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JARAGUi DO SUL

nordeste catarin,ense

lmpreaso Da:

JARAGuA 00 SUL (Santa Oatarina)Ano L Sábado, 25 de Abril de 1970 N.O 2.580
Fundado em 1878

Emancipado em 19U

Eng.o Colombo Sales, sucessor de Ivo
Quinla-feira úllimà ficou

I,ração
catarinense, esteve Jaraguá do Sul, de um lerrl serão olhados nove- m u n.i c i p a I, conseguem, pioneiros em nosso meio,

decidido o panorama eu- à lesla· da ôecrerarte do módo
. especial, recebe a mente como Ilenle. A po- multas vêzes depois de ecabe de ser dado o prl

ces.Ório de Santa Carartne, PLAMEG, onde leve no- nottele com a cerrese de liticalha resteíre que ainda pa s s a r por verdadeiras meiro passo pelos índus

com a i D d i c a ç ã o, pelo lável desempenho, devendo que é chegado o momento campeia pelos noseos IU- humilhações. 'riais e comerclentes da

Presidenle Garraslazú Mé- a sua atueçäo à frente do de nosso município deixar retats ealá 'com IIS horas O Povo de Jaragíiá do allmentação nll fundação
dlci, do candidalo que de- nosso futuro governo es- de ser o 'filho desprezado, contadas. Deus queira que Sul é, antes de ludo, um

do primeiro slndlcaro pa
verá suceder o atual go- ladual, transíormar a tlslo- o enleado que é obrigado os teleíones tnsreledos no. forte e destemido, Isso êle Ironal do nosso muntcíplo.
vernador. Após enervante nomíe de nossa rerra, que a irebelher pesado e, em Palácio dO Govêrno e nas lern dado prövês inúmeras 'Dentro da República Fe

espera, afinal, o Presidenle hol! taato iempo se espera- Iroca lhe ameaçam de ris- demals Reparlições, sejam vêzes. Mesmo desprezade deraliva do Brasil, o. sln
da República, a c a b a de va dos homens públicos. car do mapa. convenlenremente deslnfe- êle deita cêdo .'e levame dícetos são as ú n i c a s

indicar o Eni. Colombo Natural de Láguna, é en- Sendo como é do espf lados, pera que não venha mele cêdo a in d a agremiações com atríbul

Sales pare assumir o Go- genheiro c i v i I, formado rito da revolução e dos ii permitir o contágio com pari dar muito Impôsro ao ções fixadas em lei e que
vêrno de Santa Cetertue. l1elll Faculdade de Enge- firmes propósitos do Pre- o péssimo expedíenre que Govêrno do Esredo, sa-

lern poderes de, oficial

Homem ligado a edmtnts- nheríe do Paraná. sidente Médici, devera ler hoje se ínsrelou nos gabi- bendo como sabe que nada mente, representar um ii

chegado o momento em neles, onde telefonemas de volterd em Iróca de seu clasl'e lunro do Govêrno,
que os hebl temes deste recalcados desfazem (e são esforço. em lôdos os- e s c II I õ es,

arendtdos) o que penosa- Assim como a b r i s II perante IIS federações e

mente é conquistado pare fresca desrea dillS nos dá confederllçõe� de indústria
as comunidades que ourroe a notícia de próxima esta- e do com�rclo.
homens, hoje no govêrno ção ao ano, assinfeslllmos O. movtmenro que se

aqui, à espera de ,um nôvo .reelizou .recenlem�nle em

govêrno, tôdo êle' voltado nossa Cidade, �ca�a de

O sr. HaUB' Gerhard Mayer, Arroz ,e' pera as necessidades das fundar a ASSOCIIIÇIlO d�
Prefeito"Munlclpal de Jaragu6 .

comunidades, por onde o classe que, em breve est�ra
do Sul, viajou optem para a Esrädo respira, retornando s� IransforJ?1l1ndo em SID-
capital do Estado, onde deve- dícero d vld menr

.

rá demorar-se em eontáotoa.meíívo de em óbras necessárias aqui- , e a e apro-
oficiais ligados ao nosso mu· lo que as crescenles po-

vlldo pelo, Govêro� .Fe,d�-
nIcípio. Entre 08 multos con- pu;ações do inlerior com ral, IItraves o MI�II!.'er�o
táctos, ressalta a visita que • - justiça há muitos IInos,

do Trahillho e.PrevldeQcla
foi feita à Fundação SESP,or- r e unI a o reclam'am. SociaI: A primeira direloria
ganlzação que Instala presen-

' ,

temente a rede. de abasteci.
.

que lern a missão de crillr
mento de égua em nossa cl- O dia 18 do correnle, o sindiclilo plilronaJ pi -

dade. Cremos. que, ,notícias I marcQu um enconlro de C,a...noa.hB._ ,d••. -_E....H!uin I ne.iro enlre nós é a sçgulnfe:
�.• ' ��� ç'�. "m"A'T.,,,,"•• ·,,-.·,E..".., .... , "'.,........d<..". "'I'� ""I � _-. 't!":t"'.J'!" :1I..... ...n.: a..""IJ..A::�'"

trilitiido para que o sr. Prefelfo '!. r:� <.I .• ".u- pu. a UHU""" 'Cima" H<7lI;TUr. "llOUU I�-r.n..__•

MunIcipai se aventurasse a regmo. J: que:. por reco- 5 e c r e I á r i Q: Raul Dri-
uma viagem dessas, pols, se- mendaçao do Exmo. �Sr. O haslumenlo dd' essen e Tesoureiro Eriber·
gundo notícias que correm Minislro da �gricullura, Bandeira e o canlo lO Brelzke. o. Conselho
p�acldade, o sr. Hans Gerhard aqui compareceu uma de- do Hino Nacionlll séio F i s C II J' esl6 conslituído
Mayer, com grande esforço, - ,'" I
conseguia superar a grave legaçao chefiada pelo Pro- obrigalórios, uma vez pe os seguinles: Membros
crise que, si não contornada, fessor L. F. Cirne Lima. por semua, em lodos efelivos - Nelson Dries·
haveria de Interromper OBer- apresenlado p e los srs. os eSlabelecimentos sen, Mousa Nilcli e Wal·.
viço de abastecimento de A'

.

B
. . dI' d demAr G ubb .. I I

água em nossa cidade, causan- lesslo em e dr. Gera e qUI! quer grau e w r a. uup en es

do uma verdadeira catastrofe Edgar Baumer, gerente e ensino, públicos. ou

1-
Hans Breilhaupl, Ale--

em nosso meio. Moço intell- subgerenIe i n I e r i n o do particulares. xandre Haake te OJíbio
gente, o Prefeito Municipal. Bànco do Brasil S.A.loclIl. 10.._____________ Müller. ,

acabou encontrando o cami-, .-

.

nho que o conduzirá à vitória. .... .reuDla? .Ieve lugar no

R
.

F .

vitória que benlficiaré exclu- lta)ara TeDis Clube e con- eceIta ederal.
slvamente o povo de Jaraguá lou com a presença de

fi � 20/ p � lOt té d' �Odo Sul. Muito bem, Prefeito. auloridlldes civis eclesiás-I 10 e lIUlIO o m PSD li IIContlnui assim, que acabará. .... .. '. o U U U U
superando todas as mazelas Ilcas, In ..uslrlals e agr!' ..

