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n t i Recebemos atencioso o· vo aspecta ã Ilda do ,i-t"'; e � e 5 i Iíeio do .Prefsi!o Munici· zinho município.
'

\I,
_ . i paI Pauhno JOIO de Bem, O Prefeito Paulino João

ACM'
.

àI d L' '" .

di' BI' G _
IL·... .

d S'I i comunicando lua posse di Bem, não obstante ��amare umcrp e n�r e UIZ r e r r e I r a a ! �elster e e srmmo ar, UIZ 1 errerra II I ve.
I perante aCamara Muni- o atoal ,ariodo de ChUVIS,Jaraguá do Sul elegeu as Silva. I CIII. I Na referida Sessão o: eípal, ocorrido am 31 de eatá empenhado na recuovárias Comissões Perrna- Comlssio de Leolslação e Jusllçl i CDllissia Yllçâo Obras Públicas plenário acolheu indicação i janeiro de 1970, propon- peração' da Eslrada Poçonentes e que ficaram \ as- Pres.: Eugênio,Slrebe- '1' e Agricillurl Indústria e Ccmére!a do vereador Luiz Ferreira! do servir com desprendi- Grande, grad.mente da-sim conslitufdas: M bComissão FiDIIÇIS, Economia,

em �os: HII!oldo Rist?�! Pres.: José Ca!loa Ne· i da Silva, solicitando ao i �e!lt0 à coletividada m�- ! nificada pelas p�sadas vi.·
Orçamento e Co.lu do Manicl.11

e Mar�o MtlrlDh� RublO!. ives, Membros FIdelIs C.! Prefeito Municipal a aqui. i OI01l)al, para poder 8�rvlr! tur�a qua poralí Irafegsm.
P . H' . 'III R' I Comissa. de EduCIÇIO SaUe e i Hruschke e Bruno Henn. ! sição de luvas e belas i malher aO_J!.:stad_o servíndo ] AUlm meslllo 08 rel'aros

_

res.: aro. o IS o� A
.

ê' I i _ .! ': tambem a Naç80. I ellio slnda ataoatios com

G
M � m b;.� s,'. B&ílr�IDO SSIStlCl1 Socla

S b
i ClmplsSlI Bde RedlHelo M i para.. 0sl'·demdPregadol�d da i

D C' M" I! firme dilpoaiçã(} de dararcla,. I e 115 II r
,

o S Pres.: Eugênio Ire e, j ,
res.: !l!no enn, em· i mU�lclpl I D e qll� I am! a am�r.1 ununpa! IrUago permanente porHrusclrka, Affonso Fr"nz- Membros: Albino Wehr- i bras: Jose Carlos Neves e 1 com/ a ce Ie Ia de _lIXO. i de G1!I�ra�urlm,. recebe-! uma e a t r a d a municipal

f . i mos Clrcul�r n. �/�O, em! que vem Illportando tôdo
Donato Seidel Irmã Cunigun� Deixa Hlspital S. J.sé Diário Oficill DU�liCII! �;:aC����,I�':n �:���� odr� i �am:���f�f. que deman-

e' Aca-dêmíco '

(
" : dínãrla de 3 do corrente,:

,

-

-

Scibado passado a rev, e Vice-Prefeito, reconhe- BUrm11 Ilrl a CIRoura i conBtil�ída pelo� seguin- j QUE R INS TR U ç o ESDonato Seidel, filho do Irmã Cunigunll Maas.. dl- cendo asetneledos serviços

d hl'
_ tel edís: Presidente - I NITERÓI _ A Subdele-sr. Alvim Seidel, do vizl- ��tor3ei���HO�Pi!:�S��::� ��e:�����e�:��tl���ã p�s��: e BB.leICOSS Cant!lUoio Flô�e8; Vice· i Ililcia de Policia Federalnho município de Corupá,

para ee dedicar • ídêatlcas 1 I d dl Presidente - Siro Jursn-: de Niterói solícítou ins'submeteu se a dois exemes u a men e as suas eepe I' Foi pubftcade no Diãrlo di M' h' 1· S tá': -,

vesnbulares nas Ieculdades funções do hospítal dirigi das, medtante entrega de Oficial dó dte 11 p.p, a
Ir

P �IOC �;.' e�� riO! truções à Regional, no Rio,
do pelo dr. 0110 Freuss· o f f c I' o e oferta de uma M d -. e ro �lDeo 'elga e I, acêree de como procederde Curitiba, IO,arando obter ' parlaria do inistro II 2 S c ti o L d..

b�rg, em Florl·ano·poll·s. A I b ça do P""'O d� .. ,

e re p - eonar o I pilr. liberar um livro té-em a:nbos um honroso 5.. � em ran V". Jusliça que fixa normas Olmger '

nolfcl'lI enlrl'sleceu II qu-n- Jaragu'" do S"J d' I coico que ali se enconlralugar, entre cénlenas de u a M • para a censura prévia e .

poslulantes. -O jovem Do. loa mantinham rel ..ções Em aeu lugar já assumiu livros e periódicos, a fim S;onlinuam ai obras de I e que foi remetido pelo
nalo está, agor .. , ein con- com o mencionildo DOSO- a direção do Hosp. S. Jo· de serem eviladas mtllérias calQBmsnlo da rua 28 d.! aulor para exame nos lêr
diçôes de cursar as Föcul. cômio, principillmente pelo sé, ii rev. Irmã Marinice,. oonsideraaaa ofensivas à Aeysto, iniciadas ao tem-! mos do recenle decreto·lei

lalo de ler SI-do so" sua do H�spl'I�1 S Jose' de i I b I po do Prl'feito Arnaldo! que cGibe IlS publicaçõesdades de Agron,omia e de lO o g • •

I mora e aos ons cos U·
)oinville, a quem damos. meso Bylaàrdt, dando um nô- i Iicenciqsas.Ciências Economiclls. Pa· geslão, edificado o anexo

rabens ao acadêmico Do· da malernidade. A munjci· as bôas vindas com _os i O alo ministerial esla.
nato Seidel. palidade, alravés Prefeito votos de prolfcua geslao. i belece que' a divulgação i E Io:::::>::::::oc::::::o-c::::>c::::>::: i de livros ou periódiCOS no! SCO aÀ PEDIDO \ i Pais fil:ara condicionada I

MUD A S iã verilicaçao prévi�; pelos 1Dl-v
....

lna.

