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Temporal flbate..se êöbre �araguã! ��I,I!�,I�a���"�d�,,,��!�,",��!C!!!,�.
Quarla feira última IiIQa· monte. Na cidade, a rêde

I
dezenas de cosas e algu- vearo e totalmente destruí- i da, alrav.és a ",Dele2'llCII i dos por esta MUDl�lp�h

reu-se sôbre Jé!lraiuá do lelefônica foi �lIiniidl por mas indústrias, causando do, com prejuízos avalia- i t�nv���el�a I Fed��al r;m i �a'!:i pelasl AIÊ:0cla�oesSul um vloleme temporal um rélo deixando de Iun- avarias nas íusraleções. A cios em dez milhões anti- i de d ,�m a !n� I �. i de ���e, pe as,
d
mpr sas

que deixou marcas pro- cíonar 94_ aperelhos, cuja! pr�pr!a irrl!ja S o f r e u a iO�, ,a.fora dlnos �, mi"! nece:slrr:sa�s ���I�:����� i p:l�e d�v:rs�:nes�ar::?:���
fundas de sua passagem. recuperaçao esti s li! n d (): eçao do rempo, com een- quinane nova que Ja es-: t d I

A Ab: d
. '.

Cêrca das 15 horas' da c�nselluida pela a�ão, �fi-! tenlls. de telhas pera serem I�va inslaladl para fun.! �:ndlJo �P��:sa:o �:IC:! ����:I" en:rr::���té�:i���
tarde teve lugar violenta fllm!e dos funclonarl�a i SU�sllluí�as, A firma �ue CI?nlmento denlro de dias. i com relação ao preenchí- i contábil e outros lateree-
venIanil, seguida de ín- ,?cals e �e. substln�lal i ,!III1S preJ�(z.o sofreu. fGlI ,a To.das as f;slrada_s cio in- i mente daslrespeclivas de- isados. ,

tensa chuva e retos. Na lI�uda do víztnho muntcí i flr.ma RublDl Industrial LI' le�lor. f o r II m sêrlamente rcllrações e o cumprímen- i N e s s a conformidade,
10cIJlidade de Nereu Ra. i

pro de Blu�enllu. i mítade que,
_

em f�se. de a!l�gld.al, obrigando a mu- i lo das demals obrlgaeões i solicitamos aos Interesse
m.s os ventos colheram! d N�. 10CC!hdade de .Barra i nova expansao! h�vla co_n- ntctpaltdade a redobrar es i tribuliÍrias especialmente i dos iBseridol nos grupos,

! o KI? erro, os prejuízos i cluído um galpao índustrtal forços humanos e matert- i d' ., i d I dgrande parte .do arroz,! foram mais ecentuadee, i de 8 x 20 melros, e que foi ais para menrer o sistema i
no que IZ respeito. as i e. clsses

..

e pessoas
realizando prejuízos d e

'
com o descobrímento de

'

colhido pela vlolêncla do viário em dia i t'ess�as que se �edlcam i aCima especlftcadoe I co�·
•

i as allvldades rural. e que i parecerem na Secretaria
,---------------------- i vêm eentlndo real dtíícul- i da Prefeiturl Municipal,

i d II des 110' cumprimento i em seu horário normal
i dessas obrigações, vem de i de expedlenre, a fim de
i programlr campeaha edu- j proceder a competente ins
� cativa denominada '·OPE· ! criçiio pilra Irequentsr e

! RAÇÃO FORMULÁRIO",! aludido curso que será
A Direção do Golégio Divina Providência i providência com II qUII,! mtntsiredo, greruuemente,

saúda, os Sr. pais e' alunos e solicita sua atenção i enseleré 110 contrlbutnte, ! podendo, inclusive, Ie re-

para as s,:guin�el informações: 'imelhores escterectmearoa] gistrlr no mesmo, pessoas
'_ .A lßscrl.Qão para os Exames de 2.& época i como recolher o c i t a d o i residentes nos municípios

stlrá feita no dia 16 de fevereiro das 8 às 12 horas i tributo. ! vizinhos.
- O exame terá lugar nos dilUI 17 18 e 19 i Para tanto, se propõe i Outrossim, em data que

de fevereiro às 8 horas.
,,. [jntníetrar cursos graluUos pa-] será oportumamenre avisa-

__ Os resullados serão fornecidos no dia 24 ira veinamenlo de "munl-] da, daremos ciência aos

pela manhã.
'

i lores" que, por sua vez,! inleressados da chegllda
Nest. mesmo dia 24, ,o ",xpediente escolar i se ,ncarregarão do preen- i I esla cidade do Grupo

elta�á aberto pua tôda e qualquer soliCitação e, i chimenlo da. declarações! V o Ia n t e da "Operação
alençao, também para eSCOlha de IUIIOII. Pedimos enca i de,.; pessoas físicas dos i Formulário" para o inicio
recidamente atenderem a êste horário para que o ! contribuintes do inlerior,! das aulils, lembrando do
Colégio possa organizar suas clllsses, o que faci ,ioclusivé, assislindo·os e! grande inlerêsse que, sein
titará o inicio do ano letivo. ! orienttInde· os ! dúvida IIlguma, represen-

- Aa aulas comli'çarão no dia 2 de març� i Bsses cursos serão ad·! lará o citado curso para
para toOós os cursos,-o'öêdecendo ao géguinte ho

I
...�, - . I",. - ,ti minislrados psr Arentes i a nossa comunidade..

rário: Vereador· SigOIf,_ Schünke i Fiscais dos Tributos Fe-i Prefeitura Municipal de
Turno matutino: �s 8 horas A Câmara Municipal de Jaraguá do Sul já! derais e I�rão a duraçii� i Jilra�uá do Sul, I) de fe-
Turno Yesp!,rtlno: �s 13,30 horal.

.

'

I elegeu a sua Mêsa diretora, que recaiu nas pss- i
de Irês dias cada, com I

vererro de 1970 .

.

- O C�léglO soliCita o comparecimento dOI 80as dos leguintes vereadores: Presidente _ Si oU i POSI�S por grupo. de p�s· I Hans �erhard.�ilyer
�egu�ntll� pais para tratarem de assuntos de S8U Sehünke; Vice Presidente _ R a r o I d o R ist �w, 'soas IDteres8adas em altSIs· Prefeito MUDlclpal
nterelJse. 10 Secretário - Bruno Renn e 20 Secretário -

RONDA POLICIALD. Inf�ncia da Silva Mário Marinho Rubini. Na próxima Bemana daremos '

Sr. Re.lUz Gerhard Leitzke a eleição das Comissões Permanent..!.' Na noite de 2 do corrente mês individUO. ines-
Sr. Cláudio Olinger Vieira crupulosos provocaram desordens n a r u a
Sr. Paulo Roherto Gneipel Rio Branco desta cidade os quais penetraram na

,

':- Aos Srll. professOres conl'ocamos para V· t B
i O" d G 'f"

residência do senhor FRANK M. ANDERS arrom-

Uma Importante reunião a se realizar no dia 23 Ie ur auer i Ia o ra leo baram uma. jane.la entrando na di�a residência qu�-
às, 8 horas, Sua presença é nos indispensável, e

: brando vários Vidros e outrol obJetos e com grl-
8ua colaboração, valiosa.