-
A ,',.. _

que S8 armaram contra a sua cultores do Norle Calara ,AT.ENÇAO. es\e e o uUlmo mes para vo��
administração. E tõdas aeaba- nense, especialmenle dos pagar. o Imposto de renda co?, 2% de desconto.
rio por descobrir as suas ca· m uni c í p i os de Corupá. Com e.sta. chamado � DelegaCIa da Receita Federal
beças, em homenagem ao Pre- Guaramirim J o i n v i II e em Jomville estã aVisando 08 contribuintes do im-
feito que quer bem à sua •

-

,.

t d d f'
. . .

cidade. M1!ssaranduba. Sao Benlo pOS'! e re.n a, pessoa lSlca, que termm_a no dIa
do Sul São Francisco do 30 des\e mes, ° prazo para recolher o \rlbuto, go-
Sul. S�hroeder e Jaraguá zando dQ benefí9io. '.

do Sul. Embora o praza para apresen\ação da decla-
ração de impôslo de renda seja até 15 de . maio o
órgão fazendirio oferece condições para o contri·
buinte efetuar o pagamen\o do tribu\o com anteci
pação, desde janeiro, gozando descontos, sampre
maiores qUlin\o mail clido é feit.o o recolhimen\o.
PRAZOS
Informou a Delegacia da Receita Federal de

J'oinvjJle que os contribuintell que dBsejarem ainda
SB uUlizar do beneficio devem levar sua declaração
de rendimentos devidamen\e preenchida à Delega
cia, Agência ou Pôllto da Receita Federal, até 30
dêsta mês, onde a declaração será noUfiClada já com
o desoonto, sendo que a pagamento deverá ser fei\o
em banco.

'

Por outro lado, para os contribuintes que não
quizerem se u\iJizar do benefício, terão prazo até
15 de maio para a apresen\açlío da declaração dll
rendimentos, aquêles cuja renda bru\a no ano
passado foi igual OI,J superior a NCr$ 10.000,00; e
a\é 25 de maio, 08 oon\ribuiB\es assalariados que
perceberam um mont81:l\e igualou superior a MCrS
4201,00 ou inferior a NCr$ 10.0CO,00.

Aptup Kfillep:
13.0 ANO DE SEU FALECIMENTO

Segunda-feira, dia
27 de abril de 1970,
marcará o 13.0 ano

de falecimento do
nosso fundador, Artur
Müller, apesar dos
anos que correm é
constantemente lem
brado, . pelos muitos,
exemplos que deixou
aqui na terra. Como
serventuário da Jus
tiça, êle souba d8ir
ao c a r g o a exata
'dimensão do homem
capaz. Sett· espi!'it9-.�
lrriquieto, fez da pena
a sua grande arma

de argumentação.
Como-politico, trilhou
todos os postos, desde
a i D t end ê n c i a, a

vereança, a deputação e o cargo de Prefeito.
Uma de suas m a i o r e s qualidades. foi, Sem
dúvida, a ajuda aos pobres e aos necessitados.
Coube li Artur Müller a iniciativa do calçamento
em nossa cidade. o primeiro homem públioo a

se preocupar com o embelezamento da cidade,
prestes a completar o sell cen\enário. O "Correio
do Povo", pu "O Cprreio do Povo", como era

chamado, en\ão,'esteve permanen\emen\e ligado
à sua vida. Se vivo _ estivesse, es\aria daqui a

pouoos dias, comemorando o 51.0 ano de exis
\ênoia. Pelo S8a espírito combaUvo, \eve os seul

naturais advenáúos; entrehn\o, dada a coragem
qae sempre soabe imprimir às empreitada8,
soube trazer para a sua comunidade as vanta
gens e o� m e I h o r a m e n t o � reclamados pela
população. É bem verdade que, �i viessemOB
oomparar os '�eus feitos com os de hoje, êles
talvez não sobressaíssem. Mas, reside \alvez
nessa comparação o Beu grande valôr, porque
para a sua época, OB feHoe \inham muito maÍiI

/ valôr que 9S de hoje.
MuHoR de seus amigos e companheiros

de gloriosas jornadas, também já deixaram a

.ida \errena. Assim mesmo, ainda existem amigos
sinceros do "seu" Artur� que lhe rendem a

homenagem, oomparecendo ano. a pós a n o,

perante ß seu jazigo, para uma prece e, quem
sabe, para am comunicado que na cidade que
êle quiz como poucos, todo vai bem.

__

Prefeito Viaja
para a Capital

FIDELIS WOLF
ANIVERSARIA-SE Na oportunidade a Co

O eSlimi)do cidl!dão jll' missão de Financiamenlo

rllguaense, sr. Fidélis Wolf, da Drodução, o Cibrazem

na pr-õxima segunda feira, e o Banc.o do Brasil S.A.,

I verá Iranscorrer uma da Ia pelll SUII direção geral -

nalalícia. Elemenio de des- Rio-GB, Iralou, da produ,
laque nl! sociedade local; ção e comercillização da

é hoje o capitão de indús produção rural, especial.
Iria de uma das emprêsas menle o arroz, principal
mllis florescenIes. Perlen- produlo agrícola de nossa

cendo ao quadro de líde. região, com diálogo e en

res da comunidade, eslá lendimenlo enlre os inle

ligado ao' ROlary Club rebsados.

local, onde vem de ser A municipalidade alra
eleito o Vice-Presidenle, vés o Prefeito Hans Ger
para o ano rOlário 19701 hard Mayer, ofereceu à
1971. comitiva um almoço, se

Ao aniversarianle, envia- guindo a C o m iss ã o à
, mos os nOS80S �umpri. Blumenau, !!om o mesmo

menlos pela grllla efemé- objetivo de estimular II
ride. \ produção agrícola.

w. Hinschin� Com. e Ind. Ltda.,
vêm na honrosa oportunidade agradecer às

firmas, Prefeitura Municipal, Delegacia de

Policia e a todos qae colaboraram e ·em es

pecial ao Corpo de Bom b e i r o s, no sinistro
ocorrido, no dia 13 do corrente.

--===�======�
(

Isso[iatão Profissional da IBdós
fria e [oménio da Alimeofatão

de Jaragoá do Sol
Num dos movtmentos

Fotocópias
Só no FOTO

Apenas
NCr$ 1,00

LOSS
____A_S_M_E_L_H_O_R_E_S_!_P_E_L_O_M_E_N_O_R_P_R_E_Ç;.",O R_ec_o_n_hecidas em Qualquer Cartório

Insl'anlaneas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Sáblldo di. 25-4-1970 Página 2

---------.----------------.-------------�

BNDBRBÇO:
Caixa Postal, 19

IIvenlda Mal. Deodaro, 210
laragu' d. S,ul . S. Catarina

Emprêu Jornalistica
"CoReio do Povo" Lida •

• 1970·
Diretor

Eugênio Vitor Schmöckel,
ASSINATURA:

Anual • • • • NCrS 10,00
Semestre • • • NCrS 6,20
Avulso. • . • NerS 0,20
Número atras.lio. NCrS O,:l2

Editlll n. 7.184 de 17/4/70
Adoltlr Marlins Tíllea e

Lenílâe ôchmldr
Dr. FranOÍsClO Antonio PíccíoneIICORHflO DO PDUO"

Ele, brestlelro, eólreíro,
loroeiro, nascido em Gua- Cirurgia II Clh.úca de Adultol II Orianç81
ra_m.i�im"ne5Ie E.8111do, do- Partos � Doenças de Senhorasmiclllado e restdente ne

. Silo Paulo _ Guanabara _ Estado do Rio de�ua Ioínvtlte, n.eslll cidade, HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ· CORUPÁ Janeíro - Brasílía.filho de Martin Tllles e -, PAnna Pereira Tilles.