F f O I
i delegados reglonills do :

,,,tl .,., e ",....ent. , , O d P lí
. ,

.
! epartamenlo

. eA .o cla! Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 0.0 710
Lat�nj�irB8, Pec:a.guelros, i Fed�r.tll, d� eXlslenCl1l .de i'JARAGUÁ DO SUL _ SANTA CATARINAParll desfazer as inlrigras propaladas por pes' KakilielroB, Maet8lPa8, Ja- i malerlaS lI,das como IO-!sôas que não sabem raciocillar e tlpenas visam Nlln- boticabeiras, &W. ROleil'fls! convenienles. Parll laI, o! A Dire9ão do Colégio Divin!i- Providêncialagens pessoais; necessário se lorna esclarecer o· se· DahliBi, Camélias, COlli- I autor editor, distribuidor I saúda os Sr. p�is e alunol e solicita sua atsn9ãoguinle: ,feras, PalmeiPas, etc., eto. i ou r�sponsável pela publi. ! para aa 8eguintes informações: ' ..

.Não fui, nem' serei, coolra a construção da ponte \ ! cação deverá encaminhar! - A inscrição para os Exames de 2.& época�e copcrelo no cenlro da cidade pelo PLAMEG, PEQA" CATÁLOGO i àquelas aUloridades três! será feita no dia 16 de fevereiro das,8 às 12 horas.como algumas pessoas dizem, e cerlo "jornalisla" irá ILUSTRADO ! exemplares de cada publi-! ,- O exame terá lugar n08 dial 17. 18 e 19publicar. i cação, os quaiS serão li· i de fevereiro às 8 hora8.
. .

A mencionada ponle é úlil e imporl"nle, e bom Leopoldo Seidel ! berallos dentro de 20 dillS I -- Os re8ullados serão fornecldos no diS 24,seria se fossem consrruidas não uma, mas algumas - OORUPÁ - !(livros) e 48 horas (perió·!pela manhã.idênlicas. c::::-c;:.c:::>-�c::::a<:>.dicos).' !' Nest. mesmo dia 24, o expediente aseolarFui conlrll todavia de que se conduzisse Iodo I eatará aberto pa.ra tôda EI qualquer solicitação e,o movimenlo da eslrada São Benlo Jar.guá pelo ! alençâo, também para eSCOlha de lunos. Pedimos encaceorro da cidade de Corupá, pela única arléria para Atença-o, Jovem 8ra'SI" leI"ro 1 recidamente atenderem a Mte horário para que oiSlo exislenle, pois o que iSlo significa, Ioda a pes ! Colégio possa organizar 8uas cll:l8ses, o qua faci.soa que tenha um míni�o de conhecimênlo do as- --! litará O inicia 'do ano letivo.SUDlo, saberá concluir. Foi por islo que insisli em
GOVeRNO FE- i - As aulas começarão no dia 2 de marçoesclarecer IS, auloridades responsáveis, do grave êrro ESTUDE POR CONTA 00

. . i para todos os cur80a; obedecendo ao 8eguinte hoque lai absurdo iria representar, pois não devemos DERAL, ing:ressando na Bscola de Especla)islas de! rário:' Ipensar sornen.e no presente, muiro menos nas van· Aeronáulica. Ela fará de você, em apenas 20 meses, i Turno matutino: às 8 horaslagens pessoais, como alguns hlteresstiros procédem, um Sargento e Técnico de Vôo ou Terra. Um fllturo i Turno vesp,ertino.: �s 13,30 horai.. 'mas sim, no fUluro, na vid� de nossas criöAças, ID-
Oficial da FÖRÇA AÉREA BRASILEIRA. 1.- O C�)églO 80bc�ta o eompareclmeot() dosfim não dtixar triunfar o nosso egoism.. .

I segulOtll8 paIs para tratarem de 8ssunt08 de seuFelizmente partce ler' sido acalado o' meu poqlo N- ',. ta 1 DIPLOMA! interêsse:
_

de vista, que, pois, represen)a II vitória do bom senso ao e preCiSO apresen . r qua quer ! D I fã
.

d ie da justiça, islo é, será conslruido primeiramente I Idade de 15 até 23 anos imcompletos! _

. n nela a S Iva
penle que liga II estrada São Senlo do Sul à. de P melhores detalhes preencha o cupom i Sr. Heioz Gerhlud Leitzke
Jaragua do Sul, FORA DA CIDADE, 8 em segUida ara ,

d
A i Sr. Cláudio Olinger Vieirali segunda.

.

abaixo e remeta urgenle para fi) seguinle en ereço:!
Por conseguinte,- leremos duas ponles IImba's CURSO QE AVIAÇÄO �ILlTAR . Rua Pedro de i Sr. �aulo Roberto Gneipel

COnslruidas pelo PLAMEG. o que reprellenlil umll Toledo n.O 659 _ São Pilulo _ Capital. ! - AOI Sn. professOres COO'fooamos paraVIDlagem enorme para Corupá, e uma cOllsiderável A �. A • _! uma importante reunião a se realizar no dia 23ajUda ao Município. Voce recebera, gralullamenle, IodIIs as IDstruçoea, I às 8 hora8. Sua, presença é n08 indispensável, e
Aliás, em pl,eno refime revolucionário, dilquele de acôrdo com ii porlaria n.·. 579 GM/5 do MINIS· i sua colaboração, valiosa. \rellime que exalamenle nos livrou das injusliças de TÉRIO DA AERONÁUTICA. ' ! - A todos os prezad08 professôres, alunos etal ordern, a resolução nem poderia ler sido diferenle, -

! i Sr•. p.ais, o Colégio dá aa alegre. P08S vindas e,e o� que é'gora me culpam e conrrariim, cedo mu: IOME_.__ _ _.=_ _ i co�soumte d.e que a educação � a rei!ultante doaarao de ideia se é que sabem dislinguir o que eala
P i esforço �conJugado entl-e famiha e escola, olbacerto ou errado'.• RUA

.. __ I.·.........__._ C. .

.

I, confiante para o 8UO letivo de 1970,' esperando(E.dlri�. plr �BII. piSS' • carl'lft)
Corupá 18 de Fevereiro de t970 I que a bêação e proteção divinas nos acompanhemAlvim Seidel,'Presidenle da ARENA, em CorupêÍ BaiRRO CIDADE

, .. _ ,ESIAOO _
; sempre.

.

