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RolaryClub de nossaCidadeComemora o
65.,0 Aniver.sário de,Rolary

o Rotary Club de Jara

guá do Sul comemorou

com 14.000 outros Rotary
Clubs, em 147 países, o

65.' anlversárío' da fun

dação d a organização
mun�ial de serviços. De

acôrdo com o Presidente
Vitor Zimmermann o clu
be comemorou êsse aus

picioso acontecimento
com um programa alusi
vo, com palestra a cargo
do companheiro Norber
to.

Botary, organização
pioneira de serviços pa
ra homens de negócios e

profissionais, foi organí-
I" • (

.----------------------.-------------------

zado em 23 de fevereiro
de 1905, por Paul P. Harrís,
advogado de Ohlcago, ori
ginário de Vermont. Ele
propôs a idéia do clube,
como uma "cura" para
a solidão em uma cidade
grande, It. três outros in
divíduos, um engenheiro,
um comerciante e um cor-

retor. Como as reuniões
subseqüentes foram rea

lizadl!,s n e s escritórios
dos sócios, em rodizio,
Harrís sugeriu o nome

de Rotary para a organi
zação.
A primeira reunião do

Rotlsry Club de Chicago

foi realizada em fevereiro
de 1905, e em agôsto, o

clube tinha 21 sócios, a
maioria dêles Iudlvíduos
de cidades pequenas. Em
1912 havia f;0 clubes e

cêres de 5 000 rotarianos
e o movimento se espa
lhou ao Canadá, Inglater
ro, Irlanda e Escócia.
Atualmente, líá mail de

658.000 homens de negó- da Índia. grupes de estudol para
cioli e profissionais do A Fundação Rotária,
mundo inteiro que usam que é mantida pelas con- homen,s de aegóclos e

o distintivo da roda den- tribuições de sócios e profissionais pa 88 a r I m

tada, emblema do Rotary clubes, conta com um ex- vários meses no exterior,
International. 1l:leE' se de- tensivo programa de bõl-
dieam a projetos varíados, sae educacionais 110 ex- estudando práticas co
desde a criação de cen- teríor para estudantes uni- mercíaís e aprendendo os

tros para a juventude ao verliitári08, técnicos e ar-

estabelecimento de poços tesãos, além de um pro-
costumes e tradições doa

d'água em pequeaas vtlas grams de intercâmbio de países.

NOTA DO GABINETE 'DO
·PREfEITO MUNICIPAL

Barra �o Rie· Cerre Luiz Dequech Seminário Promovido pela F IDE S C
ReceociBßI - J I

.

d
Rulizou·se em Iolnvllle,

, U ga O em no mês de fevereiro de
Atendendo a um velho 1970, o primeiro Semlné-

hábito, o "OVO de Barra

I
. »

> rio de Avaliação do Plano'
d� Rio Cerro, recepcionou taíaí de Desenvolvimento ,Inte-
sabado passado, oe gover· grado da Micro Regiãe do
Dante� do nossoMunicípio, Sob a presidência do do Norte de Santa Cata-
através de ume, amistosa dr. Cel80 Gomls de Cas- rilj,a, eempreendendo 18
.partida de bocha, oatres tro, Juiz de Direito da municipios. Na oportuni
ccmpetíções e suculenta 211,. Vara 'da Comarca de dade realtzeram ee debates
churraaceda. Itlljaf, esteve reunido no c� os t é c n i c o 5 da
Ô"'encontro verlücou-se dia 27 de (evereiro de CONTAP, SHRFHAU e

entre o ex-Prefeito, sr. vre. 1970, no Sallo Nobre da

I SUDESUL,
com as coa

tor Bauer, o atual alcaide, PrefeituraMunicipal para clusões preliminares do
sr. H.ns Gerhard Mayer, julgar a Luiz Dequech levantamento que vem administração, capacitlldil

I!o vic.e"P.tefeüq Eugênio .que no dia 16 de dezem-lseI;ldo efetuado, em tôdosrpara apresentar projetos
. VUGlT �\:hmöckell, ver.\�dÓ- firO. de , ..966, asaatsinou 04, ,�OlUllctpios: f O Estil40

I
de finilnl!iajpento do de1\2D

res Bruoo Henn,' Mário a tiros Nery Palma Mo- de Santa.Catarin. perdeu volvtmenro de qlle' tanto
Marinho Rubini e Affonso reíra, de Guaramirim. ° NCr$ 20.000,00 de um carece o muntcípte de

Fraozner, s e o d o que a processo foi desaforado financiamento, por ainda Jaragu4 do Sul.

primeira partida foi gélDha da Comarca de Guarami-
pelos veteranos 'desportte- rim, funcionando na acu !!'--..---...---------------II!!

'as da Barra. A noitinha, sação os drs. Ary Flavia- Prof. Ju�ll'o Tlvares da CunLa 'MIlioIpÓS a consumação de um no de Macedo, represen II
gest050 chopp, realizou-se tante 610 Ministério PÚ

apetitoso churrallco, muito blico, Murille Barreto de

apreciado pelo numer050 Azevedo e Ci Couto, en- Seus familiares mllndam celebrar uma Santi
pública l!Iresente. quanto o dr. Zedar Per- Missa em sufrágiG de sua bonfssimll alma, na

feito da Silva, funoionou 100re:ja Matriz de São Sebasliäo, a5 19 horas da
como defensor. ° Dr. ..

Juiz de Direito, baAean- próxima segunda.feira dia 9 de março, data do

do' se no art. 121,

pará_ltrãll'iCO
acidente"que o vitimou há dois anos atras.

grafo,2 .• ,. inciso 2.·, do
Convidam parentes e IImigos, i1gradecendo,

Código Penal, aplicou a antecipadamente, as pre5ençllS ii c.erimônia de fé

pena de 25 anos de re-
e piedade cristã5.. '

clusão e mais 2 ano$ de ---------------"'!"'!""I'----
segurança àetetiva.

não possuir projetos de
cepraçêo de recursos na

região.
A municipalidade de

Ja r a g u á do Sul íez-ae
presente pelos Prefeito.,
Vice e o Contador, ficando
assegurado pell equipe de

assessores que dentro de
quatro mêses os munlcí

pios poderão conter com

os instrumentos que os

habilitará a melhorar. II_O Ministério da Fazenda, através a Dele!ra·
ela da R e c e i t a Federal em lolnvllle, com a

finalidade - de prestar IIssistêocia neceslárill dOS
. centríbulrtres: do ImpôBlo sôbre -li Rer:Jd'l - pess�1I
física com relação' ao preenchimento Mas respec
tivas declarações e o cumprlmeme das demals

obrigações tributárias, especialmente. no que -díz

respeito às pessoas que ee dedicam às atividades
rurais It que vêm sentindo real dificuldades ao

cu:nprimento dessas obrigações, vem de progra
mar campanha educativa deoomiQada "OPERA

çÃO FORMULÁRIO", providência com' a qual,
enaejará ao contribuinte melhores esclarecimentos
como recolher o citado tributo.

.

_

::>Iua tanto, se propõe ministra!cursos gratuitos
para treinamenlo de' "munitores" que, por sua vez,

, 5e encarregarão do preenchimento das declarações
de pessoas físicas dös contribuintes do interior,
inclusive, assi5tindo-os e orientando os.

� S � e s c urs o s serão· administrados por

Agentes fiseais dos Tributos Feeleraia e lerão

ii duração de tr�s dias cada, c o m pos tos por

gr:lpos de pessoas interessadas em assislf-Io.,
devendo ser indicados por esta Municipalidade,
pelas Associaçõe5 de Classe, pela5 Emprê5i1s de
médi. e grande porte, pel05 dive�sos estabeleci·
mentos de ensino médio, ginasial, normal, técnico
contábil e outros tnteressados.

Nessa conformidade, s o I i c i ta mos aos

interessados inseridos nos !rfUpos de classes de

pes50a5.acima especificados a compiuecerem na

Secretaria da Prefei'ura Municipal, em seu horário
normal de expediente, a fim de proceder a com

petente inscrição parll frequente!lf o IIludido curso

que 'será ministrado, gratuilamente, po den d o,

inclusive, se regislru no mesmo, peltsoas residen

tes nos municípi05 vizinhos.

Outrossim,·em data que será oportunamente
IIvisada, daremos' ciência IIOS inleressados' da

chegada a esta cidllde do Gr u p o Volante da

"Operação Formulário" pllra o inIcio das lIulas

em Abril, nos dias 1 e 2 - 3 e fi - 7 e 8, elas

13 às 18 horas, no Grupo Escolar A I ban o

K a n z I e r, lembrando do grande inlerêsse: que,
sem dúvida alguma, representará O· citado curso

pllra a- nOS5. comunidade.
- Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, ã

de fevereiro de 1970.

