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B' an � a R" c J.. 'I "I:' m', '/ O,,I,R, CI T, ,O': Mi�� Jara�uá,�' ,'�
["'I � IJ ["'1 � IJ .u u, o Clube \ Atléti co i Rainha d?!,Draia dePlçar-

( Baependi, "omingo úlfimo, i ras, srte. M a r i ii Salete
, Enche'nos de partieu-. Recém ,indo d,a Euro- i creve sua pusagem por i sempre soube ser. ofereceu' aos .seus iIISSO' i Zirn m e rmail n, sob 08
lar júbilo, a notícia rece ; pa, ha alguns anos, um i Jaraguá como de"endo i O Povo da Jaraguá do, etades c muitos .convtdé- r.plausos des presentes
bida ,d·" cidade paulista: j o vem sacerdote vinha i tudo ao 'seu benfeitor e: Sul, sem dis t i n Q ã o de i dos um excelente baile i que não resgarearem pel-

'I de Taubaté, da pr�xi�a;l exer�er. o seu mil;J�e,r em 1 conselheiro - .o Rev. i erene '00 religião�. levan: ida péscoa, que contou no i mé:l� às bpnuas meças na

formatara;, em C1enm8S: Jaragua do Sul. Ninguém i P�. Elemar Scheid. É o : tá-se para aplaudir de) pe i corrente ano, com a esco- I sua epresenteção ne paa-
i [urfdieas e sociais, do i'aoreditava que' naquela i homem de marcante per- i 'o seu sacerdote que 6ra I lha, pela segunda vez en- !-sarela. '

"

. DOS80 Vigário da Paröquía i jovem corpo se esconde- i sonalidad'e, apesar de sua i oonquista a läurea uni- i tre nós" da Miss Jaraguá i Depois de long� espera.
de' São Sebastião, ,iria um gigao�e. Vi'IDO lo i grande modéstia. O Grê- i versítâria. ido Sul, concurso premo i dada a, dificuldade do Jt1ri
Enfrentando as maio- i crescer, desen,olve�se, i mio da Ju.ventude,' foi! A TURMA p' �f Divido pelos Diários Asso- i encontrar em meio de tanta'

res pr�vações entre o; demonstrando 8 e m p r e i uma' de saaa g r an des: _., ro . r.
: eledos. i belesa, aquela 'que teria

atendimento de sua pa- i uma inteligência 9igorosa,! realizações, trazendo �s i SylVlO .

da ;OI9dO� deverá 1 Para dar cobertura a i que 'se dislinguir, o iorna
r6quia e Ó estudo de i capaz de �rallde8 surtos. i jo,ens ao respeito e às i eumprir ex eUSt� progra- i tão! ímpertanre aconteci;' i lista Nagel' Mtlron de Mel.
d··• b dI'

: .:, - . - .: ma comemora 1'0, a se: J
:
J

'

tdíIr8�.0. aca a e �onc aIr.) IOoube. ao l?e. Elemar: a 1 '�ªdIQ,Oe.S crlS��S .tI, 'a�sUD"��K"eDde'r por amá -seme- i m�tQ, _oc,Qm�verl\Ql: s� es i io e�tlie9"0U o ,yerl retul'fl ..
ap6s 5 anes €le mgs!lt,si realização d,e Uma .rande

: flCa�am. f61'a do �lc�nQe i na de amanhã dia 13 de ! míll� expressrvee f�g.u�as i recol�dà a escolha ne Se.
es�orQos .e. ma� dormidas i tarefa entre nós. Como da JlÍventu�e._ transvla�a i ab�il até 19 do' ocrreute i SOCIaIS de Sant� CatarlOili i �horJta Margot R�duenz,
nQltes� diriamös, for.m�n· f trata.se de" um pa d r 8 de outr;lS reglOeil do Pais. i ooorrendo li Sessão sole: i paraAa, nossa Fldade, en- i fIlha do sr. ;tIart�lg Ra
do-ee bacharel em direito: ii' f "h - i d C I

-

d G á i tre eles. destaca,dos c�o- i dLJenz, que fOI ef.SIVameOr
pela Faculdade de Direito: p. ra � .

rente. ouv,e
d

a

C
C,om a co�clusabo do: �e 2;30 ohaQao de d'

r 1�' i'nisfas sociais filos princi- I te aclamada, recebendo da
de Taubaté. � , 1 prl!lClplO . u.m r�cuo os ora0 de Dire�to, � re·�e i aS.1 OUSA o la , i pais jornais I do Estado, i Srta. Iolani Marquardt,
o> virt�oso sacerd'!te.i �als tradiClonahs�as. "..�- para o nosso Vlg�rlo ma_ls i

no pme Urupes. ,

i jornalistas e cinegrafistas i Miss Jar-a,uá 1,968, a res-
'"

de boníssImo c o r a Q a o, i sim dmesmo, .cdat�vou .a um amplo c�mpo de açao ' O Re,. Pe. Elemar for-
.
da Televi�ão - Canal 6, i ,ectiva faixa, tudo �ebai-

'

que, vem dedicando' ,as i �ran e comum a e,cato: l'ara sua brIlhante e,9Iva ma-se em meio de 131 i do Paraná. i xo da. marcha hine "Ci-
'

Buas atividades em favor i h�a.� exteDde�d<>. a.!' 8U�S inteligência, qoe SQ pode- colégalil de diferentes parai \As candidatas desfila-! diide Maravilhosa". O Pre
da Comunidade Oat6lica i atIlvl ades sOb' um allg�do rá revelar na di8t�iboiQão tes do País. Parabens, i ram perante um �alão re- i feito ,Victor Bauer cum-
d J

•

d S I
A' ta que aca 00 querl o '. " d'

. .' P EI A··" "
'

,

e aragoa ou.! ye'i b "

d
.

�
_
equha,Iva 'a lUS.IQ�, pu�- e. emar. qOI eS'�'e i pleto de associados e con. i primentou a todas.s co�-

afinal, Aco�oado de, e:c�to i �CO:�qUIstO os eVlilnge, n�ndo ,pelo respeito as m�8 'torcE!.ndo por oma i vidados, usando os ulfi. i corr�ntes, entregando à
a teudencll�. �6 conCIliar i .. ,lilIS, todo___soh o man.to de

.
feh� colaçao de grã,u. E: mos lançamenlos em "Saf. i ve.ncedora um cheque para

o lado relIgIOSO cgm o: ' Pe, QdIlo, hOle no Es, soa grande sabedorIa co- I mOlto grates pelo smgu· das de Praia" da firma I suas ,despesiils pessoai.
do es:todo do (iireitQ. ',I tado do Mar�nhão, des' mo padre�,eXiemplar qoe I lar e ,ist080� convi-t.. Artex S.A., d,e Blumen.u, i recebe,ndo 4i'nda to�as a�

j , '

patrocinadora exclusiva do i p.rticipantes, I�mbrilnças

Iln1úsl'r'I·. "Wffi'" fl'l' I elft ," fXP-od,.· ,
: A'tl"e'np,a""o ,alunos'· _ ex-alunos do concurso "Mi'ss Santa Ca i da industria ARTEX, a

t HU U u OU I i y, tarina 69" e os maiôs da i moda em toalbas. ,

" ,

- Com vistas ao maior i encontra'ndo-se em Jaraguá,! � -

O-
-

p" -dA'
- firma Marquardt, (Ie Jara i Parabe�s à Marget Ra- '

desenvolvimento econômi- i do 'Sul os Sra. Burides i Coleglo IVIHa ,rovt encla guá. '! duenz. e v � t o li I de �ue ,

co- do Vale do lIap«i!CU ii 'i P�reira, Osvaldo Neiya .e i ". . . I
Correram para a festa i cooqulste o .urulp ,de Mias