,G u a r a m i r � m

JARAGUÃ DO SUL
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Providência

"Foi oc,ópias
Só no FOTO

Apenas
NCr$ 1,00

LOSS
Inslanlan,ea$
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(

\ -

AS MELHORES' PELO MENOR PREÇO Reconhecidas em ,Qualquer Cartório
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Hen. lmóyeis; Bens Mótei�;
Máquina. e Inetâlações; Veí
oul08 e Semonntes; Imóuis
Reavaliados, Máquinas "

Instalações Reavaliadas;
Bens .Móveis Reavaliados;
Veíoulos e Semoventes Rea
valiados

Realizável:
Sacos; Lenha; Dllplioataa II

Reoeber; Mefoadoria8; Ca
pitalização; Adioional Lei
n.O 1474;, Depósitos para
SUDENE; Adioional
B. N. D. E.; Obri&,ações da

Senhores Aoionistas:
Cumprindo disposições legais e eslatutárias,

submetemos .ao exame dos Be�ores acionistas o re-

Imitado de nossas atividades no exercício findo em bs membros qo oõnse�ho fisoal da FECULARIA
31 de dezembro dÊ!' 1969, compensado no balanço RIO MOLHA S.A. desobr'igando· se das atribuições CGCMF - 84 433 440/001
geral e demonstração da oonta lucros e perdas que inerentes ao oargo que exercem na sooiedade, de-

acompanham o presente relatório. olaram que examinaram o relatório, balança e oon' Assembléia Geral Ordinária
Pelo examé dêsses dooumentos pQ.derão os Be· ta luoros e perdas re;ferente ao exeroíoio findo em 00n,oc3ção

'nhores acionistas formar um juizo exato sôbre o 1.31 de dezembro' de 1'969, encontrando os mesmos
,--

movilnento dos .aegócíos e a situação finanoeiro-eoo- em perfeita ordem e regularidade, pelo que, são dEI Convidamos a08 senhores 'acionistas, para re 11-

nômic8, da sociedade. "pareOl:'r que ElS referidos dooumentos; bem oomo os nirem-se em Assembléia Geral OrdlIiária, na séde

Qualquer esclarecimento que por ventura jul- atos praticados pela diret.oria durante o exercíoio sooial, à Rua p;te. Epitácio Pessôa .. s/n.o, nesta ci

garde. necessário, queiram por obséquio manifsstá- em apreço, sejam aprovadas pela assembléia, se. dade, às 10,,00 horas, do dia 28 de fevereiro da 1970,
lo com sinceridat:le, a fini de que tenhamos a opor- restrição alguma. para deliberarem sôbre a,seguinte, ordem do dia:
tunidade de pormenorizar �udo quanto nos fôr 60' Jaraguá do Sul, 31 de Janeiro de 1970. 1°) - Exame, diilcussão e votação do Balanço Ge'
licitado. /

' Bernardo W. Grubba JNR. ral, relatório da Diretoria, demonstração da

Jaraguá' do Sul, 31 de janeiro di 197Q \
P'rancieco F. Fischer conta de LUCROS & PERDAS, parecer tio

Adolfo Antônio Emmendoerfer Eugênio J: da Silva Conselha Fiscal e demais documentos refe-
Diretor Gerente _ rentes ao exercíoio social enoerrado em 31

Raimundo Adolfo Emmendoerfer

A
de dezembro de 1969;

- I

Diretor Técnioo I e n ç ã o 2.°) - Eleição de nova Dire�oria;

BaI an ç o G e r.a I 3.0) -.Eleição do Conselho Fisclfl e Suplentes;·
4.°) - Outros -assuntos' de interê�8e social.

encerrado em 31 de dezembro de 1969 Vende-se diversos lotes, Aviso: _;_ Acham·se à disposição dos senhores

ATI V O I B
.'

R'" aoionistas, na séde social, tactos os
elra- 10. documentos, de que Jrata o art. 99, decretQ lei n"

2627 de 2609.1940.
Jaraguá do Sul, 02 de feverairo de 1970

Neves S/A - Ind. Catarinense Art. Madeira
José Carlos Neves· Dir. Comeroial

.(

I

Sábado día 21-2-1970 Página 2
CORREIO DO POVO

, ('CORRflO' DO POUO"
fu,!doção: flr/ur Muller - 1911

I' Emprêsa Jorn.lística
"Co ....elo do Povo" Ltda.

- 1970 -

Diretor
Eugênio Vitor Scbmöckel

'

Registro Civil

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, natural de Ja.
raguá do Sul, domicilia
da e residente em a.Rus
Walter Marquardt, nesta
cidade, filha de Primo
Cbiodini e Wanda Araldi
Chiodini.

Edital n, 7128 de 16/2/1970
José Francisco Silveira e

Irani Kaiser
Êle, brasileiro, solteiro,

operário, natural de Gua
ramirim, n e s t e Estado,
domíelliado e residente
em Ilha da Figueira, nes
te distrito, filho de Fran
cisco Silveira e Laurinda
Alves Silveira.
-

Ela, brasileira, seltelre,
in d u s t r i á r i 6, natural
d e J a r a g u á do Sul,
d 9 m i c i li a d o e resi
dente em Ilha da Figuei
ra, neste distrito, filha
de Eugenio Kaiser e Li
dia Ribeiro Kaiser.

Eletrobrás; Partícípacõas;
Depósitos para SUDEPE;
Depósitos para Embratur;
Depósitos "ara Decreto Lei
n.O 157/67

Disponltel:
Caixa e Bancos

Coalas' de Compensação:
Ações em Caução; Valores
Segurades; F.G.T.S.

(
:160.829,16

25.818,68

500.731,80

Pelo presente edital, são convocados os SEl
nhores acionistas desta Sociedade, a se reunirem

Crédito
em Assembléia Geral Ordinária. que se rdalizará
no dia 30 de Abril de 1970, às 10 horaa, na sede
social desta sociedade à rua Joinville - 328, nesta
cidade, a fim de deliberarem sõbre a seguinte,

ORDEM DODlA
1° - Exame, díacussãn e votaçã i do Relatörio da

Diretoria, Balanço Geral, Conta de Lucros
e Perdas e Pare�er do Conselho Fiscal, refe
reute ao exercício de 1969.

20 - Eleição do Conselho Píscal e seus respectivos
\ suplentes.

30 - Assuntos diversos de Interesse social.

,
fissembléio Geral ExtroordinárÍo

; CONVOCAÇA,O
São convocados os ssnhores Acionistas desta

Sociedade, psra a Assembléia Geral Extraordinária,
que se realizará no (dia 30 de Abril de 1970,/ às
15 horas, na sede lIocial desta sociedade à rua
Joinville - 328, nesta cidade, para a seguinte
I ORDEM DO DIA

10 - Aumento do Capital Social.
20 - Altlilração parcial dos estatutos sacias.
3° - Assuntos de interesse social.

