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Iv O
' S i I V e i r a v isita... r egi ã o Pedr� �oline Carne�ro de Loyola

mais só lemos na lern- unicamente voltado para o VIsitam Jaragua do Sul
brança contactos diftcete, progresso e o bem estar

tnesmo quando apontemos do p e que D i n o Eerado
através publíceção do go barriga-verde! Não pode
vêrno, o esquecimento a mos em sã consciência
Que fomos relegados, onde dizer COIT.O os íotnvtllenses
como 7.° arrecadador de ou os schrõdenses, que o

ICM, obtlvemos retorno de nome do Governador fica
öbres que nos _fizeram sí- rá indelével em noesos

tuar em 94.0 lugar. pensamentos. Nem mesmo

uma estrada que s e r v e

muitos municípios, relnví
dlcede aos dois últimos
govêrnos, chegou a ser

concluída, por onde pode
riamos ter acelerado o

nosso desenvolvimento
Uma pena, sinceramente,
tenhamos que nos despe
dir de módo ,tão meleacö
llco.

Jaraguá do Sul através rindo esta a água clorada patíte e a brucelose, po- elll condições saudáveis,
seu govêrno e povo, con que jorra do encanamen- dendo ser veiculo para mandem examinar peri6
seguiu trazer para a to. Referídoa moradores deseuterlas amebiana e dicamente o liquido. DoRI'"

-

P ne e"Pérola do Vale de Itapo- fazem parte dos 76 mi bacterianas, políomelíte, contrário poderão ser evo uyao u
eú", um moãerne sistema Ihões de brasileiros que tuberculose- � outras, surpreendidos com dsen- 'aprese,nta Razo-esde aba,tecirpento de ägua correm perigo' de morte, desde que a água, esteja ças que abatem .e redu-
Mui,tos qutlometros

'

de e Integram os 1"0% de eöntaminada pelas fezeM z�m a vidl,l útil do hoine_m '

O govêrno decretou o ,cados e graciosos. É res
Mnos estão enterrados, brasileiros sem prl teção dos an:imai.s de sangue n.a�t�lrj, _Q,�,....dem.��fl e�!i!i:0 CC'I'JfjSCC dos' b20S d� Qo!.,'3 'pno,Sávpl P?lo des\'_IQ de
abastec6udo os' j1ffà 'sanitária; 'séi';vinao:se' '(;fé' "ql(ênfê,-tais �COInÖ ó' tio' ae parâ'bens, pôr malS cidadãos catarinenses; com vultuosa quantia.
guaenses de um líquido Hquido que nas majs das mem, a vaca, o porco e esse benefício que reduz base no AI�D e o porque Airton Teixeira de MeIG,
puro e saudáveL '

vezes está contaminada todos os bichos de, pêlo o indjce de mortalidade di!! medida .extrema apli.:a- deJtöjaf, no desempenho
pelas 'fezes dos es�otos. ou pena. infantil e dá aos adulto's da pela ação delituosa .,'os das funções de Coletor
Apenlis 2U% da popula maior capa.cidade e dis� punidos: Oswj1lldo Teixeira Estadual, - ao tempo que
ção do pais bebe água Dai a adyertência que posição para o trabalho, de Melo _ quando no exer� seu irmão Oswaldo Tei-
tratada E a nossa cidade devemo8 fazer na opor� além da viverem em cicio ,do cargo de Prefeito xeira de Melo erG Prefeito,
se encontra entre essa tunidade paraaqueJes que 'regime de bigiene aV80 de Ilhota, recebeu e não foi conivente e concorreu,
pequena parcela A água não querem ligar a água ,çado com os grandes contabilizou inúmeras ver� para o enriquecimento iU
poluída é capaz de pl'O- cem gosto do cló.ro. Pa centrulil pGpuhicioDaili' do bas, quilando as com do cito do mesmo, facilita0·
vocar' doenças c,úmo a ra 88 certificarem de mundo. cumentos f,arjados, falsifi do diversas irregularidades.
febre tifóide, cólera, he· que estão tomando água

, .

