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: A nora é do j o r n a I i clamar. Isto porém não
i "Tribuna Crlcíumense" e i isenta de c:llpa o' govêrno.
! nós a transcrevemos eren- ! Se fomos preguiçosos êle,
i dendo . solicitação de el- i foi deaerenctoao".
! iuns Prefeitos sul ist a s. ! EsllI nora, por sua vez,

,
" i Diz o órgão crtetumense.: está sendo Iranlcritll do

Noticiamos _com- �n,tusi-I .

O sr, �eleg'!.da de Poli! fer!do militar que, se não i Resolveram o Delegado ] "O atual go,v�roo e�llIdual INFORME do ESCRITö'·
asmo em uma das últlmas I era seguiu, enrao, em com- i qurzease levar a viatura i e Escrivão, trazer o Jeep,: tem se ornindo barbare- RIO DOS MUNICfDIOS,
edições, declaração do ar.: panbla do escrivão, apre- i como estava, passaria a i no estado como estava e i mente com relação 110 Sul edição n. 202, de marçoDelegado de Polícia 10cIIII semando-se ao Detran, on i entregar o veículo e-ourro] qua II d o chegavam nes ] do Estado. N�o há aqui de 1970 e vem confirmar
- Ten., Hugo Alves Gar, I de se encontravam vários; município, sob 'a alegação i imediações de São Miiuel, i obras que mereçam vulto que nem tudo é temfJ�'t deele, de que-a nossa Dele-I Jeeps dos quais 'um se i de que Jarilguá do Sul não i aquém de Biguaçú, fundiu i das empreendtdas no Norte paz e pros.erJdlde em SalJ.l,a
gacia ?e Policia receberia

'I desti�av.a à jaragu� _do i C?mpÓNava. s
í

q.,
u e r �ma: i'l máquina doIeep, lorn�n ! e Oes�e, ,onde 8� 'co�centra ,?atariDa. Na edição ante

uma viatura para ?ar me- Sul. Apolligeira iuspeção, i vlat�ra, �OIS, os índl(:esi dó-se neceeseno o gum- i u�a �orça co�s!dera.vltl da rl?r, de,mos ao� no�soslhor atendimento a segu- constatou que o veículo i de ínquértros era murro i cho da Inspetoria .que o i maquma �d�lmstratlva do: leltor�s Intormaeões sobre
rença da cidade e da re- ltínhe d

.

u com le- i/eduzido, O sr, Delegado, i rebocou de voJta �à Capt- i sr, Ivo.Sllvelra. i atendimentos do PLAMEG
gião pois até hlÍ poucos 111I· enr

OIS pnet s saPnd i ponderou que isso teria st- i tel, entregando eo Cap. i As nossas rodovias são i ao nosso município e, em, , m e gas os � o', '. .,. d" C' �,

bdias • delegacia lo c a l ainda informado' que II i do, possívelmenre, 110 rem- i Assonlpo Cardoso os do- i lI.s piores e ",anta ata, i c�nsequencla �ece e,!!osabrangia'" manlcípíos pa ' _, � iPo do delegado que an-j eumenros. innll.
. idlversas mentfeateções,

rá serem a'tendidos.· i vl�tura nao estava boa, [rerlorrnente o cup é! r a o i A noticia é d e ver IIS i Os beneficios sdmíníe- i querendo saber, detalhes
.

I POIS, era 1 _J�e� 1964, r_e i cargo, de vez que encon- i contrístedore, pois, mels ] trativos sumlram dequí, ! que não haviam sido di-EIS que, agora, recebe-II formado; Dlngtú-se, entao: Irllra nJis gavelas da De ! uma vez li nossa delega- l depois que o ar, Celso i vulgados na ocasião.
mos do ar, Delegado uma o Delegado, a S.S.V" fil' i legacia cemeuas de ínqué- i cia ficou sem a neceesérle l Ramos deixou o Govêrno. i Pois bem, queremos seDollda .entristecedorll. A l'I�ndo com o Cap. A.�o-! rit.os iniciados e não rer-] vlerura, B. n.ÓS diríamos i A eulpll no f�Ddo pare,ce'! llenter -mals uma vez queSecretaria da Segurllnça mpo, encarregado. das vre i míaedoa e que, no seu i que jllrllgua do .Sul vive; ser das autoridades e or-: somos, desde Junho de
rlldiogr�fara, pare q�e a ;turas, _

ao qua,1 IDformou,! rempo, saiam inquéritos! II sua sorte de município: gãas sulin�s" e'!lbora o: 1969, o �.• COIOClldo, nlldelegaCia mllndllsse a Oa, i que nao poderlll trazer o i na proporção de 4 a 5 i e n I e II d o do Estado de illl,",o da critica seJII o Go· i arreclldaçao do ICM em
pit!!1 um motorista habili· i Jeep, d�do o seu precário i por mês, o que, contudo, i Sanra C III a r i n a e alé i vernador. Nunca, nas épo- i meio de quasi 200 muni
ttldo ,para' receber uma i e s I a d o de con�ervação, i não convenceu o referido! quaDdo só Deus slbe, IIi cas mais necessárlils, nOIl i cípioe e, segundo a publiviatura. '

.

sendo informllllo pelo re- :Cap. Assonipo, nossa sorte pederá mudar. i fizemos sentir junto ao: cação no malutino O ES-
i Govêrno. Sempre sQm�s i TADO, de 8 de, fevereiro

-....,.··---�-----F---
..,-------i pUljilâmines nas, reivindi- ! de 1-970, nós siluamQs em

I'Pr'O)8et"O' d'e' lo're'stam'ento'·: c�ç�es, a �ossa repreSeD�! 94.0 :�ug!lr de are�d.i'menlo
, ; taçao sempre pecou pela i em obras necessarlas ao

,

i desunião fotal, com cllda i nosso desenvolvimento.
E Re'flor'estamento i qual puxando IIS brllsas i Para que os leitores te-

,

'

: para a sua sardinha. ! nham uma idéia de'. como
, ' i E nós, inclusive como i nos úlIlmos qualro anOl, foramInforma a AssesSoria União da mesma data. i imprensa, nos penitencia- i dislribuidas as óbras de·

de Relações Públicas da
O

.

.

: mos. ,.. cumpatibilidade i atendimento 10CIlI,' Irans-

!l
- .,

d 5 I Delegacia da Receita assun!o .1Dteressa! recai também, em nós, de i crevemos
_

os munic1pios

aragua O· U Federal em Florianópo· �os� contnbumtes dO!m�do geral sllentes epre·!q�e compo.e o Litoral de
rs D tI' Imposto de renda - i gUlçosos qUllndo se traIa: Sao FranCISco do Sul, a

. .. �._ ., i ;osiue:e �/�i7�- el :� pes�oas fisioas e juridi- i de pressionar, exigIr, re- 'saber:
Segunda-feIra u It I ma: reUlllao, em prmcíplos, de.:

d'
�

�b
,q

cas - que fizeram in- i M uni C I p i o .,0 de Obras Vllôr ICr$ Ordom d.reuniu se a FIDESC -: abril tendo por· anfitrião, Ispoe so re a aprova- .: .t"dimllil

rundação Intermunicipal i o :dinâmico Prefeito Ed ção de projetos de flo· vestimentos em flores-! Araqu!lri 4 260.438,39
para o Desenvolvimento i mar Renê Evers. restamento e refloresta- tamento. e re!loresta-j Barra Velha ç 6 254.,85,34
de Santa. Cararina, presi i

C
.

d
mentö, visando ao 00· mento, no penodo de: Garuva 4 35.500,00di�a pelo ex Prefeito de: 3a. onvenção e nhecimentIo de incenti· 30 de novembro de! Guaramirim 2 13.990,70soa0, Ben t o do ,Sul� .�r.: Associações vos fiscais, foi publicado 1968 até 10 de dezem-: jaraguá do Sul (7. lugar) 3 79614,00 94. lugartr!��e B���:r, Ja�a;::D1�� I Comerciais no Diário Ofioial da bro de 1969. I�!-e-- (1. lugar) II' 1.4áã.565,34 4. lugar

Sul�]8 municípios que: D' 14 d corrente iMassaranduba' 2 17,500,00
cS�mpo� a !,IDESC, de::sde i reu�i�am se

o

as Assodll: : São Francisco,do Sul 6 142.024,53110 FriJnclsco do Sul até: - . .

I: 05 h d 1Mafra, passando pelo vi·iç'!e:s Comerctals e,lnd,us- Ban c o evantou! c roe er
,

,3,000,00
zinho muniC1pio de Pome i Irlals de

d
I °d mu��c::���� 'i E, mais. Em outras regiões, pOdemos destllcar,rode. Importantes assuntos i cOtm�reen en o OI do Ita : outros' municípios que se viram beneficladds com; ca armense e va e

I d b: 'b
.

.

,'foram tratados com reia,;' í A
.-

e' a ·"a a tota e ro o
,o ras tals como:

- ; Ja . reuDlao CJ • 'U i �çao aos. pr?blemlls de �a- i se realizar e leve como
.

