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.JARAGuA DO SUL (Santa Oatarina)Ano L Sábado 14 de Março de 1970

Os
>'
Atendimentos É

do PLAM,E'G

JARAGuÁ DO SUL

infelizmente, contribui- .gados 8 cumprir o scõr- .

ram para isso aconteces- do salarial. Poucos, são
se.

.

os empregadores que não
Devemos donvtr que vem atendendo às exí

não é bem asslm, A gran gênciàs mlnimas e dai o
de 'maioria do empresa- movimento criado e. que
riado ja'l'aguaense não se. tanta celeuma trouxe à
prevalece da situação do possa p a c a fa cidade.
empregado, pagando ape- Continúa, pois, no ar .•
nas o salário mínimo p.ra pergunta que nos lançou
os seus empregados. E, um dos operários: É bo
por isso, não estão obrí- nito Isto ?

Noticias que nos tem
sído transmitidas reser

vadamente, revelam que
o recente, confronto dOI
aíndleatos dos emprega
dos com os empregado
res das categorias da
alimentação e do vestuá
rio tem d.!tdo pano para
as mangas. Não se sabe
porque, empregado. e

empregadores, principal
mente os úttímos n ii. o
deram muita atenção para

•

��i;e�����d���eÇn�:�o: ;o� LlONS de Jaraguá do Sul Sediou Reunião
��p���:���a� !�uft���_al dos Clubes do Norte Catarinense
que, por muttos dias, dt- , .

versas equipes tiveram .

No día 1.0 de março o autoridades constituldas

que S8 loéomover para
Líons Clube de Jaraguá do nosso município _.

a 'capital do Estado, afim do S.�l sedíou a. �erceira Prefeito Municipal, Sr.
de estudar a viabilidade reumao do comítê asses- Hans Gerhard Ma y e r,
de um acôrdo. O acôrdo Bor aos Clubes do Norte Vice-Pref,eito, Sr.Eugini.

São Benlo é Cena de Sangue , como se sabe, foi firma 'I O�tarinense, Oanoinhas, Vítor Schmöckel, repre-

•
.

do, não se sabe ainda Sao Bento do Sul, Ooru- sentsnte do Presidente

Verdadeira Tragédia Ocorreu na Vila Progresso· PO�q�:r�;J�v��e é que �:�ifI:�9��tro�0 J�f;�i�;= ��u��m���nm:�ir���l�:t�'
,

.

.

.

• teria havido um segundo Sulít J�lDvllle·Norte, Sao da Salvita, Vereador AI-
MARIDO MORTO à PAULADASePONTA-PÉSeMULHER ESPANCADA áto. Algumas. ?uoperati- Frll'llCISCIi .do Sul, Barra- tenso �':.anzner.

.

. '. .; I vas que h a V I a m sido Velha e Piçarras. Reuniões desta nature-

--. Grave ocorrência veri-I noel Vieira, casado, pai bém espancaram rmpie I constltnídas pelas empre-
O con?l�ve teve duas za só tenJem a projetar

ficou-se por volta das L::d� filhos menores ope dosamente_ sua m';l!her'j8as Iscais para atender. I;'a:-tes dtstíntas. uma for- a nossa terra, os SllUS

�8.3� bora .. de qUlI.rta f�i. rário desde há longos A agre.��ao . rev��. 'lD.mltados '.E bl.·ta. _.
mal que foram as reu- artigos.e a hosPitalidad".,�:��tt��:��:�� �:n�tt!::�i�i;���oe�� ���:l�oV���� ii t�1�i��;Et?:�!:��l�� ::u á;��1�01�;�:�����rim:r� :������;fa�)�

de tal modo grave de um duzidos ao Hospital Sa- p!tal em estado de coma, que vivia�, pràticamente atua9ao �as _

comunas
� � pessoas .que se reUDlr8m

p'sc'ato chefe de familia, grada Famllia, êle em eR- vmdo a falecer horas de daquela cooperativa. É a sua pro�eçll.o no futl�,o, no dommgo ensolarado
I

que êste não. resistiu, tado de coma, onde am- pois. O moveI do crime: voz corrente, 'que poucos.
a outra IDformal fOi a de .1.· de. março, na bu

falecendo quando eram bos f o r a m socorridos, motivo fútil.. foram OB empregados que festa de congraçamento, cóh,ca p�!�a�em do noss,?
mais ou menos 1,30 da José Manoel Vieira não �s protagoDlst�s do contribuiram para que o u!D �lm.oço com. f!l r t a ;parque Joao Cleofas,

madrugada. resistiu aos ferimentos �rlme foram detldo� e acôrdo salarial fllsse pro- dlst!lbu!ÇãO de brmdes 1�'Cal �pra.z�vl!l, um car·.
.

C F· recebidos, expirando às IDterrogados tendo sido vocado pois na maioria regiOnais. t�o. de visita da nossa

_ Omo, 01 primeiras horas da ma· instaurado o' competente recebi�m além do pIei: C0o:'o. sempre .os' clu- "Pérola do. Itapocú".
A. Delegacia�de Polieis. drugada de quinta·feira. inquérito. pelo Delegado teado. rouclls firmas pa-

bes VISitantes salram en-
.

As autorlda�el! leonís

foi cientificada, ao anoi Segundo conseguiu de PolíCia da Comarca. gavam apenas cf mínimo cantados com Jar8gu� tleas que 8e fl�eram pre

tecer daquele dia, de que apur8� nossa reportagem, legal motivo do pedido 110 Sul, quer pela amabl sente foram: VICe-Gover

na Vila Progresso havia li v1t\ma vinha do servi· Subvenções para Jaraguá de dissídio. lidade. com que f o r.a m nador �a R��ião' L-lO-A,
.

p'eilsoas feridas, uma ço e se dirigia para casa, Operári'Os n08 tem es· recebidos, quer pela be- Sr. �oao' LUCIO �a. Costa;

gravemente.
na ,Vila Progresso"quan Atravéß do deputado Ie- crito para saber si é bo leza do 10,?al !la festa _ PreSidente de DIVIsão du

do foi i.�redida e brutal· deral Lauro Carneiro de nito i8to, de liIuspender.o PARQyE �OAp CLEO· L·lO-A-l,
.

Sr. Germano

Para o local se deslo mente espancada pur Ber· Loyola, tomamos conlÍe- fornecimen,to regular da P.HAS !
da ;,ocledade As- Kurt

. Frelssler. (E:c-Go-
cou a equipe policial, nardo Pickarski,morador cimento que diversas en- cooperativa, pois, põem slstenClal ao ·Lavrador verd�dor do DIBtrl.to) e

constatando a veracidade do mesmo bairro, e seU8 tidades jaraguaenses de- em parigo alguma!! clln-
do VsIe do !tapo.cú -, PrelildtlDte. da Dlv!são

do fato, sendo que a prin-
.

filhos Ladislau e Augusto verão estar re c e b .end o tenas de mulheres e cri quer pelo prestlglO que L·10:A·�, pr. FrancI8co

cipal vitima foi José Ma. Pickarski, os quais tam-' nos próximos dias, 60% anças dt! trabalhadores emprestaram à festa as A. PICCIODl.

das !lubvenções ordiná· de nOS8a cidade. Protes·
rias, relativas ao exerci· tam violentamente' li pe- [omissão. Munitipal de' Saúde Polícia lerá Viatura
cio de 1969. Assim é que dem solução para o caso, Sob a coordenação do
estarão se habilitando pa- para o qual, a indiferen- PrefeitoMunicipal, sr. Hans Nolícias ,qUI nos ·foram

ra. talo Hospital e Mater ça d � s empregadores, Gerhard Mayer, realizou.se
tranlimitidas pelo'Dilega

nidade São José e Hos- conc'orrida reuniãO da Co-
do de Polícia, I!r. Ten.

pital e Maternidade Jara· OU!lndo. I' !lmor !lI'Od. missào Municipal �ie' Saú- ��f� ��geqB u?a�Ciap'olt!�guá, ambas' c om NCr'. U U U u D de, ontem. , no Forum local,
12 000 00 cada um en •

t
local deverá receber uma

. , , " eIl" e
'"0,

para acertar as diretrizes

. PELOTAS (AGRINO

I
Trigo da EERO; destina· quanto que, o Ambulató II. que deverã'o Dl�rtear a pró' viatura, com o que ficarA

TrelAS) _ To dos o s se a proporcionar aos rio N.S. do Amparo, de Mary Martin e ..Chllrles xima campanha contra a
assegurado maior efici-

.

h Nereu Ramos deverá re I
ênéia dos mantenedores

agricultores interessados triticultores do vizln o
. '�

-

Tucker cesafam·se há verminóse no ,.muDic'pio,
d f b·· ceber subvençao d'e NCr"' da seguranQa da cidade.

em melhorar o >fendimento Esta o in ormações aSI- ." cinquenta an08 e viveram campanha da qual partici-
da safra de trigo 1970/71. cas o respeito lIe vorie.- 1.500,00. All entlda�eil, 10- muito bem duronte vinte. pam o municlpio,.o escri-

Anteriormente, a viatura,

E d d "" d d' dI' go após o recebimento
. em caSOi especiai., era

no s t a o e ",anta a es, epocas . e p anlto. .

. _ Em !940, per um motivo tÓri9.da ACARESC, verea-
Catllrina, deverão plantar, e adubilção. SUIIS reco· das quantias,. deverao qualquer -_ devem ter dores, clubes de serviços,

fornecida pela Prefeitura

de preferênCia, as varieda- mendações apoiam·se nos prestar conta8� 'para po- alegado crueldade mental médicos e populilres. inte- local, com prejuízo para

des IAS 20lassul, IAS 60 resultados experimentllis dere� se candldatar ao
_ resolveram divorciar·se. ressados Oll educaçao do

OB seus pr6prios aerviq0B.

