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,

A :mara:�iciPal derd� fi:�ld?a�ices dO�S prefe:tos est:o IUfand: A b r i g o Es 'p e c i a I r�:u�:ri��:p!:�:;f::::���
Jaraguá do Sul, ao apre- ICM. Segundo Informaçêo pera preparar uma repte- Os motoristas localiza- abrigo qUI ofereça tanto apreeenrando II documen-

, eler requerimento epresen do Informe do Escritório senieção aos Ministros da dos ne Praça Rodoviária conforto aos usuérloa e tação mencionada na sub

tado pelo vereador Bruno dos Muntcípíos, 08 índices Pezends e do Planelernen- e que integram II ôocle- aos motoristas do Ponto seção 2 do "registre de
. Henn, decidiu por unení- pare 1971 ao que tudo to, reclamando a pertlcí- dade Ponto de Automóveis de Taxi. Desenhado em Empreiteiros" contida no

midade enviar ofício ao indica. somente s e r:ã o pllçiio dos Municípios no da Draça do Expedicioná- estilo avançado e com ele. decreto-assinado pelo Go
Secretário da Fazenda, fixados em setembroeisto ICM cobrado nas barreiras rio, procederam dia 24 do meatos vazados, fazem do vernador Ivo Silveira, dts
solicitando do me s m o ·liI'éra problemas para II

e pela Iíscaltzeçêo volante, correnre à i!laugurllção de 10cIII um adôrne pera II pondo sõbre a reforme
informes de critérios de organização dos orçamen- como Dáa mulree, juros e um abrigo, construido no própria praça pública. Para adminiatrativa no que'ren
que se vale o Govêrno tos municipais. correçiio monerãrla íncl- referido logradouro públt- assinalar o grato evento I'e .. centraroa, concorrêa-

do Estado. nll fixação dos "Segundo II maioria dos deste sôbre a dívtda.etlve co. O abrigo, após licença c, afim de demonstrer o eras, etc.

fndices aplicados sôbre II prefeitos a Legtslação oriunda de débitos fiscais da municipalidade, foi seu agradecimento, reell- EDITAL - O edital pare
receita do Impôsto sõbre-e federal carece de eperfel- referentes àquele tributo". construido pela ílrma ße- zerem a inauguração dl- II tomada da preços para

Ctrculaçêo de Mercadorias, çoamento, pois a verdade bidas Max Wilhelm S.A., quela benfetrorla, regado execução dos serviços de

que determina a perrlclpe é que II m a i o r i II .08 Muila opertune II medl- desta praça, em moldes ao especial chopp, salga. tmplanteção, prepare de

ção do nosso municfpi!'. muntcíptos não se conter- da do nosso Legtslettvo, verdadeiramente modernes dinPlos e linguiça no es.
bese e serviços comple-

A manif-astação do nosso ma comi os í n d i c e s que se nota está sempre e, ao que ae sabe, não peto, no próprlo 10CllI, que menteres da SC 93. (Plo
Legtsletívo vem muito à arbitrados' pelo EStlldo, presente aos problemesdo existe DO Estado de Santa cOlJtou com II comparência rianópolis Lagqll da Con
propósito, pois, os Preíet-, existindo mesmo casos município, ncrademente na Cerertne, nenhum tipo de dd'MM .• Iulz de Direito, celção), fixa o dia 9 de

.
tos cetarínenses não esrão comprovedos de ê r r o s atual coníunrure em que a do Prefeito, Vlce-Preteíre, abril, vindouro como o

sat!sfeitos com o,s critérios grosseiros. De outra parte comunidade, através seu

N
.

t Delegado de Polfcia, Es último prazo pare a entrega

burg�m�stre, I" I � � I e o u asclmen OS crivão de Polfcia, outras de propostas por parte das

empresnmo bencérto �o autoridades e grende aflu. firmas inleresslldas.

�anc�, �o. Estado e cUJO .CARLOS ANTONIO PRADA. ência
. de. populares, • �

pöde .01 negadp pelo ,-.} estimado casal Aido r além dos ccnsrrurores do Certificado Eltraviada'Governador. (Cacilda Lucy S o a r e s) abrigo. '
.

CURIOSO, NESTA.· Acompanho o drama de nossa
leregué do Sul, segundo Prada foi presenteado no

.

O sr. Ralf Dams, pre
.

Declaro par� os .devldos
Prefeitura que não teve II felicidade de cair nas "bôas

not í c i a do INFORME, dia 15. do correnre com sldente: da S o c I e d a d e f I n�, .

ter eXlr�vlgdo o

graças" do Goverdador do ESlado. Também tomei
é talvez mais uma unidade um robusto menino, nasci- Ponto ,de Automóveis, por clrtlftcado n. _74.�48,

conhecimento das demarches que mobilizou tôda a
que não recebe o. que é do no Hospital e Malerni- es Ie intermédio deseja em refer�n te ao automovel.

população, tentando desmanchar o impasse. Certa, do seu direito por defeito dade JaraguiÍ. Os papaiS nome de tôdos os, moto· Kombl Volkswagen 1968,
certíssima, foi a cODclusiio a que chegaram as enll· de cálculo sôbre a relri. e irmãos decidiram que o ristas, agradecer a firma azul plIstel, moto.r nO. BH
dades apolfticas, que lomaram a sí 1)' encargo de

buição do ICM e, por cif!1a, seu nome de �uerra s�ja Bebidas r-:tdXWilhelm S.A. 36.425. c h a s II I S n.O B
pleitear o que Jaràguá precisa do govêrno Estadual, ainda fecham a porta do Carlos AntoDlo, ass I m p�la gentlle.sa d� constr�- 8-132557, c h II � a· n.O

tudo sacramentado c·om a bÔIl vontade dos dois
b II n c o que não como devendo ser levado para çao do abrIgo, as auton- 1� 86·55, se�do este de

grupos cGloflitantes. -<\.té aqui 'ludo 100%. Corre, con· qualquer e;tabelecimento a pia batismal. dedes que prestigiara'!' o mlDha pr_oprledade.
tudo, entre o povo II conversa de que um irupo po·

comum, devill correr em FERNANDO TADEU. A ós
aconteclmento e a todas Jaragua do Sul, 25· de

lítico, o que está,criando asdificuldadesparanossos
socorro daqueles que

- p as pessôas que compare- março d� �970•.
IIdminis·tradores, teria Be dirigido ao Governador ou

precisam dar conlinuidade
enervante espera, nasceu ceram ao local plira cum· Hono�lo. �au",