JlANS GERB1RD MAYIlR, PrefeUo Mooieipal

2,· aniversário de falecimento

Estradas Asfaltadas

Dr. Max Robe,to
Bornholdt

Em data de ontem rea
lizou se em Curitiba, a

sessão solene de colação
de grãu dos novos ba-
charéis em direito, for-
mados pela Univer�idade ALVORADA
do Paraná, Dentre os for
mandos destaca se o jo
vem MIlX Roberto Bor·
nholdt, filho de _Osc_ar A Sociedade Desportiva
BornJ;lo,l�t,. copheCldo ID'I e Recreativa A I vor a d a, Segundo dados ObtidOSI vem se refletindo também

��8trlsl J�lDvlllense, que end e r e ç li) u iltenciü50 no D N.E.R. e nos Depar- no silitema hoteleiro do
Ja.v�m exorcendo as sulI:s convile IlO ex.Prefeito, o tamentoli de Trânsito Es- Brasil que hoje em dia
atividades em n08sa. CI atual Prefeito, vice.Prefeito taduais, _

o aumento de recebe hóspede durante
dade e r;ozando a estIma e Vereador da Regiio, I Veiculos de pas.eio nas todo o sno, quando antes,
de seus c,ºlegas no Fo

para a5 501enidades de principais estradas do iato 180mente acontecia
rum local. inilugurllção, hoje, à5 lã País, foi da ordem de durante o período de fé-
Ao dr. Max Roberto horas, da nova e moderna 40% em relação a igual rias escolares.

Bornholdt, dele jamos cancha de bolão. O con· período no ano pa8sado.
apresentar os DOS sos vi te foi aceilo, devendo Hoje já é comum nos' O aumento da nossa

cumprimentos pbla' con- revestir·se de brilhanti5mo grandes centros c o m o rêde rodoviária e o seu

clusão do seu curso de IIS solenidlldes, de vez que Rio, S. Paulu, Minas, e asfaltamento Hão os reI

direito, ao mesmo tempo é a primeira sociedade na Rio GraJÍde do Sul, o pon8áv,is diretos para
que auguramos em nossa pregressista localidade a elevado número de car- êss9 incremento do tll
cidade, plêno êxito em contar com umll moderDIl ros com placas de outros riamo nacional que lIupe
sua nova carreira. "Cor- cancha de bolão tradicio- Estados da Federação e rou todos os indices ja
reio do Povo", agradece nal· esporte praticado na mesmo do Exterior. 1l:ste mais registrados an�eri-
a gentilesa do convite. 'reg,ião. fluxo de trátego turístico, ormente, .

.

C.nvida

Prefeitos Promovem Turismo.

r-------------------------�---------------------------------------------------.------------------------------------�

Reconhecidas em Qualquer Cartório
----------------�------------------------------------------

AS MELHORES! PELO MENOR PREÇO
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Osvaldo Leoni e
Ida Lcurenseni Uende - se 8U IrOCB-SeEle, brasileíro, solteiro,

laerador, natural de Jara- Um t e r r e n o 14x35
gui do Sul, doraíciliado situado na Rua Prof,
e residente em Santa Lu- Antônio K Ayr080 e mais
zia, neste diltrito, filho um terreno de'17x�5 com f! =, , =:: , , ==, '( =�

;:�l�.�!�ti�r�.: ::::::: :E�:�:J.;���i:"::.m:; II BEB IDA S M AX W I L H E LM S/A '1:.'doméstica, natural de Ja- Informações no local fi •

1ragui do Sul, domioiliada com o Sr. Mário Funke, f::i. 'Je residente em ItapoclJsi· fi R d d d iJnho, ne8tp distrito, filha r: e v e n e o r a
- :::ide Luiz Louren'zetli e

V d I:'
- �:t�r.°l,dina Pra!ti Louren· en e-se I!:.: B RAHMA CH O PP 1.:1 -=-MO:::::>UO:::::>-07A,0:::::>5'Edital,n. 7133 de 2/3/70 Uma Biciclela marca f J

;laime Baeohtold Corrêa PILOT, eSlrllngeira em

I=! em Jaragua' d
.

S'u I', �.1 ,F�utlf�'.5 e, O,nament.15e Amelia Aben eslado de nova, preço à :
.

O

li'Ele, brasileiro, solteiro, ·combinar. Um:l G a i I il f� AltO Va 1e do I t a)- a l' e' agora �� �:��l�:�:s, ':a�'t:��:I,'rJ:�auxiliar de fumãCIa. na· To.deschini, em perfeilo: .

• , �
tural da Joinville. ne6ta lesiado.: ,.

- l} botioabeiras, etc ..Roseioos
Estado, domiciliada e re- Tralar nesla redação. fi. tam bem integrando-se na 11 fDahliHp8, Camélias, Coni·
sidente em a Rua João li :J eras, almeiras, etc., etc.

��:;;::A;I;�\�,Et�l� Correio do POVO I � Ond���:�: S!!�:����::�!::derá � PEO,��S����LO"GO
Ela, brasileira, solteira, um Jornal a

I
Ü . � Leopoldo Seidel

��!y�r�:i:�:;!�::�:::�d� Serviço do Povo i y� � � �,..�ou.� �.�.�A� � ..�� ..:.. ..l-=====�C>
será "Miss Jar'aguá 1870?",

-,

a Rua- Vila Lenzi, nllste
distrêto, filha de Brich
Aben e Ursula Aben.
Edital n. 7.134 de 2/3/70
Hanz Egon Burow e

Maria Gloria de Borba

C6Dia de edital recebi
da do Oficial do registro
Civil da Guaramirim, NIE
Ele, brasileiro, solteiro.

industriãrio. natural de
Jaraguãdo Sul, domicilie
do e residente nesta cida
de, filho de Emílio Burow
e ElIa Schoab Burow,
Elaj brasileira. solte ir a,

servente, natural de Cor
ticeira, Guaramirim, neste
Estado, domiciliada e re

sidente em Guaramirlm,
neste Estado, filha de Vir
gilio Borba e Belmira
Ramos.
Edital n. 7.U5 de 3/3170
Eraldo Medeiros Cnrr êa l'

Edite da Silva Veloso

I

"CDRRflO DO POUO"
fundação: flrlur Mul/er - J918

Emprêl. Jom.li_liea
"COlf'eio do POYO" Lida •

• 1970·
Diretar

Eug�nio Vitor Sebmöekel

ASSINAliURA:
Anual . • • • Ner$ 10.00
Semestre • • • NCr$ 1,20
Avulso. . . • NCr$ 0,20
Número alraaalllo . NCr$ 0,22

I!NDBRêço:
Caixa Postal, 19

/
IIvenida Mai. Deodoro, 210
Jaraguá do Sui . S. Catarina

Reaistro Civil
Aures Müller Grubba, CHcial
do Registro Civil do r.Dis
triro da Comarca de Iaraguâ
do Sul, Estado de Santa

Catarina, Brasil.
Faz Saber que _ comparece

. rarn no cartório exibindo os

documentos exigidos. pela Ie
afim de se habilitarem para

casar-se:

Elp, brasileiro, solteiro,
operärin, natural de La
guna, neste Estado, domi
ciliado e residente à Rua
João Plsnínscheok, nesta
cidade, filho de Luiz Lino
Corrêa I Luiza Medeiros
Corrêa. ,

Ela, brasileira, solteira,
.

doméstica, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliada
e rasidente� em'!!�a iRua
João Plantnacheck. nesta
cidade, filha de Manoel
Ponciano Veloso e Alice
Gomes Mais Veloso.

r

E para que chegue ao co

nhecimemo de toOO6 mand�i
paSSQr o psesente

'

edital qtÍe
será publicado pela irnpreosa
e em cartório onde será
afixado durante 15 dias. Se
alguém souber de algum im-

Valmor Dallagnolua pedimente acuse-o para os

Elilla Stei'ndel Hnll legais ... l "

. . . AUREA MULLER GRUBBAEla, brasileiro, solteiro, Oficiallavrador, natural de Ar- -

rozeira, neste Estado, do
miciliado iii residente em
Santa Luzia, neste distri
to, filho de Lindo Dsllag
nolo e Carlema DaUagno-
lo. I

Ela, brasileira. soltera,
professora, natural de Ja
ragui do Sul, domiciliada
e residente 11m Santa, Lu
zia, nesta diatrito, filha
de Francisco Steindei I e

Francisca Sohmidt Stein
del.

Edital n. 7.132 de 28/2/70

Edital n. 7.130 de 26/2/70
Hilberto Ruhrecht e

WÍllly Drews Dallmann
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliado
iii resídente em Rio Cêr
ro, Daste distrito. filho da
Alfredo Rubreoht e Lui
za Thomsen Kubrecht.
Ela. brasileira, 'iú",

doméstica, natural de Pe
merode, neste Estado, do
miciliada e residante em
Rio Cêrro, neste distrito,
filha de Augusto Drews
fi Emilia DreWB.
Edital n ..7.131 de 28/2/70

Venda-SI. Terrenos
Situado 9 km.:do centro

de Corupá, na Estrada
Nova Corupá à Si'o Ben
to, tendo 10 a 12.000 m.2
altitude cerca 800 metros
própria pera construção
de casa de veraneio,
Informações com o Sr.

Kurt Hillbrecht, Caixa
Postal,,7 Corupá.

nuem
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Férias um

escândalo

i_,

��...