L:
Residênoia: Dr. Nereu 'Remos, UD

I
.

roeessamentos perante quaisquer Mi..
Ela, brasileira, soltelre, CO:R.uPA. - l!IAN�Ao.. CAo..:lI.'AH.INA t nístéríos, Autarquias e Repartições Públicas

induslriária, natural de JII- "
em geral. '

�a��s�d��,eS:���:��i:!�1r B d � bOb S A I d C
{Escritório- Central:-

arnar O ru a n e Dm & Avenida Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303Ile, nesta cidad�, filha d� In
.

I I • • • (Fone: 52.1894)Berloldo Schmldl e Erdl
Vorel Schmldt. CGCMF 84 '29 679/001 � Z C - 39

, r

�iO
de Janeiro

�Bdital n. 7.185 de 17/4/70 ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA Estado da GU.�ABARA. .'.Adalberto Meiring e Edital de Convocação I ��.
.

Toni Wendorf
Pelo presente edital de 'convocação, são con

vidados oa senhores acionistas à reunirem-se em
assembléia geral ordinária que será realizada em
nossa séde sceíaí à, Rua Presídente Epitácio Peso'
soa n. 1207, em Jaraguá do Sul, às 15 (quinze)
horas do dia 30 de abril de 1970, para delibera
rem sôbre a seguinte, Ordem do Dia.
L - Exame, dísouesão e aprovação do balanço

geral, conta de lucros e perdas, encerrados
em 31 de dezembro de 1969 e relatório da
Diretoria e parecer do conselho fiscal do
exercícío de 1969. ,

2. - Eleiçio dos membros do conselho fiscal para
o exercício de 1970.

3. - Outros assuntos de interesse da' sociedade.

AVISO\
Acham-IIe à díspoaíçãe dos srs. acionistas no

escritório desta sociedade, os documentos a. que
se refére o art. 99, do deeréto-Ieí n. 2627 de 26
de setembro de 1940.

Jaraguá do Sul, 30 de março de �970-
Waldema� Grubba, Diretor Presidente

fundoçã.: lirlur Muller • 1919

Re�istro Civil \

Ele, brasileiro, solleiro,
lavrador, nascldo em Iare
rllguéÍ do Sul, domiciliado
e residente em Garibaldi,
neste distrilo, filho de Ha
roldo Meiring e Lili Kelser
Meiring. .

Ela, brasileira, solleira.
doméstica, nascida em le
raguá do Sul, domtctlíede
e residente em Rio da Luz,
neste dlstrlto, filha de ßer
tolde Wendorf e Paula
K1'ulzsch Wendorf.
Edillll n. 7,186 de 17/4/70

Ele, brasileiro, solteiro, Alvaro de Souza e
operário, nascido em lere- Alzira Vie.ira de Rosa
guá do Sul, domtclltado e

resídente na Rua Professor Ele, braslletro, solleiro,
Antonio Airoso, nesta er- torneiro, nascido em Gua-

.

dllde, filho de ADtonio Rosa ramírlm, nesre Esl.do, do-
e fridll Zipp RoslI. miciliado e residente em

Ela, brasileira, solretre, Ilha da figueira, neete dls
doméslica, nascida em trlto, filho de Luiz Cordeiro
Trindade, Plortanõpolís, de Souza e Evelina Oechs
neste ESlado, domlcllleda ler de Souza.

.

ciliada e residente na

e residente na Rua D. Ela, breallelre, solteira, [Rua Joã'o Planínacheck,
Pedro II, neste cidade, filha induslrllÍria, nascida (m nesta cidade, filha de
de Licinio Candido José JilraguéÍ do Sul, domicilill José Leopoldo Zimmer
Pereira e Gercinll Soares da e residenle em Barril do mann e Maria Zimmer-
P i Rio Cirro, nesle dialrilo, mann.ere ra.

filha de João Vieira. da .

�d.ih!l-.u-� t6/.4l.1..D ·{?PSII_' PllIQlira-,T�cl!lQ._da ,E.dll,al n_. 7190 d�,,20�4/7�_
.

.

, Rosa.' José lIoller e
Ärgemno Nunes e Anita KupasIracema Wasch edilal n. 7.187 de 17/4/70

"'I' b '1' I
. Nelso Hllsse D Ele, bralileiro, solteiro,

L. e, rasl eno, so leno', � operário, 'nllilcido em
carpioleiro, Bascido em Gelsi Zadir Graudin Ja'raguá do Sul, domici.São João Blllisla, neBle Cópia de edilal recebida<do liado e residente em VilaBslado, domiciliado e re- Oficial do Regislro Çivil Nova, neste distrito, filhosidenle em Vila Lenzi, neSl1l de joinville. N/E. de Leopoldo Holler e
dislrilo, filho de Marlinho Clell'a Bortolottl' Holler.J

- NP' EIe, brllsileiro, solleiro,oao unes e erpelua lecelão, nascido em )lua Ela, brasileira, solteua,Theresil Nunes. ,
.

costurel'ra, nascI'da em"'I b"I' I i gua do Sul, domiciliado e
L. a, ras I eira, so Ie ra, Massaranduba, n e 15 t ed
_.

'd J residente neslll cidade, fi·omesllca, nascI a em a- Estado, doml'cl'liada e re--

d S I d I d lho de Frederico Hasse eragua ou, omici ia a
L G � sidente em Vi'la Nova,'d I V'I L

. eonorll lasenapp
.

se.e resl en e em I II enZl, "'I b I I neste dl'strl'to, fl'lha ded·
-

f'lh d M L. a. rasi eira, so tei·ro,nesle Islruo, I a e a-
G .Carlos· Kupas e Friedadalena Wasch: fOlógrafll, nascida em ua·

rllmirim, neBle Ealado, Elo- Kupas.
Bdillll n. 7.182 de 16/4/70 mi.cili.ada e residente e'!1l Edital n. 7191 de 23/470

V P jomville, neBle Eslado, fl- .JOSé almor ereira e lha de Waldis Graudin e Toma_z Hernats.kl e
Milda Lijrse'n Ida Helena Graudin. Margarida de Miranda

CQpia de edilal recebida do Ele, brasileiro, solteiro,
Oficial do Regislro Civil Edital n. 7188 de 18 4i70 ope'rá,rio, nascido em

de Joinville, N/E. Dino Schwarz e quaramirim, neste Estado,
Ble, brasileiro, solieiro, Teresinha Martendal domiciliado e residente

comerciário, nascido em Ele. brasileiro, solteiro, em Jbrllguá - Esquerdo;
Guaramirim, nesle Bslildo, torneiro, nasoido em neste distrito, filho de
domiciliado e residenle em Jaraguá do Sul, dúmici- José Hernateki e Ladis-

. Joinyille, neste Estado, fi- liado e residente em Três lava Wroblew8ki Hernats·
lho. de Pedro Pereira e Ma-. Rios do Norte, n es t e ki.

