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o

Um cidadão niteroianla,

I
assim escreveu para um! prevendo no que ia dar. êles eslão infimamenle li

chamado Pier L. Marche - quinzenário:" EIUivemos i A contribuição de Santa gados à ecoDomla dos
sini, um d i a v e i o de. em principios de janeiro i Catarina limitou-se a nio grllndes ESlados que, por
visita a Santa Catarina. p;p. na cidade de JOi':l- i atrapalhar o liTre ,trän- sua vez, sofrem a·lnfluên·
Como tôdo viajante que vIlla, tio bem c��Doml- i sito, por. suas estradas,. cla dQs grandel grupos
adentra pelas n 1) S S a s nada, p.e I a P"u J � n ç a i dOI heróIs do lenço ver- cconomicos, muiros dos
fronteiras fica encantado economlc.a, da Manch�s i melh� e seus fogosos quais perIencenIes a wru.
com a béla paisagem ter catarlneDse". Infehz, i corcéIS em sua marc�a pos inlernacionals, não

eatarineDse, mas 06 d o mente, encontramo� a i para salvllr a pátrIa. sendo para os mesmos

constata que, "nem tudo população daquel� cI�a- i E s s a 8 t i t u d e inleressanle que indúslrias

1 é de totalmente desIludIda i espicaçou o 51 e s e j oI· '1 I
•

I I J I

:e�u�u�: u�ue �:,�onç: e tomada de gr!i n d e i de vingança do comim- 'I ����o�:rlv!nheamo : �:�e�
cái". Constata, de par com desânimo: seu grande e i dante-chefe '!_a Revolu, cOD<;orrêocia e, lambém,
a paisagem que foi tra- aca�entad? s!lnho, �. roo i çia, que nao perde� I

diminuir a depemlência do
balhada pela natureiS, dona JOI':lvli�e·Curltlba, i tempo e t!atou de castl· pafs aó capiral eSlrangeiro.
que estamel marginali- que deverIa fIcar prontaigar aqueles que" ao,

, zados entre dois grandes em dezembro d. 1969, i invés de aderirem, fica-'I Convem nolar lambém
Estados, uma espécie de �omo havia. s�do prom?- iram trabalkaDdo, ordeira que p desenvol�imenlo iß�
"Piaui" do Sul onde, à tIdo pelo Mmlstro Má�lO i e pacatamentß, para a duslrial de Sanla Calilrina
medida que os anos Andreazza, estava m':llt0'igrandez� de seuEstlldo'é umb ameaça adelermi·

avançam, êle mais empoo longe de. seu térm!!,!o, i e do p�IS. Foram call8a- nados ESlados, que apelllr
brece e se afasta dos tant.o assim que S. EX�la. i das �Iversa� ver b a s de Iodos os incenllvos não
irmãos que' avançam havlamarcadonovadataifederals, �elxand�o o possuem infr.a-eslrulura
rúmo ao futuro. Por falta para sua conclusio:

.

no· � E�tado à mmgua. Dal em par� manIer um grande
de estradas, deixamos de vembro de 1970. Partlcu· i dIante as estradas que plrque induslriill.

progredir. P o r f a I talarmente, não acredita. i haviam sido as melhores

de amparo fiscal, ficam mill que ela pOisa ficai' i do Brasil mal podiam ser

em DOssas fronteiras as pronta em tal data. É: conservadas. A salv�ção
indústrias antigas e im- impossivel que aquela i de S ,a n t a C a t a r I n a,

produtivas e permitimos meia dúzia de' g & tos i 6-0 m o qua I o fu·
que se instalem empre- 11 i n g a dos e os cInco !lu�o dill!dor não, conlava,
sas modernas no terreno caminhões obsoletos que i fOI o poder de Irabillho, a
do vizinho. Somos esque· encontramos trabalhando i abnegação e d fôrça de
cidos de tOdOB. Ha bem quandO lá palBamos, pos i von I a d e do calarinense
pO)lco um gozador che- sam dar conta do recado. i que, apesar. de Iodos os

gou a definir o nOBSO A história das rodovias i falôres .adversos que leve
Estado como sendo a catarinenses, que já ro· i de enfrenlar, eriou um par
"Santa Catarina cercada raID as melhores do i que induslrial e agropal'
de

.

estradas asfaltadas Brasil, ficou ,na depeno loril que oulrol . Esladol,
por tôdos os lados". dincia de dois fatores - apesar de lerem sido pro

Pois, o sr. Pier L. Mar- um p o I í t i c o e outro legldos, não conseguirllm
chesini, com tôdo o es- econômico. O político é montar. '

pirito turístico que nossa decorrente, _principal· O falor econômico que

gente que imprimir ao mente do pouco interesse faz com que oa govêrooi
meio ambiente, tambem que o c a t a r i n e n s e não sejam muiro pródigos
levou a sua decepç!i.o. demonstrou pela revolu- com Sanla Clllarlna é de·

Tendo qua d.,sabafar, 911.0 de 1930, talvez já. vidll ao fálo de que Iodos

Somos de -opinião que
chegou a hord de Sanla
Calarina' deiXllr de andar
de chapéu nÍ! mão implo·
rando verbas e,beneflcios,
a que lern "ireHo, e exigir,
baseado ,nil Iributação que
recolhe aos cofres da Da·

ção, que o Govêrno I"ed.·
ral não se exima e nem
m'e s m o rçmancheie em

concedê·los. Convenha·
mos que o adiamenlo da

rodoyia Join,ville.Curiliba,
escoamenlo n a I u r a I dI!
p r o d u ç ã o induslrial do
vale do Ilajaf, não é ape
naI uma v�rgGnha; é a

prova cabal do que afiro
mamos,"

SUPERINTENDtNCIA NACIONAL DO
ABASTECIMENTO (SUNAB)

DELEGACIA EM SANTA CATARINA
PORTARIA N.· 09 de a de fevereiro d. 1970.
O DELEGADO DA SUNAB NO ESTADO OB

SANTA CATARINA, no use de suas atribuições
legais, e

. OONSIDßRANDO a deI'egação de poderes
conferida pela Portaria SUPER N. 06, de SO de

janeiro de 1910; (Rádio Circular SE/DE n. 132 de

4.2.10;
CONSIDERANDO o aumento de prêço da fa

rinha de trigo e demais componente de fabdco
de pio;

CONSIDERANDO os estudos precedidos por,
esta Delegacia sôbre a espécie,

R E S. O L V E:

Hlulro . lllcrada Dililid ßniuersaria-ae

Art. 1.0 - Fixar, para o Estado de Santa 'Ca
tarina, os seguintes pêB8S e reapecttvos prêçoa
máximos permtsefveís para a venda do päo

'

de
trigo tipo bisnaga ou fr.�nc6s, ao consumidor:

plsos PKlças
NCr$ 0,10
NCi'$ 0,18
NCr$ 0,36
NCr$ 0,72

,60 gramas
1�0 gramas
260 gramas
500 gramas

Publicada DO D.O. do Eatado em 3.$.70

Álvllro Tancredo Dippold,! feira Iransferiu II coslumel
Imporlanle personalidade i ra reunião pllUI o Salão
dll vizinha cidade porlLlárill i Harmonia Lyra, de Joinvil
de São Francisco do Sul, i Ie, onde se realiza presen·
aniveraariou-se dia 9 do i lernenIe a 10a. Conferêócia
correnle, complelando mais i do DiBlriro 465 de ROlary
um ano denlro do jardim i Inlernacional, sendo cum

liIe sua existê!lcia. Álvaro i primentado pelos seus com
Dippold é ligddo à Jaraguá i panheiros e pelos compa
por laços familiares e, en· i nheiros de Jaraguá, Con
Ire a' décadll de 30 e 40, Ie' i córdia Eslreilo' Florianó
ve parlicipação nos movi- i polis Joinville 'e Tubarão
menlos jornaU51icos da ci- i que 'na oporlunidade recu

dade, dirigindo um perió- i per�vam a sua frequência.
dico local. . i

.

O 53· ano 'de exislência i "Correio do Povo" junla
do, n�lalicianle foi alslna- i 8 sua saudação 'II dos

lado de tórma singular, i muitos cumprimenlos que

sen d o homenageado na i lhe foram Iribulados no

reunião de seu ROlary Clu- i dia 9, com volos de mui
be que, na última quinla; tas felicidades,

Compre Malhas de Algodão
Diretamente da Fábrica.

. Não esqueça" Pergunte os

preços de artigos com

pequenos d�feitos de

,fabricação.

