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Ano L JARAG,uA DO SUL (Santa Oataríne) Sábado, 18 de Abril de 1970 N.O 2.579

JARAGui DO SUL

Fundado em 1876
Emancipado em 1984

Onde os Caçadores AI�mão previu Rec�ita Federal:'
,'_

P derô C '? fracasso da· V�lculos Emplacarao,
O e rao ' açar • Quitado o Impôsto de Renda

o Delegado Estadual do Dionísio Cerqueira, Fral- ra da C8�a para o cerreute Apolo-13 .

Os. contrib,?inte.s do Impôsto �e Renda, a pa_r-
IIISlilulO Brasileiro de De- burgo, Gaivão, Grão-Peré, ,ilno aiddll fixa o Iimite OVERDOW (Alemanha- t!r de. 1." de, Janeiro de 1971, somente poderao
senvolvimenlo Floreslai, no Guaraciaba, GUllamlllm,lma- máximo para cada caQ�dor, Ocidental) _ Um alemão I

Iícencíar seIíus v.e�culo8, com a .ap�esentação do

Ellado de Santa Catartna, rui Iríneópolls Içara Im- de acôrdo

c,om
os espécl- h I

.

I h' I
• • Oartão de dentífícaçãe do ContrlbUlnt,e ,(C.10.), no, " av a prevrs o a res me Lconsta ú d'

. -

d t íb
.

tbaixou portaria, sob n. 6, búia, Ipumlrlm, Ja b o r á, mes dos grupos que men ses o fracasso di! Mi�são qua coas a o n mer� e m.scrlçao o con ri um e

permilindo a caça amado- JarauuÍl do Sul, Lages, Lagu- clone. É lícito, ees ,pro- Apolo- t1�. Em uma entre-
no Cadastro de Pessôaa Ftsíeas.

risla na temporada oficial na, Lonlra�, Môrr� da f'u- prie.rários rurais,. I?roibir vlste consagrada a prog·1 Os contríhuíntes que apresentarem este ano,
de 1970, com inicio em 1.° Il?aça, Melelr<;>s, Major Ger- ínteíramente as., a�lvldades nósrlcos para o ano de 70, pela primeira vez, a Bua deelaração de rendimen
de maio e término em 31 CIDO, Marevllhe, Massaran- de caça n<>.s Ilmltes dos que foi publicada em 7 de tos, antes de 1.0 de setembro receberão em sua.
de agôsro, nos seguintes duba,_ Navega�tes, N o v a seus domlDl<?s (§, 2.·,' do janeiro último num jornal residência. o seu Cartão de Identificação do Oon
m uni c I p i o s: Angelina, Veneza, Our<>., Pe d r a s l art. L·, da leí n." fi 197/67). local, o "profeta' havia as- tribuinte, visto que, a partir' daquela data, será
Agrolândill, Amonte Caro O!:andes, Praia G�an�e, Em paleslra com o sr, segurado que a manobra obrigatória a sua apresentação em todas as tran
los, Armazem, A I f r e d o P�rlo. Bello, Pelr<?landla, Waldemiro Schmitz, .co- espacial terminaria em um Ilações ou documentos emitidos por profissionais
Wagner, Águas de Chepe- gl�heJr� ireba' '1��ratQub�, merclente estabelecldo em fracasso, porém, h a v i ii liberais; nos contratos de Iecação de imóveis, nas
có, Águas Mornas, Barra a ma <>. a, en I a, �I- Jaraguá do Sul, defronte ecreseentedo que os tri pu- notaapromíssõrías, nas letras de câmbio,: etc.
Velha, Braço do Norte, Bo- lombo, RIO d� Sul, RIO

à Prefeitura M uni c i p a I, lentes da Apolp ,I 3 eonse-
;:============;==============;tuverá, Bom Jardim da dos Cedros, RIO do Oeste, dlsse-nos estar 'credencia- guiriam salver-se.

S e r r a, Coronel Freitas, Rio, das Antas, Rodeio, '
,

Canelinha, Caibí, Corupt, São M II r I i n h o, Seara, do pelo IBDF no Iornecl-

p 'd M d' ,

Cetanduvas, Campo' Alegre, Sombrio, 'São Domingos, ment.o de Iiceuça pera a reSluente �HICI
Dona, Ema, O e s c a n li o, Schroeder, São Lud g e r o, caça emadorlsre,

Turvo, Tengaré, Timbé do
°

• nomeia Ur. HOldril
�:�x�::�e��:�marsum, X ConferênCia do Iomelim '

I De eeördo com a Por-
•• Por äto 118sinado, em

laria n: 6, é permitida a Distrito 465 17 d? março U,ltim?, pelocaça a marrecas e patos
, ,(., Preilldente Em í II o G.

d'água, nas lagoas do sul Médici e o Ministro Júlio,
do

.

Eslado. A proibição 43 Rotarys Clubes estã" Barata,' do Ministério doAmanhã, dia 19 de abril se e:cte�de a.?s d eil? a i s reunidos desde o/dia 9 �o Trabalho' e Previdência
d� .1970,. realiza-se_ a Ira: mUDlcfl?lOS nao menclO!la- CQrrenle, na vizinha çidade 80c\al, o sr. dr.�HonóriodU:IQ9al J�i!!I!! _d;e �ao JOS�I tj� ""clmll,e;t1iJO& , mUDIe!,

.

de' }ölllvI;IteF 'p�lICÍf'élrrd6 'Tomelili'l, ja.l'a'gUll'eJi'l.:dena ,sede do vl,zl!,ho �UDl" pu:s de Caçlldor,.Chapeco, da 10a. Conferência do bôa têmpera, ex-alunocfp,o de Corupa. No:ocal, Tres. Ba.rras e Iblrama, por Dislrito 465 de Rotary In- marista e técnico em
como.sempre, havera bem se locahzllrem, nps !Des- I�rnational ROlarianos de contabilidade, pela Esoo
o�gaDl�adas .. barrllcas de mos florestas naClonlllS do todos os quadrantes ali se la Técnica de Oomércio
d!verso:s diversas esa- IBDF. I encontram na apreciaçiio Sã L í h" f

I

dillS, n�o fllhando compl�, A Parlaria disciplinado- dos muilos assuntos que aà�oga��' emo�eeloaftg:i�lo Bervlço de bar e COS!-.' e s l.ii o sendo levados à zonte, a c abad e s e r,nha, com churrascos, gllh- J�ovens consideração do Plenário', designado Oonselheiro doohas ilssada�, ele.
• Autoridades das mais O i I h F d I dA populaçao de Jaragua d'

. .

o n e Cl e era e

d 05 I 'd d'
.