Alvorada, IAS 51 Albatroz, obtidos pel'o corpo técnico r-:ceblme�to das subven- Terminado o processo, ruralista. A reunião öe 00-

�. ;JIAS 52, Lag'oi! Vermelha da próprill ESlação e dos çoe8 do ano de 1970. cada' um seguiu o seu .tem é resultante de OI.lrras Correio do Povo
e Cotiporã ê:ste é o núcllto demais órgãos componen· caminho e nunctl mais se tantas reuniões an.teriore& um Jornal a

das recomendações CODti· tes da Rêde. 'Faltam vag a s encontraram, até:.que, por entre o ex Prefeito Victor Serviço do Povo
das nll C;rcular Trigo Publicada com bastllnte obr" do acaso, I,v�r"m ii Buuer, o aluaI P r e f e Ito.

1970, recentemente divul- antecedência. a. Circulllr mesma idéia de passar a Hiln� Gerhard Mayer e o
.....--_.----

gada pela estação Expe Trigo 0.° 70 permitirá 1I0S FPOLIS. - Na Cap.ital morar no Asilo de. Amparo Vice PrefeHo, em estreita

I
Câmara Munich,

rimental de 'Rio C!lçador, triticultores a plena obstr do Estado, diversas re.cIa- á velhice, de
" Menphis, colaboração c o m a ACA. I d C'

. .1, t'

unid1lde lider do Rê de vâncio de seu conteúdo mações,
. transforndidas Tennesse e .Ii reencontra- RESC; cúja preocupação pa e orupa

Experimental Cat1lrinense disciplinador. A exemplo em manifestos, te�lIIur- ram-se, olharam-se, cari- primordial é ü de vencer a Da Câmara MunlclIJIII de
e jurisdicionada ao lnsti. das anteriores, deverá gido com relaç' i

"

ao nhos1lmente, deram se as campanha contr1l a vermi· Corupá, recebemos ofício, co-

tututo de Pesquisas e influenciar sobremaneira a aproveitamento. lu mão II e 11Imeotaram 11 nóse que ainda é problema muDicando a elelçl!.o da Mêsa, -

Experimentação Agrope. lavourill estaduIII, on d e nos do Curso
. separação. Mas nem tudo que aflige 70% da popuI'a- que foi a seguinte: Prelldente

cuárias do Sul. crescem os liI.dices de do Instituto E.st. üal de estava· perdido. Agora _ ção rural, emb6ra experi- �lgan�r�:l�he;r.ef.�r'se����á:
O trabalho,

. elaborado plantios feitos com semen Educação. Segundo se ela com 79 anos e ele menlemos o surto extraor rio - Curt Marquardt e 2.° Se

pelo Bng .• Agr,. Geraldo te fiscalizada, dã�< melho revelou cêrc8 de 400 com 78 - voltaram a dinário de progresso in- cretárlo - Elfrid Arnaldo Dias.

Caputo Coppola, encarre- res va r i e da des,� nas alunos ficario sem ma casar se e prometeram que dustrial que nos alça c'omo Somos_agnadecldos pela co

iado do Setor de Peaqui- épocas mais oPO�lunas trículas êste ano no cur nunca maís be divorcia· 7� colocado na arrecada- :r���â:���, %��n��t�:zd� f:��
sas e Experimentação com (DIDA-CETREISUL): so cientifico. riõm çao de ICM no Estado. gestão.

Os It e n dl m e n to S

do·1lugar
-de atendimento des

I
gresso, haverá de estsrre

PLAMEG, no ano de 1969, ó�rds necessárias ao seu cer .os seus prbmorores, a

foram desa�tro.sos para o pleno desenvolvimento. E ponto de anular a sua in
nosso munlc�plo, Sem que il)1pr�ssionante 'como o fluência em Jaraguá do Sul.
os dll casa lI.vess�m. pro- Governo' do ESlado esteja São máus jaraguaenses,
voc�do uma sltuaça? IDS�S relegando a' um segundo poucos, inlelizmente, liga
trntavt!: o matutino

.

O o� le�ceiro plaDo,.as justas !los ao Governador, que
Estlldo·, de 8 de fever.el:o r�l�vtd.'cilçoea de uma mu- procuram modífícaro que
de 1970, "em, sua edição D1c�p�hdlld� m.unicipal, qu,e dro I(a strueçêo que, tnfe
matutino, sob n. 16325, mal:'! contrtbuí pereo Eré llzmerne é clero e não
enquanto se des'envolyia c �io Estadual. Allés'segundo comport� outras indicações
go�loso carnaval ílorleno- Informações, esartem-se de outra espécíe. Oporru
poll:�no o nos.�? confrade se .desenrolando-se ecen- namente, divulgaremos os

publtcave o .

progr!!�so tecrmentos, ligados direta- nomes desses Ieraguaen
que se este�de.. p�r toda �ente ao nosso desenvol ses que promovem JUDtO
Santa Ceteríne , situando vimento e que, divulgados do Governador as lotcces
o n�sso município, que � os nomes daqueles que de que ee v'alem paril
o 7. colocado entre quast procuram entravar o desen- prejudicar os legltimos in-
200 municípios, em 94.· volvimento do nosso pro- teresses de nossa terra,

Santa Catarina te'rn Nova
,Circular sObre o Trigo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Sábado dia 14-3-1970 Páginil 2�����������������----�������,����������,�����������������
Resultados p�ndeDJes"

.

Imobiliza�'Ões em C urs o,

Despesas; Díferldes sPrêml
es de Seguro!! à Vencer

compen,sançãO
Contralos de Seguros,

Bancos Conta C o b r II n ç 11.,
Bancos Conta Caução e A.
ções em 'Caução

'Marisol S.A.• Ind. do Vestuário"CORftflO DO POVO" Veß�e - se ou Iroca-se
Um t e r r e n o 14x35 C.G.C.M.F. 84.429.762/001

Relatório da Diretoria
11.694,82

/

. situado na Rua Prof.
Antônio E. Ayroso e maíe
um terreno de 17iK�5 com
casa' residencial de ma- Senhores Acionistas.

deíra de 7x13 situada na Temos a salisfllção de submeter à apreclação de
V. ôas. o Balanço Geral. Demcnerreçäo da Conta de

mesma rua. Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, rela-Informações no local
ttvos ao exêrcrc!o encerrado em 31 de dezembro de

com o Sr Mário Funke
.
i 969, consoeme II:! diaposicõee legdi';l e estetutériue. PAS S I VO

Confirmando nossas previsões, nossee vendas, !iO Eliul.el
d 1 CapitAl Sociál 299.000,00

apesar da rerreção o comércio durante o exerc cio 'Fundos e Resérvas Livres 51 56978
findo, reiis'tráram um aumento de 48% s .

mercê de me-
.

. •

Ihores rnetodos de comercteltzaçäo. } Ellul.el • cullo prazo
Connnueremos. como até agora, II eprtmorsr a B�Deos Conta Desc.onlos,

Uma Bicicleta merca qualidade'dos nossoa prcdutos e a melhorar nossa Impôsto de Renda Relido na

PILOT, estrangeira em produnvtdade, o que nos permitirá alinfir novos uí- Fonte, Contas a Pagllr e

estado de nOVII, preço à veis. ,'" Conta Corrente Foroecedo-

combinar. Um li G a i t a. Destacernos aqui, nossos agradecimentos aos res

funcionários, representantes, acionistas, estabelecímen- Eliolrel a longo prazo
Todeschtnt, em perfei!o tos bancários e ii Iodos aquêles que nos lern auxilia- Contas iii Pagar e CIC Sócios
estado. do.

.

: Resullados PendeRles
Tratar nesta redação. Jaraguá do Sul, 26 de 'fevereiro de 197.0. Saldo a Díspoeíção da Assembléia

Pedró Donini - Diretor Gerenie Conpensaçlio
. WigaQ_d Hasse - Diretor Técnico Seguros Contratedos, Títu-
Werner Schuster - Diretor Financeiro los em Cobrança, Títulos

em Caução e Ceução da Di-
retoria

flndoçõ.:
'

ffrlur Mul/er - 1919

Emprês8 Jorna Iístiea
"CoReio do Povo" Ltda.

- 1970-
. Diretor

Eugênio Vitor Schmöckel

A.SSINATURA:
Allual . • • • NCr' 10,00
Semestre . • • NC.' 1,20
.Avulso. . . • NCr' 0,20
Número atraiatlo. NCr$ D,22

BNDBREÇO:
Cai... Postal, 19

.

IIvenlda Mal. Deadoro, 210

Jaraguá da Sul. S. Catarina

410.863.40
1.226303.96

\

1541.1;69,78Vend,e�se

330.481,10

139.179,09

4.210,59

CivilRegistro
Áurea MÜller Grubba, Cficial
do Registro Civil do r.Dis
triro da Comarca de Taraguá
do Sul, . Estado de Santa

Catarina, Brasil. Rua Joinville, nesta cl-
Faz Saber que comparece- dade, filha de Mora",!!

,

ram no cartório exibindo os Manoel Soares e AnÍta
documentos exigidos pela le. Krueger Soares.
afim de se habilitarem para

casar-se:

410863,40
1.226,303.96

DemonstraçãO da Conta de Lucros e Perdas
em 31 de Dezembro de 1969

DÉBITOS

'Balanço Geral Encerrado em

31 de dezemb�o de 1969

ATIVOEdital n. 7.141 de 11/31970
Imobilizada

Edital n. 7.137 de 5/3/1970 Alvisio Junkes Máquinas e Perlences,
Renato Eugenio Trapp e Erica Sehalínsk! Ferramentas, Móveis 'e

e Carmen Barg Utensilios, Instalações, lmó-
Ele, brasileiro, solteiro, .

C I
-

B f'Ele, brasileiro, solteiro, veis, ons ruçoes e en ei

operário, natural dEI Ja- roríee M rcas Patßn'te e
. índustríal, natural de Ja- . o, éI . e � 15

raguá do Sul, domicilia- raguá do Sul, domícilía- Veículos

do e residente em à Rua
do e residente em Três Reavaliação do Ativo

Joinville. nesta cidade, Rios do Sul, nesie distrito, Disponl,elfilho de Alberto Ortstía-
filho de Eugenio Trapp e no Junkes e Verenica

Caixa e Bancos
Ema Kupaa Trapp, Prim.