' 'Em dala de hOje dellui i tOR e pauladas nos móveis, a.sultando os morado·
_ A todos os prezados professôres, alunos e Recehe COOIlurllel• i o dia copsilgrado ao irá- i res que vieram a rua a fim de certificar o que es-

Srl. pail, o Colégio dá as alegres baos vindas e,. II U i fico. AnÔnimos artifices i tava acontecendo" sendo comuDicado a esta Auto-
consciente de que a educação é a resultante do ... i diS gr.andes noticias, de-i ridade que de imediato .e dirigiu ao local mal já
esrô�ço conjugado_ entre famUia e escola, olba C ex·Prefello MUDlCIPIII, i publicidlde e de trabalhos i nada encontrou fazendo um levantamento dos acon·
confiante para o ano letivo de 1970, esperando

,r. ViCIO� Bauer recebeu i grá�icos, nas mlis dlls ve· i tecimentos, conclusão tail elementos foram: Mario

que a bênção e proteção divinas nos acompanhem ve�dldeira ,consagra.ção .na :
zes se perdem entre as i Stinger, Nelson Petruski, José Leonel da Silva, 1'ul·

.empre. nolle do dia 31 de Janeiro p a r e des da impressorl. i go Curru, Amauri Gonçalves, vulgo Quico, que .0-
de 1970, quando lhe foi Por isso compele nos rei' i bre o comando de David Mayer provocaram a tal
,oferecido banquele de des- sallar a sua atividade edi- i delordem, este mandava que os 'demais quebrassem
pedida, 'nos amplos slllões ficanle, pois que, sem o i porque a dita propriedade pertencia um seu paren
do C.A. Bllependi. Uma gráfico, grande parle do i te, alegando que ali havia assombração. A Delega
dez:ena de oradores desfi- serviço da impre,nsll fica. i cia de PoUcia já intimou os arruaceiros para COOl

leram duranie o g r a t o ria irremediavelmente pre i parecerem na Delegacia de Polícia a fim de se ve·

acontecimento, enaltecendo, judicado. Principalmeale i rem processar, por desrespeito a propriedadel
a personalidade do home- i oós do "Correio do Povo", i alheias e abuso às leilI.
nageado e assinalando as i lemos motivo. di sobra i N. nOlle de 3 do correnle o senhor Delegallo
óbras do lIeu efiéienle pro. i pa�a. sauda� II classe dos i de Policill fez uma bli�L na Cidl�e. delendo várills

grama adminislrlllivo, en- i graflcos, :VI�IO que _p�las i mulheres �ue vem prlt.'cando ii le�ldlDa�em em plenas
cerrado na referida data. i no�sas edlçoes os �raflcos i rUlls da clda�e e prevme, que val connnuar ti deler

O ex-Prefeito Victor Bauer i delXllram _

uma trilha de i tôdas l!S vadias qU! and�r�� pelas ruas a procura
..

'

i trabllho honroso que somll i de homens, e tambem VIII Iniciar proceslos a elemen-
se�ulu em. vIIIgern d,e me, i DO anos. Salve o Dia do i tos desocupados cafelõe�,recldas férias e, ap05 re : G,'Mico. Nossa m e I h III r i TRAN51TO
temperam,eolo de SUd SdÚ' i homenagem à nobre classe. i Mall uma vez, venho apelar para os senhores motorla-
de devera vollar as SUIS i i tas e proprleürlos de velcul08 para o cumprimento das de-

atividades induslriai!! sem i

�
i terlll1nações do Detran, com referencia a velocidades, furar

, 'i _ i o 81nal como aqui é comum já tendo va1'l.01 numeros de
deixar de acompanhar os i Correto

I
do Povo i placas anotada8 Desta Delegacia, e bem a8.im o estaciona-

movimenlos POlilicol que i um Jornal a i mento prlnetpalmente em frente o, Bar do Sebastllo Atro.o,
se desenrolam em nos o i Servi d P

, i cuidado motorlltas nlo val haver mais contemplaçlo.
S i ÇO O OVO: - Jaraguá do Sul, li de Janeiro de 1970

meio. ':
_ i Hugo Alves Garcia, Ten. Delegado �e Policia

Catarina)

,
I

Escola Normal "Divina Providência"
Avenida Marechal Deodoro ds Fonleoa, 0.0 710

JARAGUÁ DO SUL SANTA CATARINA

Enlace Mlrqllr�t - Sc�reiblr
A sociedade curitibana gar a cerimônia religio·

vive, nesta data, momen- Ia, a ter lugar ai dezoi
tOI de graDde eolêl'o, com to horas de hoje, na Igre
o �nlace matrimonial de ja Bvangélica Lutherana,
dOIs. �estacadoll membros à rua Trajano Reis, 199,
f�mlharel d. cidade SOl'. em Curitiba, seguido de
rlIO. Queremos nos re recepção no Jockey Club
rerir ao matrimônio dos do Paraná
jovens Maelis, filha pren- "Correio do Pnvo", ao
dada e encantadora do noticiar o fato, cumpri
casalRolf.(Theonila)Mar· menta os nubentes, com
qU.rdt, n0886S Telhos co- Oll votos de muitas fellcl·
nhecidoll e filhos desta dades em sua nova resi.
terra e Guido, .ngenhei· déncia,na cidáde de Cam
ro qUimico, filho do ca· pinas, Estado, de S i1 o
BaI Rarry (Brica) Schrei- Paulo. A s felicitações
�er, originários da socie- são extensivas aos, res
uade cle Canôinhas, Após pectivoll pais e demais
o ato civil, deverá ter lu· familiarell.

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

AS MELHOR�S' PELO MENOR PREÇO Reconhecidas em Qualquer Cartório----------------------------------�------�---------------

F O I O C Ó p i a S In,slanlaneas

Só no FOTO LOSS
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Diretor,
Eugênio Vitor Schmöckel

NEVES S.A• .Ind. Catarinense
de Artefatos de Madeira

Jaraguá do Sul, domtel-

"CORRfIO UD POVO" Iiado e reetdeute na Rua
Rio Branco, neste cidade,

fundaçh: l'ir/ur Mullor - 1919 filho de Auguatínho Ribeiro
II de Herte Aliloasio dI!
COSUI Ribeiro.
Ela, brasileira, soltelre Senhores Acionistas:

loduslriária, o ii t u r iii de Em .cumprimento às determ!na_9õel. Legaia e

Luiz Alves, neste Estado, Eatatutãr,las, submetemoa à apreeraçao eluillamen
domiciliada e resldente to de V. Sas.• o Balanço Geral, a Co�ta de, Lucros

ASSINATURA: ' em Ilha da Figueira, neste & �erd81 e o I!a�ecer .do Conselho Fiscal, tudo re-
A.ual . • . • NCrS iO.OD I dislrltó, filha de Francisco lahvo ao exerolclO lomal encerrado, em 31 de de·
Semestre . . . NCrS 11.20 João Graf e de Avellria zembro de 1969...e • •

'
••Awlao. . . • NCrS 0,20 . ,Grlf. ,'. !