Ih ,eslacadas presllglaram a Profissionais dI:! Relaçõeso'
.

u ,
. com,;, .

os em!!.,s esco eram aberlUra do conclave. dia Públicas consoante pumun!clplos v,zlDho�, estao 9 do �orrenle, devendo o blicação'no Diário Oficial
genlilmenl�. conv,ldados seu carro movimento encerrar·se do dia 18 de março de
para prestigiar a Festa de amanhã com uma viagem 1970 O fát t"'a-o JOD'< em Corupa' A J'uventude mode'rn'.' . o repercu e
... u..,. Q

co_rn a bar�a Carijó até gostosamente em nosso
'-----------;---_,,------- está "por dentro" de tudo, Sao FranCISco do 05 u I, meio onde a sua lamilia

Ince"ndl·o discute literatura COlQ a onde o.s rotaril:mos se,rão é muito benquista e mais
mesma s'eguraoça que as d I
anteriores falavam de fu, recepclona os com lIula nOil eomove a sua nomea·

destro'I- é
. peixada.. ção, porque o Honório

tebol. Hoje, riada mais Jaragua do Sul, pelo se:: Toinelim, humildemente,"modernjnho" do qUI:! au· R t CI b f

Indu'$trl-a tomobilismo. Está "inseri-
o ary

,

u ez se pr.esen- trapsfere para a nosslo

do no contexto". O tema,
te ao magno aconteclmen- terra o mérito alcançado.

senão o principal, é o
to, Cumpriment08 I!.O dr. Tomel1m

obrigatório em tôdss as

rodas.
Nos Estados Unidos,

certo grupo editor de pu
bliea9ões para universi·
dadl:!8 fêz uma pesquisa
dos meios estudantis, vi
sando cOnhecer o auto ...

móvel mais popular entre
08 jovens. Com 26,25% o

Chevelle-70 da Chevrolet
foi o veócedor, em razão
de suas linhas, pelo de

sempenh" e praça. AliáS,
desde o lanQamento em.

�964, que êste produto da
GM vem liderando as ven

das dos carros lDedios.
Só no ano passado, 436.853
Unidades foram adquiri
das, um verdadeiro
recorde.

Corupá
Grande Festa'
de São José

Segunda f e i r a última,
entre 9 e lOharas da ma
nhã, irrompeu v i o I e n lO
incêndie numa das depeno
dências da firma Ind. e

Com. 'Wo HiDsching LIda.,
fábrica ',de velas e cêra
eSlabelecida à rua Praeses
FerdiDilnd Schlünzen. Da
da " alarma, ali compare
Ceu incontineDti o ,desla
camenlo do Corpo de
Bombeiros Volunlários de
Jaralluá do Sul, dando di
ciente combate às chamas
e isolando os demc:a pré"
dios próximos ao local si·
nislrado. Os dano. foram
de manIa. De elogiar a ação
dos homens do . fogo que
Contribuirllm para circuns
crever a açãó devasladora
do fogo. /

Jaraguá do Sul é a terre das confreternlze
Ç{ies e, para tanto, eslava marcado para o último
dia 2 de abril, uma especlel reunião de amigos e

admiradores que, ne fórma habilual, iriam reslt
atar a tradiciola! "despedida de solteiro" de Hans
Egon Burow e de Mad<! da Glória Bórba, sua

prendada noiva.
O aconlecimento leve lugar na aprllzível re

sidência do noivo, na rua Cél. Procópio Gomes,
nellla cidade,. 'ógo às primeirlls horas da noite e

�,eiile�d�1), SI! alé. o inl.c.io d� madrugada." ,

Grande número de amivos ali compareceram,
dirlamas uns 100 para facililar a conta, enlre co·

légas de Irabalho, onde 08 noivos dedicam o seu

labor diário, acrescido dos muilos alunos do Co
légio Normal Prefeilo Lauro Zimmermann onde,
IIpesar de diplomado como lécnico em conlabili
dade, realizll exlensão de mais um curso, em meid
de coléllas onde é benquislo e goza de Ilrande
prestigio.

O famoso "quebra praIas" teve desenrolar
ruidoso, como aliás, não ,podia deiXllr de ser, im
pedindo por outro I"do qbe os noivos pudessem
descansar para a cerimônia de dois dias após.
Felizmente, enlre marIas e feridos, tôdos se' sal
varam, em meio de uma '''senhora'' harmonia, re
gllda de goslosas brinclldeiras e risos.

O casamento do Hans e da Glórinha dar"se-ia
às 10;30 para o álo civil e às 11 horas do dia 4,
a ceremônia re'liglosa, onde foram padrinhos o

sr. Enno )aDssen e Senhora, o Ir. Hélio Emmen
doerfer e Senhoril, Nelson Pielruzll e Dayse Do-
M� ,

.

Ao meio dia os familiares sos noivos e os

padrinhos foram recepcionados pelos noivos, com
lauta, almoço, Das dependêrn:ills do HoteL BUls
chardl, em Guaramtrim.

As 16 horas, deu-se finalIDenie, ia,lcio à via
gem de lua-de-mél, em Gm confortávet e respei
loso bigode Ford "A", 1929, aparenlando UlJla
excelente cÔr branca e convenientemente enfei-'
lado com os pelrechos que costumam acompanhar
os que enfrentam o altar pela primeirà vez.

A villgern, si não fói longa, ,elo Dienos .Ie-

II ve o mérilo de fazer conduzir os noi'los pela he-Iróica eslrada do Poço 'Grande, levando DS seus

,
passageiros eßamorados para o r.ecanlo mà'ls bOBi
to destas redoodesils, que é o balneário de 81rra
Velha.

. Os noivos r�gressarlm 3dbado, dia 11 de
: Abril de 1970, on�e parenles e ilmigos voltaram
a recepcionar os que enlrl!ram para o rói dos
êasildos e onde o Hansi desempenhou, pela vez

primeira, a imporlante missâo de homem sério.
Daqui saudam os companheiros da pesada.

Seja Benvindo!

Lembrando

Compre Malhas d_e Algodão
Diretamente da Fábrica.
-Não esqueça� Pergunte os

preços de' artigos com

pequenos defeitos de
fabricação.

um Enlace

Fot oc,ópia"s /

Só no FO,TO

Apenas
NCr$ 1.0P

LOS,S
AS MELHORES! PELO MENOR PREÇO Reconhecidas em Qualquer Cartório,

----------------------------------�------�------------------ '

Inslanlaneas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



UCORRflO DO POUO"
fundação: flrlur Mul/er - 1919

Emprêsa Jornalística
"CoR'eio do Povo" Uda.

·1970 -

Diretor
Eugênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
Anual . NCrl 10.00
Semestre • NCrl 6.20
Avulso. . . • NCr$ 0.20
Número atrasado. NCr$ 0.22

-

BNDBREÇO:
CaiOla Postal. 19

IIvenlda Mal. Deodoro. 210
Jaraguá do Sul - S. Catarina

Registro Civil

casar-se:

, Ivo Mathias e

Raulina Nilltzke

Theodoro Hinsching e

Selma Curtz '

Cópia de edital recebida
do Oficial de Registro
Civil de Blumenau, N/E.
Ele. brasileiro. viúvo.

comerciário, natural dêste
Estado, domiciliado e re

sidente em esta cidade,
filho de Augusto Hins·
ohing e Hilda Hi.psching.
Ela, brasileira, Bolleira,

doméstica, natural dêste
Estado. domiciliada e re

sidente em Blumenau,
neste Estado, filha de
Augusto Curtz e Maria
Bagganelli Curtz.
Édital �. 7.171 de 11/4/70

Ivo Dallmann e

Laurita Oestreich
Ele, brasileiro, solteiro,

operário. natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e

residente em à Rua Join
ville, nesta cidade, filho
de Walter Dallmann e

Hulda Mueller Dallmann.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, natural de
Mas!aranduba. neste Es
tado, domiciliada e resi
dente à Rua Joinville,
nesta cidade, filha de Arno
Oestrei� e Clara Oes
treich.