Nossa c i d a d e leve o Irmão Alcfdio Sehmldt, 8sla S81111l visira trez-] emístoeee, caminhando e

privilégio de hospedar o que fez a aaudllção em nos o coníõrte da figura i govêruo municipal e a

Pe. AlberIO André Bour- francês, o sr. dr. Heliodoro e das palavras do ôupe i iwreja, perelelameare mas

lI'eois, Supeflor Gerel da Frllnzói, MM.o Juiz de Di- rior Geral, que vem visitar j perfelramente idenlificadas
Congregação dos Padres retro da Cemarce, o Pre- e rraver um mais estrelto i no alendimenl. do obíetlve
do SlÍgrado Coração de sídente da Ciimarll de Ve- contéeto com IlS Casas da i comum, que é o bem estar

Jesus, dentro do seu ro- readores, sr. Sigolf ôchün- Provlncla ôul-Braetletra e, fdos leua muníelpee.
reíro de vil!lflas à Provin· ke e .Iínelmente, o Ir. Hans perttculermenre, 8 de lere- i .

ela ôul-Braslletra da Con- Gerherd Mayer, DO. Pre- gUe! do Sul, onde. vem i Pedlmos.fervorosamenle

gregaçio. O ilustre prela- feilo Municipal, cuja ora. estimulá-Ias com a sua i que Deu� conserve Vo.ssa
do neseeu nll França, em ção foi a segulnte: I

nobre presença, agracian·; Excelencla Reveren�fsslma
150-01-1921, ingressando na "Exmo. e .Reverendfssi. do-as com suas palevras i por Ion g o s � dllllladol

Congregação, em 29·09- mo Pe. A}berlo A n d r é amigas e epostolaree. i anos. �

19158, deta em que emitiu Bourgeois' i D I I I'. . í A dlssemlneçãc e a pré- i Lo emos nes e momen o

seus primeiros voroe, or- Exmas. Autorldlldes CI- ; r d' ('.
- - ,a honra de apresentar as

danando-se em 06·07 1947. vis e Eclesiáslicas. ; I�a_ • r.e 1�lao sao coo- i noseee calorosas b O as
Desde então lern desem- Minhas Senhoras e meus I dlção primeira pare a _?az i .

d d _

penhado ímportentes car- ... nhcres: '
. e progreesrr das Nações i

VJO IS, e par com II en-
w oe s: I d b

'

'Irega por. parle do nosso

go., destecandc-se o de A população cerõltce l erru a��o as muralhal'i Reverendo' Vig.irlo, Pe.
Superior Provincial da deslll rerra como a deld� h.osnlldade, .fllzend<>iDI ... heíd d'. vuonosos '0 amor e I ee- i

Lo emer oc em, e uma

França e o de Superior Iodos os habuantee do
íd d [plaqueta de prata por on

Geral da Congregação, municfpio que, mercê de II
ri eee.. . _ i de ee pretende sim,b.oliz_a;desde 1968. Alént das vá- Deus, �I!sceu e c�e�ce.u i
A epostóllca �Issao de i a nossa wrande admir.çao

rles visitas ao Seminário sob o Iigno de reltgtost- i Vossa Excelencla Reve· i
de Corupá, e Noviciado dade em nosso País e! rend�sima, digno contl- i

ao nosso .hom�nageado,
de Barril do Rio Cerro, nossa Pálrill, sente se lo- 'I nuador dos primeiros e i marcando IOdelevel�enle
leve ocasião de reser mis- meda de grande Illegria sanlos aposrolce, desperta i a presença enlre nós . o

8a na Malriz local e foi ao receber a honrosa vi-j em 1ôdos nós o mais vivo i Em seguida usou da Art. 2.· - Na falta de pão tabelado ficam os -

homenagelIdo pela cidade, sira do eminenIe sacerdole ! e filiaJ contenlamenlo, pelo i palavrll o Rev. Padre AI- panificadores obrigados a vellde� pão espe.cial
com um banquele no lIa- que I�o bondosa e paler-"I sucesso ,que eslá evidente i berlo André Bourg-eois, "elo prêço d.o tabelado, na quantidade deseJada
jora Tênis Clube. Na opor· nidmenle dirige e Ordem. na Congregação. i agradecendo as manifesla- pelo consumIdor.

lunidade, dia 6 de abril de do Sagrado Coraç�o de I larltg'uá do Sul orwulha- i ções das aut.<!.rida.dês e Art. 3.0 _ A quebra máxima di pêso toler.,da
1970, foi saudado por di, Jesus, denlro do roteiro de I se em poder proclamar i povo desll! reglao, filando nos pães'releridus nesta Portaria é de 5% (cinco
versas personalidades lo· visila.s à Provincia Sul·! que as relações religioso, i aos presenles em porlu· por cento�. I
cais, entre e I a s o Rev. Brllsiltira da Congrega.ção. i admivslraliVO, si as mllis' uês, 'A

�
'A b I .. ..1... d. t

\ li: ,( I' �.' ., _ í l, J rt. ." -,
. ta e a uf l'rAços e que tra a

_______

' ' � 'r.
' i

o Art. 1.0, everá ser confol(cionada em letras e

1 algarismo, com pelo mends 3 (três) ctlntfmetro8
de altura, ,afixada no elltabeleoim.nto, em lugar
visível e de fácil leitura. 1

Art. 6." - A presente Portaria entrará\ em

vigor na data de sua publicação no "Diário Oficial
do Estado", revogadal as disposições em contrário.

Ass. Roberto Lapa Pirell, Delegado

..
;....;.J...I.�

f' ,;'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Sábado dill 11-4-1970

lleda e realdeute em Jara Edital n, 7169 de 7/4/70
guá Esquerdo, n e, s r e l

"

Ivo Merhíea e,
distrito, filha de Waher Raulind Nletzke
Marquardt II Erlca Peplau
Marquerd],
Edital n. 7166 de 7/4/70

Lauro Krehnke 'e
Edla Hoffmann

_/.eopoldo Seidel
.,: CORUPÁ ..:...

MUDASfundação'; /ir/ur Muller - 1918
Ele, brasileiro. solteiro,

o p er á r j o, natural de
laragué do Sul, domtel
lledo e resídente em Rio
Çêrro I, nesre distrito, filho
de Bmíllo Mathias e Ema
Marquardr Mathlas.
EIII: brasileira, solteíre,

dom és t i c a, nerural de
Jêlraguá do Sul, domtel
ltade e residênle em Rio
Cêrro II, nesre dístrtto,
filha de Alfredo Nletzke e

Frieda Boddenberg Nietz
ke. ,

E para que chegue ao' co

nhecimerito de todos mandei
passar o psesente edital que
será publicado pelaimpreosa
e em cartório onde sera

afixado durante i 5 dias, Se
alguém souber de algum im
pedimento acuse-o para os

íins legais.
AUREA MÜLLER GRUBBA

O :cial

Fr.tr/"r•• e Orn.,.ent.,. '

Emprêaa Jom.llltica
"Canelo do POyo" Uda.

·1970.

, ASSINATURA:

Laranjeiras, Peoegueíros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
botícabeíras, etc. Roseiral!
Dahlias, Oamélias, Ooní
feras, Palmeiras, etc., ete

Diretor
Eugênio Vitor Scbmöckel

Ele,' brasileiro, soÍti!iro,
lavrador,

,

n e t u r e l de
Jaraguá do Sul, domici
Iiado e r e s i den t e em

Garibaldi, neere distrito,
, filho. de Afonso Krehnke
e Wanda Raasch Krehnke,
ela, 'brasileira, sQlteirl',

domésnca, n a tu r a l de
Corupá, 'n es! e Estado,

:.----------= c:::::::ac:::;:<:>......"c:::::o<>c:::::::a domiciliada e residente em

R
.

t Civil Edital n. 7.t61 de 2/4/70 Garibaldi, neste dtstrtto,egls ro
N e l e o n V e i i n i e filha. de Gerherd Hoftmean

Aurse Müller Grubba, Cficial Marli Maria da Costa e Mma Hoffmann.
do Registro Civil do r.Dis-

. . .

I
Edital n. 7167 de 7;4/70triio. da Comarca de Taraguá Ele,

.

brasllelro. soltelr?, ' /
,

do Sul Estado ce Santa belcoalste, natural de LUIZ Ven.o Volkmann e ,

Catarina, Brasil. )�Iyez, nesre �stado, doml- lngrtd Baumgeertel
.cllíedo e restdeute na Rua Ele brasileiro solteiroFaz Saber que comparece- J C"

'"

rarn no cartório exibindo os <_>rge �ernlewlcz, n�sta o p e r ii r i o, natural de
documentos exigidos pela Ie clda�e, filho de F�lI!1clsco laragué do Sul, dorntel-

VeglOl e Anil VeilDl. Iiado e residente em Rio ===========;afim de se habilitarem para Eid. brasileira, solteira, Cêrro nesre distrito filhocasar-se: auxiliar de escritório" na- de Aifredo Volkmll'nn e
turel de Luiz Alves" nesre Adele Erdmenu Volkmenu.Edital n. 7.157 de' 2/4/70 Estado domicilillqa e resl- Ela, brasileira, solteira,
dente e m FranCISco d e dom é s Li c a natural de
Paula, ne�te distrito, filha JaraguiÍ do Sul, domící
de FrederiCO da Costa e Iiada' e residente em Rio
Cerertna da CoStll. da Luz I, nesie distrito,
Edital n. 7.162 de 4;4/70 filhi! de Alfredo Baumgeer-

,

lei e Elisa Kuester Baum-Honório Pi!luli e
Maria lsolde Kammer gaerle!.

Ele, brasileiro. solteiro, Editar D. 7168 de 7/4/70
auxiliar de escrtlóriO, na Waldemiro Lindemanó e

tural de Itoupavil, DeUte Eleonora Winkler
Esiade, domiciliado e re- Ele, brasileiro, solteiro, A ve ndan asidente em Ilha, da Figuej� Ia v. r a d o r, natural de
ra, neste distrito. ,filho � Jaraguá do Sul, domlci 'S O c. G r á i i c a
Avelino Plluli e de Adelina Iiado, e residente em Rio '

Pauli.
" da Luz neste distrito filho Avenida Ltda.

Ela, �rasileira, !I,olteira, de Augusto Lindem�nn e '=========='='
costureira, nll,tural de J�ra. MII'rill Kreulzfeldt Linde- 'T d 11guá d\) Sul, domiciliada e mllnn.

� � \Y� e eresi�entel em l�... dll ,Fh I. Ela, brltsi�éira, sá eira \ , I

guelra, neste l)lstrtlO, filha I dom é slt i c ii nalur I d 1 Cami' hão Ford F 350
de �ebastião Kammer e JaraguiÍ do .5ul, domici- em perfeito estado d�
MODIca Goriea Kammer, Iiada e rl'sidente em Rio ,oonsertação, a no 1960.

da Lui, nesle distrito, Para melhores informa-
filha de Leopoldo Winkler çõeil nesta redação.
e Olga Reinke Winkler. Com. Ind. Schmht S. A.

Aau�1 . . . . NCrS 10,00
Semestre • • .' 'NCrS 11,20
Avulso. -. . • NCrS 0,20
Núme�o .Ir_lio. NCrS 0,:12

.