_

O I.'xame d�s olfras e1'ldenCla mel�or a s.ltua·Número atrMalio • NCrS 0,�2 E para que .chegue ao .00- ,çao da em.prêsB, dlsp�nsando, por eonseguínte marcrea
BNDBReÇO: nhecimemo de todos .mandei ccmentãrios a respeito do resultado �Içança�o.,

Caio.a Postal, 19 passar o psesente edi.al que ]: , Entret�nt�. permllnecem_o� � dISPOIIÇ!l0 doa
lIvenlIla Mal. Deolloro, 210 será' publicado, pela impreosa senhqres actontstaa, p�ra quaisquer .l!sClareClltlentos
Jaragu4 II. Sul. S. Catarina, e em cartório onde será qUI se façam nIC8'8sãrIOs.,

.

. afixado durante ,1S.dias. Se Jaraiuã do Sill, 02 da fevereIro de 1970.
, •

"

alguém souber de algum im- .A., DIRET.ORIA
Rellstro CIVlll'edim<!nto acuse-o para os Balanço Geral Encerrado em 31
A Müll G bb Cfici I íins legais. ' ,

,ures
.

Ü er .rl;1 a, c�a AUREA MGLLER GRUBBA de dezembro de 1969d? RegIstro Civil do J. DIS; Orieial'
' ,

truo da Comarca de Tilragua;. , , ",:
'

. , Ai T I V O, ,

do Sul, Estado de Santa, ' .

.

� .:
Catarina, B.rasil., CIIIPIAb./� de EdUlllia ,Imoblllz��o-hlo

Faz Saber que comparece- C(,le.
" ImÓ!ell terr8no� ! OODS-

,

tóri
.

ibíde., truçoes e reavahaço811 74.250;10ram no car, �I� eXI In o, os, O ha,lIlelmeolo d. ESll'el •

documentos exigidos pela lei Bandeira e o canro M � . '

I t 1 - ,

f· ,d h bilit
.

aq um as e ns a, açoes,a 1_Dl e se �,II arem para do Hioo N:acjo,oal são Mó' Ut -I' V
-

_

. 'casar'se' .. "
,eis e ,en81 lOS, elcu

',' Obrlgalórlos, uma vez lai e Acessórios, Ferramen-
Edilal D. 7.122 de 20/170 por semIRa, '!II Iodos tas e Aparelhos e :R,eava-

5 lvío R b . os eelabeleclmenlos liações.i via Ki erro e de qUllquer aruu de fl'aanCel'llAleir Odete Gr.r ..

eosino, páblices ou Depõaites pl InvllItimentolBle, brasileiro, aolretro, pertieuleres. SUDENE, BNDE. Decretooperária, natural de ..... Lei 157, SUDEPE, FUN-

EDITA,L 'DE PRAÇA ���ii!�:UÇÕ88 e Consór·

O Doutor Carlos Prudêncio, Juiz de Direito Paltlclp_çoes. .

'
,

.

Substitute 6m Bxerclcio na Comarca de .Guarami- Bco. Braalleifo de Desoon'

rim, Estado de ,santa Catarina, na forma da lei. etC.A I
tOB S.A., W,?lff .do Nordes'

, FAZ SABER. a todos quantol o presenteredi t� S.A. Industria e Comér-
tal virem, ou dêle conbecimento tiverem, ou inte. CIO, e. Bco. Bradesco d e,
ressar possa que, no dia dezIsseis (16) de f(\,ve, I.n!esh,!Dento S.A CI par·
reiro, próximo vindouro, às dez. (10) boras, o Por-' t�lllpaçao 3,414,00
teiro dos Auditórios dêlte Juizo, levará a pregão Dls�onl,el .

de venda e arremat.ção à port. principal do Edi- Caixa .. Beos. C/ Movlmen
Hcio do Fórum desta Cómarca a quem maior lance to
oferlcer acima da avaliação do objeto abaixo Re8I1z�vel·. COrlD .laZD

_

tr.Dlcrito, penhorado a SEBASTIÃO SANTQS TO. Duplloatas a Receber; TI
MASBLLI, nOS autos d8 Açl1e EX8cutiva que lhe tulos a R�ceber; Estcquea
move ARTHUR SEVBGNANI: 1) - Uma geladeira, A 10000 PI_ZO
marca Consul. com 9 (no,\,e) pés, cOr branca, sva- �ítuloB a Receb�r e Depó·
lIada em NCr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros nÓvol). SitOS Co�pulsórlOs.
Em virtude do que expede se êste que B8rá afixa· ClmpenSlçlO .

do e publicado na forlilla da Lei. Dado e passado AQoes Cl!.uclonadas" Bancos
nesta cidade e Gomarca de GuaralBirim E.tado CI Cauço9s e Seguros CI
de Santa Catarina, Cartório do Cível ., Amexos, Incêodio
aos Tinte e seis dias do mês' de janeiro do ano
de mil novecentos e setentll. Eu, (as) Ralf Faltin
Escrivão, que o datilografei e subscrevi. (as) Caro
los Prudêncio, Juiz Substituto em Exerclcio. Ião Illalvel

C E R T I DÃO Capital; Reserva e Provi-
Certifico que a presente cópia cQnfére com Bões

o original do que dou fé. Ellgl,el - I cltllo plaZD
Guaramirim, 26 de Janeiro de 1970 Fornecedores: Cemissões a

Ralf Faltin, Escrivão
.

c::::;:.C::::::OC:::>_c::::>c:::::oc::::o

KIE.É. S A- I�",�.'?..�..;;
I I LaJlanjeiras, P_gueiros,

IND E CO... DE BEBIDAS Ka�leir!,s, Maeieiras,.Ja·• ....., bOtICSbelr&lI, Mc. R088IoN.
Dahli8l, Camélias, Coni
ferae, Palmein8, ItC., ekl.

PEÇAM CATÁLOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel
- CORUPÁ -

Emprêza Jornaliitica,
"COlI'elo 110 POYO" Uda.

·1970.

LUIZ
AT. Mal. Deodoro da Fonseca, 657 - J A R A G U Á DOS U L, SC

Fone 235

Fabricantes de:
LicOres, Refre.cos, Guaranás, Sóda LimonIlda, �óda Uva

Gasosas, Xaropes, Bitter, Vinho de Laranja.

Distribuidores tle: Produtos ANTARCTICA
Chepp, Guaraná Antarctiea, Só�a Limonada, Água Tônica,

Club Sóda, Guafaná Caçula, Pilsen Extra, Faixa, Malzbier, Portet.

Revendedores de:

C o c a C o I a, Fanta, Água Mineral, Vinagre, Whisky,
Conhaques, Cinzano, Martini, LicOres, Dubar e Chocoleite.