.

i Palhoçll 9di.mumcíp!o, _

tendo ,sido i local II aprezível cidade ,! Paulo Lopes 4eleIla Comlssao composla i de. Brusque.. Na ocasião F O R T A L E Z A - O Iodo o restanre' era em 1 '

pelo Vice Prefeito, de ja· i foram ventilados impor. Banck of London comple. cheques, que dão poderão i BlumeDéIU (2. lugar) 1!
raguá do Sul, sr. Eugênio i taDIes assuntos das várias lou o levantamento total ser descontados. A policia: Haja! 11
Vítor Schmöckel, dr. Deo, i comunidades com explI' do dinheiro roubado se- conta IIpenas com umllilndaial 4baldino de AII�rade, ��. i dientes aos Governos fe· gun�lI-feira, .

quando sua impressão digilal encon· i Taió 5lessor do Prefeito MUDlCI-: dual, estadual e aUlarquias; camIOneta IOI assaltada n,a trada na camioneta assai : Oriciuma \ 13pai de PomerClde e Arno: A delegação de Jaragua zonll do por-lo de Mucurt : tllda para tentar idenlificllr: B
J •

5Eoke, assessor do Prefeito! do Sul foi chefiadll pelo pe, constlltando que �S! 05 a u t o r e s, junlamenle! �guaçu .Harald KarrlÍann, que de : sr Eggon João da Silva ladrões levaram 628 mil,:
f I d ; RIO Negrmho ' 4

verá estudar a reformadoipr�sidenre da ACIJ e tev�' 838 cruzeiros novos e ã4!cf�ml os rebtralos-dlla o.siLages 16': . : elos com IIse na escn'; _est.at�to da fundação, na i como. acessores os srs. centavos, mlls a millor i ção do motorista e dos i Sao Benlo do Sul 4
proxlma 3a. feira, em Po- i R o d o I f o Hufenuessler, parte do volume erga e'!l i funcionlÍrios assllllados.i Florianópolis 27Inerode. Oom a, conclusão: Wander Weege, Rubens cheques, Apenlls 9 mIl:, . _ ;
de lais estudos foi eleita i Nicoluzzi Horsl 5 t e i n, cruzeiros covos em dinhei· i Sete suspellos e�tao pre· i Os leitores que nos escreveram, sabeDdo dela
• cidade· de Mafra, que! 0110 K. de Oliveira ,e Eu· ro foram conseguidos pe,! S08, mas n,ada fOI provado: lhes, analisem o critério de alendimento adotado pelodeverá sediar II próxima: gênio Vítor Schmöckel. los ladrões. sendo que (contra nenhum' deles. 'PLAMEG, nos 4 IInos de governo do sr. Ivo Silveirll.

Deleg'a
de Policia,

ara

R�un e-s e em

602.320,54
106.315,86

1.428,671,65
1.7M.9zí!,94
387.557,06
425,841,22
818,360,45
679.919,89
46í!.37i,98

2.163.265,50
346448.40

8,907.100,74

Fotocópias
Só no F"UTU

I

AS MELHORES! PELO MENOR PREÇO ,Reconhecidas em Qualquer Cartório---------------------------------,--------------------------------�

.,Apenas
NCr$ 1,00

LUS'S
lnslanlaneas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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VENDE·SE
Um Caminhão
Mercedes Benz'

"COHRflO DO POVO"
flndoçö.: /ir/ur Muller - 1919

Empreu Jornalística
"COlt'elo do POYO". LIda.

• 1970·
Diretor

Eugênio Vitor Schmöckel

ASSIN�TURA:
Aaual . • • • NCrS 10.00
Semestre • • • NCr' 11,20
Avulso. • . • NCrS 0,20
Número atrH.ll0 • NCrS O,�2

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

-

Alfonso Buhr
Rua Preso Bp. Pessoa, 71.

Jarbguá do Sul

BNDBABÇO:
Cau.. Postal, III

IIvenida Mal. Deodoro, 210
Jaraguá do SUl • S. Catarina

KOHlIßeH 81 IR�dslria �e. Máquinas flétri�BB
C.G.C.M.F. 84 435 007/001

RELATORIO DA DIRETORIA

I

ATIV o
DIspoIllei

Caixa e Bancos
RealizArei I clrlo prazo

CHemls, almoxarifado e
Acionistas c/subscrição

R.allz61el D longo praZD
,Cauções, Impréstimo ele
trobrãs, empréstimo com·

pulsório, obrigações do Te'
souro Nacional
Inle.limenlos

Sudepe, sudene, embratur,
Fundesc e decreto·lei 157
'.oblllzlções

Imóf8is, construçõss, cons
truções em" andamento;
máquinall I instalaçõés,"
máquinu Im fabriöação,
ferramentas mMeis e IIten
silios e geiClllos

RlsHlla�a Pendente
Prêmioil de Seguros a Vencer

Compensiçãa
Caução tia diretoria e

contratos de seguro

119.623,8'

2.998.U9,06

22.613,77

U6.163,60

U75.913,99

15.028,53

1.852.100.00
6.429.952.79

I

PASSIVO,

liD Eliglrel
Oá'pital
FundaI p Reserus
'Eiigivel 8 curla praza

Fornecedores, responsabi·
lidades di'e,fllas, ti t u lOB
descontados, credores es'

peciais, contas correntes e

bancos etas. garantidas
Exigi,el a longo prazo

Bancos- etas. garantidas
Resullado Pendeate

Lucro a disposição da ÂS'
sembléia

1.000.050.00
239 714.�9 1.239.764,99

2.266.499,11

415.057,20

656.531,49 )

�B �'QA'========�==�������----�----------------�---------------------------------------------------------------------

ôäbedo die 21-3-1970

Edital de LeilãoCallPensacão
Caução da O i r e t o r i a e

Oontratcs de Seguros

Deapesas Ad-'
minístratisaa
Despeaas Fa
bricação

-----------... P r o v i s ii. o p/
Correio do Povo De,. Du'ido.

Fundo de De-
um Jornal a

prec. Diesrsos
Serric;o do Povo P e r d II S de

..... , ...... Vendu do A-
tivo Imobilizado
Manut. de Ca
pital de Giro
Próprio
Lucro a dispo
sição da As"
sembléiaSenhores Aoionista.

Temos a satisfação de prestar·lhes contas das
ati,idades da emprêsa no éxercioio de 1969.

E subllletemos a apreciação de V. Sas .• o Ba
lanço Geral, e oonta de LUOROS E PERDAS
enceuado em 31 de dezembro de 1969 e também
o ,PíÍrecer do Conselho Fiscal.
( Vendas'

A dedicação e o aperfelçoamento de nossos

produtos nos deram um aumento nas vendas de
53,80%.

•

_ LANQAMENTO NOVO •

Para melhor ateÍldeIi e satisfazer noasos clien- Jaraguá do Sul (SC), 31 de dezembro de 1969

tss, lançamos 1:10 exercícib findo, motores trifásicos Heinz Rodolfo -Kohlbaeh - Diretor Presidente
blindados de 3.4 e 5 OVo Ilsa Kohlbach - Diretor Vice-Presidente

ACIONISTAS Rubens Nicoluzzi - Diretor Comeroial
Em 31.1268, o capital era de NCr$ 450.000,00, Milton Kohlbach - Diretor Industrial

O Arthur Rode - Diretor A,djuntoconforme deliberação da AGE de 2 04-69, foi ele'
Ernesto Bertsch _ Diretor Adjunto.ado para NOr$ 1.000.050,00, com a utilizoc,ão (l)de

C bl d dreserva8 não tributáveis, conforme dispõem o De- AdehÍlar Max Eggert - Técnico em on la i i a e

creta-Lei n.O 401. de 3012-68, e também ho�ve
CRC-SC 4190

,

8ubsc;���u_��s u��o�����iCMãO de 77% e uma d;lI- ��!�s:�! ��a��eN��h���h F�����dústria Luiz Kienen S.A Ind. e Com. de Bebidas
trrbuição de Dividendos de '18,60%. de Máquinas Elélriélls, havendo examtnedo o belançoCONSIDERAQÕES FINAIS geral e demais coutes relativos ao exercício encerra-

Para finalizar iste sucinto relatório queremos do em 31.12.69, e encontrado ludo em boa ordem, é
destacar aqui n0880S agradecimentos a -todos que de parecer que sejam qp�ov!!dos pela !Assem,bléiat ,Fic'am convilla�os os Senhores 'Acionistas panoa tem auxiliado, "'funcionirios, vendedores, rspre- Ger!!I, !!S

Icöntlls e todos os atos da 9ireloria deren- ra participarem de uma assembléia geral ordíná-,

sententes, acionistas, clientes, fornecedores, e outros re o exercício. ria, a realizar se no dia 29 de abril de 1970, à.que de maneira direta ou indireta. oontribuiram Jaraguá do Sul (SC), 23 de fevereiro. de 1970 15 horas, na sede social, à Av. Mal. Deodoro dapara os rlsultàdos obtidu.
.

.

Wolfg!!ng Weege Fonseca, 657, em Jaraguá do Sul, afim de apreciarJaraguá do, Sul (SC), 20 de fevert'iro da 1970 Durval Merceno a seguinte
Heinz Rodolfo Kohlbach - Diretor Preside.ate Walle� Carlos Herlei .

IIse Kohlbach .:.... Diretor Vice-Prellidente 1.0)
Rubens Nicolazzi - Diretor Oomereíal

CMilton Kohlbach - Dir�tor Indu�trial Roeder S A Agr Iod omArthur Rode - Diretor AdJunto •••••

Ernesto Bartsoh - Diretor Adjunto

I C.G.O.M.F. 84 432 202/001

.

BA LA N ç O G E R A L _ Encerrado em Assembléia Geral ,Ordinária

31 de dezembro de 1969' Edital de Convocação
Pêlo presente ficam convidados' os srl.· acio·

nistas desta Sociedade li comparecerem à assem
bléia geral ordinária a realizar-se em nossa sede
social, às 10 horas, do dia 26 de abril próximo
vindouro, a fim de deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA
1) - Aprovação do balanço e respectivas contas do

exercício 'de 1969;
2) - Eleição do Conselho Fisca!;
3) - AIIBuntos diversos.