Edital n. 7.172 de 13/4/70
João Adriano e

Vanda Cisz
Cópia dá edital recebida
do Oficial do Registro
Civil de Luiz Alves, N/E.
Ele, brasileiro, solteiro,

operário, natural de Be
'nedito Novo, neste Estado,
domiciliado e residente
em Barra do Rio Cirro.
neste distrito, filho de Jo
sé Adriano e L i n d a

Adriano_
Ela, brasileira, solteira.

doméstica. natural de Luiz
Alves, neste Estado, do·
miciliada e residente em

BraQo Miguel. Luiz Alves,
neste Estado, filha de
Pedro Cisz e Vitoria Cisz_

/,

Textil Jarita s, A. Industrias Reunidas J a r a g u á S.A.

Acham-sé à .dísposíção dos srs. acionistas no Convocação
escritório desta sociedade, os documentos a que _. . .

se. refére o a. rt. 99 do decrêto-Ieí n. 2627 de 261 Sao Convidados os Senhores Aclontstas para
de setembro de 1940. ' a Assembléia Geral Ordinária a se realizar no dia

, 25 de abril de 1970, na séde social em Rio do Cêr-Jaraguá do Sul, 30 de mar�o de 1970. ro 11 nêste município de Jaraguá do Sul, às 9,
Waldemar Grubba, Diretor Presidente (nove) horas da manhã, para deH-berarem sôbre a

seguinte, Ordem do Dia
1.0 - Apresentação, discussão e aprovação do Ba

lanço Geral e conta de Lucros e Perdas, do
exercício de 1969;

2.' - Eleição do Conselho Fiscal;
3.° - Eleição da Díretorta;
4.0 - Assuntos de interêsse Social.

Jaraguá do Sul, 23 de março de 1970
AnDa Gumz - Diretora Presidente

AVISO - Ficam à disposição dos Senhores Acio
nistas os documentos a que se refere o

Artigo 99 do Decreto Lei n.O 2.627 de 26
de setembro de 1940, na séde Social em

Rio do Cêrro II, nêste município.
A Diretoria

Mário Moener e

Laura Gonçalves Araujo
Ele, brasileiro. solteiro,

tratorista, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliado
e residente na rua Join
ville. nesta cidade, filho Elmar Petri e �=��,........._.,=�.............................---.�..............,=�=,..........,..,o

�:El�:!:E:�:i:��::l:.::�: :s�l�.:?i:�;�iif,t;!; !:!. B E�B·I·õiS·······Mii· ··wiiHiü,.·,········�/··i···::'1industriaria, natural d e f
Jaraguá -do Sul, domici- miciliado e residente em f: :>
liada e residente em !ta. Vila Nova, neste distrito, �: :jpocusinho, neste distrito, filho de Kiliano Petri e c: R e vend e d o r ,d a :
filha de Paulo Gonçalves Maria Petri. f: b

��a!;:.UjO e Adelaide de �f)���h�:f!.le�:iusr�:eiJa� t�i., ,B R·A .H MA C H' O p P IIJaraguá do Sul, domici-
: '

.�Edital n. 7.178 de 14/4/70 liada e r e s i den t e em i I :Wilo Campregher e Vila Nova, neste distrito, r J
'

d SI'Cecilia Scheuer filha de Silvino Pedrotti f.� emI aragua OU. ::3Ele, brasil6iro, solteiro, e Paula Gonzaga dos
� !l

�:!�!aJs�aedo�nJ����i��a�aÓ S&:t::raP:::o:��gue ao co- � AI to Vale ado I taj aí. e. agora �
e residente em Vila Len- nhecimento de tod06

.

mandei fl t am bem ln tegrando -sena 3zi, neste distrito, filho de passar o p�sente editai que

I
fi �Albino Camp�egher e de será publicado pela impre.n5� f1 Grande Florl-(Ino'POIl-S �.Ignez Campregher. e em, cartóno onde sera f: ' :

Ela, brasileira, solteira, 'atixado durante 15 dias. Se fl , .

- " :
domé8tica, na t u r aI de alg17ém souber de algum im- f1 Onde alem dos seus produtos revendera 1lt:��g�ár:�id��ie �inm�c�: l::�'ie�:��. acuse-o para os

� B R A H M A C H O P P 11raguá-Esquerdo, ne s t It AUREA MÜL��R GRUBBA fi
.

iJdistrito, filha de -Matias OIJClal e= '.; , ,c.� =..l" = H"'M �.

C.G.C.M.F. 84 430 610

Assembléia Geral Extraordinäria
Edital de Convocação

Assembléia Geral Extraordinária
São convocados os Senhores Aclonlsrea da

lndustrles Reunidas Jaraguá S.A" pera a Assembléia
Geral Extraordinária, à realizar-se no dia 16 de maio
de 1970, às nove horas da manhã. ne sua sede social
à rua Rodolfo Hufenuessler, 715/901, ii fim de delíbe,
rarem söbre ii segutnte ordem do dle:

I - Aumento do Capitel Social;
II - AIreração de Estetutos;
III - Assuntos de ínreresse social.

, Iaregué do Sul,' em 16 de março de 1970
Dietrich H. W. Hufenuessler
Diretor Presidente

Assemhléia Geral Extraordinária
Pelo presente edital da convocação, são consl

dados os senhores acionistas da firma Comércio e
Indústria 8chmitt S.A., à reunirem-se ein Assem
bléia Geral Extraordinária, que será realizada na
séde dli sociedade. à Estrada Blumenau Km. 4.,
nesta, cidade, às dezesseis (16) horas do dia vinte
e sete (27) de maio do corrente ano, a fim de delí-
bsrarem sôhre a seguinte:

.

Ordem do dia.
1 - Aumento -de Capital social, com recursoe

da Manutenção do' Capital de Giro Próprio e Lucres
em Suspenso.

.

2 - Outros assuntos de interêsse da sociedada,
Jaraguá do Sul SC, 02' de abril de 1970.