Realizável a curto prazo
Ela, brasileira, solteira, Devedores por Duplicatas,.

doméstica, natural de Ja· Ela, brasileira, soltêira, Cheques em Cobrança, Vb-
raguá do Sul, domicilia- doméstica natural de lores a Receber, Banco do
da e residente em a Rua Uassllranduba, neste \!Es· Brasil S.A.-Cla. Vinculada,
Marechal Floriano, nesta tado, domiciliada e reSi-llml'ÔSIO de Renda iii Com

cídsue, filha de Alex dente em 'I'res Ries do pensar e Conte (lorrente

Barg e Hilda Schlup Barg. Sul neste distrito filha Represenlanles 351.658,64

Edital n. 7.138 de 4/3/1970 de Henriqtie.SchaÍinski e Inve�liirios e AI�oxarifado 131.003.65

r t -vRfllftli'Ã"oYêe$ih'ItHn"'-
lda �challsk1. 4 _ Re8Iiza��!.!IT tOßgP_,���,\�d�,� ...-=.••..1--..

.

. . .' E para que chegue ao co- �ÇÕES Trabal�isl6i7,1 Oe- .

.
Ele, �rasllelro, solteIro, nheclmento de tod06 mandei pósilos p/Obrig4ções Tra·

lDdustrl�l� natural. de p,as�ar o pJesente edital que balhistas, Depósitos Caucio
Guaraml_r1.�, nellt. Est� sera: publicado pela impre0D6a nados, Emprestimos Com-
do, domlclllado e reS1- e �em cartóri0 onde será pulsórios, Bradesco S.A.C/Cdente e� N.ereu .Ramos, ahxado <:Imante 15 dias. S Garanlida
neste dIstrIto, fIlho _de alguém soub@r de algum im· Inveslimealos
Alberto Marquardt e Frle pedlmmto acuse-o para os Sudene Sudepe Embralur

.

daEngelm�n� Marqua�dt. lins legais... . Decrito'-Lei 157;'67, Adicio:
. Ela, �ralllhllra, solteIra, AUREA MULLER GRUBBA nal BNDE, Pilrticipação em

doméstl?�. natural de' O�icial OUlras Emprêsas e Fundesc
Guaramlr1m, neste Esta
do, domicili�da e resi
dente em Itapoeuzinho,
neste distrito, filha de Ju
lio Spredemann e Sophia
Wille Spredemann: '

Edital n. 7.139 de 4/3;1970
Jorge Gercino Vogel
e Oecilia Ferrszza

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Ja·
ragllá do Sul, domicilia
do e residente em Jara·
guá-Esquerdo, neste dis,
trito, filha de. Be!ljamin
Vogel e Maria Felippi
Vogel. '

Ela, brasileira, solteira,
iadustriária, natural de
Guaramirim, neste Esta·
do, domieiliada e resi
dente em Nere.u Ramoll,
neste distrito, filha de
Olivio Ferrazza e Maria
Wintecki Ferrazza.
Edital n. 7.140 de 9í3/1970
Leopoldo Ladorucki
e Iracema Soares

,
Ele, brallileiro, solteiro,

operário, natural de Mas·
sarandubs, neste Estado,
domi'ciliado e residente
em Joinville, neste Esta-
�,o__, filho de Ladislau
LadorlJcki e Agnes Go
lembiewski Ladorucki.
Ela, brasileira, solteira,

industriária, natural de
,Curitiba Paraná, domici·
liada e residente em à =-- _.---

--,

Despesas .de Fabricação,
Deepeees Adminislraiivas,
Despesas de Vendas, Fundo
de Depreciação, Fundo de
Depreciação si Reavaliação,
l"undo pl Devedores Duvi
dosos,

.

Fundo de R�servéJ
Legal, Fundo Manurenção
do Capital de Giro PrópriG,
Lucros e Perdas e Saldo
à Disposição da Assembléia 953553,47

. CRÉDITOS

204.042,39
29.569,10 2M.411,4,?

. 36.787,90
o

Vendas à Vista e II Prazo,
Receitas Diversas, Vendas
do Anvo e Reversão Fundo

482.662,29 pl Contas Duvidosas

j� t,---J
9ii3553,47

�""8'..�..Ir-_g1 '.te-Dezembro de 1969
\ .' 'Pedro Donini f

- Dire10r Gerenie
Edison }ilhn - Técnico em Contabilidade'
CRC-SC 5080 - DEC-SC 2758
Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fisca! da Martsol S/>.. - Indúsiria
do Vestuário, havendo examinado os livros e a es�
crila relalivos aos meses de� OUlubre, Novembro e

Dezembro de 196�, bem como o Balanço Geral e
demais conléls relativos ao exercíci.o encerrado em

31-12-69, declara haver encontrado tudo exato e em
bôa ordem, pelo que é de parecer que sejam apro

---------------.... vados pehl Assembréia Geral, o Balanço Geral, ilS
conlas e 'todos os 'aios da diretoria durante o exer-'
cicio. .

Jaraguá do Sul, 25 de fevereiro de 1970.
lrio Piazera
Oito KUlscher de Oliveira
Luiz Ferreira da Silva

Conselheiros

7.208,88

. 437.75,18

LUIZ KIENEN 5'A
. I I

IND. E COM. DE ,BEBIDAS
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 657 - J A R A G U Á 'D O SUL, se ---------------------------------------....

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

Fone,235

Fabricanles de: / Moderna Industria de Beneficiamento
dá Madeiras. ASSOALHOS, 'FORROS,
LAMBRI�, PAREDES DIVISORIAR p,
RESIDENCIAS. E ESORITORIOS
TACOS E TABUAS_ APLAINADAS.

'

FÔRRO PAULISTA - Pinho_ {a.
m2. NCr$ 4,70

I
.

Lic6res, Refrescos, Guaranás, Sóda Limonada, Sóda Uva
_ Gasosas, Xaropes,. Bitter, Vinho de Laranja. '

'

�

Distribuidores de: Produtos' ANTARCTICA
Chopp, Guaraná Antarctica, Sóda Limonada" Água Tônica,

Club Sóda, !luaraná Caçula, Pilsen Extra, Faixa, Malzbier, Porter. \" VnUTE"1I0S ..

I
MADESUL Ind.eCom.Ltda.

,

Rua Cei. Procopio' �omes de OIive�ra, t587 I
--

Atenção

Revendedores de: "

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

Atende com prestesa a casamentos, festas e bailes.
Vende-se diversos lotes,
Beira-Rio.

Informações - Hilo Gonçalves.

Kienen liefert seine Produkte prompt für Hochzeiten, Feste und Ban
-

.

Besuchen Sie uns oder Telefonieren lIie 8n 235

Ouem
-I'

"Miss
1 . Ir

sera 1970?"
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Sáblldo di. 14-0-1970

Marisol S.A. - Ind. do Vestuário
Página o

Situado 9 km. do ce�tro
de Corupá, Da Estrada

holo W!�:�!1�;}�::�LC�����!ndúsbia ':r··s'Eij·õis·M·ÃX"····wii·H'EÜ'······s/·i···,:· �;��Oi;{�*y!;�;:
Edital de CODvocação f il de casa de veraneio,

Pelo p;esente ficam convidados os Srs. selo f: lJ Informações com o Sr.
nistal desta .Socíedede a comparecerem a Assem) çfl. R e vend e d o r da l.J Kurt Hillbrecht, Caixa
bléia Geral Ordinária, a realizar se na séde social j Postal, 7 Corupä.
Jacú-Assú, em Guaramirim as 16 horas do dia 25 de f:

B RAHMA CH O PP lj
����md�;9JP�: afim' d51 deliberarem Hô�re a seguinte �.i!. '.

"

i::j C:::>C:::>UC:::>-DC:::>AC:::>C:::>S1.!') Aprovação do balanço e contas do exer- g J Mcicio de 1969

l' J
'

d S :j
2.0) Eleição do Conselho Fiscal. l.: em aragua 'o ul, l.)j FrutlI1I:ra•• Ornam.nta/,
3,0) ARsuntos de Interesse da Sociedade.

iW;õ�ásgOJ:Ö��R�ep�ea���n�: 1970. �I Al to Vale do Itaj aí. e, agora l�
Acham-se à dísposlcão dos srs. acionistas, Os

f:::. t am bem. IDnte9rando - s e· na ·:'.:.1dOcumentos a que se refere o artigo 99 do decre- gto-Lei 2,627, de 26 OHO.
f G d FI '

I
/

' { rQn e orianopo is, q
Auto Ja,raguá SIA. fl Onde além dos seus produtos revenderá �

AsseI���:�a�e�:���!�nária � B R A H MA.C H O P - P �
Edital de Convocação I e

......·'·· ...�·�· ......"· .... ·,··..... ' .... ···\·· .........�· ...... · .. ·,...... ·".� ••�........ :; ......_....... , ........&

Pelo presente Ilcam convidados o� Srs: acionistlls '

desta Sociedade a compare!=erem à Assembléill GerIlI
._......

,

g����á:�lIdllll ���!���.s�9In��ét:r::��a�onS�,\��� r·
..

D
......

�
..........

2
..

'·8
....·i ..

d
· .. ·,· .. ·· .. '· .. · .. ·I':· .. •••• ..

d
.. ·:l' ......

·I
..

·9
....

7��·O
.. · .. I': ......, ......

·� V E N
horas. do dill 25 de IIbril, ilfim de'deliberarem sôbre {fi la e março e, no :lj) ue' m' -I seguinte ordem do dia:

. : 1 m JfI a o
de 1��9.Aprovação do balanço e contas do oexercfclo

f� Co A, a JBate�eilll�n = IJB,2l/nie�e IPá§C@21 lj Me�,es
8eoz

20) Eleição do Conselho Fiscal. g lV lj 5 tons perfeito e00) Assuntos de interêsse da Sociedade.

j' .� preço $ 8000 008�dO,)lIraguá UO Sul, 05 de março de 1970. 1 ABRILHANTADO POR "NORBERTO BALDAUF" 1 tar co 8r' , . ra-

Alex Barg, p,residente : :
.