A VISO
Acham-se a disposição dos srs. acionistas

os decumentos a que sa refere o art.° 99 do de
creto-Ie! n.· 2627 de 26/09/40.

Járaguá .do Spl, 16 de março de 1970
Gerhardt Roeder - mr@tor gerenta

1.852.100,00
6.429.952.79

Demonstração da Conta Lucros e Perdas
encerrado em 31 de dezembro de 1969

DÉBITOS

803.524,38

1.364.167,00

6p.763,49

93.764,22

13.418,97

656.531.49 8.015.617,37

'CRÉDITOS
Receita opera
cional bruta
Receita extra

operacional, e

Fundo para
devedores du
vidosos (reversão)

U59.175,94

56.441.43

O Doutor Heliodoro Franzo], Juiz de Direito
da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, na forma da lei etc...

FAZ SABER a todos os que o presente edital
de leilão, com - o prazo de vinte días, virem ou
dêle conhecimento tiverem e ínteressar possa, que
hão de ser arrematados, por quem mais der e
maior rlance oferecer, em frente às portae do
Edificio do Forum. no dia 6 de abril vindouro, às
11 horas, -os ben s penhorados ao executado
WALDBMAR ROMALHO, na ação executiva que
lhe move a firma OlA. JORDAN DE VEICULOS,
e abaixo descriminados:

a) - UM TBRR:ENO, situado à Rua João Tosini,
no município de Gorupá, desta Comarca, perimetroI urbano, f a zen d o frente com terras de Joio
Wadzinski com 40 metros, travessão dos fundea
com terras de João Bankhardt, com 30 metros,
extremando de um lado com t e r r a s de João
Bankhardt, com 71,50 metros e de .outro lado com
terras de Otto Gramm, com 71,50 ínetros, contendo
a área ãe 2.500 m2., EDIFICADO com uma CASA
DE MADEIRA. registrado no Registro de Imóvei.
da Comarca de Joinville.

ASSIM serão os referidos bens arrematados
por quem mais der e m a i o r lance oferecer,
podendo ser examinados, por quem ínterêsse tiver,
no local em que se acham situados. E para que
chegue a noticia a público e conhecimento d08
íutereasados, foi expedido o presente edital, que
será afixado no local de costumo 6 publicado no
jornal local "Oorreío do Povo". - Dado e passado
nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos dezenove
díes do mês de fevereiro do _ ano de mil novecentos
e setenta. - Eu, (a) Amadeu Mahfud Escrivão, o
subscrevi. '

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

Jaraguá do Sul, 19 de ·fevereiro de 1970.
O Escrivão, Amadeu Mahlud

2x3

Edital de Convocação
Assembléia Geral Ordinária

ORDEM DODIA
Apreciação do relarörlo, balanço de parece'; do
Conselho Pise!!l. do exercício éncerredo a 15/08/69

2.0) Eleição da nova Diretorill
3.0) Eleiçiio do Conselho Fiscal
4,0) Assuntos Diversos'

NOTcA:- Acham·se à Disposição dos Senhorts
Acionistas, os documenlos de que Irllta o artiio 99.
do decreto lei 2.627, de 26/09/40.

Jaraguá do Sul, 02 de fevereiro de 1970
Luiz Kienen S.A. Indústria e Com. de Beb,
Gerhardt A. E. Lessmann, Dir. Comercial

Assembléia Geral Extraordinária
São convidados os senhores acionistas da Pir

mIl Luiz Kienen S.A. Indústria e Comércio de Bebidas"
para a assembléia geral exlröordinária a realiz!!r-se no
dia 2� de IIbril de 1970, às 15 horas, na sede social
{i Av. Mal. Deodoro da Ponseca, 657,/ nest!! cidade,
II fim de apreci!!rem a seguinte,

)
_

ORDEM DO DIA:-
.

a)· Aumento do Capitlll, com aproveilamenlo de reservilllS
b). Alteração Parcial dos ESlatuloS
c)· Assuntos Diversos

,

Jaraguá do Sul, 02 d� fevereiro de 1970
Luiz Kienen S.A. Ind. e Com de Bebidlls
Gerh!!rdt A. E. Lessm!!nn - Dir. Comercial

C.G.C.M.F. 84-430·016/001
Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação

'Capri Induslrial,S.A.
Instituto' de Idiomas YÁZIGI

Pelo presente edital, convidamos os senhores
acionista. para reunirem-se em Assembléia Geral
Ordi�ria._na sede social, à Rua Expedicionário
João'Zapella n. 214. nesta cidade, às 10 horas do
dia 26 de Abril de 1970, para deliberarem sôbre a

seguinte ORDEM DO DIA \

1.0) Exame, discussão e votação do Balanço Geral.
Relatório da Diretoria, demonstração da con
ta de Lucros e Perqas, parecer do Conselho
Fiscal e demais dúcumentos reftlrentes ao

exercício so<::ial encerrado em 31 de d1ezem-
bro de 1969;

.

2.0) Outros assuntas de interêsse social
NOTA: Acham·se à disposição dos senhores acio-

nistas, no escritório desta sociedade, os do
cumentos a que s�efere o Art. 99, do Decreto
Lei n.' 2627; de 26 de setembro de 1940.

Jaraguá do Sul, em 16 de março do 1970
Octaeilio P. Ramos, Diretor Comercial

Mat:rícúlas Abertas
CURSOS: Inglês, Alemão e Inglês p/pré-Adole·

centes de 8 a 12 anos

MÉTODOS: Audio·Visual - Lingual - Livros e

Discos

Curso completo em 18 mêses.
Processo rápido e moderno.

''''''_'_ , ,.

Informações e Matrículas na RELOJOARIA HERTEL
No Horário Comercial

Horáriod� no período da tarde e a noite. ,

Obs.: Se tiveres um pouco de tempo aproveite,
faça êste curso, mais tarde lhe trará beneficios.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Celcscdeíxasocemaisbonita.

i

S A 'I'rabalhíatas, Obrigações
• • ITrabalhilltaa, Adioional Lei

1474/51, Obrigações do Te
souro Naoional e flepósitos
Oaucionados

In.estlmentos
Participação em Emprêsas,
Sudene, Sudepe, Fundese,
Adioional B.N.D.E. e 'Adi
eieaal Decreto nr. 157/67

Ião ExlOire I
Capital Social
Fundo p/Devedores Duvi
dõsos, Fundo J1e Deprecia
ção, Fundo Depreciaçâo=
Cta. Reavaliação, Fundo p/
Indenizações Trabalhistas,
Fundo Espeoial Aumento
Capital .....Lei 4357, Fundo
de Rsàvalíação+Leí 4357
e Fundo de Reserva

. Eiigivel 8 curto prazoG e r a 1- Títulos Desoontados. Oon
tas a pagar, Empréstimo
p/Custeia lõdustrial, Re

tenção na Fonte, Bradesco
Cts. Finanoiamento e C/

5.886,75 'Correntes
Eliolvel a lonoo prazo

Banco do Brasil-Financ.
Fundesc

"

Cia. Catarinense-Cta. Fi·
139.194,47 nanciamenlo
35.965.28 175.159,75

Resullados Pendentes
A Disposição da Assembléia

É natural que você seja mais bonita.
Você vive mais descansada num mundo

iluminado: a máquina delavaracabou com

o Iesco-leseo do tanque; sua roupa é passa
.da com ferro elétrico levíssimo, em vez de
ser prensada por um monstro a carvão,
hoje, você não tem que bancar a halterofi
lista; e quando tira o pó dos möveís, êle
não a sufoca, nem fica em sua roupa - fica
no aspirador. ,

Assim você tem mais tempo para o seca

dor de cabelos ou para ficar mais bonita e

por dentro, sabendo do mundo pelo rádio e

pela televisão.
Mais uma etapa de desenvofvwent6do Govêmo Ivo Silveira

Capri Industrial
InBcrltll no C.G.C.M.�. Bob nr. 84 430 016/001

Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas:
Temos a satisfação de submeter à apreciaçao

de V, Bas. o Balanço Geral, Demonstração da Conta
de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal,
relativos 80 exercício enoerrado em 31 ds Dezem·

bro de 1969, conforme preceitua dispositivos legais
e elta tu tãrioa.