AteDde com prestesa a casamentos, festas e bailes.,
Kienen liefert seine Produkte prompt für HochzeiteIl, Feste und Ball

- Beluchen Sie uns oder Telefonieren lie aI) 235

Relatório da Diretoria

Jaragui do Sul, 02 de fevereiro de 1969
Ál'aro Nevei. Diretor Presidente
José Carlos Nefls, Diretor Comercial
Airton Fernando Ramoll. Téo. Contab.

CRC·SC 3.203

Pagar; Dunlloataa Deseen
tadas; Credores Privilegia'
dOI; Contu à Pagar e Obri
Ilações GarantidaB
I lanOD prazo
Obrigaçõal Garantidas
COllpenslção
Caução da Diretoria; Títu
loa endossados p/' caução
e Con'ratos de Seguros,

221.972.82

20.100,00

222.402,18
996,855.56

Jaraguã do Sul, 02 de fevereiro de 1970
Álnro Neves - Diretor Presidente

José Carlos Nsvel • Diretor Comercial
Airton Fernando Ramos - Téc.Oontab. cne-só 3,203

Demonstração" da Conta de 'Lucros &
Perdas" em 31 de dezembro de 1969 •

DÉBITO

167-.738,20

Matérias Priraas Aplicadas;
Dsapasas de Aoondiciona
meato: Mão ,di Obra; Gas·
tos Gerais de Fabricação;
1)esp...s 'Financeirae; Des
pesas com Vendas; Despe
sas TributArias; Despe818
Adminllítrativas; Deprecia
ções; Fundo pl Devedores
Duerdoaos: Resultados de
Bens Baixados; Fundo de

.

Resena Legal; Fundo 'p/ '

ManatlDção de C.pital de
Giro e Lucros SUlpenlos

,

4CBÊDITO
Vendas; Recei,tas Fioaneei-
ras; Fundo pl De'ldorel'l
Du,idosol (retersio) e R.·
cu.perações

1.081.4,18.01

8'-525.85 1.087.418,01
1.087,4J8.01 1.087.418,Ól

279.928,15

I
. Parecer cio Conselho Fiscal

,

Nós, abaixo assinados, membros do Conselho
74.039,3' Fiscal da NEVES S,A. Indústria CatarineBse d.

Artefatos de Madeira, estabelecida a Rua Presidente
EpitAcio PessOa, II/n, nesta cidade, cumprindo397.431,19 determinações' legais e 'Iilltatutârias, IxáÍininamol
minuciosamente o Balanço Geral, a Conta d., "Lu·
'cros & Perdas", os Livros, Papéis e Documentol

23,054,70 referentes 80 exerc1cio Bocial, findo em 31 d,
dezembro de 1969, e concordamos estarem todos
em perfeita ordem e exatidão.• Aesim sendo reco'
mendamoa Csuas .pro'ações ,ela Assembléia Geral222402,18 Ordinãria.

996855.56 Jaraguã do

PASSIVO

532380,56

Sul, 02 de fevereiro de 1970
Edmundo Klosowski
Octaeílio 'Ped'ro Ramos
Luiz Ferreira da Silva

Neves S/A. Ind. Catarinlnae Art. Mad.ira
José CarIas Neves, Dir. Comercial
Alvaro Nevei, Dir. Presidente
Airton Fernando Ramos, Técnico

em contabilidade reg. CRC-SC n. 3.20'
DEC IRSC - D. 301

Chevrolat Veraneio tem versão da
luxo para, 1910

A camioneta de uso teto, lanterna no bagagei
misto CHEVROLET VE· ro, cabides oas laterais,
RANEIO - que s. im- painéis de luxo oas por·
pôs com méritos no mero tas, lanternas de marcba
eado nacional - tem a' a ré, rádio com 3 faixa.
gora um modilo de alta. de on da, pára choqu�
classe: a General Motors cromado com garras, su·
do Brasil passou a pro· per calota, emblema de
du'zi·la elll ver são De luxo e outros comple
Luxo, a partir dêste mês. mentos, além do teto de
O nôvo modêlo - que vinil, novaI côres metá

passa a integrar a maior licas e banco dianteiro
linha de veiculos produ- com encôsto reclinável,
zidos na' América do opcionais.
Sul por uma só emprêsa

I
A Veraneio tradicional

- tem como tlquipamen. também se apresenta
to normal de !léria tapê com nova roupagem" e
tes internos - tipo carpet aparece agora nas côre8
--- painel de instrumen- Braneo Polar, Azul Árli·
tos revestido com plálti· co, Amarelo Oásis, Bege
co tipo ja.arandá,.moldu· Lido e Turqueza Real.
ras externas, alçai no , _

II y!!�a�:S9Ik!��r�e!!�
de Corupá. na Estrada
Nova Corupá à São Ben·
to, tendo 10 a 12,000 m.2
altitude cerca 800 metros
própria para construç ão

, de casa de veraneio,
Informações com o Sr'

Kurt Hillbrecht, Caixa
Postal, 7 Corupá.

Vinde· SI II Ir8CI-le
Um terreno 14x36.

situado na Rua Prof.
Antônio E. Ayroso e mai.
um terreno de 17x!:!1i colIl
cala residencial de ma
deira de 7x13 situada nl
mesma rua.

Ioformações no loc.l
com o Sr. Mário Funke.

�------------------------------------------...---------

Atenção
Vende-se diversos lotes,
Beira-Rio,

Informações - Hilo Gonçalves.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Sábado' di.' 7-2-1970

Edital de Leilão

Página 3

NEVES S A Indústria Catarinense SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS
,

(,

••

, ,,'
J

I. ., SUSEP ., DELEGAÇIA EM SANTA 'CATARINA
de Artefatos de Madeira AVISO 'AOS PROPRIETARIOS DE VEIcULOS

CGCMF - 84 433 440/001
Assembléia Geral Ordinária

"

A .Superlntendencía Ide Seguros' P � i v a d o s
- SUSßP, Órgão de fiscalização Federal de Segu
ros, avisa a08 Srs. Proprietários de veículos, que
devsrão renovar os seguroa obrigatórios, até a I

Convidamos'aoa 'senhorea acionistas, para rell- data do vencimento do seguro em. vigor, para evi
nirem-se em Assembléia Geral Ordinária, na séde tar .multa iii apreensão do veiculo. Oomuníea outros
social, à Roa' Pre. Bpttäeío Pessôa, s/n.o, nesta oi- 'sim, que a multa mínima será igual ao valor do

dade, àS 10.00 horas, do dia 28 de fevereiro de 1970. ,seguro e a1é NCr$ 20,000,00 (Vinte mil cruzeiros

para deliberarelll sôbre a seguinte, ordem do dia: novos) -ooutorine determína- o Artigo 20 do Decreto

10) - EXIllIie, díseussão e votação do Balanço Ge n.o 63.260/68
"

,

'

ral, relat6rio da Diretoria. dernonstração da Florianópolis (SC), 22 d,e janeiro, de 1.970
conta de. LUCROS & PERDAS. parecer do Maurity BorgesConselho Fiscal A demais documentos refe-
rentes ao exercício social encerrado em 31 Subst" Autemàttco do Delegado em Exercfcio.
de dézembro de 1969; ,

:::� = ��::::� �� ê���e?���';r�:�l e Sapientes; ,I M A O ES UL "Ind 'e Com4.°) - ,Outros aesuntos ds mterêssl!,: social. '

' • •

Afiso: - Acham·se à disposição dos .senhores Oferece oportunidade a
,

acionistas, ns ,séde social, tOdOB os MARCENEIROSdocumeatos, de que trata o art. 99, decreto leí n.o , '

,

2627 de 26.09.1940.
, que tenham também 'c.ahecimentos de benefiéia-

Jaraguá do Sul, 02 de fevereiro de 1970' menroue madeira e montagem de paredes de
Nsv,es S/A - Iud. Oatarinense Ar�. Madeira Illmbris em acabamento de alio luxo.