PEOA� ('JATÁLOGO
ILUSTRADO •

BNDBRBÇO:
CaLft Postal: 19

IIvenlda Mal. Deodoro, 210
Jaragui d. Sul. S. Catarina

Almiro Inácio e

, Cecllla ôebesnena

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Irou
peve, neste Estado, domf
ciliado e residente na Rua
W alt e r Marqllardt, Dlista

cidade,' filho de Oswilldo
Inácio e' Josefa Inácio.
Ela, brasileira, solteira,

industriária, natural de Luiz
Alves, nes,te Estado, domi.
ciliada e r e s i d e IIt e na

Rua WalterMarquardt, nes
til cidade, filha de Paulo
Sebastiana e Sabina Se
bastiana.

I
Edital n. 7.!58 de, 2/4/lfO

Avelino Pavanello l\
Maria Prestini

Ele, brasileiro, solteiro,
lilvrador, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e

residente em Itapoc-uzinho,
lIeste distrito, filho de Luiz
Pllvanello e Matilde Z�pe- Ele. brasileiro, solteiro,
Ia :>avaDello.' a u x i I i a r administrativo,
Ela, brasileira, solteira, nafural de Guorllmlrim,

'domeistl'ca, nlltural de JllrlJ. neste t:SI!!do, domiciliado
'd t G . . C.G.C. (MF) 84 ,.::19 879/001

guá do Sul, domiciliada e
e resl en e em uaramlrlm,

re.ldeBte em Santll Luzia, neste Estlldo, f i I h o de RELATOR!O PA DIRETORIA
neste dis,trilo, f,ilha de Da· Lauro Lemke e _Veronlc!! Senhores Acionilltas.
Diel Prestini e Paula' De, Lem�e Jahn·l.:emke.

. Em, cumprimento aos dispostos legaiB' e eAtatu
marchi Prestini. ela, bra�ileira" sölteira, Uirios, temos s grata satisfaoão de lubmeter aodoméstica, na t li r iii de d lib 'i b I I t, Jataguá do' Sul, domici-

VOSBO' exame e e era� o,' o a anço gera, con a

Edital n. 7.169 de 2/4/70 Iiada e residei'lJe nll RUII
de luoros e perdas e demais documentol relati,oB
ao exercicio sociar encerrado em 31 dI! dezembroHelmúth Mathes e Emilio Stein, nesta cidade, de 1969, e o pareoer do conlelh9 fiscal, documentosZenir Machado filha de Herbert Marquardt que demonstram com clareza' a situação econOmica

Ele, brasileiro,' solteiro, e IIse Grimm Marquardl. finaDceira désta sociedade.
lavrador, natural de Rio Editlll n. 7164 de 6/4/70 Toda.via! permanecemos � disp�siçã,o dos se

do Sul, neste Estado, do· I .,
' "'Ohores, aClonllll88 em nossa sede lIoclsl para preso

miciliado fi residente em Ne sono Elchenblrger e t,armos os esclarecimenlos que julgardes necessãrio.
Rio da Luz, nesie distrito, Mlraoda Mohr Jaraguá do Sul, 30 de março de 1970
filho de Adolfe Mathes e Ele, brasileiro, solteiro, Waldemar Grubba, Diretor Presidente
Frida Mathes. comerciário, n at u r a I de

.

Bernardo Grubba Junior, 1. Diretor Gerente
Ela, brasileira, solteira; Guaramirim, oeste Estado, BALANÇO GERAL ENCERRADO EMdoméslica, nalural de Gua- domicililldo e residente na '

,

ramirim, nesle Estado, do- Rua Joinvllle, nesta cidade,
. 31 DE DEZEMBRO DE 1969

miciliada e residente em filho de Fritz Eichenberger A T I V O
Ilha da Figueira, nesle dis- e' Amaoda Krause Eichen- Imobilizado
trito, filha de Firmo Flo- berger. Imóveis, Máquinas e InB-
ren.cio Machado e Bentil Ela, brasileira, solteirll, talaQõea, Veículos e Semo:,Águida de �orba. comerciária; n at u r a I de venles, Bens Móveis, RBa

Jaraguá do Sul, domici- uliação do Ativo Imobili
'Edital n. 7.160 de 2/4110 liada e residente na Rua zado c/reanliação, AcõllS

Joinville, oes,la cidade, S/A., Ações do Desembank,Mário Vitório Rassweiler e' filhll de Artur Mohr e Petrobrh Lei 2004, FundoGerIa Pieper Agnes Mohr, L e i 1474/51, Vasilhames,
Ele, brasileiro, solteiro, Edital n,- 7165 de 6/4/70 Banmércio c/Ações, Taxa

auxiliar de escritório, na- de Melhoramenlos �esul-
tur!!l de Jarllguá do Sul, Pedro de Araujo e todos Pendentes, Depósito
domiciliaado

.

e residente Elfi Marquardt para Obrigações Trlibalhil-
na RUIl Joinville, nesta ci- Ele, brasileiro, solteiro, las, Tuulos de· Oapitaliza-
de filho de Vitório Rilsswei. mOlorisla, n a I u r a I de ção e Obrigações da Elé'
ler e Herta Frans R!!s Jaraguá do Sul, domici- trobras 175952,52
weiler. liado e residente na Rua Oísponirel
Eia, brasileira, solteira, Roberto Zimann, ne s t" Caixa e Bancos 39.767,80

,

domésticll, natural d� Gua· cidade, filho de Manoel Reallzárel I curlo e 10DgO pralO
ramirim, neste Es'tado, do Tomaz de Araujo Junior Mercadorias, Titulos' En·
miciliada e' residente na e Tecla de Araujo. dOSlBdos, Contas Corren-
R»a Joinville, nest!! cida Ela, brasileira, solteira, tes-Devedores, Titulb8 à
dI, filha de Alfredo Pieper costureira, n at u r aI de RecBber, Vendai Mensais,
e Elli Gartz Pieper.

.

Jaraguá do Sul, domicl- Depósito SUden,e, Dapósito

Edital n. 7163 de 6/4/70
Flávio Lemke e

Suely, Marquardt,
BERNARDO

,Indústria e Comércio
S/A.GRUDDA

·Página 2

Sudepe, Adicional BNDE.,
Depósito Decreto-Lei n.O
157 e Depósito Fundeso

'

294918,56
CompelllCio

Banco do Brasil S/A. C/
Caução e Ações Caucionadas 511.280,27641,39

PASSIVO
lio Ellal.. 1

Capital, Fundo de Reaena,
Fundo Especial para Au'
mento de Capital Lei 4357/64,
Fundo de Depreciação, e'
}<' und o da'" Indenização
Trabalhista

Reallz6r.1 I curll ê loogo praza
Empréstimo Oapitaliaação,
Conta Venda de terrenos,
'I'itulos à Pagar, Titulos
Descontados, Fundo Rural,
Contas Correntes_7Credo-
res, fi Lucro a Disposição
da Ass�embléia

'

Compensação
Titulos Caucionados e De-
pósito da Diretoria 641.39 511.280.27

Jaralll1á do Sul, 31 de Dezembro de 1969

Waldemar Grubba, Diretor-Presídente
Bernardo Grubba Junior, 1. Diretor G8rénte

, Eugênío Vítor Schmöckel - CRC·SC
c n. 1605 DEC - 51.083

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

DÉBITO

226.657,00

Honort\rios, 13. da"rio, Descontos Pas
sivps, Seguros, Luz &, .Porea, Oouser
'ação de Imöveía, Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, Cripção Suinos,
JurOI Passi,os, Conservação de Mó,eis
e Utenllillos, Livr08 e MaifIrial de Es
critório, De8p&sas aos ftepresentantes,

I
Fér.ias. Pro-Labore, Despesas' LAclici
nios, Impostos e Sêlos, Contribuiçõbs,
Legais, Combusti,el,;e Lubrificantes,'
Despesas Correios e Telégráfos,' Des
pesaa de Viagens, Despesas engenho
de' arroz, Desposas Telefônicas, Despe
sas BancArias; Despesas Gerais, Orde'
nados, Constlnação Veículos, Frétes e

Exports'çõea e Lucros à Dispoliçlo' da
Assembléia

'

{ l �B ti D'I T O
Rendas Diversas, Aluguéis, Juros Áti·
vos, Descontos Alivos, e Mercadorias 314.� 24,19

Jaraguti do Sul, 31 de Dezembro de 1969
,

Waldemar Grubba, Diretor Presidente
Bernardo Grubba Junior. 1. Diretor Gerente

EugêniCl Vítor Schmöckel - CRC-SC
n. 1.605 DEC - 51.083

PARECER. DO CONSELHO FISCAL

314.224,19

Os membros efeti,oB do Conselho Fiscal da
'Firma Bernardo Grubba S/A. Indústria e Comér
cio, lendo procedido a verificação dos livros, ba
lanço, conta de luoros e perdas e demais docu
mentos referente ao exercício encerrado em 31 de
Dezembro de 1969, ,constataram a sua exatidão e

conformidade, pelo que recomendam sua aprovaç�o
na próxima' assembléia geral ordinãrla.