Governador
O Governador' Ivo Si'l

velra, em fase de despe
dida de seu govêrno, está
aproveitando oa últimos
dres, pera inaugurar öbrss
realizadas pelo Estado.
Assim, si O tempo permi
tir a sua ida ao oeste ce

rarlnense, castigado por
intensas chuvas, deverá
estar no dre 9 do corrente,
- Da. Ielre próxima, em

Iolnvtlle pare inaugurar él

nove ride telefônica', pro
gramada entre 08 festejos
do 120.0 aniversário de
fundação da vizinha cida
de. Na mesma oportuntda
de, estará seguindo pare
o Vizinho município de
ôchroeder, inaugurando alí

o nôvo prédio da Prefeí
tura, adquirido em convê
nio com o Plameg.

É de lastimar que, sendo
a última vez que pesse
por aqui, como Governe
dor, não tivesse uma óbra
para tneugurer em Jara
guá do Sul. Aliás" temos
sido o enteado do govêrno
que se finda, corh UlIJa e uma pena que, ao

única visita oficial nos fi envez de rasgarmos ele
anos e mês e s de sua gios (10 sr. Ivo Silveira,
admtnístraçêo. Seu nome, renhamos que I e mb r a r

contudo, consta do fron essas verdades que con

nspício de um dos prédios 'trastam e chocem a sensl
do Parque Agro Pecuário bilidade dos jovens, das
"Ministro João Cleophes", mulheres e dos homens,
onde o Dlameg auxiliou que trabalham' diuturna
com Cr$ 20000.00. No mente, com o pensamento

3.a�feira última, a nossa

cidade recebeu aI' honro
sas visitas do ex deputado
federal Lauro Carneiro de
Loyola, cidadão honorário
de leregué do Sul e o

atual deputado federal Pe
dro Colin. A visita, pren
deu-se li despedida do sr.

Carneiro de ,Loyola, que
deverá retornar à Guana
bara, onde reside e a via

gern de reune do dep. Pe
dro Coltn, que deverá via
jar nos próxrmos dies pare
Brasília, pera atuar na Câ
mara dos Deputados. O
novel representante lere
reguaense, vai levando
uma série de relnvtndíce
ções de nosso município,
pera eerern equacionados
pelo govêrno federal,
Quanto BO sr. Lauro Cer

neiro de Loyole, em elmo-

------------------------------------------------------------------------------------------

A que
(

bebemos
,

agu�

Apesàr da campanha
que se vem desenvo,)ven
ao, moradores que pos
suem poço no quintal,
continu!1m resistentes à
idéia de ligar SUllS mora

dias. Alegam q-I.le a água
é clara e gosto�a. ,prefa

I
I

JARAOuA DO SUL

Fundado em 1878
Emaneípedo em 193'

ço íntimo com o Prefeito,
Vice e ex Prefeilo, infor
mou à reportagem, de que
desejava através da im
prensa enviar um especial
agradecimento às autori
dades e ao povo de Iara
guá do Sul e dos municí
pios vizinhos, pelas aten

ções de que tem sido alvo

durante os muitos anos de
seu meneeto de deputado
federal, quando, desenvol
veu esforços pare atender
convenlenremente aos an

seios da região que o ele

geu sucesstvemente. Com

muita satisfação fazemos o
regi,stro e almejamos ao

ilustre homem público muitos
anos de vida junto de seus

familiares, na Praia do
Flamengo.

Ginásio Nolurno
Em contácto com o sr. da Associação Comercial

Aristjdes Gonçalves, DO. e Industrial, que tem

Coordenador local de reinvidicado p08sibilida
Educação e o Rev. Irmão de de estudo por parte
Alcidio Schmidt, DO. Di- dos operários e funcio
retor do Colégio São Luis, nário8' que trabalham
tomamos conhecimento nas indústrias da "Metró�
da disposição do tradicio· pole do Dinamismo".

'

nal estabelecimento de- -'Os interessados deve
ensino abrir ala. série rão procurar sem demora

ginasial noturDO. O f;lcon- o Colégio São Luís onde,
tecimento vem dar espe- segundo soubemos, à par
cial satisfação ao sr. tir da próxima 2aAeira,
Prefeito Hans Gerhard serão realizados OB eX8-

Mayer e aos integrantes mes de admissão.