,

José Carlos Nens - Dir. Comercial Candidatos deverão apresentar-se iÍ Rua
Cei. Proc6pio Gomes de Oliveira, 1.587

Edital de Convocação de
Assembléia Geral O�dinária

De acôrdo com o artlgo n. 20 dos estatutos Fica termlnanteínente proibida a 'entradll de
soctets, ficam convocados os senhores associados da pesaoas estranhas em terras da CHÁCARA IARAGUÁ,
Cooperatíva Agrícola Mista "ITAlARA" Ltda., em de propriedade da Firma Bernardo Grubbe S.A."
pleno g,ôzo de seus dtretros. par� assembléía 'geral slro a Estradá Francisco ele Paula, afim de ceçar,
ordinária II ser, reellzada em sua sede social, slla, iS pescar, e causar outros danos, .ão nos reeponsabtlt
esrrada Itapocuzlnho, larllguá, do Sul-SC" às 8,00 zando pelo que possa acontecer aes infratores. '

horas "o dia 14 de fevereiro de 1970, em primeira IllrBguá do Sul, 19 de janeiro de 1970
CGC.MF 84 432 47'5/0U1 convocação, com o mínimo de, 2/3 de seus associa- \J

d '900 h n secund
-

. Bernarde Grubbe S. A_
L'DITAL D'E CONVOCACÃO os' as . ,oras, em segun a convocaçao, 'com o
'" mín'imo de metade mllis um ,de seus al!l8ociados; às'· � , Harry Grubba

Ficllm �onvidados os aoioniltas desta Bocie- 10 00 horas, em terceira e úIrima convocação com a

dade, a, se reunirem em assembléia geral extraor- pr�seDçll de no mínimo 16 (dez) associados. na qual,
dinária, àll 15 horas, do dia 14 de fevereiro de havendo !lúmero, legal, será discutido a eeguinte:
1970. na seele! social á rua Jorge Czerniewiez, n.O' ORDEM DO DIA

,

1.074, ná, cidade de Jaraguá do Sul, a fim de,deli-, 1), Deliberação &ôbre as conta,s e relatório dI!
berarem sôbre a seguinte, Ordem da Dia. Diretoria, 3alanço Geral, demonstrativo da Conta

1 '=- Proposta tia diretoria para aumento de Sobras e Perdlls e Pllrecer do C6nselbo Fiscal, rela-
capital; tivo aO exerc1cio de 1969;

,

,

2 - Altlilração do art.. 5 o dos estatutoB so- 2), Destinação das sobras verificddaa no exercício;
ciais; ,

"

'

, 3) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal
3 - Assuntos -diversos de interêsse social. para o exercício de 1970.;

Jafaguá de Sul (SC), 15 de Janeiro de 1970. 4) Assuntos gerais.
TECELAGEM GUNITEX LTDA., Sócios gerentes A V I 05 O

Outrossim, avisamos os nossos associados que
os documentos referido. no Irtigo número 29 letrll
"a", dos nosses estatutos socillis. escootram se à sua
disposição, na sede destd Cooperativa, sila a Estradl!
Itapocuzinho, s/n.o, laraguá do, Sul. relativos ao exer-

cicio encerrado em 31/12/69 '

'r.;�-
oll -"4 .... --0 .....

�-'G�Irapocuzinho, htraguá do Sul, 28 de laneiro de 1970, ,

,Assembléia Geral Ordinãria Piulo Leooi - Presidente Dp. Reinoldo Kupapa
Pelo' ,presente ficam convocados Oli SÓCIos _;__...,...--

.
'

'

J II
'

IIBCi.nis,tas desta sociedade para a Assembléiall "
•• • . AD'VOG&DO

Geral _Ordinária à relalizar-se 1:)0 próximo dia 22 de Dr. FraBelseo Aat••lO Plccloae ==='b==

fe,:_erelro do corrente Bn? às 08.30. horas.Do salão :M:�.D'J:co - C.R_:M. 1'7 Escrlt6rio ao lado da PrefeituraJoao Pessoa com a segumte ordem do dIa:
a) - p.restacão de' Contas !l relatório da dire- Cirurgia- e ClilJHla de Adulto. e Criançal L' JARAGUÁ DO SUL

toria referente o exercício de 1969, Partos _ Doenças, de Senhoras
"b) - Elllíção de nova diretoria e r8spectiv(! ,..__.........,..._'4.�._4..�,......._...._,....,...._�"""'41e7

conselho fiscal,
c) - Assuntos diversos. '

§ Lembramos aos, interes.ados que de acôrdo
COm o capitulo XV, 8rt LVII dos estatutos desta.
BS chapas para concorrerem à eleição da nove.

diretoria, deverão ser apresentadas à atual dire
toria á requerimento do candidato a presidente.
assinado por todolos membros' componentes' da
mesma. até o dia 12 de fevereiro p.v� impreterí,
velmente.

,

Pelo comparecimento de todos, antecipamos
nossos agradecimentos.

.,

,

Itapocuzinho, Jaraguá do Sul, 24 de j�neiro de 1970
, João Lúcio da Costa - PreSIdente

Residência: Dr. Nereu, Ramos,

_419_ICD_UPA - SANTA C....TARINA

Representaçã�l
Elemento residente em CURITIBA,

registrado no CORE do PR. deseja re·

pnesentar firmas desta cidade naquela
CAfITAL à base de comissões. Favor

�--'<9�
dirigir-se ao Sr. A. J. da Silva.�......-.(!)�

','

1 Caixa Postal, 1398

li))r� tüll �e §OMlaJ.
'

CURITIBA .,- PARANÁ

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

ADVOGAD,O �os fôroli de

São Paulo - Guanabllra - Estado do Rio d e

I
Janeiro - Brasília. .

.'
Processamentos perante quaisquer M!.

niatérios, Autarquias e Repartições públicas
em geral.

'

+
Escritório ê�Q,tral=

'Avenida Franklin RO'osevelt, 23 - Grupo 303
(FOne: 52-1894)

�ZC-3g
" .