.

ria Klein Pereira. distrito, filho de Ewaldo Ela, brasileira, solteira,
Ela, brilsilaira, so'ueira, Schwarz e Anélia Piske induetriária, nascida em

Sohwarz. Apiuna, neste Estado,operéÍria, nascidll no Dis- d
.

T d 'd t
Irilo de Sinla Cruz de Ela, brasileira, solteira, omlOI Ia a e reSl en e

costureira, nascida em na Rua Professor Helio-
Timbó, nesle Estado, do· d B t'd dmiciliada e relidenle nesla Jaraguá do Sul, domici· oro orges,nes a CI a e,

liada e residente em filha de João Felieio de
cidade, filhll de Nilor Lar-' M' d FI' d dJaraguá-Esquerdo, neste tran a e ·orIll a a
sen e Adelil Lllrsen.

dilltrito, filha de OllValdo Silva' Mirandal
Edital n. 7.183 de 17/4/70 Martendal e Dorvalina de

.

L· O II'A
-

I Souza Martendal. E para que chegue ao

00-1UIZ e gne o e
, nhecimen'o de wd06 mandei

lrllcemll Maier Edital n. 7189 de 20/4/70 passar o �sente edital que
Ele, brllsileiro, soIreiro, José' Prada Sobrinho e será publicado pela imprensa

IlIvrlldor, nascido em Jara- Fausta Maria Zimmer- e em cartório onde será
guá do Sul, domicililldo e Diann atixadó durante 15 dias. Se
'resjdenle em Nerell Ramos, Ele, brasileiro, solteiro, alguém souber de algum im
nesle distrilo, filho de Ovi· mecânioo, nasoido em ptldi.m�nto acuse-o para os

dio DeU'Agnelo e Maria Trombudo Central, neste Kns legais.
Pedrolli DelI'Agnelo. Estado, ,domioiliado e AUREA MÜLLER GRUBBA

" Bill, brasileira, solleira, residente em Rio do Sul, Olicial
.

balconista, nascida em Ja- neste Estado, filho de
raguá do Sul, domiciliada Vit6rio Prada e Herminia
e residenle nà Rua Joinvil· Prada.
Ie, nesla cidade, filha de Ela, brasileira, solteira,
ESlephano Milier e Rosjl baleonista, nascida elll
da COSIa Mllier. "Itajai, neste Estado"domi.

Aurea Müller Grubba, Oficial
do Registro Civil do r.Dis
trito da Comarca de Taraguá
do Sul, Estado de Santa

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

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar-se:

Edital n. 7.180 de 16/4/70
Olevlo Rosa e

Elízebete Pereira'

ADVOGADO nos fôros de

c O • é r c i I e I ß d ú s t r i B _ S c hm it I S. ß.
C.G.C.M.F. N. 84 429 984/001
Edital de Convocação

Assemhléia Geral Extraordinária
Pelo presente edital de ecnvocação, são eonst

dados os senhores acionistae da firma OOllléfcie e
Indústria Sohmitt S.A., à reunirem-se em Assem
bléia Geral Extraordinária, que será realizada na
séde da sooiedade, à Estrada Blumeneu Km. 4.
nesta cidade, li dezesseis '(16) horas de dia vint�
e sete (27) de maio do oorrente ano, II fim de deli
berarem sôbre a seguinte:

Ordem do dia.

1 - Aumento de Capital socíal, com recursos
di Manutenção do Capital de Giro Pr6prio 8 Lucros
em Suspenso. _;:::.:. :,;

2 - Outros assuntos de interêase da sooiedade•

Jaraguâ do Sul SC, 02 de abril de;1970.
Ooméroio e Indústria Schmitt S.A.

,Arnoldo L. Schmitt, Dir. Presidente

Vá em ·frente
com pneus
-G8'�
GO,ODIiE�R

�

Vá direto a
Com. e Ind. Breithaupt S.A.

N6s temos o melhor. pneu para seu carro: G8 Goodyear, com

ombros arredon.dados, cordonéis 3T e a exclusiva borracha Tracsyn,
proporcionando mais resistência e segurança. Venha visitar-nos.
Estamos aparelhados para atendê�lo cada vez melhor.

COM. E IND. BREITUAUPT\ S.A. v

Avenida Getúlio Vargas, 268 - Jaraguâ do Sul! Santa Caial'ina - Fone 262
.

Caixa Postal 3 .. Inscrição Estadual '{I.029 - �dllrêçQ Telear�lIàRJ::lTHAUPT."
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I'C-A�] Certificados' ��travia�os
. _ 1 t Eu, Helmuth Haut. brasíleíro, casado, residente

, Schrãeder 1 .

I t
no �unicípio de -Schroeder - SO, declaro para os

,1 em geral, especIalmente 2 devld?s fins que foi extravíado o certificado de

.

' propriedade do veículo Jeep, Wilys 1962, com as

Relação dos Bani Incorporados ao Patrimônio 1 G a I tas e Acordeões t seguintes caracter1sticas: motor·25 22402328, 6 et-
do Município de Bchroader, ducante o ano de t de 8 a -120 baixos t líndros, placa 23-1003. e o certificado de propríe-
1969, em decorrência da aplicação dos recursal 1 I dade da Larubretta, ano 1965. com as seguintes
prov��i�ntes do �u.ndo de Participação des !

Todos das melhores
t �aracterí8ticall: motor n. LB 150·LIR·1:!0.486U, 1 ci·

MUIl:ICIPIOS e elaasificados como despeaas de !
m a r c a II. Es t e s em

! lindre, 6 1/2 H �., chassis n. 150Li-27.819, eõr e

Capital, de conformidade com os §§ li) e �!o da � Oferta Especial com , tonalidade gêlo e verde.

Resolução N° 47/67, do ,Tribunal de Contas da ' 10-20-30 e até 40% de I
União. ' ! abatimento. t Sehroeder, 18 de abril de 1910

1. _ Um carregador marca "MICHIGAN" ! i
.

HELMUTH HAUT
adquiridO 'da firma Link SA. ChequesN°s! PIANOS - �RMO�IOS 1
831.168, 481.159, 142.100. 142.107, 132.195 e !

-

132.206 = EMP. Nos 92, 143, 237, 261, 339 e ! ,lnS,!!!entos para Or6uestras, Bandas e [oniuntos Modernos: 1
,

350. = NCr$ 32 450.00 , V' li FI Cl' P' T t
2. _ Ooustrução e retificação da Estrada ! 10 nos,

.

autas, a�netas, IStO�S, rom- I
Duas Mamas, trecho Nicolau 'Prettí à Alberto t bones, Saxofones, BaIXOS e Baterias com- 1

O Doutor Nazareno Knabben, Juiz Substit�to
Schütze _ Serviço de Mâquina _ Cheque ! pletas, Guitarras elétricas em diversos !

em exercício do Cargo de . Juiz de Direito da

N0 831165 E 55 NC $
,

ta nh ta
- M t d Cd' Comarca' de Jaraguá do Sul, Estado de Santa

,
.