Jaraguá do SuI; 21 de Janeiro de 1970
Leopoldo Joio Grubba-Dir. Preso

Sociedade Esportiva "João Pessoa"
Edital de. Convocação

Assembléia Geral Ordinária
Pelo presente ficam convocados 08 sócios

acionistas desta sociedade pars a Assembléia
Geral Ordinária à realizar-se no 'próximo dia 22 de
fevereiro do coerente ano às 08.30 horas no salão
João Pessoa com a seguinte ordem do dia:

a) - Prestacão de Contas e relatório da dire
toria referente o exercício de 1969.

b) - Eleição de nova diretoria e respectivo
conselho fiscal.

c) - Assuntos diversos.

\ § Lembramos aos Interessadoa que de acôrdo
COm o capitulo XV, art LVII dos estatutos desta
as chapas para concorrerem à eleição da nov�
diretoria, deverão ser apresentadas à atual dire
toria á requerimento do candidato a presidente'
assínado por todos os membros componentes 'd�
mesma, até o dia 12 de fevereiro' p.v. impreteri
velmente.

Pelo comparecimento de todos, antecipamos
nossos ageadecímentus.

.

Itapocuztnho, Jaraguá do Sul, 24 de janeiro de 1970
João Lúcio da Oosta - Presidente

\

lãa Exlglvel:
\

JCapital; Fundo e Reserva
Legal; Fundoda Deprecia
ção; Fundo para Devedores
Duvidosos; Fundo de Cor-
reção do Ativo; Fundo de
Depreciação das Correções

Exiglvel -

Dividendo: Obrigações a

Pagar; Bancos; Coutas Cor
rentes; Instituições de Pro-
vidênoia; Títulos Desoonta
dos; Oontas Oficiais

, Cantis de Compensaçio:
Caução da Diretoria; Oon-
tratos de Seguros; F.G.T.S. 23( 778.32

E para qlle -chegue ao 00' NOr$ 1100954.86
nhecimemo de todos mandei Jaraguá do Sul,31 de dezembro de 1969.
passar o psesenre edital que Adolfo Antônio Emmendoerfer
será publicado pela imprensa Diretor Gerente

Edital D. 7126 de 5/2/1970 e em cartório onde será Raimundo Adolfo Emmendoerfer
Heínz H.owe e afixado durante 15 dias, Se ·Diretor Técnico

'

Fusako Okazaki alguém souber de algum im- Raimundo Adolfo Emmendoerfer
Êle, brasileiro, solteiro, pedim-nto acuse-o para os Contador - ORCSC.n.o '1550

comerciário, natural de íins legais O t d C LJareguä do Sul, domiei- AUREA MÜLLER GRUBBA emons ração a eata U ucres e Perdas"
liado e r e s l den t e em Oiicial '

em 31 de dezembro de 1969
Curftlba-Paranâ, filho de

:-- �_Leopoldo Rowe e Herta ]

-,
Conlas

Laube Rowe. Campanhl de Educapo Mercadorias; Rendas Divar-
Ela, brasileira, solteira 'Civlc. sas; Frétes; Reversão do

doméstica, o a t u r a I de
eamenro d(,d' saldo do Fundo para Da-,

Vera Cruz, Comarca de O hesrea � vedares Duvidosos
Marilia, São Paulo, filhá Bandeira e o cant!jl Sacos; Lenha; Vencimentos,
de Siger Okazakí e de do Hino Nacional são Salários Abonos 8' Férias;
'I'Ieko Siyagusiya, domi- obrigatórios, uma vez Frétes, Carretos e Embar-
cínada It residente em poreemane.em Iodos ques; Despesas Gerais; Im-
Garibaldi, nêste distrito. os eerebeleetmentos postos e Taxas; Oomíesõee;
Edital D. 7127 de ! 1/2/1970

de qualquer grãu de Juros e Descontos; Prêmios
ensino, púbhcos ou de Seguros; Oontríbuíçõsa

José Fernando 'Pradí e particulares. para Iustitutosde Previliên-
Nígia Ohíodíní - eia; Salârio Família; Sa16-

E:le, brasileiro, solteiro, rio Educação; FUlld'o de

motorista, natural de Ja-

j
Garantia do Tempo de Ser-

raguá do Sul, domiciliado Correio do Povo viço; Fundo de Rssena
e residente' am à Rua Legal; Fundo de Depreoia-
Marechal Deod9ro, nesta um Jornal a ção; Fllndo para Devedores

cidade, filho de Silvio Duvidoso5; Fllndo de De-
Pradi e de EleoBora Pra Serviço do Povo preoiafJão das Correções; I

di. Dividendo 500731,80
NCr$ 500.731,80

ASSINATURA:
Aaual . • • • NCr$ 1,0,00
Semestre . • • NCr$ 11,20
Avulso. . . • NCr$ 0,20
Número yrasatlo. NCrS 0,22

BNDBRÊÇO:
Cail.a Postal, 19

IIvenida Mal. OeDdoro, 210

Jara,?,' do Sul. S. Catarina

PASSIVO

234.778.32
NCr$ 900.934.36

\

311 650,17

Aures Müller Grubba, (' íicial
do Registro Civil do I. Dis
trito da Comarca de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa

Catarina, Brasil.
Faz Saber qlle

'

comparece
ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela le
afim de se habilitarern para

casar-se:

35450i,87

Ind. e Com. Leopoldo João Grubba S.A-.
(C.O.C.M.F. 840431.8%4/001

fissembléio Geral Ordinário

CONVOCAÇÃO

Débilo

500731,80

fecularia Rio. MDI�a S.A. Jaraguá/do Sul, 31 de dezembro de 1969.
Adolfo Antônio Emmendoerfer

Diretor Gerente
.

Raimundo Adolfo Emmepdoerfer
Diretor Téonico

Raimundo Adolfo Emmendoerfer
Contador CRCSC.n.o 1550

Parecer do Conselho Fiscal

NEVES S.A.lndústria Catarinense
de - Artefatos de Madeira

In8crita no Cadastro Geral dos Contribuintes
, do Mtnlstério da Fazenda sob n.· 84 .430 164

Relatório da Dire-toria

Imóvel e eslável:
Informações - Hilo Gonçalves.

-

279508,20

�------------�----------------�,-------------------------

IDr. FraoGisc:o Antooio Pic:cione

Cirurgia e ClÍl.Ili1a de A.dultol e Crianças
Partos - Doenças de Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÁ
Residincia: Dr. Nereu Ramal, 4111

__:':OR.1T.P'A
- 8ANT.A. C.A.T....H.INA I

I?ara fins de requerimento de 2 ° via, junto aO

DETRAN, foi extraviado o certificado de proprietlade
n.o 249889, do veículo (aulomóvel) de marca Volks
wagen, côr_ beje clara, ano de fab:icação: 1969, chas'
sis de n. B9 592146, documento êsre expedido pela DO.
desrll cidllde.