Eletrolfto,toresJarag-ua S/A, i L.onedt Macedo, ,alros dI i ... Vocês �uAe �studar'!.m ou e�tudam, n� ColeglO i da b�lesa as�rtaa. �argot iSanta Cata�ma. �

fabricantes dos" famosos i rigentes do "'�NDe, 'que i DIVIDa �ro�fJdencla. voçes que foram_ ou sao alunos i Raduenz, Dirce R�ckert, i ' ,

"

maiores "WEG�'1J tem pla-! nestâ cidade verificaram! das Irmas colaborem para a co�f,:cQao,�e Uf!lil PL�. i E�.na S.s�e, Ivone RISt�w, i 'ß�oIBbo' Mlbfl_, )urnos de ,expansao do seu I in-loco os planos elabora- i
CA. CO�r::MORATIV� que.sera, oferecl�a as trmas i I..llulß \

Mahnke e Mllka
,

'

" "

-

parque !iilbril p_ara o pr6- idos pela Eletromoto'res ile ao çoJeglo, no próxImo dlé! �6 de abril, data do i Tereza Blos�eJd, s�!1do que rPara", cas�l ,Adolpbo
xirno' triênio, tendo para i Jdraguá S A, englobando i CINQUENTENÁRIO do; COI�g110.' ,\ _' 'i as .Srras.;DJrce Ruckerr�e (Mercede� Horst) Mahfud,
isso apresentado projetos i aquisiçió de, "know, how" i '

• ,?emon�lre seu reconheCimento �s Irma� e. �o i Melka: T,e r e z a BIosfeld, nasceu às 16 horas do dia
de 'financiamento ao Gr�- i para' maior' evidência. do! Cole�lo �nvlando o�,. ent�e�ando ·s�l!. c�nlrlbulça� i fortes conc;orrenre� �o cê, 7 do correDte! Oll cidade
po Executivo da lodusfrla i,potencial produtivo 4aque. i em dlDhe�ro n� ColégIO �Ivr�a, Provlde.ncla., '!-'!o. da bele,sa Je.mlDl,nl, a serrana de Sao BeAto, d,?
Elétrica e ßletrônica·GEIIEE,1 la indúslria. ! ,A diretoria da A.ssocla�ao de Pais e Mestres! uh,ma h�r� re!lroram as Sul. um garoto. que devera
e ao BaDco ,Naci.onal . i AGRApECe.. - I' '! suas p�rtlclpaçoe'S, �m fa� receber o nome do pAi,
\de Desenvolvimento EcQ.- i, _

,

/. I ce a probl�m�s hgadDslP ii ti san d o iii chamar se
, O?mico·BNDB. Essa ·lpu-. "'Lu"ta'" LI1VrS':' � i DelUlldos" VOU Deutluer 1111 1ftlI, /as su,�s pro�lssoes. "

IAdOI.pho Mahfud' lor. O
vavel medida que carac· " i '

, ,..1 AS5Im,/ dIante de um f e I I Z e v e o t o deu·se,
teriza � espírito progress�, , ! FORTALEZA (Merii�.) vohA'20 anos: Os demais púri ,escolhido Da hora I n,! ;Hospital Sagrada Fa
t. da JoV'em',administraçao Hoje 'à noite, no Clube i - Qs 7 deputados 'funCl�- deve�or�s sio os "sr;s.: c�mposto dos sr�.. Nagel m�ul, passa_!1do bem a

daquela industria Ja.ragua· Atlético Baependi rande i nár�os da Assembléia Aquiles ,Mota, ClaudIO tMIIton dt' Mello, Coorde-Imae e o novo membro
.

�D8e�' teve'boa repe,rcu�são es etáculo de l';ta
g
livre. f Legislativa vão devolver Sales, Eufr8�in_o Neto,! �a�or ,Geral do, C�nc�nso da comu�idade' j'ilIraguáeD-

JD�to aos grupos fiuaucia· r P!eSli 'ie esta modplidade; ao ,Tesouro lestadu�l cer- JQã'O F�ederlc�,. Jeovál MI�s Sanla Cata,f.lDa' dr. se. ,.. ,.', •

dores, promovendo ii via: j de es;orte, assistindo logo! ca �e NOR�: 100 mi! pro- Costa Lima, e RaçlDe Tá- ! Heh�doro . Fran.z�l, '.
Dig- ,O paI do JU�lor e des

da de uma comiesão do i'mai:s as 20,30 horãs, com.; V!Dlantes , .de, �ratlfl.ca- vor�. . I nfsslm? JUIZ de DIreito de tacads desportista, desem
BNDE para definir os i etições de alJô valôr i çoes recebldas;'lD�eyld8- A devolução será f�l' i Jara�ua e

_ 8enhora, �ra;- p,:n�ando o �argo tle !3s.
principais pontos..de con- I P tivo I mente acumuladas com ta,em descontos mensauJ" I Maria de Lourdes SIlva, criva0 do Crime e reifos
clusão do projeto. i j espor;, j i os subsidios _. con- até.o limite de -tO% dOll I Ge,rente de A Nação, de da Fazenda do Juizo da'
- Com essa iniciativa i I Hdavera t· IJut�s 'lIcntre,i forme àec}são adotàda vencimentes..

I Bl�m.eqau,.. Srta. Bvelize ComarciJ d� Jaraguá do
• motores "WEG" irá aro- I, uta .

ores
.

e o.nvl e e
i pela Comissão Exlecu-,

, ,- , Br.uzlg. MISS Santa Cata- Sul., / ' J
pHin o' seu parque fabril, i Florclan��bohs c lut,ado�es i tl,ya em agitadlJ reunião ,Vende-se I riDa' 1968,' ,Liége Alve�" "Correio do Povo" apre- "

, bem como i'mportará mo· i de urItI a. "i quando f.i aeolhido o' I -, I cronisra social 'do JorDal lenta cumprimentos aOS
\

j dernos equipamentos para i' Hi!lverá uma grlJqde Lparecer do sr. :<Irapuan V�nde S8 um terreno de Joinville. K Sra. Mi'rhsm fenzes ,pais e' avós, �
com

a fabricaçijo de. motores! surpresa ,n,o pr�gr�ma, fPinheiro, favo�avel à com as dimenli!9·es d� S. de M�lIo�, Julia M'a�}a um abração 1;10 jun,fca. '

elétricos aumeiuaodo' eon·: antes da lut� princIpal. I devoluo�o., \ -

17, � 61, com duas casas e o eroDlsta Carlos Mul-,__-------_
siderávelmente a sua pro· i Não �,ixe de assistir 08 i '0, deputado que terá de alvenaria, sito à Rua ler, tiveram inicio os des· I ColTeio do Povodução.

.
. i 8eos,�cion4is I a D c e s dei de. d tI"V '? I V. e r ,

a ��rge C�erniewiQz, nesta files, de que par!iC�p,áram'
_lOS prOjetos lJpreseo- I luta hVl'e em nossa cida�e. I maior quantl.' é ,o ,r. 'CIdade. "S�ely Rocha, RCIiDba, d,as I .ulÍí JOnllll a

.ados pela "WEO," jii, fo-j Todos �"o Clu�e At:lélico l Bar.ro., do Santos f�n(Ji�- / 'Melh.ol'el,' inforDlaçõ1es Praias d,! S.anta �atarina e'l SetviW do Povo
�al,l1 apro,vadoa pelo, 8EIIEE,' Ba.pendl, hoi�a �oue, " 'n'rl� daq�ele Leglsl.tl- nesta reda9io.· ,,' a DOSS,lJ MISI SUlIPoUa, e

.. ,'
/ \ r",

,

• ! t., ." I
�, \

/' (

" �j;sociação Reciealiv� WEG promove seu

-: 11°' FEStivAL" ESPORTIVO
\ '

'"

e o' espetáculo é de gr,aça días 12 e 13/04,� no estädío Max Wilh�lm
)/ , ,

você verá A. A. 'TUPY e' A. R. WEG ·defrontando-se, �1Il partida de fundo.
Lá- estarão também: . S. E. R. 'T IG a. E� 'G. E. JItTVENTUS, ',COLON E. C.,
C. f,... BAEPENDI, E. ,C. ESTRELA, S. D;. .ACARAI e mals 14 combativas )

equipes." 1'·- .nc local não faltará o que eemere peber.
JARÁGUÁ. DO SUL

,')
maior penetração no Intertor catarinense

l
I, Ano XLIX, ;"' JARÚmÁ DÓ SUL (Sant. Oatarinlt)

c.

