado! Uh b ",

Lembramo nos aÚtda dia festiva despedíde
res Norberto Hafe.rmann e João Cardoso, de i a eas do Pe. Odilo, fazendo lotar completamente Ol

epcslçãn- sistemáticá .ao -Govêmo Viotor Bauer, em- ! ' Salão Cristo, Rei. Vimos com que sofreguidão '

bora da AREN:A,lvio puxar muita gente deotro do! BRASILlA (O GLOBO) industriais Kinji Suzuki e! êle ia �bs«?rvendo as homenagens que lhe es

,brllzido.];: do Interêsss de um grupo ainda oculto.] - O Supremo Tribu�al Cerlee Reis a entlregar lhe! tavam sendo tributadas, em, meio das autorída- '

sein prestigio, ou de'Jpre$tigiadd. Têm que botar LFederal, por uma, �e suós NCr$ 6 mil como 'sinal] des, povo e erlanças, �

.':;;" .

lenha Da: fogueira, nem que seja para queimar os i turmas concedeu habeas de pegemenro de duas 10- ! Eis que, o nosso Díretoe recebe uma tms

totoqueíeos do �egislativo [araguaense. Pensam que i corpus", a, Emího Abel� nelades de cobre, ' ': slva, subscrita pelo peöprto Pe, Odllo, dizendo
com as emolsçõee e &S provas, pró e contra, a: ma, que se dizre sobrinho O JU!Z da 16- Vara Cri. i ' de sua existência como Vigário da cidade de
"roda viva" (cem, licença do Chico Buarque

I

ele; do ex-Prestdente Casrelo rntnel' da Guanabara con ,i Santa Inês, no Estad9 do MartuJ4�0. Profunda
Holan�a) irá aumentando. No fim da: linha. êles ' Branco e levou dois rndus .uenou Emílto Abelame a! mente emocionado com o qua escrevemos, en
que estavam só,zin\hos, esperam s�r oposi\1ão oro trldlSrptlul,stds em l NCr$ seis enbs de reclusão, mas: tão, di:,: se "'gradecido por tud-o quanto lhe fô

gani�lida. Tantal pra lá e tantos pra �á. 'ARENA, 6 mil.
.

'

,

o STF concedeu "habeas i ra tributado na ocasião. Conta, .em seguida'
I mesmo, só servtu d� pretexto. Não alimentam ae- Emílio usava o nome corpus' ,para anular o pro-] que tudo que feE em Jaraguá do Sul" deva.ao
nhum principio revoluofoüärtor.embora alguém já;fiClíCíO dei. Paulo, Castelo cesso i.I partir da expedi! Hev .. Pe, Elemör,Vigário,da Par öquía de Jara
estivesse no Distrito Nayal, em visjts de queixume, Branco e Juntamente com ção d'd cerra .precetörta.] guá do SUl. ',r.' \

e de protesto de inocência. Adivinhem que foi, ! lostes CavalcâotJ öene, constdetando' sua expedi- i Como homem em terra estranha, faz um
<, •• •• •

: que por sua .vez usava o fão irreguldi, "mas sem] comparativo entre a terra de sua erigem e
Quem lau o Díärío OfICIal de 24.0269; VIU á nome de Luís Cerlos- Al, prejuí�o de sua renovação. i Santa Inês: Inverno aqui é molhado,' enquanto

p4g. 2, portaria do Secretário da Educação man r.â!llaia e se dizia cornen <O relator do processo foi! que inverno" no Sul é frio, informa.
,

dando abrir inquérito administrativo. Os Inepetores dente da Varig tnduzu os O Ministro Dlsci Falcão. !
" Finalmente, acaba solícítando com' sua

regiona�s José Vieira Côrte e Lyoucgo Aleixo Nora I ,,=' ,_' "

'

i! imensa modéstia, que Iossemes o lnterrnediárío
/8 o Inspetor Escolar;Hélio 'Alves, cónstítuem

,81'[" L" AI -/ J
"

d S"I i
para saudar a todes a. Autoridades e aos seu}�Co�!ss�t) q�� apura!;á r6spoo�abili.dades,pÔr oeor ngeollBlro ,ama0 em aragua O.' U I' ámigos de81a terra'. Com prazer o fazemos,rêncla8 verifICadas, na 9a. Inilpetorla EíJc.oIßr,com,' I '! pois além, de fazer chegar a missiva à sua

séd.er em J�ragõa do, Sul. !rata.se .�e Horávilo Ui procedeore de \Biberdch i seus conhedmenlos, técni-! querida irmã que serve' às" rev. Il.'wãozin.1;I8spóltto d� Silva, o famoso colored de que ê8t.tl R, ir!)S W_!Jrtlemgberg; na! c!)s h� cerca' <;Ie, ,1,00! àa, Divina Providência, ela 'foi exibida ,aos ir·
s!l1lanárlO já

I"
se ocupou certa ,vez, pert.? d�S ele! A-I e rn fi o h a uCldenlal, 1 indústrias do me.smo ramo! ... mãos Marh;t8s da cidaáe que' tanto lhe_admiramçoes, :;m ,19y,:" qU,8ndo sol? o titul� de lmwêllcla chl1gou a Jarliguá do Sul! em seu pai:; e, como aufo i e acabou 'sendo lida no Plenário da. Câmara

Parda, ,n?tlCl8va per�egulção, a modestas profes- o Engenheiro Elelrotécnico! ridade no. assunto, vei.o i Municipal, onde o nosso Diretor é vereador,
s�ras. Multa gente val ter que depÔ.r a uma Co Dr.o Ernest Brllun, conlra,! ao BraS:i1 proceder também i com, a manifestação elogiasa de 'sua ,acão,missão que se enoontra entre nÓ8. Val filer de 18scar ,ado �specialmente pela! inovaçõés na fabricação! além de ser mencionado \.e.xpres8amente na

J' Enquanto isso;o "Betinho", homônimO daql1ele Eletromolores Jilraguá S/A, !dos m. o-t o r (>s elélr.ico�! reunião do Rotary Club d� Jaraguá do S'ul,
outro 9ue delle�b�l,u o, gol�e 90 baú" r8quereu para dar assistência a�s i :·WBG' -, o qU,e bos�i bl�I'a:a r por oC8si'áo da 'visita

I

ao clube 'de S. Excia.
expedição de- OfiCIO à J\Rsoclação de Proteção à nOvos lIperfeiçollmenros iI:ta ,e o n h e c ,!d a mdustrla I Rev. o Pe.' TheodorQ, ex vigário de Jaraguá
Infânoia' e á Maternil1ade, da qual êle, um dia quiz s e r e m inlroduzidos na ijaraguaense lönçar novos i do Sul' servindo em Brusque, por sinsl muito
lanç_!ir a mão, �m favor.do SE",! para se promover fllbricaçã() ,dos mOlores'i·pr,Odutos, -ampliando? ,d 'suaI! cumprimentado péla IH�8 brilhante aloeução
P�sso�Jment�. Agora q_Ul8 saber um. se� nú�ero el'étricos ,"weG". O e::�a.lxa d� ve�das. no �er.cd i, com relação aQs movlm�ntos Que se estão
de COI88'8. Me�otl 8S !erb'as <Iue loraJlÍ negâfl48 nbeíro ale�ã&-, em9r ,PI' cj)ns.u.�'1I90f _:tHa�.l�Ir<> 'i . tealizapdó.A&- Bar!a do RIO Cerro, com o !lb.
pelo, ex Prefelto Dornbusc.h. p�ra "acabar" com. a

' ' '

,', '" J, ',� ",
.....,. jétivo dI! ,atªaUzq' 08 �n8io��ent08 Qa Ord�m

.óbra de tantos suores. O Preslde,nta da D8s&., 1D It
-,

, c-r A ,. CI b ' I öos Irmãos Maristas, ,criaHa peIn Pe. 'Dt,b�".........�.... >�_,

"def�riu o r�querim�nto, expU�llnd� que,)�8bia..fi�,-i a1ara :1. enlS 'U e I \

"

Para' conh�cÚnento dos muitos adm�radore8cahzar 6rgaos púbhcos e �ã0 particulares. p dr., ,� ,'.
.'

' i do Pe. OGUO, o sacerdote que, realmente 80ube
N_orberto pr?tt'stou, mas dlS8e que �cata�a a deCl

V'a'1· "re'VIV�er
>

i conquistar o povo crente desta terra foi um

( s�o do P�e8Idente. Em oompen8sção OU.VI.U, o que "

., ,"; dos precursoreR da Enclclica do Papa, Pa.ulo Vl,
) ns'll qu�rlat do L�der' do Govêrno, Mun!clplil, Ve-: O I' T�' CI b: f' I' 'v i propiciando ao povo relitlipso católico e 'evan

oi

r�ador João LúcIO da CO,eta Sem cOD.tar 'o que! .;'. I�Jara en�s u"e i
li az�r o t�Jêlra revI er, i élico de, Jaraguá do Sul, mo m e n tos de

dl!Jse de' pessoal e o que bem caracterizou a Vida: VéU I,mcla� SUd pa. Ie SCCIGlI: InclUSive eslao sendo es: g
h
....
-

d t d· to" ntr" crl'stl!ios
::." ,o , . - . d d

. . melhorlJ o comun ao e e en en unan se", Go,
do relerido v8reador, com relação' á informações [�orn V�r�(lS �rogré!maçOI� i lU d �s var�.o�

d ,-! sem disÍinguir 8's sua8' qualidades de cr,entes.
sôbre terraplenagens feitas a gjversas entidades, j e g�an.e li c��ce SOCla ' ! meDIos. Oi:) s e e, para i '� 'Ésta terá sido, talv@z, a sua maio'r atua'
entre elas atingindo alguns estabelecimentos de: A primeira eSla mçarcada: proporc�onar rn p I h or e S i R '" •

A
.'

P OdiJo há reli
.

' ',: o d a 20 de öbr'! �o: condições ao seu grande: ÇaO em nosso melO. qUI, e., ,

enSIno, Dada Davia de anormaJ, porque a terra que: para, I
", U

'. é! d d
.

d
" ,i gião há car,idade há entendimento e compreen-

�a.ia �o morro o_a igrejtl. ie�via de aterro d? o_e- j �orrente ,�no. ma, sOlr: ! qua
ro e, asso,cla 08.

'! são �ntre 08 ho�ens de bôa vontade. ,Glória
. mlt�rlO local. Nao era, expliCOU o vereador \ Jo�o i ..,�b o c�manr� do. nô o i" Para li pritr.eira sOireé,! 8 Deus nas Alturas, e aos homens de Bôa

, LÚCIO da Costa, como no, tempo do ex Preftllto i Dlr�tor oCla. o Jovem: foi conttalCldo q conjunlo: Vontade.
Dornbu8ch" ond� se r�allzou terrapl,enag.�.m. ijO! Jo�e Ca.rlos Ne�es. que! O S Dl N Á M I C O 5, de Uma assiaatura permsD.ente fará o Pe. Odi
terreno onde, h,0le se sltúa o Juventus. DIZia-se: val enluslpsmllr ö Juvenlude: j "

'II 1 h ti' I'd des ne8ta terra que, '

•
I,

• :, e IUp adas progra- ': omvl e. , t) acompan ar as a v. li ,

custeado pelo então candld�to Loreno" Anto�llo: �m
_

es e
, "i O

.

d d It· a tanto amou, e onde tanto foi benquisto. .