"E s to u escandaltzado
loom o número de aulas

,Ido calend�rio escolar

brasileiro". A!lsim o mí
nístro Jarbas Passarinho,
da Educação, manifestou

sua reprovação à Lei de
Diretrizes e Bases, que
Ifixa 180 días-aula para

t sistema �Bcolar. Os 3

10U 4 meses :de férias
que os estudantes têm
anualmente, para o mi
nistro, constituem I u x o

num Pais que não dispõe
de profissionais suüeíen
,tes para as suas neces.
',idade..

/

Falando a alunes do
Colégio Agricola de Bra
Ema, na a b e r t u r a

do Curso Para Formação
de Prófessôres Agrícolas
do 'Centro-Leste, o

ministro Jarbas Passari- -

nho afirmou que, embora
alguns colégios transgrí
dam a leí, completando
'210 dlas aula, a rêde es
colar nacional esiä com

capacidade ociosa muito
elevada.

Em
COM. E IND. 'BREITHAUPT S.A.
você encontrará o novíssimo

�8GOODIYEAR
Encontrará também melhor atendimento, serviços rápidos e qarantldos,
Antes de- comprar qualquer pneu passe sempre em

Com. e lnd.Breíthaupt S.A.
Avenida Getúlio Vargas, 268 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina - Fone 262
Caixa Postal 3 - Inscrição Estadual n.029 - Enderêço Teleqráfiço uBREITHAUPT."f

, • I
.

-;
��

Campanha de Educação ICivica
O' hasreamento da

Bandeira I e o cenro
do Hino Nacional são
obrlgatórtos, uma vez

por semene, em Iodos
os eatebelectmentos
de qualquer griÍu de
ensino, públicos ou

particulares.

GB-segurança total nas curvas' GB·milhares de quilômetros extra GB·com cordonéis 3T-proteção con-
graças aos ombros arredondados. com a nova borracha Tracsyn. tra calor, choques e rachaduras.

•..._av

, A venda na

S O c. G r á ii c a
Avenida Lida.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Iod da Calça"'os Gosch IrmaNos S A Doua.Uvos, Outras _De�p. Admi':listr.8Qã'o, Veículos' c/ �,========:===o:=:-==�====",U , ,c�stelo, Cons�rva�ao oe Maquman.a, Despesas de' Antes' de deeídír 'I,�agem, Indenisaçõea, F.G T.S. MatrIZ, Pronto Socor- II . _ •

_

OGCMF 84429729/001 ro, Juros Dispendidos, Descontos Dlspendtdoe.Du- II sua aphcaçao na Sudene II
RELATORIO DA DIRETORIA J�08_Resultados, Lucros �,�erdas, Fo�do_PI Depre- II (arts 34/18) considere II

c i d d'
. -

1
. / . oiaçoes, Fundo p/ depreclaçoel Re.,alIaQ08s, Eendo I'

.,

I'um,r n o iaposiçoea IIgalB e estatut.árl,:as 'p/ devedorea dueidosos, Fundo de Reserva Legal,' a enormA valorização •

temos o prazer de submeter a V.S., para apreoraçac Fundo de Resena Especial, Saldo à Disposição da II _
,...

\ II
o Balanço Geral. Cont�s de Lucr?B e Perd .. , e o Assembleia: NCr$, 1.i06 310 35 II: das açoes das ' II
pareoer do Oouselho FlSoal, relatívoa 'ao exareício " 'I .. .

d
.. 'I

social encerrado em 31 de dezembro de 1969, C r é di to empresas ln ustríeís •

. �8te8 do�um(Ontoll, Avitl"nciam eom o}l."I>z" li, Merc. Transf. pl filiais Matriz, Vendas Matriz II do Governo: "
sIlu9çao economtea e ftnanceírs desta socíedace e Vendas �'i1íall, Merc. Transt. p/filiais FI, 1. Vendas II n
OB resultados obtidos .no e�e_rcício ,findo.. FI. 2, Merc. Transf, p/filiaiS FI. 2, Vend�8 FI. 3, II Cia. Siderúrgica Nacional: quem tinha II

.

Permanecem !l diepcsição, na sedll loclal"para Merc.Tranaf: plfiliais FI. 3,VendasFI.4,Merc.Tranaf. II 1 ação em q de janeiro de 1958, possui II
quaraquer e8clareClm�ntos <tue 08 eenhorss aeionis- p Filiais FI.., Salárjo Família, Juros Auferidos, II hoje 184 ações!

_ II
'BS acharem ueeessá-io.

..

Descontos Auferidos, Inventários Matriz, InventArios II Cia. Vale do Rio Doce: quem tinha t ação
,Jaraguá do Sul, 12 de Janeiro de 1970 FI. I, Inv.ntários FI. 2, In,entários FI. 3, Inventários "

em 1.0 de janeiro de 1958, p o 811 U i h o je' II
Walter J. F. Gosch - Diretor Comercial FI .. ". 'NCr'. 1.506.315,35 I 150 ações! ' II

"BALANÇO GE�AL" elu:errado em 31 de Jaraguá do Sul. 31 de dezembro de 1969. !', �etr!3brá8: qU�1J1 ti�ha ! �ção e!D t.a de !',
d b 'd 1969 Ind, de Calçado. GOBch Irmãce B.ä. • Janeiro de 1958, pOSSUi hOle 184 açoes!

,

••

/ .� ezem ro e
,

' Walt"r J, F. GOIch, Dir. Comercial II Sem '.1•• IDS diJidendos piaOS, sem 'allr na ,aloriz!cão II
A T I V O Osmar Bartsl, Téc. em Contabilidade n.s 3865,0.R.S. II unllírll diS lções! " II

linD�lIizldo i Parecer do Consêlho' Fiscal II H' C' S'd
. . N .

I b II
Imóveis e Benfeitorias, Ativo Imobiliza- "

oje, a ie, 1 erurgrca 'laCiona, em como

"O bai
.

d baCia. Vale do Rio Doce, bem c o m o a

do c/Reavali,ação 197,015,38
s a 81XO 8SS1Oa os, mem ros efetivos do Oon-

EslAyel sêlho ' Fiscal, da Sociedade Anônima "Industria de II própria SUDENE, sia os maiores acionistas da inaior n
M6geis e Uteusilios (Matriz e Filiais), Cal�àdotl.-- Gosoh Irmãos S A" tendo examinado II indústria de toda o lordesle: a USIBA. II
Máquinas e Acessórios, Utenailios Di- devidamante o Balanço geral, demonstração da Oon- II Seja você também'l'Além disso, ainda hoje, II
Versos, Vsículoa e Semovenles, Marcas ta de Lucros e Perdas, Relatórios da Direto�a e II sua firma pode ser acionista da USIBA sem II
e Patentes 63.668.84 demais contas referentes. ao exercício de 11169.\ en- II

desembôlso alguml COni?? chame hoje mesmo
I'

Participações contraado ludo em. p.e�felta ordem manifestam fa
I

um representante direto Ida •

Banco Oatartnense, Crefiel S A., Oia. voravelmente ao crttérío adotado, por entenderem lU· S'd" d B h' S A II
de Pesca Krauss., Ind. Mamona' da que o mesmo consulta' os ínteresses socíais. II sIDa I erurglca a a Ia . . II
Bahia S.A.,-Crefisul de Investimentos, E, consequentemente, êste ocnsêlho ê.de pare, II USIBA Repr. p/Santa Catarina II
Obrigações Eletrobrás, Wolf do Nor- oer que 8S contas ,e documentos apreciados sejam II II
deste SoA. '21893,00 aprovados. p�la A8semble.ia Geral Ordinária dos se- II VICENTE DE PAULA _ II
Healizj,el ,

nhores aCIOQl8ta�., ,

II Avenida Mal. Deodoro, Z03

Inventários (Matriz e Filiais), Emprés- Jaraguá do Sul, 12 de janeiro de 1970. j Caixa Postal, 178 II
'imo Lei n .• 1474/51, Depósitos Fiscais,

'"

\ Ingo Splitter 'II Fone, 399 , 11
Empréstimos Eletrobrás, Obrigações Edm�ndo Splitter II

- Jaraguá do Sul - 8.C. ,II
Trabalhistas, Depósitos Sudene, Depó- MarIa J��stlUg '0==========0=========0

sitoil Sudepe, Títulos a Receber, Oonlas t
Corfentes CRepresent;antes), Depósitos
Fundesc
,
Valores Transitórios

Seguros Pr�mià8 Suspensos
Iisponibilidade

, Caixa e Bancos
COllas de Compensaçil

Ações Cauoionadas, F.G.T.S. � cl Não
Optantes

C.G.C.M.F· n.o 84 429 984LOOI.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO'

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA.
3.745,58 ..