Comércio e Indústria SchmiU SoÁ.
Arnoldo L. Schmitt, .Dír. Presidente

fiUMIIRMßO� �,H, In�. Cam. e Dgricultlra
Assembléia Geral Ordinária"

L ê i a
·A

"Por Esse Mund o de Deus"
MÁRIO TAVARES

'" Um livro de agradável leitura (I do me

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

,

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

Edital n- 7.173 de 13/4/70 Indústria
Antonio Manoel Albano e

Odete Malichescki
Ele. brasileiro, solteiro,

operário, natural de Gua·
ramirim, neste Estado,
domiciliado e residente

à R J. '11 Ficam convidados os sra. !\cionistas para uma
em ua OtDVI e, nesta .Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada àscidade, - filho de Manoel

09,00 horas do dia 27 de maio de 1970 em sua sédeAntonio Albano e Maria
Àzevedo Albano. social cem a seguinte ordem do día:

Ela. brasileira, solteira, a) - Apreciação e deliberação sôbre proposta
tndustriäría, natural" de de aumento do capital social.
Tubarão. neste Estado, b) - Outros asauutoa de interêsse da sociedade.
dom'Ícilia�a e. residente e� ITAPOCUZINHO, Jaraguá do Sul (SC), 06 deà Rua Jam9111e, nesta CI -abril de 1970. •

dade, filha de João Mali- João Lúcio da Costa. Dir. Comercial ---------------------ohesoki e Valentina Okons-
C I II- � h

'

�d�:ll\:h,;:�� ds 13/'/70 Berna Ido G ,ubba S A . In� e Com
II é r c i I !G:c!: I� I! i.t o!!,�II i ti S. ß.

Heinz DÖringe" • • Edital de OonvocaçãoAurea Müller Grubba, Cficial Alma Fachini CGCMF 84429 679/001do Registro Civil do LDis· Ele, brasileiro, solteiro, ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIAtrito da Comarca de Taraguá motorista, natural de Tim.do Sul, Estado de Santa bö, neste Estado, domiciCatarina, Brasil. liado e residente à Rua
Faz Saber que comparece- Walter Marquardt, nesta
rarn no cartório exibindo os cidade, filho de Germano
documentos exigidos pela le- Döring e Ida Döring.afim de se habilitarem .para Ela. brasileira. solteira,

doméstica, natural de Gua
Edital n. 7.169 de 7/4/7.0 ramirim, neste Estado,

domiciliada e residente à
Rua Walter Marquardt,
nesta cidade, filha de José

1.

Ele, brasileiro, solteiro, Faehíni. e Verginia Tiso
operário, natural de Jara- Faehini.
gu� do Sul, domici�ado e -Edital n. "7.175 de 13/4/70restdente em RIO Cerro l,. .

neats distrito. filho de Henrique Maffezzoll! e

Emilio Mathias e Ema Ana Teresa Pansteín
Marquardt Mathias. Ele, brasileiro, solteiro,
Ela, brasileira. solteira, lavrador, natural de .. Ja

doméstica, natural de Ja- raguá do Sul, domícilía
raguä do Sul, domiciliada do e residente em Itapo
e residente em Rio Cêrro cusínho, neste distrito, Ii
lI, nesta distrito. filha de lho de Luiz Maffezzolii e
Alfredo Nietzke e Frieda Clara Maffezzolli.
Boddenberg Nietzke. Eis, brasileira. solteira,
Edital n. 7.17.0 de 9/4/70 doméstica, natural de Ja

raguä do Sul, domiciliada
e residente em Itapocusí.
sho, neste distrito, filha
de Leopoldo Panstein e

ROBa Cecatti Pansteín.
Edital n. 7.176 de 13/4/70
Arnoldo Bullendorff If

Alvira Gumz
Ele, brasileiro, 80lteiro,

lavrador. natural de JIi
raguá do Sul, domiciliado
e residente em Jaragua
sinho, neste distrito, filho
da Pal:llo Buttendorff e

Hedwig Becker Bullen-,
dorff. n - - EI!'ição do novo Conselho Fiscal;
Ela, �rasileira, solteira. IIl- Assuntos de interesse da Sociedade.doméstIca, natural de Ja'

raguá do Sul, domicilia- Nota: A.cham-se à disposição dos Senhores Acio·
da e residente em Jaraguá. DIstas os du(m�entos a que se refere o ar-

84, neste distrito, filha de 1 tlgo 99, do decreto-Lei n,o 2,627 de 26 de setem
Paulo Gumz e Amalia bro de 1940.
ArnrH Grimz. Jaraguá do Sul, em 16 de março de 1970.
Edital n. 7.177 de 14i4/70 Dietrich H. W. Hufenuessler

Edital de Convocação
Pelo presente edital de convocação. são con

vidados os senhores acionistas à reunirem-se em

assembléia geral ordinária que s�rá realizada em

nossa séde social à Rua Presidente Epítäcío Pes
soa n. 1207, em Jaraguä do Sul, às 15 (quinze)
horas do dia SQ de abril de 1970, pars delibera
rem sôbre a seguinte. Ordem do Dia.

- Exame, diacussão. e aprovação do balanço
geral. conta de íucros e perdas, encerrados
em 31 de dezembro de 1969 e relatório da
Diretoria e parecer do conselho fiscal do
exercício de 1969.

e na sua filial.

2. - Eleição dos membros do conselho Iíscal pars
o exercício de 1970.

3. - Outros assuntos de Interesse da socíedade.

A V I S O

Indústrias R8uni�as J a r au u á S; A.
,

.

AsselTlbléia Geral Ordinária
São convocados (JS Senhores Acionistas da

Indústrias Reunidas-Jaraguá S.A_, para a Assem
bléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 30 de
abril de 1970, às nove horas da manhã, na sua

liede lioeial à rua Rodolfo Hufenuessler, 715/901. a

fim de deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

l-Aprovação do Balanço e Oontas do exer·
cício de 1969;

Diretor Presidente

Scheuer e Clara Strener
Scheuer.'
Editill n, 7.179 de 14/4/70

•
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EDITAL DE PRAÇA
O Doutor Nazareno Knabben, Juiz Substituto

em exercício do Cargo de Juiz de Direito da
Comarca de JaraguA do Sul, Estado de Santa
Catarina, na forms da leí, etc.

FAZ SABER a todos os que o presente edital
. de praça,' com o prázo de vinte (20) dias virem ou

dele conhecimento tiverem interessar pössa, que
hão de ser arrematados por quem mals der e

maior lance oferecer, em frente às portas do Bdí
lielO do Forum, no dia 02 de m a i o próximo
vindouro, às 10,00 horas, os bsns penhorados à
executada firma CUTELARIA JARAGUÁ LTDA.,
Da ação executiva fiscal no 5.706 que lhe móve o

INTITUTO NACIONAL DE PREVIDENGIA SOCIAL,
abaixo descriminados:

1) - Um terreno, situado neste município, à
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, zona urbana, com
rua calçada e, iluminação elétrica de mercúrio,
com a área de l!.50o m2, com 25 metros de frente

por 100 metros de fundos, fazendo frente na Av'

Ual. Deodoro da Fonseca, Iundos no curso antigo
do Rio Jaraguá, entre terras de Vergilio Rubini e

ditas de Waldemar Rabello, Henrique Freiberger,
devidamente registrado no Cartório de Registro
de Imóveis desta Comarca, do Oficial Mário Ta
vares da Cunha Mello. sob n. 14l.54, do Livro n.