Marca�to, mas acabou sendo desçarregado como i maçoes ,

. i � ,s associa os_o aJa.r ,

-

despeaa na êontabilidade, da Prefeitura., Ai, o ·�B�. i Seg�odo IJOS IOformou! TeOis Club�"eslao gentll- b===================-======"

I tinho�' res_?lveu dar no' pé: P_ixou o plenário, com' i o Pre�lde_ole da. velerana 1 m�nl� .

coo.' Idado� pa�a
, 1(1

,

seu com,paJllheiro de dupla, o vereadur ,Cardoso.. :,ôgremJaçao, t:sla s_e� COD i p�e�flglar esta pro�oçao ';o,..c,'" ,fl-,.,,"IDy'a'',' n",'do,�,, 'I' -;
,

: seguindo uma ala dinamica ! que tem por floahdo � / Ai
"

O vereador e professor Dolcitho MeneI,. por: de 'associaqos, dispOSIOSI dar nova vida lIO Irajar '::if:(' "

sua vez, usou da palavra, para estranhar a atitude!
'

=1 /,...'

1969de ,seu companheiro de partido. Disse que, aoilado:
, Cia'ssaç-Ães T',era-'o, '> ., /1- e'

,

.

do prédio d8moli�0 e motivo de tanta, preocupa· U �.6""'--\� ,

ção do vereador Hafermann, existia outw, depro, •
I

, i �t'. a
,."

prjedade do Estado, - o Pôsto de Saúde -, que 'Prass'egulmeot'o r Ä greja Evangéhcalma�os, os do sexo q:las.
(estava ell) péssimo estado, com as �alha8 podres "'", ,;Luterana de Jaraguá �o I culmo, devendo o temp�o
e �ntupida�, escorrendo ��. águas pel�8 paredes. P d t -o no.sl ralmente' não interessa! �ul está.levaqdo a efe�to I da Igreja, à Av. GetúlIo

Afl�muu, .3lDda, que poderia haver p�rlgo d� con .er u,ra a ensa
r I a t:' número de maus, i as cODflrmac?e� dos lO- Vargas; ssr pe,9ueno pa-

táglO, pOlS, a água que ser,V8 _o Pôsto tlstá poluída, �t?S parI8m�nta��s b alb .m,. "

I
• i ven!' de conflssao lu�er"a- 'I ra o grande Dumerp de

d�venào os tuncionários pegar água !la casa de SI elr�� qUi> a.ere I �yllm l bra(ul�lro�o em
< cUJas: na Dado o grande nUOle- ais e padr.(ohos a assis

vizinhos. Acabo.u senQo nomÉlaôa Comi!!lsão que: �umA ameleclmen.to �o i conSCIênCIas po�em e� i ro de jo:ven!:J de ambos oSI,gr' El8ta mtlnifestação de
vai visitar o prédio para constatar a denúncia" da i Gov�rno tRevo�u�l�ná�:: tal' pt\E!ando I erros ,d� i sexos, ',dividir,am-se Ott !'grande religiosidade.
qua.l se omi,tiu o 'vereador Hafermann. Mas é assim i no . o_can de ao lCIC o" ,ipassado. : oonfirma·ndoa em dOois i,

'

\
-

Q' b'·
' ,

, : pumçoes aque 8S cUllls: ,.

' : ,

O d f' . I' ,

,mt'smo. uem �eD,l ra o oe palba, não àev,,:, cheg�r 1 ativi-dades Dá vida públi
-

i ,I Mali o povo
. v� com 1 g:UpOe. ,

o, sexo. eml.l, ,�'Correio do P o vo "

p.�rtOt da fO�t��Ira. ICo�Bta-st.e hq�e a .matéd�Ja I tedrla i ca somente prejuízos EI: 8imp�tia a retIdao
_

daß i f�lDO" r.:ce:.er�mg ap���� I cumprhnenta a todos os
'81 o \ rans�Dl 1 a p� o,' .e ln o. para ser I!U ga a.! t' V 8 tem acarretado i medidas e lir�eza de! Irm�ça:o, �� no, i firmandos de 1969 e
Como há l'Dterês�e públIco, o locutor àO ler a ma- i

en ra. e
, _: ro ósitos do Govêrno i do, em melO de ,grande! con " " ,

téria teria afirmado qu�- ai hl jaculi008. Ao que outro! allS Irt�rê88teS ,e �o df i ��p está mostrando aó! festa religiosa. Em d�t�! re�pectlyQs ,pais ,e, pa.
retrucoU que' não. O que êle ouvira foi que ai já! sAenV'o vlm�n o naclona s, : Brasil e ao Mundo do i de amanbã, 8'8rão confIr' I drlDhos.

,

'II' O· f' d d d 't d
.

"d
.

f i S cassaçotls e_ 8S sus I ," ,!. '

ca nU,a, e, or '�s �8�el a os que aJn a 10 estam i pensões de direitos poli : quanto. é c 8 P 8 z ,u"1n a: '

J
estas :pl.agas ti lDfehClta_m. est,a terra que quer i tieos de maus b!'6sHeiros! pleiade d�bomens hones-! .:,_�-""'!"".....;---..;...------�--�-
tr�DqUlhdade para progredir.

,
! terão' proseg u i In e n t (I,<! tos, que rt1.almente aspt 1

Com a v�rdade �steve o vereador J!Jão Lúcio! até que a limpa g�ral se ! ra'm o progress? ,e a i
da Costa_. ao afirmar que, êste inconformismo ,do i ja completada. Isso natu· 'grandeza da Pátrl'il. :
\'·ereador Hafermaon estava 0.0 fâto de julgar·se!

.

,

'

:
candidato a vice-prefeito num chapa �e concilia ... ! estaria em) condições de atlmióistra! UYl8 �Prefei !
ÇãOI Ma8 80% da população" - disse b Líder. du i tur!l Quem, tem competência, arrematou, nao pre.-:
Govêrno - nada queria �om o "dr." NorbertQ! cisa escoodey se atrás áe ,um emprêgo. de. favar'l
Hafôr:maun porque. si nio' soube desenvol,ver os: que não lhe ehega a render 400.000 mensais. 1400 i
negócios que seu pai, lhe d'eixara, muito m�nos: poyos,be,m e,ntendido.

; \

,

"

/

"

/'

'VENDE-Sf , "

Ve�dd-ée um VO'LKSWAGEN ano 1.966

unico dono '/.'"
Melhores inform ações nesta redaoão.

I

,
,

J
,:(,
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DlspORI,el
caixa e bllncos
Reallz6,el I· curlo plazi _

dienIes, almoxarifado e céntas correnles
Reallz6181 a longo prazo· (

,

cauçõ,es, empréSlimo elelrobrás, emprés·
rimo cOn;Jpulsório,' obrigaç,ões do tesouro,
Nacional ':,.

Inl9slimeotos' A

sudene, sudepe e decrelo-Iei 1 '61/67
Imobllizacões .

imóveis, consrruçõts, construções em an·

damenlo. máqUinas e inslalélções, ferra
mentas, móveis e' urensflios e veiculos
Resultado. pendeilles

.

prêmiOS de seguros ,a vencer

CampeDSlcia ."

ações em ci!lut'ão e contraros de seguro.s � 1.2,61.100,00
b818628.78

R
.

t �:v'll lavrador, natural dee'ls ro \J1
Jaraguá do Sul, domlcí-

Aurea Müller Grubba Cficial Uado e residente em

do Registro Civil d� J. Dis- �ibe�rão .

Alma, Jo es t a
rrito da Comarca deJaraguá dIS�rItO, filho de Rudo}fo
do Sul, E ;tad'o de Santa Proehnow e de Adele LID-

Cabrina, Brasil. demann Pr�c�now.·, .

Faz Saber que comparece- EI!, '�rasllelra, solteira •

ral1 no cartório exibindo os domestica, natural .d.e
documentos exigidos pela le. �àr3guâ do �ul, domící

afim de se .habilitarem para hada "e resídente em

Ribeirão Alme, neste
distrito, filha de Arno

Sendo o-que se nos oferece para o momento, Correio do Povo Ediral -n. 6886 de 21/3/69 Mathias e Elfi Kopsch
eelocandc-noa ao dispôr dêsse Poder, subscrevemo

um Jornal a Ercy José Giovanella e Mathias i
nos mui \'

Serviço do Povo Deolinde Bessanl Edital n. 6892 de 25/3/69Atenciosamente, Carlos Tozi�i. Presidente 1.:... -:-_ Ele, brasileiro, solteiro,
_____...... .operário, naturel de Arro-

zeira, neste Esrado, domi
ciliado e residente nesta Ele, brasileíre, solte/iro,
cidade, Iílhe de Margarida lavrador, natural�e
Gtovenella. Jaraguâ do Sul, domioí

Ela, brasileira, soltelre, líado e residente em Rio

industriária, natural de da Luz II,. nesta distrito,
O'maís nôvo membro da a oferecer maior coníõrto Jdfdg"uá do Sul, domici filho ele Georg Becker e

Iamílía Chevrolet está aos seus pasaagatros.
.

liada e residente em Vila de I 'r e o e Hornburg
debutando nas ruas de É o Chevrolet

c

que Nova, rieste dtsrrlto, filha Beeker, .

Senhores ectontsres. sä» Paulo. Dentro de voltá à praça. E. volta de Queríno ßeeseaí e de Ela, brasileira. solteira,
. Temos o prazer de submeter à eprecíeção de algum tempo, outros tam certo de . que s a be rá Mana Junkes Bessern. doméstica, natural· de

V. ôas. o Balanço Geral, Demonstreçâo da Conta de Mm estarão tomando o honrar, a fama conquista • Jaraguâ do Sul, domíci-
Luc_?>s e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, rela lugar dos irmãos velhos, da, meritoriamente, pelos Edital n, 6887 de 22/3/69 liada e residente em Bio
nvos ao exereícto encerrado em 31 de dezembro de os gloríosos Che v r o l e t membros antigos da nu Alceu, Tomeschtrz e da Luz II, neste distrito,
19t8, consoante as disposições legais e eslalutárias' da uécaas die 40., que merosa e conceituada Gertrudes Brtdarellí filha de Francisco Krueger

É com salisfação que assinalamos o subsrenctel começam agora a 'se família Ele, brasileiro. solteiro, e de Eroa Klemann
aumento do volume de vendas, lendo registrado - um aposentar, depois de hs o p e r ci r i o, nerurel de Krueger.
Incremento de 100%, resultado de uma, polínca de verem prestado ínestlmã

f 't f· I'
. Oenotnhos, nesre Estado, Edital n. 6893 de 25/3/69 �

vendas e senslvel melhoria de nossa produnvtdade
'

veis &arviços à popula- pre el uras' Is[a lZam SOfVItOS dom clhedo, e residente.