Jaraguã de Sul, 23 de março de 1970
João Batista Radolf

Dorval Marcatto
Guilherme Neitzel

X ·�X H

IINSTRUMENTOS DE 'MÚSICA !
i em leral, especialmente 1
t Gaitas e AcDrdaDas t
l de 8 a 120 baixos' !
! Todos das melhores !
, m 8 r c a sEs t e s em ,

! Oferta Especial' com l
I ' 10-20-30 e até 40% 'de !
l abatimento.' I

I'" PIANOS - HARMONIOS I
- ! Instrumentos para Orquestras, Bandas e Conjuntos loderoos: Ii Violinos, Flautas, Clarinetas, Pistons, Trom· t
! bones, Saxofones, Baixos e Baterias com- !
l pletas, Guitarras elétrioas em diversos !
l tamanhos e apresentações, Metodos, Cordas;, I
I Palhetas enfim tudo, que fpr do ramo V. S. l
,I encontra para pronta entrega na: I

� Expedição "LYRAMUSICAL'" tt, =�====;=;='= D B ==='=======
"

' PAU L o K O B S i, São Benlo 110 Sul - Cx. Poslai, 39 - Rua J. Lacerda, 242

'I 'E8tado de Santa ·Catarina ,I,
-x •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



E S T A fi O DES A N T A

Prefeitura, Municipal
CATARINA

de Jaraguá do Sul

Desapropria, ami g a v e I ou judicialmente,
duas árells de terra na cidade. '

Hans Gerhard Mayer, Prefeito' Munícípal de
Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso
e exercício de suas atribuições,

Faço saber a todos os habítaates dêste Muni·
eípío que a Câmara Municipal aprovou e eu sau
clono a seguinte lei:

Art. 1.°) - Fica o Bxecutívo Municipal autorí
za�o a adquirir por ajuste amig!lyel ou desapro-

P ORT A R IA n. 2?
pnar por utilidade pública, duas áreas de terra

- situadas nos fundos da Avenida Marechal Deodoro
O Prefeito Municipal de Jarsguä do Sul, Es- da Fonseca, nesta cidade,' destinadas ao prolonga.tade de Santa Cstarina, no U80 e exercício' de suas mento da rua 108: _ De Ildemundo Stioghen, 711

atribuições R es o I v,p: , m2 e de M>lrino Stinghen e lua mulher, 75 m2, num
Designar, Seni7iiá Mafrá Pinto para, a partir total de 786 metr os quadrados, O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul,

de 25 de março do corrente ano letivo, lecionar Art. � ') _ Esta lei entrará em vigor na data Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de
no Grupo Escolar "Albano Klanzer," desta cidade, Je sua publicação, revogadas as dísposíções em auas atribuições e na conformidade do díspôsto

Comuntque-se, Registre-se E Publique-se contrário. ., no art. 8° da Lei'municipal no 190, de 28 de maio
Prefeitura Muníeipal de Jaraguä do Sul, 25 de "

Palácio 'da Prefeitura Municipal de Jaraguá de 1968, ,

março de 1970. do Sul, 6 de abril de 1970. ' D E C R E TA:'
, Hans -Gerha,rd Mayer, Prefeito Múnicipal Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal Art. 1.) - Fica transferido para o Serviço

,

A presente lei foi publicada nests Diretoria
AutOnomo Municipal de Água e Esgôto - SAMAE,

. POR.T.A R I A n.23, 'de Expediente. Educação e AssistênciaSocial, a08
os seguíntea bens móveis, adquiridos pela impor-

O Prefeito MUDlclpal de Jaraguá do Sul, Esta. 6 dias do mês de abril de 1970.
tância de NCr$' 11.495,01, seguintes:

do .de. S_!lnta Catarina, no uso e exercício de suas João Ml1thiaB Verbinenn Diretor Diversoslmpressos NCr$ 2.427,70
etríbuíções R e s o I v e:

,

'5 Escrivaninhas ,.

1.110,00
Designar, a professöra Nivia Maria Morfltti, J LEI n. 24/7 11 Cadeiras 378,40

pars responder pela Secretaria dó Ciclo Básico do 4 Lixeiros "
. 60,00

Grupo Escolar Albano Klanzer. desta cidade, IS par- Ampiia a Escala Padrão de Vencimentos do 2 Banquetas 16,10
tír' da presente data. Funcionalismo Público Muníeípal. 2 Mesas para máquina de escrever ,. 216,00

Oomuníque-se, Regi8tre·s€' e Publique se, Hans Gerherd MaYdr, Prefeito Municipal de
2 Quadros, tamanho 25x35 "4,18

- Prefeitura Municipal de Jaraguä do Sul, 25 de Jaraguá dn Sul, Estado de Santa Catarina, no uso
2 Arquívos de Aço Majestic 758,6'0

março de 1970.
"

a exercício de suas atribuições.
1 Telefone 9Fg Tif 224 a RI "

1600,00
"

Hans Gerherd Mayer, Preteíto Municipal' Faco saber a todos os habltantea de'ste Muni.
1 Mesa de Laboratório T/FOrmica " 689,50

y 1 Armário com frente de vidro , 270,00
PO RTA R I A n 24 cfpio que a Câmara Municipal aprovou e eu sau- , I Balcão " 97,75

O Prefeito Munlcipal.de Jaraguá -do Sul, E8- ciono a seguinte lei: 1 Mesa de Centro 30,00
tado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas Art 1,°) - Fica ampliada a Escala Padrão de 1 Perfurador de Luxe 3,70
atribuições R e s o I v e: Vencimentos, na lei n.O 158, de 22 de dezembro de 1 Grampeador Jacto "i8,40

Designar, Onelia Müller Ersching, para respon- 1966. 1 Máquina de Calcular .Facit "1.269,68
der pela Secretaria do Grupo EscolarAlbano Kanzler, Padri. Vencimenlo Mensal Padrão Vencimento MeDsal 1 Máquina de Escrever Olivetti "1.288,00
desta cidade, a partir da presente, dilta. R-I Ncr$ 620;00 R-9 Ncr$ 680,00 1 Máquina de Eserever LexJkon "1.077,00

Comunique se, Registre se a Publique Be.
, R-2 "540,00 S-., 706,00 Divt!rsos Ferramentas ., 11$0,00

, Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 25 de R' 3 560,00 S-I" 750,00 "
'

..

11.495,01
março de 1970. ',R

-

• " 68000 Q 2 80000 A t 2) R I
d"

-

Hans Gerhard �aYl:lr. Prefe,ito Municipal n=""
'

, , '_'-
'

'i
r. .

- eyogam se as ISposlçoes em
K 'ti

" 600,00 '

I S--3 850,00 co"trário, '.

POR-T:ARIA n, 25 �=� 620,00 5-4 900,00· Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
O Prefeito Municipal de Jllraguá do Sul, Es" �-8 :: 640,00 S-5" 950,OQ do Sul, 2 de abril de 1970.

tado de Santa Catarina, no uso It exercício de suas 660,00 S-,6" ,. 1.000,00 Hans Gerhard Mayar, Prefeito Municipal
atribuições Resolve: ,

Art. 20) - Esta, lei entrará em vigor na data Publicado o presente decreto nesta Diretoria

Designar, Orlando O, Schreiner, C o n t a d o r de Ilua publioação, r,evogadas as disposições em de Expediente, Educação e Assistência Social, aos

c tá' 2 dias do mês de abril de 1970.Padrão ·'Q.9", do Quadro único do Municipio, para on r rIO.
,João Mathias Verbinen'n, Diretorresponder pela Direção do Departamento da Fa-

,

Palácio da Préfeitura Municipal de Jaraguá
zenda Munioipal, enquanto durar as férias conce- do· Sul, 6 de abril de 1970. ':-------------------

didas ao Sr Erich Sprung.
'

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal A "I"
, Comu.Dfque se, .R�gistre Ba !l Publique;se. A presente lei foi publicada nes,ta Diretoria gora�!:!::!....�rag�

'. PrefeuuI'a MllOlclpal dt! Jaraguá du ISul, 6 de de Expadiente, Educação e Assistência Social, a08
abril de 1970.

.,.
6 dias do mês de abril'do ano de 197U.

Hans Gerkard Mayer, ,Prefeito MUDlclpal João Mathias Verbinenn, Diretor
PORTARI A n. 26 .,,=========0=,-==--=====.O Prefeito Municipal de Jaragua do Sul, Es- A t d d ·d" n

tado de Santa Catarina, no uso e exercício de Buas II n es e eCI Ir n
atribuições R e sol v t:!: It sua aplicação na Sudene "Designar, comissão composta dos Srs. João " (34/18) "Mathias Verbinenn, Mário Krutzch e Cláudio Win-

"
'arts. I co��ide!e "ter p�.�, sob a- presidênci!l do primeiro, procede.

II a enorm_e valorlzaçao "rem co ;öbertura e julgamento dos d�cu'!lentos.e dpropostas conforme Edital de Concorrenela Púbh- II as açoes das II
ea de 17 de março de 197Q, II"· d' t·· II '

Comunlque,se é Registre se. II empresas
In us rialS

II
- VI§IT�-lVOS ..

.

Prefeitu.ra Municipal,de Jaraguá do Sul, 7 de
II do Governo:

abril de 1W��s Gerhard Mayer, Prefeito Municipal II �ia. Siderúrgica Nacional: quem tiDha III MADESUL Ind.éCom.Ltda.
-

PORTARIA �. 21 ,II �oj�iii84e:�Õ�:!de janeiro de 1958, possui II Rua Cei. Procopio G'omes de Oliveira, 1.587
o Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Es- ',', Cia. Vale do Rio Doce: quem tinha 1 ação "

-----------------=

tado de Santa Catarina, nu uso e tlxercicio de suas em 1 ° de janeirö de' 1958, pos s u i h o je " I
--

atribuições R e sol v e: II 150 ações t '
'

IVonceder, três (3) meses de licença a Elvira II p',
.