Rio de Janeiro

" �Estado da GUANABARA ,

��� -�=============================�===== �--------���----��------....--��

o Doutor Heliodoro Franzoi, Juiz de Direito
da Comarca de Jaraguã do Sul, Estado de Santa
Catarina, ua forma da lei, ete . , _

"

FAZ SABER, a todos os que o presente edital
de leilão. qom o prazo de 20 dias, vir,m ou dêls
conhecimerlto tiverem e iuteraasar poasa," que. hão
de ser arrematados, por quem mail der e maior
lance oferecer, em frente às portas do Edifício do
Forum, no dia 12 de fevereiro vindouro. às 14 bafas,
os bens peuhorados aos executados EVALDO e

LAURA BAUMGAERTEL, na ação executiva que
lhes move �ALTER STEINKE, ,abaixo desorimí-
Dados:- ,

, a)- UM TERRENO com a ãrea de 72.500
m2., cora as seguintes oonfrontaçõesr-> frente com

a dita rua, Francisco de Paula. neste município;
fondos cem o Ribeirão dos Monos, com 200 metros,
ds uro lado com terra'á de Herdeiros Werger, e de
outro lado, com terras de Herdeiros, Baumgaertel,
registr"do nesta Comarca, Bob n, 24.751, no/livro 3-z.

b)- UMA C A S A DE MADEIRA, medindo
6x9 ms., para moradia, e rancho de madeira, me

dindo 9 x 9 ms., construções edificada. sôbre o

im6vel acima descrito.
,

Assim serão 08 referidos bens arrematadol por
quam mais der e maior lance oferecer. E para que
cbegue ao conhecimento público e de quem inte
riue tifer, foi expedido o presente edital que será
afixadO no local de costume. e publicada no .jornal
local "Correio do Povo",- Dado e passado nesta
cidade de Jaragu6 do Sal, aos dezessete dilS' do
mês de dezemhro do ano de mil uoseeentos 'e Fes

asnta e nove. Eu (as) Amadeu Mahfud, escrivão, o

subsere,i.
(as) Heliodore Franzoi, Juiz de'Direito

A prasente oöpia confere com o original; .dou fé
Jaraguä do Sul, 17 de dezembro dé 1969_

O Bsorteão, Amadeu Mrhfod

leceillem fi D n itu 1 H.

Sociédade, Esportiva "João PeSSQa"
Edital 'de Convocação

Ooneocaeãó

HOSPITAL JESÚS DE N4ZARÉ - OORUPÁ

L êi a
A

'

"Por Esse Mundo, de Deus"
MÁRIO T AV ARES

,
, .

... Um liVfO de Igradável leitura 1:\ do me-

,lhor quilate literário. ("A Nottcia"-Joinville).
A venda na Tipografia� Avenida

e na, aua filial.

Ltda.1

Proibição'

'Edital de Convocação
O Presidente do Botafogo, F. C., da Barra do

Rio Cêrro, nêste Município, cOllvoea todoa Qa leus
associados para' S8 reunirem em Assembléia Ge
ral Ordinária, em liua lede social, ãl 09.00 horas
do dia 15 de fevereiro de 1970, para deliberarem
sôbre a seguinte: Ordem do Dia

1. - Prestação, de Contai
2. - Eleição da Nova Diretoria
ã. - ASSllnt08 Diversos de interêlse da SO

cilild8de.
Jaraguá do Sul (SC), 22 de janeiro de 1970.

Harry Marquardt - Presidente
213

Agora em Jaraguá
_..""....",._......,.",..,�............_-"""""""--...............---...............

Moderna Industria de Beneficiamento
de Madeiras. ASSOALHOS, FORROS;
LAMBRIS, PAREDES DIVISORIAR,p,
RESIDÊNQIAS E ESCRITORIOS,
TACOS E TABUAS APLAINADAS.

FÓRRO PAULISTA - Pinho 1a.

m2. NCr$ 4,70
- VISITEa.NOS ..

M,ADESUL Ind.eCom.Ltda.
.

Rua Cei. Pnelpie GIE de WiYeira, 1.5811
folocópia�

Agora támbém no Cartório,
· autenticadas na hora,
Edificio da Prefeitura.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



c o R R E I O O O p O Y 01- F�_���lde���'LlONSJARAOU.\ DO SUL (SIlNTA CATllII!IIU) SABllDO 7 De peveile�Ro De 1970 H.O 2.569! CL Paulo Morettl

Notícias oe Guaramirim [Férias - palavra mágica que, na magia da
i multiplicidade de suas Interpretações, põe em re-

Seleto Esporte Clube'tem Nova Oi"re'ça""o :bul,iço a mais or�enada caix� de imaginação, pro-
: vocando uma série de moàalulades de como des-O Doutor Carlos Prudêncio, Juiz de Direito
ifrutá-Ias.· .

ôubsttturo em. exercíelo na Comarca de Guaramirim, Comunico pelo presente que em data da 21 i . '.Estado de Santa Catarina, na forma da ler, etc... ,do corrente, foi eleita a nova Diretoria dêste. CIu- : : Alé� de má�I�a, é ums palavra eletrI�ante,be para reger os destinos no ano de '1970, que fi-: cujo seutído � frequentemAente deturpado, cu�o gô-FAZ SABER, a todos quantos o peesente edital
couassím constituída: : zo red�D:da nao poucas ve�es �m desperdícío devirem, dêle conhecimento tiverem ou ínreresser possa .

Presidente de Honra: Agostinho V. 'do .Rosário,·�um precioso tempo, cll:Jo sIDônu!l0" vêzes outras,que, no dia dezesseis (16) de fevereiro, do cerreute
Presidente: Oscar Orthey.. : busca guertda nas págínas da ociosldad ..ano, às 10,30' horas, o Porteiro dos Auditórios dêsre
Vice-Presidente: Silvestre Manes. i As férias deveriam se constituir em oportuni-luízo, levará a pregão de venda e erremsração à

M 11" .Porta principal do Edílíclo do Forum, desta Comeres, 1.0 Secretário: Waldyr arce IDO; i-dade para revermos posições, parä hierarquizarmosI 2.0 Secretário: Alvim Rau.
, i nosso valores, para .reestruturarmoll nOSS.D modo

a quem maior lance oferecer acima de eve iação,
E d B ti t d Sil ddos objetos abaixo transcritos, penhorados Il JOSÉ 1.0 Tesoure�ro: duar o' a s a a I va. : de ser e agir em função do que som,os e o queDEQUECH "ESPÓLIO", nos euros de Ação Bxecu- .

2.0 Tesoureiro: Jcãoríe S?uza. : queremos.
-

,

rtva que lhe move PNEUAC S/A. COME.RCIAL E Orador: D�.Jos� Co�st�n�IO de Albuquerque.: Tr�balhar e descansar, concentrar se e recre-IMPORTADORA: 40 qutles de enxofre ventilado, A Nova D)r�tor1a fOI eleita e empossada na i ar-se são escalas de um exercício que requer mé-avali.ado,s em Ncr$ 17,36; 14 qutlos de g.esso, ava data do pleito. .