Alrné. o exame dêsses documentos poderão
os aenhores acionietaa 'formar um juizo exato sôbre
o movimento dos negócios desta. sociedade e sua

correspondente situação econômica-fínaneeiea.
Ooloeando-nos desde jä a inteira disposição

dos senhores acíonistaa, para quaisquer esclareci

mentos julgados necessärios, visto termos o prazer
de pormenorizar tudo quanto nos fôr solicitado,

Jaraguä do Sul. em 24 de Fevereiro de 1970.
Octacilio P. Ramos, Diretor Oomercial

Hiládio Chiodini, Diretor Téonico

B-a I a n ço
encerrado em 31 de Dezembro de 1969

ATIVO
Dlsponi,el

t

Caixa e Banoos
Imobilizado

Mâquinaa e Instalações,
Veíclllds, Móveis e Utensi·
lios, Bens Imóveis, Cons'
truções e Benfeitorias
Ativo Imobilizado

Realizável 8 curto prazo
Duplicatas a Receber e CI
Correntes
Meroadorias - Inventârio

Realizáyel 8 10100 prazo
Obrigações E I e t r o b r á s,

Depósito p/ Indenizações

76.174,69
79.497,89 155.67:!,58 L Pd"Demonst�ação da Conta" ucros e er as

Encerrada em 31 de Dezembro de 1969

Com o corpo descansado, pode repousar
o espírito ouvindo umdíseo na vitrola, uma
fita no gravador, ou vendo um filme no

cinema.
É para que tudo isso aconteça que existe

Celesc. Não é um creme de beleza.
CELESC quer dizer Centrais Elétricas de

Santa Catarina, emprêsa desenvolvida du
rante a administração Ivo Silveira e respon
sável por uma vida mais bonita em 92%
do nosso Estado. Sem nenhumfavor a você.
Porque aCelese

Âé do povo. ;
. i:

Cuide do que é seu.celese6
Prodúzind.o energia, criando o progresso••

P A-8 81 VO

10.:J03,93
348.911.42

José fmmeß�õrfer S. ß: Indústria '8 Comérci�
ASSEMBLÉIA àERAL ORDINÁRIA. I

Edilal de Convocação
--"Pelo presente 'ficam convidados os ôrs, acionis�

tas desta sociedade a ccmoerecerem a Assembléia
Geral Ordinäria. a realizar-se na séde soctel, Ru.!.
Mel, Deodoro da Fonsêca. 23 em Ieragué do Sul, as
13 horas do dia 25 de abril, aflm de deliberarem
sôbre a seguinte ordem do die:

1.0) Aprovação do balanço e contas do exercí
cio de 1969.

2.°) Eleição .do Conselho Fiscal.

3.0) Assuntos de Interesse da Sociedade.

jaraguiÍ do Sul, 05 de março de 1�70.
Augusta Emmendörfer, Presidente

Achem-se à disposição dos ôrs. acionistas, os

documentos a que se refere o artigo 99 do decreto
Lei 2.627, de 2609 40_

180.0CO,00

:!0.299,17 200.299,17

.

-',

Alberto Balllr S/A.ln�ústria e Comércio
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Edital de Convocação.
Pelo presente ficam convidados os Srs, acío

nístas desta Sociedade a comparecerem a Assem
bléia Geral Ordinária, a realizar-se ria séde social,
Rua Mal. Deodoro da Fonsêca, 739 em Jaraguä
do Sul, as 15 horas do día 25 de abril, ar; de
deliberarem sôbre a seguinte ordem do dip \

L°) Aprovação do balanço CI conta dI �xer

cicio de 1969_
2.°) Eleição do Conselho FisCRI.
3.°) Assuntos de ínteresse da Sociedaé rJaraguä do Sul, 05 de março dé 19'
ALBERTO BAUER, Presidente

Acham-sé à - disposição dos srs.: ac' ,

os" documentos 8 qUI! se refere' o artigo 9!
ereto-Lei 7.6�7, de 2609·40.

44.500,00

10.000,00

348.911.42

8erßDf�o firu�ba S. ß.: - la�ústria e Cume"
CGC. MF 84 429 679

Assembléia Geral Ordinário

1.888,41

r (
Edital de--Convocoção

Pelo presente. edital de convocação, são COI"Vi-
dados os eeahores acionistas à reunirer -

\assembléia geral ordinária que será realla
nossa séde social à Rua Presidente Epltéelo

.

n 1207, em jaraguá do Sul, às 15 (quinze
do dle 30 de março de 1970, pare deliberare:
II 3eguinte, ORDEM DO DIA,
� '. - Exame, discussão e eproveção do B\
Geral, conta de lucros e perdes, encerrados
de Dezembro de 1969 e relatório da Diretoria e p
do Conselho Fi5cal do exercício de 1969.

2. - Eleição dos membros do Conselho ,

pera o exerctcío de 1970.
3. - Outros essuntoe de ínterêsse da socie

AVISO
. Achem-ee à disposi�ão dos senhores acioni

no escritório désta sociedade, 05 documentos a

se refére o art, 99, do Deeréro Lei 'n. 2.627, de 26 �
Setembro de 1940. .'

jaraguá do Sul, 25 de Fevereiro de 1970.
Waldemar Grubba, Dir. ::>residenli

f

crédlJDébitoContas
Despesas Ftnanceiras, Des'
pêsas de Fabricação, Des

p ê Pli s AdDlinistrativas,
Despesas Comerciais, Dss
pêsas 'I'ríbutârias, Material
de Embalagem, Fundo p/
Devedores Duvidósos, Fun
do. de Depreciação, Fundo
Depreciação-Cta. Reava

liação, a disposição da As·
sembléia Geral
Mercadorias, Reversãc dó
Fundo p/Devedores Duví
dösos, Descontos AuferldoR
e Juros Auferidos

259.871,46

259871.46

259871.46 259_871,46

Jaraguä do Sul, em 31 de Dezembro de 11169
-Octacilío P. Rumos, Diretor Comercial

Hilâdio Chiodini, Diretor Técnico
Eugênio Vítor Sohmöckel, Contador reg. sob
nr. 160i no CRC-SC e D.E.C. sob nr· 51083

y Parecer do Conselho Fiscal
Os abaixo assinados, Membros do Conselho

Fisoal da firma CAPRI INDUSTRIAL S.A., haven·
do examinado detidamente os livros /e documentos

que compõem as peQas do Balanço Geral encerrado
em dat'a de 31 de Dezembro de 1969, encontrando
tudo .em perfeita ordem, são de parecet' que os

referidos atos devam Ber aprovados pela Assembléia
Geral Ordinäria a realizar se próximamente,

Jaraguä do Sul, em �4 de Fevereiro de 1970
HANS Gj:RHARD MAYER
IRIO .CARLOS PIAZERA

ALVARO HERING

86.753,16

54500,00

7359.09

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LUIZ' ,KI,EIIE'.' 's A ,u Antes �e d-:cidir , II
It sua'aphcaçao na Suclene II

,IND. E COM. DE (BEBID1AS' II (arts. 34/18), considere I'
II a enorl!le valorização II
I' das açoes das' II

II emp:rês�s industriais ' tl

tl do Governo: II

I' C• sId '

gi N' I'
.

tl
la. I erur ea . aCiona: qU,em tInha IIII 1 ação em LO de janeiro de 1958, p o s s u i

'I' hoje 184 ações!
-

,

,

'

tl C�a. Vale do Rio Doce: quem ttnhe 1 ação I',
II em'l.o_de janeiro de 1958, possui hoje I'150 açoes!
'II Petrobrás: quem tinha 1 a9ão em 1.° de tl
I' janeiro de 1958, possui hoje lß-4 ações! li

',I,' Sem falar lOS di.ldendos paaas, sem 'alar na valorização II
c:::::oc::::oc::::::o.:.-c:::::.c::::::oc::::::o unitária dIS ações! I'M U D- A -

5 tl Hoje, a Cia. Síderúrglea Nacional, bem como ,
" II a Cia. Vale do Rio Doce, be m c o II) o a II

Frutl'�,., e O'''.lIIe"t.,.
/

II J>róp�ia SUDEN�, sia OS maiores aclonls'as 4a maior II
"

. 'II Ißd�stnll de toda o lordeste : a USI�A. II '

Lar�nf�lras, Pe?e�Uelro.,- II Seja você também! Além diSSO, \ ainda hoje, IIKaklselro8, Maelelras, Ja' II sua firma pode ser acionista da tJSfBA' seil IIbotic�beiras, et�. :Roseir�8 'I
desembôlso alguml Como? chame hoje mesmo

Dahlias, CamélIas, CODI- um representante direto da "
feras., Pfllmeiras, ete., ete, II Usin. Siderúrgica da Bahia S. A.' II
PEÇAM CATÃLOGO " "

ILUSTRADO "USISA Repr. p/Santa Catarina
. �,

" VICENTE DE PAULA II.

Leopoldo Seidel
1" Avenida Mal. Deodoro, 203 "

_ CORUPÃ _

II
Caixa Postal, 178 (Fone, 399 '. II

________-...! c:::::oc::::>�c:::::ooc:::::o " Jaraguá dO,Sul - S,O. n
, " 0=========0========='=0

Clube At�,�t�co B�,e.pendi\ SOClmßDf Rf�RfßIIUß f DfSPORIIUß "UIIÓRIß"
_

.' Assem�lela Geral Ordl�ana
.

EDITAL DE CONVOCAÇAO
"

Edital de Convocaçao
Ficam convtdados OIS aöclos a comparecerem a

uma aesembléla 2'eral ordínérta, a reellzar-ee ne séde De acôrdo com OIS, eereturoe sociais, ficam con

sectal, à rue Seme MaIlIIr, nesta cidade. às 20 horas vídedos OS srs, Sócios para uma Aesembléta Geral
do dia 15 de ebrll de 1970, a fim de dellberar sõbre a Ordlnéríe; a reeltzer-se 'na séde social, à Estrada
seguinte ordem do dle: Ilha da Figueird, em JilrögiIá do Sul, às 9 horas do

Lo) _ Prestação de contas dll Díretorte;' dia 26 de abrll de 1970, para deliberar sôbre a segulnre
2,°) _ Eleição do Conselho Deliberillivo. ordem do dill:

Niio havendo número em primeira convocação, '1,) -- Prestllção de contse da Diretoria; .

reeltzar-se-é uma assembléia, em segunda convocação, 2), - Eleição do Conselho Dellberatívo, Diretoria
meia hora após, que deltberaré com qualquer número e Conselho Fiscal;

.

de sócios .qultes. .
3) -:- Assuntos de Interesse social;

Jarllguá do Sul, 03 de março de 1970. Não havendo número legal na hora, ilprll:iada,
IIS. ArDO Henschel -:- Presidente Instaler se á uma assembléia em segunda convocação,

MADESUL>Ind..ecomoLtda.I---,-'
que deltberaré com qualquer numerode sócios quites.