OrlandoC.Schreiner Tarifas Postais
eIn' evidência au-meníam
O sr. Orlando Cal'arina aprovado pela alta direção

Schreiner, jaraguaense da do SERFHAU e pelo Tri, O Ministro Corselfi, döS de transporte mais rápido,
bôa cêpa, formado pela bu-nal de Contas da Un'ião, Comunicações, ao eX!i'Ôr custará Cr$ 0,20.
Escola Técnica de; Co çontendo as Ins!ruções aos jornalistas e restabe
mércio São Luís, ex-pro sôbre Prestações de Con· lecimeDto da verdade tari

fessor do eslabelecimento t'as do Fundo de Partici- fária, assinou portaria que
e ex�conrador da Prefeitura pação dos Municípios. dobrou as tarifas postais,
MuniCipal de jaróguá dQ Honra�nos sobremaneira a entrar em vlgôr dentro

Sul, eSlá em grande evi· poder destacar 'as ativida' de um mês, Segundo de

dência 'des de um jaràguaense claraçôes à imprensa, vai

Após participar de um que, na alta esfera admi- acabar li carla aérea, fi

curso em Brasília que, a,o nistraliva. vem dando va cando à critério do correio
envez de fazer o curso, líosa cont�ibuição de sua a escolha do fi e i () de

acabou dando grande parte cultura' e saber em bene transport,e, que se promete
do mesmo pelos' seus inú Hcio de um 'Brasil que o mais rápido e efici,ente.
fierc5s conhecimentos� ter, ninguem segura mais. I-� novida�e. a ser ildotáda

minou por ser contratado e a taxa umca. Uma carta

pelo lBAM, lItual SER . com 20 gramas, pelo meio

FHAU -- Serviço Federal Curso Superior de
de Habitação e Urbanismo.
Na recente reunião de Tu,rismodiretores e contadores de

Prefeituras Municipais de A Organização, BandeiSanta Catarina. em Flo� raDte de Tecnologia e Cul·
rianópolis, sobre8êJiu�se ,tura ,está aceitando inscri
e'ntre a equipe de técniCOS �ões para o vestibuliJr do I

Conforme In 8 tr u Q � O
deSignados para a realiza 1.0 Curso Superior de Tu- Normatita 8ssina\da p 'lo'

ção do curso, estando pre ri!mo do Brasil Além das Secretário da Reoeita Fp
sentes os funcionários da' matérias eSl'ecfficas, os es deral, a 28 de ,df'z!'mbr ePrefeitura Muóicipal de tudantes vão conhecer ad- pal!i8sdo, 88 Pessoas Jud
Jaraguá do Sul, nas pes- miAistração 'Ele emprêsas, dic811 - estão dispensada.aôas do srs Erich Sprung, economia, relllção pública, da obdgação de mRncio
�Irel'or da �azenda MUO.i' SOCiologia, es1atística. psi nar no modêlo de "lnfor
clpdl e M�rlo Krutzscn, colo'giô, comunicações, plt!! mflQão Otl",_ H.andim. otOI'Chefe da ContabilIdade. ,n�jdmento. engenbdria, ar· Pa go 8 OU creditado!-"
O ar. Orlando Catarina quiletura, direito, p,rom,oção (an.I':xo à' "declarp.:ção de

Schreiner apresentou aos e propaganda L�cal de rpndimpntofõl" dI') 1971) Cl

presentes, quasi dUds cen tnscnções: Rua \7,iseonde Número 'de Insl'ric;ão do
lenôs de funcionários. um de NdCdr, 311 Parq,\le Real· bene!iciãrio no "Cadastro
t r a b a I h o de sua lavra, Norumbi - Sio Paúlo. de p9880a8, Físicu".

O MinislrO citou eutras
vantagens, entre elas co

locação' de caixas coleto·
ras em vários pontos da
cidade, venda de sêlos em

'�carnefs" e informações
úleis e uma tabela resumi
da das tarifas. As novas

t a r ii a B foram justi.
ficadas pelo Ministro sob
a declaração de que uma

emprêsll pública deve bus
car áutosuficiêneia. Atual·
mente, - declarou, não
ha sequer equilibrio entre
a r e c e i t li e despes!1 de
custeio, sendo necesaáritJ
pesada subvenção orça
mentária, contrário as mo

dernas técnicas da admi
nistração de serviços pú
blicos.