Conrlnueremos, como eré agora, a aprimorar ção paulistana. Flempre de alto-falantes em )olDville, neste ESlado, Francil'co Minelli e

nossos Produto�, vi.sando umlt maior parlicipação no consil1erados. unânime filha de Vlcjor Tomaschirz Tereza Katzmarscky
mercado. Com a aplicação de métodos racionaIS 'de mente, como os mais A f.isl'sliz1ção dos ser e de !VI a r i a Helena Ele, brasileiro, solteiro,trabalho e ,ainda melhor organização, prelendemos confortáveis e rt!sistente(oj' viços de alto-fall1ßtes é TomascJjitz�" .

' lavrador, natural deacelerar nosso desenvolvimenlo, conrribuindo ass:m carros dt:! praça d·a eida. da cumpetência das Pre,;; ,

Ela, brasileira, sohe-ira, JB'raguá do Sul, domiciainda que modesiam'eme, aos objetivos nacionais. de. feituras. Municipais. dQméslicB, óaluröl de liado e residente em Três
. Queremos Destacar, aqui, nossos agradecimen .. Nestes dil:is.\ quem to· � Esta informação foi Jafaguä do Sul, domici- Rios do NO te,' 'neste

tos a rodos aquêles que nos lern auxiliado, funcioná· mar o tbxi de chapa 50 colhida no Ministerio da8 liada . e residente em Ira distrito, filho de Faustino
rio�, vende�ore8, rt'presenlanles, acionislas e oulros. 20�71 irá compr.�var 8S Comunicações, a propó- pocuzinho, neste dislrito, Minêm e de AngelicaJaragua do SI!I (SC), 20 de março de 1;969 vif'tudes do 10 Cnevrolet sito das noticias, sôhre fiiha de José Bridarolli e Casati M-inelli.

.

'Heinz Rodolfo Kahlbach -:- Diretor Presldenre Opala a eQtrar no àrduo ··barulho ... de altO·falan� de Lidia de Sou�a Brida Ela, brasileira, solteira,IIse Kohlbach - Direror Vic� Presidente e inc�ssante . trabalho tas",
..

darolli. I doméstica, natural deRube-ns Nicoluizi -- Direlor Comercial dos carros de blugllél. Estabeleee o art. 182 JVaguâ do �Íl1, domici'.Milton Kohlbach - Direlor Induslriol Na direção, encontrará do Regulampnto dos Ser- Edftal n. 6.888 de 24/3/69 liada e rf'sidente' e,m TrêsArlhur Rode - Diretor .Adjunto -

'

IDjiilma Lins de Alencar, vW0S - <t_e Rádi� dif'usão. "André D9mingos Bressdn; Rios do :No,rte. neS!6ErnesrQ BarIsch � Direlor Adjunlo
.

motorista. veterana e Pfi Decreto no 5� 796,
. d.e e Mdria OAél/la J)amplooa --distrito, filha de Adao

'meiro .gâohador do con 31/10}63, que "8S autorl·
Ele, brasileiro, solleiro, Katzmarscky ti de Tecla

',M?rc!o or�aniza_do pelo zaQ'õ.es Rara execuQ!i0 �os ,comerciário, n III u r EI r de Vilkow6ky.
-

S!ndlcato :de cI.a�8�, 9ue serviços de raellOdlfu
CUritiba, ESlado do Para'.

Visa, co� essa IDlclatlva,. :8.ão Oe sons (alt� falantes), 'ná, domiCiliado e' :rt�siden. Êdital n. 6894 de 26/3/69
p�oporclOnar 80S .8SS0. fIXOS ou móveis não se

te em Curitiba, Eslado do Martim Kr üger e
crados a op?rtuOld�de e�quadr?m no est:'1bele- Daraná, filho de Afonso _ Milda Steín

41456.48 de trabalharem tranqUila Cimento neste R('gl�t-n�o Bressan e de R o's a I i a EI· brasileiro solteiro,lIiente, co� u� carro e @ão da coml;>'",tenCla. Bressan. Ilavraedor, na t � r ai de
1 628�94,70 mo�erno,. sllencl08o, de d? .Poder Ex�cutlvo Mu-

Ela, brasileira, solleira, ITi lU b 6, nede Estado,'

-

alto rendImento, ao meso .D1C1pal. das- cuiad"s onde
enfermeira, natural de Ja domiciliadó·.e residtDtemo tempo em que passam forem ID�t8lados, raguâ dd Sul, domiciliada em' Timb6, neste Estido,
e residenle à rU(J JojnviJle, filho de Wilhelm Krüger
nesra cidade, filha de Ar- 'e de Ela Kruger.
lur Pamplona e de Maria Ela. brasi'eira, sohbira,
Freiberger Pamplona. doméstica, natural de

Ed1 I D 68g9 ..Ie 25/3/69 Jaragu4 .� Sul, domi'!_i·I a. _/� liada e reSidente em Tres
Orivaldo Seil e Rios do .N orte, neste
Ursula MArquardt distrito, filha de Walter -

Ele� brasileiro, 80Jleiro, Stein e Elia Rl1e!ckert
lavrador, nalural de Jara Stein.
guá do Sul, domicHiado e

residente em ESlrada Ga E para que chegue ao co:
ribaldi, neste dislrilo, filho nhecuneri\o de todos .mandel
de Albrecht S'lll e de Herla paSliat o presente e�llal que ,

.

Kruerer Seil .
será pubhcado pela ImprNlSa

, Eilt, brasileira� solteira, e em (a[tór o ond� sera

1.764521,46 domésrictJ, nalural 4e
.

Ja afixado .aurante lS dIas .. �e
,

raguá do Sul, domiciliado alg�ém soubtlK de algwn 1m·

.e residente em Jaraguá- pedlm oto acuse-o para os

,e�querdo. nesre distrilC;�,
I
fms lega,s ..

L • filha de Ricardo Marquadt AUREA :MUL��R GRUBBA
28832,69 e de Edwigen Bhlerr Mar. \ O ,clal

1.7�3354,15 1.793354,15 qUdrdr.
Bdilal D 6.890 de 25/3/69 --------

JHràguá do Sul (SC), 31 de dezembro de 1968. -

Heinz Rodolfo Kohlbach ;_ Diretor Presidente Waldemar HorongGso It

IIse Koblbach - Direlor Vice Presidenle
'

Lina fischer

Ruben)! Nicoluzzi - Direlor Comercial Ele, brasileiro, tlolteiro, O hasle'amento dEI
MillOD Kohlbach - Direror Induslrial lavrador, natural de Jora· Bandeira e o canto

. Arlh�lr Rode - Direlor Adjun{o . guá d_o Sul, domiCiliado e
do Hino Nacional são

Ernesto'Bartsch -;" Diretor Adjunlo residente em' Ollribaldi, obrigatórios, uma vez
Adelmari Max' Eggerl - Té�ni.co em Conlabili besle distrito, filho de

por semana, em Iodos'

.

\
, dade' CnC-Q.C. 4190 Carlos Horonaoso e de.K

_

u & os estabelecimentos

Parecer. do Conselho Fiscal ce���� ';���Je�r�:o��f,:�;a, I. �:s���lq��bl��:':: I'o CODlelho' fjscal de Kohlbach S A - Indús· doméstica, Iiillufal de Ja,.
parliculares,

d raguá do ,sul, domiciliada .

.,...._.Iria de MáqUinas Elélricas, htlv�ndo examinö o _o e reside.nle em Ri� da Luz 1---,.;-.----
Balanço Geral e demais conlas relàtivos ao exercíCIO

I, neste dislfilo, filha de
encerrado em 31.12.1968, e encontrando ,udo exalo e

Alf,edo Fhcher e de Hed
em boa ordem, é de parecer que sejam aprovados f h
pela Assembléia Geral, as conlas e Iodos os atos 9a wig Drtws ,iSC er.

Direloria durante o exercício. Edital n. 6891 qe 25/3/69
,Jaraguá do Sul (SC), 20 de m�rço de 1.969 Fridõlino Prochnow e

Wolfgang. Weege EU Matliias
Durval Marcallo '!

W,dler Herr,1
.

Ele, brasileiroJ solteir.o.

"COllftflO DO POUO"
. Honra nos levar 80 conhecimento de V. Excia.

.

(
.

qua em ({ata de 4 do coerente, foi eleita e smpos-
sada a MSliJa Diretora deita Casa, para o ano. Le
gislativo de 1969, fioando assim ecnstituida:

,

. Presidente \Carlos .

Tozini c

Vice-PresideQte Alcides J. de Souza

callirl de CorDoa lei DIUI mlsa

Oto Erne.to Weber
Ourt Marquardt

'

Vende-se

casar-se:

fundação: firlu,. MUI/e,. - 1911
, �

Emprêza Jomdiltica
"COl'I'eio do Povo" Ltda.

• 1968 •

Diretor
Eugênio Vitor Scbmöc)Fel

ASSINATURA:
Anual. • • • • NC" 10,00
SelDOltre • • • Nctt 6,20
Avuln. , . • NOS 0,20
Número akllllCUlo • NCrS 0,22

L Secretário - .

2. Secretário

Três cachorros
pequenezes.
Melhores informações

na Av. Mal. Deodoro
da Fonseca, 145

BNDBRBÇO:
I ,Cab. Poatal, W

f\venlei« MaL Deodoro, 210
JaRlguá do. Sul • S. Cataria.

.

,

Etvino Becker e

Vahrudes Krueger

995471,26

Campanha de. EdUcação
Civica .

C.G.C.M.F. 8' 435 007

. Relatório da Diretoria

Chevrolet· Volta, à.
Praça

r
KOHLB_�CH SIA - I�DÚSTRIA DE-,

�AOUINAS ELETRICAS

ATIVO

versos

perdas de ven·

das do' ativo "'"

imobilizado'
fundo de re

serva legdl
fundo para .au
meDro de capi-
tal /

lucro a dispo
sição da as

semblei4

61 :609,71

,Balanço Geral encerrado, em
31 de dezeßlbro de 1968

450.000,00
373.761,64

receita opera
cional brula823.761,54 receita extra-

operacional e

fundo para' de
vedorés duvi
dosos (reversãe)

\

14.081.68

48."63,00

6,080,05

4.116,21

818.652,87
-.. 2.130,00

200000,00

liD ElialIBI
capilal .

fundos e reservas

Eliulrel I carto prezo
fornecemos, reaponsabilida
des diversas, titulos des-
cODtZidol, credQres especiais,
CODlas correntes represen.
.Ianles

.

Ella',el a lenao prazo
bancos. etas garanlidas
Resullado pendenIe

'
,

Lucro a' disposição da as
sembleia
co.pensaçio
caução Oa dir,eloria e con-

Iraro� de segur\08 1.261.10000
I

3.818628,7&
, .

De�oDstração da çonta de Lucros e

Perdas em 31 de Dezembro, de 1968

PASSIVO'

224 045 99 1.193 354.., 5
.

. 'CR�DITOS /

514.250,00

Leia e

Assine
Este

Semsn.rio,

�24.045,99

despesas ad
minisrralivas,
despesas de,
fabricação
prOVIsão pdrn
devedores du
vidosos
.fundo de de
preclaçõea di.

DEDITO�
390.285,68

874346,20

.36 8�O,36

'"

, \ -

.I , I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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0, Doutor Heliodoro Franeoí, Juiz de DireÚo " .-

Ja Comarca de Jaraguä do Sul. Estado de Santa
A mai.oria dos criad�res teqt a OplDl80 errada JH.R' LIEGEN KOLONISTEN., ,IM., .GANZE.M MUNIZIP:

Catarina. na Iorma da lei etc "

da que a simples mudança de vacas melhorä a pro ' �.