Acham-se á disposição dos srs. acionistas. o� i e seu conA'unto de Porto Alegre B Alfonso BUhr
documentos II que se refere o artigo 99 do decreto., 1 '

II Rua pEp. Pe81j0a, 71.
lei 2627, de 26/09/40.

'

é · .. · · .. •· .. · .. ,·, ·· .. · .. ·, · .. ,· · · ·=· · .. · , .. · ·� .. ·· ö Jarbguá do Sul/ (

C.G,C.M.F. 8U29.71i2/001
Assembléia Geral Ordinária

São convldedos os senhorea acionistas desta
sociedllde pers ee reunirem em Assembléia Geral Or
dinária II realizar-se no dia 28 de abril de 19iO, às 9
horas, com a segutnte , '

Ordem do Dia
I) Discussão e aprovação do relatório da dtrerorla e

parecer do conselho fiscal, balanço geral, dernons
traçiio da conta' de lucros e perdas, coutes e de
mets atos referentes ao exerc!cio encerrado em oI
de Dezembro de 1969; ; "

2) Elelção do Conselho FisclIl;
3) Assuntos diversos de lnreresee secrat.

Jaraguá do Sul, 26 de fevereiro de 1970.
" Pedro Donini - Diretor Gerente
Not .. : Achem-se à disposição dos senhores acio

nistas os documentos II que se refere o ert, 99 do Del -'
..

creto : Lei n." 2.627 de 26 de setembro de 1940.

Assembléia Geral Extraordinária
São convidados os senhores acionistas desta

sociedade parll se reunirem em Assembléia Geral Ex
traordinária a realízer-se no dia 15 de maio de 1970,
às 9 horas, com a seguinte

Ordem do Dia
1) Aumento do capital social;
2) Alteração dos estatutos sociais;
3) Assuntos diversos de interesse social.

jaraguá do ,Sul, 26 de fevereiro de 1970.
,

Pedro Donini - Diretor Gerente

Comércio e Ind. Schmitt S.A.
C.G.C.M.F· D.O B( 429 984/001.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMB,LÉIA GERAL ORDINÁRIA.
Pelo presente edital de coavocaçäo, são con

vidados os senhores acionistas da firma Comércio
e Indústria Schmitt S.A., à reunirem-se em Assem
bléia Geral Ordinária, que será lealizada na sede
da sociedade, à Estrada \ Blumenau Km 4.', nesta
cidade, ·às _

dezessl'i8 (16) horas do dia vinte e dois
(22) de abril do coerente aDo,ã fim de deliberarem
sôbre a seguinte:

ORDEM DO DIA
1 -"- Exame, Discussão e Aprovação das· COD-

,

tas correspondentes ao aDO, encerrado em 31 de
dezembro de 1969. "\

2 - Eleição do'Conselho Físcal e Suplentes
para o ano de 1969/1970.

, 3 - Assuntos Gerais.
/

Jaraguá do Sul- SQ, 20 de fevereiro de 1970.
Comércio e Indústria Schmitt S.A.
Diretor-Gerente - Damásio Schmítt,

,

AVISO
Achem-se à disposição dos senhores acionis

tas. na 8éde social, 08 documentos de que trata o

ART. 99, do Decrete-Lei u." 2627 de 26 de setem
bro de 1940.

.Vá em frente
com pneus

G8"
,'GOOOI'iEAR �7�L

�

Vá direto á :
Com. e Ind. Breithaupt S.A.

Nós temos o melhor. pneu para seu carro: G8 Goodyear, com

ombros arredondados, cordonéis 3T e a exclusiva borracha Tracsyn,
proporcionando máls ' reslstêncla e s�eguránça. Venha visitar-nos.
Estamos aparelhados para atendê-lo cada vez melhor.

,

COM. 'E ·INo. BREITH4UPT S.4.
Avenida Getúlio Vargas, 268 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina _' Fone 262
Caixa Postal 3,- Inscrição Estadual n,« 29 - Enderêço Telegráfico "E3REITHAUPT."

Filme
Sôbre a'

"Guerra
do' Con
testado"

�,

FLORIANÓPOLIS - O
cineasta ôíívto Bastos, da,
Emprêsa "P�raná Filmes",
segundo not!cia vinda de
f'lortenôpolts, deverá inl
ciar ne primeira quinzena
de abri! II filmagem de
"A Guerra dos Pelados",
tendo como base a obra
escrlta pelo ilustre íntelec
tUIII catertnense, Sr. Guido
Vilmar S�sse, denominado
"Geração do Deserto", o

qual trata' das lutas ocor

ridas em nossa rerre, na

zona de Cenotnhas, DOS

idos de 1915/1918, entre
eetarlnenses e peranaenses,
bem como miseráveis ce

bôclos movidos por fana
tismo religioso.

Segundo se informa, o
fihne seré Iodo 'rodado aqui
em Santa Catarina, no Vale
do Rio do Peixe, sendo
que' o seu Diretor se en

contra há vários dias na

Capnel do Estedc, man

tendo os contatos iniciais
pllr. a realização di pelí
CUIIl, a qual vai sei- par
cialmente custeeda pelo
FUDllo de Financiamento
Clnemetogtéflco do BIIDCO
Regionlll de Desenvolvi
mento do Extremo-Sul,

O Sr. S!lvio Beetos,
falindo à Imprense, .reve,
lou .que será um filme cl
cõres, contando COIII II

pllrllcipllçiio de conhecidos
IIrtisllls do ctnema brasi
leiro. bem como de grande
número de Iltêres locai••

Vende-SB Terrenos

Laranjeiraa, Peoelfueiros.
Kalciseiros, Macieira Ja
botícabeiras, etc. Ro ires
Dahlías, Camélias, ,oni
feras, Palmeiras, B ., etc.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CQRRElO DO POVO Sábado dia 14-3-1970 Página 4

/

Prefeitura
Estado de Santa Catarina

\
Municipal .d e Jaraguá do

I

Sul
Requerimentos Despachados pelo Senhor requer licença pjconatrulr, Bernardo Stenger, r.-

Prefeito Municipal quer licença pjconstrulr, Harry Maas, requer
licença, para construir uma casa, Sigmar B Lucht.

- A Vis_ta da Informação como Requer. - requer licença p/cofstruir, Relnolâo Streit, requer
Ademar Buchardt, requer licença construir ca- vistoria e habite se, Dorival Piccinini, requer vis

sa residenoial - Olauaío Machado, requer vistoria toría e habite-se, Arthur Breithaupt, requer licença
e habitese _ José' Dsretti, requer licença construir pjeonstruír, Paulo Papp Jr., requer vistoria e ha

um ranoho - Textil Cyrus S/A, requer licença bite-se, Mario Schumacher, requer reaprovação
construir um abrigo. Jorge Geraldo Freiberger, das plantas, José Derettí, requer vistoria e habíte

requer vistoria e habite-es, Erwin Schütze, requer ss, Ercy Giovanella, requer vistoria e habíte-se,
licença construír um rancho, Antônio da Silva, re- JOIé Beletti, requer vístoría e habíte-se, Haroldo

quer vistoria e habits-se, Arno Voigt, requer vil- Wolski, requer licença construir uma casa, Antônio

torta eo habita-se, Renato Hinkeldei, requer licença B�ssani, requer, lice.oça 'co�struir �asa, Pedro
Portaria n. 14 construção e- alinhamento, Emílio Meyer, requer

Kienen, �equ�r vliltor�a e habIte. �e, Mllton,PereIra,
O Prefeito Municipal d. Jaraguá do Sul, E8- licença p construção e alinhamento, Pedro Paulino requer VIstoria ,.e habíte .. se, DelI�1O Gad.ottl, requer

tado de Santa Catarina, no uso e exercício de Teodoro da Silv8,' requer vistoria e habüe-se, Mi-l
Iícença �onst!U1r um. raneho, Joau LÚCI,! Hanseh,

suas atribuições, Resolve:, guel Lescowicz, requer vistoria e habite-se, Edgar r�quer vístorra e hablte,.se! �rnoldo p�.relra, requerDesignar, Marlise Müller para, no corrente Strelow, requer licença. construir
I
um puchado de Il:umero p/sua �asa, Líbörío Schw�ltzel', r.lq�e.r

ano letivo lecionar no Grupo Escolar "Albano madeira, Ari Becksr, requer licença p/construção e lícença .con�trUlr, un:t pachadn." �flmo ChlO�lDl,
Kanzler", desta cidade, alinhamento, Ivo Dallmann, requer licença p/demo. requer v�stQr�a e hab�te S8, EugeDl.o Jos� da �llv�,

Comunique-se, Registre-se e Publique-se. lir uma cala e reconstruir, Alibert' Ewald, requer requer. vístoría e ha_bl�e-se, Marcelíao Glrar.dl, re-

Preteítura Municipal de Jaraguá do Sul, 9 de licença p/construir, calçada e muro, Heinz Barg, quer licença construtr un:ta garagem, Frlgom�r
março de 1970. requer licença p/demolir e reconstruir, Waldemar lnd. e Com. Ltda, requer alI�hamento pjconatrução

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal Bollauf requer licença para construir uma casa, �e um muro, JOEé. AgostInho Martl�z,. requer
•

Gutrio João Minelli, requer vistoria e habits-se, licença para c?nst�U1r uma. casa, Indüsttía K, S.

Portaria n. 15 Relinda Horts Schulze, requer licença p/eoustruir Ltda, requer vlstor�a e habíte se, Adol�o Max W.