Doa seus Assessores mais imediátos, informando a
às óbras ,de vital impor.

para o distinto casal, dr. primentar os motoristas. proprlerartQ.
êles de que estarill para ser apresentado um memo· Alfredo EZHda Inês) Gün-
rial alusivo, por êles firmado, mais que tal autógrafo tância - a óbra que ther, um menino, ráto que CURSO SUPLETIVO:
não correspondia aos seus interêsses, pois, ante a garante a saúde do povo, ocorreu no dia 21 do cor·

pressão da grinde maioria, não politica, teriam sido a implllntação definitiva rente, às 11,30 horas, DO 14 de NOJembro - Ola da Alfabetlza�ão
forçados a aplicar a assinatura. O que sAbe' este do sistema de abasteci- H o s I" i t a I e Malernidilde Ins I it u f d o pela ONU E ATENÇÃO!... Alu-
semanário à respeito?· ,mento de água em nossa .São José. Os felizes pa· (Organização das Nações nos interessados neste

RESPOSTA: Nada nos ·consta de oficial, de momenlo, c i d ade. E. diga·se de pais que órl! eslreiam co- Unidas) e IIdotado pelll ,Curso - As matrículas
fi! o bôa vontade prevalece até provII em contrário. pllssalil'em, sem fazer favor mo verdadeiros corujas já -A s sem b I é i a Geral da seriio nos respectivos cen-

PEISIOIISTA, NESTA. Devo completar 65- anos e alg�m, porque os juros escolheram o nome pli ra o UNESCO (Organizaçiio iros em que funcionarão
contribúo sôbre um salário de NCr$ 300,00. QUllndo serao os mesmos que em seu primoiênito, devendo das Nações Unidas plira as aulas: Diíil 30· do cor.

posso aposentar·me, por Velhice, li qual o valôr da qualquer banco. receber na pia balismal o a Educação, CiêDCill e rente.

minha aposentadoria? nome de Fernando Tadeu Cultura), o ANO INTER 1 - C o I é II' i o O i v i na.
RESPOSlA. De i5côrdo com o Decreto n. 60.501, de

�
.

d P
Günther. NACIONAL - DA EDU· Providência

140367, em vigôr, será a aposenlaria por velhice Corr9l.o O ovo "C o r r fi! i o do Povo", CAÇÃO será celebrado em 2 _ Escola Jaraguá
deVida, após 60 contribuições mensais, ao segurado um Jornal a cumprimentd os felizes pa· 1970 com iniciativas de 3 - Jaraguá Esql1erdo�
que cDmpletar 66 limos ou mais de idade, qUllndo do Serviço do Povo pais, com ·volos de muitas vulto, visando lançar as Escola 19 de abril
sexo masculino, ou 60 ou mais anos de idade, quan· -

_
felicidades. ,bq,Ses da O É C A O A 4 - Grupo Escolar Alba·

do de sexo feminino. A data do inicio da aposenta 1:i���IC__��'" INTERNACIONAL DA no Kanzl�
doria será o da enlrada do respectivQ_

requerimento,I
'

,

I'
EDUCAÇÃO, a se iniciar 5 - Grupo Escolar R.lan-

ou do afllstamento dll atividllde por parte do segura F O t O C O P ias? em 1971. do H. Dornbuch
do, se pos1erior àquela. A apo.sentadoria compreen·

- •
. Cenlo e \:,jnte paises 6 �\ Grupo Escolar Ho-

derá 1/36 - um trinta e seis ávos - da soma dos 'CI. .comemorarãQ o ANO IN· Illndo M. Gonçalves
salários de contribuição imediatameOle anteriores ao �. Em apenas 8 segundos V. o. I TERNACIONAL DA 7 - Escolas Vieiras
mês do afastamento da atividade, até o máximo de � tel"á uma fotocópià "APECO". ! '8I?U.CAÇÃ� de�t�_o dos 8 - Elcola Juliu� Karslen
36, apurados em 'período não s.uperior a 48 mêses. .

f.
. A

'
.,

I '�obJellvos prImaCIaIS da 9 - Escola do RIO Molhll.
Como se vê, o negócio agora é fogo.' per eIta, seca, autentIcave de Il:lNE�CO.

o pr!mei!o da No
•

salão Vieirense �ó
\ LAVRADOR,' NESTA. Sou lavrador de pequena Extrato de Contas Documen-

. hsta e.lI Alfabellzaçao de hllvera e�contro nesse dIll
renda. Vivo com minha espôsa a lenho pequena gle· ,. adultos.· para 015 IDteressados obte-
ba de lerra. Preciao apresentar declaração de rendi tos Fiscai.s e Trabalhistas I :Baselldos nessas inicia-I.rem informaçõ�s.. . .

mentos �ril o corrente exercício?
.R la

- t'
, tlvas, pensamos nos nos· As aulas rerllO IOlclo dIll

r

RESPUSTa. De aCÔrdo coin a Portaria GB 358, de e çoes" e c. sos J a r a II' u a e n ses que dois de abril.

10·09·69, lorna obriglltória II apresenlação de rendi·
Co

'.

1
..