'A I e'n-ç a- o Assembléia Geral Extraordinária

Rua Cei Procopio Gomes de Oliveira 1 587 'Picam convidados os srs. Sócios pare participar
•

,
,

"

....:....:.. de uma Assembléia Geral Extraordinäria, a realizar-se

Vende-se diversos totes, na séde social, à ESlrada Ilha dll Figueira, em Jaraguá

rr====='===========================-"",.I . do Sul, às 11 horas do dia 26 de abril de 1970,
Beira-Rio. afim de deliberar sôbre li seguinte ordem do dia:

Informações _ Hilo Gonçalves, ' 1:)' - R e f o r '_111l dos, �statutos .so�i.lÍis, com a

, cneçao da cetegona de SOCIOS propnetanos.

-'------j-----------..;_,-.----,---=. Não. alcançando quorum para as deliberações.
Paulo Wagner S A. Lavoura ComérCIO e Industna ne Iórme estennéríe, realizar-se-á eurra assembléia

" ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
em s�gunda convocaçã?, meia ho!a. após" :que delí-

. berara com qualquer numero de SOClOS qUites,
'

Edital de Convocação JaraguéÍ do Sul, 28 de fevereiro de,1970. "

Pelo- presente' ficam convidado. os Srs. acio Affonso Gaedke _ Presiden!e
nist81 desta Sociedade a éomparecerem a Assem
bléia Geral Ordinária, a realizar se na séde social,
Jacú.Assú, em Guaramirim ali 16 horal do dia 25 de A t J

"

S/Aabril de 1970, a,fim de deliberarem sôbre II. seguinte U O aragua •

ordem do dia: ' / Indústria e C.omércio
1.0) Aprovação dO' balanço iii contas do 'exer, Assembléia .Geral Ordinária

"

Ôfció de 1969, .

'

� ,

2.0) Bfeição do Con8",lho Fiscal. Eçjital deConvocação
3,0) AS8untos de intere8se da Sociedade. Pelo presente ficam convidados os Srs. -acionistas

Jaraguá do Sul, 05 de 'março de 1970. desta SOCiedade a· comparecerem à Assembléill Geral
AFFONSO WAGNER, Presidente Ordinária, a realizar-se na séde sociál. na Av. _Mal.

Acham-se à disposicão dos IJrS. acionistas, os Deodoro da Fonsecil. 991 em Jaraguá do Sul, ás 14

docu�entos a que se refere o artigo 99 do decre- horas do diá 25 de c1bril, - afim de deliberarem �ôbre
to-Lei 2,627, de 26 0940. a seguinte ordem do dia:

'
'

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ _ OORUPÃ

�_....�����
10) Aprovllção do balanço e contas do 'i!xercfcio

R' 'dA' D'
' de 1969.

eSI enOla': r. Nenu Ram08, f'19

I IL
o

- A1l � 20) Eleição do Conselho Fiscal. -

CO_UPA - 8Al!!II':rA- CA:rARINA r o lllllll \We .,J(ü)lllllal. 150) As�unlos de interê5se,da Sociedade,
,____________________ Jaragua do Sul, 05, de março de 1970.
'\, '

Alu Barg, 'Presidente
�

" 't ADVOGADO nos fôros de Acham-se ii disposição dos srs. ilcionistas, OI
, \ --I"

São Paulo - Guanabara - Estado do Rio de dC?cumentos ii Que se refere o artigo -99_ do decreto·

R t
- t Janeiro - Brssilia. Ie: 2627, de 26/09/40.

epresen açao , Processamentos perante quaisquer Mi, �_.::;. .

Elep}ento residente em CURITIBA, t _�:t�!�:i. Autarquias � Repartições Públicas �
• .'

.

registrado no CORE do PR. deseja re· &
E
.,.'

C
.

I
} Dp. ReJ.noldo Mu.....

presentar firmas de�ta cidade naquela { sC�ltoFuO I. entra I,

J II' , II '

CAPITAL à base de comissões.' Fayor � �vemda raDkl!n RooE!9velt, 23 _ Grupo 303
..

ADVOGADO

dirigir-se ao Sr. A. J. da Silva.
f (Fone. 52·1894) .' .

.

===lk===

Cal'x P I I I'398 � Z C - 39
.

'

\ E8critório ao lado da Prefeitura
a of a,

�'iO
de Janeiro

��
,

CURITIBA _ PARANÁ . &160,0 óa GUANABARA., .

. \.
JARAGUÃ DO SUL

-- '-��� "

�

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 657 - J A R A G U Á 'D O -S UL, SC

Fone 235

Fabric8nies de:
"

Licôres, Refrescos, Guaranás, Sóda Limonada, Sóda' Uva,
Gasosas, Xaropes, Bitter, Vinho de Laranja. -

� Distribaidóres de: Produtos ANTARCTI,CA
Chopp, Guaraná Antarctica, Sóda Limonada, Água Tônica,

Club Sóda, Guaraná Caçula, Pilsen Extra, Faixa, MilIzbier, Porter. '

Revendedores' de:
r

cÓ�Q.� C o I a, Fanta, Água Mineral, Vinagre,
.Oonhaques, Cinzano, Martini, Licôres, Dubar e Chocoleite.

Whisky,

�tende com prestes. a easam�tos, festas e' bailes.
Kienen liefert seine Produkte prompt für Hochzeítea, FeBte und Ball

- Besuchen Sie uns oder Telefonieren sie an '235 -li"II�----------------------------------

�--------�------------�---------

1 Agora em Jaraguá
\ �erna lndust�;: ;e:::;:::ento\j
,I de Madeiras. ASSOALHOS: FORROS,

LAMBRIS, PAREDES :QIVISORIAR p,
RESIDÊNCIAS E ESCRITORIOS,
TACOS E TABUAS APLAINADAS.

FÔRRO PAULISTA, - Pinho ta.

.m2. NCr$ 4,70

II[
- 'l;')SITE-ltOS .,; ,

I

I L ê i a
"Por Êsse· Mundo de Deus"
MÄR.JO TAVARES

\ I'.
-

... Um livro de agradável leiturá e do me-

lhor quilate, literário. ("A Noticia"-Joinville).
/

A venda na Ti p o g r a f i a A v e n i d a
e na sua filiai.

====,�.==========================

--------,--------------------------�

) ,

{
"

I

!
I

Cirurgia 9 Cliníca de Adult08 e Crianças'
Partos -_ Doenç811 de Senhora_B

. Dr. ,FraDeiseo Anloaio Piecioné
:JH:lI!;.o-.:co N C.R.JN. :.:7

I
I'
I

Páginll 4

" A ven da na

SoeeÓ.G r á fi ca
Avenida Lida.

Assembléia Geral Ordlnãria

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E S T A D O DES' A N T A

Prefeitura Municipal de
CATARINA

jaraguá do

E d i t a I d e C o n c o r rê n c i a
Públiêa

SÍtI
Requerimentos Despachados pelo Senhor Prefeito Municipal

- A Vista da Informação como Requer _

Osmar Gumz, requer vistoria e habíte- se, requer alvará de licença para localização, Dísco
Victor Jacobi" requer licença para colocar duas' Iândía Com. e Repres. Ltda,. requer alvarä de
lacas de madeira, Auto Renovadora Ltda" requer licença e localização, Sebastião Ayroso, requer�istoria e habite se, Osmar GUIIiZ, requer licença licença p/estabelecer ci ramo de Bar. Odete Baratte A_ Prefeitura Municipal de Iaregué do Sul, faz
p/ construir muro, Primo Ronchi, requer vistoria Salaí, requer 90 di8'8/ de licença em prorrogação, saber a quem tnreresser possa, que ee acha aberta
II habite-se, Arlindo Flôres. requer licença para Veralba Maria Freiberger Pereirà, requer licença concorrência pública pare aquisição de um (1) trator
demolir casa residencial, Gustavo Sooz.Lrequer para tratar assuutos particulares, Odete Baratte de esteira, nõvo, com as seguintes ceracrertsüces:
licença pjdemolír um pucha�o e reconstruir- outr?, Salaí, requer licença para tratamento de saúde 1) _ Garantia de ser nôvo;Gerhardt Gaedtke, requer licença para construir pur 90 dias, Avenlcio Izidoro Lenzi, requer 30 dias 2) _ Com potênc:ia mínlme de 165 HP;uma casa residencial, Nascimento Mendonça, requer de licença para tratamento de saúde, Alibert Ewald, 3) _ Com pêso nunca inferior 11,8.000 Kg.licença construir um puchado, Regina Ehlert, requer consídera o seu pretendi'do, Mathias Ruysan, requer As própostas referente ao presente edital, serãovistoria e hsblte- se, Udo Voigt, requer licença para aposentadoria, Arthur Günther, requer s/ aposen- recebidas' pela Secretaria da Prefeitura Munlclpal, atéfazer uma reforma em sua casa residencial, Alida tadoria, Nanete Modas,- requer alvará de licença às 17 (dezesete) horas do di� 6 de abril/de 1970.Bähr requer transferência do Alvará de construção, para localização.'