Plllo prese1Íte edital de ÓOBvocação, são con- PeIs presente ficam convocadQÍl os senhores

--6-39-'8-2-6�.3-1 vldados os senhores acioni8t�s da firmá ComércIo, acionistas desta sociedade a comparecerem.à as·

e Indústria, Schmitt S.A., à reunirem-se em Assem- sembléia gerál ordinária a realizar·se no dia 110 de
bléia Geral Ordinária, que será realizada na sede abril de 1970, pells 14 horas, na sede social, a fim
da sociedade, à Estrada Blumenau Km 4., nests dI! deliberarem sôbre a seguinte:
cidade, às dezesB�is (l6) horas do dia vinte e dß1s Ordem do dia.
(22) de abril do c,orrente ano, a fim de deliberarem
sÔQre a seguinte:

\ ORDEM DO DIÀ_

Jaraguá do Sul, ,31 de dezembro de 1969.

���� I--Walter J. F. G080h, Dir.'Comercial
' , '., -.-..o-....(Jil Dr. Fran�isc:o Antonio Pic:cione

Osm8r BarteI, CRSC, 3865 In\r lUl1nolL Alp � ,fUl1lLfJl :M:lI!;D-':CO - C.lIiI..l!lI:. 1'%

Demonstração da Conta de cLUCROS B t lIJI o l!.I1
I \lli \\.f UlIlJll!.ll !Ol.

PERDAS, em 31 de dezembro de 1969 � -�-�--- Cirurgia e ClhuC8 de Adultos e Crianças

D é bit O
. '. t AßVOGADQ nos fôros de P�rtoB - Doenças de Senhor88

Compras Matriz, Embalagens, Imp.1ilprod.Indus- , SAo �aulÓ - Gu�nabara - Estado do Rio d e a HOSPITAL JESÚS DE NAZARt - nORUPÁ
Ir1alizados; Impôs'o Mercanlil Matriz, Freies e ( Janeiro - BrasílIa

.. / ..

I 'Carretos. FO'Q. a e Luz. SaliirioB e Ordenado@,Outras, . �rocessamen�os perante ��aI8qu�r. M!, 'I
·ResldênCla: Dr. Nereu Ramos, 419

II Dssp. Fábrica, 'Comissões Dispendidas, Merc. Transt t- D1stérlGS, AutarqUIas e Repartlçoes PublIcas COliltUPÄ - 8A::NrA CArARI:NA

d�.�atriz, FI. I, Compra� FI. I, Merc. ,Transf. de ,
em ge�aJ; .

I a-.,
,

-

FIlIaIS FI. I, Imp. Mercanul FI. I, Or,denados FI. I, t Escutouo Ce'ntral: _
Aluguel FI. I, Luz e Te!e�ône- FI. 1, �eguros FI. I, & Avenida Franklin Roosevelt 23 _ Grupo 303
Outras Desp. FI 1. PreVIdênCIa SOCIal FI. 1. Im· .' (Fo . 52 1894)

, II

PÔSt08 Ft 1. FGTS-FI. I, �ero. Transf. da Malriz �
I ne..-

FI. 2,Oompras FI. �, Merc. Transf. de Filiais FI, �, & z c. - 39
. It

. Impôsto Mercantil FI. 2, OrdenlIdos FI. 2, Alugue1s/L:lo
de Janeiro

.

�FI. 2, Lllz e Telefône FI. 2, Seguros FI. 2, Outras " Estado da GUANABARA '

1)esp. 1<'1. 2, PrevidällOil!, SociaPFl. 2, Impôstos FI, 2, ����� ,

F.G.T.S. - FI. 2, Merc. Tran.f, da Matriz, Compras '

FI. 3, Merç. Tr8nsf: de Filiais Fl.3, Imp; Mercantil ,

�

FI. 3, Ordenados FI. 3, Alugueis Filial 3, Luz 8 ITelefône FI,3, Seguros FI. 3, Ou'raa Desp. FI. 3, Rep' rese'nta"a-O'
�-------...._------

Previdência Social FI. 3, ImpOsto FI. 3, F,G·T.S. FI. 3, . V'
Merc. Trllmf. da Matriz FI. 4, Compru FI. 4, Mero, Elemento residente em CURITIBA,

r---------------......-

Transt. de Filiais FI. 4, Imp. Mercantil FI. 4, Orde- registrado no CORE do PR. dese]' a re- A ',I e n' ç a- onados FI. 4, Alugueis FI. 4, Luz e Telefône FI. 4,
Seguros FI. 4, 'Oultas Desp. FI. 4, Previdêneia So- presentar �irmas desta ci_da�e naquéla •

cial FI. 4, ImpÔstos FI. 4, F.G.T.S., FI. 4, HonorArios' CA�J:AL a base de comlssoes. Favor
Administração, Honorário. Consê!hq Fiscal, Orde- dirigir-se ao Sr. A. J. da Silva.
Dados Funcioniirios, Pre,idência Social, Seguros,

L C' P t 1 1398
Material de E'xpediente, Publioidade' e Propaganda, '

alxa, os a ,
I

S,ubstituição e COlÍlêrtos, Combustíveis, Impôst�s e
,

CURITIBA - PARANÁ Informações - Hilo Gonçalves.
-!_axas, Telef. sälos e telegramas, Despesas B.ancárIas, -

_

"

329,201,88 Comércio e Ind. Schmitt S.A.
603,37

23698.26

- Ião Ellgivel
Capital, Fundo de Reserva Legal, Fun
do de Reserva Especial, Fundo de De

preoiações, Fundo p/devedores Duvido
sos, Fundo p/aumento dt> c.lpitHI, Fundo
p/Indenizações TrabalhIstas, Fun d o

Especial Aumento lie Capital Lei 4�57J64,
Fundo de depreciação Reavaliação '

Elig'vel
Conlas Correntes ,

Diretores, Representantes. Diversos, EIJI'
préstimos Banoários \

Contas TranSilórl1l
Forn"c8dores, OperArios, Retllnção na

Fonie, Correções mOIJetárias, saldo à

Djsposição da Assembleia ,

Contas de Compensação
Ações Caucionadas, F.G.T,S., <i/não op
tantes

1 - Exsme, Discussão e Aprovação dss con-

43832316
tas <;lorresponllentes 80 ano, encerrado. em 31 de

',' dezembro de....1969.
2 - Eleição do Conselho FiscàI e Suplentes

para o ano de 1969/1910.
"

3 - Assuntos Gerais. (
102.716,69

, Jaraguá do Sul �-SO, 20 de fevereiro de 1970.
,

Comércio e Indústria Schniitt S.A.
Diretor Gerent. - Damásio Schmitt.

95,040,88 A V I S O

I Acham-se à disposição dos senhores acionis-

I
tas, na séd6' social, os documentos de que trata o

3.745.58 ART. 99" do Decrete-Lei n" 2 621 de 26 de setem-
639 8�6 31 bro de 1940,

� Fecularia RIO MOLHA S. A.
M. F. Cad. Geral de COlJ.tr. Inscr. N: 84 430 164/001

f'lssembléfa qera/ Oroinária
Eoital oe Convocaçõo

1..) Discussão e aprovação do ,bl:llanço, de
monstração de lucros e perdas, relatório
da diretoria e parecer do conselho fiscal,
referente 80 �xercicio encerrado em 31
de 'dezembro de 1969;

2.0) Eleição do conselho fiscal;
3 .•) Assuntos de interês8e social.

A VISO
,

Acham-se a disposiçãq dos senhores acionis
tas, 'na sede locial sita na rua Domingos da Nova,
102, os do?ume,ntos � que se r,fere o ,art. 99 do
decreto leI n. 2.627 de 26 de setembro de 1940.

Jaraguá do Sul, 31 de janeiro de 1970
Adolfo Antônio Emmendoerfer, Diretor Gerente

Raimundo Ad�lfo Emmendoerfer, Diretor Técnico

/

Fotocópias
Agora também no Cartório,

autenticadas na hora,
Edifici(} da Prefeitura.

Vende-se diversos lotes,
Beira-Rio.

( \

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



/

CORREIO DO POVO

Edital de Leilão
O Doutor Carlos 'Prudêncio, Juiz dOe Direito da

Comarca de Gueremlrlm, Estado de Santa Carartne,
na forma da lel, etc ...