Curs� de �o.nitoreslPrefeito
sao Gratudo '

está na cadeiaEsclareceu o Supervi
sor Sub Regional da "O
peração Impôsto de Ren
da-71" na ORF de Join
,ilIe qlle os Cursos de
Monitores para O preen
chlIDento de "Declarações
de RendImentos" de Pes
soa8 Físicas são inteira
mente gl'alUilo.s e estão
sendo realizad08 em tod08
OB munioípios da jurisdi
ção fiscal Bob a dirfção
dos Chefes de Agências
e PO'S108 da Receita Fe
deral.

Informações de Pessoas
Jurídicas sôbre

Rendimentos
, ..,i�Pagos

Campanba de
Civlca

O hasteamenfo dd
BandeIra e o canto

do Hino Nacional são
obri'gatõrios, uma vez

, por semana, @m todos Ao final n08 referido"
,os estabelecimentos Oursos, os participantes rece

de qualquer gréÍu de beräo' listosos Certificados loroe-
ensino, públicos ou eidos 'pelo Centro de Trai

particulares. ""mento do Minitério da

1... --._- Fazenda;

"

O Prefeito de São Pau..
lo do Potengi, Estado ào ,

Rio Grande do Norte, sr.

José Resende, está recolhi·
do a umll! céla da cadeia
pública daquela cidade,
aguardando pronunci�men
lO da justiça, por haver;
desvjtJdo verba da Prefei-'
tura em seu próprio bene- i
Heio. O Prdeiro foi prêso

'

nllquelemunicípio e imedia
tamente afastado do cargo
que exercia, por estar en� "

volvido em crime de pecu
hsto, conforme mandato sie
prisão expedido pelo Juiz
Rafael Cordeiro, da Co
marca de São Paulo do
Polengi.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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"CORBflO DO POVO" MU D'AS
Fecularia Rio Molha ·S.A.

Assembléia Geral Ordinária·Ö.G.O.M.F. n.- 84 429 984/001 Edital d C
.

RELATORIO DA DIRETORIA
.

1 e onvocação
,

.
Pela presente ,ficam eonvídados .OB senhor.,.

Senhores Acionistas: .'

. acionistas desta aocíedade a comparecerem à as-

Dando. cí:imprimento as disposições legais 8 es- sembléia geral ordinária a realizar se no dia 30
taiutárias, apresentamos a sua apreciação o Balanço de abril de 1971, pelas 14 horas, na sede soeíal, a
Girai, Demonetraçãe da Oonta Lucros e Perdas e fim de deliberarem sôbre a seguinte: '

demais /documentos relativos ao exereieio findo em \ Ordem du dia. .

31 de dezembro de 1970, bem como o pareeu do 1.° Discussão e aprllv"ção do balanço� demons-
conselho fiscal. .' tração de lueros e perdas, relatório fia

Permanecemos ao inteiro dispôr dos senhores diretoria e parecer do eonselho fiscal. re-
acionistas para os esclarecimentos, que OUVirem por ferente ao exercícío encerrado em 31: de
bem solicitar.

.

dezembro de 1970;
Jaraguá d.o Sul, 80, 23 de fe..rsíre de 1971 2.° J;:leição da diretoria;

Arnedo L. Schmitt, Diretor Presidente 3.· Bleição do conselho fiecal;
4.° Assuntol de interêsse social.

BalanGo Geral Encerrado ein 31 de Dezembro de 1970. Acham·se
.

a diapósi,io dos seahores aciolliis-
A T I V O tas, na sede social sita na rua Domíngos dI: Nova.