O Prefeito Municipal de Jaraguä du Sul, Es- uma garagem.. Botafogo F,C., requer licença p/cons- Kopmann, requer lícença para eonstruir uma casa,

tado de Santa Catarina, no uso e exercício de truir um muro, Adenor Paulo Wunderlioh, requer José Genille Anacleto, requer licença construir

suas atribuições, Reselve. vistoria e habita- se, Ana Krawolski Will, requer uma casa e alinhamento, Grardíuí Luii Lenzi,. re

Designar, Renata Müller para, no corrente vlatorta e habita- se, Industriaa de Madeiras Rudolf quer reaprovação da planta, Alfredo Larsen, requer
ano letivo lecionar no Grupo Escolar "A I b an o S/A, requer licllDça plconetruir um galpão, Ricardo licença para demolir e reconstruir um raneho, Ivo

Kanzler", desta cidade. Leopoldo Diel, requer licença p/construir uma casa Kaufmann, requer licença para demolir um galpão,
Comunique-se, Regtstre-se e Publique,se, e alinhamento; Orival Vegim, requer licença cons· Waldemiro Erdmann, requer licença construir uma
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 9 de truir uma casa. Erno Vogel, requer licença construir casa, Manoel Póvoas Netto, requer licença cons-

msrço de 1970. uma casa, Leopoldo P. da Silva, requer cancela truir casa, Marcos Krause, requer licença para

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal mento seu alvará de construção, Leopoldo Bettoni, construir uma casa, Arno Volkmann, requer Iicen·
) requar alvará.. de construção e al�nhamentö, 1'ereza �a para construir ,casa, Alvino Klitzke, requer

Portaria n. 16 (, S.ch�artz Beng, r��Der reconstruIr um rancho, Co- lIcença par� fazer um conduto de água, Lidia SarJi,
O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Es- mumdade Evangellca Luterana Emanuel, requer requer lIcença para construir uma casa, Alvaro

tado de Santa Oatarina, no uso e exercício de vistoria e habite-lie, Rodolfo Kaiser, requer vistoria Kalmin, requer licença para construir uma casa

suas atribuições, Resolve: Q e hltbite- s.e, Aristides Man?�1 Gonç8.lves, requ�r Francisco Ualheiro, requer uma certidão, Candid�
Designar, Ane�ore BIosfeld para, no corrente resprovaçao ,de planta, Verglho Plcooh, requer. 11- Viero, requer licença construir casa Edi Schiochet

ano letivo ministrar aulas de educação física no c�nQa refC?tmar s/cas8" Renato Weber, raq�er V.18tO- requer vistoria e habite·se. Alvirio Giovanella

Grupo Escolar "Albano Kanzlllr", desta cidade. rIa � hablte-:.s�, O.teml Nunes, req,uer VistorIa It
requer vistoria e habite se, Arnoldo Harpis, reque�

Comunique se, Registre·se e Publique se. habite-se, Cello Ropellato, requer lIcença p/refor- licen"a reformar sua cas A' V'
.

P f't M" I d J á d S I mar 8ua casa, Luiz PedroUi, requer licença demolir torl'aYo habl'te Ile L ud al� rID'Alero, requer VIii·,

re el ura uDlclpa e aragu ou. em
Ad M 'f'

.

t' h b't
� -, a e 100 maceno, requer

9 de março de 1970. ," callil, �mar aDego. I,'.re�er VIS orl!l, e It I e ,S8, licença para construir sua cas H
'

P ld
Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal lngo Khtzke, requer �Istorla e habite-se, ErIch

·re uer licen o
.

a, enrlque ailo.,
Sprung, requer licenQa construir uma casa, Vitorio q ça � nst!Ulr um .rancho, Herbert M!l
Nass, requer vistoria e habite.se, Silvestre �i€8, br!tz�ere��er. vIstorIa e, hablt�'8e, Alberto �alo
requer licença construir uma Casa e alinhamento, ch, qu lIcença para demolIr e reconstrUIr s/
José de ÁVila, requer licença construir um rancho, prédio, José Rincos, requer vistoria e habite-se,
Salvador josé de Oli9Bira, requer Iioença con�truir Arno Schmitz, requer licença construir uma casa,

m�ia Agua, Nilson Baggenstoss, requer licença Antônio' Gomes Correia, requer licença construir

construir garagem e alinhamento, januário Scaburi, um puchado, Marcos Dalprá, requeI:. licença para

requer vistoria e hahite·se,- Sebastião Marcos da reformar um muro, Textil Cyrus S/A, requer licen
Cunha, requer licença construir muro de cimento, ça construir um pavimento de madeira, Koblback

Mario MelchioreUo, requer vistoria e habite se;José S/A, requer vistoria e habite·se, Kohlback S/A,
Augustinho Martim, requer licença construir muro requer vistoria e habite-se aluj;ado �JRécom9g,
a alinhamento, Alfredo Horoligoso, requer licença Auto Renovadora Ltda" requer licença para colo·

construir uma casa, Adelino Holler, requer vistoria car uma placa, Aloisio Soz, requer licença para
e habite'se, Nereu Hardt, requer 9istoria a habite- construir uma casa, Julio Rodrigues. requer licen·
se, W"lter Manoel Prada, requer visloria e h.bite- ça pa.ra construir um,a casa e um galpãu, Helmuth
se, A)vina Marquardt, requer liceoça construir uma Bachmann, requer licença para construir um raD

c,êr:oa, Comuni�ade Evan,gelica �ulherana,' requer cho, Claudio Dalsodio, requer licença p/construir
licença ,constrUIr, um a,brIgo, AlIaIr dos S�ntos, re- ,um rancho de madeira, Toni Blasfeld, reqUer vis
quer hc.ença, constrUIr uma ca.s�, Anésl� .Costa, toria e habite-se, Vendelino Klitzke, requer licen
reqller v�stor�a e ha�lte'se, HIlarIO A. ,SehlOchet, ça construir uma cêrca, Esmera)dino Sanson, requer
requer. �Istorla Il habIte-se, Manoel Rodrlg,ues, re- vistoria e habite,se, Vitória Nass, requer licença
quer lIcença co�stru,lr um ran,ch?, Cantenor Gon- p/demolir e reconstruir sua residencia, Lincol
çalves, reqller VistorIa � h�bJte'8e" Supermercado Ristow, requer licença p/construir emenda em sua

J�raguá Ltda, requer ,Vistoria e habl,te'se, Edu�rdo residencia, Hilário Scheuer, requE;lr licença cons,

N,lCodemus, requer. li�e�ça constra.lr uma cerca, truir C8�a residencial, Hartwig Weber, requer lazer
Llll:a DosIer France,schlDl, req ue,r lIcença p/cons- uma reforma de cêrca e Uma garagem, Auto Re
trulr um,muro e allDha�ento. MIguel dos �ant08, novadora Ltda., requer coloc'ação de letreiros no

requer liceuça �onst�Ulr um, rancho, R�lDhar?t prédio, Adelino José Wagner, requer vistoria e

Hardt" requer ylslo�la e h�blte' 8Q �laudlO L�I� habite-se, Eleonora R. B. Emmendoerfer, requer
Neves, requer vl�torl� e hablt,e-ee, CaCllda Zapelim licença para reformar s/casa, Vergilio Lorenzetti
Derettl, requer vIstorIa e habIle-se, Jorge Franco, ..'

requer construir um puchado Jallile Tobias Amó r�quar vistoria e hablte·ae, Bruno Kuster, requer vistoria e

, ,. " .

i
habite.se, SDvino Aban, requer vistoria e habita, se, Osni

dlO, requer VlstOrlS e hablte'slI, MarIa Mari Ballock, PicolH, requer licença para construir uma caBa de madeira

requer licença para 'demolir e reconstruir uma cua, Orlval Veglnl, requervlltorla e habite-se, Geraldo Marquardt:
Pedro Segundo, requer licença oonstruir easa, Te requel;' vistoria e habite·se, Dr, Franclsoo ,A. Pioclone, requer
reza Panstein requer lioença construir um depósito vistoria e 'hablte·se, Paulo Hort, requer Vistoria a habite-se,

H
'

., , .' João Tancon, requer licença construir um rancho de madeira,
�ry Karger, :equ�r vlnlor�a e hablte�se, Wal�H Associação Com. e Ind; de Jaraguã do Sul, requer vistoria

Wille, requer' VistorIa e habIte-se, HiláriO A. Sehlo- e habite-se, Edmundo A. Barbl"requer licença oonstrulr casa
chel, requer licença construir Uma casa, Carolina de material, Alfredo Emmendoerfer, requer vlslorla e habite-

I
p' I

Gonçalves requfl!r licença constluir um aumento ,se, Rudolfo G. Fischer, requer licença vara reformar a/oasa,
/ ortana n. 20 '

, .

N F h
'. Mario Melchloretto, requer licença para fazer um oonduto de

O f't M
..

I d J á d S I Es
em sua resldenCla, elson ro ner, requer vIstOrIa ãgua Analr Becker Fernandes requer vistoria II habite·se

re el O u�IClpa e aragu .0 u, -

8 habite'sP Henrique Pasold requer '''vis!oria e ha' "

,- ,

� tado de linta eatarlDa, no uso e exercícIO de suas b' 'Pl' V"
'

I' /f
Bernhort Hausmann, req6er vistoria e habite·se, Norberto

t 'bui" t d
'

t t 116 § 3 o dElle-se, A. allDa leIra, requer Icença p azer Oechsler requer vistoria e habite·se Walter Höbel requer

iifta. ri Y s, ,en ? em V!S a o ar.
.

" ' a -

uma 'reforma, AssocialJão Atlética Banco do Brasil, licença �onstrulr rancho de madeira: Lili LeBsmann: requer'
da 'j!,?da C nst�tuclOn.al n: 1, de 20 de Janeiro de 1970, requer vistoria e habite ee, Geni! José AQacleto, 1I0ença construir casa de madeira, Renato Koch, requer vis

. "1�se 1�la L�g!slatlva do Estado de Santa Ca·
reguer vistoria e habite'se, Genésio Fagundes re.

torla e hablte·se. Ind. Reunidas Jaraguã S/A, requer licença
tarlDa ,�e I MUDlClpal no 7B, de 12 de dezembro .'

h b' T á K 'k'
'

. para construir um aumento no Depósito de Arroz, Marcos

de 1950,: solve"
quer vl9tona_e a Ita se, om Z .8smll;lt; I, requer Bachmann, requer licença construir oasa de madeira, Arthur

Deslg't.... J
'.

M
.