3.G, à" fls. 16, avaliado em NCr$ 11.250,00;
2) - Construções Civis existentes sôbre o terreno

acima descrito e conforme relação abaixo:

a) - Um prédio edificado de alvenaria, com dois

pavimentos, medindo 9 x 14,50 ms, área, total de

130,50 mz, estrutura de concreto armado, coberto
com telhas de barro, onde se acham instalados: -

1. - No pavimento terreo, loja, almoxarifado e

escritório; 2. - No pavimento superior, residência
com todas as dependências, avaliado em NCr$ ...
!9575,oo;
b) - Parte posterlor do prédio, com a área de

293,94 mil, com as seguintes características; pare
des de alvenaria de tijolos, revestidas internamente
e externamente com argamassa, piso, parte de

,

cimento alizado e parta em terra batida, cobertura
de t e I h 8.S de barro, apoiada em estrutura
de madeira, que serve de dependência de fabrica,
depósito de matéria prima, instalações sanitárias,
etc., avaliado em NCr$ 19.106,00.
c),- Uma garagem construída de alvenaria de

ti;olos, coberta com telhas de barro, com a área
total de 15 m2, avaliado em NCr$ 1.000,00;
d) - Diversos rancho!! de madeira, cobbrtos com

telhas de barro em parte abertos nos lados e em

parte fechadus: -que serviam -cumo depósito de
carvão e outras utilidadjls, em péssimo estado de

cODst:lrvação, com a área total de 58 m2, avaliado
em NCr$ 400,00.

Assim serão os referidos bens arrematados
por quem mais der e maior lance oferecer, acima
do preço da avaliação, podendo ditos bens ser

examinados por qUtlm interêsse tiver, no local em
que se acham situados, E, ,para que chegue ao

conhecimento do público e interessados, foi expe·
dido o presente edital, que será afixado' no local
de costume, às portas do Forum e publicado no

jornal local ..Correio do Povo», na forma da ll'i.
Dado e passado nesta cidada de Jaraguá do Su.I.
aol'l trinta dias do mês dê março do ano de mil
novecentos e setenta, - Eu, Adolpho Mahlud, escrivão,
o subscrevi. NAZARENO KNABBEN, Juiz Substitu

to, em exercício. A presente cõpia confere com o

original; ,dou fé.

Jaraguá do Sul, 30/março/1970.
O Escrivão, Adolpho Mahlud

x � :.; rH , x

! INSTRUMENTOS DE MÚSICA i
I I
I em, geral, especialmente I
I Gaitas e Acordeões I
I de 8 a 120 baixos I
I Todos das melhores 1
1 m a r c a sEs t e s em ,I
I Oferla Especial com !
1 10-20-30 e até 40% de I
! abatimento.

'

!

I PIANOS - HARM,ONIOS I
� Instrumentos para Orquestras, Bandas e [�njDntos Modernos: I
! Violinos, Flautas, Clarinetas, Plst'()�S, Trom· !
I bones, Saxofones, Baixo� e Batena� com· !
I pletas, Guitarras elétnoas em diversos !
! tamanhos e apresentações, Metodos, Corda�, I
t Palhetas enfim tudo, que fôr do ramo V, S. l
! encontra para pronta entrega na:

,. I

� Expedição "LYRAMUSICAL" I, ======= DB ========

I ,PAULO KOBS iI São Bento do Sul - Cx; Postal, 39 - Rua. J, Lacerda, 242 i
I Estado de Santa/CatarlDa I
......................................... r......,.,.. .

Estado de SaDta Catarina
" I

Prefeitura Municipal de

.Jaraguá do Sul

Edital de Praça
o Doutor Nazareno Knabben, Juiz Substituto

em exercíclo do Cargo de Juiz de Direito da Comar
ca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, ne

forina da lei, etc.
FAZ SABER a Iodos os. que o presente edital

de praça, com o prazo de vinte (20) días virem ou

dele conhecimento tiverem e ínteressar posse, que hão
de ser arremaiados por quem mals der e maior lance
oferecer, em frente às pertas do Ediffcio do Forum,
no dia 02 de maio próximo vindouro, às 10,30 horas,
os bens penhorados à executada firma CUTELARIA
Iaregué Ltde., ne Ação êxecutiva Fiscal n.O 5.707
que lhe move o lnsnruro Nacional de P r e v i dê n c i a
Social, abaixo descriminados:-

1.0) - Um terreno, situado neste municlpio, à Av.
Mal. Deodoro da Fonseca, zona urbana, com rua cal

çada e iluminação elétrica de mercúrio, com .e área
de 2,500 m2, com 25 merros de frente por 100 merros
de fundos, fazendo frente na Av. Mal. Deodoro da
Fonseca, fundos no curso antiro do Rio laregué, en
tre terras de Vergilio Rublní e ditas de Waldemar Ra
belle, Henrique Frelnerger, devidamente registrado no

Cerrórto de Registro de Imóveis desta Comarca, do
Oficial Mário Tavares da Cunha Mello, sob n.s 14.164,
do livro n." 3 G, às fls. 16, avaliado em Ncr$ 11.250,00;

2 o) - CODstruções Civis extsrenres sôbre o terreno

acima descrito e conforme relação abaixo:-
I a) - Um prédio edificado de alvenaria, com dois

pavimentos, medindo 9x14, 50 m2, área total de 1M.50
m2, estrutura de concreto armado, coberto com telhas
de barro, onde se acham instalados:- ).o'no pavimento
terreo, loja, almoxarifado e escritório; 2.°_ no pavimen
to superior, reáídêncte com todas as dependênctes,
'eveltedo em Ncr$ ... 19.575,00; ,

b) - Parte postertot do prédio, com a área de
Portaria n. 30 293,94 m2, com as seguintes caracterlsticas; paredes

. . . I de alvenaria de tijolos, revestídes internamente com

,

O Prefeito Municipal de Jaraguá d? Sul, Es-
argamasee, piso, parte de cimento alizado e parte em

Lado de Santa Oatarína, no UIIO e exercícío de suas
rerre batida cobertura de telhas de barro apoiada em

atribuições R e s o I v e: e;trutura d� madeira, que serve de dependênCia da fá-
Conceder licença: brica, depósito de matéria prima, tntelações sanitárias,

Ue aeôrdo com c art. 131. da lei n,O' 198, de etc" avaliado em Ncr$ 19,106,00;
18-12-54, adotada por esta Municipalidade: c) - Uma garagem construída de alven,aria 'de

\ A Turibio A. ElisiO, ocupante do cargo de tijo'os, coberta c0f!l telhas de t>arro, co� a area lo

Escriturário do Quadro Único do Município, de tal de 15 m�, avaliado em Ncr$ 1.00�,OO,
.

c (5) dias a contar do dia 13 do mês em d) - DIversos ranchos de madeIra, cobertos com
CIn o ,

tel1as de barro, em parte aber lOS nos lados e em par-
curso.