, II Re p-' r e's·en ta"', ,a-oZapelini A.ldrovan,di, ocupante do cargo de proles- "
etrobrás: qUt'm tinha I ação em 1.0 de

'" yjaneiro de 1958, possui hOJ'e 184 a"ões!
'

,SOl' do Quadro único do Município, de acõrdo com
"

y

" Elemento residente em CURITIBA,o Art. 139, da Lei n.- 198, de 18 de dezembro de Sem lalar nos diJidendos pagos, sem lalar na valorização
"1954, combinàdo com o art. 123 _ IV da Constitui- " unilária daS ações! I ,registrado no, OORE do PR. deseja re-

ção do Estado de Santa Oatarina, a contar do dia II Hoje, (a Cia. Siderúrgica Nacional, bem como ,II presentar, firmas desta cidade naquela
1.0 do mês em CUfSO. " a Cia. Vale ,do Rio Doce', bem c o mó 8" OAPITAL à base de -comissões. Favor'

Comuníque se, Registre-se e Puölique '8e II própria SUDENE, sio os maiores acionislBs da maier" dirigir";se ao Sr. A, J. da Silva.
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 6 de

II indústria de Ioda o lordeste: a USIBA. ", Caixa Postal, 1.398abril de 1970.
II Seja você também! Além disso, ainda hoje, "Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal

,','
sua firma pOde ser acionista da USIBA selB "

CURITIBA - PARANÁ

PORTARIA o. 28 �e:�b:��e:���!n�:�fr:toc��me hoje mesmo
II --;:: "4 _�...:.... ....� �

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Es- II U· S·d'· II� �
tado de Santa ,Catarina, no UBO e exercicio de suas" sIDa I erurglca da Bahia S. A. n J Dp. Reinoldo Mupa..a 1
atribuiçõei, R � s 01ve:'" II

liDispensar, à pedido, Zenida Lenzi Zanluca, �o " UStBA, _" Repr, p/Santa Catarina
" � ADVOGADO 1'1'cargo de Inspetor Escolar, designada pela portaria " VICENTE DE PAULA " II

,

n,o 12, de 3 de março do ano em curso. A nid M I D.

P bl' " ve a a, eodoro, 203 " E 'i6' .I. I d d P f"Comuoique·se, Reglstre.se e u Ique se. Caixa Postal, 178, '

serl riO ..o a;o a re ehura

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 7 II Fone,399 ItL JARAGUÁ DO SULde abril de 1970.
., .' II Jaraguá do Sul - S.C., ,/" '

Hans Gerhard Mayer, Prefeito MUDlclpal .====�lF��$==========o
'

..._ ....-t..r.........�ir...._F.D-��.-(jp...o.....�_...._���
- ", . -. .' .� .. -�- - <.: -. -,_-_ ,

P O R T A 'R I A n. 21
O Prefeito Munillipal de Jaraguá do Sul, Es

tado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas
atribuições R e s o I v e:

'

,

Desígnar, Rosely'Vicente pars, a parti� de 25
de março do ocrreute ano letivo lecionar no Gru
po Eilcolar "Albano Klanzer," .desta cidade.

Comuníque-se, Reglstre-se e Publique-se
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 25 de

março de 1970,
"

, Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal

LEIn,246 PO,RTARIA N. 29
o Prefeito Municipal dé Jaraguä do Sul, Es

�a!Jo de Santa Catarina. no use e exercício de
suas atribuições, Resolve:

Designar, Adelaide Salamon para, na Escola
Vitor'Meireles, da localidade de estrada Itapoeú
Hansa, substítutr a Professôra Elvira Zapelini Al·
drovandi, p810 'prazo de três Mêses, a, contar do
dla l° do mês em curso.

Comuníque se, Registre se e Publique-se.
Prefeitura .Munícípal de Jaraguá do Sul, 7 de

de abril de 1970:
Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal

Decreto N. 192/70

m2. NCr$ 4,70

,
'

Moderna Industria de Beneficiamento
de Madeiras. ASSOALHOS, FORROS,
LAMBRIS, PAREDES DIVISORIAR p,'
RESIDÊNOIAS E ESORITORÍOS,
TAOOS E TABUAS APLAINADAS.,

FÔRRO PAULISTA - Pinho ta.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,CORREIO DO POVO Sábado dill .11-4-1970, Página 4

Assembléia Geral Orqlnárià
SãG convocados (JS Senhores ACionistas da

Pelo presente edital ds ecnsocaoão, são convi Indústrias Reunidas Jaraguá S.A., para a Assem São Convidados 08 Senhores Acionistas para

dados OB senhores acionistas da firma Comércio e
bléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 30 de a Assembléia Geral Ordinária a S8 realizar no dia

Indústria Schmitt S.A.. , à reunirem-se em Âssem. abril de .1970, às nove horas da manhã, na sua 25 de abril de 1970, na séde social em Rio do Cêr

bléia Geral Exteaordinärta, que será realizada na s.ede !lOfll�� à rua Rodolfo Hufenuessler, 715./901, a ro II nêste município de Jarsluâ' do Sul, às 9

séde da sooiedade, à Estrada Blumenau Km. 4., fim de deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia: (nove) horas da manhã, para' deliberarem sôbre .a

nesta cidade, às dezesasls, (16) horas do dia vinte I - Aprovação do Balanço e Gontas do exer- seguinte, J Ordem .do Dia

e sete (27) da maio do corrente ano, a fjm de dali- cicio de 1969' 1.0 - Apresentação, discussão e aprovação do Ba-

berarem sôhre a seguinte:
' lanço Geral e conta de Lucros e Perdas, do

,

Ordem do dia. , .

Ir - Eleição do nOTO Conselho Fiscal; ,
exercício de 1969; !

1 - Aumento de Capital social, com recursos III - Assuntos de interesse da Sociedade. 2.· - Eleição do Conselho Fiscal; ,

da Manut�nção do Capital de Giro Próprio e Lucros Nota: Acham-se à disposição dos Senhores Acio-
3:° - Eleição d� D!retoriß; .

em Suspen,so., nistaa os d c t f
4.· - Assuntos de ínterêsse Social.

O
'. ê'

u umen os a que se re ere o ar-
.

� - utros assuntos, de inter .sse -da SOCIedade. ligo 99, do decreto-Lei n e 2627 de 26 de : setem', Jaraguá do Sul, 23 de m�rço de 1970

Jaraguä do Sul SoO•.02 de a�rll .de 1970: I bro de 1940. "

Anna Gumz - Diretora Presidente

, AComlderc� eS Ihnd_USlrIDa. SCphmlt,t S A.
• Jaraguá do Sul, em 16 de março de 1970. A,VISO - F!cam à disposição dos Senhores Acío-

, rno o . c mitt, Ir,:_. residente
. .

I
ntstse ,08 documento,8 a que se, r,efere o

D�etrlCh .H. W. Hulenuessler 'Artigo 99 do Decreto Lei· n.o 2627 de 26
Diretor Presidente de setembro de 1940, na séde Social- em

Industrias Reunidas' Jaraguá S.A. =====��=======_
Rio do Cêrro II. nêste município.

iC A Diretoria
Assembléia Geral Extraordinária:

Clllircil !GJ�I��i�9l1�I�itl S. R·lndústrias Reunidas Jaraguá· S. A.
'Edital de Oonvocação

As.semhléia Geral Extraordinãria

L êia
'"

A
_

J

Por Esse Mund o de Deus"
MÁRIO TAVARES

\

... Um livro de agradável leitura e do dJe
lhor quilate literário. (HA Noticia"-Joinville).

\
A venda na Ti P o g r a f i a A v e n i d a

e na Bua filial.
r

Dr. Francisco Aatonio Pic:cione
:M:�.D-':co "" C.H..:M:. 1-r

Cirurgia e ClilJiCa de Adulto. e Crianças
Partos ::._ Doenças de Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÁ

I c

Residência: Dr. Nereu Ra,mOl' .,19 ILO_UPA
- SANTA CATARIC'NA

�
_

,==�==�================d I--------� �

Fotccôpícs
Agora também no Cartório,Uma Bicicleta marca

PILOT, esrrengelre em autenticadas na hora..

estado de nove, preço ii �

combinar. Um II G a i Ia
... Edificio da Prefeitura.

Todeschlnl, em perfeito :.... ....;.........;.....;.. ......J__
estado.
,

Tratar nesta, redação.
1

'

�,I Campanh�' de, Educapô ICivlea
O hastesmemo da

Bandeira e o cenro
do Hino Necíonel sêo
obrigatórios, uma vez

por semene, em todos

�--'<!I����
os estabelecimentos �7fde qualquer griÍu de In\ l

o

Al �

���:��'lare��liCOS:_ �.:w�llZ�� snuza i
( ADVOGADO n08 fôr08 de

VaOda-SB' , Tarranos ' São �aulo - Gu�nabara - Estado do Rio de

t Janeiro - Brasília. ,

.
.

"
Processamentos perante quaisquer M!,

Situado 9 km. do ce,ntro i
nístéríos, Autarquias e, Repartições p-ftblicas

de Oorupä, Da Estrada em geral.
'

Nova Corupá à São Ben
to. tendo 10a 12.000 m.2 '1 Escritqrio

Central:
� altitu�e cerca �OO metr?s Avenida Franklin ªoosevelt, 23 - Grupo 303
própria psra construção � (Fone: 52-1894) .

de casa de veraneio,
, � , Z C - 39

Informações com o Sr.

L:RiO
de Janeiro

�Kurt HilJbrecht, Caixa Estado da GUANABARA
.

Postal.7 Corupá,
,
�����

�=<":
, , =, , I , � I.�, - • ·, ·:·'1ij BEBIDAS MAX· WILHUM S/A. i

�. ')

d Re�endedor da �

I BRAHMA CHOPP,
� e� Jaraguá do SuL I
I Alto Vale

..
�o Itajaí. e, agora �

tamb em lntegrando-se na ij
�! Grande Florianópolis" �
� Onde' além dos seus produtos revenderá H

� B R'.A H M A C H O � P II
c'"7çsmMIU'····YMK··X)·''".X'C''''YHSO�··�·····yxx·� ..·,.··..••• '''''!t.: ),.,.••••• .", .