= Sábado"",12. de ,Abril de 1969 'Fundado em 18�6
F;mancipado emi19S4

Diretor: Il!1preSi!lo na:

BDOêNIO VÍTOR $C.....ÖCKBL'Artur Müll.,

N,-, '2.529
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Edital n. 6.903 de 9/4/69 P f· t M·· IReimundo,Hornburg e r e e\'1 o·r a u n I·C I P a
Isolde Schumacher

Ble, brasileiro, VIUVO,
J

Deoreto n. 161/69
lavrador, natural de lera- \ )

ouá do Sul,�domiciliado e.
Victor Bauer, Prefeito, Municipal de Jaraguá

f> do Sul, Estadlo de Santa Catarina, no uso e exer-residente em Rio Cêrro II, cício de suas atribuições, Decreta:, \
'

.aeste dlstrlto, filho de Ar, Art. 1.) - Fica promovidO ao Dadrão "Q", da
tur Hontburg e de' Friéda escala de yencimentos aprovada pela "leí n. 158, deGuenther Hornburg. 22 de dezembro de 1966, Toríbio A. Elísio, BsceíEla, brasileira, solteira, turário do Quadro Único do Município, a contar dedoméstica, natural de Ja
regué do Sul, domlctlíade

1. do mês em curso, de aeôrdo com o permitido no

e residente em Rio Oêrro art. 2. da Lei n. 23, de 4 de novembro de 1955.
Art. 2.) - Êste decreto entrará em 'Vigor naII, neste distrito, filha de data de sua publícação, raeogadae as .dtsposiçõesWalter ôchumecher e de '" '"

Adelia Schumacher. em contr§�io. . . .' .)
\ ,/ Victor Bauer, Prefeito Municipal de Jarlgui

Prefeitura Munioípal de Jaragui do Sul, 8 de do Sul, Estado de Santa Catarina, no use e exer-
Edttal n. 6.904 de 9/4/69 abril de 1969.

, cíoio de suas atribuições, Resolve:
José Vicente e Vietor BaU6r. Prefei'to Municipal _ Designar: )

'Blvira Lescowicz O presen�e decreto foi publicado nesta Dira- Henrique Jacobi, ocupante do cargo d� Fiscal

Ele, brestleíro, solteiro. teria de Expediente, Educação e Assistência Social, 'Padrão "P-l". de Quadro Único do Município. para
Aures Müller Grubba, Oficial aos 8 dias do mês de abril de J969. . responder pela direção do Departamento de Servi·
d R· C' il d' D'

natural de José Boiteux, João Matliias Verbinenn. Diretor cos Gerais (DSG), a contar da presente data,o egístro lVI o f. IS· neste B s t a d o, lavrador. -
Y

O
'" ". ..

trito da Comarca de Jaraguá domtcllledo e residente em
omuníque-se, Registre se e Publique-se.

do Sul. Estado de Santa Estrada Garibaldi, neste Decreto n. 162/69
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 8 di

Catarina, Brasil: distrito, filho de Otilio Vi-
abril de 1969.

Faz Saber que comparece- cente e Liria Oestelenl. Victor Bauer. Prefeito Municipat de Jaragul
ram no cartório exibindo os

.

Bla, brasileir., 'solteira, do Sul, -Estade de Santa Catarina, no uso "e exer-

docurnentos exigidos pela lei doméstica, netural de Ja- cício de suas atribuições, Decreta: . Portaria n. 30
afim de se habilitarem para raguá do Sul. domiciliada

. Art. 1.) - Fica .-romo'ido I
ao Padrão "Q", da V' t B P f' M

..

1 J
casar-se:

e residente. em Estrada escala de vencimentos aprosada pela lei n. 158, de l ,s
IC or auer, re alto umeipe de araguâ

'II 22 de dezembro de 1966. Walter A, Ballock, Escri-
do Sul, Estado de Santa Catarina.' no uso e exer-

Garibaldi. neste distrito, Ú cício de suas atribuições, ResoÍve:
filha de José Lescowícz e

turärío do Qnadro nico do Município. a contar de Fázer Cessar:
.

de Paula. Krueger Lesto- 1. do mês em curso, de acôrdo com o permitido no Os- efeitos da portaria n. 13. de 1. de março
wicz. art. 2. da Lei n. 23, de 4 da-novembro de 1955. de 1968, que deaignou Ástrit K. Schnauch, oontra-.Art 2.)..;_ :Sst. decreto entrará em vigor na

data de sua publicaçio, revoaadas 88. disposi9ões
tada por esta Prefeitura, para ficar a disposição da -

em contrário.' Ação Social de Jaraguá do Sul.

Prefeitura MIlDicipal de Jaraguá do Sul; 8 de Comunique se, Registre-se e Publique-se"
abril de 1969.

,

. Prefeitura Municipal de Jaragllá do Sul, 8 de
,abril de 1969:' 'L_

. .

Victor Bauer, Prefeito Municipal
O presente decreto foi publicadO nesta Dire�

Victor Bauer. Prefeito Municipal
toria de Expediente, Educação I Assistência Social,
aos 8 dias do mês de abril d'e 1969:

João Mathias Verbinenn, Diretor

. Ele, brasileiro. solteiro. E para que chegue ao co·

motorista, naturi:ll de Ja- nhecimento de todos mandei
raguá do Sul, domiciliado passar o pHsente edital que
e residenre em 'Nereu Ra- será publicado pela impreo;�
mos, oeste distrUo, filho de e em cartório onde será
Alex Llfin e de Hilda atixado durante 15 dias. Se
Friedel. Lafin. . alguém soubt.>X de algum im-
Ela, brasileira, solteira, pedimj-ntE> acuse-o para os

doméstica, natural de Ja- fins legais ...
ragua do Sul, domiciliada AUREA MULLER GRUBSA
e residente ém Três Rios Oficial
do Sul. neste distrito. fiiha
de Artur M a t h i li s e de
Eroa Prochnow Mathias. .

BdUal n. 6.902 de '6/4/69
Geraldo Rekowsky e

Brunilde Meier

Ele, brasih�iro, solteiro,
Stud. KaRt. Theol, natural
de Crissiumal, Est. do Rio
Grande do S,ul, domicilia
do e résidente em São
L�opoldo,

.

Esl. R. G. do
Sul, filho de Rudolfo Re
kowsky e de Laura Pr�i-'
gada.
Ela. briJsileira, solteira,

Iprofessõra. natural de Ja
ragua do Sul. domiciliada
e residente nest" cidade,
filha de Alfredo Meier e de IHulda Horst l'1eier.

� ,__-J

Portaria n. 26
Victor Bauer, Prefeitó Municipal de Jaraguá

po Sul. Estado d� Santa Catarina, no uso e exer

cício de 8uas atribuições; Resolve:
Des�gnar:
Toríbio A. ElisiCll, éscrituário Padrão, uQ" do

Quadro Único do Município, para responder pela
Tesouraria desta Municipalidade., ,enq'uanto perdoo
rar o afastamento do respec'i.o titular

.