FAZ SABER. a Iodos quantos o pre�nte edital
com o prazo de 10 (dez) dias virem dêle conhectmento
tiverem ou Interesser possa, que no próximo dia 9
(nove) de março, às. 10,30 horas, na Porte Principal
do Editícto do Forum, desla cidade de Guaramirim,
o Porretro dos auditórios levará à publico pregão de
venda e arrematação, a quem mals der e maior lance
oferecer, INDEPENDENTE da evaltecêo, os obíeros
eberxo descritos, penhorados 110 Executado JOSÉ
DEQUECH "ESPÓLIO", nos euros de Ação Execu
tiva que lhe move PNEUAC S/A COMERCIAL E
IMPORTADORA: !) 40 qutlcs de enxofre ventllado:
2) 14 quilos de gêsso; 3) 16 quilos de sal mínerel;
4).39 quilos de cimento branco; 5) 9 quilos de Gaxa
mol para' pulgas; 6) 12 quilos de tlnte em pó,. verde;
7) 3 quilos de címenro branco; 8) 3 quilos de Aldrin;

.. 9) 12,5 quilos de unte em pó, amarela; 10) 36 quilos
de enxofre ventilado; 11) 38 quilos de estelro} 1 )

I r 17 quilos de sal de grau; 13) 7 quilos de Gexemol
paul pulgas; 14) 4 quilos de Aldrin n." 5; 15) 4 quilos
de cimento; 16) 12 qullos de cal hidratado; 17) 13 qut-
101 de vaseline liquida; ;18) 4 quilos de água rez; 19)
14 quilos de Gaxamol; 20) 16 quilos de Malegran;
21) 11 rebõloen." 14; 22) 1 rebõlo n.O 20; 2�) 1 rebôlo
n.· 26; 24) 6 rebôlos 0.0, 'digo, para motor de baixa
rotação; 25) 2 rebôlos para moror de alta rotação;
26) Öl veseouree de Iiaça; 27) 1 nível; 28) iiI cabos
de chicote: 29) 2 pedras para amolar; 30) 77 pedras
pera amolar; 31) 2 jogos com 2 pedras de amolar;
32) 7 vasos de barro; 33) 8 VIISOS de barro; 34)
11 vasos de barro; 35) 9 espanadores; 36) 1 regador
37) 2 canos plésnccs para descarge; 38) 5 certelres;
39) 59 bicos; 40) 10 abridores de-lates; 41) 19 cha
veiros; 42) 9 chapéus de palha; 43) 1 gaiola n.O 1;

� 44) 155 colheres de ehá; 45) 17 garfos; 46) 2 peças
de elástico; (7) 2 cintos: .e8) 6 I i mas Ntcholson:
49) 1 rôlo de fio Clea; 1i0) 1 brinquedo Eslrêla; 51)
� socadores de feijão; 52) 25 bicos; M) 1 enxadãCj!;
54) 2 graninhos; 55) 1 dobradiça para portão; 56) 1
espumadeira; 57, 1 garfo plástico; 58) I chave para
molor; 59) 1 frigideira; 60) 2 sapatos plásticos; 61�
t nivei; 62) :I cestos para ovos de páscoa; 63) 9 es
,covas""'de dentes para crianças; 64) 4 P ii r e s de
galochas; 55) 17 .pás de madeira; 66) 8- colberes de
madeira; 67) 1 globo da luz; 68) 2 giliolas; 69) 1 mllia
de pilpelãt'; 70)' 28 pares de sandálias; 71) 5 Sele
VidAS; 72) 811atas yazias; 73) 135 par.es de alpargalas;
74) 24 manilhas médias, sendo 2 curvas e 22 lees;
71i) 12 manilhas grandes, sendo 3 curvas e 9 lees;
76) 44 latas vazills, usadas, de doces; 77) 45 laIas
vazias undas, de ba,nh<!; 78) 1 pilão para carne. ,-

E para que chegue ao conhecimenlo de todos,
e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o

presente edital, que lerá- afixado no lugar de coslullle
e publicado na forma da lei. Dado e passado nesra
cidade de Guaramirim, Esrad'o de Sanla Calarina, no
Cartório do Cível e anexos, aos vinle e três dias do
mês de fevereiro de mil nóvecenlos e setenla..- Eu (as)
Ralf Faltin, Escrivão, o dalilografei e subscrevi.
(As) Carlos Prudêncio, Juiz Subsr. em exercicio.

CERTIDÄO

�"""".I."""""�""�

t Agradecimento
Em e Ingo Seidel, filhos de

Linda Rístow Seidel

Sábado dia 7-3-1970 Página 4

Manoel F. da Costa
Comércio e Indústria
�. G. C. (M.F.) 840431.816/001

fissemb/éia Geral Orãinâria

S.A. Detroí
MichiganSão convidados os srs. Acionistlls desta socíe

dade para se reunirem em assembléia geral ordi
nária à realizar se 'no dia 30 de março de 1970, às
9,00 horas, na séde social à Estrada Itapocuztnho,
Jaraguá do Sul (SO), a fim de deliberarem sêbre
o seguinte: /

.1) .: Exame, discussão e votação do relatório
da diretoria, balanço geral. parecer do conselho
fiscal e contaa referentes ao exercício de 1969.

2) - Eleição de nova diretoria.
3) - Eleição do conselho fiscal e seus suplentes.
4) - Assuntos de íuterêsse social.
Acham se a díspósíção dos senhores scíonís

tas, no escritório da sociedade, os documentos, de
que se trata o art. 99 do decreto lei n.o 2.627, de
26 de setembro de 1940.
Itapocuzluno, Jaraguá do Sul, 25 de fevllre�ro de 1970.

Manoel F. da Costa, Diretor - Presidente

r'

Paulo Wagner S/A. Lavoura Comércio e Indústria Curso Supletivo vai
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA continuarEdital de Convocaç!o

Pelo presente ficam con'vidadol os Srs. acio
nistaa desta Sociedade a comparecerem a, Assem
bléia Geral Ordinária, a realizar· se na séde social,
Ja8ú.Assú, em Guaramirim aI! 16 horas do dia 25 de
abril de 19,70, afim dê deliberarem sôbre a seguinte
ordem do dia: '

1.0) Aprovação do balanço • conta8 do exer

cicio de 1969.
2.°) Bleiçlio do ConslIlho Fiscal.

. 3.0) Alliuntos de interesse da Sociedade. '

Jaraguá do Sul, 05 de março de 1970.
AFFONSO WAGNER, Presidente

Acham-se à disposicão dos srs. acionistas, os

�oo_�f�����, �eq�� ��4��rere {) arUgo 99, do decre- José fmmeD�õrfer 8, D, Indúslrin e ComércilCerlifico que a presenle cópia confére com o ori�inill
do que dou fé.

Guaramirim, 23 de. 02 de 1970.

Ralf· Félllio,_ Escrivão

AI�erto Bauer S/A� Iß�ústria B Comércio
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

Edital de Convocação
Pelo presente ficam c9J}vidadol 08 Srs, acio

nistas desta Sociedade a comparecerem a Assem
bléia Geral Ordinária, a realizar se na séde social,
Rua Mal. Deodoro da Fonsêca, 739 em Jaraguâ
do Sul, as 15 horas do dia 25 de abril, afim de
deliberarem sôbre a seguinte ordem do dis:

1.0) Aprovação do balanço e conta do exer

ereto de 1969.
2.°) Eleição do Conselho Fiscal.
3.°) Allsuntos de interesse da Sociedade.�
Jaraguá do Sul, 05 de março de 1970
ALBERTO BAUER, Presidente

.l\cham-Ile à disposiçã,Q dos srs. acionistas,
os documentos a qUI! se refere o artigo 9� do de
cretoLei !!.627, de 2609·40.

Instituto de Idiomas YÂllGI
Matriculas Abertas

. CURSOS: Inglês, Alemão e Inglês p/pré-Adole
centes de 8 a 12 anos

MÉTODOS: Audicí-Visual - Lingual - Livros e

Discos

Curso completo em 18 mêses.
Processo rápido e moderno.

Informaçõés e Matriculas na RELOJOARIA HERTEl
No Horário Comercial

Horáriod�: no período da tarde e a noite,
Obs.: Se tiverés um pouco de tempo aproveite,
faça êste curso, mais tarde lhe trará beneficiol.

Participam com pesar seu falecilJltinto
ocorrido às 5 horas do dia 21 de 'feVereiro de
1970, no "Hospital Jaraguá",

Dellta forma, deBelamoll agradecer a to·
dos pela sua participaç'l-o nos funerais, pelas
f1ôres enviadas, ao Dr. Alex8nder Otsa. às
enfermeiras do "Hospital Jaraguá", ao Rvmo.
Pastor Egberto Schwans de Jaraguá do Sul,
especialmente ao Rvmo. Pastor Ingo SeIl de
Corupá, pelas consoladoras palavras proferi·
das, bgm cumo SOg ccmponenteB. do Côro da
Igreja. Fiualmtlnte nossos agradecimentos sin
ceros aos amigos e conhecidos,' especialmen
te de Jaraguá do Sul, a quantos a visitaram
e assistiram durante a enfermidade, de nos-

Os organizadores do III Concurso lacional de Conlos,sa estimada mãe.
promovido pelo Govêrno do Paraná através da

Outrossim convidamos, parentes, amigos FUNDEPAR, estão atualizando seus conhecimentos
e conhecidos para a Missa a ser realizaria de geografia. As cartss 'dos�inte!'es8ados chegam
dia 8 do corrente Mês, às 8,30 horas na IgrA- a Curitiba vindas dos mais di8tantes pontos do
js Evangélica Lutherana de Corupá. Brasil: Guajará Mirim; Rondônia; Codó; Maranhão;
Por mais êste ato de Fé Cristã, n08SOS agrade- Mineiros; Goiás; Barra do Corda; Maranhão; Alagoa.
cimentos.

•
.

Grande; Parsiba; e assim por diante. A procedên·
Corupá, Março 1970. cia-das cartas é o sintoma mais evidente da res

sonância nacional do CDncu'rso intituido pelo
iiII .I ii Paraná.