. i todo para que não haja desvirtuamento .da reatír-llados em Ncr'" 9,80,' 16 quilos de sal mlnerel, eva- Sem mais, :subscrevo-me i maeão de nossa personalidade.
'li>

AntencIOl!amente. : Y
•liados em Ncr$ 5.60; 39 quilos de cimento branco,

Waldir Ma.rcellino, i A distensão dos nervos por demais carrega-avaliados em Ncr$ 11 .•70; 9 quilos de Gaxamol pare
1.0 Secretário. i dos e até zobrecarregados pelo efeito do excessopulgas, avaliados em Nú$ 4.50; 12 quilos de tinta

i de trabalho não deve acarretar em contrapartidaem pó, verde, avallados em Ncr$ 30,00; 3 quilos de ,

: a negligência de um comportamento que venhacimento branco, avaliados em Ncr$ 0,90;' 3 quilos de i Notícias oe Barra Velha
i:: em detrimento do real seatído do têrmo férias."AldriD, avaliados em Ncr$ 6,00;' 12,5 quilos de tinta i

em pó amarela, avaliados em Ncr$ 12,50; 36 quilos i Ladrões Assaltam o Balneário Diversões e recreações em tempo de féria!!de enxofre ventilado, . avaliado em Ncr$ 12,00; 38: não devem substítuír austeridade e dever, mesmoquilos de asfalto, evellados em Ncr$ 16,20; 17 quilos i Na madrugada do dia 13- p/passado, ladrões porque a concomitância dos mesmos deve coexis-de sal de grl!U,- i1va!iados em Ncr$ 4,25; 7 quilos! aesaltaram a casa da Proíessôra Verônica Me�deiros, tir pacificamente dentro de um clima de harmoGaxamol para pulgas, avaliados em Ncr$ 3,50; 4: levando entre outros objetos 1 rádio portátil, mar- nízaçêo de trabalho e descanso, estigmatizando,

quilos Aldrin n. 5, avaliados em Ncr$ 8,00; 4 quilos i ca Franklin, estrangeiro, talheres de aço Inoxídä- mentalidades viciadas e viciosas.de cimento, avaliados em Ncr$ 4,80; 12 quilos de i vel e 1 aparelho de televisão Philíps, de 19 pole-
. Férias. tempo de expansão e reflexão, devecal hidratado, a v a l i a. dos em Ncr$ 3,60; 13 i gadas A Prof. Verônica Medeiros muito relacíona- ser também de justo descanso e não de condená.quilos veselína Iíqulda, avaliados em Ncr$ 13,00; 4 i da em Jaraguä do Sul, está desolada com o s�ce· vel ociosidade, de folguedos e lazeres, dentro daquilos agua ras, avaJiados em Ncr$ 6,00; 14 quilos i dido, pois. tem .compromíssoa sôbre os reterídos linha de pensamento do grande autor d� SumoGaxernol e, avaliados em Ncr$ 7,00; 16 quilos Ma- i objetos. Por nosso intermédio apela a todos quan-] Teológica, Santo Tomás de Aquino: "Aquêles quelagran, evaltados em Ncr$ 8,00; 11 rebolos n. 14,: tos possam ajudá·la, de comunicar imediartJmente i se alheiam aos jogos e nunca dizem um gracejoavaliados em Ncr$ 44,00; t rebolo n. 20. avaliad!t.em! à policia, caso ·venh.am tais pbjetoB Ber. of.ertados i _ antes se mOl!ltram enf",zadoR quando os ouvem,Ncr$ 6,00; 1 rebolo n. 26, avaliado em Ncr$ 8,vo; 6 i para negócio. Os que localizarem mencIOnaàos i não r8cebendo bem. as brincadeiras moder_adas-rebolos para motor baixa rotação. ava�iados. !'{fr$ i objetos serão muito bem gratificados. : são defeituosos e cha!D�m se moles .é intratáveis".24,00; t rebolos para motor de alta rOlaçao, aVilltados: .

. i Aprendamoll a liçao e aproveItemos bem aliem Ncr$ 10,00; 51 vassouras de Iiaça, avaliadas em i . i nossas- férias.
_Ncr$ 51,00; I pau d'éÍ2'ua (nfvel), avaliado em Ncr$:l' K' f ß I d Com de Beh',dB'i------.-------2,00; 1$1 ç�l:!os d� chicotes,.av_aliildo:s. em Ncr' 2�,50;! DIZ leOeß�,. Ru. e . u U U IJ [ -

.
.

_ , _ A-�e:���a:ci�:r:.:��,a�v���I��:a:m eNcrr77�00����g��! Editai .de Convocaç�o.' iEx.Funclonano da agenciacom 2 pedras de amolar, avaliadas em Ncr$ 7,20; 2 i Ass,embléla Geral Ordinária : .

j02'08 com 2 pedras para amoldr, avaliadas em Ncr$ i Ficam eonvidados os Senhores Acionistas para

d JI
- -

-li d IBOF
6,00; ,7 VdSOS de barro, avaliados em Ncr$ lQ,50; 8 i participarem de uma assembléia geral�rdinária, a

e oinvi e ovasos de barro, aVliliados, em Ncr$ 12,00; !1 vasos i realizar·se no dia 03 de Março de 1970, as 15 horas,
.de barro, avaliado'!! em NCr$ 16.50; 9 espana,dores,: na séde social, à Av. Mal. Deodoro da Fonseca, '

-

avaliados em Ncr$ 1 !,7,O; 1 regador, ilvaliad� em�657, em Jaraguá do Sul, afim d� apreciar a seguinte C ndenado a 9 anos e'
Ncr$ 5,00; 2 canos plasllcos para desctlfga, avalilldos i Ordem do DIa Oem Ncr$ 6,00; ã carteiras, avaliadas em Ncr$ 6,00; i 1) - Apreciação do relatório, balanço de pa·59 bicos, avaliados em Ncr$ 2,36; 10 ab�id�res de: recer do Conselho Fiscal, do exercício -encerrado

M
.

d
- IV

M' It
latas, avaliados eil! Ncr$ 20,00; 19 chaveIros, ava-: a 1508/69. ;'4 eAses e prlsao 'e u aHildos em .Ncr$ 7,60; 9 chapeus de palhll, ilvaliados 2) - Eleição da nova Diretoria. - i _

.em Ncr$ 4,50; 1 gaiola n. 1, avaliadà em Ncr$ 2,00; 3) - Eleição do Conselho Fiscal. i155 colheres de chi!; avaliada.s. em Ncr$ 46,!ip;. 17 4) � Assuntos Div'lrso�. . . ! Amandus Cardoso, ex-garfos, avaliados em N�r$ 1.1,00; 2 pe�-as de elasllco.
. N�TA: -' Acha-se a dISpOSIÇão dos Se�hores i funcionário da Agênciaavaliadas em Ncr$ 3,00, 2 CIntos, ilvallidos em Ncr$ ACIOnIstas, os documentos de que trata o ar�Igo 99, : de Joinville do Instituto4,00; 6 lima.s N�chõlson, avàliadas em Ncr$ �2,OO; 1 do decreto-lei 2.627, de 26/09/40.