-

São convocados os Senhores Acionlslils 'da
lndustrles Reunidas Jaraguá S.A, para a Assembléia
Geral Extraordinária, à realizar-se no díe 16 de maio
de 1970. às nove horas da manhã, na sua sede social
à rua Rodolfo Hufenuessler, 715/901, a fim de delibe
rarem sôbre a seguinte ordem do dla:

I - Aumento do Capital Social;
11 - Alteração de Estatutos;
III - Assuntos de ínteresse social. -,

'Jaraguá do Sul, em 16 de março de 1970
Dietrich H. W. Hufenuessler '

'

Diretor Presidente

Vende·se"

l",f ' ...."

t- .,.,,:_��-;....�tb)l.-�; -��.: .'� r,,_

i Em
," ',",�,

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

1'G8GOOOjiE4R
'I! Encontrará também melhor a�endímento, servíços rápidos e garantidQs.
Antes de· comprar qualquer pneu pass,e sempre em'

,

I CÇ>m.,.e Ind.IBreithaupt·S.Á.
.

Avenida Getulio Vargas, 268 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina - Fone 262
Ca�a Postal 3 - ,lnsCri?ãO Estadual n,.!:W - Enderêço Telegráfico "BREITHAUPT."

G8-segurança total nas "curvas' G8-milhares de quilômetros extra GS.com cordonéis3T·proteção con·'
graças aos ombros arredondados. com a nova borracha Tracsyn. Ira calor, choques e rachaduras.

fiUMllftMß08 S.O. In�. Cam. e OgriCBli.rB
Assembléia, Geral Ordinária

.

Convõoação

------'----------------�----�

/ ,,-�

� iten ção
Vende-se diversos lotes,
Beíra-Río.

Informações - Hilo Gonçal(es.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O Doutor Nazarêno Knabben, Juiz Substituto
em exercício do Cargo de Juiz de Direito da

Já foram aprovados C�marca de Jaraguá do Sul,. Estado de Santa,
SeDhores Acionista.: 105 projetos de ímplsn- Catarina, na forma da leí, etc.

Dando, cumprimento as disposições legai. e estatutárias, apresentamos tação, ampliação e .mo- FAZ SABER a todos os que o presente, edital
a 80a ,apreciação o BALANQO GERAL, demonatração da conta LUCROS E dernização de indústrial de praça. com o pr,ázo de vinte (20) dias virem ou

PERDAS e demais doeumentce 'relativos ao exsrcíeío findo em 31 de dezem pesqueiras pela Superín- dele conhecimento tiverem interessar põsse, que
bro de 1989, bem como o PARECER DO CONSELHO FISCA.L. tendência do Desenvolvi- hão de ser arrematados (por quem mais der e

P e rman e c II m o ii ao inteiro dispôr dos senhores acionistas para os mento da Peses, SUDE- maior lance oferecer, em frente às portas do Bdi-
eõclarecimentos, que houverem por bem solicitar. PE, em apenas três anos ãeío do Forum, no dia 02 de m a i o próximo

Jaraguá do Sul - SC. 11 de março de 1970. de atividades. Os ínves- vindouro, às 10,00 horas, os bens penhorados à
Arnoldo L. SchmiU, Dir. Presidente timentos, oriundos de executada firma CUTELARIA JARAGUÁ LTDA.,

BALANÇO GERAL ENCERRADO .EM 31 DE DEZEMBRO incentivos fiscsis e re- na ação executiva filcal no 5.106 qne lhe móve 8

DE 1969 curlOI próprios das em- lNTITUTO �ACIONAL DE PREVIDENGIA SOCIAL,
. , prêsas totalizaram mais abaixo descrlmínenos,

A T I V P de NCr$ 900 milhões. Os 1) _ Um terreno situado neste municfpio, à
projetos. segundo decla· Av. Mal. Deodoro da' Fonseca, zona urbana, com16028,48 rações do superinte!lden- rua calçada e iluminação elétrica de mercúrio,
te da SUDEPE, almirante com' a área de 2.500;m2 com 25 metros de frente
Antonio.Maià de S.ouza, por 100 metros d'e fund�s, fazendo frente Da IAv;
proporcl.onarão a criação Mal. Deodoro da Fonseca. tundes no curso antigo
de 20. mil novos �mpre. do Rio Jaraguá. entre terras de VergiliG Rubini e

gos dlre�os e eontnbuírão ditas de Waldemar Rabello, Henrique Freiberger.
. c�m _mais de NCr$ 560 devidamente registrado no Cartório de Registro191.115.78 milhões para o Produto de Imóveis desta Comarca do Oficial Mário Ta

Interne Bruto, 1& expau vares da Cunha Mello. sob n. 14154. do Livro n.
são da demanda. inter�a 3.G, à" -fls. 16. avaliado em NCr$ li.250.00;
de produtos da indústria _ . .

de construção naval e as ..

2) - Coft�lruço.s CivIs exístentes sôbre. o .terreno
304.764,08 correlatas e sobretudo 8

acima descrito e conforme relação abaíxo:

�elhoria do padrão ali a) -:- Um prédio �dificado de alvenaria, com dois
mental' da população, pavimentos. meâíndo 9 x 14,50 ms, área total àe

.. 34358,66 Out r-a s informações 10- 130,50 ms, estrutura de concreto arlIlado, coberto
NCR$ 54.!!.!!!1&Q ram ainda feitas pelo com telhas de barro. onde se acham Instalados: -,....

títular da 5 U D E P E e 1. - No pavimento .terreo, loja, almoxarifado e

transcritas por matutino escrttörío, 2. - No pavi�ento superior, resídêncía
paulista. entre elas, de com todas as dependêncías, avalIado em NCr$ ..•
que a partir de 1972 a 19575,00;

. .

produção brasileira de b) - Parte posteríor EI? prédlo, co� .a á.rea de

pescado deverá atingir 293,94 ms, com as seguíntea carectenstícas; pare-
386881.66 mais de 2 mtlnões de des de alvenaria de tijolos, revestidas internamente

ton e 1 a d a s. Em 1968 a e externamente com argamassa, piso, parte de

produção alcançava 500 eimentq alizado e parte em t�rra batida, cobertura
mil toneladas As expor- de tel � as' de barro, apolade e.m estr,uturji
tações poderio ser incTe -de m�deIra, que s�rve �e d�pendin�la de r�br�ca,

125.026,68 mentad'as. sem quebrar depósi.to
.

de matéria prima., lDstalaçoes saDltárlas,
a extraordinária amplia- etc., a"allado em NCr$ 19.106,00.
ção do mercado intern<!. I c) - Uma garagem uonstrulda de alvenaria de
As exportações de ca� ti!olos.' coberta com tslhas de barro, com a área
marões e lagostas, cres- total de 15 m2, avaliado em NCr$ 1.000,00;
ceram em 240% ne�te d) _ Divel)sos ranchos de madeira cobertos com.
ú�timo triênio, .atin,g,ig.!l� t!;ll'ha, d. b�....e, em pal'�e-,-&b�l'tos �os lados e em'
Cifras' de 1 � ml!hifes de parte fechados, que serviam como depósito de
�ólare.s. O Interesse ,�Ol carvão e outras utilidades, em péssimo eltado de
Investidores em depOSitar cODservaçio com a área total' de !i8 m2 avaliado

E PERDAS ENCER- as deduQões de 25% do em NCr$ 4�0 00.
'

Impõsto de Renda à or- �'
.

.

.
.

dem da SUDEPE devará Assim I,,!ão Os rele.rldos bens arremata.doa
causar um considerável por quem mais d�r e �alOr lance o�erecer, aCima
aumento dos depósitos do pr�ço da avahação� podendo. ditos bens aer

nos próximos anos. (AA)Be examInados por. qUdm Interêsse tiver. no local em
que se acham Situados. E, .para que chegue ao

conhecimento do público e interessados. ,foi expe-

Vende - se 10 lrlca-'e dido o presente edital. que será afixado PO local
U • de costume, àa portas do Forum e publicado no

Um t e r r,e n o 14x35 jornal local c'Correio do, Povo». na forma da lt>i.
lituado na Rua PrIJf. D�do e passado nesta cidade d,e Jaraguá do Sul.
Antônio E. Ayroso e mais aOI trinta dias 'do mês de março do ano de mil
um terreno de 17x�5 com novecentos e setenta. � Eu. Adulpho M'8hlu�. escrivão,
casa residencial de ma- o subscrevi. NAZARENO KNABBEN, Juiz Substitu·
deira de 7x13 situada na to, em exercfeio. A presente cópia confere com o.

original; dou fé.,
.

Jaragul do Sul, 30/março/1970.
O Escriv!l.o, Idol.ho Mlhlall

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Firma Comércio
• Iud,últria S{Jhmitt S.A., tendo proce�ido o exame .do Balan1}o Geral, D�mon�
tração da conta LUCROS E PERDAS e demais contas referente ao exerclclO
de 1969, conStataram a exatidão destes documentos e são de par�cer que ,a

a�B9mbléia geral ordinãria Oll aprove, bem como a todos atos pratICados pela
dilataria. .

Jaraguá do Sul. 11 de março de 1970.
, Pedro Winter, SiIv,ino Franzner, Alfredo Vasel.

A casß em que viveu

lObras
pintadas nas

par.-I
dade, em 1903, as pintu-

C •

I I d' t·
-; t"I J 'itá; S A C â nd i d o Portinari foi des que necessitavam de de Portinari passaram �'osmheiradefôrno n us rIa ,�ex I ar ..

agora. inaugurada como urgente restauração. Foi se notal>ilizar ptlla inter
C.O.C.M.F. 8' 430 610' Muaeu e· integrada ao somente com a colabo- pretação de' asp é c t o �

e foga"'o pat.ri�ônio históric? e ração da iniciativa par- caract.erls.ticoll da vida
.