PRESS RELEASE

.,

O sr. James M. Roche, seus dísttíbuídores TE
presidente do Conselho REX estarão adequada
de Diretores da General mente equipados p a r a
Motors, anunciou hoje a enfrentar a sempre ores

expansão das instalações cente demanda da tndús
das Iábrfcaa manufaturei- tria de construção", disse
ras de equipamentos TE· o sr. Boche,
REX na América do Nor No dia 5 de dezembro
te e Europa. de 1969, a GM transferiu
Na Europa e no Cana- uma fábrica de 760000

dá, os planos de expan- pés quadrados, em' CIe·
são seguem' de perto a veland, Ohio, de sua Di
aquisição de propriedade, visão Fischer-Body para
por parte da Earth'iD0ving a divisão Earthmoving
Equipment Division em Equipment, sendo que iato
Hudson - Ohio e que permitiu um' aumento de
aumentarä sua capaclda- 100% na área ctsponível,
de de produção em 100% para a fabricação dos
A GM formará uma produtos T E R EX n08

nova subsidiária e cons- E.UA. Às instalações em
truirá uma fábrica de Cleveland denominar se-
172.000 pés quadrados em ão "Te rex-West" e Isbrí
Bascharge, Luxemburgo, carão inicialmente Mo
cujos produtos abastecerão toscrapers e grandeil pás
principalmente o Merca .carregadetras.
do Comun Europeu. A uívísäo Earthmoving
A General Motors Sco- está terminando a oons

tland Limited, na Elcócia triição de um Centro de
que fabrica equipamento Engenharia e Pesquisas,
TEREX para o R e i n o localizado nas adjacên
Unido, está construindo cías do escrítõrío central
uma área de 100.000 pés em Hudson-Ohio. '

quadrados, que será in- A Divisão incorporou
corporada às suas atuais em suas lnstalações de
instalações em Mother- manufatura localizadas
wall, perto de Glasgow. em Hudson.Ohio, uma
"Com o presente pro- área de 50.000 pés··qua

grama de expan8ão, tanto Idrados,
onde construiu

na América do Norte co· um moderno Centro de
mo na Europa, a GM e Treinamento de Serviço.

A «A ç ã o S o c i a 1» e o·'Grêmio Estudantil
«E I p i d i o lia r b o s a» de nossa cidade estão
nOTllmente trabalhando para que o Curso Supletivo,
isto é, o Cur80 Noturno para Jovens e Adultos,
continue a funcionar, como n08 dois últimos unos.

Se Tocê tiver mais que 14 anQs, t r a bai h a
durante O" dia e quer começar ou continuar seus
estUdOS, aguarde! Brevemente anunciaremos por
éste Jornal e pela Rádio a data da matricula e
demais explicações. (O curso é gratuito)

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Edital de Convocação

Pelo presente ficam convidados os Srs, acionis·
las des Ia sociedade a comparecerem II Assembléia
Geral Ordinäria. a realizar-se na séde soci,d, Rua
Mal. Deodoro da Fonsêca. 25 em Jaraguá do Sul, as
13 horas do dia 25 de abril, afim de deliberarem
sôbre a seguinle ordem do dia:

1.0) Aprovação do balanço e conlas de exerc(
cio de 1969.

2.°) Eleição do Conselho Fiscal.
5.°) Assunlos de inleresse da Sociedade.

JaraguéÍ do Sul, Op de (março de 1970.
Augusta' Emmendörfer, Presidenle

Acham·se ft. disposição doa Srs, acionistas, os
documenlos a que se refere o arligo 99 do decrelo·
Lei 2.627, de 260940,

Auto Jaraguá S/A. \

Indústria e Comércio
Assembléia Geral Ordinária

Edital de ConVocação
Pelo presenle ficam convidados os Srs acionistas

desta Sociedade a comparecerem à Assembleill Geral
Ordinária, 11 realizar-se na séde social, na Av. Mal.
Deodoro da Fonseca, 991 em Jarllguá do Sul, éÍs 14
horas do dia 25 de Ilbril, afim de deliberarem sôbre
a seguinte ordem do dia:

1°) Aprova,ção do balanço e contas do uerCfcio
de 1959..

20) EI�ição do Conselho Fiscal.
30) Assunlos de inlerêsse da Sociedade.,
Jaraguá do 'Sul, 05 de março de 1970.

Alex Barg, Presidente
Acham-se á disposição dos srs. acionislas, OI

documenlos a que se refere o anigÖ' 99 do decreto·
lei 2.627, de 26/09/40.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Estado de Santa Catarina

Prefeitura Munidpal de )aràguá do Sul
ralba Maria Freibarger Pereira, ocupante do caro

go de Protessöre Padrão "L-5" do Quadro Único
do Município, de quatro (4) mêses/a oontar da
presente data. /

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

Prefeitura Municipal d. Jaraguá do Sul, 3 de
março de 1970.

.

.

. I Hans G�rkard Mayer, Preteíto Municipal

Irmãõs Emmendörfer S. A. - Com. e Importação
.

Inser. no Cadastro Geral de Coat!:lbulntes
do MIDlstério da Fazenda n. 8' 428 786

Assembléia Geral Ordin6ria
'

. Convocação
ôão convidados os senhores acionistas desta

sociedade. pare II assembléte geral ordinária II realizar
se nc dia 30 de abril de 1970, às 9 horas, ne sede
social ,na Av. Marechal Deodoro di! FonBecil, 657,
em JII�ilguá do Sul, p'ara deliberarem sôbre a seguinte

Ordem do Dia.
.

- 1 - Exame, discussão e aprovação, do relatõrlo
da dtretorta d1momuração da conta de «Lucros e

Perdas», baiilnço gernl !! parecer do Conselho Fiscal,
relerente ao j!xercicio sectel do ano de 1969;Portaria n. 11

2 _ Eleição do Conselho Fiscal e fixllção döS
'O Prefeito Muncipal de Jaraguá do Sul, Es respectivas remunerações; .

tado de Santa Catarina, no use e exerctcío de suas 3 - Assunlos de interêsse da Sociedade.
atribuições RESOLVE: I, jarilguá do Sul, 14 de fevereiro de 1970'

Fazer cessar: Vícror Bernardes Emmendörfer, Dir. Presidente
I Os efeitas da portaria n. 62, d. 12 de �gô8t9

de 1969, que desígnou Sueli Terezinha .L.enzi para
responder pela Inspetoria EBcolar Mun!clpal. ,

Comuníqué Ae, Registre-se e Publique se.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 3 de
março de 1970

.

.
.

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal

Portaria n. 4

"o Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Es�
tado de Santa Catarina, .no uso e exercício de SU8S

trlbuições RESOLVE: .a
Designar, Dolcidio Menel, protessor normalista:

para responder pela direção do Oiclo B�sico do

Grupo Escolar Albano Kanzler, desta Cidade, a

artirl do dia 2 de março de 1970.P
Comunique-se, registre-se e Publíque-se,.'
Prefeitura Municipal d. Jaraguá do Sul, em

26 de fevereiro de 1970. _' ,

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal

Portaria n. 5
.

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Es
tado de Santa Catarina, no use e exercicio de suas

atribuições RESOLVE:
..

'.

Designar, Evaldo da SIlveira para, na escola
Henrique Gefert, da localidad�' �e Bell!: Vi�ta, subs
tituir a Protessora Irma Voltolim da Silveira, pelo
praza de 85 días, a contar da presente data, com

o salário mensal designado em contrato.
Comunique se, Registre-se e Publíque-se.
Pr.efeitura Municipal' de Jaraguá do Sul, 2 de

março de 197U.
Hans Gerhard Mayar, Prefeito Municipal

Assembléia Geral Extraordinária

CONVO.CAÇÄO
São convidados 08 senhores acionistas desta

soeledade para a assembléia-geral extraordinária
a ser reaiizada no dia 30 de abril de 1970, às 15
horas na s)de social, na Avenida .Marechal Deo
doro da ·Fonseca, 557, em Jaraguä do Sul, para
deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM D.O DIA

Portaria n. 12
O Prefeito MilI{icipal de Jaraguá do Sul, Es

tado de Santa Catarina: no uso e exercício de.suss

atríbulções RESOLVE:
. Designar, 'Zenida Lenzi Zanluca, para respon-

Portaria n, 6 der pela Inspetoria Escolar Mu�licipal, no corrente
5

.

ano letivo. .O Prefeito Municipal de :Jaraguá do Sul, Es, Comunique-se, Regístre-se e -Publíque-se.tado de Santa 'ClI.tarina, no uso e .exercícío de suas' Prsfeítuea Municipal de Jaraguá do Sul, 3 de
atribuições RESOLVE:

março de 1970.Conceder licença em prorrogação: Hans Gerhard Mayer, Prefeito MunicipralDe acôrdo com' oaartígos 125, 131 e 137, da
Lei n.O 198; de 18 12 1954, adotada por esta Muni

.

cipalidade:
. A Odete Baratto Salal, ocupante 610 cargo de

Professôra, Padrão "1" .do Quadro Único .do Muni·
eípío, de noventa (90) díaa, a contar de 2 do_mês
em cur80. ...

Comunique se, Registre-se e Publique ae.

Prefeitura Municipal de Jaraguá du Sul, 3 de
lIIarço de 1970.