Oomujlíque-8e. Regiscre se e Publique-se.
Prefeitulja Municipal de Jaraguá do Sul, 8 de

abril de 1969
\ Victor BauIr, Prefeito Municipal São convidados os senhores acionistas 'desra

i
A SOCiedade para se reunirem em As.embléia Geral

Assembleia Geral. Órdínária Bxtraordinária a realizar�se -no dia 20 de abril de
',- Portaria. n. 27 / 1969, às 16,00 horas, com li seguinte, Ordem do Dia:

.

Edital de Convocação Victor Bauer, Prefeito Municipal de Jarllgul . 1) Aumenfo Cio capital social
Pelo pre�ente ficam convidados os senhoJ:es do Sul, E8tado de Santa Catarina. no uso e exe·r- 2) Alteração dos est�tutos sociais

acionlsras a 'comparecerem à Assembleia GeraIIOrd'i- crcio de suas atribuições, Resolve: .
. 3J Assunros Diversos de interêsse social.

nária II realizar-se no dié� !6 (vinte e CiDCO) de abril
. Prorrogar, por noventa (90) ,àias, o contrato Jaraguá do Sul' (SC), 20 de março de 1969 •

. '

do corenre ano, as 9 (DOV�) hora. na sede so.:i'é:lI, afim de trabalho do Sr. João Mahias Verbineon, cons Heinz Rodolfo Kohlbach - Diretor' Presidenre
de deliberarem lôbre a seg,uinte' ordem do dia: tante da portaria n. 25, de 3 de junho de 1968, a ' c

.

10) _. Discussão e aprovação do Balanço e contar da data em que deixo
ou de ter efeitos a por� �--ri>'w-""''''

' ....... '� --- ..""""'4

'��demais documentos referenres ao exercício de 1968. taria n. 3, de 9 de janeiro do ano em curso.
'D R'" Id II

'

2.) _ Eleição do novo Conselho Fiscal. Comuüíque·se. Registre-se e Publique-8e. P. e..no O u.a.a
30) - Assuntos de Interesse Social.

,

Prefeitura Municipal de Jaraguã do Sul. 8 de

J � �.
.

d f d abril de 1969. .ADVOGADOJaraQ'uá do Sul, 10 e evereiro e 1969 Victor Bauer. Prefeito Municipal:'

Walter J. 1". Gosch, Diretor ComerCial

INOTA: Achdm�se à disposição dos senhores 'Esorlt6rio ao lade da Prefeitura
acionistas no escrit6rio desta sociedade. 08,documen- Portaria' n. 28

JARAGUÃ DO SUL'tos' a que se' r�fer� o arliQ'o 99 öo decreto lei ne

I .
'Victór Bauer, Préfeito Munigipal de Jaragui

I 2,6�7, de 26 -de &étembro de 1940. '

,do 8'ul, Estad,o d. Santa (latarina, no uso. e . exer- ��._."""".........,,,,,,,,,......................�.....................tDo�1fI!I!J

I

"COllflflO DO POUO"
fundação: I'Irlur Muller - 191.9

Emprêza Jornalística
"Coiseio do Povo" Ltda.

I

-�969.
Diretor

E,ugênio Vitor Schmäckel

AS.SINATURA:
Aaual v. . . . NC" 10,80
Seltl8itre • ; • NCrI 6,20
Avulso. . . • NOr$ 0,20
Númet'o a......o. NCr$ 0,22

BNDBD8ÇO:
Ca.. Poetei, 19

, I\venida MaL D•.,doro, 210
Ja..aguá' d. 9111 - S. Catar!.a

do S O I

Registro Civil

cicio de suas atribuições, Resolse:
Dispensar:
Walter A. Ballock, da direção do departamen

to de Serviços Gerais (DSG) desta Prefeitura, que
vinhal exercendo ém ecmissão, a contar da presente
data. f

Comuníque-se, Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de Jaraguã do Sul. 8 de

abril de 1969.
Victor Bauer. Prefeito Municipal

\Portaria n. 29

Edital n. 6.900 de 7/4/69
Heinz Blesinf e
Inez da Cesta

Ele, brasileiro. solretro,
pintor. natural de J.raluá
do Sul, domiciliado e, re
sidente em JaraguálEs
querdo. neste dislritQ, filho
de Rudolfo Blesing e de
lrmgard Blesiog.
Bla. brasileira, solreira,

doméstica, natural de Luiz
Alves, neste estado, domi
ciliada e residente em la
raguá�Esquerdo, neste dis
trito, filha "de Pedro (Ia
CO,sta e de Bertina da Cos
ta.

,

BdUal n. 6.901 de 8/4/69
Norberto Lafin e

Eda Mathias

Victor. Bauer, Prefeito Municipal

Edital n. 6 906 de 9/4/69
Nelson Kühn (

Blmira Oldenburg
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, natural' de Jara
guá do Sul.. domiciliado e

residente em Jaraguá Bs�
querdo, ,neste distrito, filho
filie Erich Kühn e de Adela
Radünz KühB. �I

BI .. , brasileira, .....soIreira.
doméstica, natural de Ja
Fáguá do Sul, domiciliada
e residente em Rio da Luz
II, neste' di5f�ifo. filha de
Erico Oldenb'urg e de Er
'na Larson' Oldeoburg..

Roeder SIA Agr. Indústria e Comércio
Assembléia Geral Ordinária
Edital de ConvocaçãoPortaria n. 24

Vic�or Bauer, Prefeito Municipal de Jaraguá.
do Sul, Estado de Santa' Ca'lariQa, no uso e exer·
cício de SU88 atribuiçõe8, Resolve:

Pôr, à dispoilição: ';.
. .

, Do Cart6rio Eleitoral da 17a• Zons, Geny Oos
ta de Oliveira e S!lva, ocupante do cargo de Tesou·
r�iro do Quadro Unico' do Município. sem prejuízo
de· se,us \'encimentos e vantagenp.

Oomuníque· se, Publique-s8 e Registre· se.
Prefeitura Municipal de .Jaraguá do Sul, 8 de

abril de 1969.
.

Victor Bauer, Prefeito Municiplil

o

Pelo presente ficam convidados 08 snri. acio�
nistas desta Sociedade 8 comparecerem à 861Sem�
bléia geral ordinária a realizar-se em nossa 8éd.

'

social, às 10 hor.s,' do .dia 30 de abril proximo
vindouro. afim de deliber�,rem söhre a seguinte:
Ordem do Dià,

1) 'Aprovação do b81an�1O e respectivas con
tas do exeE_cicio de 1968;

-2) Eleição do novo Vonselho Fiscal;
3) ASf!u!ltos diversos de interesse da sociedade.

'AVISO
'

Achalll se a disposição dos snts. Acionista.
os documentos 8 que 88 refére o art. n. 991 do
decreto-lei n. 2627 de 26/09/40.

",Jaraguá d,o Sul, 31 de março de 1969 �

Gerh�rd Roeder - Diretor Gerente
F •

\
\

Portaria n. 25
Victor Bauer, Prefeito Municipa_,l Ide. Jaraguá

do Sul, Estado de "Santa Catarina, no uso e exer-,
cício de suas átribuiçõlils, Resol,e:

.

Designar: ,

OrlandO O. Schreiner, Cofttador Pa,drào "Q 9"
do Quadro ÚniC'o do Município, para responder

I pela
Direção do DApartam�nto da' Fazenda Munici·

paI. enquanto dura,r �s férifts cqncedidas ao Sr.
Erich Sprung. .