V b' f' ii licença p/reformar sua casa reSIdenCIal, MRrcos Bachmauu, requer licença construir casa de madeira Ben·

rio úblico, r, ?Il;0' athlas er menn, unClon. -

Dalpra. requer limença reformar· sua casa, Silvino jamln Arno Rledtmann, requer vistoria e hablte.se,' Textil

säoPrespond UDlCIPIi1. apo_sentado, para em comls- Bottenbarg, requer v'istoria e ,habite se, Rubens Cyrus S/A, requer licença para colocar uma placa, Max Rei-

d. t t
r pela dlreçao do Departamento de Felsky rAquer vistoria e habite-se Pedro Ferreira chel, requer ,lIcenQ& construir uma oerCB, JordAo Marcelino,

Expe len:e, �ducação e Assistência Social desta '
. . '. -

'.
' reqner lIceDça construir casa, JaIlI1e Tobias Amódlo, requer

Municipahdadl' ' requer lIcença constrmr uma casa, LIDus ZImmer- 1I0ença para reconstruir sua casa residencial de madeira

dos em contr��i com proventos e prazos deslgna- mann, requer licença construir um rancho, Silvino Udo Volgt, requer vistoria e habite·se, CllrIos Vasel, reque;
Gomunlq",,-O, ... Barato, considera o seu pretendido, Ronaldo Til- vistoria e hablte·se, Francisco Fagundes, requer 1I0ença

. �-se, RegIstre 8e e PublIque se. ... . construir uma oa811 residenoial de madeira, Edite Fletz,requer

Prefeltura"\Munieipal de Jaraguâ do Sul 9 de msnn, req�er vlstona e habIte·se, Lucas Jesumo. vistoria e habite-se, José da Silva, requer licença para CODS-

março de 1970.
I

' 'requer vistoria e habite Ile, Lindolfo L e o p o I do trulr calçada.
Hans �erhard Mayer, Prefeito Municipal Braun, 'requer vistoria e habite se, Alucindo StolI,

Portaria n. 13 ,

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Es
tado de Santa Catarina, na uso e exercício de
suas atribuições, Resolve: \

Designar, Elizabete Schwartz para, no Grupo
Escolar "Albano Kanzler" desta cidade, substituir
• Professôra Elvira Silveira Rocha, pelo prazo de
86 dlas, a contar de 2 do mês em curso.

Comunique-se, Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 9

de março de 1970.
Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal

Portaria ri. 17 ;

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Es·
tado de Santa Ca,tarina, no usO e exercicio de'
suas atribuições, Resolve:

Designar, Dolores Schmitz para, no corrente

ano letivo lecionar no Grupo Escolar "Albano

Kanzler", desta cidade.
Co.muníque,se, Registre se e Publique se.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 9 de

março de 1970.
Hans Gerhard Mayer. Prtlfeito Municipal

Portaria n_ 18
O Pr�eito Municipal de Jaraguá do Sul, Es

tado de Santa Catarina, no irso e exercício de
sua!! atribuições, Resolve:
Fazer cessar:

,Os efeitos da portaria n. 18, de 14 de março
de 1968, que pôs a disposição do Jardim de Infân
cia "Marieta Satlar Rubini", Cecilia Ana Rubini.

Comuníque-se, Registre.se e Publique se.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 9 de

março de 1970, ,

Hans Gerhard ��ayer, Prefeito Mun�cipal
Portaria n, ,19

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Es·
t&.�o de Santa Catarina, no uso e exercicio de suas

at:\buições, .Resolve: .

Designar, Cecilia Ana Rubini Mel'legotti, para
leci nar no Grupo Escolar Albano Kan.zle'r, desta
eida e, pelo periodo de 4 mêses a contar do dia
2 do ês em curso.

'

omuníque-se, 'Registre se e publique, se.
releitura Municipal de Jaraguá do Sul, 9 de

març de 1970. .

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal

Continua no próximo numero
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Irmãos Emmendörfer S. A.· Com. e Importação .Maooe.• F. da Costa' S.A.•----------------0---.Inscr. no Cadastro Geral de Contribuintes IIÄnte;�e
-

d�idi;--"""":- -,--Udo Ministério da Faz.nda" D. 84 429 786 Comércio e Indústria II sua aphcaçao na Sudene )'Assembletc Geral Ordinária C. G. C. (M.F.) 84.431.818/001 II (arts 34/18) con
.

d IConvocação fissembléia Iierat Oràinârlo II
. I .SI e!e -

IIsao convidados os senhores acionistas desta II a enorm_e valorlzaçao IIsociedade, pera II assembléia geral ordínãrta a realizar- São convidados os srs, Acionistas dtlsta socíe- d d,e nc dla 50 de abril de 1970, às 9' horas, Da sede dade para S61 reunirem em assembléia geral ordí- II as açoes as II
loeial, na Av. Marechal Deodoro dei Fonsecl, 657, nária à realizar se no dia 30 de março de 1970, às 'II, emprêsas industriais II
em jaraguá do Sul, para deliberarem sôbre a seguinte 9,00 horas, na séde social à Estrada Itapocusínho, d G IIOrdem do Dia. Jaraguá do Sul (SC), a fim de deliberarem sôbre II O overno: II1 - Exame, discussiio e eprovação do relatório o seguinte: .

II Cia. Siderúrgiccl Nacional: quem tinha IIda diretoria, demonsrreção da conta de «Lucros e 1) - Exame, díscusaão e votação do relatório
II 1 ã' IIPerdas». balanço geral e perecer do Conselho Fiscal, �a diretoria, balanço geral, parecer do conselho sç o em 1.0 de Janeiro de 1958, p o s s ui

referenle ao exercício social do ano de 1969; fiscal e contai referentes ao exercíeío de 1969. II hoje 184 ações!
.

lI"
2 -:- Eleição do �oDselho Fiscal e fixllção das 2) _ Eleição de nova diretoria.. n eia, Vale do Rio Doce: quem tinha t ação II

respectivas remunereçoes:
. 3) _ Bleíção do conselho fiscal e seus suplentes II

em 1.0 de janeiro de 1958, - p o s 8 U i h o j e II5 - Assuntos de tnterêsse da Sociedade. 4)
. • '.

.

II
150 ações!

jarllguá do Sul, 14 de fevereiro de 1970
- AS8untos.de I?t�r�sse social.

.. Petrobrás: quem tinha I 89ão em 1.0 de n
Viclor Bernardes Emmendõrfer, Dir. Presidente Acham�Be .8 dISPOSI?80 dos senhores aCIODlS' II janeiro de 1958, possui hoje 184 ações! .: III'tas, no eserítõrlo da soetedade, 08 documentos de II S I I d"d dAssembléia Geral Extraordinária que se trata o art. 99 do decreto Ieí n.O 2.627, de II

em a ar las III ea os plgOS, sem lallr na ,alorizsção

II_ 26 de 1iI .• tembro de 1940. unllAria diS ações! '
-

C O N V O C A ç A O Itapocuzlnno, Jaraguá do SuJ, 25 de fevereiro de 1970. In, Hoje, a Cia. Siderúrgica Nacional, bem como

São convidados" os senhores acioniltss desta Manoel F. da Costa, Diretor - Presidente a Cia. Vale do Rio Doce, bem C o m o a II
lociedadto, para a assembléia geral extraordinária II própria SUDENE, sia as maiores acionlslas .a maiar II
a ser realizada no dia 50 de abril de 1970, às 15 .- II iadislria de Ioda o lurdesle: a DSIBA. II
����sd:aF�:�:c:��:j: �� AJ::�::ll��eç�::, �:�� Alb8rto Bauer S/A.ln�ústria 8 Comércio II �:lafi��: ����é:� !!�:i�::S�� aÓs��foJe� IIdeliberarem söbre a seguinte -

.

II
desembôlsa algum! Como? chame hoje mesmo

IIO RDEM DO D I A . ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA II
um representante direto da

Edital de Convocação II Usina· Siderúrgica da Bahia S. A. II
Pelo presente ficam convidados os Srs, acío- II USIBA Repr. p/Santa Catarina. II

nistal desta Sociedade a comparecerem a Assem- II IIbléia Geral Ordinária, a realizar-se na séde social, II VICENTE DE PAULA I-----JII'Rua Mal. Deodoro da Fonsêca, 739 em Jaraguâ II Avenida Mal. Deodoro, Z03
,

do Sul as 15 horas do dia 25 de abril afim de I
Caixa Postal, 178,

d l'b'
'

ôb
.

t d d' dí , Fone, 399 II
da

e t erajem s re a segum e or em o Ia:
.

.

II Jaraguá do Sni - S.O.
1.0) Aprovação do balanço 8 conta do exer- .' '. n

creio de 1969. 0==========0=========.
2.o),.E!e'ição do Conselho .Písoal. x--_ ........._................x_ ........._ ..........._-x

3.0��:���to:o d�u��t�Je�:emda�ç�O������.. 11 INST'RUMENTOS DE MU"SICA iIALBERTO BAUER, Presidente' ,

Achem-se à disposição dos srs. acionistas,
os doeumentos a que se refere O' artigo 99 do de- ! em geral, especillman.te !ereto-Lel l!.6�7, d8 2609·40., ,

1 Gaitas e Acordeões I
1 de 8 a,120 baixos r
! Todos

:
das melhorei i

, marcas. Estes em ,I
1 Oferta Especial com I

Edital de Convoceçiio t 10-20-30 e até 40% de I
P_el(l presenle ficllm convidados os Srs. acionis- I abatimento. 1

las desla sociedade a comparecerem a Assembléia ! iGeral Ordinária. a realizar-se na séde soci.II, RUIll 1 .