\.' .
te fechados, que serviam como, depósito de carvã� e

Comuníque'se, RegIstre·se e Publtque-se. outras uHlidades, em péssimo estado de conservaçao,
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 15 de com a área ,total de 58 mí! avaliado em Ncrf 400,00,-

abril de 1970.
' . Assim serão os referidos bens arrematados por

)
... quem mais der e maior lance oferecer, aCima do pre·

Hans Gerhard Mayer, PrefeIto MUDlClP� ço da av�liação, podendo dilos bens -ser examinados
por quem interêsse tiver, no local em que se' acham
situados. E, para qUl' c h e g u e ao conhe.cimento do
pJblico e interessados, foi expedido o presente edital,

ler' cf)) 1} flrilll'n°.<il cf)) A11 fi' q,ue
será afix�do no lo�al de costu'!le, às port�� do

1[' @,ll� \lli@,\lli� Forum e publicado no Jornal "CorreIo do Povo, na

forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Jara
Num de seus principais documentos, Paulo VI, guá do Sul, aos trinta dias do mês de março do ano

fala: que a humanidade está pas san d o por uma de �iI_novecentos e setenta ,- Eu, Adolpho Mahfud,
"crise de fraternidade". Isto quer dizer que os povos Escrlvao, o sUbscrevi.-. . .

'

• '

(todos irmãos) não consideram e, em pörte, não se Nazareno Kna�en, JUIZ Substlfuto, .ef!l exerCICI?
Iratam como irmãos. Há problemas e crise de Iralerni- A presente cópia confere com o orlglOal; dou fe,

dade no mundo inteiro. Jaraguá do Sul, 30 de março de 1970
Um interloculor relatou um fato que pessoal' ',O Escrivão, Adolpho Mahfud

ment'i ollviu, e presenciou. Há 6 anos esteve nll

Alemanha e, por duas vêzes visitou o' "Muro da

������"'-"'G"'-"'Gi1Vergonha" em Berlim. .' o'
� §Na segunda vez, quando estava, com seus co- IJ)\r' JLltllll7L' fi tTh1lll'71cf))legas, saindo de Berlim para entrar e a!ravessar o t � � __ .� .

� lijI ��setor dos russos - MilleIDeutschland', ou DOR ê ---�----- -- __

(Deutsche Demokratische Republik) - saindo da ci

'i ADVOGADO nos fôroB de

idade, no setor dl' conlrôle, ficou impressionado com
São Paulo _ Guanabara _ Estado do Rio de

a frieza com que forain afendidos. Impressionou
profúndamente o artificialismo de certas no'rmas al- { Janeiro - Brasilia.

fandegárias, o' muro, os postos de cbhtrôle, o arame &,. �rocessamen�os perante quaisquer M!,

farpado,' os guardas armados - alemães irmãos t msférlos, AutarqUIas e Repar�ições Públicas t
cuidando de alemães irmãos rigorosos, frios e duros &

em geral. ,
no falar

,-
agresl'ivos nas dúvidas e prontos para { Escritório C,eDtra!:, imat�r t�U Pda:af!o!re�ua d�U:lgqr��sã�O�� pO:rtea d��:�qu:� � Avenida Franklin RooseveÚ: 23 _ Grupo 303

ten,a Iva v. &
� (Fone: 52-1894)dos passageIros, "

'
,

Eram 26 estudantes de T-eologia. Estávam

es., �
Z C - 39

perando a oportunidade para sair da cidade. Já tinham

�iO
de Janeiro

�siçlo COOlrolados por diversos guardas e enlão, enrrou Estado da GUANABARA,
um da "VOPO", isto é, da "VOLKSPOLIZEI" (Poli- ��"'-"'G
cia do Povo). São gU1lrdas do regime russo, na zona

e nos postos de ;:ontrôle, O referido guarda, entra ------------------

no ônibus, olha para todos os lados sem falar, veri
fica vagamenle as pesSoas e as coisas do ônibus t;
pergunta: "Os senhores são brasileiros?" Sim res·

ponderam. "Somos estudantes de Teologia". O guar·
da continuou: "Vocês são felizes, porque são livres.
Eu, aqui, sou i n f e I i z, porque não sou livre. Sou
obrigado a fazer isto: o contrôle rigoroso dos Juristas
e viajantes. Sou obrigado por lei e por regime B 1JIltar
meus' irmãos alemães! Vocês são irmãos livree. Gostaria
de I!lllir desttÍ "coisa", rever meus' pais e irmãos, viver
livre, mas, não posso," O guarda desejou uma' boa

r;;;:;��-"O�viagem e saiu profundamente emocionado.
I

"Crise de fraternidade" é isto: conseqüênCia de einoldo Ku...pa
guerras, imposição brutal de regime, coação de pes· , IIsoas livres. Falta, ausência de liberdade, de amor e

,} II' A.Al DVOGA.DO
!1e l'az. E agora, é b�m verificar: em casa exisle

�
_L

fraternidade?
Nós nos solidarisamos com a polícia de Berlim

porque sentimos como êll!!, II faJta d� fraternidade.

� JARAGUÁ DO SUL
Apesar de tudo, o grarda am)! seus i;mãol ale.

mães qUé por lei é obrigado matar. - •• ,,, ..... (ih.; ..��-... ..-m-€1

Lei n. 248
Autoriza o Chefe do Executivo Municipal a
realizar operação de crédito por antecipa.
ção da receita.

'

Hans Gerhard M ay e r, Prefeito Municipal de
Jaraguä do 8uI, Estado de Santa Catarina, no uso

e exercício de suas atribuições.
Faco saber a todos os habitantes dêste Muni·

cípío que a Câmara Municipal aprovou e eu san

ciono a seguinte Ieí:
Art. 1.0) - Fica o Chefe do Exeoutivo Munici·

pal autorizado a realizar operação de crédito, até
o' máximo de NCr$ 100,000,00 (cem mil cruzeiros
novos), com o Banco Brasileiro de Descontos S.A"
medíaute o pagamento de juros consignados em

Ieí, demais comissõea e taxas,
Art. 2,0) - O resgate da operação, juros, e.o

missões e taxas serão feitos no corrente exereícío,
com recursos o;çamentários. '.

Art. 3,°) - Esta leí entrará em vigôr na data
de sua publicação, !_evogadas as disposições em

contrário. ,
/

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, 10 de abril de 1970.

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal
A presente leí foi publicada nesta Diretoria

de Expediente; Educação e Assistênciá Social, Íl08
10 dias do mês de abril de 1970.

João Mathias Verbinenn, Diretor

Atenção
Vende-sé
Beira-Rio.

diversos lotes,

Informações -,Hilo Gonçalves.

Escritório ao, lado da Prefeitura

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



40,00
PASSIVO---

404.152,33

ALBERTO BAUER S. A. - IND. E COM.
RELftTÓRIO Dft DIRETORlft

Senhores Acionistas:
Em atenção ã determinaçõell estatutAriaa e Ie.