1 1

I
esperam e necessitam de "Brasil, país do' Futuro

mentoa, para o axarcício de 1970, a todas as nessôlls pIa qua quer orIgma ,(mesmo p as- úma promoção. Como nos V'"� � "'fi d aI
A , • é!i, i:lepender de ti, de

físicas, assalariadas ou não, que tenha tido, no ano ti ca as, em qu quer cor, nos mmlmos élnos ilnteriores, o movi· nós todos prezado leitor.
base de 1969, independente do montllnte dos rendi- detalhes. 'meDIo terá início em abril.

.

d d N d'
.. . Responsáveis pela pro·meDtos brutos auferidos, II posse ou a proprte II e Copia objetos, páginas de .livros· sem o la prImeIro, preclsa-

de, entre oUlros, 1 imóvel rural, cuja exploração te· de '1
'

áx' � .

·1'
mente às 1930 horlls moçao:

nha prodUZida receita brutll anual superior a NCr$ staca-as,semprecomam Imaperlelção. haverá uma ;eunião n� Diretora dQ colégio� Ir-

12.000;00 _ doze mil cruzeiros novo,. - Tendo 2m Em caso de sigilo, V.S. mesmo poderá , �olégio Divina Prdvidêo-. mã Julitll. Coordenadora.
Vista os termos da carta, de que não teve OUlra ren· operar na máquina, tirando' sua própria � cia para um planejamento Irmã Cleonice. Pelo Grê-
da que não a produzida pelo imóvel rural, cremos fotocópia.

. fi dos trobalhos do ano. mio Estudantil Elpidio Bar·
não haver necessidade de IIpresentllçio da declaração,

oro PI ZE J I i Para esta reunião forllm bosll • Lis.ele Contin.
lIalvo si ela fôr solicilada, posteriormente, a pedido F A RA - aragaa do Sul- SC I convidados aa 0.0. AUlo, Presidente da Açiio Social
da repartição. ���IC�� ridades de Jllrllg'uá. D. Carmem Breithllupt.

"

Carias e Consultas,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COI?REIO DO POVO

, Emprêla ]ornalíilica
"Conelo do Povo" LIda .

• 1970·
Diretor

Eugênio Vitor Schmõekel

Edital n. 7148 de 20/3/70
Renato DemaUe e

_ Irene Floriani
Ele, brasileiro, solteiro,

comerciante. natural de
Jaraguá do Sul, domici·
Iiado e residente em
Nereu Ramos, ne 8 t e
distrito, filho de Cyrillo
DemaUe " Sofia Kíatkos
ki Demaue.

'

Ela, brasileira, selteira,
doméstica. n a t u r a 1 d.
Arrozeira, nesta Estado,
domiciliada e residenteBNDBAÊÇO:
.em Nereu Ramos, nesteCaiM. P081al, 19

IIven!da Mal. Deodoro, 210 distrito, filha de Faustino
Jaraguá do Sul . S. Catarina Floriani e Don z i I a
_________--: Floriani.

Civil EditaI� n. 7.149 de 24/3/70

"COHRflO DO POUO"
f.ndoçã�: flrtur Muller • 1919

ASSINATURA:
Anual . . . . NCrS 10,00
Semestre . . . NerS 6,20
Avulso. . . • NCr$ 0,20
Numero a!raaado. NCrS O,:l2

Registro
Renato Meier e

Renita Jahn
Aure!l Müller Grubba, Cficial
do Registro Civil do r.Dis
trila da Comarca de Iáraguâ
do Sul, Estado de Santa

Catarina, Brasil.
Faz Saber que comparece
ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar-se:

Ele, brasileiro, solteíro,
operário, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliado
e residente em Três Rios
do Norte, nesta distrito,
filho de Erich Meier e
Frieda Siewet �.i�r.

, Ela, brasileira� solteira,
doméstica, n a t u r a I de
Guaramirim, neste Esta
do, domiciliado e resí
dente em S c h r o e d e r,
neste Estado, filha de
Germano Carlos Max
Jahn e Anita Vogel Jahn.
Edital n, 7.150 de 24/3/70

Ralf Viergutz e

Lidia Borchardt

Edital n. 7146 de 19/3/70
Célio Planinscheck II

Maria Conceição Veloso
Ele, brasileiro, solteiro,

funcionário público,
natural de Jaraguá do
Sul, domiciliado e resi
dente à Rua João Pia
ninscheck, nesta cidade,
filho da João Planins-
check e M a.r t a Weiss Ele, brasileiro, solt�iro,Plauinscheck. lavrador, natural de Ja
Ela, brasileira, solteira, raguä do Sul, domleílía

doméstica, n a tu r a 1 de do e -resídeate em �io
Jaraguà do Sul, domi'li- Cêrro I, neste dístrrto,
liada e residente em Vila I

filho de Ervino Viergutz,
Lenzi, neste distrito, filha e Tecla SeIl Viergutz.
de Leopoldo Veloso e Ela, brasileira, solteira,
Rosa Pedri Veloso. doméstica. na t u r a I de

.

' Jaraguá dó $ul,. domící-Edital D. 7147 de 19/3/70 liada e residente em Río
190 Lsnz e Anelare Cêrro I, neste distrito,
Schumacher filha de Ervino Borchardt

Ele, brasileiro, solteiro; e de Gertrudes Witt Bar
lavrador, Da tu r a 1 de chardt.

-Jaraguá do Sul, äomíoí
liado e residente em Rio
Oêrro, neste distrito, filho
(je Henrique Lenz e Inês
Kuester Lenz.
Ela. braaílaira, solteira,

doméstica, n a t u r a I de
Jaraguâ do Sul, domioi
liada e residente em Rio
Cêrro, neste distrito, filha
de Walter Schumacher e

Adelia Rahn Schumacher.