FAZ SABER, aos qu� -o

.

presente. edital de �uçao. Nenh?ma' vaca p,roduz ': que 'pode 'e� não Es ist meines Erachtens höchste Zeit, das wir

citação, com o prazo de trinta' (30) dias, virem ou
tiver boa saude

..
boa alimentação, instalações ade- Kolonisten uns einmal gründlich überlegen was wir

'

dêle conhecimento tiverem PU interessar ossa
qua das e m�nelo. c_orreto. Portanto, an�es de pensar in. Bezug der beiden Smdikate eigentlich tun eolle n, ....

que, nêste Juizo de cattório do Escrivão qu� êst� na ya�ca,. de condições _para elJ.a produztr, segul�do . Ich möchte völlig unpar teisch ur t=ile n, wir

subscreve, está se procedendo aos devidos têrmos
a rpírämide da produção que começa com a saúde sollten alle den "Empregador zahlen. - Warum?''''':''

d INVEN1'ÁRI ..

,-
.

e termina com a vaca .

.

o
" O dos bens deixadospor Ialectmento RAOA� '[...,�, Weil dieser von .\:Iännern amorholen wird di �. unser

dA Ll�ONE !SC.HR�MOWSKY no qual figuram os MANEJO
"

...." _u�ct. Vertrauen gAllÍessen sollten Es wäre mehr .als un-
herdeiros _ irmaos Il�EXANDRE SCHRAMDWSKY, víuvo, INSTALA ÖES .�� �",;, d ankb-r- wollten wir einen Mann wie Victor Bauer

SERGIO SCHRAMD'WSKY casad? com Tecla Schramowsky ALIMENTXOÁO '�II
.

\ �
die Gef,)lg.�chaft verweigern Er hat doch .wohl

e ESTEJA.O, SCHRAMO,WSKY, VIÚVO, como llusente1L .desta SAÚDE "-1
" �

, J. mehr s ls 'i:>lumfll' b-wi-sen. duréh seine mustergüittge
Comarca, pelo presente edital chama e cTIã- aos

--

, ;. \' I;:"" Verwal�uDg" tias wir Kolonisten- ihm, unser volles

mencionados, .herdeíros, para

S�if�er�m�re�sen. '..
. A SAÚDE DO GAD <)�....:__/�"," Vertrauen seh-mk en können. Uod das 'ist das wich-

tar ou co.mpare�ere� nês:�e J �delltro do prazo Preveßlré melhor do Qile rémetliar!
' " • a, tig�te für nus. Uuser 'H;,)':lp\arilif'�eQ ,i"�_ '''.om\, das

Iegal, 8 �Im de I�larem s<rbre .têrmos do men VACIHACßO' /
unser' H ,ndw�lkzeug imm�r' gilt m

, Ordnung. i- t,

clonado ínventärío. sof:t alt penas, da lei. E, para l.,
das Vteh immer Satf wird. die Pflanzung Únmer·

que chegue ao conhecimento dos Iureressados, se .

Se o Criador vacmar sempre- o' .seu gado, se Sauber, gernacht wird. U s. W. Das' andére müssen

passou o presente edital, que" será afixado DO lu o criador sempre d-r. remédio para vermes para o wir den Männer-n über lassen die unser Vertrauen

�8r .de costume, às: portas do Forum, publicado no seu ga,dO, S0 .0, cri_ddor sempre alimentar bem o SAU genipsset;l. I

Jnrnallocal'''Correio do Povo" e no "Diàrio da gado, se o ortador sempre CUIdar bem de seu gado. Meine liebwn Freunde alle! Denkt einmal an

/ Justiça", Dado e passado jnesta cidade de Jaraguá nunca � criad�(' 'tArá auim» l dOf'nte n a Rua orte ção. Jab -e zurück. Wie saheu d ama Ís dIe Srrassen au-?

d� Sul 808 sete dias do mês-de rnarço, do ano de É muito mers barato não d..,IXilr o animal fica"
.

- Mi"era..btd� völlig un pa s-ierba.r. Undl heuts? Das

mil novecentos e sessenta e nove. Eu, (a) Ama d,oente, do que tentar ;C,jf fi lo depois de ter adoe si:ht ja jeder seibst. Unser vfuniz:p,wurde geWissen,

deu M�hfud."escriv.ão, o subscrevi. (a), Heliodoro Cldo.' ,

. �: .' , ',' haft gefÜhr t, (bs Wird' niema,nd le'ugnpn können.

FranzOJ, JUIZ de DIreito. . .

Um) dos. prlnclp'ßIS cl1Idarios para o gado é a Und jetzt solhe nl10 'plÖ1zlich díe"er Mann gegen'
A present� cópia confere' com o original; dou fé. v>Jcloação; -

ga�o vacinado é gado protegido. �Mas die Illtéress"'n äer l(OIOllistl.lo h, rideln?
\

Jaraguá do Sul, 7 de março de 1969 par,3 a prote.çao ser b�m eficiente é pl'eçis-o que ,I; ,Nein, im Gpg"'ntAil. Er i!:;t bpsorgt !)In uns. pr

O E�crivão, Amadeu Mahfud v�clnljçao,seJa bem felia, com ID,:!ittt, limpeza e hi möch,tA nicht' di1s·wi·r wiedAr .einmal hineinplumbl"en
giene.

'
'

Der ";5indicato de Trabalhadores Rurais" ist.
A maier pflrtA rias doe-r1ç.s qus'afet"m o glriO -mein4'ls Er"lichtpns für A'beiter diA And·erswo. in

podem 1iI�.r uombCl tidas por meiü da vHciuHção. A �tf.llung sind, und nir-h fÜ,· EigentÜmer, und h <1;

febre Aft'Ós�, o CarbúncLllo. fi !{,dva, a G'illg' ena wohl au�:h nicht� mi� .. i lief Cooperfl1iva zu IUO,
'}asosa, a lIemogloblnú Ia bH�iL,r. a B uc"IQsf'. a ' Eine ·gu1 gefMtJ,rte Coopera!lva kpnnte de-fll Ko
POflumoentef'Íte, �ão do .. nç.lrj qUI:I I"é cfJntlolam com loniste,n einige Vorteile bringen. aber wo haben ,wir
a vaclllllção. A v"cinaçãd é (, m.·lhor jclllO par fi o d1e Gewähr das sie gur geführt wird? Und dann
gado 'não ter d(len,ç)�s e é

.
uma, pr átiC<1 que q�]al mus$ der .KololJiS! ,auch erst. einmalriefer I in die Ta�

quer um pod., faZ!:'L ',i. sch'e greifen Die S'�che wurde hunderlprozQ!:nlil] sicher
,

Ao n(jqLlinr AS VAcinaR, verIfique: , klappen wenn 'ein Mdnn wie der Herr Drefek! die
1 Se a' vticina está conöörvildl:l de acôJ'do com SchIrmherrschaft übernehmen würde und unsere Inre

as indicaçõeil d<l Bula.
J "..

ressen bei Bu.nJ und Staa! vertreten würde,
.

2 Se o �rllzo 'da validade da vacina ainda não Bei eine.r Cooperativa müssen alle, Mitglieder wie
tstá 'vencido. Führer, grundehrlich sein. sODst best((h! �ie nicht Sie

müssen alle einen blauen Rock anhaben. - Was?

Diálogo -sem Censura I
werde! ,ihr' sagen! �,If! da::,? "

-

.

Um das �� verstehen muss ich Euch eine kleine

," Qlá, .caJnarHda sQI7iético, CUUlO vão as c(jif3as? I Geschrchte erzahlen. , .

A T?hi:'coSlováquiö? •

f
'

•

.

"Als klein}r Junge war ich ma,! bei meinen On·

.I Deu e eEltá dando uma grande dor de cl1bêça. kel zu Besuch �nd wühlte' überall in den Schubladen

Tivemos que fl:lzer o que não queríamos Não gos, herum, dabei fiel mir ein Slück Dapier in den Hän

tamos ,�e intervir com armas em 001;1'08 pflÍlH_\i', den da s!and drjluf: "Der Mann mit dem blauen Roc'k

Assembleia Geral Extraordinária mas os tchecos estavam por demHi�. �e continu. am 14-05-1912 5 (fünf) conlos 'geborgt". Weiler nichl'S.

,C'.',ON',V'.OAAÇA-O a�sem eom essas reI'I"$8s. onde ficaria o presti,' lehrlief damit zu meioem Onkd und fragte: "Onkel,

,V . g�o e Fi liderança �(Iviétiça ,entre os pbf,�es comu wer ist das"?
"

S.ão convidados o.s, senhoves a.cionistas dl'lI>ta Iilstas? . \
'

. ", ,

' Ver Mann mit dem blauen Rock? Ich, hàbe ihn

sociedade, pJ:ira a Assembléia Geral ExtraOrdinária Mas o qde ioterellsa p�rg,. vo.cês- não é () n cht nach seinen Namen gefragt. Pass auf, es! ist

que se realiz,ará no dia 30 de abril de 1969, à8 15 cont�ÔJe. do mércado .....

de consu'mo e da capdci'1ade Morgen genau ein Jahr her als ér das· Geld holle,

horas, na séde social de�ta sociedade, à ma Join técOlca e do potencial materhtl da Tch�cosluvá und er hdr!' gesagl: "Nach einem Janr bring ichs

vJle.328, n,4sta cidadd, para a s�gili()te; "'ordem �0 quili-?,
'

,
"

,
.... .

wiederl" \

dia\
., . , Certo, ,embora não' dßi:x:e d('l h�ver' também ·'Onkel. 'sagte ich, dann bleii> inh RoeI:; bis Mor-

1) Aumento do capital social. um ioterêsse ideológico, Além dil"so, a libertação gen hier, ich, möchte den Mdnn .....al)ch {Flal :sehen!"

2) Alteração parcial do's e,tat�toß da sociedade\ ideológica é um pdmeil'o, pasHo para 'a libel'tação "Das kanns.t' du." sagle Onkel.

3) Assuntos de interE>sl,e social.'
'

..
'"

\ êconômica" Por que vocês, américaIiofõl. mantêm Am anderen Tage sagte der Onkel, zu mir:

Jaraguá do Sul 2� d f' .,

d 1969
'

tantos órgãos de formllção ä", opinião pública n8
i S.chön das du noch nier b'st. ich und Tdnle gehen

. LeopoldO', J�ãO,eGr�:���I,r�i/ Presidente Améric,� .L!ltin�? ,? qu'e jljg.:iifica,_ por e�emplÓ. o jZlzr in die Roça Du bleibs!- h:er zuhause, und wenn

. grupo TIme Llte encamptH várlll� ó; �aos <1e for der Mann' mil dem blàuen Roék komm!, dan rufst du

�Y.\':���.I.-"::����7.'.i'���/o'\':/o'\':/o'\':.IN��� maçãó de opinião pública nl) Brasil? uns."
-,

'

� O L
I

H
I

J S"I
I � É uma maueira de zt'Jar pelo,s nossos inte "Gerne Onkel"; sagte ich Und wh klich, ich

� r.' DIZ 8Duque, u8 I velra ª ��:�.�! :';J�ç:�"ÇilG:n���I���!Oê:s�!Op�t�: :::Á" ����C�;\���rik����n��u�:'��crank�ih I�:� z�'ö:'
�

"

fiDVOGfiDO ,� .vés da 'técnica do dinhelro ti pdla frDrma(,�ãö da k'2l und Tânre� "Onkel, da Isl ein Malln. ab�r, es 'IS!