Assembléia Geral Extraordinária artístico do Pjils. Situa· ticular através da Com- b r a sll eH a. Até a sua

I
Precisa·se .p.ara ca�al de Edital de CODvocação

da na cid.ade p,a�liltll de pash1a' de Cimento Por- morte, ocorri�a em 1962,
�alo em CurIllba - a rua

. B�od.osqUl. proxlma �e tland Itaú, que vendo o
teve opor�uDldad� tam-

uispo Dom José 2315. Ficam con9idados os srs. acionistas para uma RI.belril.o.l:'rêto, o prédio abandono em que se en-
bém .de pmtar dlve�sos

�dll"a se bem _ Em Jara Assembléia Geral Extraordinária a ser reulizada às fOI adqUirido pelo GO!êr. contrava 'a residência, mur�Is, para p r é d lOS

Cllua do. Sul informações na 0900 horaa do dia 27 de maiode 1970 em sua série no E8tadu�l. para dedlcá- prontificou-se a mandar �úbhc?l!,_ C0n;t0 o do an

ollIercial VI·clor. Bo�i81 cem a seguinte ordem do dia: lo à memoria do consa-
f

.

tlgo MIDlstérlO da Eduoá
grado artista, transfor- a�er tôda a r�lorma, ção no Rio dê Janeiro,a) - Apreciação e deliberação sôbre proposta mando. a em centro de eVItando a perda I.rrep�- da Igreja da Pampulhade aumeonto do capital social.. atração turfstica e cultu rável. daque�e pat�lmôDlo em Belo Horizont. e o

b) - Outroll assuntol de interAsse da sooiedade. ral. As precárias condi- a!t{fitlcO. FOI posslvel as· do S8gU!0 principal do

ITAPOOUZINHO, ,Jaraguá dó Sul (SC), 06 d. çõ•• de conservação da sim conservar se parte prédio das Naçõel Uni·
abril de 1970. \ caS8 entretanto ameaça- da obra do notável pin- das sitnado em N o v a

João .Lúoio da- Costa, Dir. C.omeroial. vam principalmente aI! tor. Nascido naquela ci- York.

comércio e Indústria Sclimitt S.A.
C.G.C.M.F. N·. 84 429 984/001.

\ I

RELATORIO DA DIRETORIA

Oisponl..1
Caixa, Bancos, Banco do Brasil S.A. - Cobrança Espacial

Reallzi.el
Titulos a Receber. Mercadorias. Participações "Outras Empresa s",
BaDco Nacional de Desenvolvimento Econômico, Depósito SUDENE'

Depósito SUDEPE, FUNDESO, Obrigações Trabalhistas, Depõaito
Para ObrigaQões Trabalhistas. Empré8timo Oompuls6rio-Lei 4.242,
Empréstimo·Lei 1.474/51, Obrigações a Eletrobrãs e Conta. a

Reoeber
Imobilizados

Ati90 Imobilizado-Conta Reavalíação. Imõveis, Máquinas e Inata'
lações. Veiculos e F!emovenles. M6geis Utensílios e Ferramentas.
Direitos, Pontes e Caminhos. Depõmo-Lereas .do Banco Nacional
de Habitação e Oonstruçõee

Compensados I
.

Títulos Descontados, Valores: em Caução e Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço·

PASSIVO
löo Elialrel

Capital, Fundo de Reserva Legal. Fundo de Depreciacõas, Fundo
de Deprectações Ota. Reav. Ativo Imobilizado, Fundo para Deve
dores 'Duvidosos, Fundo Indenizações Trabalhistas Lei 4.357,
Fando Espacial Aumento dEI Capital 8 Fundo Para Manutenção
no Capital Giro Pr6prio

�� -_
Cont8s Correntes. Contas Correntes Especiais, Titulos a Pagar,
Oontas a Pagar. Empréstimo· Banco do Brasil S.A.·C.C.A.I., Divi-
dendos. Impõsto de' Renda R'et.ido na' Fonte. Funrural e S'aldo à
DiaposiQão da Assembléia

Compensados
Eodossos, Cauções e Fundo de Garalltia do Te�po de Serviço 34358.66

NCR$ 546267.00

Jar.aguá do Sul - SC, 11 de março de 1970:
-

Arnoldo L. Schmitt, Dir. Presidente
Damállio Schmitt, Dir. �Geretlte ,

Eugênio VÚor Schmöokel, CRC-SC n° 1605
DEC·51.083

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA LUCROS
RADA EM 31 DE DEZliJMBRO DE 1969

DÉBITO
Fundo de Depreciações.- Fundo de Qepreciaçõas-Cta.Reav. Ativo
Imobilizado. Fundo Para'Devedores Duvidosos. !<'undo de Garan
lia do Tempo de Serviço, Aposentadorias e Férias, Frétes e

Oarretos. Imp'ostos Estaduais e Sêlos, Impostos Federais e Sê!oe,
I.postos Municipais, Jaros e Descontos, Ordenados e Salãrlos,
Despesss VeJculos. Seguros, Despesas Bancãrias, Força e Luz,
SalArio-Família, Correios e Telegrafol, A.bono Salarial de Eme�
,iuoia Despesàs Gerai9. Comissões, De�peBa Viagem, Oombuttl
veil e Lubrificantes. Material de Esorit6rio, Material de' Embala'
gem, Lenha, Despesas MAquinas, Lucros e Perdas. Conservaç�o
do Patrimônio, 'Fundo Para Manutenção do Capital Giro PrÓoprlo .

e Saldo à DispoliQão da Assembléia � 356.408,94

CRÉDITO
,Fundo Para Devedores Duvi:l"�oa e Mereadoriall NCR$ 35�

Jaragui do S�íi 11 de março de.1970
.... Arnoldo L. Schmiít. Dir. Presidente

Dam6sio Sohmitt, Dir. Gerente
Eu&,ônio Vitor Schmöckel·CRO·SC n. 1605
DEC·51083

.

/

P�RECER DO CONSELHO FISCAL

Corr.·. do Po.. Ium Jornal_ a,
Serviço do Povo

SUDfPf fBl
Desenuoluimlalo

�D,TAL DE PRAÇA

mesma rua.

Informações no local
com o Sr. Mário Funke.

GASA. DE
PORTlnARl

I F ,0 I S A b l7 A
'D'A R UI n rI
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O Assa��::��!!aiX�dor��e����!��2e 1

,"'" Por JOst CASIlLHO PI
O eeseseínto, no dO,,\iogo passado, por ler

------------------------------......------------ rislas. gualemallécos.do "J:9nde ,Karl Von Spre
lI.NO L }AIlAOUl DO SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO, 1!, OB A'lmIL OB 1970 N.O 2.578 embeíxedor d� Alemenha Oéldentel na ,Gualemala
��������������������������������������������� um a� de covard� e barbarismo que ficMá �

uma vergonha pare II América Lenna e como

! Edital de Praça' borrão de lama e' de sangue a manchar 115 págio
:

' da Hislória Contemporânea. Como uma vergonha
i O Doutor Nazareno Knabben, Juiz ôubetltuto um borrão porque é oão só II coverdie atacada
i em exercício do Cargo de Juiz de Direito da Comsr- eleíenttsmo como, também, a renüncle, pelos lerrorl

=========!!icil de Jaraguá do Sul, Estado de SaßlII Cerertne, Oll las, ao maior e mais sublime dos valores' humao
A Perda do Entusiasmo 1 forma da leí, etc. - A Dignidade, sem a qual Iodo iodividuo na

i FAZ SABEt:l a lodos os que o presenle edital mels é do que um farrapo II solicitar o seu impel
CL Paulo Morett1 [de praça, com o prazo de vinte (20) dias virem ou doével, delenda.

,

. _ 1 dele coahectmenro tiverem e tntereesar posse, que hão Nos eros de covardia comum como a délega�ãl
Todo. ser h.umano é um complexo de aptld?�s, i de ser erremetedos . por quem mals der e maior laoce e II calúoia, a omissão ou a fugll à tomada de Illilu

e vontade, por 1880 �ente n!lcessldad6 de s.er útil, 1 oferecer, em frente às perlas do Ediflcio do Forum, des virl� o epteödlo pode ser admüído porque ItlDal por que tantas cmsas existem que entuslasma!D 1 DO dia 02 de maio próximo vindouro, às 10,30 horas, proporçoes humanas. Num e noutro CIIS(, II priSiio,Q
e atraem e até exercem sôbre D6s um f�scimo 1 os bens penhorados à executada firma CUTELAt:lIA banímeäro e o, desprêso total resolvem II lIituaça�
quase que natural, oomo é o caso do Leoníãtno. i Jaraguá Ltda., ne Ação Executlva Fiscal 0.0 5.707 pois dessa forma varre se da sociedade II pre3eo�

Para tôdss as nossas boas ações, que entusías- [que lhe move o Inatltuto Nacional de P r e v i dê ií c i II daqutlo que foi homem, restende apenas a figurl
mam, atraem e fascinam, contamos, com a ajuda de i Social, ebstxo descrimiltados:- vilipeodiada de um covarde. Mas 00 .epísödío �
um Ser Supremo 'e sabemos que 1l:1e não falha. Se 1 '1.0) - Um terreno, situado oeste município; à Av, repto e alsasslnio frio e calculado de peseoe iooeeOl1
houver rompimento de n08SOS compromissos mlis 1 MIII. Deodoro dll Ponsece, WOll urbane, com rua cal e Indetêae, como o é o do embaíxedor alemão, iDO,
sérios e solenes a falha será exclusivamente 110S- i çadll e i1umiollçiio elérrtce de mercúrio, com a árell cente por9ue alheio aos entrechoques polllicos qUI
sa. 1 de 2.500 mí!, com 25 melros de frente por 100 melros, sacodem ii Guatemala, e iadefêse porque desarmado

Por isso, façamos com que compromissos aS'l de fuodos, fazendo frente OI '!ov. Mlll,. ,DeodorC? de i algemado, de ol�?s ��od�dos e in,feriorizlldo �"! oú:
sumidos não venham 8 se tornar meros atos 'pro- 1 Fooseca, fundos, �� curs� �Ollf? do RIO JaragulI, en- i mero ao adver�aTlo, Ja nao c�be aquela prOVidenCia

tocolares, simples formalidades de regulamento, fa.1
Ire terras d.e Ver2'll�o Rublnl e ?HilS de WIII�emar Ra· 1 da

d e I e. n ç a o, �o b a o I !fi � o t o e do �el'
tos de somenos importância, sem vida, sem eireuns- i bello� �enrlque Prelberger, dev!dameOle regisrredo 001 prêso, .pOIS � ato sobre constituir u�a. covardia o

pecção onde a presença existe ruas o entusiasmo i CII.rl?TlO �e. Regislro de lmõvets desta Comarca, do i bar�llrI.:n . ".em nome,. só lI,ncontra simílar n�s �rl).
é o gr�nde ausente

' . [Oüetel Mano_ Tavares da Cunha Mello, sob O.· 14.164, i pelias ttHnJflstas do VI"tkong no sudests aSlálico,
"

.