'

.

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal

1 � Extinção e criação de novos cargos de
-Dtretoría;

2 - Eleição de nOYOI Diretores;
'3 - Criação do cargo de Gerência;
4 -- Admissão de novos sócios;
5 - Aumento do- Capital Social;
6 - Alteração parcial dos estatutos;
7 - Outros assuntos de ínterêsae geral da

I sociedade. •

Jaraguá do Sul, 14 de tevereíro de �970.
Victor Bernardea.Bmeadörfer

,

Diretor-presidente

'\

L ê i a
"Por Êsse Mundo de Deus"
M,ÁRIO TAVARES

... Um livro de agradáve'! leitura e do me

lhor quilate literário. ("A Notícía"-Joinville).

\

-------�---------------------.

Moderna Industria de Beneficiamento
de Madeiras, ASSOALHOS, FORROS,
LAMBRIS PAREDES DIVISORIAR p,
RESIDÊ'NCIAS É ESCRtTORIO,S,
TACOS ETABUAS APUAINADA$.

FORRO PAULISTA - Pinho la.

m2. NCr$ 4,70
- VISITE":.NOS -

MADESUL Ind.eCom.Ltda.
RUI CtI. PI1CI(Iit Glmes lIe Oliveira, 1.581 I

Portaria n. 7 A venda na 'T i P o g raii a A T-e<nid a

e na sua filial.O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul. Es
I

tado de Santa Catarina, no uso e ex,!rcicio de lual
atribuições RESOLVE: , .'

. (
(Designar. Elisete Franzner para, na escola 19

�'
�� --4 _��..-.

.....��de Abril, da localidade de Jaraguá E8querdo, subs,
,

tituir li ProfessOra Odete Baratto S111ai, pelo prazo DFe Reinoldo )Iupapade 90 dias, a contar de 2 do mê8 em curso, com

oll' IIlalário mensal designado em contrato., .

...VO .......DOComunique-8e" Regis(re-ee e Publique-8e. ......
.
_.....

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 3 der. .

março de 1970.
. ...) Escritório ao lado da Prefeitura

'. Hans Gerhard Mayar, Prefeito MUnICipal

��:�:.� :_::L ...�Portari@,n. ß
__�'-� �'/�__� �� ,O, Prefeito Municipal de Jaraguá d� Sul, Es

A'gua em po"tado de Santa Catarina, no uso e exerciclO de suas

atribuições RESOLVE:
Conceder licença:

_

De acôrdo com OB. artigbs 122 e 137, da LAI
,�.o 198, de 18-12 1954, adotada por esta Municipa
lIdade' .

A Aveníció Izidoro LeDzi, ocupante d'o careo
de Professor Padrão "L 5" tio Quadro Único do

--M!Iniclpio, lotado na E.;co�a "General Oso.ri'O" de
Ribeirão Grande do Norte, de trinta (30) dias, con
tados de 2 do mês em CUrso.

Comunique' se, Registre se e Publique se.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul. 3 de
março de 1970. '

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal
I

LUIZ KJENEN SiAl
IND. E OOMe DE BEBIDAS

Qufmicos àuiços desco'
briram uma maneira para
conservar a água indefini·
damenle, !Secando·a A állua
sêca é um pó muiro pare
eido com a farinha e mui
to mais leve do que o lai·
co E' formada [:IOr micros
cópicas gôtas de água que
têm o diâmetro de 2 micro
nes e que são reveslldds
por uma camada de ácido
:silicico-hidro-repelente. :E:s
te ácido que encontra am

pla aplicaçiio na indúsl.ria
Oll bórracha é usado para

impêdir que as gÔldS de

água se reunam umas com

as oulras. A água sêca é
obtidd misturando-se vio
lenlamente uma com�ina-,
ção de 90 par tes de agua
e 10 partes de um deSVIO
daquele áCido ..

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 657..;_ JARAGUÁ DO SUL, se
Fone 235

Fabricanles de: . I

Licõres, Réfrescos, Gua.ran'ás, Sóda Limonada, Sóda' ,Uva,
Gasosas, Xaropes, Bitter, Vinho de Laranja.

I
,Portaria n, 9

Produtos� ANTARCTICACl Preféito Municipal .de Jaraguá do. Sul, Es
tado de Santa Catarina, no uso e exercícIO de suas

atribuições RESOLVE:
Designar, Oelso Elói Lenzi ,pa�a,. na Escola

General Osorio da localidade de RIbeirão Grande
do Norte substituir o Professor A veni�io Izidoro
Lenzi, P�lo prazo de 30 dias, a contar de 2 do mês
em curso com o salário des'ignado em contrato.

Comuníque se, Registre.se e publique·se.
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 3 de

março d. 1970.
. .

.

Hans Gerhard Mayer, Prefeito MUDlClpal

Distribuidor�s de:
.

f

Chopp, Guaraná Antarctica, Sóda' Limonada, Água Tônica,
(lub Sóda, Guaraná Caçula, Pilsen Extra, Faixa, M�lzbier, Porter.

Revendedores de:
VENDE-SE
Um Caminhão
Mercedes Benz

5 tons. - perfeito estado,
preço Ncr$ 8.000,00. Tra
tar com o 8r.

Alfonso Buhr
Rua Preso Ep. Pessoa, 71.

.Jarbguá do Sul 1
....,..

C o c a C o 1 a, Fa�ta, Água Mineral, Vinagre;
Conhaques, Cinzano, Martini, Licõres, Dubar e Chocoleite.
========�===================7==========='

Whisky,

Portaria n. 10
.

.

O Prefeito Municipal de Jaraguá do. Sul, Es
tado de Santa Catarina, no,uso e exercfclO de suas

a�ribuiçõl:ls RESOLVE:
'. '

. Oonceder licença sem venCImentos para tra.-
tar de interêsses particulares: ,-

De acôrdo com o art. 142, da Lei n.O 198, de

18-12-1954, adotada por esta Municipalidade, aVe·

Atende com prestesa a casamentos, i�stas e bailes,
.

- /
Kienen liefert Be(ne Produkte prompt für Hochzeiten, 'Feste und Ball

- 'Besuchen Sie uns ,oder Telefonieren sie an '235 \,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



c o R R E 10·· O O p O V DObras em

eslradas,NO L IARAooi DO SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO 7 OB MARÇO OB 1970 N.O 2.573
.' ,

FPOLIS (A.N.) - .Para '8 melhoria de estra.
das municipais, o Plano de Melas de Santa Catari.
na, autorizado pelo governador Ivo Silveira, deveri
firmar convênios com as seguintsa 'prefeiturll8:

. Rio do Oeste. Laurentino e Benedilo Nôvo, no
alto Vale do Itajaí, São Francisco do sul, na regiioO eceseo 110 estudo dll Comunicação de Missas, norle e Santa :Boaa de Lima. no sul do' Estado. Osõmente pirmilido às pessoas que podem írequenrar valor doa convênios totaliza mlil de 1100 mil cruz,j.as Peculdedes, agora é posstvel graças ao Curso de ras novos. entrando o ESlado com apracível aom,Jornalismo por Correspondência. lnstítuldo pela "Verbo, de reeureos, dentro da politica de fortalecimentoCrtação e Comunlcaçâo, da Guanabara. dos munlcípios.!Elaborado dentro da técnica male moderna 'do O Governador Ivo Silveira aulorizou o Planoensino do [ernallsmo, o Curso inclui rilolofia e de Metu do Govêmo do Estado de Santa Calari.História do Jornalismo. Técnica e Linguagem do na, a. firmar aditamento ao contrato com firm.Jornal. conhecimentos gráficos, noções de Publicidade especializada. no aenlido de concluir os serviços dee de Relações Públicas. Fotografia. Rádio e Televisão. alargamento e retificaçâo da estrada Massarandub

Álida é essa lembrança. como. válido e lIut. é As epostílee foram preparadaa por elementos de Blumeneu. trecho • Massaranduba - Vila Iloupa'a
para nós. CCLL. cumprimentarmos os DOSSOS larga expertêncts . na atividade iornelísrlce, alguns doe no Vale rio Itajaf imporlante Centro Industrial d�
coirmios de Rotarys, Clubs pela data de sua quais são responsáveis pela modernização de VÁrios Estado. O prazo para conclusão dOll trabalhos Ball
fundação. setores da Imprensa brasileira. ' ,previsto até 31 de março do correnle ano, sendo

E Os pedidos de inscrição poderão ser dirigidos da ordem de 200.00 oruseires no,OI.daqui liessl coluna trenemltimoe os noesoe à "Verbo. Criação e' Comunicaçiio", Avenida Rio
cumprímemos ao Rolary de Iereguä, que tio

I
Branco, n.O 277. Conjunto 1 309. Estlld. da Guenebsre.