102. os documentos a que se refere o art. 99 do
decreto lei n." 2.627 de 26 de setembro de 1940./

Jaraguá do Sul, 29 àe janeiro de 1971
Adolfo Antonio Bmmendoerfer, Diretor Gerente

Raimundo Adolfo Emmendoerfer, Diretor Técnico

Assembléia Geral Extraordinária
São convidados os acionistas da firma Feeu

laria Rio Molha 8.A., pars a assembléia geral
extraordínãría a realizar-se no dia 30 de abrtl-de
1971, pelas 17 horas, na sede social, sita na rua

Domingos da Neva, 102, a fim de deliberarem sô
bre o aumento do capital, com reavaliação do ativo
de acôrdo com fã Lei n.s 4357, de 16.07.64 e con

sequente alteração dos estatutos.

Jaraguä do Sul. 29 de janeiro de 1971
Adolfo Antonio Emmendoeeter, Diretor Gerente

Ràimundo Adolfo Bmmendcerter, Diretor Técnico

Comércio 8 In�ústria Sc�mitt S. A.
Fundoçã.: ffrtur Muller • tlll

F,.ule,.. e O,......lIt.,.

Laranjeiras, Pecegueiros,
I.Kakiseiros, Ma0ieiras, Ja
boticabeíras, etc. Roseiras
Dahlias, Oamélias, Ooaí
feras, Palmeiras, eto., .to .

PEÓAM OATÁLOGO
ILUSTRADO

LeopOldo Seidel
- CORUPÃ -

Fasem anos amanhã casar-se:'

SOCIAIS ·11 Illobilizados
==============�

Imó'feis, Máqn.ioaa e Instalações, Veí-
.eulos e Semoventes, Móveis-Utensi1ios e

Ferramentas, Ocnstruções,Direitos, Pon
tes e Caminhos, Ativo-Imobilizado-Oon
ta Reavaliação e Depósito Letras de
Banco Nacional de Habitação 366.502;41

Disponlvel
.

Caixa, Bancos e Banco do Brasil S.A.
Oobr. Especial

Reallzánl B curto prazo '<,

Titulos a Receber, Mero. e Contas Cor.
Realizável a longo prazD

PartieipaçõesOutras Dsspêsas, Banco
Nacional de Deseneolvimento Econô-
mico, Depósito S-UDENE, Depósito SU
DEPE, Depósito SUDAN, FUNDICSC Iei
4225/68, Empréstimo Oompulsörío-Leí
4.242, Depósito PI Obrtgacões Traba
lhistas. Lei 4.357, Em p r é s tim o-L fi i
1.474/51, Obrigações a Eleuobrás, Ds
ereto-Lei 157 de 10-02 67, Banco do Bra-
sil S.A.Oonta Dep. Vinculado F.G.T.S.
e Fundo d. Garantia do Tempo d.
Senico,Obribações Trabalhietas

. COllpensados
Tit"los'Descontados. Valores em Oau-
ção

/
'

'80.559,01
Or$ 727.736.39

7.406,14

Aaiiversários: Re�istro Civil
Aures Müller Grubba, Cficial

- do Registro Civil do I.Dis
......; a sra. Vva. Eleonora trito da Comarca de Taraguá

Luz, em Florianópolis; do Sul, Estado de Santa
- a sra. Juliana da Catarina, Brasil.

Veiga Coutinho, espôsa Faz Saber que comparece
'do S1'. Roberto da Veiga ram no cartório exibindo os

Coutinho, e.,n Joinville.· documentos exigidos 'pela Iei
afim de se habilitarem para

Fasem anos hoje

230.136.80

- o sr. Fidélis Baratto;
em Orioiúma;
- Dayse. da COIta, fi

lha do S1'. Waldemar da
Costa. em São Francisco
do Sul;
- a 8ra. Ivete S. da

Silva, espôsa do sr.

Américo da Silva;
Dia 12

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliado
e residente em Vila Nova.
neste dístríto, filhe de

, Francisco Hollir 8' -Ana
- o .r. Leopoldo Mey. Fuzi Holler

em Joinville;, Ela, br.siieira, solteira,
-:- o S1'. Carlos Hass; doméstica - na t u r a 1 d.
- o' j o ve.m Osmar, Valões. �.ste Estado,

Voelz. nesta Cidade. domiciliada e r,esidente

Dia 09 em ViiI! Nova, neste dis·
trito, filha de Tobias Al· PAS S I V O
ve. MiraBõa e Matilde