� "'; � ment8lidade'db povo. , • '. eiO a,�derer ,erl.rägr keinen blauen Rock", '

..

�' Max Röbert Bornh 'Idf � ,Nossa experiência "C.Omprov8:;:, o
.!
Qu·e .voc-ß I.· .

e� kann J� heute a,uch einen enderen anhaber'l .

; .

.

., O . P /. a�!ib()U,.ße faléH. Q,uando perdemos ,.êsSttl' contrôle l,achte dles,er, und kam mil nach Hause, Du Man?

�
., .

SO_LICITADOR
.. _ ,'., ?-. sQbr.e a.. Á!ii,�,; perdemos a �hina, por blar em war der rlcht!ge, und Onkel Q:2kam seI(,] Geld mil

� Dlrello do Trilbalho, fiscal, Civil,. Co'm;"'fciaJ"� Ch���, �sp'i_m(i� pr��cupados
'

�um;J..;3éertJls "à1ítudes Zinsen zurück bis a,uf den leltlen Heller...
,

.

�
.

It:; � e decffiraçoes 'amerlc��s em r't!la�ã.\) li êsse! nos
.'

Und ebe�so, Ihr �Ieben freunde, mussen bel

" Administrativo, D�na1, -r Assislencia jurídi'ca /.
so adversário comUm. "(Js americanos estãÓ�:'dando elher Coop�ralJva alle e.lnen blauen Rock önhaben,

'! permtlOen!e cl emprêsa - Desquites _ .-Co,9.. ranças ? [ h ff 'h' h d' 'h f I h Ab
" IP.uita ",�onfiança e, perigo,E;amente, estão se apro c o .e I r vers.�e t mir,' leses mc

..

t a sc u

\
� Io.ven!ários'- Questões de I�frà _ Naturalizações ? xlmapdo da China

"

leider slOd die Manner 1n1,1I blauen Rocken heute sehr

� - !)areceres, �tc� . '}, ..

'i' ,�. O �e.gócio é O seg-uinte: nOs!,a produção au rar geworden und de8halb: yorslch!! ,Nur da�. Geld

� Avemdd Mare-chal Deodoro, .41, (ao lado. da ? menta dIa a dia e precisàmos de nOVÖR mercados welches ehrlich einkommt W1TQ nUJ�bflngend fur das

� .

Bscola �em ng.lon) I
, ? de consum? 'yocê já p.ensou � que_, sig)lilica se- wohl �es. Volkes �erwendet, däs wissen wir al�e.

� Em JOlOville. Ru� do Pr�clpe, t 15 _ to aodar ;>.
tecentoB milhoes�de c�llleses andando tim nossas Ubrlgens, meIO Neffe zahl! wohl sehon ('tn (I)

�
_ sala t4 _ fopi) �41 �......, .U,,_ :_it �I'>. ') � carroR ou toman11-��oc,iV OO,Ja?, .4 - .' .•

Jahrzehnt '.bei einem ln�lilut 24 N�ue Cruzeiros !'ponó

;:...;..y������;..y�::t'��;>.:I'XI'������i .�. sefnpre assll11, A'e atltu(t'és pol'HiCliS amerl tllch, und J�tzt wu er einen KranKhellsfall In seiner

���
,

_. c�na1( íffio determinadas "pêlas nect::s�idãaes econô Fdmdle halte, muss er alles aus eigener Täsche, bc·

����� mlCas. A o'rientaçã'o pol1tiea ná'o é qa'àa"�elo pâ.r.' zahlen, Alle V'�rslellungen beln loSllIul waren bisher

fJ\\ 1
o tiQo polftico m}�,s pelos grupos ectinôlI1�os de völlig erfol�IO&II!

i llP r' 'llIlll71 r_ til po ...�1fl\am 7l�' p�essão. Por' itfso colo�o minha

..

s fo'r"es dúvidas
..

Wir KoloOlste�lPü fen unser �?rtr(uen nur dGn

o

'.
� \\li� U) \lY lill/L,�, t sôlbr�. a '.'D�moc�a<!'fa" Americana"!! cj'� gbv�ro() i\ian.�ern sCh,enken die Ihre Aufrlchllgkell schon 'zur

-__....:-"""""-�__.--__,......J< � amerIcano nao eXIste de fato para o b!eIn.do povo Genuge beWiesen höben
,

t ADVOGADO nos fMos Je' "Y' 'lle ',. ('l,mas·.Plir�"eli.!es ca�italistas':- Capitalismo e Demo '''E;. M 5 I"

� são Paulo _ Guamibara _ Estado do Rio. de'
craCla nao VIvem sob um me�mo teto. O nosso

. ,� "

i Janeiro - Br�si,ll'a" .. '

i
Socialismo... .

'

- '.;:... ,.,'-
- É' Campanha =d.!J_':'-E1Iueação

. ,�rocessamen�os perante quaisquer!Mi.',
�
um �äpitalismo estatal, onde o poder, está .:cMêa

��.h---��

i
Dl8tenos, AutarqUiaS e RepartiQõ'es públleas

nas m.ãos .d.ê um grufJo politico a!n�a mais fec�a Cure seus males e poupe seu

em geral. /--:. t do q,q.e J>s_.ln08S?S l�ruPls �conomlcos, Ja'rpbem O-hQ�t�am'�nlo dd bom dinheiro complanco na'

� não é Dem�cra,CIa ... ,
.

,

,.,' Bandeir�ij o canto FÀRMACIA NOVA

i
Escrit-ório Central:

i·
Olhe, meu pre'zado americano, No&'Jâ ms.cus. '

�
,

,

&:!
do Hino' 'acionaI são de ROBER:rO M BORST

Avenida Franklin Roosevelt, 23 _ Grupo 303
' são pode ir muito longe, e não chegar�;lr1ó's_ ':l'Uö obrigatórios, uma vez a que dis"'õe de ll'aiorsorti�.

,.. (Fone: 52-1894)'
i

acoi'do. É. melhor mantermos. a atual sltu�çao e por sem�na, em lodos to na praça e oferece seus �rti. I,

� Z C _ 39
' qua�.to possive!, �,ir "cozinhando" os problemas os estaQelecimenlos. gos á preços vantajosos

L:iO
de Janeiro

,
i

em banho marla .

.'.
"

de qualquer grãu de

I
Av. Getúlio Vargas

... Estad,o da GUANABARA 'I � OUVil1�erto. Mas essa c�nversa fique sÓ_entre,l.os, enSino, públiéos OU.' ����
.... paf!iculares.

\i,; ���(!!(!)���
'<'

João Arnoldo =-- ....... _

i

CORREIO DO POVO Sábado dia 29-3-1969 Pá�inß' ã

Comarca de Jaraguá do Sul

Edital de Citação de Herdeiros Ausentes

J

Informativo - Acaresc AUGEN DIE NICHT' SEHEN

-

·Ind. 8 Com.leopoldo loão Grubba SOA.
(C.G.G.M F. 84 4'31 8,24)

.

•

Aseembléia Geral Ordiriária (

,CONVOOAÇÃO
Pelo pJl8Sente edital, são �on"oo'ados(os senho

res Acionistas desta sociAdade ti se, reunirem em

Assembléia Geral Ordinária,' que se realiiará' no
dia 30 de Abril de 1969, as 10 horas, na séde social
desta sociedJ.lde à rua Joinville 3,28, nesta. ddade,
afim da dt;liberarem @ôbrf> a Begui'!úe, orden) do dia

to - Exame, discussão e votat;ã'o do relatório
da diretoria, balanço gST'al, conta de lucros e �er
das e parpcer do cpnselho fiscHI referente ap exer�
cício de 1968. '. ' ",' ',.';', '

20 - Eleição da diretoria, conselho fiscal e

seus, rpspecti ,,'os ElU'plflO tés. /

3° - Assuntos de interes,s8 social,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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I

I

/

P'rina 4Sábado dia 29-8-1989

A •

N.B.: Os interessados queiram se 4trigir
, �

,diretamente a' Fafirica - sita a Estr. Rio

Molha ou no EsCritório à Rua Domingos
R. da Nota, 102 (Engenho de Arroz)

.Fecularia Rio· Molha S.,A.
,1

'CbmuniCa 4ue a fjarlir do dia 1;° de a6ril compra qualijuêr ij�antidade, de '\

MA,NDIOCA',·,'

rm=======-=============é:::I::==== =cf.:.t.i=m.,-======= ." ::��

, I Dr. darM Sóeltet ' -I
I t�URG4ÁO';;'DENTISTA �
L I.lii ii I
R

' 'n

i '

I

I. �
,i Avenida Getúlio Varras, 198 - Jareruá do Sul ., So�to Calarina II
�-=-=.em== �m.::w::::zt.==== �-=::r======_=========�::l�� �- , .,�. ..; �,��.,.. ,.� ',.""", � '-_.... . .'�",,, ,�:.� , "'_ .:,_

-

-.
,- ·=======_::iI�==========:;::========='iC:>:-=��:;:-=>

.

Dr.!!.!�� ��:,,,,,�c�.e
/

, ... l,rIII,.".· IlrI .••r. IIhl til ""I l'dlirl·1 M ·U O A ·9
, '11 "'.AR'ISOL S/A

·

V á· Ii F,.tlf.,••• 0,,,•••,,,.1.
Cirur.ia a Clínica de .dalaol .. Crianc;al

f
.LYI - IndQstril do, esto nl, II 'Parlol - DoeDc,lII de Sentior.. I, - I

II', : ii.' I, " Inaugurou a loja MARISOL. Laranjeiras, Peca,aairol.HOSPITAL JESÚS DE NAZARE • CORUPÁ II . ..' I
, • " Kakiat-iro8. Macieiraa•.1.-

Balidlaei,: ..Dr. Nereà Ramo•• 418
.

Mas" a lOJa MARISOL vende somente o qu� fabnca, e com II bolie�beira8, et�: ROleir,:_ .

cO_.,.PJl.. _ .AN'XA. �A.i-A_.:M& I' tal; póde vender por menos. São preços de �bnca mesmo.. II Dahh••• Ca�,6has • .conl·
,

�_. '" ,
' '" " "

I
outras ,vantagt!Ds também. Ao c�mp�r artigos �ra a pröxíma II feral, Palmelraa, .tc�·, etc.

AfJ�=-==-----:::=--;;;=�==� I' temPGffda, eonyém oon�ecer O que Mari&oCIHfaAbp�caUS' BOLSASr' I PECAM CATÁLOGOr! .

11', SnORTS para homens e rapazes.7, r..,
, _

e '

tLUSTR DO \

� DR., WALDEMIRO MAZlfRECHEN II, SAlDAS ßara �nhoras � CaAP:BUS ,Pt.>PU�A�ES.pa� �o�e�s, I "r 1 � ,..