Z E R B IN'I'
'

V'"assfneledce benefícios lern Irazido à nosee Co- . em a
R :;::;ar fitos ecorrtdes DO mês em epigrafe é DEDO NO DODOI Conferência'a razão fundamental dêste espaço; por isso ve Numa das edições deste cômodo o seu manuseio.mos às ocorrências do mês de teveretro, Jornal. no ano passado. Agora o ativo edil Luiz ITAJAI, 3 --'- Confír- des do setor, entre OSE merece especial destaque ii campanbll dllgllrrafll'. DEDO NO Í)ODOI apre Ferreira da Silva pediu ma-se para o período de quais o dr. Euríclides

. cuia resultado financeiro será aplicado no pros- sentava duas sugestões ao Sr. Prefeito que apa- 1 à 5 de setembro do de Jesus Zerbini, para
uruimento da arborização da cidade, à nossa Prefeitura. A la. reIhe os garis com luvas ano em ourso, em Itajaí, a realização de conferên.para que equipasse os e botas, estando assim 1· _

d 6 J
.

Abnspirada no lema SERVIR. a campanha 'valeu garis com luvas e botas em vias de cumprir-se a
a rea izaçao a a. or- cias so re suas espe�

pelo' esfôrço despendido e pela, demoasrrecão de borraeha, com o que primeira daquelee sugea- nada Catarinense de cialídades, Espera-sedo elevado espírtto leonlstico que a motivou. ficariam melhor protegi- tões, faltando a segunda. Medicina. Líderes da para a 6a. J o r n a da
egistramos. outrossim, e com aatisfllção. II visita dos no seu trabalho da P a r a b é n s ao ..-ereador Associação Catarinense Catarinense deMedicina,
que o CL João Lúcio. Iêz, na queltdade de vice limpeza pública; a 2a. Fer!,eira d� Silva. e de�· de Medicina jã elabora- a presença de faculuti·
governador. ii Ioínvllle-Sul e Birra Velha. com vistas à padroniza de Já bola �ra�ca e gräu ram O programa técnico vos de várias cidades'(' ção das caixas coletoras 10 para o 'tldll que se '

._ .

concurso de Ireqüêncía, no mês de fevereiro. de lixo. pois algúns resí- interessar e conseguir da r�uDlao, end�reQa!ldo oatannenses. � mesmo
foi dos mets bem sucedidos. pois. no cômputo dentes sim p � e smil n t e Instalar em J a r a g u á. convites a personalida- do Sul Brasileiro.
gera!. roteltzemos a bela cifra de 305 po�'tos. amontoavam êsses detritos através da Municipalida

defronte suas cases, en dil, um Matadouro Muni- '

quanto outros usavam cípal à altura inclusive. 05 GOD"'rn'ador"'spara depositá-los baciatl, cODJ.InspeçãoVet.rinária' �
.

�latas e caixões de tama permanente. '

nhos vários, tornando in
'

DE-NO·DO

e, o País

ra:=nnUE VAI PELO 1iONS Curso de Jornci�is�o� " pcrCcrrespcndêncíc
FEVEREIRO EM RETROSPECTO

CL Paulo Morettl

F everelre, segundo mês do eno civil. é o mês
em que LiODS Interaeclenel pres'e homenagem
especial' IIOS nossos Conselheiros Internaclonets.

v

com razão a prestam a essa plêiade de generais
do Leoaismo, pelo ecervo de sua contribuição
ao retorçemento de noseae convicções Ieonísticas.

o

Eslado de Sanla Catarina

PrefeituralMunicipal de
Jar,àguá do Sul

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul. apela
para a boa cempreanllie e a eolaboraçio de tollos
os proprietliriol de terrênfls' baldios, localizados
nu perímetro urbano, para que os mesmos. tlejam
lImpol, a fim de que durante àa festividades da
Páscoa que se aproxima dêm. um aspéctci condigo
no à cidade.

Outro.sim, pela ,colaboração que lor di.pen
sada, antecipa oli melhores agradecimentos.

Jaraguá do Sul, 3 de março de 1970 '

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal

Dr.,Marc:ílio Medeiros Toma Posse
Dia 2 do corrente o dr.

M IH c Hf o João da Silva
Medeiros, foi empossado
como Presidenle do Tri·
bunal de Justiçll do Eatado
de Sanla Catarina. Juiz
réto. o Desembargador
Mllrcflio João dll Silva

Medeiros lern assi.alados
serviços prestados à Jua
tiça do DOS S o Estado.
deverá continuar a serví
II com aquelll ponderabi-
lidade que é tão car.-c!e·
ríslica à sua pessôa.

VDalll.
·eSllluil

,

e lilllDI'
Então faça isso por êles: aplique no Fundo
Crescinco. Com um pouco de dinheiro você se
torná sócio das mais sófidas empresas do País,
garantindo rendimentos constantes e seguros.

A segur_ança que você dá_$ sua família hole,
o Fundo Crescinco dará amanhã.

.111. .

.....'8'..... FUNDO CRESCINCO'('.�.�,.."o \

Administrado por
BIB S.A. - Investimentos, Crédito e Financiamento
Carta de Autorização do Banco· Central do Brasil 116 ,

Capital e Reservas: NCr$ L 9.437.307,46
Procure o nosso representante:

ROLflNDO IflHNKE
Agen' e autônomo registrado'110 BaDCO

Central do BrasU
lvellda Mal. Florlaoo I. 40 - Jlralul .a Sul· SC.

450 Mil Alunos em S.C.
FLORIANÓPOLIS (Do Correspondente) - Em Reis de Souza

'ado o Estado de Santa Catarina foram matriCldll São vários os governa- p fi 11 t i c & executiva oud08 450 mil alunai para o ano letivo de 1970, en- dores que pretendem se representativa. li: o CSltqoanto que 8.000 professôras normaliltas a,toam nei. de.incompatibilizar, aten- dos ex-governadores quedi,,,rsoB fÍslabelecimentos•• maia 4.200 regentes do dendo à legislação eIe i paraninfam tu rmas deen'sino primirio! 'toraI. visando cadeira DO estudantes, abrem parti·.--- ........--...........x- .............-----x Senado ou Câmara Fede, das de futebol no interior,

t INSTRUMENTOS DE ,MU�SICA i ��\i�:ElorJ: J!�r�� d��� �g:l::����,P:é e��;��;
I ! 8es governadores e que beneficentes. co�ferên·
! I automàticamente assumi cias. aulas magnas e até

em ger.l, especialmente rão - não 8e afinam to- a concursos de robuetez! ! talmente com o poder infantil. Tudo para nio! Gaitas e Acordeões I central.Oom o objetivo sair do noticiário da im-
I de 8 a 120 baixos 1 de manter a coêsão de prensa. seja ela falada.
!

. Todos dss melhores l sua ad�iniatração, já que

I
escrita ou televisada.

! m 8 r c 8 S. Es t e s em ! oa �tuals chefes. de exe· É. porlanto. panlo Pilei'
! Oferta Especial com !

ButlVOS estaduaiS �8re fico. Se os govepnadorel
I 10-20-30 e até, 40% d. !

cem a9soluta conflanQa, postulantes querem coi.·
abatimento.

o pr.esldente Ga�rastazu borar com o presideole! ! MédICe t�m manIfeatado
e com o país, abram mãoI i Beu deseJO de que todos de suas candidaturas.! PIANOS - HARMONIOS ! êl8s permanecessem nos, , postos até o fim d,!ls res Por oulro lado. a suges-I Instrumentos para Orquestras, Bandas e COnjuntos Modernos: ! pectivos mandatoi. tão do depulado Rondou

, , O presidente é um sol· Pacheco dirigigenle nacio'
! Violinos, Flautas, Clarinetas, Pistons, Trom· ! dado. Desconhece por-- IIal dll ARENA ao ch�fe
I bOhes, Saxofones, Baixos e Baterias 'com- ! tanto a mentalidade dos da Nação, no sentido que
! pletas, Guitarras elétrioas em diversos ! politicas. E esta não ig- é c h e II' ii d a a hora do
,

ta nh ta
_

s Metodos Cordas nora que; quatro anos govêrno feperal difinir sual ma os e apresen çoe, , , I de ostracismo. longe das posição politica nas suces·
I Palhetas enfim tudo, que fôr do ramo V.S. l tribunall. dos jornais, das sões estaduais, se Idenli
! encontra para pronta entrega na: ! emitlsôras, da adminis fica com a tese do própriO

I ;Expedição "LYDRBAMUSICAI/, ! �:::i�a� ��i!��a�U�s ��� ���!i:�n;�ra b�em :d�ini��
, , cundam o podtlf, equivale Irar. A "guerrd" que vemI PAU L O K O B S t ao esquecimento no que. se desenvolvendo nos Es'
l $- Bt.. $ I C 'p ti 39 R J L d 2'2 i eufemfsticamente. c h a, lados da GUilnabara. São
l ao en 0.0 U.· X. os a , '\ UI.. aeer a, •

i mamos de vida pública. Paulo. RiQ. de Janeiro,
l Eitado de .sônta CatarlDa

i É assá.z àif1.cll manter se Per�ambuco. Mato Grü"su�:.• .................._ ...._.........-__ ........__• em eVIdência, long. da BahIa. RIo Grande do S
-

.' I P.-raiba. Espirilo Sanlo�= ' :rn' =I IC I \ I. I. , X:t I1 ' � entre os VÁrios "candidatoS
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