'gais, oumpre a esta diretoria apresentar-vos os do.
eumentos referentes ao exeroíoio enoerrado 'em 31

UfO L IAIlÀOU' DO SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO, 18 DB ABRIL DB 1970 iI.o 2579 de dezembro de 1969, acompanhado do Pareoer do
'!!!!!�������������������!!!!"'�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�",,;,,�!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!����!!!!!!!!!!!!!!!!� Conselho Ftscal, através dos quais, podets verifinar

que a sUoação da sooiedade se aprelenta' 86lida
Ce tificadus Bxtravíadcs com resullado satisfat6rio.

'

r. "

Para quaisquer outros eselareclmentos, coloca-
. . . se a diretoria à disposição dOI srs. aeíonietaa àEu, Helmuth Haut, brasilelro, oasado, residente Av. Mal. Deodoro da Fonaeoa n. 739/781, Bssta ei.no �unio�pio de Sc.hroeder:- SO, decla�� para os dade de Jaragoá do Sul.

deVld?s fms que fOI, extr,:,vlad�. o certífieado de JaraguA do Sul, 25 de março de 1970prop�ledade do vele�lo Jeep WiJys 1962, com

a.sl Alberto Bauer _ Diretor Preaidentes.eguIntes carectenstíess. motor .2� 22402328, 6 �I- , Viclor Bauer _ Diretor ComercillIíndres, placa 23-1003, e o certífíeado de proprle- BALANÇO GERAL Encerr.do em 31 de Dezemb,o de 1969dade da Lambretta, ano 1965. com as seguíntes ATI V O
caracterlsticas: motor. n. LB,II:iO·LIR·!l0.�86U, 1 eí- Dlspo.i"1
lindro, 6 1/2 ,a,P., chaasís n. 150Li-27.8t9, côr e Caixa Matriz, Caixa Filial,'
tonalidade gêlo e verde.

'

Banco do Brasil S.A., Ban
co Brasileiro de DescontosSchreeder, 18 de abril de 1970 S.A. Itajai, Banco Brasilei-HELMUTH HAUT
ro de Descontos S.A. Jara
!luA' do Sol, Banco de De
lenvolvimento do Estado
de Santa C a t a r i n a S.A.
Jaraguä do Sul, Banco de
Desenvolvimento do Esta-
do de Santa Catarina S.A.
Florianópolis

Imobilizado
Ativo Imobilizado c/Reava· ,

Ilação, Móveis 8 Iltenaílíos,
I m 6 v e i B, Construções e

Benfeitorias, Construções
Filial Säe;> Bento do Sol e

Filial Itajai, V e í c o los e

AOBssórios, Máqui n a I
_

e

Pertenees 244.932,42
'

lIeallzA,el
FUN O E S C Daerete-Lei
4225, Inventirio, Almoxa
rifado, Banco lf B C i o n a 1
Desenvoletmeuto Eeonômí
co, 8UDENE, SUDEPE, Decreto·
Lei 167, Partlcipa9ies, Cauções,
Obrigações Eletrobr6s Lei 4.156,
AdicioDal Leil.474, Empréstimo
Compullõr1o Lei 4.�42, T a x a

Melhoramento-Lei89/63, Adicio
nal Lei 4.154, Adicional Lei
4.069/61, Depósito Obrigo Traba
lhista, Contas de ResuJtkdol
Pendentes, inventário, Invent'
rio Filial

'

Compenllcio
Ações em cauçlo

92.667,95

o �UE V41 PELO LlONS
\

JOAÇABA - .tu nos dás boas-vindas
E nós, JARAGUAENSES, te saudamos.

'CL Paulo Moret"
li andemos-te, Ioeçeba, neste gralo evento da VII

Convenção Dislrital dos Liam. Clubes de Sanla
Cetarlne;

,

A. través dêste ·.crÓslico, a Ir esrendemoe os nossos

braços plire eeudar-te num infinito abraço Ieoníetíco;
L ions promove, etravés de teus filhos, o traço de

união que nos irmana, congrega e aproxima neste
Convenção; ,

V erdeiente, apresenlas o cenário de lua hlatérle e do
teu desenvolvimenlo no palco acolhedor do Vale ENLA,CESdo Rio do Peixe;

E m lua loponlmia, teu some enfeixa Iradlções ein- ..

qüemenértae do teu pessedo e do teu presente, frene Floriani _ Renato Dematheque farão o leu futuro;
. .

.,ravés do .Lions Clube eeolhe o cumprimento .

Na localIdade de Nereu Ramol,. neste mun�cí-
.

I f I I'· d dl íd pIO, terá lugar um grato acontecímento social,cerdie � ralern� e eon snco a Islaol. e quen a
unindo duas tradicionais famílial p e los 1 a ç o sJarcgua do Sill,
sagrados do matrimOnio de seus diletos filhos. Emc:: enário �� "Guerra do Conteeredo" .� dos "�ampos data de hoje, pois, eonsoreíam-se a jovem Irenede Iram , teu passado evoca epoperes brilhantes, filha prendada da Sra. Vva. Donzila Floriani e olembra renhidas IUIIIS;

, jovem Renato filho benquisto do casal CiriloA. trevés de tuas avenidl!-s, pe�elrllmos na catedrel Demathe.
"

'

do teu aconchego para eennrmos o calor de lua A'ceremônia religion realizar. ae á, logo mais,acolhedora heepltelídade; , àS 16 horaa na Igreja N.S. do Rosário, com jantarPor lua rradtçâo de honradez e de Irabalho, vtslum- na residência dos pais, às 17,30 horas e recepçãobremos luas vlrtudes no altar do deelumbramento dos convidados às 20 horas no Sallo do Estrela
e do teu Iascíníe; Bsporte Clube

' ,

I ncrasrede qual jóia preciosa, despomas. qualvigi-'
,

Cl
lanle senlineillo, par� desfraldllres a bandeira ,dllS Lori Splitter _ Guido Mundstoc:kluas beleza. nalorals; ,

Tuas ruas e logradouros. leu comércio e IUII indis- A :!lOIsa cidade prepara-Ie, egualmente, paraIria, leus clubes e leOI colégios revelam ii pujança a' ceremônia de casamento de dois de seus diletos
e II fibrll do leo povo; t

filhol, éomo membros de doia tradicionais troncosA. cenaado convidalivamenle, lua imagem ee crislali. familiares.
ZII nll relinll dos forasleiros que Ie visiJllm, dos ASdim é que. c;teverlo cOlllpareoer perante o
amigoI qoe Ie revlem; altar, a jovem encantadora Lori,' �ino orna.mentoL imililndo lUas fronleiras com Herval d'Oesle, fazes da lociedade local e filha do sr. Ingo SplItter e'

poisar o coração dos leus para viveres no cora- Senhora e o sr. Guido Mundstock, competenteção de Iodos; --

contabililta da firma Posto Wolf Ltda., 'filho do sr,
D o Irabalho e do espfrilO empreeodedor do leu povo Alfredo G. Mundltock e senhora, do vizinho Muni� liD Ellul,el

emer"'e o teo progresso" "ilra conceiJullr-le como cipio de Corupá. O áto religioso deverá ocorrer Capital, Filial Itajai C a p i t a I,lO