A
�'II CLINICA MÉDICA';;' CIRURGIA GERAL II J senhoras.e ,J7iahi;ai. TamBém atualiZados, conJuntos-esporte I Leóp�jt!.i:! S.eíde;

ii II
I ',para cnan&ts. .

i
:

\';.f ,

.'. - CORupi,,-

fll .

'\ .: ;,' II . I" Mas, c) �ue � nuiifo �nta�oso rileimo, � comp@� aartigos I c::-o-c:.........;...E-c::>
"

' I
'I

de mallla dlretam,ente da fáb�ca. Por ei�mßlo;. artIgos de II _" . _. ,: __II ULTRA 80M ,ß I
-

SEGUNQA, aue Sio vendi®s quase de gra�a. ,P�rta�to, se o II .U ONDAS CURTAs.. .,

\,

1111 assunto fôr malHas de algodão ,para Homens, senhoras e CrianÇas, II ,o AnunCIO é a
II R. ULTR� VIOt.E�A

.
I , ,_ n ê neg6oio �mßrar de fá�rica. ,.

.r=: _, 't. I, ,..' II' Abnâ � Negóc?ioII
\
Rua PreNden'e Epl'�(no, Pess8a 7(),t ."'" .c . IIU 'Vlelte a loJa, MÂRISOt. e saiba que. você está I âbUD�e .n�te" "==--====-:--:::-===:=::--===== J ß comprando bem.

. ,_ . _ , __ ,� ,', II Sematiário

�Rei�l�MU� [�. :;= -

, .

.. H'

i
EDItAL 1)8 CONVOCAcAo' � It .i..' I' A-ob. t1 11. AD"VOGÁ.DO � ,

'" Á biretori� da Gü��d�, Mirim: de jkra�u� ßo lY.lÉllrltiu âä Ber as

�'
� ',"

= �
....

_= Sü� �on!.id•.. a98 I�rl .. a.8socHadoa bar�, a reüQIAo,- .

,
.' ., L

'

.i '.' .. flnua�... dl",,3�,J��. mar,9,c;». d� oorrente BOO �ara tr.' Para 0, Curso de Inglês' ,/

EscritóriO ao, lado da �refal,\lÍ'B. tar do. 8eg1jlllte8 aS8unto81- , I

1
.

� '.
JARAGUÁ DO sbt

•. ", .J�, �) ir:�t:rdad:��:nãi;er:;i' at. Teiou�eiro �

,

aii!l� 6, e 12, dê iltlrll dê 1969
�.. .,.,. """"::-.- ....;�;�� ai AQ:üt�r���äo íi.rllárdioiö .;:. !leer.i&rio toill.��!ÔâlllUI��d��g�°'lW:r�z!�1 �}.:r:�: ���u�
e.scritório de, advotacia UDt. ADAUTO" --,�,-��_ ..". , .. '.� �.' _, ,_ "'�-�,�".. -"... ,"� cúr�o de lnil�s. '." ' ,

'd,',.': " ,�b."" ....,',.,', Q,:i:,"':" �",','
,

.. rh1' 3·0es���,'lr!dsO.·,· cur.s,a" lerS",' "à, d,ur,açl1ô
de 18 'mês�,Scbhsultas. p�feberes e �ç8es r r o 1 1 ,.." � lue ..

trabãilhistäs
"

"
,

. �. "... "1 • �atri.ctílr;, se, h�te.m�smo e apr)�nd� li fahn, ler e

civels ", Pela preseote eU, .banto. aSBlDado, Glill�etm.e escrever IDgles com lo_do o dtsemtiaraço- .

coFherEläls K\tste�� brBHHe1r:!l', �a8äd?, l';lvrador, proiß� ter�Dl- No término, dó. curso �erllÍ (o,rnecido Diploma,

erih1ihais n�n).emeni� t' ,entrad� de pe�soaB,' �8�ranu�8 b�m r.e�iiltradb DO Minislério ali Educação e C1ilIUrlJ; ,

fiscais J

ml,��a propr1edape, Plt�, na 10,eaU�ad,� �e,Rh). er� ,

1., '. ,"
" •

�
"

' "
•

inqUilinato ,
ro-tlfa M�tliias. para flDS, deJ)e8�!1r, e ca�ltâr J'u- luformaçôea e Matricw'aa a'
tr08 danol, nlu me resJ)ob8Bbihtando pelo \jue , ',.; ,;l,�. '

" 'loadmfniatraçõea e vendas de lIDÓ.,..lI
possa acontecer aos infratores.

'

ReloJo.r,la wähtr Her�el ,

rua do principe, 494, coo). 3, 10...dar '

'

Â' \.' ",lA.I·'.l V<l 1'-" L. \.i.

Jarag'u.& do Sul, 18 de mar�O de 1969
"

v. ue u Ig ar�,as�", ':I '

fODe n. 3468 • Joinllle - SC q y
.

Guilherme Küster no horário comerciai I

�oi".:!·,·... ': ','
.. "'.'

Metalurgica Jóio Wiest S�A�·
P8stO· de ,colocação de e��lpamentos-

.

,E� nosso' Ppslo 'de C�locação· de EscapalDeDto�,
recentemente Jnaugurado junto a fábrica,
você compra o silencioso ou cano de es-
capação ;p�ra seu veículo. e .ganha:

a) preço de fAbrica; /'
,

b) oolocação gratuita; . \"
.

_
,

, ; . ,',

c)_ g�rantia da qualidafie,WIEST; da METALÚR
GIOA JOAO,WIEST S/A, fatiritiantes ae eséapamentos
de alta qualidade. I

.

,

, \ J •

Es/trada RoYCI. a/D.·, Junto ao Tratam_t& d. Agua. i
,

'

C.RlOS ADAUIO· "EIRA
e

JOSE GERALDO ItIMOS YIRMOIO
adlolados

-

..... �.'.• �' ................. ..-1 ...._..,, ;,,;.�........... .._ ••_ ••• _

I '

Escrit6rid sOAREI ê SOUZ'A'
.

AbvoöADÖS, '

J

- EspeêializatÍôs êfii .öÍreit� TtiÍ:hitärÍd

Rüà tenente Silveira; 21 - Saia, 101
. FiorlanSpoiis, � SÇ�'
"

�
'_';;:--:-.-��";=_':"'=',' .. ;:':.

,
.

,.

(,
.

'. Vendedores·•

f,

MARlSOb, s, A•• Inddstria,dQ Vestüi�io;' -

.

estä adättilödd vendedöres pará opärär em

óütr.os Bstados..
'

7

•

I]) Necessário posstiir éoridtiçÃo' pr6pria· eI .

, ,.
'

experíêncía êIii verldâs;

, I

;

(
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CORReIO DO POVO S6blldo_ dia, 29-3-1969
-�-

Victor Bauer, Prefeito' Municipal de Jaraguä Victor Bauer, Pfefeito Municipal de Jart:lguá
'. O Doutor Heliodoro Franzo], JUiz de 'Direito

do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exer do Sul, Estado d'e Santa Catarina, no- U8,O e exer-
da Comarca de Jaraguá do Sul, Estedo de Santa

cicio de suas atribuições, Resolve: ' cicio de suas atribuições. Resolve: ,Catarina, ne forma da leí, etc.., I
,

Designar, Deluzaa Carvalho Kanzler, para Conceder licença em prorrogação: "

Faz' seber aos que o presente edital de citação,
lecionar no Grupo Eacolar Albano Kanzler, a par De acôrdo com os artigos 125, 131 e 137, da com o prazo' de quinze (.15) dles, -vlrern ou dêle co-

tír do dia 3 do mês em curso. Lei ri. '�98, de tB 1254, adotada, por esta Munici nheclmenro nverem ou ínreresser possa,..JIUIe nêste

Comunique se, Begtstre-se e Publique-se. palidade:
' Juizo e' Oartório 'do Escrivão que êste subscreve,

Prefeitura Municipal de Jaraguá 'do Sul, 6, de A Arthur . Günther, ocupante
-

do cargo de está se procedendo aos devi.dos tê,rmos do ARRO '

março de 1969.
'

Fiscal Padrão "H" do Quadro Único do Municipio LAMETO �os bens do- espõllo do fmado ROB,ERTO
Victor Bauer, Prefeito Municipal " uovénts (90) di�s, a contar da presente data.

' GESSER, .Iefecido aos 14 de, janeiro de 1969, no

Comunique-se, Registre-se e PubJique se, qu�1 figura MATILDE R GE5SER, esposa. do her
Prefeitura Muníeínal de Jaraguá do Sul, 12 deíro JOSÉ J,JNO GESSER, como ausente. pelo

de março de 1969. .

i
.

presente edital cheroe e cita a mencionada MATILDE
. Victor Bauer, prefeito Municipal de Jaraguá' Victor Bauer, Preíeíto Municipal R. GE�SER, pera se, fazer representar porA proc�ra·

do Sul; ,Esta�o deBanta Catarina, no uso e exer-
..

' dor devtdernenre hab Iredo ou comparecer nesre JUIZO,
cicio de suas atríbutções, Resolve: Portaria n. 19

.

dentro do prazo lega!, a fim de falar sôbre os têrmos
Designar, Bernadete Baratte, para lecionar Ha

, do mencionado arrolamento. sob as penas da lei.-

.

no Grupo Escolar Albano Kanzler, a partir do dia
_ Victor Bauer, Prefeito Municipal de Jaraguä E, pera que chegue ao conhecimento da ínreressade,

3 do !Dês em curso;
'. .

do Sul, Estado de Santa Catarina, fio uso e .exer- foi passdö o presente edital, que l'erá fixado no lu-
Comunique-se, Reglstre-se e Publíque-se. cicio de suas atribuíções, Resolve: ' !lar de costume, às parlas do Forum, publicado no

, Prefeítura Municipal de JarRguá do_Sul, 6 de Exonerar, a pedido: ;' jornal local "Correio do Dovo" e no "Diário' da Jus
.

março de 1969. Marilene Oopí, do' cargo de Professor Padrão liça", em Florianópolis. Dedo e passado nesta cidade
Victor Bauer, Prefeito Municipal "J" do Quadro Único do' Municipio. ti: c:ontar de 3 ae Jaraguá do Sul, aos dezoito díes do mês de

, ' do mês em curso. ' março do ano de mil novecentos e sessenta e nove.

Portaria n. 14
.

Comunique se, Registre-se e Publique S8. Eu, (a) Amadeu Mahfulil Escrivão, o subscrevi ..
,

'

Prefeitura Municipal de ,Jaraguá 110 Sul, 17
.......... (e) Heltdoro Franzoi.· Juiz de Direito,

Victor Bauer, Prefeito Muöicipal de Jaràguá de março de 1969 -A presente cópia confere com o original; dou'fé.
do Sul, Estado de SaDt�atariDa, no uso e exer- Victor iJ;J!l�er, Pretetto Municipal Jaraguá do Sul, 18 de merço de 1969
cicio 'de suas atríbuições, Resolve. I O Escrivão, Amadeu Mahfud

Desígnar, Ivone Mt'oegotti'l para Ieclcnar no

Grupo Escolar Albano Kanzler, a partir de 3 do
mês em curso.

.
.

.Oomuuíque- se, Registre-se e Publique se.