- mp. ,= r 1.225.00! ma os e apresen çoes, e o os, or as, 1 Catarina, na forma da lei, etc.
3, _ Idem. idem Eslrada Baneho Bom, trecho 1 Palhetas enfim tudo, que fôr do ramo V.S. l FAZ SABER a todos os que o presente edital

�erner Gaedtk.e à Oscar Hennicke - Ser- ! encontra para pronta entrega' na: ! de praça. com o. prázo de vinte (20) dias v,irem ou

VIÇO de Máquma - Cheque N° 481.155 -
, , d I

Emp. N0 114 = NCr$ 1.175.00 t Expedição "LYRAMUSICAL�" !
e e conheeimento tiverem ínteresaar póssa, que

! 'Y hão de ser arrematados por quem mais der e

4, '_ Idem, idem Estrada Braço do Sal, P DB. 1 maior lance oferecer, em frente às portas do Hili·

Irech� Schneider _à Hornburg - ServlCio de I PAU L O K O B S
.

, i fieio do Forum, no dia 02 de m a i o prõxíme
Máquma - Cheque N° 481.1�0 - Emp. No t São Bento do Sul _ Cx. Postal, 39 • Rua J. Lacerda, 242 i vindouro, às 10,00 horas, os bsns penhorados ii
132' = NCr$ 1.125,00 !

.

i executada firma CUTELARIA JARAGUÁ LTDA.,
5. - Idem, i�em Estrada Braço dI? Sul, !

. Estado de Santa Catarina
. !

na ação executiva lisclAl no 5.706 que lhe móve 8

Irech� Schneider à Strelew - Serviço de x __ x _-- -x
INTITUTO NACIONAL pE PREVIDENGIA SOCIAL,

Máquma - C h e que N0 481.158 -;- Emp. ' abaixo descriminados:
N° 133 = NCr$ 1.100,00

I d
' 1) .i, U.JIl terreno, situado neste municfpio, à

6 Idem, idem E.trada Braço do Sul, trecho n ú$tria Textil Jarita S. A. Av. Mal. Deodoro da Fonseca, zona urbana, com
Oscar Hornburg à Emilio Walz - Serviço I C.G.C.M.F. 84430 610 rua calçada e iluminação elétrica de mercúrio,
de Máquma - Cheque N° 143.097 Emp. N° , Assembléia Geral Extraordinária

com a área de 2.500 m2, coto 25 metros de frente.
201 = NCr$ 1.500.00 por 1"00 metros de fundos, fazendo frente na Av.

7. - Idem, idem Estrada Schroeder I, trecho
-

Edital de Oonvocação Mil!. Deodoro da Fonseca, fundaI no curso anligo c

Jorge Albrecht à Leopoldo Gorges - Serviço Ficam convidados os srs. acionistas para uma
do Rio Jaraguá, entre terras de Vergilio Rubini e

de Máquina - Chique N° 143101 e 132.192 -\ AS8Í1m�léia Géral Exlraordinária a ser realizada às
ditas de Waldemar RabeIlo, Henrique Freiberger.

Emp. N. 258 e 337 = NCr$ U151.00 09,00 horas do dia 27 de maio de 1970 em sua séde
devidamente registrado no Cartório de Registro

8, - Idem, idem Estrada Schroeder I, trecho social cem a seguinte ordem do dia:
de fm�veis desta Comarca, do Oficial Mário Ta-

Pedro Gesser à MllnoelRoten _ Serviço de a) _ Apreciação e deliberação sôbre 'proposta
vares da Cunha Mello. sob n. 14.154, do Livro n.

Máquina _ Cheque 1'(0,132.193 _ Emp: de aumento do capital social. 3-G, àl! fls. 16, avaliado em NCr$ 11.250,00;
N0 336

'

= NCr$ 1.148,00 b) - Outrol assuntaR de interêsse da liociedade. II 2) - Construções Civis existentes sôbre o terr�D.o
9. - Idem, idem Estrada Rancho Bom, trecho ITAPOCUZINHO, Jaraguá do Sul (SC), 06 de acima descrito 'e conforme relação abaixo:

ponle Jurck - Serviço de Máquina - Cheque abril de 1970.
- .

'

a) - UI!l prédio edificado de alvenaria, com dois

N. 132.201 e i32.202 - Emp. N. 354 s' 355 Jbão Lúeio da Cosia, Dir. Comercial pavimentos, medindo 9 x 1'4,50 ms. área total de·
= NCr$ 225,00 130,50 m2, estrutura de concreto armado, coberto

10. - Idem,· idem Elltrada Braço lia Sul ....ê- � �-,.,.. com telhas de bano, onde se.acham in3talados� ,.,.."

Rancho Bom - trecho Paulo Lange e Gerharci Estado de 'Santa Catarma 1,. - No-pavime'nto terreo, loja, ahpoxarifado ti

Pfülzenreiter - Serviço de máquina Cheque escritório; 2. - No pavimento superior, residência
N. 132207 ...;. Emp; N. 360 = NCr$ 616,00

.

Prefeitura Municipal de com todal, as dependências,- avaliado em NOr•..•

11 - Aquisição de cento e setenta e três
!9575,00;

tobos de simenta, sendo: 103 de 20, 30 de 30, Jaraguá doSu 1 b) - Parte posterior' do prédio, com a área de

,
8 de 40, 18 de 50 e 14 de 60 -:- C h II q I:J e

293,94 m2, com as lIeguintes características; pare·

N. 831.169, 143.094, 132.197 132.198 e 132.209 Portaria n. 31
des de alvenaria de tijolos, revestidas internamente

-.I Emp. N. 53,,202, 328, 332 e 401= NCr$ 1.324,61 O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul Es-
e e)Cternamente com argamassa, piso, parte de

Obs. Aplicadas em constrúções de boeiros. tado de Santa Catarina, no. uso e exercício de' suas cimento alizado e parte em terra batida, cobertura

'12 A'
. -

d Q
, atribuições Resolve'.

. de telhas de barro, apoiada em estrutura
.
- qUlslcao e uarenll S8COS de cimen· de 'madeira, que serve de dependêneia de fabrica,

to e 50 q' u i los de pregos - C h e que s Designar. a Irmã Bertolina Franzner, para fi· d ó't d tê
. . .

t 1
- .

á
Ns.831.170, 142.102, 132,194 e 132.203 _ Emp. car a disposiçãO do Jardim de Inft).ncia "Marieta Sa- ep SI o

.
,e ma ria prIma, ms a açoes lIaDlt rias,

NI. 54, 259, 333 e 352 = NCr$ 384.26 tier Rubini",a contar da dia 20 domêsem curso.
etc., avabado em NCr$19.lo6,00.·

Ob C I Comunique-se, Registre·se e Publique·se. c) - Uma garagem construida de alvenaria de
s. imento ap icado nll construção de f

. tl'iolos, coberta com telha's "'e barro, com a áreQ
tub

.

f • 'd b
. pre eltura Municipal de Jaraguá elo Sul, 22 de •

lO ai

os, com os quais oram cons.·rul os oelros b '1 d 010 total de 15 m.2, avaliado em NOrCl> 1.000,00,'
e os pregos na conslrução de pontes.

a ri e h .