- ,Iio, (Iigl,el- -.\ ' :, l' ",,"'_Watemba. Capital, Fundo de Reserva Legal, Fan
Edital D. 7.425 de 26/2171 do Especial·Aumento O a p it al·L e i

- o sr. Róberto Funke, Ernani dos P�S��OI5 e
4.357 64. _Fundo P(Manuten�ão do C.pi-

em São Paulo; Lidia Maria TancoD t�l �e Giro Pr6prIo, Fand� '!_9 Depfe:-
_ a sra. Paulina, 88-

'

C1aQoes, Fundo de DepreOlaçoes·S/Cor.
pôs. do Ir. Francisco Ele, brasileiro, solteiro, Monet., Flmdo de Indcmizaçio Traba- Arnoldo L. ScbmiU, Dir. Preso

Morbil; operário, natural de pr.- Ihista· Lei 4.357/64 e Fundo de Garaatia Damuio �chmiU, Dir. Gerente
_ a sra. < Romualda, sidente Getulio, ne s' t e do Tempo de Serviço 54:0.645,15 Rohu:�do Jahnke, Oontador

e 8 pôs a do sr. Ewaldo Estado, domiciliado e re- Eligivels curlo e longo prazo O I
- d I L

-

P d
Henke, ém Curitiba; sidente na Rua Expedi- Titulas a Pagar,. Oontas a Pagar, Em, emons raçao a COD a ucros' e er as
_ a sra. Alzira N. Na- cionário Antonio Carlos préstimo·Banco do Brasil S.A.O.C.A.I., encerrada em 31 de dezembro' de 1970

gel, espôsa do sr. Oscar .Ferreira, nesta cidade, Impôsto dé Renda Retido na Fonte,

Nagel, nesta cidadtl. filho de Francisco dos FUNRURAL. Fundo P/ Dendorel Du· D � .B I T O
Passos e Isabel Ana dos vidosos. Oontas Correntes Especiais 8 Repouso' de Trabalho. InstÍ\uto Nacio-· \

Dia 11 Passos. ' Saldo a Disposição da Assembléia 106532,23 nal e Previdência SaciaI, Frétel e Caro
Ela, brasileira, solteira, Compenslldos I retos. Impo.�os Estadual&'! e SêlQ9,

doméstica, natural de EndosseI e Oaw;ões 80.559,01 Impol!ltos Federais e SêltHJ. Impostos
Jaraguá da Sul, domici· Cr$

.

727736,39 Municipais, Oontribuição Sindical. Juros
Uada e relidente na Rua e Descontos, Pró-Labore, S a.l á r i o s.

Expedicionário Antonio I' Jar_sg06 do lul, SO, 23 de fevereiro d. 1971 Despesas Veículos, Seguros, Despesas
Oarlos Ferreira, nesta Bancáriu. Força e Luz, Férias, Salãrio
c i d 8 d e, filha de José, den'te nesta cidade filho E para que chegue ao 00 Familia, Oorreios e Telegrafos, Despe-
Tancoo e Otilia Tancon. de Oarlos Victor R�dnich nhecimento de, todos mandei sal Diversas, OQDlissões, Despesa Via·

Edital n. 7.426 de 3/317t e Maria deSouza Rudnich. passar o p5esente edital qlle gem, Combustiuis e Lt!Jbrificantes, In'

HI'lárl'o R""dnI'eh e
Ela, brasileira, solteira, será publicado pela impretl8a dl!!Jnizações, Material de Escritório, Pu-

U professora, natural de São' e em cartório onde será blicações. Fundo de Garantia do Tem-
. Hildegardis Maria Bento do Sul, neste Es- afixado durante 15 dias. Se po de Serviço. Inst. Nac. de Desen.oI-

Wedekind tado, domiciliada e resi- alguém soub@17 de algum im- ,imento Agrário, Material de Embala-

Ele, brasileiro, solteiro, dente em Piên Estado pedimento acuse-o para so gem, Lenha, Despesas Máquinas,' Des
motorista, n li t u r a 1 de do Paraná, filha' de Ber- fins legais. pesas 8e Reflorestamento, lt"undo pl
Oampo Alegre, neste Es· mildo Wedekind e Maria. AUREA MÜLLER GRUBBA 1)evedores DUfidosos, Fund<;> de De·

tado, domiciliado e res'i'l 'Yedekiad. Oficial preciações, Fuudo de Depreciações SI
Oor. Monet., Fundo pl :Alanat. do Oa·
pital de Giro Próprio, Saldo a, Dispo
sição da Assembléia e Fundo de Re·
serva Legal