Prefeítura Municipal de Jaraguá do, Sul, 6 ,de
março de 1969. .

,

Victor Bauer," Preteíto Municipal

Decreto n. '160/69.. .'

Victor Bauer, Prefeito Municipal �e Jaraguá Marisol· siA 'Indústria /do Vestuário
do Sul, Estado de :-:aota Catarina, no U8.0 e exer

' .

I
.

b
C.G.C.MF. 8' 429 752-1

C CIO ue suas atri uíções, Decreta: ...

Art 10), - Fica promovido ao Padrão "Q.9", Assembléia Geral Ordínäfia
da escala de vencimentos aprovada pela lei n 158, '

de 22 de dt'zPO,lbro d� 1966, Orlando C. Schreiner, São convidados os 'Senhores ecíontsres desta

Contador do Quadro Llníco do Municipio, fi contar sociedade para &e reunirem em Assembléia Geral

de 1. do mês em �-url'lo, de acÔrdo com o permiti. Ordinária a reahzar-se Ino dia 28 de abril de 1969,-
, Victor Bauer, Prefeito Mtinicipal de Jaraguá do do art 2., da Lei n. 23, de 4 de novembro de às 9 horas, com_ ii seguinle, 9rdem do dia.

.

/'

do Sul, Estado de San'ta Catarina, no uso e eXer 195'" 1) Discussao e aprovaçao do relatór.lo da . dJr�-
cicio de .suaR' atribuições, ResoLve:

,
.

'

,ti.
Art. 2) _ ,��te decreto entrarâ em vjgo� na 'torla e 'par!cer do conselho. fiscal, balanço geral�'

DeSignar, Dagmar Ramos, para ,�ecion8r DO data de sua publicação; revogadas as dispo8içõ�8 demonstraçao da conla de lucros e perd3s, contas e

Grupo Escolar Albano Kanzler, a �artIt de ·3 do em contrário.
" demais atos referentes ao exercícl� ence-rrado em 31

mês em curso.
'

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sol 3 de de dezembro de 1968;
Comunique �e, Registre-se e Publique�se. I» março de 1969' '2) Eleição do conselho fiscal;
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 6 'de

.

Vietol"· Bauer, Prefeito Municipal 3) Assuntos diversos de interesse social.
março de 1969. O presente deeretcJl'loi publicado nests [li re- Jaraguá 'do Sul, D/de março de 1969

Victor Baúer, Prefeito Municipall t .

d E d' t Ed ;,: A' ê
.

S
l

orla e xpe leß e, ucaça.o e - S8lst oCla o Pedro Donini Diretor Gerente
�jal, aos 3 dias I do mês de março de 1969 "

"
,

.

Walter A., BaJlock, Pelo Diretor NOTA: Acham-se à disposição dos senhores
acionistas os docpme'ntos a que se refere o arl, 99
do Decréro-Iei no 2627' de 26 de setembro de 1.940.

'Pelo presente edital de co090cação, são con

yidad08 oa. sAnhor'f!s acionistas da ,firms COMÉR.
010 E INDÚSTRIA SCHMITT S A, à rßunirem-se

'

em Assembléia Geral Ordin�ri8, que stlr4 realIzadA
n8 séde da sociedade, à Estrada Blumenltu Km. 4.
oe!'ta c;dllde, àg dez9seis (16) horas do dia' viote e
três (23) de abril do correote BOO, afim de' delibe- Indústria, de Calçados Gosch Irmãos S.A.
rarem sôbre II seguinte, Ordem do Dtß. '

1 - Exame, Discussão.� Aprovi!Qão das cou

tas correspoudéntes Ba .800, encerrado em 31 de
dezembro de 1968.

2 - Eleição do Oonselho Fiscal e Sliplemes
para o ano de 1968/1969,

'

,

I

3 - Assuntos Gerais"
.

Jara,guá do Sul ..,:.. SC, 20 de fevEú'eiro de 1969.
Oomércio e Iodús'tria SchmiU S.'A.

Diretor Presidente" Arnaldo L. Schmitt

',AVISO
Ächam'se à dispósição dOll! senhores acionis·

tas, na s�de social, 08 documAotos de que trll,ta o
art. 99, d'o decreto Lei 'o. 2627 de 26 de setembro
'de 1940.

•. t'
.

•

0'0
�

Preleltura MuniCipal
.Portaría n. 12 Portaria n. 18

.Portaria n. 13

Portaria· n. 15

Pottaria n. 16 ,

" Victor Biluer, Prefeito Municipal de Jaraguá ---------...;..-----------
do Sul, EStbdo de Santa Catàrina, no uso e exer-
cicio de 8uas atribuições, Resolve:

'

, Design8.r, Nevia Maria Camprestini, para 1('1
cionllf no Grupo Escolar Albano Kanzler, a partir
de 3 do mês em curso. '

,fJomuDfque�se, f..egistre.se e Publique se.
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sül, 6 de

março de 1969
Victor Bauer, Prefeito Municipal

Com� ,ei HIDldo SCIBIMH1rI s� Ao
C.G O,M.F. N° 8. 429 984/1.

,

I Edital de Convocação
A$Sembléia ,Geral Ordinária

, /.
Portaria n. 17

,

,Victor: B�uer, Pr�feJto Muoicipal i de Jaraguá
do Sul, ES,tado de Santa OatariDfr. no uso e exer
cicio de 'súas' atribuições; Resulve: '....-

.

Designar, ,Teresa Silva" para lecionar no Gru
po EScolar Albano Kanzler, a parUr desta data.

Oomunique-se, Registre-se e Publique-se
. ,

Prefeittlra MUQicipâl de.. Jaraguá do Sill, 11
de<.-ma'rço de 1969_

'.

..
Victor Bauer, Pr�feito Muoicipal

ED.ITAL N° 1
, I

O Doutor Heliodoro Franzoi, Juiz de Direito
da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Oatarina, no uso de 8uas atribuições, e tendo em

vista o disposto no art. 484, § 10 e art. 486, da Lei
N° 3.787, de 29/12/65.

FAZ'SABER:
1.- Ao, público em geral. as repartições pú�

blicas EI, em. especia-l, aos serventuários, da Jri�t�Qa,
que o horärto do Forum e de todas 88 reparUçoes
da Justiça nesta Oomarca (Jaraguá do Sul e Ooru
pá), ou' sejam, cart6rios, tabeliooátos, registros e

outr08, Berá. SII'9 AS exdeQÕf!s previstas na lei ci·
tada:' daS 9 horas à. 12 horas. e das 14 horas às 18 horas.

., sendo, que, nos sábadOS, somente no período da
manhã. . "

,

2.- E q,ue o Juizo atenderá 8S partes, em

geral, somente B08 horario. 'das 14 às 18 horas, de
segunda a sexta-feira, e no sábado, das 9 às 12
horas.

'

", '

:.. P. R. e Cumpra-se.
, 'Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do
Sul, aos três dias do mês de março do auo de mil
no'ec8ntos 8 sessenta 6 nove. I

.

.

. {al Heliodoro Fraü�oi, Juiz de Direito

[alelloes . �e Utili�lde PÚ�IiCB
Para casos de emergência, use um 408 seguintes

tel e f'o n es:
i'

.'

2 1 3· - D'elegacia de Policia'
,

2 6 4 - OELESC (EMPRESUL) e Corpo de Bom
- beiros V�luntários para Alarme

a---l 6 - Hospital São José " ':
� 3 8 -:- Hospital Jaraguá •

2 4 4 - Dr.- Erich Kaufmann - ,Médico
3 1 4 ...;:.;, Dr. Alt;lxander Ots� ,..- Médico
3 8 6 - 'Dr. Waldemiro Ma�u'reche� .� Médic� ,

2 8 7 - Farmacia Avenida r

3 8 8 - Farmacia Catarinenae
Caixdtes Vazios . 2 6 8 ::... Farmacia' Central

e taboas (taIJ1a�bq unifor�eJ para caixas, 2 6 1 � Pôsto de Saúde \
vende-se na Soe'. Gräfica Ãvenida Ltda.

'

2 3 3 ....... Prefeitura Muoicipal
(

I

'., Ó: ',.' ... "

. C�lIlIP!tca de Jaraguá do Sul
.

E;ditaf de 'Citaçao
. de ,Herdeira Ausente

Assembléia Geral Extraordinária
São convidados os senhores' lJcionistas desta

sociedade \

pata se reunirem em Assembléia Gere)!
EXlraorcti-i;Jária a realizar se no dia. �O

.

de junho de
1969, às 9 horas, com ii svguinle. Ordem do Dia.

1) Aumento do capital social;
.

I .

2) Alteração dos eSlatutos sociais; "

3) Assunros diversos de inlerêss.e saci!!!!.
, Jaraguá do Sul, D de março de 19ó9

j)�dro Donini, Diretor Gerenie

'1. �

Assembleia Geral Ordinária J

Edital de Convoça<;ã'? (""

, 'Pelo p'res�nte fiClom convidados os sl!nhor�s
acionistt1Ís a comparecerem à Assembleia GeralOrdi
nária a realizar se, no dia �f) (vi nIe e cinco) de abril
do corl!Dte ano, as 9,(oove) boras na sede so�hJI, afim
de deliberarem 8ôbre a seguinle ordem do d,ia: '

'10)' _ Discussão e aprovação do Balanço e

demais documentos referentes ao exercício de 1968.
2-) - EleiçãG do novo Conselho' Fiscal..
30) - Assuntos de Interesse Social.

'laraguci do Sul" 10 de feverei-ro de 1969. 'I

.' Walter J. r. Gosch, D'jret,or Gomercial
NOTA: Acham-se à disposição 'dos senhores

acionistlJs no escrilório desta sociedade, os documen
tos a que se r�fere o artigo 99 00 de:êreto ,lei 'ilC

2 627, de 26 �e setembço de 1940.
, ii \ 1

Clühe , A ti é t i C 0, I' B a e p end i
Edital de Convo:ação

Ficam con�idad.os os membros efetivos e su;

plentes do Conselho' <Delibera\ivo d,o' Olube A,lético
Baependi,"para Sé rAooir�m �oa séde social, às 2Q

hor'ts do dia 31·03 69, em Assembléia Geral Ordi
oAria, afim 'de deliberar sôbré 8 seguinte ordem
do,dia:

1,) - Prestação de contas da diretoria, rela-
ti.o ao ano 'anterior; I

'

2) -, Eleição da novai diretoria;' ,

3) - Assuntos/ de i-ntere9se g&1'8I. " ..

Não havendo número legal na, hora aprazada,
realizar se-A aegauda AsSembléia,' 30 Illinu-t'tls após,
quando deliberar§ com qualquer número.

'
. .\.

.

, JaraguA do Sol, 4 de. março de 1969.
'Eugêoio Vitor Schmöckel, PI8sid9nte do Oonselho.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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t\NO XLIX IAJIAOUÁ DO SUL (SA:JIill'A CAT�IUNA)

José Emmendörfer S/A. Ind. e Co'm.
Jaraguá do Sul - S.C.

i

Inscrição no CGC do M. Faz. nO 84 430 412

Relatörío da Diretoria
Senhores Acionistas:
Atendendo ás determinações estatútárias é

prescrições legais, cumpre a 8sta diretoria spresen
rar- vos 08 documentos referentes 80 exercício en
cerrado em 31 da Dezembro de 1968; a deuionstra
ção do ativo e passivo, demonstraçâo da conta de
,"LUOROS E PERDAS" e parecer do conselho fls
cal.