I Oomuníque·se. RegIstre-se e Publique-se.
Prefeitura MuniciplJl de Jaraguá do Sul, 8 de

abril de 1969.
'

Victor B�uer, Prefeito Municipal
....

São convidados os senhores acionistas desta
sociedade para se reunirem em: Assembléia Geral
Ordinária a réalizar-'Se no dia 20 de abrH de 1969,
às 10,00. horas, com a seguinte, Ordem do Dia: I

1) Discussão e aprovação do relatório da dire-'
toria e, parecer do conselho fiscal, balanço geral.
demonstr�ção da cODla de lucros e perdas. contas_8
demais .ros referentes ao exercrcio encerrado em 31
de dezembro de 1968. ',,-

�) Eleição do conselho fis,cal.
3) Assuntos diversos de interêsse social. .

Jaraguá do Sul (SC),20 de março de 1969.
Heioz Rodolfo Kohlbach - Diretor Prelidente .

NOTA: Acham se àt disposição dos senhores
acionistas os documentos a que se refere o art,· 99
do Decreto-Lei D. 2.627 de 26 da setembro de 1�40 .

, I

Assembléia Geral Extraordinátia

Ko�fblc� S.B. - Iß�ústri8 du Mio.inos (Iétricos
C.G.C.M.F. '84 435 007

Assembléia Geral Ordinária

Campanha de EdUcapo
.

Civlca
O hasteamento dGl

.

Bandeira e o canto
do Hino Nacionel são

I obrigatMios. uma vez

por semana, em todQs
os estabelecimentos
de qualquer. grãu de

Iensino, públicos ou

particulares.
�

/

O' Anuncio é a

Alma do Negócio
'aRllBCié nelte
Semanário

Indústria de Calçados Gosch Irmãos S.A.

\ .

--
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Comarca de JaraguA do Sul I

Paulo Wagoer S.A.
O Doutor Heliodoro Franzoi, Juiz de Direito

da Comarca de Jaraguá do Sul, Es,tado de Santa'Senhores Acionistas: Catarina, na fo.rma da Lei, etc ...Em obediência aos dlsposítlvos legais e estatu- FAZ SABER, a 'todos es que o presente edi-
tários, vimos' epresentar \ ii Vv. Ss. pi:lra o devido tal de leilão, com o prazõ de dez (10) días, virem Pelo presente ficam convtdados os Srs. -acio.exame e consequente deliberação o Baleuço e demals ou dêle conhecimento tiverem e ínteressar p088á, nístas desta Sociedade a comparecerem a Assem.decumentos relativos ao exercício findo em 31 de que será arrematado por quem maís der e maior bléia Geral Ordinária a realizar se na séde social;dezembro de 1968. Permanecemos a disposiçãO de lance oferecer, em frente às portas do Edif1çio do na Estrada Jac.ú-Assú em Guaramirim SC, as 11Vv.S•. para quaisquer esclarecimentos. Forum, no dia 30 de abril, às r4 horas, o bem pe- horas do dia 30 de abril, afim de deliberaremJaraguá do Sul, 2 de laneiro de 1969., nborado da firma OUTELARIA REIMER LTDA., Da sôbre a seguinte ordem do día:Díerrtch H. W. Hufenuessler, Dir. Presidente ação executiva que lhe move ELETRO AÇO AL· 1. Aprovação do Balanço e Contas do exerci-
BALANÇ'á GERAL do « 31 d TONA S.A., abaixo .descrito:, cio .de 1968.encerra o em e

a) � UM (1) REBÔLO, com as dímensões de 2) Eleição da Nova diretoria e do Oonselho
. Dezembro ,de 1968 2 metros de diametro, 25 cm. de Iagura, com pêso Fiscal.
Transcrito no Livro Diário N° 15 às fôlhasJNs. 53/62, regís- de 3.000 kg., com os demaía pertences para o-seu, 3) Assuntos de Interesse d,a Sociedade:trado sob n. 11.829, em '12/12/68, no Cartório lJivtl de Jaraguá tuncíonemento. .' C b '1 d 1 6940 Sul - 'SC.

Assim s(frá o referido bem arrematado por Jaraguá do' Sul, S ,- 1. de a n 8 9. /

Ativo: ...- .

AHonso Wagner -- Presidente
.CrS quem .msíe der e maior lance oferecer, no dia,

Achem-se a dispolit>io dOI srs, acionistas
.

hóra e lugar supra referidos. E para que chegue y

ao conhecimento de todos, foi passadç o presente os documentos a que se refere o artigo 99 do de
edital, que será afixado no lugar de costume, às ereto-Ieí 2.627 de 26·09-40.

"

r
,.

portas do Forum, e, publicado no jornal local
"Correio do Povo". Dado e passado nesta cidade
de 'Jaraguä do Sul; aos oito días do mês de março Auto Jaragua' S/A Indu'strl·a e .Come'ricl·odo ano, de mil novecentos e sessenta e nove. Eu, II7.'!ll057,40 (a) Amadeu MaMud, escrtvão, o subscrevi.

(a) Heliodoro Franzoi, Juiz de Direito
A presente cópia confere cem o original; dou fé.

Jaraguä do Sul, 8 de março de 1969.
O Escrivão, Amadeu Mahfud

339.492.74 O Doutor Heliodoro Franzol, Juiz de 'Direito
2.418796,68 da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa

Catarina, ns forma da lel, etc.
FAZ SABER a todos os que o presente edital,

com o prazo de dez (10) dias vfrem( ou dêle co
nhecimento tiverem e Interessar possa, que hão

.

de ser arrematados por quem maiS- der e maíor
lance oferecer, em frente às portas do Edifício do
Forum, no dia 23 de abril vínaouro, às 14 horas.1.000.973,90 os bens penhorados a OSWALDO ROCHA, resí-

• dente em Nereu Ramos, na Ação Executiva Flseal ------""!"'"-------�-...;..---

que lhe move a Fazenda Estadual, abaixo descrí-.

Alb a S/A I d1.078.329,94 min���:'Uma li��deir:, com tÔ�as a8 suas respeo- arto' �auer I' n •

tivas aparelhagens. . " _' .

2)- .

Um metor elétrico, com as seguintes ca·339.49l,74 racteristica8: Ii. 3430, 1 HP, ciclos 50/60, volts 220
2.418.796.58 e 380, AP 3,4,2; RPM 1400 a 1700, marca WEG,

DEMONSTRAÇ.,ÃO DA CONTA ,« LUCROS seri�/4. Uma serra -fita,' de arcabouço de madeira,,E PERDA:::i:. com tôdas a8 suas respectivas aparelhagens.
C r é d i f o: ,4)...::. Um motor) elétrico, com 88 se.guintes ca·

Lucro Bruto e Receitas Diversas 1,948 074.8� racteristicas: marca. WEG, n
..3431, 1 HP, RPM

.

1.400 a 1.700, volts. 220 a ã80, CIclos 50/60, A.M.P.
O é bit o: 3,4,2, série 14.

.
.