1 do livro 0.0 3 G; às fls. 16, avaliado em Ncr$ 11.260,00; 1 Em verdade, nio hál expressão devidamente acel.

.

parece à� que a8 �oisas m�is sérias já não i 2 o) - COlslruções Clll5 exislenles lIôbre o lerreno i tada para classificar êsse ato que enlutou a diplo.
têm I!DP�rta.ncla, somos Ins�nslvels a elas; s.urgem i IIcimll descrÍlo e cçmforme relação al1aixo:- 1 m!1cia mundial, nem tampouco punição para êh
os prlm�lr?S abusol! para, fl.nalmente, o eSfrla_men. i II) - Um prédio edificado �e alvenlltill, com dois i a�equ!ld�, t�l é o tamanho dessa eovardia, tragé.
to substitUir de vez o ent';lslasmo, que.era VIVO e i pllvimentos, mediodo 9x14, 50 m2, área 101121 de 1110.501 dia II IDdlgmdade.·

'

que parece morrer paulatIDsmente, vitima de do- 1 m2 eslrutura de coocrelo armado coberlo com lelhas i E dian�e de mais ê,se episódio triste, nlo há como COllo

ses homeopáticas ingeridas em obediência à bula 1 de 'bllrro oode se acham iOllalado's" 1 o
DO pavimenlo 1 descender com os terrorista. sejam, brasileiros ou estm.

d t· i t' "1 b t': ! . . .' '0' • i gelros, poil êles estio provando que nada relpeitam, qUIa apa Ia, que n o ma a, mas amqUi a e a lo e. i lerreo, l0,la. alm?xarlf.llldo e escritóriO; 2 ,00 plI�lm.en - 1 nlo têm pena de ninguém, que o seu código é o do rapto I
. E qual a cODseqüencia? Perde-se a nação da i lo s�plmor, resldê.ocllI com IodIIs as dependeocllls, 1 do assalto, da covardia e do assassinato ind1scrim1nad�

se-iedade- dos compromis8os a88umidos em detri- i avalllldo em Ncr$ ... 19.575,00; i Portanto cabe à todo o bom brasileiro, á todos os brasileirO!
•

.. .: b) p' 'd 'd'
.

d ;alnda nlo carcomidos pelo virus lutulento
mllnto dI!. responsabllutade Elos atos pratlcados,1

- arIe posler,or. o pre 10, c�m II area e i da 8ubverslo e do terrorismo, a denúncia imediata às auto-
ato8 de mera presença. mas de· ausência da espi- 1 293,94 m2,. com �� segulOles �aracl�rísll'al>; paredes i rid_lies de qualquer indiViduo' suspeito como terroristal, I
rito .. onde o fervor ingiDuo, o impeto inicial ii I:) 1 de IIlveoarla �e molos, revestidas mleroameole com i até o auxlli�, dir�to Da locali�açlo e prislo desses marg!D.als
entusiasmo contagiante cederam lugar ao descaso i lIrgamdssll, piSO, parle de clmeolo aJ:zado e parle cm i para que sejam julgados e justiçados com a pena de morte

e quiçá ao' desre8peito às prome8sall múltiplas e i terra balida, Cobe�lorll de telhlls de barro, �po.lada ef!! i quando comprovadamente culpados.

generosas de um pas8ado que não é dilltant\ ma8 1 eS!rOIUrll de .mlldelra, q.ue se�ve d.e depe�dencla, �a. fa· 1
que pode ser lembrado com saudades. 1 brlca, depósHo de milleria prImII, IDlalaçoes sanHanas, i

. elc., avaliado em Ncr$ 19106,00; i
Que fazer se a rotIDa ameaça tomar, conta c) _ Uma garagem conslruídlJ de alveoorla de

de .tuda,. se os estatuto� no� ,parecem �8da' v�z tijolos, coberlll com telhas de' bllrro, com II área lO'
mais eXigentes, se as dI8,poslçoelil' são tals que Já lai de 15 Jti2, avaliado em Ncr' 1.000,00;

.

não. ae atende a ponderaçoes de
. ..t?do proced�ntes, d) _ Diversos raochos de madeirll, coberlos com

se Já ':lão se tem sossêgo! tranquIlIdade" confiança, telhas de barro, em parle aberlOS oos lodos e em par
s� a sltuac_ão se parecs' IDsu8tsntável, se o entu- Ie fechados, que servil1m como depósilo de carvão e
slasmo defIDha e parece morrer? oulra:! ulilidades, em péssimo eslado de cooservação,

Nada melhor para'tantos males do que retem· com a área talai de 58 mí!! avaliado em Ncr$ 400,00.-
peramos nossa vontade, reavivarmos nossas fôrças, Assim serão os referidos beos arremillados por
reacendemos nossas convicçõe8, não permitill.do quem mais der e maior laoce oferecer, acima do pre
que, por falta de generosidade, a sensibilidade ço da aVlllia,ão, podeodo ditos bens ser examioados
abafe a razão, imobilize a vontade e assassine o por quem inlerêsse liver, no local em que se acham
entusiasmo, siluados. E, para que chegue ao coohecimeolo do

público e ioteressados, foi expedido o presenle edital,
que será afixlldo 00 Iqcal de coslume, às parlas do
Forum e publicildo 00 joroal "Correio do Povo", oa

formll dll lei. Dado e pilsSlJdo nesta cidade de ]ara
guá' do Sul, lOS triollJ dillS do mês da março do '1200
de, mil oovecentos e seteola ,- Eu, Adolpho Mahfud,
Escrivão, o subscrev1.

Nazllreoo Koabeo, Juiz SubslitulO, em exercície
A preseole cópia coolere com o eriginlll;{dou fé,

Jllraguá do Sul. 30 de milrço de 1970
O Escrivão, Adolpho MllhfudEdital,de Convocação i

Pelo presente edital de convocação, são COD- i
vidados os senhorel acionistas A 'reunirem-8e em i�----------......------

assembléia geral ordinária que será realizada em i
nossa séde sooial A Rua Pre8idente Epitácio Pe8- 1
soa n. 1207, em Jaraguá do Sul, AI IS (quinze) i
horas do dia 80 de abril de 1970, para delibera- 1
rem sôbre a lIeguinte, Ordem do Dia.

'

i
1. - Exame, discussão e aprovação do balanço i

geral, Clonta de lucro8 e perdas, encerrados i
tim 31 de dezembno de 1969 ti relatório da 1

,

Diretoria e parecer do' co,nselho fiscal do i
- exercicio de 1969.' i
2. - :l��!�c��� :ee��;3.a do conselho fiscal para

1::::::3. - Ou1ros aS8untos de interesse da sociedade.

A V I 8 O

Acham-ile A disposiçlio dos Irs. acioniiltas no i
escritório desta sociedade, os document08 a que i
ae relére o art. 99. do decrélo·lei n. 2627 de 261
de aetembro de 1940.

. j
Jaraguá do Sul, 30 de março de 1970

'

1
Waldemar Grubba, Diretor Presidente i

i '1

,

O' QUE VAI PELO UONS

Bernardo . Gru��a S.A. . Ind.· e Com.
CGCMF�84 429 679/DDl

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Atenção
Contribuintes do Impôsto de Renda

Procure ur,gente seu
formulário para decla
ração do Impôsto de
Relida no Banco
Naéional do Comér
cio S/A. '\

t ngríldl!l!iml!nl�
Oumpre·nos o d li 1 o r o s o dl'ver de

comunicar o passamento do querido ,espôso,
pai e avô,

Frederico BarteI,
ocorrido no dia 02 de abril de 1970, com a

idade de 68 anos.

Por êste intermédio desejam agradecer,
a tod08 os que apresentaram manifestaçõe8
de pesar, a08 que enviaram flOres, corôas,
e que a'companharam o extinto até a sua
última morada, e' em especial-aos vizinhos,
parentes, & Fitma Alberto Bauer S.A., ao

Sr. Victor Bauer, ao Hospital São José, aos
Rvdo•. Padre Elemar e Padre Ivo, pelas pa
lavras de confôrto proferidas na residência,
na igreja e no túmulo.,

Jaraguá do Sul, abril de 1970
ESPOSA E FILHOS

...................... 1...

t Todesanz�iue und Danksagung
Allen Verwandten, Freunden und Be

kannten gebe.n wir die traurige Nachricht,
dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat,
meinen lieben Gatte, unseren Vater und
GrOllsvater,

.

Frederico BarteI,
am 2ten. April 1970, im Alter von 58 Jahre,
in die Ewigkeit abzurufen.

An die.er Stelle dankeIl wir Allen die

Ul11 hilfreich zur Seite standen, die BlumeD
und Kränze spendeten die den lieben ent·
schlafenen da8 letzte Geleit gaben. Ins beson
dere danken wir allen Nachbarn, die firma
Alberto Bauer S,A., Herrn Victor Bauer, die
Schwestern des HOilpital Sio José, Herrn
Pater Elemar und fater Ivo für de Worte
im Hause, in der Kirche und am Grabe.

,

Jaraguá do Sul, April. 1970
Die Gattin und Kinder

Fo,locópias
Só no FOT\O

Apenas
NCr$ l.O�

LOSS
Inslanlaneas

"-

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