- a ua. Yara Fischer E
-

Sprigmann, espôsa do sr.' ditaI n. 7.424 de 26/2/71

Fern,ando Artur Sprig. João Holler e

mann, em Florianópolis; Tereza Miranda
- a sra. Edeltraud Ra.

Un Hermann, espôsa do
Ir. Dankwart Hermann.
em Oorupá.
Dia 08

\ 43.132,09 Pele presente Edital ficam convocados os Se
nhores Membros do Conselho Deliberativo da Socie
dade de Desportos Acaraf, para reunião Ordinária
a ter lugar na sede Social, às 8,30 horas, do dia
07 de março do corrente ano, afim de deliberarem
sôbra a seguinte ordem do dia:

.

, 1-) Elei,ão dll Diretoria
.

...

,�.
'"

.

"2--)t Prestação de. 'Contai '. ,",-

,

3-) Âssuntos de interttsse da Sociedade
'j J�raguá do Sul, 24 de fevereiro de 1971.

. Oelso Antonio Henning, Presidente

Sociedade de' Desportos Acaraí
E.DITÁL Dß CONVOCAÇÃO

- a Ira. Olga Andre
atta., nesta cidade.

Dia 10

Joáo Jorie AIbàno oiiii;;iiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;iii';i;;;;;l;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;iiiiiiÍiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiii�

- a sra. Nisia Rubini,
espôsa do Ir. Faustino
Rubini;
- o Ir. Helmuth Neit

zeI;
- a sra. Irmgard Bleich,

em Oorupá;
- a sra. Hilda, espôsa

.

do sr. Eugtnio Pradi;
- a Irta. Dóris, filha

do Ir. Hilário Bona; ,

- à menina Marilane
Döring, filha do sr. Ber·
tUoIdo Döring;
- o jovem Udo Wag

per, filho do sr. Afonlo
Wagner, em Joinville." :
(

.

Praia de Pi·çarras,
,.

I' CJBÉDITO
'65,760,52

Jaraguá do - Santa Catarina, I, ..

..

'\ �

Fundo pjDevedores Duvido.sos e mer-

cadorias' 465.:76t'.l,52
Jaragul do Sul, 23 de ,fetlniro de 1971

.

Arnoldo L. SchmiU, Dir. Prel.
Damasio SchmiÜ, Dir. Gerente

Rolando JahQke, Oontador

Parecer do Conselho Fiscal
O. abaixo assinado!, membros do Conselho

Fisoal da Firma Oomércio e Indústria SchmiU S.A.,
tendo procedidO o exam� do balanço g8ral, demons'
tração da conta Lucros e Perdas e demais contas
referentes ao exercício cle 1970, coustataram a exa·

tidlo distel docameotoB " são de parecer que a

assembléia geral ordínária OI aprove, bem como a

todos atoA pr�,icados pela dir.toria.
Jaraguá do Sul, SC, 23 de ffilnreiro de 1971

. Pedro Winter
Alfredo VaReI
Silfino Franznn

�

Vende-se 1� lotes sendo 4 �eira=mar
�----------------- Pr_90S e Condlq.õe. na

I.

Correio do Povo
um Jornal a

_Seniço do Povo Comercial Victor

Sul

V.nde-••
Fundo Cercel Ford' Wlllys

.,

InJereressados, traJar DO

HOJel Ideal com o Sr. Jor.
re.