'

,

Despesas de Fabricação e Despesas '5)- Um motor elétrico, com a8 seguintes ca-

'Gerais, Fundo de Depreciação, Fundo racteristieas: marca WEG, n. 1695, HP 3,50/60. ci·
,de Depreciação-Reavaliação Lucres em cios, RPM 2,800 a. 3.400, AMP 8,8,5, volte. 220 a

Suspenso - Prejuízo, \
Fundo de Dev.e· 380, série 11.

dores Duvidosos, Fundo de Reserva A8sim serão os referidos bens arrematados
L I D·

. -

d A bl" 1 94807" 86 por q'uem maIs ,der e maior lancá oferecer, noega ,iii Isp�SJçao a' ssem elêl. .. 't:.

dia e hora supra designados. E para que chegueI
Jaraguá do Su'l, 2 de janeiro de 1969.!. ao conhecimento d. todos foi paslado o presente

Dietri.ch H.' W. HufenuesSller, Dir. Preside�te edital, que será afixado, nQ lugt\r de costume, às
Rodolfo F: Hufenuess'ler, Dir. Gerente portas do Forum e

. pubIlcado no jornal local
Hildegard Hufen�ssler, Dir. Comercial e "Correio do Povo." Dado e passado nesta cidade
Guarda-Livros CRCSC 5ã3 de Jaraguá do Sul,'- aos quatorze. dias do mês de

C Ih fi I �arço do ano de mil novecentos e' sessenta eParecer do- oose a sei
nove. Eu, (a) Adolpho Mahfud, escrivão,' o subs

Os infra assinádos, Membros do Consel,h<> Fiscal crevi. (a) Heliodoro Franzoi, Juiz de Direito.
da firma ln'dustrias Reunidas ,Jaraguá� S.A., depois de

A presente cópia confere com o original; dou fé.
ferem lido e examiDéldo minuciosamenfe o Balanço

Jaraguá do Sul, 14 de março de 1969..Geral encerrado em 31 de dezémbro de 1968, a

Demo'nstração da C@nta "Lucros
,.

c Perd'as", o Rela O Escrivão, Adolpho Mahfud
'ório da Diretoria, os Livros de Contabilidade, tF-===-::::==-==--=c::============�

. Registros e demais documentos comprovantes, refe �

DR WALDEMIRO MAZURECHEN 'Irente ao mencionado exercício financeiro, certificaram- ft •
.

"

.

. .

, .1
se da exatidão e perfeita ordem, motivo porque o.s II OLINICA MÉDICA - CIRURGIA L firecomenda à. apÍ'ova�ão da Asse:nbléia Geral �rdl. :: ,�úDlcl �:

na'rl·d. fi
.
,,\) '/-- .....'/)� I

iJ ' '-;:- '/ ,,4'
Jaraguá do Sill, em 2 de�neiro de 1969

I II :?/ \�.
" Eugenio Juergens H ;: 1\ ), II
Dr. Waldemiro Mazurechen' 11 ULTRA SOM ',p
- II ONDAS CURTAS a, / fiWilly ln.orp II '#;�i.---�� "I: R. ULTRA VIOLETA v"v ••� , ,

-----__;�--------- --....o: U Kua Presidente Epit'aio Pessôa 704
"

\ II
Dr. FraBaise. ADtODio' Piccione \b:=:;=s=:-=�=::=--==:::�-..r.:=:====---=j

Indústrias Reuni.a.- Jaraguá S. A.
C.G.C. N. 84 430 149/1
Relatório di Diretoria

E d it a I d e Leilão

F 118:
Terrenos; Edifícios, Casas pJEmp,.eg'ã-'
dos, Máquinas, Móveis e Utensílios,
Análises e Ceuções.Veícaloe e Méqul
quinas Agrícolas, Reavaliação do Ativo
Imobilizado, lristalações, Refloresta·
mento, Reflorestamento contratado cl'
Itabira

'

Realizavel :
Mercadorias e Metéríes Primas, Almo
xarifado, Emprésttrnos Compulsórios,
Seguros a, Vencer, Pertlcípeçoes,
Notas a Cobrar, Duplicatas a Receller
e Devedores em Contas Correntes

Dlspoolvel:
.

.Celxa e Bancos
Conlas de compensação:

Contratos de Seguros, Ações Caucío-
nadas, Bancos F<;HS "

1307.956,90 -------.---------
Comarca de Jaraguá do �ul

48.289;54 \ E d i t a I d e L' e i I ã o

Passivo"c
. lia Eliuivel: I

.

'Capital em Ações, _ Fundos, .

Reserv.
Legal, Aumento de Capital, Deprecia
ção, D'e p r e c i a ç ã o c/Reavaliaçãa.,
Devedores Duvlêosos, Correção Mone
tária � Indenizações

'

Eliuivel ! .

<,

Credores em Contas Correntes, Letras
Descontadas, Dlvídendos; Obrigações
Esta1utárias e Fu��ural
Conlls de COlilpensaçao:

Seguros Contratados, Caução da Di·
re.oriil, Duplicatas Caucionadas, .

/

-------�---------------------�-----

escritório de advocacia '�Dr. ADAUTO",
'. �

I. ""

,

Cirurgia, e Clínica de AduIJos e Oriançal
ParCos - Doenças de Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ- - OORUPÃ
Residência: Dr. Nereu R,amos, 419'

I' co_-vp_A.: - 8A.NXA CArAKINA
.

I _

cO'hsu-ltas, parec�res e .açoes
trabalhistas

CARLOS ADAUIO IIEIRA
e

JOSE· GERALDO RIMOS ,VIRMOIO
advogados

'cíveis
comerciais
criminai!;)'
fiscais
inqL;Jilinato

-Caixotes Vazios' "
,

administrações e v.endas de imóTei�
rua do prindlpe, 494, ,conj. 3, 10. andar

fone �. 3ä6 - JoinvilJe - SC
j,I)� taboas (tamanho uniforme) ,para éaixas,

vende-se na Soe. Gráfica Avenida Ltda,.

\
. ,

Lavoura, Indústria e Comércio
-

Assembléia Geral. Ordínäría
Edital de Convocação

'\

Assembléia Geral Ordinâria
Edital de Convocação

_Pelo presente ficam convidados os srs. aoío-:
nístas "esta Sociedade- a comparecerem a Assem
bléia Geral Ordinária a realízar-se na sése social,
a Rua Mal. 'Deodoro da Fonseca, 991 em Jaraguä
do Sul, SC, as 10 Boras do, día 30 de abéíl, afim
de deliberarem sôbre a seguinte ordem do día.

1) Aprovação do Balanço e contas do lexerei:
cio de' 1968 •

,

I

2) Eleíeão da Nova diretoria e do Conselho
Fiscal

'

3) Assuntos de Interesse da Sociedade
Jaraguá do Sul, SC, 1. de abnlde 1969.

Alex Barg - Presidente
Acham se à disposição des srs. acionistas, 0,8

documensos a' que se refere o artigo 99 do decre
to lei 2.627, de 260940.

8 Com.
'Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação
Pelo presente ficam convidados 08 srs. Acio.

nistas desta Sociedade a comparecerem a Assem
bléia Geral Ordinária, a realizar· se na 8éde social,
• Rua Mal. Deodoro da Fonseca, em Jaraguá do
Sul, SC, as 9 horas do dia 30 de abril, afim de
deliberarem sôbre. a 8eguin�e ordem do dia:

, 1) Aprovação do balanço e 'C0l1t.8 do exerci·
cio de 1968 '

2) Eleição da Nova diretoria e do Conselho
Fiseal. '

.

3) Assuntos de interesse da Sociedade
, Jaraguá do Sul, SC, -1 de Abril de 1969.

Alberto Bauer, Presidente
Acham·se à disposição dos SfS. 'acionistas os

documentos a que se .refere o artigo 99 do decre.
tã-Iei 2,627 de 26 09 40.

José Emmendörfar S· A.. In'dl 8 Com:
,

Inscr. no C.G.C. do M. Faz. n. 84 430 412

Assembléia Geral ExtraqrdinárHl·
Ficam convidados os senhores acionistas desta

sociedade para se reunirem em Assembleia Geral Ex
tröordinária a realizar-se no dia 18 (dezoito) de .abril
do corrente aoo ás 16,30 horaa em sua séde social,
ii fim de deliberarem a seguinte, ordem do Dia:.

Proposta da diretoria para aumento do capital'
social e correspondente alteração estatutária.