"

E para que chegue ao co-
nhecimento -de todos mandei
paStiar o psesente edital que
será publicado pela imprensa
e em cartório onde será
atixado durante 15 dias. Se
alguém souber de algum im
pedimento acuse-o para os
íins legais.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Oricial '

�OCIfOßÓf RfCRfHIIUß f DfSPORlIUß IIUIJÓRIßII
EDITAL DE CONYOCAÇAO
Assembléia Geral Ordlnãria

(
De ecôrdo com os estatutos sociais, ficam con

vidados os srs, Sócios para lima Assembléia Gere]
Ordinária, a realizar-se ne séde social, à Estradá
Ilha da Figueira, em ji'lraguá do Sii'I, às 9 horas do
dia 26 de abril de 1970, pare deliberar sôbre a seguinte

, ordem do di.:
1) .-/Prestação dI} contas da Dlretorta.:

'

2) - Eleição do Conselho Deliberauvo, Dlreroríe
e Conselho Fiscal;

3) - Assuntos de interesse social;
Não hav�ndo número legal na hora aprazadll,

installlr·se á uma assembléia em segunda convocação,
que deliberará com qualquer Dumero de sócios quites.

Assembléia Geral Extraordlnärla
Ficam convidados os srs. Sócios para pllrlicipar

de uma Assembléia Geral Extraordinária, a realizllr· se
na séde social, à Estrllda Ilha da Figueira, em Jaraguá
do, Sul, às 11 horas do dia 26 de abril de 1970,
afim de deliberIIr sôbre ii �eguinte ordem do dia:

'1.) - R e f o r m a dos estatutos sociais, com a

crillção da categoria de sócios propriet,ários.
Não alcançando quorum para IIS deliberações/

nll fórmll estalutária, realizilr-se-á outra assembléia,
em segunda convocação, meia hora após, que deli
berará com qualquer número de sócios quites.

jaragua do Sul, 28 de fevereiro de 1970.
Affonso Gaedke - Presidente

Ouem r

'sera

Sábado dla 28-3-1970
Página 2

As Iinhasaêreas#dê�mái r·
sucesso emSta.Catarina.·;.'

�
Olhe para cima: há algo, de nôvo 1110 ar.
São as linhas do progresso levadas pela

CELESC - Centrais Elétricas de Santa Catari-
na - a 92% <Lo nosso Estado.

.

Agora olhe à sua volta.
Veja como 81 paisagem se transforma rã

pidamente: postes vão sendo fincados, 6.000
km de fios riscam os céus conduzindo a ener
gia necessária para o desenvolvimento.

.

Numa ponta dêsses fios. estão as 3.163 in-

dústrias catarinenses que consomem 406 mi
lhões de Kw.
Na outra ponta está a Celesc que.durante

a admínístração Ivo Silveira, vem ligando
você e quase duzentos mil consumidores a
uma vida maís luminosa.

•Cata�inense, �uideCelesc&dp que e seu. Afinal, _

:;:

a Celese é do povo. Produzindo energia, criando muis emprêgo.
Mais uma etapa de desenvolvimento do Govêrno Ivo Silveira

1) Discussão e aprovação do relatório da diretoria e 1) Discussão e aprovação do relatório- da diretoria
pare_cer do conselho fiscal, balanço geral, dernons- 'e parecer do conselho fiscal, balanço geral de-tra,çao dJl conta de lucros e perdas, conres e de- monstreção da conta de lucros e perdas c�ntasmeís atos referenres ao exercício encerrado em 31 e demals atos referenres ao exercício e�cerradode Dezembro de 1969; em 31 de dezembro de 1969.' ,

2) Eleição do Conselho Fiscal; 2) Eleição da Diretoria.
.

3) Assuntos diversos de tnreresse social. / " 3) Eleição do conselho fiscal. .

Jaragu� do Sul, 26 de fevereiro de 1970. 4) Assunros diversos de interêsse social.
Pedro Donin,i - Diretor Gerente jaraguá do Sul (SC), 23 de fevereiro de 1970

Noti!: Acham-se à disposição dos senhores acio- Heinz Rodolfo Kohlbach Dir,Presidente
nistas os. do�umentos a que se refere-o art. 99,do De

I
NOTA: Acham·se à disposição dos senhores aCio.nis-ereto· Lei n. 2.627 de 26 de setembro de 1940. las os �ocumentos a que se refere o arl. 99, do de-

,

A bl' G
creta lei n.O 2627, de 26 de selembro de 1940ssem éla eral Extraordinária .

Assembléia Geral Ex.raordinária
São convidadÓs os senhores acionislas desta

sociedade para se reunirem em AssembléIa Geral Ex·
traordinária à realizar, se no dia ! 1 de abril de J970, às 10,00 horas, com ,a seguinte:

'

ORDEM DO DIA

'�

! S
�<� � ,

.... li,
� "':".: �

"v .,,'

Marisol S.A. - Jnd. do Vestuário
C.G,C.M.F. 840429.752/001

Assembléia Geral Ordinária
São convidados os senhores acionistas desta

sociedade pera se reunirem em Assembléia Geral Orodináriil a realizar-se no dia 28 de abril de 19íO, às 9
horas, com a segutnte I

Ordem do Dia

São convidados os senhores acionislas desta
sociedade para se reunirem em Assembléia Geral Ex
trllordinária a realizar·se no dia 15 de maio de 1970
às 9 horas, com a ·s�guinte

Ordem do Dia

i
)

. ::.

- 0;"

�
.' .�'....

'

1} Aumento do capital social;
2) Alteração dos estatulos sociaiS;
3) Assuntos diversos de interesse social.

Jaraguá do 5ul; 26 de fevereiro de 1970.
Pedro Donini - Diretor Gerente

Ko�lb-ac� S.A. Ind. de Máquinas Elétricas
\

q.G.C·M.F. 84.435.007
. Assembléia Geral Ordinária

São convidados os senhores eclonístes desta
sociedade para se reunirem em Assembléia Geral Ordi
nária a realizar-se no dla 11 de abril de 1970, às 800horas com a seguinte < -)

,

,

ORDEM DO DIA

1J Aumento do capital social.
2) Alteração dos estatutos sóciais. .