'

'II>

13 _ Aquisição de Cento e lIessenta e cinco HaBs Gerhlud Meyer, Prefeito Municipal d) _ Diversos ranch08 de madeira, cobertos com

capae de pedras e 100 pedras para paredões "
_

telhas de barro, em parte abertos nos lados e em

_ Cheque Ns. 481.156, 481.16�, 481.165 e Lei' n. 249 parte fechados, que serviam como. depósito de

132191 _ Emp. N. 115. 184, 183 II 327 Dá denominação de via pública.
carvão e outras utilidades, em péllsimo estado de

= NCr$ 1.023.00 HANS GIj:RHARD MAYER, Prefeito Municipal
conservação, com a área total de 68 m2, avaliado

Obll. Aplicados conslrução boeiros Braço de Jarag á d SIE t d d S t C'
em NCr$ 400,00.

u ou, s a o e an a atarlOa, no
do Sul e Estrada Schroeder I. uso e exercicio de suas atribuiçõesl. Assim serão os referidos bens arrematados
14 - Aqui!i1ição de 24.132 ms3 de madeira Faço saber a todos os habitantes dêste Muni. por quem mais der e maior lance oferecer, acima
para const,rÕ'Qão de: Pontes.' _ Cheqql Nrs. cípio que a Câmara Municipal aprovou e eu san.

do preço da avaliação, podendo ditos bens ler

481.1�1, 48l.153, 481.154,--481.157, 481.161. ciono a seguinte lei:' examinados poi' quem interêsse tiver, no local em
481.162, 481.163, 143,081, e 886.704. Emp. N. Art 1.�) - A via pública 73, com inicio na rua que se acham situados. E. para que chegue ao

50,51,52,116,134; 181,182,204 e 396 = NCr$ 2,189,79 CeI. Procópio Gemes de Oliveira e término/na rua conhecimento do público e interessados, foi expe.
Oba. Aplicadqs nas construções'de onze pen- 72 Governador Jorg-e Lacerda, denominar-se á de dido o presente edital, que será afixado PO local

les, a saber: s/Ribeirão Gneipel _ Estrada "Rua Guilherme Hering. Fiscal". de costume, i. portas do Forum e publicado no

Sc�roeder II; s/�ibeirão Duas Mamas (Schütze); Art. 2.0) - Esta lei entrará em vigor na data de jornal local cCorreio do Povo», na forma da llili.

s/ Uem idem (Neitsch); s idem idem (Metzner): sua publicação, revogadas as disposiçõ�s em eon- Dado e passado nesta cidada de Jaraguá do Sul

8/ Ribeirão Silvado (F. Frilzke); si .Ribeirão traria. aos trinta dias do mês de março do ano de md
Ponla Fina: Escola Schroeder I; s/.Ribeirão r Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do novecentos e setenta. - Eu, Adolpho Mahlud, escrivão,
Rio Hern (Zilz); s/ Rio Salto Branco (G. Sul 23 de- abril de 1970. o subscrevi. NAZARENO KNABBEN. Juiz Substitu-

Pflellar) s/ .Ribeirão Setter Rancho Bom; si Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal to, em exercicio. A presente cõpia confere com o

. Ribeirão Jurck-Rancho Bom) e s/ Ribeirão A presente lei foi publicada nesta Diretoria de original; dou fé.

Araribá _ Bracinho Expedienté, Educação e Assistênci& Social, ao,8 23
15. - Construção muro (circa) Escola "Cu' dias do mês de abril de 1970.
Iro Alves" eto Duas Mamai semi-acabado - João Mathias Verbinenn, Diretor
FpliCIIÇão por conta dos recursos do F.P.M.
- Cheque N. 132.l!00, 290.321, 13�.210 e 886. .

706 - Emp. Ns. 371, 435, 436, e 437 = NCr$ 897,42
16. - Construção da Escola Estrada Sehroe·
lier I, situada na localidade do ,mesmo nome,

�� convênio com o Plano de Metas do Go
terno do Estador tendo sido aplicada pela
Prefeitura Municipal. por conta dos recursos
lio F. P. M_ .- Cheque Ns. 831.163, 831.164�

8142.108, 132.199. 132204, 132.208. 886.714,
86.705, 886.708 290322 - Emp� 84, 85, 281,
349, 347, 348, �41, 444, 439' e 440 = NCr$ 1.453,83

17· - Construção da Escola "Coelho Neto"
na localidade de Bracinho. em convênio com

o. M:inistiirio da ,Bducação.e Cultura tendo
lIdo aplicado pela Prefeitura Municipal, por

,

EDITAL.DE PRAÇA

" Jaragui do Sul, 30/março/1970.
O Escrivão, Adol.ho Mahlll�

Ludgero Tapasse, Prefeito
Helmuth Hertel, Tesoureiro ",,===================Y===d

Lê-ia
"Por" Êsse

"

conta dos recursos do Funde de Participa-
ção dos Municipios - Cheque N. 886.711,
886.712, 886.713, 886.707, 886.709, 886710,
290.138, 290.323 e 290.331 a 290337. Emp.
N. 452, 451, 450, 454, 455, 456, 457, 458 e

.

448 -

.

= NCr$ 4391,77
TOT A L = NCr$ 53.579,68
(Cincoenla e três mil, quinhentos e setenta
e nove· cruzeiros novos e sessenta e oito
centavos).

Prefeitura Municipal de Schroeder, 31 de
dezembro de 19611.

Mundo de Deos"
MÁRIO TAVARES

... Um livro de agradáv�l'leitura e do me·

lhor quilate literário. ("A Noticia"-Join:ville).
It.. venda na Ti p O g r a fi a A'Y e n i d a

e na su.a filial.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"Correio do Povo", apre
senta à famma enlutada
os seus sentidos pêsames.

DlspDnl.el
Caixa -

Imobilizado
.

Construções, Máquina., Imóveis, Ferramentas, Mó·
vel. e UteD8ßtos. instalações, Ativo Imoblllzado
cl Reavalls,llo.

Relllzá.el
Adicional Lell.474/51, Capltallzaç.llo, Empréstimo,
Adicional Lei 4069/62, Cauçllo, Contas Correntes,
Obrigações Eletrobr'z, Taxa de Melhoramento
Lei 89, Beo. Nac. Desenv. Econômico .

Compensaçio
Valores em Cauçllo

106.908,74
2.508,87 De�Dnstrlsão da conta lucros e Perdas em 31 de dezembrD .e 1961

CODta. Débito CréditO'
Aluguél, Lucros Perdas 5.240,87

102.073,90 Defpesal Gerais, Jurol • Descontos,'
Previdência Social, A Dlsposlçllo da
Assembléia