Jaraguá do Sul, 25 de Março dj 1969
Lucila Emmendb'lier, Diretora Comercial

As�embléia Geral Ordinária
Edital de ConvocaQão

Pelo presente ficam cODvidados os senhores
acionist6s ii' comparecerem a assembléia geral, ordi
nári. a realiza-rse no dia 18' (dezoito) de

I

abril do
corrente ano, ,às' quatórze hor�s na séde social, afim
de deliberarem sôbre a seguinte ordem do 'dia:
• 1.) - Discussão e aprovação do Balanço e mais
documentos referente ao exetcí�io de"1968.

2;) - Eleição da Diretoria.
'

à.), -- Eleição do Conselho Fiscal.
4.) - Assuntos de interêsse sociâl.

Jaraguá do, Sul, 26 de Marçol de 1969
Lucila Emmendörfer, Diretora Comercial

Acham...se a disposição doa senhores acioniotas
no escritório desta �ociedade, ,9S documentes a que
se refel'e o arf,igo 99" q'o ,decrefo·lei 'D. �,6!7,' de'
Se.embro ,de 1.940. "

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



,o p o ,y o
-Edttal de Convocação

'!!�!!INO_XL!!!!!!!IX!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)'A!!!B!!!'!!!O!!!U!!!'!!!DO!!!!!!!!!!SU!!!!!!L!!!(!!!SAN1'!!!!!!!!!!A!!!!!!!C!!!A!!!T=A!!!RIN!!!!!!A!!!)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!S!!!A!!!DA!!!D!!!0!!!,!!!1!!!2!!!!!!D!!!B!!!A=B!!!R!!!I!!!!!!!LD!!!B�I96!!!!!!!·�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!N!!!.0!!!!!i!!2!!!.5!!!2!!!!9 Pelo prelen te edital Ide convocação, sao eenví-,
dadóá os s e a h o r e 15 eelonístes à reunirem-se em

i R d S A (I I d C
assembléia reral ordinária que será realizada em, nossa

• O OUE VAI PELO LIOH'S I:,' oe er '

'

.. , "gr. n.
'

,om. séde social à Rua Presidente ßpirácio Pelllôa n. 1207,
. , em Jara�uá do Sul, às 15 (quinze) horas do dia 30

.

.

..
.

.

,

'

i:,'
CGC 84 432 202 - Jaragai do Sul - S.C. de abril de �969, para deliberarem sôbre a seguinleRelatório da Diretoria OdO',)

" I:
r em do ia; ,

============= Snrs. Acionistas, 1. - Exame" discussão e aprovação do balanço
Nóvoa SOelOS i ' Em cumprimento às disposições legail e es- geral, conta de lucros e perdas, encerrados em ãl

Foi com graude s ai i s f ii ç ã o que o Llons de! tatutiria., cumpre a esta Diretoria ,apresentar-y.os de dezembro de 1969 e relatório di! Diretoria e pare�

Jaraguá do, Sul recebeu DÓVOS sÓcLos. Säo. êles:! este reístõrío, acompanhsdo do balanço. geral e da! cer do conlel�� filcal ,do exercicio de 1968.
.

Edson Dornbusch, Ilson Bastos (o popular Quito),i demonstr�çio da conta de lueros e perdas,. eneer- i 2, --EI!I�ao dos membros do Oonselho Fllcal
Dr. Acir Schulz, advollado e o ba.cário Zigmar Lüek.] radQI em 31 d� dezembro de 1968, po.r CU�OI dO-iPilra o exercicre de �969; '. f \'.

Dado IIOS bODS antecedentes dos nóvos Iócias� temos i cumeDt�s pedels c?nstatar a verdad�lra, Situação i ,3., - Oatroe assuntos de, IOte.relse. '!_a sociedade;
certeze de que Irão cor,responder. lJ�8 principios leo .. ! econômica. finaDCel!a d. �o.sa' .soçI8dade. Par�! . �VISO -, ��h�m-se a d.lsPoslçao dos srs,

nísticos, engrossando ilS uóssas fllelrils para trabalhar I qUa.i8qu�r lD!ormaçoes e es ..lar�cu:nentos achamo 'aClomstas .no escruõrto tlesta SOCiedade, os doeumea-
pera comunidade.

. ! n08 a "1�p08IÇio dos �nrs.. ACloDlstas em nosae lOS a que se refere o arr, 99, do decreto lei n. 2627

Ca 1 4 TV I
' i séde. sO�lal, sita no local RIO do Cerro II, neste de �6 de setembro de 1940.

.

na,. . quac;u, , I, muníeípío. '

t Jaraguá do Sul, 26 tle março de 1969
Flnalmeote podemos falar de cab�çll erguida, i Jaraguá do Sul, 28 de fevereiro de 1969 W\aldemar Grubba, Dír.. Presidente

,pois .equlle que prometemos aos telespectadores! Gerhard Roeder, Diretor gerente
jara�uaer;Jses estemos cumprind!'. D�d9 aos problemas" Balanço' Geral do Ativo e Passivo
surgidos com o técnico anlerlGr "vemos um alrGZO

E d' "
r

'

de pelo menos 5 mêses. A imagem que estamos re- ncerra O em 31 de Dezembro de 1968
transmitindo é das' melhores, aupereade mesmo ao A t i v o
sinal de outros clnlis. . Imlbilizàdo I

Ccma! 12 TV Paranaeue imóveil' e benfeitorias 1.055,00 Sio convocados OB Senhorei Acionistas da
"I Esta,el,

.

Industrias Reunidas JaragUá S,A. para "a AS8em-
Desde dom1pgo também em carácter definilivo máquinas; instalações, móveis, uteusí- bléia Geral Extraordinária, a realizar.le DO dia 17

estamos Iln,ando eo ilr II Imagem do canil t 2. Ainda líos, ferramentas, veíeulos e aemovea- de maio de 1969, 'às nove horas da' manhã, na lua
nêo eSlá muito bõa 'a' imagem mas prometemos dentro tes,

'

4 9l5,32 lsede social à -Rua Rodolfo Hufenuessler, 715/901,
em breve melhorar o sinal. Bstemos assim com Irês Re8Uza,el I curll, e -10110 prazo ja fim de deliberarem sObre a seguinte ordem, <locGn!lis em Jaraguá e em breve leremos o quarto que' mereador�a8. Lavouea, criações, deve, ! dia:

.

é " TV. Coligadas canal õ de Blumeneu. Bstá de dores em CIC, diversas contas 19,215,531 I _ Aumento do Oapita! Social;'
. perebene Jaraguá, Oisponi,el i II _ Alteração de Estatutos;

Um apilo caixa e bancos 1.525,Oã i III - Assuntos 'de ínterêsse social. J

Embórl ttvéseemós mandado a Iodos, 08 avlsos Co.pensação ! Jar.guá d9 �ul. em 5 de ibril de 1969. ,

d
• • . ações em ,caução 30,00 i Dietrich H. W. Hufenu.ssler, Diretor Presidentee vencimentos, ate agora mullo peucos correspon. ReSlliadl Pendeate'

deram iio éhamado para o pagamento. Incrível que o .