PIANOS ... HARMONIOS !
Mal. Deodoro da Fonlica. 25 em jaraguá do Sul, as I '

13, horas do dia 25 de abril, afim de deliberarem! Instrumentos para OrQuestras, Bandas e Conjuntos Modernos: 1
5ôbre a seguinle ordem dodia:, 1

1.0) 'Aprovação do balanço e conlas de exercí-! Violinos, Flautas, Clarinetas, Pistons, Trom· !cio de 1969. 1 bones. Sax�fones, Bai,xo� e Bateria� com· 12.°) Eleiçiio do Conselho Fiscal. I pletas, GUitarras eletnoas em dlversos !5.°) Assunlos 'de inleresse da Sociedade. ! tamanhos e apresentações, Metodos, Cordas, !jaraguá do Sul, 05 de março de 1970. 'P Ih fi d
.

r d V S '

Augusta Emmendörfer, Presidenle' I a etas en m tu o, qu� or o ramo . . !
Acham'se à disposição dos Srs, acionistas, os 1 encontra para pronta entrega na:

. !documenlos a que se refere o' arligo 99 do decrelo- ! E d·
-

"LYRAMUSICAL' I
Acham-se a disposição dos senhorel acionls- Lei 2.627, de 260940. ! . xpe, Iça0

D B'
. .,

I'tal, na sede Bocial sita na rua Domingos da Nova, '

102, os documentos a que se refere o art. 99 do :--------------......

----11 . I PAU L O K O B S 1
decreto lei n. 2.627 de 26 de setembro de 1940. I .

iReP r·esen taç a-o' ! São Benlo do Sul - Cx. Postal, 39,- Rua J, Lacerda, 242 ,Jaraguá do Sul, 31 de janeiro de 1970 , ,Adolfo Antônio Emmendoerfer, Diretor Gerente I Estado de Santa Catarina
iRaimundo Adolfo EmmendOerfer, Diretor Técnico Elemento residente em CURITIBA, x.......- ....---.......-x ..........-------_x

registrado no CORE do PR. deseja re- ---------------.....

C
,...
.. . presentar firmas desta cidade naquela

urso SupletiVO val C���TAL à base de comiss.ões. Favor

t. .

dIrIgIr-se ao Sr. A. J. da SIlva:
con Inuar 'L Caixa Postal, 1398

A «A ç ii o S o c i a b e o Q.rêmio Estudantil CURITIBA - PARANÁ
cE I p i d i o ti a r b o s a,. de nossa cidade estão -----.__.

..l

�oYlimente trabalhsndo para que o Curso Supletivo, .

lato .é, o Curso Noturno para Jovens .e Adultos,

I
e"

d Ide y �Zl II
Residência: Dr. Mereu Ramol, 4.U

contlDue a fun�ionar, �omo nos doi!! últimos 6nos. nstltuto e tomas A G CO_UPA � 8A..T...... CA.T...... :Iir..l:lM
Se "focê tiver malS que 14 an08, trabalha..' .

durante o dia e quer começar ou continuar seus

����:aludos, aguarde! Bre"!emente anunciaremos por Matrículas
.

Abertas " .

ste Jornal e pela RádiO a data da matricula e
I ' ""r JL1illn°l Iil tRdemai8 explicações. �O curso é gratuito) I CURSOS: Inglês, Alemão e Inglês pjpré-Adole- t llJ) o

. \llie· � o 1lll
centes de 8 a 12 anos , -� .

==

MÉTODOS: Audio·Visual - Lingual - Livros e f
ADVOGADO lÍos fôros' de

L eft ia, Discos São Paulo - Guanabara - Estado
� Janeiro - BrasUia.

"p
A I. Curso completo em 18 mêses.. Processamentos perante' quaisq Mi.

ur Esse Mundo de Deus" t nistérios, Autarquias e Repartições Blicas
Processo �ápido e moderno. &

em geral.
MÁRIO TAVARES

�
E 't'r·o Central:

'" Um livro de agradável leitura tl do me- Informaçies e Matrículas na RELOJOARIA BEITEL A:ecn�;a�r:nklin Roosevelt, �3...,...
Ihor quilate literário. ("A Notiçia"-Joinville). I No Horário Comercial (Fone: 52�1894)

A venda na Ti"p o g r a fi a A:TJ n:i d �
. Horário de Aulas: no período da tarde e a noite. , Z iio-d!9Janeiro \

e na sua filial. Obs.: Se tiveres 'um pouco de tem'po aproveite, 1 Jj
Estado da GUANABARA.

-=== faça êste curso, mais tarde lhe trará beneficios. � .

1 - Extinção e criação de novos cargos de
Diretoria;

,

2 - Eleição de novos Diretores; /
3 ..:.. Crlação do cargo de Gerência;
4 - Admissão de novos' sócios;
5 ..:.. Aumento do Capital Social;
6 ._;, Alteração parcial dos estatutos;
7 - Outros assuntos de ínterêsse 'geral

sociedade.
Jaraguá do Sul, 14 de fev.ereiro de 1970.

Victor Bernardes Emendörfer
Diretor-presidente

A VISO

Fecularia RIO MOLHA S. A.
M. F. Cad. Geral de Contr. Inscr, N. 84 430 164/001

fissembléia Geral Orôlnârla
Edital de Convocação José fmlll8udõrfer S. ß. ·Indústria- e· Comércio

ASSEMBLelÀ GERAL ORDINÁRIAPela presente ficam convocados os ssnhorea
acionistas desta sociedade a comparecerem à as
sembléia geral ordinária a realízar-se no dia :SOde
abril d� 1970, pells 14 horas, na sede social, a fim
de deliberarem !i1ôbre li .seguinte:

Ordem do dia.

1.0) Discussão e aprovação do balanço, de·
.

monstração de 'lucros e perdas, relatório
da diretorIa e parecer do eonselho fiscal,
referente �o exarc.ieio encerrado em 31
de dezembro de 1969;

2.') Eleição do conselho fiscal;
3.·) AssuntoB de int.erêsse social.

'Dr. Francisco Antoaio PicCÍone

Cirurgia e Cliníca de Adulto. e Crianl!9.I
Partol - DoenQas de Senhoras

)

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ --CORUPÁ
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o J a r dirn da Infância I evocação dos feilos de
"Pestalczzt" complerou ne queles que já não se en
correnre mês o seu 20.0 ano contram ,mais entre nós.'

Entídodes q'ue 'devem apre'senlar decla-
de exletêncte, íntegrendo A Senhore Yolande Wi-
o complexo de atlvídades lhelm Dríeeeea concorreu

-'

I
ft

d R d
da Comunidade Evengé- como preeídente do Jardim

recoes 'para O �poslo e en a ��II���Ie;b��g,,�e,,�J������ da Infância "Pestelozzt",
p<!!'!! que 11 assinalação do

Segundo informações

Icontabilidade
que lhes poa-

I
que tenham por oblenvo possuem o seu livro de sores, ao loogo de tantos feito se tornasse efetivo,

que nos foram Iransmitidas, Si,bilite epreeentar o ativo cuidar dos lnteresses de I caixa !=omo eonrröle flolo' anos, têm-se dedicado ao errevés de uma geral con
poucas, das entidades de e passivo que d e ver á seus associados. cetro, árduo mistér de moldar freternízação, muito apre.

�araguá do Sul, est�<.>. se' COOsli�uir o seu'pltrimônlo., �fi:lo fi:nu�ciado �II lei, Tôd�s devérão spreeen- �ta�I:����:s,d�su.:ri���:� eleda pelos que estiveram
Imporran.do com a !,roxlmll De. acordo com as _?armas exultem. mUlt�s �nl1dades tar declaração de 'rende d

.

f
.

d
.

f presentes à reunião come

dec.laraçao de rendIme,aros, batxadas pelo, Imposto de entre nos,. prínctpelmenre
e,' pare tanto, d e ver a· o

e pre ormeçao o 10 ante

I b d R d t d I t
u para a educação escolar, rnoratlve, Em outro local,

,assim a� B� oc�r�en o en�,' no correu e ano as e .cara er espor IVO e
apresentar o balanço con- prõpríemenre dito. O acon- uma noticia em' öle,mio,nes munlcfplos vízlnhos deverão epresenrer decla recreanve, como os clubes •.

'

'. '.'
de G o r u p 6, Schroeder, ração de renda, mesmo as e ligas que ainda não t�bll, �t.raves Elo '.reglstro tecimento 'foi esetneledo darão o retrospecto do tra·

Ouaramirim e Massaren- entidades isentas, que se acordaram para o problema ststemaüco dos falos. q.ue na residência de sua pre- dicional Jardim da Intân.

duba. "Parece até que não enquadrem como institui- e que _vão p a s s a r um 0co,:em em su�s aEl.mlDls, sidente que; gentilmente ela, que Ião galhardllme,n.
ecorderem pli ra o problema ções de educação, socle- bocado mal para atender trações. É muno impor- ofereceu sua aprazível vi- re éltrilv�ssll o-s I e m p o s;
Que vai dar muita dôr de dades e fun d a ç õ e s de às extgêuclàs da lei. tente atender 'à determlne-. venda ne rua Artur Müller, instruindo IIS crtençes do

cabeça aos seue dtrigentes caráter beneftcíente, íllan- Chememos II eepéciel ção do Govêrno Federal, ocasião que propiciou a nosso munterpro.
até os dias finals do pró- trópico, caritativo, rellglo- atenção pera as comunl- pois, do conrrérle poderão -------------------
ximo 'mê!!. Grande parte 80" a r t í s t i c o, cultural" dades - r e I i g' i o s a s que advir complicações que:
das entidades possuem instrutivo, clenrlftco.Jlteré- mantem escolas e hospitais virão prejudicar' as ,entida
apenas o Iivr,\ caixa, e rlo, recreallvo, esporlivo e as e aos clubes que são em I des que, não atenderem
estão' desfalcadas de. uma associações e stndtceros grande número, que apenas ao chamamento da Nação.