'

João Jocills Weber
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Irmã��' fmm�nn�rf�r �.�: - G�m�r�iH PERDAS,. em 31 de dezembro de 1969
QÉBITO CRÉDITO

161.037,97
161.037,97 161.U37.97

.

Jaraguá do Sul, 15 de Agôsto de 1969
Luiz Kienen S. A.. Ind. e Cum. de Bebidas

Gerhardt A. E. LessttIann - Dir. Comercial
Tãc. Cont. CRCSe 2.210 - DEC 178.813.
Parecer do Conselho Fiscal

Parecer do Conselho Fiscal Os abaixo assinados, membros de Conselho

Os a_baixo assinados, Membros efetivos do ço�· Fiscal da Luiz Kienen S. A .. Ind. II Com. de Beb.,
seiho Fiscal da "Irmãos Emmendörfer S·A. ComercIo >havendo examinado detidamente os livros e docu

e Import�ção", cumprindo determinações legais e e.:'- mentos que compõem 8S peças do Balanço Geral

tatulárias, eXaminaram o balanço gera,l,. demo�straQ�o encerrado a 15 de Agôsto de 1969, encontrando

da conll. «Lucros e Perdas» e o rl'latorlo da dlrelorla, tudo em perfeita dTdem, são de parecer que o.

relativos ao exercício social encerrado em ·�1 de referidos atos devem ser aprovados pela Assem

dezembro de 1969, sendo de pllrecer que os I_ile�mos bléils Geral Ordinária a realizar-se proximamente.

devem merecer a aprovllção dos senhoriS aCloOlslas Jaraguá do Sul, 22 de Outubro de 1969

na próxima IIssemb!éia geral ordinárill'. Toni BIosfeld Bruno Henn Ivo Conell

Jaraguá do Sul, 14 de fevereiro de 1970.
...,� .;... _

. Loren_o Marcllllo
-

���d�:a�aÖ���ba Indúslria dI CHICB�IS fillci Irllias �. ß.
."IS.

RelatórlD da Dlretlrla

Impôero de circulação' de

� Im�nrta�a-n
ln.cr. no Cada.tro Gerál de Contr!- mercadorias, remuneração

U u-
bulntes do Mlnlstérl••a Fazenda dos dtrtgenres, remuneração

n. 84429 788 dos chefes de seção, remu
. neração dos outros auxilia ..

res, salário·flmilia, salário
educação, fundo de gllranlia
do ternpo de serviço, 13•

salérfo, deepesas com veí
culos a serviço da casa,
impressos e artlgos de es

critório, propaganda, con

tribuições associações e

dsnanvcs, d es p e s a s de
viagem e de representação,
despesas judiciais, freies e

carretos, despesas de comu

nlcecão, águll, luz e fôrça,
contribuições .e lnsnruro de
previdência";""manulençiio e

reparos de imóveis, máqui
nas e móveis, indenizacões
e gratificações, materte] de
consumo; despesas dlver

sse, seguros de prédios e

máquinas, seguros de aet
dentes do Irabalho, seguros
de acidentes do trabalho,

2!3.900,79 seguros de mercedcrtes,
seguros diversos, impcstos

51.176,41
e taxas sêbre imóveis, ou

tros Impostos e I a x a s

depreciaçãO de .
móveis e

ureneílíes, depreciação de
máquinas, Ierrarnentas e

equlpamentos, depreciação
de velculos a serviço, da
casa, depreeíeçäo de móveis
II u Ie n s II i o s reavaliados,
a1epreciação de mäqutnes,
Ierrementes " equipamentos
reavaliados. deprectação de
veícutos a serviço da casa

reaveltados, juros passivos,
deeéontos passivos, despe-
sas bancárias, contas duvl

dO,3i1S perdas diversas, Im

pOSIO sôbre a renda, reserva
pira aumento de capital,
reserva -Ielllll, r II 15 elr v iii

eslalufária
Vendas de ilulomóvtis no

vos, vendas de cllminhões
e comerciais novos, vendas

26.443.77 1.045.71 !,91 de c ii m i n h õ e s e co·

merciais usados. vendas
de peças e acessêrios, ven
dlls .de COmbUSlíveis e lu-

r,79 brificanles, vendas pneus e
4. ,13 câmaras, vendas de refrige'

radores novos, vendas de
oulros artigos, venEias de
mão de obra, vendas de mão

446.023.89 de. obra dê lerceiros, vendas
-------- de estadia, lavagem e lubrl-

Ncr$ 1.761.192,04' ficação, vendas de mão de

.ob�a �recillmações, juros
alivos, descontos alivos,
reodas diversas

Senhores acíonlstas;
.. ,

E� cumprlmento �s dispOSições legais. e estitlu
ranae, vrmos submerer a V03sa apreciação as centas
referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 1969, bem COrno o parecer do Conselho
fiscal.

Ficamo.s a vosso dispor, pare qualquer esclareci.
I

.

mente que Julgardes necessário.

Jar�guá do Sul.: 14 de fevereiro de 1970.
'

Vlctor Bernardes Emmendörfer, Dir. Presidenle

BALANÇO GERAL encerrado em 31 de
dezembro de 1969

ATIVO
ImobilizadO

Terrenos, prédios e beutet
rorles, máquinas, Ierremenres
e equlpememos, móveis e

ureneilios, construções em

andamento. veículos a ser

viço da casa, reevallação do.
ativo ímobíllzedo
6ispanivel

CaixlI e Bancos
Realiz8vel 8 curlo e a 10niD ,razo

Cesres de freguêses, contas
correntes diversas, elerro

brás, lmpôsto de renda ne

fonte, duplicaras a receber,
depósi tos à ordem da ôudene,
depósitos à oräern da Sudepe,
empreendimentos tlorestals.
decrero-Iél n.157/67, depösl
los de diversas origens _

fundesc
,

Aulomóveis novos, camt
nhões e comerciais novos,
caminhões e comerciais

usados, .peças e acessórios,
combuetívets e lubrificanles,
pneus e câmaras, refrigera
dores novos, outros arligos
PartiCipações em outras em

prêsas, iildicionllis de impos
los, obrigaçõl!5 reajustáveis
fiT, empréMimos compul
sóriol, obrigações da ele
trobrás
V.lares Pendenles

Seguros li vencer,.r. "GMB"
S.A. - c o n I a de fundoa
caucionados
Conlls de CompelSlçâo

T í I U los descontados em

blncos e outros, a ç Õ e s

caucionadas. seguros con·

Iralados, titulos caucionados

645.649,71

.,

375.618,43

Ncr$ 670.610.13 Ncr$ 670610,13

Jaraguá do Sui, 31 de dezembro de 1969

Victor Bernardes Emmendörfer, Dir. Presidente

Norberto S. Emmendoerfer, Técnico em Con·

,abilidade CRC-SC sob n. 1946
.