3) Assuntos diversos de interêsse social.
jiuilguá do Sul (SC), 23 de fevereiro de 1970

Heinz' Rodolfo Kohlbach-Dir. Presidente

Ja'ra'guàAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ficam eonvídadoa OB Senhores Acionistas pa

ra partici�arem de u�a assembléi,,: geral ordínä- 5 tons. - perfeito estado,

ria, t\ realizar se no día 29 de abril de 1970, às preço Ncr$ 8.000,00. Tra-

15 horas, na sede social, à Av. MI!I. Deodoro da tar cdIn o ar,

Fónseca, 657, em Jaraguá do Sul, afim äe apreciar Alfonso Buhr

a seguinte Rua Preso Ep, Pessoa, 71.
ORDEMDO DIA

1.') Apreciação GO' relerórlo, balanço de parecer do
Jarbguá do Sul

Conselho Fiscal. do exercício encerrado a 15/08/69
2.°) Eleiçíio da nove Dírerorte

3.°) Eleição do Conselho Fiscal
'

4.0) Assuntos- Diversos

NOTA:- Acham se à Disposição dos Senhores

Acionistfls, os documentos de que trata o artigo 99.

do Decreto lel 2.627, de 26/09/40.
Jaraguá do Sul, 02 de fevereiro de 1,970
Luiz; Kienen S.A. Indústria e Com. de Beb.
Gerherdr A. E. Leeernenn- Dir. Comercial

c::::::::..::::>c:::a-c:::ac:::ac:::a

São convidados os senhores acionistas da Fir- MUD A 5
ma Luiz; Kienen S.A. Indústria e Comércio de Bebidas.

para a assembléia geral extreordtnérla a realizar-se no
I F tlf -O r I I

dla 2" de abríl de 1970, às 15 horas, ne sede social
'v �'.J. ,,,.m.,, a J

á "':v. Mal. De,!doro da Fon.seca, 659, nesta cidade,l Laranjeiras, Pecegueiros,
a firn de apreciarem a seguinte, I I Kakiselros, Macieiras, Ja-

<?RDEM DO D�A:-. i boticabeiras, etc. Roseiras

a) - Aumento do Capital, com aproveitamento de reserves Dahlias Camélias Ooni-
-

b) .. Alferação Parcial dos Estatutos !feras, Palmeiras, �tc.t etc. r

cl- Assuntos Diversos

, Jaraguá do. Sul, 02 de fevereiro de 1970

Luiz Kienen S.A. Ind. e Com de Bebidas

Gerhardt A. E. Lessmenn - Dir. Corrercial

Luiz Kienen S.A Ind. e Com. de Bebidas
Edital de Convocação
Assembléia Geral Ordinária-

Assembléia Geral Extraordínária

�ernardo firu�b8 S. ß. - ladúslria e Clm�rcil
CGC. MF 84 429 679

Assembléia Geral Ordlndríc

Edital de Convocação
Pelo presente edital de convoceção, são convi

dados os eenhores acionistas à reunirem-se em

aseembléla geral ordinária que será realizada em

nossa séde social à Rda Presidente Epitácio Peseôa

n 1207, em Jaraguá do Sul, às 15 (quinze) hores

do di-li 110 de março de 1970, pera deliberarem sôbre

ii seguinte. ORDEM DO DIA. , __�

1 - Exame, fliscussão e aproveção do Balanço
Geral, conta de lucros � perdas, encerrados em 31

de Dezembro de 1969 'e relatório da Diretoria e parecer

do Conselho Fiscal do exercício de 1.969.

2. - Eleição dos membros do Conselho Fiscal

pare o exerciclo de 1970.
3. - Outros essuntoe de lnterêsse da sociedade.

\ AVISO
Achem-se à disposição dos senhores acionistas,

no escritório désta sociedade. os documentos a que

se refére o art. 99, do Decréro Lei n. 2.627, de 26 de

Setembro de 1940_

Jaraguá do Sul, 25 de Fevereiro de 1970.
Waldemar Grubbe, Dir. ::>residente

Press Rei eas e

Um cartaz com a imagem de M a c h a d o de

Assis está presente em tôdas as regiões do Brasil,
anunciando o I I I Concurso Nacional de Contos,

promovido pelo Govêrno Paulo Pimentel. A Fun

dação Edueacíonal do Estado do Paraná, organizado:
ra do certame,

I

expediu 20.000, regulamentos em

"off-set" e 5.000 cartazes a 5 côres para destina

tários em todos os Estados brasileiros, E o .esíôe

-ço valeu a pena: embora falte maís de um mês

para encerrar o prazo. de inscrições, os partící
pautes já são Inúmeros.

Capri Industrial S.A.
C.O.C.M.F. 84-430-016/001

Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação

Pelo presente
\edital: convidamos os senhores

acionistas para reunire.m-se em Assembl�i� Ger�l
Ordinária, na sede somaI, à Rua E:x;pedlolonárJO
João Zapella n. 214, nesta cidade. à8 10 horas do

dia 26 de Abril de 1970, para deliberarem Bôbre a

seguinte ORDEM DO DIA

1..) Exame, discussão e 'Votação do Balanço Geral,
Relatório da Diretoria, demonstração da con

ta de Lucros e Perdas, parecer do Conselho

Fisoal • demais documentos reftlrentes ao

exerc1cio social encerrado em 31 de dezem

bro de 1969; ,

2.0) Outros a8suntos de interêsse social
.

NOTA: Acham-se à disposição dos senhores aClo.

nista". no eEcritório desta sociedade, os do

cumentos 8 que se rerere o Art. 9:1, do Decreto

Lei n. 2627, de 26 de setembro de 1940•.

Jaraguá do Sul, ,!m 16 de março de 19,70 .

Octacilio P. Ramos, Diretor ComerCIal

VENDE·SE
Um Camio,hão

Me�cedes Heoz

Vende-se
Uma Blclcleta marca

PILOT, estrengetre em

estado de nove, preço à Icombinar.
'

Um li G a i t a

Todeschini, em perfeito
estado.
Tratar nesta redação.