1 '

'

20 Jaehriges Jubilaeum
Am ersten Maerz konnte der Kindergarten

unserer evangelischen Gemeinde sein 20 [aehrigea
Jubilaeum feiern. Es ist Herr, Pastor Weidoer ge'
wesen, der damals dem Wunsche vieler Muetler
nachkam, einen eigenen Kindergarten in der Ge-
meinde, zu gruenden zum Segen der Kinder in ihrer
geistigen und ,religioelen Entwicklung. Laut Proto
koll erschienen am ersten Maefz 1950' nachmirtage
un 3 1/2 Uhr 46 Kinder mit ihren Muettern. Nach
einer Begruessung des Pastors tlrklaerte er, ,daBI
der Kindergarten nicht nur der Ort der Aufbewah·
rung der Ki,nder sei, um den Muettern daheim ihre
Arbeit, zu erleichtern, sonderu der Kindergarten llii
der Ort ei[Jer Vorschule, in welcher das Kind zur

GemeinSchaft, zur Liebe, Treue I!Ind, Gehorsam er·

zogen werdeR soll. Ferner efwàehnte er, das die
Kindergartenarb,eit nicht leicht waere, denn sie er'

fordere ausser Liebe zu 'den 'Kindern, ebensoviel
Treue und Geduld, Ilber auch Vertrauen und Glau·

Sul, 03 de março de 1970.. ben zu GoU. Die erste Kindergaertnerin war Bild ••
as. Arno Henschel - PreSidente 'gard Mayer, .heutige Hildegard Kopiaki. Da die

Arbeit Ilnstrengend war, nahm sie sich Giesel.
Czerniewicz d'azll. Beide gaben ihr' Bestss. Nach
iprem Fortgang !taben sich i'l1ímerwieder gute Kio'
dergaertnerinnen zur VerfueguDg g,estellt. Alle
brachten die ersle Voraussetzung fuer eine gute
Kindt'rgaertnerin mit: LieblII 7;U den Kindern. Diese
w'i>rte konntslll wir hosten, als wir am Montag den
2. Maerz, 'im Hause von Frau Yolanàa W)lhellD
Driessen mit allen gewesenen Kindsrgaertnerinnen
und Helferinnl'!D zusammen kamen um 'Erinnerun
gen' auszutauschen. Es war ein anregend'er und
schoener Nachmittag gewaslÍn.

.

Zum Schluss sei noch er_waehnt, dass vor ,20
Jahren der Kindergarten deli Namen Pestalozzi
erhielt, desaen, Bild den Raum schmueckt.

Pestalozzi bat von 1746 - 1827 gelibt. Da er

eine grosse Liebe fuer die- Kinder hatte, widmete
er sein Leben fuer die Erziehung der Jugend von

kleinsten Kinde angefangen. Er war der Gruender
der ersten Kleinkindersohu_Ie, heute Kindergarten
,enannt. GaUes Segen moege weiter BUB unserem

Kindergarten ruhen wie' es bisher der Fall. war..

8ernBr�o firub�B S. ß. -

I

II�uslria e Cumércià
Cpc.MF 84 429 679

Assembléia Geral Ordinória
Edital de Convocação

Pelo preseDle edital lIe convocllção,. são convi-
1.) - R e f o r m a dos estatutos sociais, com a dildos os senhores acionistas à reunirem-se em

criação di categeria de sócios proprietários. "assembléia geral ordimíria que será realizada em

Não alcançando quorum para as deliberações, nossa séde socillI à Rua Presidente Epitácio Pessôa
na fórlßlI estatutária, rea'liZllr·sl!-á outra assembléia, n 1.207, em Jaraguá do Sul, às lã (quinze) horas
em aegunda convocação, meill hora após, que deli- do dia 30 de mllrço de 1970, para 'deliberarem :sôbre

,

berará com qualquer número de sócios quites,
' (1 seguinte. ORDEM DO DIA.

Jaragui'Í do Sul, .28, de fevereiro de 1970. 1 - Exame, discussiÍo e aprovação do Bllianço
Arronso Gaedke - Presidente Geral, centa de lucros � perdas, encerrados em 31

de Dezembro de 1969 li! relalório da Diretoria é: pllre!=er
do Conselho FisclIl do exercício de 1969.

2. - 'Eleição dos membros do CODselhe Fiscal
para, o exercicio de 1970.

,
.

3. - Outros assuntol! de interêsse da sociedade.
AVISO

O Doutor .Heliodoro Franzoi, Juiz ã. Di�eito Acham·se à disposição dos senhores acionislas,-
da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa no escritório désta sociedade. os documentos a que ---�---------------,-----:

Catarina, na forma da lei etc...
'

se refére o art. 99, do Decréto Lei n. 2,627, de 26 de
FAZ SABER a todos 08 que o présente edital Setembro de _.1940. I

de leilão, com o prazo de vinte liias, virem ou' Jllrllguá d'o Sul, 2ã de f;'evereito. de 1970.
dêle conhecimento tiverem li interessar possa, que Waldemar Grubba, Dir. ::>residente
hão de ser arrematados,' pór quem maia der e

maior lance oferecer, em fr,ente às port.1 do
. Edifício do Forum, no diA 6 de abril vindouro; às
11 ,horas, os ben i.I peDhõ�làdos 80 executado
WALDBMAR ROMALHo., na ação \executi'Va que
lhe move a firma CIA. JDRDAN DE VEICULDS'I
e abaixo descriminados:

a) - UM TERRENO., situado à Rull. Joio Tosini,
"no municfpio de Corupá, desta Comarca, perimetro
urbano, f a Z o D do'· frente com terras do Joio
Wadzinski com 40 metros, travessio dos fundos

C�terrlJ.S
d'e Joãu B8nkhardt, com 30 meU'OI!,

re remándo de um lado' com ,t e r,r a s de Jeão
Ba khardt; com 71,50 metros e ôe outro lado com

ter s de Dtto Gramm, coin .71.50 metrolI, coiltendo
a á:ea de 2.500 m2., ßDiFICADD .com uma CASA
DE \ ADElRA. registrado DO Registro de Imóveis
da marca de Joinville'.

SIM serão os referidos bens arrematados

por em alsis der, o ín a i o r lance oferecer,
pOQe o ser examinados, por quem interêsse tiver,

, DO lo I .em que se acham situados. E para que
,cheg a noticia a público e' conhecimento dos
intere dos, foi expedido o presente edital, que
será ado no local de costume e publicado no

jornal caI_ "Correio do Povo". - Dado é passado
Delta ade de Jaraguá do Sul, aOB dezeoorve
dias d ês de fevereiro do ano de mil nOVtlcentos

. e seten - Eu, (a) Amadeu Mahfud Escrivão, o

8ubscre
(a) Heliodoro Franzoi, Juiz de Direito

A prese cópia confere com o original; dou fé.
Jara do 'Sul, 19 d. fevoreiro de 1970. .

\ O Escrivão, Imadea MBhlud
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EDlJAL DE CONVOCAÇAO . Assembléia Geral Ordinária
'Assembléia Geral Ordlnárill

\ \
Edital de Convocação

De acôrdo com os Éstatutos .socíaís, ficam con- Ficam convidados os sócios a comparecerem iii

vidados as srs ôõcíos I
pare uma Assembléia Gerat uma assembléia geral ordinária, a reellzar-se na séde

Ordinaria, a iealizar.se na séde' locial, à Estrada social, à rua Seme, Maltar, nesta cidade. às, 20 horas
Ilha da Figueira, em jaraguá do Sul, às 9 horas do do dia 3 de abril de 1970, a fim de deliberar sôbre li

dia 26 de abril de 1970, para deliberar söbre a seguinte seguinte ordem do dia: '\
, ordem do dia: 1.0) - Prestação de conras dI Diretori�;\1) -- Pre�lação de contas da Diretoria; 2:) - EleiçãO' do Conselho' Deliberativó, .-

, 2,) - Eleição do Conselho Deliberativo, Dirc:ter!a Näo havendo número em primeira convocação;
e Conselho Fisc�l;

, realizar-se-á uma assembléia, em segunda convocação,
3) - Assuntos d� iDleresse social; ,

meia hora após, que deliberará com qualquer número
Não hllv�ndo número legal na hora IIpra�llda, de sócios quites.

instalar,se éÍ uma assembléia em segunda convocilção, Jaraguá ,�o
'que deliberará com qualquer numero de sócios quites.

Assembléia Geral Exlraordinárla
Ficam convidados os srs, SÓtif1S para ,pllrticipar

de uma Assembléia Geral Extraordinária, a realizar,se
na áéde saciaI, à E5t�ada(lIha 8a Figueira, em Jaraguá
do Sul, às 11 horas do dia 26 de abril de '1970,
afim de deliberIIr, sôbre ii seguinte ordem do dia:

Edital de Leilão

por cota está sendo paga aos inversorEi�
regi'strados até I 27-2-70 I
'Valor da cota, ex-distr.: NCr$1 2,085

�--======='--=-'
Valor do Fundo: NCr$._' 26_5_.74_D.:_,7_7__--l

/

Valor de NCr$100,OO líquidos,'investidos em 15.2.57,

com reinversão d�s distribuições :l'lCr$j 13,3511,00'
Faça seu dinheiro trabalhar para você, investindo no

Fundo Crescinco. e torne�se sócio,das mais sólidas
emprêsas ,do País. ,

Administrado por
BIB S. A.• Investi'mentos, Crédito e Financiamento.
Capilal e Reservas, NCrS'1 8.$1�."1.99. ::J
Carla d. Aulorização do' Banco.Cenlral do 'Brasil nQ 116

IA Rolando ..Jahnke
,;A gen t e au t ô n o m o "reglslradlll no

Banco Central do Brasil .

Avenida Marechal FI.rlanl Peilulõ;40
'J IR AG O í DO S D,L - SC

I nlâ n ci a
.Anos

N.O 2574

Estado de SaI!_ta Catarina

Prefeitura M,unicipal de
\

�araguá do Sul
,o. Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, apela

para a boa oompreensão e a colaboração de todos
os proprie�ários de tl!rrênos baldios, localizados,nO
perímetro urbano, para ·que os mêsmoil sejam lim'
pos, a'fim de qlle durante às festividades ,da'
Páscoa que SI! aproxima dêm um sspéeto oondigno
à cidade.'

,

Dutrossim, pela' colaboração que for dispeo'
sada, antecipa os melhores agradecimentoli.

Jaraguli do Sul, 3 de ,março de' 1970
Haus Gerhard Mayer, Prefenó Municipal

��--------------------------�'-----�
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