" Em cumprimenlo ao dispOSlo no art. 99 do

700.152,59 Decreto·lei n. 2621, de 26 de selembro de 1'940, co
municamos que enconlram·se à disposição dos senho·

res acionislas, na sede social, na Av. Marechll Deo
doro da Fonseca, 667, em Joraguó do Sul, os

44.270,27 docúmentos conslanles das leIras A, Br e C; do
mencioDtldo arl. 99.

Jaraguá do Sul, 14 de fevereiro de 1970

446.023.80

Victor

Bero:rdes Emmendörfe��e
1.761.19!.04 DPe,ReIDoldo Mu•••a <

J. II ADTOGADO II \. 1
f Escritório ao lado .da Prefeitura i
L � ._�:::�:'0p:� � m .�,�

PASSIVO

Exigirei I curlo e longo prazo
C.on,las a pagar por merca·
dorias, #conlas a pagar
várias, duplicatas a pegar
por mercadorias, bancos -

saques c/títulos em caução,
empréstimos bancários. con
Jribuições e impostos 9
PlIgar, FGTS a recolher,
bancos lfIulos desconlados
Ião Exigivel �, •

Capilal regislrado e realiza
do, reserva para aumento
de capital, reserva legal,
reserva eSlatutária, ,fundo pl
depreCiação 'de máquinas,
ferramentas e equipamenlos,
fundo p/dep�eciação de mó
Veis e utensflios, fundo p/
depreCiação de veiculos a

:serviço da' Céll!a, fundo ,pl
depreCiação de bens reava

liados, provisão para deve
dores duvidosos
Vllores Peldenles

I Recebimentos antecipados.
fundo p/iadenizações Iraba
Ihillas

Canlas de Campensação
Desconlo de tÍlulos em ban

C?s· e eulros, caução da
dlreloria, contralos de segu·
ro, caução de Iflulos

570-145,58

Ncr$

Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 1969
Victor Bernéltd�s Emmendörfer, Dir. Presidenle

Norberlo S. Emmendoerfer, Técnico em Con-

labilidade CRC SC sob n. 1.945
.

Demonstração da conta de «LUCROS E

670.610,13

670.610,13

LUIZ KIENEN S. A.
.Ind. e Com. de Bebidas

C. G. C. M. P_ 84 429 844/001
Relatório

Senhores Acionistas: - Em cumprimento à
determínação legais e estatutária, submstemes à
apreciação de V. Sal., o Balaneo Geral e a res

pectiva demoatração da conta de lucros e perdas,
bem como o parecer do Couselho Ftseal, reíeren
te ao exercício de 16 de Agôsto de 1968 a 15 de

Agôsto de 1969.
.'

) Fica outrossim, esta Diretoria ao inteire. dis-

por. dos Senhores Acionistas, pare quaisquer 'escls-'
rectmentos que se tornarém necessários.

Jaraguä .do Sul, 22 de Outubro de 1069
Luiz Kienen ,S, A. Inã. e Com. de Beb.

Gerhardt A. E.' Lesemann - Diretor COlllercial

Balanço Geral Encerrado em

15 de Agôsto de 1969.
ATIVO

-Imobilizado
Imóveis, Benfeitorias,Ativo Imobi

hzado c/reavaliação
Esl6vel
Máq. e' Instal., Veiculos M. Utens., Va
silhame, M. e Patentes
RealiziVel 8 Curie e lOIllO Prlzo
Petrebräs, Adie. Rest. -1'74/51 Previ
sãó Trabalhista, Adic. B. N.' D. B.,
Banco Crefisul Invest., Sudepe, Obrigo
Blstrobräs, Fundeso, Mercadorias
Bisponivel
Caixa e Bancos
Campensaçio

.

Ações em Caução
/

85.567,98

97.117,80

13,878,23

1.832,99

168.84

196.ã6õ,84,
PASSIVO

Ião Exiglve I
Capital, Fundo Reserva Legal, Fundo
Reserva Especial. Fundo depreciação,
Fundo Ind, Trabalhista, A Disp. As
semb Geral
Exig:'el à carla e tORgO Prlso .

Imp. Renda Ret Fonte, Tit. a Pagar
COl&Clensaçiio

.

'Caução da Diretoria \.

176.242,37

20.154,63

168.84
196.565,84

Demonstração da Coata de Lucros e

Perdas Encerrado a 15 de Agôsto de 1969
Contas
Rendas Diversas, Fretes e

Carretos, Mercadorias
Juros, Impostos, Fundo de
Garantia p/tempo servo ,

salário famili., '

seguros,
contribuição prev. social,
despesas gerais. imp. pro
dutos industrializados, .r·
denados, lIalári08, impôsto
ci�ação mercadoria!!.
imp. renda, fundo depreci
ação, fundo reserva legal,
A Disposição Assembléia
Geral

débito

161.037,97

C G C M F: 84429.n9ioOl
f'lssembléia Geral Ordinária

Edital ,õe' Convocação
Pelo presenle ficam' convidados 'os se

nhores acionislas a comparecerem à Assembléia Geral
Ordinári4 a realizar-Ie no dia 25 (vinte 8 cinco) de
abril do correnle ano, às 9 (nove) hGras na sede so

cial, ,a fim de deliberarem sôbre a seguinle ordem do
dia:
1.. -- Discussão e aprovação do Balanço e demais

�ecoumento. referenles ao exercício de 1969.
2.° - Eleiç:ão da Nôva Direloria.
3.0) - Eleiçio do novo Conselho Fiscal.

4.0) - AssIInlos de Interêsse Social.

Jaraguá do Sul. 03 de fevereiro de 1970.
Waller J. E. Gosch, Diretor Comercial

NOla: Achllm:se à disposição dos senhores acionislas
no escritório desta sociedade. os documentos
a que se rer�re. o arligo 99 do decrelo lei ,

n. 2.627, de 26 de satemoro de 1940
. ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Jaraguá do Sul 3 1.°-02/04/70

rA=n==n '. Eslado de Saala Catarlal 03 -1iI6/04/70

��UE VAI PELO LiDaS I" Prefeitura Municipal,. de g���=�irim i �g=�!��:l�g
llrlllá �I SII Delegacia da. R�ceíta Federal em Joi&ville,O DRAMA DE CADA UM i

.. A: V I !li o _

C? L Paulo Mor.� I o Departamento da Fazenda Municipal, com SECÇÃO DE TRmUTAçÃO
Contratempos. - �b?rrfJclmentos - �o�t�arle. i a finalidade de melhor orientar os seus contrí- Instruções sõbré o preenchimento do recibo dedades - na sua Il1nOU1�l1a ou �a sua trlphcl.d�d!" i buíntes, torna públíee que, o prazo para pagamen- entrega de declaração e notificação de lançamentoe�trelaçam.se no r�sárlo dos días de noslavlVe�'ito da "TAXA DE RENOVACÃO DE LWISNÇA PA-

... .. .cla para DOS exerCl�ar à compunçio, ao arrependi-iRA LOCALIZAÇÃO", terá o seu término .? dia
.