PEQAM CATÁLOGO
ILUSTRADO

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

'G8GÓOO)fYEAIi
Encontrará também melhor atendimento, serviços rápidos e garantidQs.
Antes de- comprar qualquer �eu passe sempre em

Com. e lndBreíthaupt S.A.
Avenida Getúlio Vargas, 268 - Jaraguá do Sul - Santa Oatarlna - Fone 262

Caixa Póstal 3 - Inscrição Estadual n.O 29 - Enderêço Telegráfico üBREITHAUPT."

Leopolâo Seidel

- CORUPÁ -

C:>c::::.i'�c::;:.c:::ac::::::o-

Uen�e - se lU Iroca-BH
Um t e r r e n o 14x35

situado na Rua Prof.
Antônio E. Ayroso e mais
um terreno de 17x5!5 com

casa residencial de ma

deira de 7x13 situada na

mesma rua.

Informações no local
com o Sr. Mário Funke.

Vende-SB Terrenos
Situado 9 km'. do centro

de Corupá, na Estrada
Nova Corupá à São Ben

to, tendo 10 li 12.000 m.l!
altitude cerca 8_00 metros

própria para construção
de casa de veraneio,

Informações com o Sr.
Kurt Hillbrecht, Caixa

Postal, 7 Corupá.

Reeder, S.A. Agr. Iod.- Com. Clube Atl�t�o Baependi
C.G.O.M.F. 84 432 �02/001

Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação

Asser6Íéia Geral Ordinária
.

,

,r-"', Edital de Convocação .

réam convidados os sócios a c'!mparecerem, II

Pelo presente ficam convidados os srs. acior: ma assembléia geral ord�nária, ii �ealiz;ilr:se ne sede

nístas desta Sociedade li comparecerem à assem social, à rua Seme Maltar, nesta cldad�, as .20Ahoras
bléia geral ordinária a realizar-se em nossa s!fe do dia 11 de abril de 1970, a fim de deliberar sobre a

social, às 10 horas, do dia 25 de abril pr5t'{�no seguinte ordem do dia:
/ .

.

vindouro, afim de deliberarem sôbre a segui'[� 1..) _ Prestação de contas da Dlfeto.rla;
OR;DBM DO DIA ." 2.°) - Eleição do CO,nselho Delib�rall�o. _

1) - Aprovação do balanço e respecti!.'iI contas do Não h!"vendo numerC? em primeira convocaç�o,

exercício de 1969; realizar-se-a uma essembléte, e� se�unc;la convo,:açao,

2) - Eleição do Conselho Fisca!; ,f meia hora após, que deliberarél com qual�uer numero
3) - Assuntos diversos.;/

de sócios quites. d 1970
'. Jaraguá do Sul, 011 de março e .

A,V I S �.
-

IIS. Arno Henschel - Presidente

�cham,se a disposiç.ã{ dos sfs. acionistas
os decumentos a que se re�re o art ° 99 do de-
creto-Ie! n.· 2627 de 26/09/16.

.

Jaraguä do Sul, 16cÍe março de 1970
Gerhardt ROjder _ Diretor gerente

j
... �DVOGADO n<ls fôroS d�

L
A. / São Paulo - Guanabara � Estado do Rio de

e 1 ai Janeiro - Brasma. .

.

.

A
Processamentos. perante ��alsquer.MI.

"POf' Es�1t 'Mund o de Deus"- t �:t�!�:i.Autarquias
e RepartIçoes púbbc�s

MÁRIO TÍ\VARES
. & Eschtório CeDtral:

i... Um .livr�} de agradável leitura EI do me- i Avenida ,Franklin ROdsevelt, 23 - Grupo 303

Ihor qUllat� literário. ("ANot1cia"-Joinville)..
(Fone: 52-1894)

4 �ZC-�
A venfáa na 'Tipografia /Avenida �iO

de Janeiro
. i

e na 8ua (Ulial. /,
Estado da GUANABARA

�
= .�

, ��-.e

,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



)e o R R E I O O O P O Y O Ie
Ser ou não Ser Presidente'

,O QUE YA� - PELO LlOHS
ANO L tARAOO' DO SOL (SANTA CATARINA) SÁBADO 28 DB MARÇO DB 1970 M.O 2576

I
CL Paulo Morettl._

,

A direção de um clube, de uma entidade,qualquer que 8t'tja sua finalidade, torna se de dia
para dia mais fäcil ou mail difícil na proporção
em que existam ou inexistam associados fiéis ou

A ASlessoria de Relações Públicas da Dele- relapscs.No dia 14,de fevereiro., p.p., Paulo VI falou gacia da Receita Federal em Joinville, informa que Quando todos labutam à porfia, quando todolao povo brasileiro, fazendo ·abertura ofloial já estão sendo entregues, pela rêde bancária, a cerram fileiras em tôrno do dirigente, Rada maiada Campanha da Fraternidade. As palavraa todos os contribuintes, pessoas físicas, as ecbreesr- agradável para quem foi incumbido de levar avantado Papa foram transmitidas por muitas Bä- tas, contendo os formulário. de declaração de ren- os destinos de um clube. A colaboração é indisdios e Canai. de Televisão sob o comando dimentos, o mídelof, o manual de instrução para pensävel para que a dura caminhada da presidên.da AGENCIA NACIONAL, Via. Bmbratel, di. o corrente ano acompanhados de Cartão Cadastro cía seja entremeada de 8uceS801 e alegrias, deretamente do Eltado do Vaticano. São aa de todos aqueles que em 1969 'àpresentaram a_ sua planos e realizações. Nada mais admiráv'el do queseguintes as palavras textuais de Paulo VI: declaração de renda. a união de t!ldos par� .

a obtenção dos ideais aDiletos Filhos do Brasil.
No tocante ao Cartão Oadastro. esclarece que, que se propoe. �odo dmgente.