I DA DOCUMENTAÇÃOMari�o Verdi Lenzi, requer lícença para levar a - D E F E R I D O
efeito um loteamento, Lindolfo Seberino, requer /

Iria Pessôa Beckert, requer transferência de A Firma interesseda em participar da presente
licença p/constrUir um puchado, Eweldo- Zehnke para Ind. e Com. de Madeiras concorrência, d e ver á II P r e li e n I a r a seguinteC O N C E D A·S E

legueçul Ltda., Waldemar Rocha, requer licença coas. documentação;José Franzner, requer baixa de s/atividades, trnir mausoläo, Nivaldo Daü, requer estabelecer-se t - Para firmas e sociedades comerciais de modo
ErBa W. Küster, requer baixa sua firma, Campolino como representante autônomo, Edson Oesar Rudolf, ern geral;
Reitz, requer baixa su� msrcenaría, poege & Cia.

requer licença pare estabelecer se como representante a) Quitação dos impostos f�derllis,' estaduais e
requer baixa s/serrarIa, Rosa da SIlva Mendes, comerciol autônomo, Ewaldo ßruhns, requer licença municipais; ,

requer alvluá de loc&lizaç�o de s/ atiyidailelj, ,Ge�8 construir meusoléo, Sebastião Klein, requer alvará de b) Registro dá firma ou sociedade com os dados da
Rodolfo Fischer, requer baixa 8/ fábrIca de moveis, licença para esrebelecer-se com ramo de Verdureira, sua constituição. (declaração feita perante o MinistérioGermano Gascho, requer baixa s/ atividades na Egon Alberto Stein, requer elverä de licença como do Trabalho) ou contrato social;
fábrica de Pasta Mecânica, Vergtllo Moretti, requer engenheiro, Conte Construtora Técnica Ltda., requer c) Cumprimento �II Lei dos 213 (art. 362 da CLT);
baixa s/ofioina mecânica, Gelsou -Victorino da

e lvera de llçençe pare construir engenho de arroz, d) qutração do ímpôsto sindical;
.Cunha, requer alvará de licença como represen- Francisco Modrock, requer licença construir mausoléo, e) Quitação com os Inenrutoe de Previdência.

tante ComI, !;\utônomo,' Divil Dístríbutdora de Vi· Cereríne Herneck. r e que r b"1I i x a suas etívrdedes II DA PROPOST.\nhos Ltda, requer baixa s/ firma, João Stolf, requer comerciais, Sibila E. Dutra, requer licença construir 2 _ A proposta deverá ser apresentada em duasbaixa s/serraria; Braullo Correia, requer Istabe -

mausoléo, Waldemar Derertl, requer ltcença construir vias em. p a p e I timbrado, em linguagem clara oulecer-se como vendedor ambulante, Recomaq Ltda, mausoléo, Vva. Olga Freygang Loss, requer licença entrelinhas.
-

requer alvará de localização, Batista Araldi, requer construir mausoléo, JOSé Alves Abelino, requer licença a) A proposl'a deverá conter declareção expressa do [s)estabelecer-se como barbeiro Autô-nomo, trthur consrrujr meusoléo, Leopoldo Klein, requer licença ptoponente (s) coacordando "io.tothm" co,!! IIS con-Gomes, requer baixa- como representeute aut nomo, demolir e reconstruir meusoléo. dlc&es exigidas pela Municipalidade e conndes nesteDomingos Sanson. requer alvará como represen- .

C E R T I F I QUE S E edital',tante autônomo, Henrique Arnoldo Reimer, requer - - _

(b) Deverá conster da proposta que o (s) proponente s)alvará pl Iocalízação, Metrópolis Lotérica Jar�guá, Marquardt S/A Ind, de Malhas, requer certi-
a tilatém pelo prazo 'de 15 (quinze) dres, contados arequer baixa s/ firma, Arthur.Oscar Irno�s�l, re dão, Metalúrgica Erwino Menegotti Ltda., requer partir da dota de abertura e do julg-amento dasquer baixa do ramo de cambIsta de loteria, Ingo certidão, Expresso eatarinense de Transportes
propostas;Greuel, requer alvàrá oomo vendedor cambista, Ltda., r�quer certidão, Arnoldo Otto Schulz"requer c) A proposta deverá ser assinlda pelo (s) responJosé Tirber Schmit!l:, requer alvará de licença para certidão, José Fructuoso, requer certidão se nada
sável f�is), com fi�ma reconhecida em Tabelião;

_
localização, Iolande Pedro Pereira, requer alv:ará deve à Fazenda Municipal, Dorval Tafner, requer d) Preço à vilta e financiado, assim como condlçoesde licen"a como representante autônomo,. W_. HIDs· certidã'o se nada de.ve à Fazenda Municipal, Cons·Y

I d
.

t f ê a a L d 'dã t' de financiamento. ..? . �ching Gom. e nd. Lt a, requ_!lr rans er ,ncla p r ,trutora Hewokra \ t a., requer certl o nega ITa,
e) Prazo d,e garantia (nunca IOferlor a seis (6) mesesseu nome a firma João Schreiner Com. e Ind, Ltda, Hartwig Radünz,'requer certidão tempo em que
ou 1.000 horas. 'Norberto Schulz, requilr baixa s firma, Ingobert pagou impostos nesta Prefeitura, Paulo Kloch, re· _

Pett requer baixa s/ firma, AItomário Bauer, requer quer por certidão 811 está inscrito com serviço de III DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DA
man'dar alterar sua firma, Orácio Lazzaris, requer terraplanagem nesta Prefeitura, Alvaro João ,Ber· DOCUMENTAÇÃO

'

alvará como carpinteiro autônomo, Edson César toli, requer certidão de seul! impostos pagos d,:sde 3 _ A propo'sta acompanhada da documentação,Rudolf, requer baixa c/ representa�te autôn?mo, 1940, Ivo Ewald, requer por certidão se pOSSU.1 ou deverá ser apresentada em envelope fechado e lacr�do,Sibila Vieira, requer alvará p/localIzação, Wilson não residência, Erwin Gessner, requer ct!rtIdão contendo os selluintes dizeres: Prefeitura MuniCipalZimbus, requer baixa s/ atividades, Braz Manoel de Daixa s/comércio, 'Aristides Manoel Gonçalvf!s, de Jaraguá do Sul _ Concorrência Pública _ Edital
Alcântara, requer baixa s/ escritório, Aroldo Sch;ulz, requer certidao se está sujeito a desapropriação de 17 de março de 19!Q.requer alvará c/ farmaceutico autôn?mo, FranCisca s/terreno, Pedro Ribeiro Neto, re.quer c�rtidâo, a) No verso do mesmo envelope deverá conter o
OUo, requer certidão, Miltón �aiochl, �equer al.vará Associação Profissional das In�úBtrisS Gráflca� �o nome, enderêço e a séde do (6) proponente (s).eomo contador autônomo, vooperatIva A�rIc�la Norte do Estado de Santa lJata�lDa, �equer certldllo IV PRAZO PARA ENTREGAMista Itajara Ltda, requer alvará de 10calIzaçao, daB gráficas existentes, Joaquim Plazera, requer

.

5Roberto Keiser, requer baixa s/ firma, Osmar Gumz, certidão s/tempo como Prefeito, Werner Schell�r, 4 -: O p.razo para entrega ,nunCIl _posterIOr a 1
requer baixa de fj/ firma, Procópio de Paula, requer requer certidão baix� S/firma, O s c a r

Ferrelral
(qulOze) dias contados dil data do )ulgamenlo das

transferência s/ estabelecimento, Oswa.ldo Glat�: Mendes, requer certidão dos profi!isi?nàis de en- propostas.
_

requer baixa s/ atividades, Casimi!o RlDcaweskl, genharia que pagam imposto Serv�ç� Qualquer V DAS CONDIÇOES GERAI�requer alvará de licença, Ehlert Irmaos Ltda, req'!er Natureza, Nivaldo Daú, requer certldao 8e .,stá 5 _ Poderá partiCipar desta concorrência qualqueralvará de localização, Honório Pauli, r�quer b�lxa devidamente legaliza(io com Alvará de Licen�a e firma legalmente constituída e que satisfaça as CODcomo representante oomercial, Wald�mar Wille, Localização. Eletromotores Jaraguá S/A, r!lquer dições estipuladas no presente edital.requer alvará de localização, Ton� Bl�sfeld, requer certidão negativa, Arthur� Mohr, req.ue� baixa .e a) A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, reservabaixa s/atiVidades Terezita Koglmskl Vargas, re- certidão de baixa, Empresa Auto Vlaçao Catarl- se ainda o direito de escolher a proposta que Ih�
"quer alvará de 10�alizaÇãO, Adenor Paulo W.und�r- nense S/A, solicita seja fornecido uma declaração co'nvier, podendo rejeitju tôdas e aa:dar tOlalmente éIlieh, requer transferência s/ alvará de 10calIzal,la?, ou atestado, se existe linha em operaç�? entre concorrência de que trata o presente edital, Ilem quelriosu Kons J., requer baixa s/ f!Íbrica, 08te�ll Jaraguá do Sul à Masssranduba, .