I - Dev�ri. constar. �o RECIBO aCIma
- mento e até às Iá�rlmas. i 28 de levereiro do corrente ano, sendo que, excepeíonal- Citado os ugulDtes elementes.

N. nQS80 camínhar terreno, semeado de cru- i mente, a Tesouraria Municipal atenderä aos con- A) - Data d� encerram.�to de balanço;
zes, entrecortado.de contratempos; sempre topare·! tríbutntea dos dias: 24 à 21, ROS horários das 8,88 às B) - EXlrcíCI.O;

. _mOB com aborreebaeatos, nunca evítaremos co�tr�. i 20,00 horas e no ,lia 28 dai 8,00 às 12,00 horas. C) - núme�o �e Inseríão no Cadastro Geral de
riedade� porq�� su� presença. no nosso afã diário! Na oportunidade, solicita das senhores contrí- ContrIbUintes. do. M.F.;é cenário obrígatôrío no palco em que monta�os i buintes a sua distinta colaboração, a fim de D) - �alor do caplta�, _ . '.o drama de cada um., E qUIlIS os personegens des·,! regularizarem dentro do prazo. �cilDa citado o E) - Iírtna - denODllDa?aO ou razão SOCial,
se drama? .". '. . . .. i pagamento da mencionada tsxa. F) - enderêço .completo, ..•Contratempes - a nossa participação Incondicts- i 'Outrossim, informa que, diante exlgêneías de G} � taxas do. Im.pô�to de re.da, �n.lullTe sõbre

. nal em tu�o o que aos está reser- i regulamentos do Govêrno Fedflral, os contribuintes, l1�cros dllltribtudos·pelas s.ocleda?es de es-

'. vado!na vI�a.! .

i para a retirada do competente Alvará, eatarão, ,p!tal fech�do, quando capital �als reservasAborreCimentos, - a mgratIdao que fere. p�ofun: i sujeites, no ato do pagamento da citada ta- for supe�lOr.a NCrl 264033,00,.
.

.

.

dawente a nossa s�nslbllldade, i xa a apresentar Certifieado de Regularidade do H} - total_ do Impôsto de renda devtdo;ContrarIedades - as �marg.as ,decepçoes que nos! INPS e Guia de Recolhimento do Impôsto Sindical, I) - data dos venCimentos tias �otas;
.

, c0!lfr'!'ogem o coração e até o i dos empregadores e empregados. .

J) - llú.ero. de, .cotas e respectivos valo�es,.» al!lq�Ilam; ! Jaraguá do lSul, fevere'iro de \1970. K) - menos l!Oposto deseon�alto Da fo.nte,Contratempos - a mdIferença com.o _

resposta à, Erich Sprung, Diretor do Dep/Fazenda. L) _1 menos Imp�8to. r�colhldo anteelpadameute,nossa busca de a:felçao�, VISTO: conforme díseríminação no verso;Aborrecimentos _- o egoísmo que campe!a as�u8ta- i Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal M) - menos desconto pelo pagamento no "ATO
doralllente no domínIO de nos- i ENTREGA";'.

sas relaçõe_ de amizade; \� i ' 'P O R T A R I A N. � N} _ menos investimentos (SUDENE, SUD E P 8,Contrariedades - fi) ódio desencadeado de irm o, i O Prefeito Municipal de "Jaraguá dO. :t�bU�8::�0 de SUD AM, EMBRATUR, EMBRAER, Investi-
,

. ,contra Irmão numa guerr : Santa Catarina, no uso e exer"fcio de slia ç, '
mentes em Ações;

.

.

desumana e fratricida; � Designar, comlsslioR��:��:ta dos Srs. Orlando O. O) - abatimento do "Empréstimo P ú b I i c o de
Oontratempes - o sofrimento nnivers!,l que como- i Schreiner, Mario Krlitzsch e Clemenceau do Amaral e Silva Emergênaia"; .

ve O nosso coração e toca os i para, sob a presidência do primeiro, procederem a a.bertura P) _ impô_to de renda Liquido a recolher''. : e julgamento dos documentos e propostas conforma Edital de ó o '.

) :.nossos sentimentos, ç i Co orrêncla Pública de 12 de janeiro de 1970. Q) - 81 ra de 1 �o (11m por cento ao 8"',S, porAborrecimentos - a infidelidade aos princípios i
nc

Comunique-se e Registre-se. declaração fora do prazo;
\ básicos que alicarçam t�da I Palácio da Preleltur. Municipal de Jaraguá do 8ul, li R) - atividade principal e natureza jurídica: as-
personalidade; i·de fevereiro de 1970.

Pr f it Municl ai sinalar com "X" o local, indica_o, inclusiveContrariedades - a mescla da ignorância, da I Hans Gerhard Mayer, e e o P
"comércio" quando não constar do formulário.cov.ardia, 'da pusilanimidade em i

U
� I II - NÃO PREENCHER os ítens referentes

,
detr-imento do que eleva; 'I DII!1_. ao lucro (real. presumido ou arbitrado), e ;JO "ór-Contratempos - as deficiências, as fraquezas, cer- i .'Iii. giu lançador". No' verso,

.

as auotações de paga-taE utopias, certas revoltas li mortificarem a vida; I . -
\

mento somtlnte devem ser feitas após cada reco-Aborrecimetos - o temperamento, o caráter, a{ .1I.pl.--....._ .

Ihimento.realizado e .não por ocasião do preenchi,im'aginaç&6 fogosa, o domínio i .... mento.
próprio; . i

fll III - O "Recibo de Entrega de Declaraçio eContrariedades - as inc0':llpreens?e.s de superiores,i·
I 11-1111 S·....

- Notifiea9io de Lançamento", aprovado p�la Ord,ema rebQldla dos sudltos, o mal-estar i -, $
. de Servi,o DIR _ 06/67, deverá ser datllegrafado,social. I" I em 4 (quatro) vias, sem emendas lU rasuras..