. _

De bom grado acedemoll a6
_

convite para os contríbuíntes devem examinar os dados eons- �. E. todo dmgente, pblo. símples fato de terabrir êste ano maís uma CAMPANHA DA FRA· tantes do cartão distribuido, para ve.riflcar se estão merecído e m�recer a confiança de seus\ pares,'l'ERNIDADE, no vosso pais. Ela irá, nesta quares- corretos.
.

com �ua. qualídadea de homem e de alma, _devema interpelar a opiniio pública brasileira e aní- Caso 08 dados não conferiram, o contribuinte pOSSUIr a mescla do devotamento e d� seremdademar aI atividades que Influem na formação ínte- deverá retifica-los. para fazer dessa melcl� o penhor mall seguro dogral da pessoa humana.
. . .

. suoeS80. E o sucesso Virá Ie todos, com
_ abnega.O ideal a conseguir, está indicado na- nossa E;_m caio. pOIItiva, ísto é, se os dados confarí-

ção e boa vontade, com entuaíâsmo e otimismo,eneíclíoa "Populorum Progressio" Insíetentemente r�m, deverá J.unte-lo .à declaração para qu� .poste peoporeíonarem ao dirigente àquela eolaboraçãeproclamado pela reevocaçâo da Pâseos, "passagem rlOrment� �eJa emitido o qartão de ldentlflcaçio indisplnsável da qual ninguém pode prascindir, sobdo Senhor entre nós". É o de chegarm08 todos e do Oontríbuínte, que deverá fICar em seu poder.
pena de sucumbir ao pêso de um egoiamo mes-cada vez maia reconhecer na famUia humana C O N l' R 1 B U I N l' E: quinho e prejud'lcial.aquela igualdade te unidade fundamentais que, por Consiga junto à fonte pagadora de seus ren As provas de confiança e benevolência exls-vontada do Criador, lião dotadoll os seus �embr08. dímentoe, a declaração de quanto recebeu em 1969, tem na proporção em que todos façam eõro unfs·A íseo n08 impele o amor que aoa mostrou p Pai

e de quanto lhe foi descontado na fonte como im. sono e afinado em törno daquele que sObre liem quarer que 8ejamol todol chamados filhol de põsto de renda, que será o unico documento exí- detém as responsabilldaàes de um cargo, penesoDeus e que, na realidade, ° sejamos.' gido com lua declaração de rendimentos. pela lua natureza, mas nobre pelo seu centeúdo,Disto nos perluade o exemplo de Cristo que, Os documentos que c'ompróvam os abattmen. cargo que encerra o estimulo permanente para ode .ondição divina como era, Ele quiz tornar-se prossegulmento de uma luta que é de todes, aelcravo para que nÓI tivesllemos a vida, a a vida tos feito�)' em sua declaração, deveria ser bem luta em prol dos objetiv08 que animam a quentesa tive.semos em abundAncia. guardados pelo !:lenhor duranti cinco (5) anos, pa- Ião loldados de um mesmo ideal.A 'nol!sa própria condiçio de homem, final· ra apresentaçio às repartições, quando solicitado. Animado pela coragem, pela fOrça, pela eon-mente, nos obriga a participar numa solidariedade Receita Federal: Quer Endereço Atualizado fiança, pelo Intuliasmo, pela vontade de servire numa responsabilidade di famUia mundial. Ora, A Delegacia da Receita Federal em Jo!nville, sem esmorecimentos. o dirigente, seja êle quemé isso que importa! E isto supõe, como bom sa- solicita aos contribuintes do ImpOsto de Renila que för, esteja onde estiver, terá equiltbrio e dísesmímaritano, o identificar-lIe A imitação do Sen'lor mudaram de residência depois da entrega de sua mentG necelsärio para cumprir, com dedicaçio eJelus com todo aquêle que precisa de nós;-para declaraçÃo de rendimentos do aoo passado. ano bale firmeza, o dever imposto por um cargo, o deverajudA·lo e promov'-lo humana e religiosamente de 1968, que atualizem os seul! enderêços o mais impulto por circunstâncias em q1l8 ler ou nio lercom respeito, pela sua dignidade e liberdade. \, rApidamente posslvel, procur&ndo esta repartição prillidente significa não o desconhecimento daiTer coragem para f.ugir da p�slividade pe ou OI PostOI e AgênCias da jurisdiçãO. I dificuldades que o aguardam, mas o ânimo de en·ante 08 males que oprimem os I r � i o s, p�ra Esta retificaçio de snderêço, 8egundo a As. frentá-Ias na exata proporçAo de lua exiltênoiaIDb�ter. el,D nós. e A nOl8a volta häbno. e atltu- Bessoria de Relações Públicas da Delegacia da Re. e de sua intensidade.
.

I dl.crlmlDlltórll��.
.. ceita Federal em Joinville é de grande interêsse Animadol pelo desejo de SERVIR, todos. di-Comporta, também, o exercer, num Justo equI· para 08 contribuintes que 'receberllo luas notifica- rigentes e dir�gidol, criarão uma atmolfera propici.aI io, a fortaleza e a prudência oristAI; a oaridade ções mais cedo e poderão programar melhor o a!, �e�envoJvlmento de uma tarifa que, pelo a!toto para eliminar injulltiçal e aituações sóoio, pagamento do Impôsto, e principalmente dOI !'on. slgluflCado do seu co�teúdo, haverá de propnrclOec ômieal dellumanas; tOda elpécie de gultrra tribuintes que têm o direito a devolução de impOsto nar a !od?s a meraclda re�ompenla, mercê da!ra eid•• , numa palavra, contribuir para que OI pago a mail. \ ' conscieDcla do dever cumprido.!�md ina�l::�:,II'p�:ag!u::: :�C�:�I�O a�ona��:� Elta devoluçlo, conforme esclarec�u a Alises.de C to.