Erica Bohn, re· caiba IIOS participantes direito de interpelação judicial,Nunes, requer alvará de localização, Augusto LID' quer certidão se é ou não lievedor à Fazenda ou extra judicial, ou mesmo indenização de qualquerdemann, requer baixa 8/ atividades, Oswald6, De- Municipal. natureza;mathé, requer alvará de localização, Cirilo De,mathé, '_ IN D E F E R I D O _ b) A homologação do resultado do julgamento dep�n-requer baixa s/ atividad1ls, Oswaldo Blo,:dorn, re- Victor Antônio dos SantoB, requer licença derá do parecer do Chefe do Executivo Municipal;quer baixa s/ a.tiviC!_ades, Angelo .Sç�burl, re.que� instalar.st' com um Stand de Tiro 1'0 Alvo, Marco c) Os proponeoles terão setenla e duas (72) horas parti:slvará de 10cl1olIzaçao como ca�plD�elro, WUDlb�� Mohr requer licença para construir uma cérca complementação de flilhas nl documentação;SOherer, requer. alvará de 10c.alIzaçao p/ c!l�érci ,

de teia �de .aram'e, Anita Garibaldi de Souza Men· d) Durante o estudo das' propostas, os proponentes,UlIlberto Mo�ettl, requer b�lxa suas atlvl.dade� deli, requer licença para estabele�er-se com �asa quando solicitlldos deverão dar todos os esclareciNelson Engelmann, requer bSlxa s/ estabeleclI�e!1t comercial dest. à venda de bebidas e comidas, mentos exigidos pela Comissão denlro do prazo porComercial, Luzidio Alves Lourenço, req.uer alxa
Anita Garibaldi de Souza Mendes, requer estabe- ela esti ulado.

'

s/ eiitabelecimento comercial, Hansen & Cla., requer -

t'
P

alvará de localização p/ serraria, The.odoro Hansen leoer·se com uma casa de diversoes e apresen a-
VI DA ABERTURA B' DO JULGAMENTO DAS

& (Ha., requer baixa ramo de serraria, Supermer· ção" de IIchews e venda de bebidas.
PROPO�TAS

cado Jaraguá Ltda. (Matriz) requer alvará d�.lo.
.

_ A RQUI V E - S E _ 6 _ As propostas serão abertas às 9 (nove) horas
calização, Supermercado Jaraguá Lt�a_ (FIlIal), Irma Maria Trentini, requer transferência da do dia 7 do mês de abril de 1970, no gabiDlte do
requer atnrá, de looalização, ValérIO Robllrto, esoola D. Pio de Freitas para o Grupo Escolar Prefeito Municipal, f a c u I I.a do. a presença dos
requer baixa s/ ramõ Corretor de livros,

. Ped.ro Albano Kanzler, Marcelino Girardi" réquer alvará interessados.Bento Rocha, requer baixa s/ mercado de P�IXar!a, de lioença para oonstruir muro. a) O Drefeito Municipal no uso das auas alribuições,Helm.!1th Neumann, requer alvará de. 10ealIzaçao. baixará portaria designando uma Comissão para pro-Victor Jacobi, requer alvarä de localização. Fel� _ A V E RBA- S E ceder a abertura e julgamento dos documentos e das
m,ena Schmitz Gonçalve8, requer alvará de locah- Dr. Ewaldo Riedei, requer averbar seus impostos, propostas.

.

Zllção Dulcio Teodonir Lenzi, requer' alvará de
Jaraguá do Sul, 6 de março de 1970 propostas.licença p/localização, Lauro Pietzch, requer alvará

de licença para localização, Ci�e Bar Ltd,!,,! reqaeralvará de licença para localIzação. Glho A. C.

Lenzi, requer baixa s/ firma, Curt SasBe, requer
baixa 8/ firma, Agustinhú Caglioni, requer alvará
de licença para localização, Paula Schulz, req�er
alvará de licença para localização, Edgar .Schml�t,
requer alterar razão Bocial para, Cereallsta RIO
MOlha Ltda" Augusto Demarchi, requer a�vará de

licença para localização, An.gelo Franceskl, re.quer
alvar, de licença para 10ealIzação, Bar CanarInho, '- _

Fotocópias
VII DA CAUÇÃO

Agora também no Cartório,
autenticadas na hora,
Edificio da Prefeitura.

O vendedor da presenle concorrência, anles da
assinatura do 10Dtrato, depositará na Tesouraria da
Prefeitura Municipal ou Agência do Banco do Brasil
S/A .. em Jaraguá do Sul, O,ã% do vllior do COI:Jlrato,
para garantia da concorrência, devolvido após a en

tregl! do trator, o que não se procederá no inadinple
mento do contrato.

Jaraguá .do Sul, 17 de março de 1970.
, Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Vende-se·

p O V O Kohlbachu Ind. d�!�u!�!létricas
I ' Assembléia Geral Ordinária

------------------------------------------------------------------,--------------..
CORREIO 00

tARAOO§; DO SUL (SII.NTA CATARINA) SÁBADO 21 OB MARÇO,DB 1970 M.O 2575 São convidados os eenhores acionistas dest.
sociedade para ee reunirem em Assembléia Geral Ordt,
nária a realizar-se no dia 11 de abril de 1970, às 8,00horas com a seguinte

ORDEM DO DIA

II.NO L
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, , 1) Díecussão e aprovação do relatório da diretoria
! ! e parecer do conselho fiscal, balanço geral, de-

DI'Oaml'smo,- Real.'smo _ Ideall'smo ! em geral, especialmente! monsrreção da conta de lucros e perdas, contaa, , e demeis atos reterenres ao exercício encerrado
, CL Paulo Moretti t Gaitas e ACDrdeões! em 31 de dezembro de 1969.

No de.empenho habitual de nossas atividades: I de 8 a 120 'baixos t 2) Eleição da Diretoria.
particulares ou leoníattcas, trabalhamos no vasto i I Todos das melhores I 3) Bleição do conselho fiscal.
campo das habilidades pessoais, onda o exercício i I m a r c a sEs t e s em I 4) Assuntos diversos de ínrerêese social.
do nosso dinamismo dev� IS bitolar pelo realismo" i I Oferla. Especial com I Jaraguá do Sul (SC), 23 ,�e fevereiro de 1970
!lumi�ado pelas constantes fulgurações de nosso i I 10-20-30 e até 40% de l Heínz Rodolfo Kohlbach Dtr.Prestdenteidealismo, ;

I abatimento.! NOTA: Achem-se à disposição dos senhores eclonls,Dinamismo - realismo - idaaliame, lob o alpec· i ' las os documentos a que se refere o art. 99, do de-to das .regr!s fonêmicas forma� um eco, uma di:_s- i! PIANOS _ HARMONIOS i crere lei n .• 2627, de 26 de setembro de 1940.sonância atê, contudo, Bob o prrsma da conseouçao i I = Ide um ideal, formam a tríade harmônica que sus- i! lostrumeotos para Orquestras fBaodas e [OOI'uotos ModerooS' J Assembléia Geral Extraordinâría
têm as colunas mestras do nosso serviQo desints- i-I' " •

1 São convidados es senhores acionistas desta'ressado. -

i! Violinos Flautas Clarinetas Pistons Trom- 1 sociedade para se reunirem em Assembléia Geral Ex-
. �odo indi'_iduo 9ue, trabalha em têrmos de i! bones Saxofone� Baixos � Bateri�s com.'! traordinária à reallzer-ae no. dia 11 de ebrll de 1970,dinamismo, realismo e idealismo deve concentrar Bua; , '

'
.

'
, - . , . àS 10,00 horas, com a aeguínte:ação na área da representação fiel da realidade atual, i I pletas, GUitarras eleynoas. em diversos 1 i I

'

ORDEM DO DIABem interYen�ões fantasiosas ou fantasmagóricas Que; I tamanhos e apresentações, Metodos, Cordas,ti. .distoroem as Impressões e até os fatos, provocando: I Palhetas enfim tudo, que fôr do ramo V. S. ' i i 1 J Aumento do cepíral social.
..

uma visão sujetiva daquilo que deveri'a ser objetiva' i! encontra para pronta entrega na: ! i �» AAlteraçao dd.os estatduto� sO�lals. .

Imente e honestamente analisado., i ' .

"

i o ssuntol5, rversos e tnterêsse socra .

�o encetar�os qualquer ,tarefa: �OBSO prime!-!! Expedição "LYRAMUSICAL" ti Jaragua do Sul (SC), 23 de fevereiro de 1970
ro CUidado deveria ser a anâlise obietiva da, rsalí- : t '

DBt; Heinz Rodolfo Kohlbach-Dlr. Presidentedade .pars,' nem ambiente de dinamisD:l0', enebriados ] ! PAU L O X O B 5 1 i '

pelo idealismo, BOS lauçarmos eom otimismo a uma}: I \ i;luta �ue se. fer,irá em difersas �ren�es e em dif�ren.!! São Benlo do Sul - Cx. Postal, 39 - Rua J. Lacerda, 242
i i 'Mar,"s-ol S.A. _ Ind. do �Vestua"r,·ot�s círcunstâncíae, mas s�mpr!l Inspirada pelo idsa- ; ! Estado de Santa Catarina i i rIismo que nromove o dinamismo e representa o i ' .' ,irealismo. -�. ./ : x x 5"'N ,... x !

O ídsaliãmb deve nortear com todo o seu ful- i i
gor as nossas atividades,I assentando bàsicamente, i Registro Civil i dos ôenres.

e
i

num esclarecido realismo, o dinamismo que se re- i iEdilal n 7144 de 13/3/70i São convidados os senhores acionistas desta
quer para sua fiel execução. � i Aurea Müller Grubba, Oficia)'!

• .