'-
Tudo isso, em todos os homens, leva a um i I IV _ Junto cCJm' a "Declaração de Rendi-

exame sério do papel que reprlc's.entam08 no palco i E _

f
'''. -",.. ,. F d i mentos" deverá ser apresentado o Recibo de En·

.
de nasIla existência terrena no qual, para todos, i·. nta� . aça ISSO por e es. ap I�ue .

no �n o
i trega de Delaração e Notificação de Lan�amento,está reservado um d,esempenho especial na apre-' Crescmco. Com um pOUCO de dmhelro voce se I devida.ente preenchido mellmo nos caSQI em qUe!lentação do drama de cada um.

.

torna sócio das mais sófidas emprêsas do País. i N.aO HAJA Il:4POSTO A PAGAR OU ESTEJAM'
garantindo rendimentos constantes e segu·ros. i ISENTAS as Posiloas Jurídicas.

E D I T A L Asegur_ançaquevocê'dá�suafamíliahoje, i V - Nos casos deopções pata Suden!!! Suo
De ordem do Sr. Coletar Estadual de JaraguA O Fundo Cresfirico dará amanhã. i dam, Sudepe, Embratur, Em�raer,. ec_reto-Lel 157,

do Sul, tO,rno públioa, qua 8 cobranoa da Taxa Ro-
.

i também deverá ser preenchido UM JOGO SUPLE-
do.iAria Unica. referente ao emplacamento de 1970. Ai�I.MII..i FUNDO CRESCINCO i MHNTAR do Recibo de En�rega 'de Declara\,Ao
iá e8tA sendo recolhida nêsta EXlI;toria obedecendo ....�.t.<oo. ::.:lARA

CADA OpçÃO.
a ordem seguinte; --:- _

I - Veíoule com placa de identificação ter- Administrado por , ,

minada DOB algarismos 1, 2 e 3, até o dia 31 de Março ��t:d��Ã������:�n��sB����i�e�t�ln:�c��:����6 1::::::: [iIZ KieRen lH., . ·In�. e Com. de Rlbi�88de cada ano. .: .' .._..;. ,..,...��-...,._!
II - Veiculas com placa terminada nos alga- i Capital e Reservas: NCr$I.. 9.437.307,46 Edital de Convocaçãoriemos ",5 fl 6 até o dia 30 de junho de cada ano. i '. ,'. '

III - Veículoi! com placa cuja último !llgaris-! Procure o nosso representante. Assembléia Geral Ordinária
mo 8eja 7,8, 9\e O, �té 30 d� outubro. _' ,

l i R O L fi ND O J fi H N f{ E! i Fic�m convidados os Senhores Acionistas para
.

O p,roprlet�rlo de velCulo, que nao obed.ecer ao i Ag en te autônomo regiatradoJ no Banco i participarem de uma assembléia ger!,l ordinária, aprliZO aCIma estIpulado Befrerá a multa provista per i
.

Cenlral do Brasil \ ! realizâr-ge DO dia 03 de Março de 1970, às 15 horaB,lei..
J •

S I 9 d f
.

d 1970 i lvenidafMal. Floriano, R. 40 - Jaragué do Sul - SC. ! na 'séde social, à Av. Mal. Deodoro da Fonseca,aragua do u, 1 9 everelra . e i
. ! 657, em Jaraguá do Sul, afim de apreciar a seguintePaulino Pedri, Escrivãe i i -

.

Ordem do Dia'
-.
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.. ·· .. · .. ·, ···, .. · ..·J�,· �
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.. \· .. · ..�· .. ··..··, " JC � \

�' i rece�)� t�::e���ã:iS��I�eJ:tt���:.�:�n�:cl:�r�:�

I: BEB IDA S MAX W I L H E LMS/A. lj DE SCH�OED�R I
a 15��8!.!9·Ele�çio da nova'Diretqria.

\ : O sr. A I d o R o m e o i 3) - EleIção do .Conselho FIscal.

ß Pasold enviou nos ofício i 4) - Assuntos Dlvflrsos.

d
_

d d 1) datado' de 51 de janeiro i NOTA: - Acha-se a dispolição dos Senhores
. R e v e n e o r a

II de 1970, c'omuBieando i Acionistas, os._documentos de que trata o artigo 99,

IC! --! haver assumido o cargo i do decrete-leI 2.627, de 26/09/40.
. .�

:

B RAHMA CHO pp: de Prefeito Municipal do i Jaragu� do .Sul, 02 de Fevl'relro de 1970
�

��:: .'.
.

_ :1. V i II: i n h o município de i LUIZ Kienen' S.A. Ind. e C0I1!' de Bebld.a!
Bi Schroeder. Aliás; o jovem i Gerhardt A. E. Lessmann, Dir. ComerCial

B i alcaide e�tA. desenvol'j Assembléia Geral Extraordinária:)

J gua'
.

do Sul :Jivendo atiVidades quer '

. tl em �ra I:) i visam desenvolver o seu i Sio convidadolos senhores acionilltas daFirmag 11 i município, tendo plua! Luiz Kienen S.A. Indústria e Comércio de Bebidas,(i: A. 1 tO Vale do I t.a)· a i, eI agora li ! tanto entrado em contacto i para a assembléia geral extraordinária s. realizar·
f :)! com o Prefeito de Jara- i se no dia' 10 de Março de 1970, à_ 15 horas, na

i: tambem integrando se na 11iguã do Sul, Ir. Hansiséde Bocial à Av. Mal. Deodoro da Fonleca,.657,... \'. ,

-

•
II ! Gerhard Mayer, eom a fi� i nest. cidade, afim du aprfciarem ·a segui.te, Ordern

G d FI 'OPOIIS ginalidade dI eonatruirido,Dia:g raD e orlan
I. q i.uma ponte pên8il sôbre i a) aumen�o do Capital, com aproveitamentog, ,

I.
! o rio Itapocuzinho, ofere· i de resenas.

. '.

� Onde alem dos seus produtos revendera : i c.endo comodidad'e e se· i b) Alterllção �arCial dos Estatutos.

.'\
,

' • ! gurança a esc91ares II i c) Assunt08 Dlvt!rsos.
.

'

: B R A H MA, C H O P P :� i populares rellidenttll nal i Jaragu� do.Sul, 20 de Fevereiro de 1970..I:
.

': i vizinhanças dos dois mu- , LUIZ Kienen S.A. lud. e Com. d. Bebuia.:
, : i .

í
'

Gerhardt A. E.' Lessmann, Dir. Comercialc ".K2-•.,.WL 'X 'c '••, "- .,.,y.::::� n.'.oMr .,..�u/·..v·C ! DIG pIOS.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