_

loria de Relações públioas. deverá ser iniciada ês-
. e a pUlenfe CampaDha da Fraternidade, te ano a partir de junho, com a remeIsa dos che-Sirva. udo isto na dileta Naçio Brallileira, e� ques para as ,residências dos contribuintes, atravéscom vo I.de prosperidade crescente e irmana- da rêde bancária, a exemplo do que foi feito nomente d frutadoll por - todos OI leus filhos, envia•. ano de 196IJ.

mOl 001' Bênçio Apostólica.Send o .eja o nome do Sanhor.
_

- Delde agora e por todolos .écul08.A nQ'b.� ...
_ proteção. está no nome do Senhor.

- ue 10'" "CJéu e a Terra.
Ab.en9.oe-vos. J.; 'lS, Todo·poderosoPai, FIlho e Espihf) Santo. Amém.

Paulo VI '_ Diretamente de Roma.

PAPA PAULO VI dirigiu
mensagem especial ao Brasil

Receila Federal
"OPERAÇÃO FORMULÁRIO"

"O SINDICATO DOS TRABALHADORES NASINDÚSTRIAS ME'!'ALÚRGICAS, MECÂNICAS E DOMATERIAL ELETRIOO DE JARAGUÁ DO SULcomunicam aOR Senhores empregador.es do 14.;
grupo de que determina o art. 577 da Consolidaçãodas Leis do Trabalho, .da obrigaçllo do desconto tirecolhimento do Impösto Sindical, de seus empre.gados a 8tirem efetuados nos meses de març. e abrilrespectivamente junto ao Banco do brallil S.A.,. em nom.e desta entidade de classe, conforme osartigol 679 a 582 da CLT."

_ ,

Euclides Emmendoerfer, Presidentll

O Doutor Heliodoro Franzoi, Juiz· àe Direito
da Gomarca de Jaraguá do Sul, Estado d. Santa
Catarina, na forma da lei etc...

FAZ SABER a todos os que o presente edital
de leilão, com o prazo de viDte dias, vireIP oux...------- ........x---...-- ....-.... dêle conhecimento tiverem e intereslar pOisa, que! -

� 1 hão da ser arrematados, por quem 'mail 'der I1 INSTRU'MENTOS DE MUSICA 1 maior lance oferecer, em frente às port"'l do
t. -I Edificio do Forum, no dia 6 de abril vindouro, li11 horal, os

-

ben fi penhoradol ao Ixecutado! em leral, especlallllßli ! WALDEMAR ROMALHO, na ação executiva que� , lhl move a firma elA. JOa,DAN DE VEICULOS,1 Gaitas e AClrde6es I e abaixo descriminados.:1. de 8·à 120 baixol I a) - UM TERRENO, situado à Rua Joio Tosini,!
I no municlpio de Corupá, de�ta Oomarca, perimetro� ,Todos das melhores
! urbano, I a zen d o frente com terraI de . Joio, m a r c a sEs t e s em , Wãdzinski com 40 metros, travellslo dos fundaiI Oferta Especial com 1 com terras de Joãll Bankhardt, com 30 metrol,

II
10·20-30 e até 40% de 1 extremando de tJm lado com t e r r a s de João)\. abatimento. I Bankhardt, com 71,50 metro8 e de outro lado comHOSPITAL JESÚS DE NÄZARt - ÓORUPÁ I 1 terras de Otto Gramm, com 71,50 metrol, contendoResidincia: Dr. Nereu Ramol, .111! PIA,NOS - HARMONIOS ! a Area de 2500 m2., EDIFICADO com uma CASA

I
' , DE MADETRA, registrado no Registro de Imóvei.

CO_UPA - .A:N:rA CATARINA ! Instrollll!!tos para Orquestras,.Bandas e [oDiuntos Modernos: ! da Comarca de Joinville..'--,-------------------1 , , 'ASSIM serão os referidos bens arrematadosCont ·b
° ,..

S' dO I d E d! Violinos, 'Flautas, Clarinetas, Pistons, Trom· t por quem 9lais d\,r e m a i o r lance oferecar,ri ulçao In Ica OS mprega OS l bones, Sax';lfones, Baixos e Baterias com· I podendo ser examinados, por quem inter'sse tiver,
! pletas, Guib.rras elétrioas em diversos ! no local em que se acham situados. E para que,

tamanhos ta
-

Metodos Cordas 'chegue a noticia a público e conhecimento dOI!I -
e ap�sen çoes, , " l interessados, foi expedido o presente edital, que1 Palhetas enfim \udo, que fôr do ramo V. S. l será afixado no local de costume 8 publicado no1 encontr� para pro�ta en*rega na: I jornal local "Correio do Povo"; - Dado e passadol E d' L AMUSICAL" ! nellta cidade de Jaraguá do Sul, a08 dezenove

! 'xpe lção " �RB ! dia II do mês de fevereiro do ano de mil novecentos,
., , e setenta. - Eu, (a) Amadeu Mahfud Escrivão, o�

-

. PAU L O K O B S i Bubscrevi.
(a) Heliodoro Franzoi, Juiz de DireitoI São Benlo do Sul - Cx. Poslai, 39 - Rua J. Lacerda, 242

i A presente cópia confere com o original; dou fé .

I Estado de Santa Catarina. 1 Jaraguá do Sul, 19 de fevereiro de 1970.
x ...... ...,. ............---_x....... ............__x O Escrivão, Amadeu Mahlud

Edital de Leilão

Dr. Fra.cisco Aat.Bió"�iccione
H:eUYCO ..

"'" C.R.H. �

Citur.ia I Clh"ca de ÄdaUoI e Crianç811
.1Partol - DoenÇaI di Senhoru

'F,o I O -e ó p i a s

Só" no FOTO
Inslanlaneas Apenas

NCr$ 1.00

LOSS
AS MELHORES! PELO MENOR PREÇO Reconhecidas em Qualquer Cartório,-----------�--------------�---------------------------------------Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