10.00

c o R R E I O O O P O y O �.:���I:o::r.:�:�!"SÁBADO, 25 Dl! ABRIL DB 1970 N.O 2580ANO L JA.llAOO( DO SUL (SANTA CATARINA)
Não lerá preciso que tenhamos muita capaci_

dade filolóficá para percebermos como o mundo
de hoje se debate com problemas das mais varia.
das categorias. ,O Doutor Nazareno Knebben, Juiz Subetltuto O gênero humano encontra-se hoje em fa.eem exercíclo do Cargo de Juiz de Direilo dll Comer- nova de luã história, na qual mudançal {lrofundasca de Jlraguá do Sul, Eslado de Saola Catarina, ne e rápidall' se estendem progressivamente ao uai.Serviçol prestadol

forma' da lei, etc, verso inteiro.Operaqão e..- 81to ..-ar FAZ SABER a Iodos os qUI! o presente edltel Uma evolução tAo rápida das cllilas, progre.Lu/z Onofre M. R/beiro - PY 1 SV de praça, com o prazo de vinte (20) dias virem ,!U diado com freqüência desordenadamente e m a i R
'

dele conhecimento liverem e tmeresser POilSI, que hão ainda a própria consciência msts aguda das dia.'Repentinamente seus fones captaram um sinal
de ser erremaradoa por quem male der e maior lance crepânctas vigentes no munde produzem ou au-

fraco, porém claro. Alguém l.ançava DO ar um
oferecer, em Irenie às parlas do Ediffcio do Forum, mentam as contradições e desequil1brios. É neatepedido de socorro - SOS. Olhou o relógio. Eram
no dia 02�de maio próximo viodouro, às 10,30 horas, momento que nós precisamos mais do que nunca

23 horas. Ligou aeu modesto equipamento. de
os bens penhorados à executada Iírma CUTELARIA da compreensão.radioam8dor e pos- se li atender ao chamado pedíade Jaraguá Ltde., ne Ação executiva Fiscal .n.o_ 5.7�7 A falta de compreensão gera tensões na faquem emitia o sinal, local e do que se tratava.
que lhe move o lnatltuto Nacional de P r e v I d e o c I a mílía, quer. devido ao p�S? das c(jndiçõe� �emogr{.

A resposta foi instantânea: - "E!ltamos afasta·
Social, abaixo descriminados:-

.., ficas, econömíces e aociars, quer às difIculdade.dos de qualquer continente... nosso rumo! no
1.0) _ Um terreno, situado neste munlcíplo, a Av. oriundas entre a8 gerações que se sucedem. Geramomento é x graus latitude �orte e x lon!llt�de Mal. Deodoro de Fonseca, zona urbana, com rua �al- díserepânetes enorme� entre as raças, e�tre a� claa.

oeste ... O pôrto maís próximo só será atlOgl.do çada e iluminação. elétrica de mercúrio, com a erea ses sociais de todo genero, entre naçoes ricas e
dentro de três dias ... temos aqui no petroleiro de 2.500 m2, com 25 melros de frente por 100 merros menos ricas e pobres. A f I I t a de compreensão,
um caso de vida ou de morte ... Estamos sem

de fuodos fazendo Irenie ne Av. Mal. Deodoro da dá a8as a desconfianças mútuas e ínímízades, con,médico a bordo! ...u
•• Fonseca, fuodos no curso !loliro do Rio laregué, en- mtos e sofrimentos dos quais ohomem é ao meso

O radioamador confirma a escuta e selleíte
Ire terras de Verllilio Rubini e dilas de Waldemar Ra· me tempo csusa e vitima.OUtl'OB detalhes.
belle, Henrique Freiberger, devídemente regialrado no .

Por que não compreender êste mundo em que
'''Nosso chefe de máquinas em estado deses

Cartôrío de Regislrp de Imóveis desta Comarca, do operários e lavradores não querem sömente gaperador... julgamos ser apendicite... Favor falar
Oficial Mário Tavares da Cunha Mello, sob o.· 14.164, nhar o necessário para a alimentação, mas tambéma um médico .. ."

. do livro 0.0 3 G, às fls. 16, evelledo em Ncr$ 11.250,09; pelo trabalho, cultivar sua personalidade e mesmo
Novamente o amador volta pedindo que o rádiO

2.0) _ COlslruções CI,is exlerenres söbre o terreno participar na' organização da, vida econômica, 110--
de bordo permanecesse na freqüência enquanto acima descrilo II: conforme relação abaixo:- .

cial, politica e cultural.
_ .. . _

ele iria procurar um médic.o na cidade, já que, a) _ Um prédio edificado de �Ivenaria, com dois Debaixo porém .de �odas !_lstas relvlOdlCaço�s
residia em local afaatado.

_ pavimentos, medindo 9x14, 50 m2, erea total de lãO.50 .atá latente uma aspiraçao mais profun�a e f!lall
Decorrida uma 1/2 hora as conversaçoea vol-

m2, estrutura de concreto armddo, cob:rlo com.telhas universal: 8'8 pessoas e oa�g�upos. desejam viver
tam a aer trocadas, pesaando o médico a dialogar de barro onde se acham tnsreledest- 1. DO pavimento 'plena e livremente lie maneira dIgna do homem,com o Comandante da embarcação, após o que

terreo, loia. almoxarifado e escrtrörto; 20_ 00 pa�im.en. colocando a seu prôprío serviço tõdas as coisa.determinou as providências: - transportem o doente
lo superior. residêocia com Iodas as dependenclas, que o mundo moderno uferecer tão abundantemen.para o local maislimpo e higiênico. Escolha alguém avaliado em Ncr$ ... 19.575,00; �.

te.para lhe auxiliar, algum tripulante com corsge� II
b) _ Parte_ poslerior do prédio, com a área de' Por que não compreender também àquelescom certo grau' de cultura. V�mos tentar operá-lo 293,94 m2, com a� seguinles caracl�rfslicas; varedes que em aS8untos sociais, pol�ticos.� mesmo reUgiopois ae não fizermos sucumbirá denlro de horas.

de alvenarill de tijolos, revestidas mternamenle com 80S pensan e agem de maneua diferente da no�
Inferma-nos OI instrumentos com que conta para

argamélssa, piso, parle de cimenlo alizado e �arte em

laa? Aliás, quanto mais intimamente, com humama operação para poder-mos identiticá-los. Não se
lerra balida coberlura de lelhas de barro, apOiada tT dade e caridade compreendermos o seu modo deperturbe. Trabalhe ligeiro, porém com calma, cora. eSlrulura d� madeira, que serve d� depe!_ldência. �a. fa· pensar, (anto maior será a facilidade para podergem e frieza, isto é aem pena d� que está fazelrlo.
brica, depósito de maléria prima, iOlalaçoes BanIlarlaS, iniciar um diálogo com êles.-seguiram-se outras recomendlçoes.
elc., avaliado eil) Ncr$ _t 9.1 06,00; (

. Devemos compreender q.ue nem �odos oa ho.Veio logo a resposta: /' c) - Uma garagem cOQslrufda de alveo,anc1 de mens S6 equiparam na capaCld.ade f1SlC�, que .6- Estamos instalados em meu camarote, ou, tijolos, coberla com lelhas de parro, com a area lO' variada e na8 fôrças intelectuais e moraiS, que sãole'a o do Comandante. Quem vai me auxiliar é o lai de 15 m2, avaliado em Ncr' 1.00�,00; diversas.
..