.
i sociedade pera se reunirem em Assembléia Geral OroIdealismo deve ser conceito otimista de quan- i do Registro Civil do r.Dis- <?s'.I1ar Stl�ghen e. ; dinária a realizar-se no dia 28 de abril de 19iO, às 9tos aspiram à perfeição, de quantos, para colher,em i trilO da Comarca de Taraguá MarCia MlIrla Spezla i horas, com a segu\nle ,

08 opimos frutos da reoompenla, devem plantd'r e i do Sul, Estado de Santa Ele brasileiro solteiro i Ordem do Dia
regar. a semente do. sacrifíc!o. E nesta seme_adura! Catarina, Brasil. QP�rá�io, natural' .d�. Jara� i 1) Discussão e aprovação do relatório d'a diretoria li:se eXige de nós m�18 .0 esforQo e a cooper�Qa!, ge· i Faz Saber que, comparece- gua do Sul, domlclhado e i parecer do conselho fiscal, balanço geral, demons.ner�s?s do que propriamente as soberbas vmdlmas, i rarn no cartór,lO, eXIbindo �s residente a Rua Marechal i tração da conta de lucros e 'perdas, coDlas e de-os eXltos retum��nt�.II. b' r i d�cumentos eXIW�os pela lei Deodoro, nesta cidade, fi'l mais alas referenles ao exercício encerrado em 31Ausent� o ,I

•

ea limo, su �stlmado o rea 181!l0' i afIm de se habIlItarem para: lho de Silvino Stioghen e i de Dezembro de 1969;abafado o ,dmamismo, �ossa 'Ida será !erdadelro: casar·se: : Maria Bortolini Slinghen. i 2) Eleiçi'io do COBselbo Fiscal' 'deserto, onde nem a mtragem de um ohls nos pro- ; : :
") A d' d" .

I
.

á t d to' dó: "'dital n 7142 de 13/"/70: Ela brasileira solteira: r.J ssuntos Iversos e IDteresse socla .porclOnar um momen o e u pia, on e s vemos; .... .. r.J: •

'
• , •

'
"

,
•a areia infindãvel das ilusões, revolvida pBla tem- i João da SHVd e i IDdu�trlafla, natural �� Jll- Jaragua do Sul, �6. de f,everelro de 1970.

pestade do desânimo. i Irene Moser i rllgu� do Sul, domiclltad.a Pedro Domm - Diretor Gerente
Se isto ,ocorrer, procuremos dissipar a neblinlll'l ' . .: e r�sldedte em. ((h� da. FI- Not!!: Acham·se à disposição dos senhores acio-pessimista do desânimo para fazer emsrgir, no ho- i . �Ie, brasileiro, solteIro, i guelra, neste dISt�1I0, filha nistas os documentos a que se refere o art. 99 do De·rizonte do otimismo, os clarões que iluminarão os i VlaJ��te, natural de Gua- i de Edullrdc;> ,Spezl� e Leo, creta - Lei n.· 2.627, de 26 de setembro de 1940.nossos passoi para o prossegpimeBto de uúJa luta, i rll�,I�lm, nesle ��tado, do· i polda Dfilpra Spezla.

que é nossa, que é diãria, que é &, todol e de cR_imlclhado e reSIdente n ai,Bdital n. 7.145 de 14/3/70: _ Asse�bléia Geral Extraord�á�iª ,da um a que den ser'travada 80b Ó Qomandodê._:RuarM�rechol, Deodoro,: ,.' ; I Sao conVIdados os senhores aClomstlis desta
t811 trê. grandes marechais da vitÓria: I nesta.Cidade, fIlho de Jacob i �edro Jose Ba�bl e i soeiedade pora se reunirem em Assembléia Geral Ex·

Dinamismo - Realismo. Idealismo. ! d� Silva e Nair Sanson da i Marlene Pereira i traordinária li realizar-se no aia 15 de maio de 1970,NOTA _ Por abloluta falta'.de espaço, êste artigo deixou!Silva., ! Ble, brasileiro, solteiro, i às 9 horas, com a seguintede ser publicado na semana passada. , ! Bla, brasileira, solteira,! c o m e r c i á r I o, natural de i Ordem do Dia
• ,. j i n d u s t r i á r i a, natural de! Gua�a�irim, nes�e ESlad,o, i 1) Aumento �o capit�1 social;D�legacla de PoliCia ! Massar.an��ba, neste �sta� i domlclhado. � reSidente �m 12) Alteração dos estotulos sociais;Relação d08 motoristas e proprietários' de . do, domlclhada e resIden

i N_OVll .Braslha, ne�te d:s- 3) Assuntos diversos de interesse socilll.veiculos que infringiram o Código Nacional de te na Rua Marechalrtrllo, filho de Jose Joao J 'd.5 126 cl f .

d" 1970.Trânsito, durante 08 primeiros dias do corrente Deo�oro, ne�t� cidade, fi- : B.arbi e Elisa Duarte Bar- aragua ou,.. . � everelro e

mês, e que deverão comparecer ne&ta Delegacia lha de Terclho Maser e
i bl. Pedro Damm - Diretor Gereote

a fim de tomare� eonhecimllnto da8 infrações e
Anna Moser.

i Bla, brasileirll, solteira, -------------------------------------respectivas multas.
'

Edital n. 7.143 de 13/3;70 i doméstica, nlltural de Jara·
109030 - 10 834' - 108' 90 - 1083 3i - 109191'1 Pedro Heck e i guá do Sul, domicilillda e!
10 89 23 - 10 8685 - 1084 80 - 1081 81 \... 1092 47 Dorací Ribeiro dos Santos i residente em NOVll Brilsi·1108472 - 109280 - 10 81 91 - 10 92 16 - 109237 c b '1' . i lia, neste distrito, filha de

I109003 - 108315 - 108721 - 10 8ô 98 - 10 90 17 ...J�'. rasl eIra, soltclro, i Galdino Pereira e Maria da
108363 - 108615 ..:.. 108' 93 - 109142 - 108344! operariO, natural de IIo�- i Silva Pere,ira. '-. Jaraguá do10 91 24 - 1091 30 - 1090 08 - 1088 89 - 10 84 43 ! p�ya, neste �stado, doml- i
108117 - 10 26 13 - 108800 - 108422 - 10 85 86: ��I���O E sr�s��ernáeo e�e��; i hE para. qUd ,!�e ao er o Prefeito Municipal. de Jaragu{Í do Stil, apela109292 - 1080 30 - 10 83 15 - 108676 - 10 91 91 d" 'Ih d J

-'
H k i

fi eclmen o e .man el
para a boa compreensão e a colaboração de todol109240 - 108967 - 10 9304 - 109295 - 10 85 77

e Ir�l�r� �e�k e oao ec. i pas�ar °brerntel �Jtal ql1e os proprietários de terrênos baldios, localizados no1091 76.
. : . i sera pu Ica o pe a Imprem� perímetro u-rbano, para que os' mesmos sejam limoVicente de Paula, Egon HAn.chel, Iad:- Reuni, BI�. �rasllelra, solteiro, i e .em cartóriO ond7 sera pos, • fim de que durante às f e s1 i v i d a d e II da6as Jaraguá S;A., Rubens Nicoluzzi, Kolhbach S/A., dom,:_stlca, natural. �e. Ja� i aiJxado durante 15 dias.. Se I Páscoa que 86 aproxima dêm um a8péeto condigJ;loInd. Reunidas Jaraguá S/A., Elétromotores Jaraguá ragua .do Sul, domlclltad_a i :vguém souber de algum Im-

I à cidade.
S/A, Gerd Edgar Baumer, Raimundo Emmendörfer, e , e s Iden Ie em Ja�ag�a. i ped4m<!n� acuseLo para

oS:1 Outrossim, pela colaboração que for dispen'Vitor Hörner, Ortec: Rolando Jahnke, Hartwig Esquerdo, neste dlstrllo, i nns legaiS.
,. sada, antecipa os melhores agradecimentos.Schroeder, Confc. Bau e r Ltda., J o sé Me n e I, i filha de Francis.co Rib,�i�o i AUREA MULLER G�UBBA I Jaraguá do Sul, 3 de março de 1970Waldemar Grimm, Heinrich Geffert, Wigold Johan i dos Santos e Juha EleuterlO, Otlelal Hans Gerhard Mayer, Prefeito MunicipalLeitzke, Rolf B. Hermann, Metalúrgica Menegotti i '

�

,

SIA., Eugênio Trap, Guido Gascho, E r i b I:' r to: l! I l.' I I II I c: ..� .., .. I � II =�! -------------------Bretzke, Egon Henschel, J o ã o Afonso Berns, if1' 11 !Lepper Veiculos Ltda., Osmar Zimermann, Dolores: f: Dl-a 28 de março' de 1970 no ELBeli Barbi, Jamiro Wiest, Joãol Mathias Verbinen, ifE' B'Demathé & Cis. Ltda., }ri á r i o Tav8ves, M á r i o i t: '�' o p B��a;�,c:��:e�e:;iq��ut��ie��v��n�/�. ��a�m�;:.i Il � Co Ao JRaejp)eIDl�n = lanie �e P21§C(Ü)al 8 PI��, �!�:���:irama��Orlando Andreatta, Mário'Mauro Marcatto, Marino i � ,

. i estado de nova, preço àVerdi Lenzi, Lides Borrinelli, Rubens Nicoluzzi'ifl ABRILHANTADO POR "NORBERTO BALDAUF" �icombinar. Uma GaitaBru�o Lessmann., .

: & .

• gl Todeschini, \ em perfeitoJaraguá do Sul, 17 de março de 1970.
. i f: e seu conlunto de Porto Alegre II' estado.ass. Ten. Hugo Alv,es GarCia,: P .

T d
:..Delegado de Policia '

:�=====� ..==' .... " .... .,.. ......==�=
I ratar nesta re açao. ,

O,uem será

C.G,C.M.F. 8404%9.75%/001
Assembléia Geral Ordinária

E�tado ds Santa Catarina

Prefeitura Municipal de
Sul

'�III iss Jaraguá 1970?"
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