L d J á d S 1 Fundo de Reserva LeIat, Fundo"Capilal do Oelle"; na Igreja Evangélica uterana e aragu ou, de 'Reserva Bspecial, Fundo deO frulo da fOrça do leu esfôrço, o esfôrço da fôrçll àl 18 höras de hoje, em meio de familiares, padri- Deprecláçlo, Fundo de Depredo leu dinllmismo bem joslificllm e credenciam 6 nhos e convidades. Após a ceremônia religiosa 08 ciaçJ!.o cJReavallaçlo, Fun d o
teu valioso epônlmo; convidados serlio recepcionados na residência da Especial Aumento de Capital

C
..

t'd d Lei 4.857, Fundo de IndenizaçloOra desperladll' pelo bucoli.mo de IUII' nalurezll, ora noiva, à rua Jorg.. zernleW1CZ, nes a CI a e.
Trabalhlsta, Fundo de Re.erva

inspirada pela poesia pura, .lua beleza envolve-se
«Correio do POTO», ao registrar com satisfa\,ão Exiallll,

'

num mlslicó encll,nllmenlo; Previdência Social a Recolher,
E reflelida nas' aguas do Rio do Peixe, conlinuas II os -dois enlacea, apresenta aos noivos 08 seull Titutos a Pagar, Dividendos, Im-

I b efusivos cumprimentos, com Totos .de ve!lturas pôsto Retido na Fonte, Contai
'

brilhar, qual pérola polida e repolida pe II lima i-
e felicidades, extensivos aos respectivos pais. Corre!ltes, Contas a Pagar 19.682,15, )idade dos leos habitanIes; ,

Compenslção, 'Sede de um presenle que Ie proje)a, reposilório de
,...; "',)__ CauçJ!.o da Diretoria � 404.162,33

um fuluro que Ie acenIl promissor, vives o presen-
Demonstrl&ão da Conta Lucros e Perdas em 31 de dezembro de'lg6SIe para conslrulres o porvir;
Cobtas 'D6plto CréditoT eua filho. form 11m umll graDdi collßel. de Irabalho, A t e n ç ii, o ' Invenuírio, Invenlário Filial,Irdbalho frulo da coofiançll, confillnçli que semeia
Vendas II Visla, Vendas Fi-

o progresso; Iial,' Dividendos Auferidos,E porque represenlas a, elperança fotura plllnl�d!l no Aluguel Filial, Lucros epresenle, e porqoe nos IIcolhes lã,o hospilaleiramen. Perdllste, e porque nos dlÍs boas-vindas é que nó., JA, Contribuintes do Impôsto de Renda Embalagem, Cllfé Crú, FéRAPUAENSES, Ie saudamos, JOAÇABA.
, rias e Indenizações, P'revi-

dência Social, Salários,,

I liTI p SaláriO Familia, Pe ç a s,

ßI���r! �r�á�i�D!�i��i��!eC�!ifi��!�lld��o!�r� I, f����lÓri��:�tde�l� tX���tiE:f�������E��Çe�de A,ões da Fundo de I n v e s I i m e n lo BIB·

dI'" d e Lubrificanles Filial, FreIesCRESCINCO {D.L. 157)1 ' ração o inposto e e Carrelos, ImpOlIo de
Fllça seu recolhimento com ri nosso agenle

Renda no Ba n'c o Consomo, Vendas e Consi'
autorizado, sr . .ROLANDO JADNKEg goações, H9norario a Dire-
devidamenle regislrado no Banco· Çenlral do

N· 1 d'c
' loria, Prêmios de Seguros,

Brasil, eslabelecido à r�a M�r�chal Floriano aCIona o omer- Luz e TelefoDe. Sêlos e

Peixolo, nO, 40, o qual lera o maxlmo prazer cD! Cl-O S/A" Telegramas, Impostos Estaduais
the d�r lôdas a,s informllções e se eocarregara. Impostos Municipais, SAMAE,u

Impolto de Renda, Impostoda sua aplicação 00 maior Fuo'dó FisclII do Pais.
\ Sindical, Imposto Sindical Filial,

'Y' Propaganda, DoaçJ!.o, Contribui
ções, Despesa .. Bancirlas, Des-

e U L 0- QUA o R A o o
.

,

pelas de Vla�m, Material de

C I R
. Certificados Extraviados. i.��,é�fF�

A Prefeitura Municipal tos culturais, desempe- 'Fundo de DepreclaçJ!.o Velculos
de Joinville está enca- nhando 'ainda as funções Eu, Waller Bartei, brasileiro, casdadoJ, reside.nledà r,e!'��S�:ó,�:q=�: Per,-

-;1.:;01;;1�.1;;;5�2,�07:._--:,-:;=�beçando a promoção do de jornalista, professor Ilua JoiBville, 1052, nêsle município e aragull o
1.016.152,07 1.018.152,07lançamento do 1 i T r o de português e diretor- Sul.SC, declaro parll os devidos fios qoe forllm ex-

Jaragu' do Sul, 25 de março de 1970.
"Circulo Quadrado", de responsável pelo jornal Iravilldos os cerlificados de propriedade do veiculo

,
Alberto Bauer, Dir. Presidente

autoria de Alcides Buss. dos uniTersitários de Camiohão Ford com as se�uinle. caraclerfslicas:
Bu ên10 Vitor Sc�tg:k:l�ueBR����:'���_51.08SÉ um trabalho que quasi Joinville: "O Acadêmico". MOlor n.· 98RT83234, placa n. 61 2.2 07! apo de fabrl- g

PftRECER DO CONSELHO F/SCftLnio se faz em Santa O lançamento realizar- cação 1950, côr azul e da Rural Wlllys, com lIS �e- Os abaixo assinados membroS do Conselho Fiscal d�Catarina, mas que é pre- se-á rio dia 18 do corrente, guioles caraclerlslicas: maIor n.O B8 321-283, placa n.· firma Alberto Bauer B.A., Ind. e Com., tendo examinado d30ciso urgentemente .eJ·a· hOJ'e, às 17 horall, no 108686' ano de fabricação 1'968, côr Verde Bahamlls tidamente os Mvros e documentol que compõem as peças
doÓ C lé

.
. ". .

b
'

C
.

NI' I balanço encenado em 81 de dezembro de 1969, encontrBDleito. O autor é natural audit rio do o glO e ClDza Kllimllndlaro, em como a arlelrll' ac anil
tudo em perfeita ordem, 110 de parecer que os referidosde Rio do Sul, radicado Santos Anjoa, para o de Habilitação. atos devem sei aprovados na próxima Assembléia Geral

ha diversos anoa em qual se convida a clalle
'.

970
Ordin'rla.

'

9 OJoinville, onde é' grande intelectual de Jaraguá JaragulÍ do Sul, 18 de abrIl de 1 oTsraguá do Sul, 25 de mar90 de 1 7
B ttoentuliálta dos mOTimen· do, Sul. WALTI!R BARTEL Wllly Mahnke, Alberto Maiooh1, Hili!.r1o ara

66.511,96

3845:10,18

1.016.162,07
_'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