.

lu!ediatQ que tera o curiO .uperior até o 40 aD!>. . . d) - Diverl!lEl8 rao�hos de madeira, coberlos com Compreender está mUito certo. Mas comoSaiu plua ser lDarinheiro ... Contamos com o lOB- telhils de barro, em parle aberros oos Illdos e em par. compreender guerra8 que estão aSloland<? o nos.trumental que foi deixado pelo médico que ficou te fechados, que serviam �omo depósito de carva� e so mundo com prejuíz08 materiais I morais?em terra vitimado por pneumonia.... oulras ulilidades, elll péSSimo �Btado de conservaçao, Peasoas que !u�am sem slber por quê? Talvez- Muito bem. Vamol começar. Faç'! exata- com a área lolal de 58 m� avaliado em Ner' 400,00.- por causa da amblçao e org�lho daqueles que de,mente o qUI eu manqar
. Assim serão os. referidos beos arrem.atados por .sejam .levantar um pouco mSls suas houras e seua- Certo Fale alto, por favor e repetlOdo afl quem mais der e maIOr luce oferecer, aClma·�o pre

. ciomiDlos.
.

.

ordens. Pode começar., ço da avaliação, podendo, dilos bens ser examinados Mas por que não compr�ender se cam�nhamoa- Deainfetem as mios. ponham as malcarlß e por quem inlerêsse liver, 00 local em que .se acham juntõs e temos uma só finabdade: Ser Feliz!
.

as luvas. Preparem o campo ... Aplique a mascara siluados. E, para que c h.e li u e �o cooheclmenlo. do
.

Álvaro TO�!lselllara anestesia de x centímetros de...
. público e inleressados, fOI �XpedI?O o pr�senle edIlal, Bstudante do 3.0 Ano Técmco de Contabilidade

p
O nervoaismo lera total. OI ponteiros na corrida que será afixado no lo�aj. de "coslu�e, as port�� do Traba�ho prem_lado no concurso da Semana dado tempo acusavam um percurso de quale 1 hora. Forum e publicado 00 Jornal Corre!o. do Povo , oa Compreensao Mundial.A operação tinha terminado. ReataTa aguardar o forma da lei. Dado. e pa�sado ne�la CIdade de Jllra

=================efeito da MnBsteaia para observar a r'8ção d<? guá do Sul, aos lrIola dias do mes d. março do ano

V END E S Eoperado. Mais alg,uma8 horas e novo contacto fOI de �il_novecentos e seteola .- Eu, !\dolpho Mahfud,
.

._estabelecido. '

Escrlvao, o subscrevi.-
.

.

.Fazia " horas que o paciente acordara qua�do. Nazareno Knabben, Juiz SUbSIII�IO, .eJ?l exercícl?o Comandante do Petroleiro em chôro convuls�vo A presente cópia confere com o orlgIDal; dou.fe.informava ao médico: Obrigado dou�or pela Tida Jaraguá do Sul, 30 de �arço de 1970do meu filho - o chefe de mãqulOas -. que o O Escrivao, Adolpho Mahfudsenhor acaba de salvar! Ele já _está reaglDdo e

falando com BlU substituto.
'..

- Obrigado a você, também, radIOamador I
Você foi a providência Tinda do céu.

Dia Mundial das Tallcomunicações.

17 dt Maio

Edital de Praça

Um terreoo com a área de 20000 m2 com
casa de materiill de bôa conslrução e dependên
cias, com água correote, silul!_do em São Beolo
do Sul, à Rua João Hoffmlloo (perímelro .urbano),
servindo para pequeno silio ou loteamenlo," ZOOIl
de bom clima.

.

Interessados queiram dirigir·se a À I f r e d o
Klimmek, Caixa postal, 12 - São Bento do Sul.

didatas 00 Tllrumã e dia
2 do mesmo mês, será
encerrillda a feala, com

baile a rigor no Jockey
Clube.

Auto Jaraguá S.A. ·Ind. Clm.
Relatório \da Diretoria

Jovem Jaraguaense em Faleceu Arthur
destaque na Sociedade Butchardt

Paranaense ./

Faleceu dia 21 do cor-
Recebemos all'rad6veis rente, .na séd, do vizinho

·.Dolfcias através da Gazeta Munioípio de Guaramirim,do :Jovo e ESlado do
o eatimado cidadão Ar.

Paraoá e Canal 12 de thur Butschardt, vítima
Curiliba qu.e, Le�ila ,';1a�ia

I
de mal súbito. p

..
aconte

Piazera .fo,� eleIla MISS
cimentO" entrillteceu todoPedagogia �?nc�lrrendo o municfpio e municípios00 titulo da MaiS BeilI, vizhihos, p o i I, contavaC�lo�r� da Faculdade de
co- largo ciréulo de 8.Fllo.��fla F�derlll do p�- DÍizades, estimado pelarana , no dIa 12 d� abr:1. clientela do seu H o telConqqistllndo a simpatia

.

de um juri formlldo por Butl�hardt e mall que�ielemeDtos do Direlório, do alOda pelos desportis,
Joroalislas. Radiolislas e tal,. q!l� lhe prestaram aI

Reporleres, saiu vencedora, espeCial1 honras no Beu
recebendo ii faixa dc1 funeral,
"Mai. Bela Caloura" Duma
Doililda brilhanle onde
taml;>ém seus pais Be fize·
ram presenles._
Com êsle líIulo concor·

_

rerá com mais seleola
candida las. 00 cerlame
"Senhorila Paraná 1970".
ESle acontecimenlo será
realizado DO dia lOde
maio com desfile das can-

��--�----------��----------------

1.81G,97

10.00

EB'critório ao lado da Prefeitura

L__-"_J�R_A:Á'-<ilD_0oo4lS..U...L_"'I)o_�"'::',
COIII.enslçio

. Cauçio da Diretoria

Dp. Reinoldo lIu••••

II' .&8.06.&80 ·11

Senhores Aclonlstal:
Em atençllo à determinações eltatuárlal e legais cum

pre a esta diretoria apresentar vós os documentos referentes
ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1989, acompa·
nhado do Parecer do Conselho Fiscal, aQ'avés das quall po·
deis verificar que a sltuaçllo se apr.senta sólida com resul-
tado satisfatório. ._

Para qualsquer outros esclarecimentos. coloca-se a di·
lIetoria à dlsposlçllo dos srs. acionistas. à Av. Mal. Deodoro
da Fonsêca, 991, nesta cidade de Jaragui do Sul.

Jaragu' do Sul, Z5 de março de 1970.,

Alex Barg· Diretor Presidente

Balaaço Geral Encerrado em 31 de Dezembro de 1969
ATIVO

105.908,74

6.140,87 5.240,87
Jaraguf. do Sul, 25 de março de 1970

>.Alu Barg, Diretor Presldenw
Eugênio Vítor Schmöckel, CRC-SO 1.0Gi DEC 51.083
PARECER DO CONSELHO FISCAL

. Os abaixo assinados membros do ,Conselho Flseal da
firma Auto Jaragaá S.A. lud. Com., tendo examinado detlds
mente OBI llvros e documentos que compõe as peças do ba
lanço .ncerrado em 81 de dezembro de 1969. lio de pareAcerque os referidos atos devem ser aprovadol na próxima I'
sembléla Geral Ordiniria. ,

Jaraguá do Sul, 26 de março de 1970
.. k IBrunbllde Mahnke Sohmoo eb!.

Alberto Maloa
Bruno HeDP

5.240,87

PASSIVO
Ião EIIII,el

Capital Fundo de Depreclaçllo, Fundo deReBerva
Especlál, Fundo Especial Aumento de Capital Lei
4351/64 '

E1lul,el
A Dlsposlçllo da ASlembléla, Contas sParar,
Previdência Social e Recolher

108.365,88

2.&32,86 /
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