Os dados em aprêço datnonstram a nossa si
tuação seonômíca financeira real e serão submetidos
a V08sa apreciação na próxima assemblêia geralordinária. "

Jaraguá do Sul, 4 ds Janeiro de 1969
Lücila Emmendörfar, Diretora Gomercial

Balanço Gerl(tl encerrado em
31 de Dezembro de 1968

Ativo
Imobilizado
Im6veis
Esla,el

_

Maquinárío,'m6veis e uten .

silios
Reallz6111 I cario 'I longa prazo
Matarias primas, produtos,
duplicatas a receber, em-

préstimo. lai 1474/51, ele-
-

trobräs, empréstimo com-

pub6rio lei 4069/62, petro
brás

.

Dlsponi,el
Oaixa
COllIs de Compesaçio /

Valôrl. em oauçãe

P a,s S
Exigirei y

Capital, fundo de reserva
legal.8 eapecial
Exigiwel a c,urlo e IQogo prazo .

,

Contas cecrentes 8 saldá
8 dísposíeão da asssmbléía
Conlas de Campeoslçöo
Caução da dir.loria (.40,00 14 284,26

DemOJlstraçãó da Conta de "Laeres e

Perdas" em 31
.

de Dezem;ro de ,19�68

17,50

245285

5.687,74

6086.17,
/

40.00' , 14.284,26
"

SAB�DO, 29 DB MA.RÇO OB' 1969

J

,

/Loss� Ltda.

I vo

2996,00

11.248,26

�rodulP8, Lugros e Perdas e. Juros e

Desoontos NO,'$
Despezas Gerais fi Saldo a' Disposiçio
da Assembléia \ ' NOr$ 35415.87

,JaraguA do Sul, 4 de JaQeiro de 1969
AugUsta Emmendörfer, Diretora Presidente

LucH. Emmendörfer, Diretora Comercial
, '

,
�

Parecer- do Conselho RiscaI

35.415,87

I

TherezUa Roeder
Lo'har Sonnenhc.hl
Willy Sennenhohl

'

LONDRES Comanta Revolução
Bm suplemento dedicado ao Br,asil pelo "The

Financial Tunes" de Londres, o correspondente
diplomático dsquêle dtérlo, jornal�sta MlJl.co�m
RLuherford, afirma que' �'a ,Revoluçao Brasileira
voltou aos 8"U5 trtlhos". -:

"É 'coisa deplorável, contristadora e, possi
velmente esclarecedora - diz êle .: ter sido
permitido elester-ee dele. A ReroiuçãA� começou
a 1 de abril de 1964. quando, com o aporo popular,
as Fôrças Armada� do Brasil depuseram o governo
do Presidente João Goulert. Uma data realmente
tão sig�ificaote na História do Bra'sJI e a 13 de
dezembro de 1968" quando o ,g<.-vêr�ó ,:"ilitar rea

firmou, após hesilaçõlls' conslderavels, qu� a

Revolução contlnuaré. /0 Presidente Costa e Silva
afirmou, logo após a promul�lIção do. .ê1s;f�ra
famoso Ato Institucional nO 5. A etapa In'cldda
em rn�rço-abrJl de 1964 foi completada; a .Revo:
luçäo do Des e n v o I v i m e n 10 do Brasil es ra

começando". ,

Ao concluir seu artigo, afirma. o correepon
dente 10Ddriqo" que" p r á t i C a m en í e rodos 08

movimentos vertncedos t10� Brasil - ceróltcos,
militares, esquerdistas, dtreuístes, :- estão "pro
cura-ndo a mesma finalidade, ou' S�Jd, o desenvol
vimento de um País maior".

O argumento - ecentua é como conse-

gui-Io. O que poderá realmente unir Iodos os

brestletros é o nacionalismo".

'O'ferece ;tà

IJIJorUIßillal18
lllliCjI'pßllél 'II .

.

. oce ler Oll1el -
�Ec:iUL.�:

José Emmendörfer S/A. Ind� e Com.
Inser. nó C.G.C. do M. Faz. n. 84 430 412

Assembléia Geral Extraordinaria
\ Ficam conVidados (lS senhores lIcionisras de�ta
sociedade para Se reunirem em Assembleia Geral Bx
traordinária a realizar-se no dia 18 (dezoito) de abril
do corrente ano ás' 16,30 hora8 em sua séde social,
a fim de deliberarem a seguinte, ordem do Dia: '

Proposta dei dfrE:toria parft /aumento do capitalI

Kol�lc� I.H. -, IO�DstriB �e Máquinas flúÍric8s
C.G.C.M.F. 84 435 007

'Assembléia GerallOrdinária
São convidados os senhores acionistas desta

soctedede p"ra, se reunirem em Assembléli! Geral
Ordmérta li realizar-se ao dia 20 de abril de' 1969.
às 10,00 horas, eom ii seguinte, Ordem do Dia:

\ 1) Díacussêo e epreveçêo do relerórlo da díre-
·torla e parecer do consellfê fiscal, balanço geral•.

c démdnstraç�o da COOla de lucros e perdas, comas f"

démets ·atos referenres ao exercíelo enc�rrado em 31
de dezembro, (Je'1968"

,

2) Bleição do ceaaàlho fiscal.
.

3) Aesunros diversos de Imerêsse social.
Jaraguá do Sul (SC). 26 de merço de 196�,

, Heinz ·Rödolf9 Kohlbach - Diretor PreSidente
NOTA: Acham se

à
: disposição dos senhores

eclonls .as os documentos a, que se refere o arl 99
do Decreto Lei n., 2:627 de 26 (Ie setembro de� 1�40.,

Assembléia Geral Extraordinária
São convidados 08 senhores acionislas desta

SOCiedade para . se reunirem em Assembléia GerClI
Bxtr'aordinária a realizar�se no dia 20 de abril de
1969, às 15,00 boras, com a seguinte, Ordem do Dia:

1) Ãumenro do capltal social
2) Al1eração dos eatatulos soc.iais
3) Assuntos Diver:sos de inlerêsse $ociê:ll.

Jaraguá do Sul (SC), 20 de março d� '1969.· ,

HelDz llorlolfo Kohlbach - Diretor Presidente

.(a saber r _(quê ela é chamada de "Volkskamera")
/

Ac'eite nosso convite: venha conhecer as câmaras
da linha Regula. São fáceis de operar, duráveis
e não exigem manutenção. Porisso os alernãe
apelidaram-na de "Votkskarriera". (Câmara dr
Povo). Preço por preço, prefira também a

'
,

,
insuperável técnica germânica!'''

'

o melhor plano para você
adquirir uma VOLSKAMERA
apenas NCr$ 12.00 ao mês

;

sem [uros

NOTA DE
AGRADECIMENTO

A família de Eleonora Satler Pradi ainda
consternada com o doloroso • transe' por que
pesseram com o repentiao felectrnento de sua

qu'é'r�'da espôse, mãe, sogre e avó vem' de
público agradecer e todos oe que enviaram
corôas, flöres e acompanharam a' falecida até
suá última morada.

:Agradec� especialmente lJOS pedree Elemar
e Aloisio As pessoas vizinhas pelos auxilios
prestados. I As abnegadas proteesõree e elunos
da Escola de Jaraguá Bsquerdo.·

Um especial agradecimento aos dirirentes
das firmas Marc�"o, Eletromotores Jaroguã e

Primo Chiodini.
'

f

I
Ourrossim convidam parentes. amigos e

conhecidos para as missas de 7° dia' à sérem
rezadas domingo di� 30 às 8,30. horas -

na

Igreja dlJ Barra do Rio Cêrro e à's 19 horas
na Igreja Matriz de São Sebastião, dest.a cidade.

.

Por mais ê8te ·ato de'fé e caridade crislã,
antecipa agradecimentos.

Jaraguá do Sul, 24/3/69
Vvo. Sílvio Pradi
Bmilio Fleriano-e família .�/
Nilo Lenzi e famflia i J
'Fúlvio Pradi e sra.

,

Honório Pradi e sra.

Silvério Pradi
�

'José Femando PrBdi
Sebastião Pradi'

Os abaixo Bssjo.doli, membros. do Conselho
Fiscal da firma "José Emmendörfer SIA -I IódúlI
'ria e Oomércio" t�odo examinado d'etidliolpnte o �---------------------�Balanço geral, 8 dll.monstra.tio d� conta d� "Lucros' social e correspondente alteração e�téltUféÍrja.e Perdal , e relatórIO Ida Dllrlltorla e demaIS contu Jaraguá do Sul. 25' de Mar�(l de 1�69 .

I

referente 80 exercício iocial enoerrado em 31 de
. Lucila Emmendörfer, Diretora ComerciaiDezembro {Ie 196�, depois de constataram em tudo

It mais perfeita ordem e 'exatidão,\ Ião de parecer Ass·e:rphléia Geral prdináriaque as contas sejam apro,adas pela Anembléia -

Geral-dos senhores acionililtas. Edital de Co�vo,caQao,Jaraguá do Sol, 4 de Janeiro de 1969 Pejo presente ficam convidados os �enhore5
.

acionist'éls ii compörecerem Cl assembléia gercrl ordi· Plantação de_ Maco�ha 'Foi' Desé4bert�"D�rill a realiza�r5e no dia 18, (dezoito) de abril do
BIcorrente ano às quarorze horas Dli séde social, ilfim em..! Ilmenau.. (

,

de deliberare'm sôl:úe a seguint� ordem do dia:. ,Depo'is d� efetuar 8. dete�çãó do hidivíd�o
. 1,) - Discussão e aprovdção do Balanço e malS Allrefio Nereu Rebêlo, em CUJO' poder fi poliCia"documenlos referenie "ao exerCÍwio de 1968. blumen�ueß'H� eAcontrou vários 'cigarro� 'feitos

2) - Eleição da Diretoria. com maclJnha conseguiram as autoridades polici-3.) -- Eleição do Conselho Fiscal. ais descobrir uma plantação da "�rva m61dita",
4.) - Assuntos de interêsse social. que estava situada' na rua Ararloguá,· n'lquela
Jaraguá do Sul, 25_ de Março de 1969 cidade. O proprietário da lavoura de I!laconh!\

, Lucila Bmmendörfer, D,iretora Oomercial e8t� recolhido ao xadrez da DRP de Bll,ImeIíau,
estando � polícia em investigaçijes em tôr�o d:oAcham-se a disposição dos senhores acioniotös
caso, pols presume.se que Alfredo Nereu Rebelo tenha outras

.no escritório desta sociedade, os documentosl a que plantações de ruaconha na8 cidades de'Oaspar e Ilho�a,�b�m.se �efere o artigo 99, do decreto lei n. 21)27, de como seja ehele de uma quadrllha de traficantes'·de Maconha
Setembro Q� 1.940. <.. e "boletas", que vem agindo. neste .Hstado:

. c

Foi.ôcópias?
,

FOTO PIAZERA
FAZ NA HORA,

i.

PELO·MENOR PREÇO.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