. l Brasileiro de. Desenvol-rolo de fio ele., avaliado em l'lcr$ 2,50; 1 hrlDq��_do Jaragu� do .Sul, 02 de Fllvl'reIro de 1970. !vimento Fiorestal. foiestrêla, avaliado em Ncr$ 2,O�; 2 saca�ores de felJao, LUIZ KIeneD S.A. lnd. e COlD;. de BebId.as i condenado a nove anosaVlliados em �cr$ 1,60; 2� biCOS, avallild�s em Ncr$ Gerhardt A. E. Lesllmann, Dir. ComerCIal i e quatro mêses de 'recIu-0,92; 1 enchadao, IIva)lödo em Ncr$ 2.90, .2 graDI' : Assembléia Geral Extracrdinória 'são e ao pagamento danho�, avalia�os em Ncr$ 3,2.0; 1 dobradl�a. p�r� [ São convidados 08 senhores acionistas da Firma multa dt! 50 cruzeiro��ortao, avaliado em Ncr� O,bO, I. �spumllde�ra. In;a
i Luiz Kienen S.A. Indústria e lJomércio de Bebidas, novos, A lIenten9a. f61Itada em Ncr$ 2,00; 1 garfo plastlco, avaliado em: .

1 d' á
.

r proferida pelo JUIZ Fe.N $ 040' 1 chave para motor avaliada em Ncr$: para a assembléIa gera extraor ID ria 11 rea Izar·ó,g�; 1 'frigideira, avaliada em Ncr$ 1,00; 2 sapalOS[se no di� 10 de Março de 1970, às 15 horas, na -----------�--------
plásticos .. avaliados em Ncr$ 2,00; 1 nlvel, avaliado i séde s�Clal à .Av. Mal. D�odoro da F�qllec8, 657,
em 'Ncr$ 1,00; 3 cestos para por ovos de páscoa,: nellta. CIdade, afIm de apreciarem a se,gUlllte, Ordemavaliàdos em Ncr$ 0,90; 9 ellcovas .de dentes para i do DIa:

_

. . '.
cria!lçaa, IVilliadas e Ncr$. 1,80; 4 pares de galoxa,: a) aumento do CapItal, com aproveItamento
avaliados em Ncr$ 16.00; 17 paa de madeira, avalia· i de reservas.

_ .

dlls em Ncr$ 3,40; 8 colheres de ml!ldeira, aVilliadas i b) Altllrllçao P.ar�llal dos Estatutos.
m Nér$ 160' um globo para luz avaliado ein Ncr$ i c) Assuntos DIversos.

.too; 2 gai�la�, avaliadas em Ncr$ 4,00; 1 mala de: Jaraguá. do .Sul, 02 de Fevereiro de 1970..
papelão, aVilliada em Ncr$ 4,50; 28 sandálias (pli res), i LUIZ KIenen S.A. Ind. e C01I!' de Bebld.asavaliadas em Ncr$ 50,00; 5 sele vidas, avaliadas em: Gerhardt A. E. Lessmann, Dir. ComerCIal
Ncr$ 17,50' 8t latas vazias, avaliadas em Ncr$ 202,50;:

--------------�--135 pares .de alpargatas, avaliadas em Ncr$. 202,50; 1 •
24 manilhas médias (2 curvas e 22 tees), avaliadas i Dedo no Codoiem Ncr$ 44,00; 12 manilhas grandes lã curvas e 91
tees), avaliadas em Ncr$ ,35,00; 44 latas vazias (usa· i O árabe Abdel Aziz i an.os no tempo e no es
das) de cores, avaliadas em Ncr$ 66,00; 45 latas i Ben Abdalah Ben Baz, i paço, e vem desse atrazö,vazias (usadas) pli ra bdnha, avaliadas em Ncr$ 45;00; i vice.reitor?a U,!-iversida-: que deve ser uma co.ns1 pilão pariil carne. avaliado em Ncr$ 10,00 total dOIi: de de Medllla, Importan- i tante no mundo arábICO,bens à praça Ncr$ 1.396,79 (um mil trezentos e no- i te' cida,de da Arabia Sau- i a razão porque os árabes,venta e seis cruzeiros novos e setenta e nove cen· i dita e do Oriente·Médio, i somando 100 milhões de/

tavos). Em virtude do que expede se êste que será i declarou que" "A Terrll: individuas, não conseafixado no lugar de costume e publicado na forma i está imóvel e não gira i guem derrotar o Estadodi Lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de i ao redor do Sol, pois co· i de Israel, que conta comGuaramirim, Estado de Santa Ca1arina, Cartório do i mo poderia o' mar. per- i apenas 2 milhões 8 meioCfvel e .\nexos, aos vinte e nove dias do mês de: maÍlecer em seu lugar, i de habitantes. E tomemjaneiro do ano de mil noventos e setenta. Eu, (as) i se a Terra girasile? Qual-: nota _ se nova guerraRalf Faltin Escrivão, que o- datilografei e subscrevi: que.r pessoa que afirme i houver entre áràbes e(as) Carlos Prudêncio, Juiz Substituto em Exercrcio. o contrário disto deve·: israelitas' êstell últimosC E RT I D Ä O ser castigada com seve· i triunfarão em tôdll lioharidade'·"'. :
. �com o

Ao nosso ver êste ci-: a não. se_r que alguma
dadão ál'abe, apesar de i potênCIa, mtervenha em

vice-reitor de Universi- i fI:Ivor dos árabes.

dade, está atrazado 5001 DE-lO-DO

\NO L

Edital de Praça

deral, Benedito Braga,
de acôrdo COIil o Código
Penal. Como se recorda,
o proceSBO foi instaurado
em face de n o ti c i a s
veiQuladas sôb're apro
priação pelo sr. Ámandus
Cardoso, da quantia de
175 mil cruzeiros novos
da Agincia do IBDF de
Joinville.
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DISTRIBUIÇAO j-:c ':. .' 'fi'; '. ,';- ':
TRIMESTRAL' ,y ,'.,j

'I/ '� ,

� �,
!� i "%......*..IM- FUNDO CRESCINCO .: J�., f (J0 ,d�sc�

1
� 1 52a, Idistribuição trimestral, de NCr$/�----�

por cota está�sendo paga aos inversores

registrados atéI,-_28.;.1_11_1_69_--'. ---.
Valor da cota, ex-distr.: NC�$! 1,757
Valor do Fundo: NCr$1 %11.114.481,93

Certifico que a presente cópia.
-

cOD{ére
ori2'inal do que dou fé.

Guaramirim, 29.de JaDeir. de 1970
Ralf faltin, Escrivão

0,240

Faça seu dinheiro trabalhar para você, investindo no
Fundo Crescinco, e torne-se sócio das mais sólidas
emprêsas do pais.

'
"-

Administrado por
BIB S. A. - InvesHmentos, Crédità e Financiamento.
Capital. Res.rvaS:·NCr$!· 8.889,173,73 1

. Car,ta de Autorização do Banco Cen1ral"do 8ra�iI n� 116

.,
'"
.,

�

Valor de NCr$IOO,OO líquidos, investidos em 15.2.57,
com reinversãodas distribuições:NCr,$J 11.232,110

Distribuidor autorizado para Jsragui do Sul e
sdJacênclas :

ROLANDO .JAHNKE
Av. Marechal Floriano, no 40

Jaraguá do Sul - Sta. Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