5.433.45 i AsSembléia Geral Ordinária
Jilraguaense esteja esquecendo os seus compromissos, lucros e perdas
Temos grandes despes�s a pagar .015 vencimen�os Soma Ner$ 32,174,33: São convócados o.s ..SeBhorel Acionistas da
eslão no I.ço. Bsperamos não precisar lançar de Pas s i v o Industrias Reunidas Jaf6guá S.A" para a Assem·
medidas '�rásticas para I cobrança das promissórias. . Ião Eligivel /' bléia.., Geral Ordinária, ai realizar-se no dia 30 d.
Não façam também como' -um certo cidadão q�e se capital Bocial, fundos diversos 3.996,18 ab�í ele 1969, às nove horas da mànhi, na _ sua

negava ii pagar as promissórids porque dizia não Ellullel a carla e 10DIO prazo seãe sllcial à Rua Rodolfo Hufenuessler, 715/901,
petar o canal 4, e qUiln�o 'a comissão foi à sua casa empréstimos, fornecedores,;> CTedores a fim de 6leliberarem sôbre 8 leguinte ordem do
par. conslatar,.. viu que o 4 entraVa melhor que o 6. diversos" Impôsto de renda fonte" 28.148,15 di�:

.

\,
'

lá pellaaram na cara do homem? não' gostaria você Compensação .' -I - Aprovação do Balanço e Conta8 do exer.

presado leitor de eslar nesta situação, não é mesmo? caução da àiretollia
'

30,00 'cicio de 1968;'
Bntão colabore ,e pague sua prestação erp dia. Soma NOr$ 32.17433 II - Eleição da nova Diretoria;

O UOSSO obriga.o. ...!... _

. ,

/ ,

III - Eleição do novo Oonselho Fiscal;
, uemonstraçao da conta- Lucros e Perdas

I IV _ 'Assuntos d. interêlse da Sociedade.

tf=========;:== �;::=======', ====, em 31 de Dezembro de 1968 . Nota: Acham, se à dis)lqsiçio dos Senhores

II
'

II � ÉBIT O Acionistas os documentos a que se refere o artigo

U Dr ACI·r C Schulz f! 99, do Decreto-Lei n� 2,627 de 26 de setembro tle
•. ..'., II despezas administrativas e de tran8� 1940.

'

','i
.

"I .

A�,OVOGADO � � porte
... B wh 'B I T Nocr$. 43,048,40 Jaragu á do Sul. em 5 de abril de 1969.

I � � II
._, n Dietrich H. W. Hufenuessler, Diretor Presidente

II mercadoria., lavoúra, criaçõ,elll, trans- ,_,---.

II EsCritório à Av. Msrechal Deodoro da II porte, descontos 39846,9ã
!� Fonseca, 210 fi balanço de saldo 3201.47

:I!i atende no horáriô das 8�00 às 12,00 ,Iii Soma NOr$ 43.048,40

I .

e da$ 14,00 às 18,00 hor�s. Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 1968
li _l, Gerhard Roeder, Diretor gerente
�=.:..:..:-=--====:::===::;=====:::==:::V Francisco F. Fischer, Contabilista

Cart. 'No 314 do ,C,R,C. "de S.C.

Parecer do tonselho Fiscal
-

t ngríldel!iml!�ID
/ CODtris�dol. eemunicamol o paslam.eDto de

, Ade__.. Müller,
ocorrido no dia 18 de Março de il91J9. quando contava
29 .,!Lnos' e mêses de idade. Por êste intermédio, de
'Bejamos agradecer aos vizinhos, amigos e 'parentes
que nos confortaram DO triste evento. ao sr, dr:"W�l- .

demiro lI.zurechen. ao Rev. Pastor Egberto Schwanz.
pelai belaa palavras de conforto proferidal em casa

e perante a última morada. ao Ir. Eugênio V. 8chmö
ekel, as palavras proferidaS' em Dome dOI boloniltal
do Benta Púa B.C. e a todas aa pessaas que ac�mpa·
nharam o esquife, que envl.ram DOres. co�Oas e ex-

prellões de pesar, r'
,

Jaraguá do Sul. Março de 1989 '

Vva. AlzIra Thiem Mülle.
Alfredo Muller e Familia
Oswaldo Thiem e,Famllia

Os abaixo assinados, membros do ,Conselho
Fiscal da sociedade Roeder S/A Agr. Ind. Comér·
(cio, tendo examinados minuciosamente o balanço
geral conta de lucros' e perdas e demaia' docu
mentos apresentados e referentes ao exercício
findo, constataram a sua exatidão e conformidade,
pelo que recomendam a sua aproTaçio pela as-
sembléia geral ordinária,

.

Jaraguá d'o Sul, 28 de fevereiro de 1969-
G. Rodolfo Fischer,

Erich Borchardt
Afonso GU8ntber

. fiuIZ .Irmãos 8.8.1" lid. COI. I Dlricaltar.
Bio do COrro. EI. 14 - Jenaguá cio Sul

Assembléia 'Geral Ordinária
'\ Convocação
São' éonvidados 'os Senhores Acionistas para

a Assembléia Geral Ordinária' a .e realizar no

dia 26 de abril de 1969; na 8éde Social em Rio do
Cêrro II, Dêst. Municipio de Jaraguá do Sul, às
9 (nove) 'horae ,da manhã, para deliberarem sôbre
a seguinte, Ordem do Dia )

, .

1. _\ Ap ..eséntaçio, discussão e aproY'ação do
An dieser Stelle danken wir allen Nachbarn, Freunden Balanço Geral e conta' de �ucros e Perdas do
und Verwandten die uns hilfreich' zur Seite standen. ex�rcicio encerrado em 31 de .dezembro de 1968;
Herrn Dr. Waldemiro Mazurechen. Herrn Pastor 2, - Eleição da, Diretoria;
Egbeno Schwanz für die trostreichen Worte im Hause

ã. _ Elei�ão do Conselbo 'Filcal
und am Grabe, Herrn Eugên1p V. Schmöckel für die y

Worte 1m namen der Kegelbrüder des Senta Púa BQ,. 4. _ Assuntos de interesáe S,ocia1.
liehe Clube und all denen die den Verstorbenen das Jafaguá do Sul, 27 de março de 1969
letzte Geleit gaben. die Blumen und Kränze spende- ,Anna Gumz _ Diretora Presidente
ten und die uni das Beleid �schten,

, AVISO _ Ficam à disposição dos lenbores
J8ra�' do Sul, März 1961\ , ,

'

Acioniltal OS Documental a que se refere o Arti.
me GaÜlD Alzira Thiem Müller 99 d' DL' !:It 62.7 d 26 d t b
AUredo Müller und FamUle

' go o eCl'eto 81 1iI.�. ,I' e
.

e se em ro

Oswaldo Tbiem und Famllle dei 1940, na séd-' Social em Rio -do Cêrro II, nOite

.. ... .�---1Ii Municipio. A Diretoria

t
f 4

Todesànzeiae Und
'Danksaauna "

Am 18 ten.März 1989, iIn Alter von Jahren ul;ld
MQnate, vel'sta�b mein lieber Gatte, UDserer Sohn,
Schwiegeraohn und Onkel,

.

. (
,

'

Adernar Müller.

1
I

Bernardd 'Grubba
I'nd.:ístrla e'Cornérci�

C.a.C.M.F. 8' '29 179

Assembléia Geral Ordin'ária

S/Ait •

,'"

Indu�trias Rauni'das -rJlräguá S. I. \

,

Assembléia'Geral Extraordínâria

Los'�'
Oferece à

Foto Ltda.

lhíC1111111i11illla·
OlliCil 081'il .

VOI:8Iar .UIDiI
ReuUL.�'

(e sabeI' ,'_' CI uê\ ela é chamada de uVolkskamer�)
A.ceite nosso convite: venha conhecer as�câma.ras
!,da,l�nha �egula. São fáceis de operar, duráveis
e n�.o, eXigem ma�utenção. Porisso os alemãf"
apelloaram-na de "Volkskamera':. (Câmara d
�ovo). �reço 'po� preço, prefira também a

Insupéravel tecnlca flerm�ni.cal
O melhor plano para você

, adquirir uma VOLSKAMERA
apen�s NOr$ 12.�O ao n;t�s
sem juros

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