Rua Emílio Carlos Jourdan

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal da
)arBßli dI Sul

Eletromotores Jaraguá S.A. Comércio· 8 Indústria Schmitt S. A.
(CGCMF 84.429.695./001)

Assembléia Geral Ordinária
CGCMF 84 429 984/001

Edital de Convocação
Assembléia Geral ·Ordinária

Convidamos OI senhores acionistas desta 1i0· Pelo presente Edital de Oonvocação, são
ciedade, para reunirem se em Assembléia Geral convidados os senhores acionistas da firma Co-:- Para conhecimento dos contribuintes do Im- Ordinária a realizar-se no dia 27 de março vindouro, mércio e Indústria Schmitt S.A., à reunírem-se em

põsto Territorial Rural- INCRA, antigo IBRA, trans- às 9,00 horas, na sede social, sita na Rua Venân· em Assembléia Geral Ordinária, que será realizada'
cravemos o Decreto-Lei n.O 1.128, de 13 de outu- cio da Silva Pôrto n.o"399, afim de deliberarem sôbre na sêde àa sociedade, à Estrada Blumenau Km.4,bro de 1970, que institui a cobrança parcelada dos a seguinte, Ordem do Dia: nesta cidade, às dezesseis (16) horas do dia trinta
débitos iguais ou superiores ao dôbro do maior sa· 1. Exame, discussão e julgamento do Relalório (30) de abril do corrente ano, a fim ·de delibera_;'

_lário mínimo vigente no pais desde que os beneü- da Diretoria, Balanço Geral, Conta de Lucros e rem lôbre a seguinte, Ordem do Dia:
cios previstos no referido diploma legal sejam re- Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, tudo relativo 1 - Exame, discussão, e aprovação das con-
queridOS até o dia 14 de abril d� 1971, pois, ultra- ao exercício social encerrado em 31.12.70; tas correspondentes ao Balanço e Demonstraçãopassando ê�te prazo, seré feita li cobrança exeeu 2. Eleição e fixação d. honorários da direto- da Conta Lucros e Perdas, encerrado em 31 d.
tiva da dívída.>: . ria; dezembro de 1970.

Para melhores esclarecimentos, os Interessa- ê. Eleição e fixação de honorários do Oonse- 2 - Eleição do conselho fiscal e suplentesdos deverão se dirigir à sé.de do Sindicato Rural lho Fiscale·
.

para o ano de 1970/1971,
.

de Jaraguá do Sul, sita à. rua Presidente Bpítäeío 4. Outros a8sunt08 do ínterêsse secial.: 3 .- Assuntos gerais.Peasoa, 284. lVISO: Bncontram-se à disposiçio dOI senhores Jaraguá do Sul, SC, 23 de fevereiro de 1971
Hans Gerhard Meyttr, Prefeito Municipal acionistas, na sede social da emprêsa, os doeumen- Arnoldo L. Schmítt, Diretor Presidente

tos aos quaís alude o artigo 99 do decreto-Lei n.O �
A V I S O

2627, de 26 de setembro de 1940. Aeham-ss à disposição dos senhores aeíonís-

A V I S O Assembléia Geral Extraordinária tas, na séde socíal, os documentos de que trata o
. ,São convocados os senhores acionistas desta lArt. 99, do decreto-lei n. 2.627 de 26 d. setembro

A Prefeitura Muníeípal de Jsraguä. do Sul tor- emprêsa, para a Assembléia Geral Extraordinária de 1940. .

Jla público, para conhecimento dos mteres8ad�s a realízar-se no dia 27 de março. próximo, às 15,00
que receberá propostas até às 17,0� horas do dIa horas, na.sede social, Rua Venâncio da Silva Pôrto
2� de março .de 1971,,,para eoncessao e expl�ra- n." :199, com a segUinte,. Ordem. do Dia:

.çao d08 serv�ços de .B�R E HES'FAURANTE a- 1. Aumento do eapítal BOCIal com aproveita-
nexo a es�açao rodovíáría, �esta Cidade.

. mento das reservas livres e do produto da corre-
o Edital encontra-se afixado Da Seeretarta da

ção monetária do ativo imobilizado no montante
Prefeitura Municipal, à Avenida Marechal Deodoro de Cr$ 900.000,00;

,

da Fonseca n.O 247, onde serão prestados os escla
recimentos necessários e forneeido cópia do Edital.

Jaraguä do Sul, 1.° de marco de 1971
Hans Gerharn Mayer, Preíeíto Municipal

Comunicação

Concorrência Públioa n. 03/71

São convidados os srs, o�ionistas d�stil socle
dade para ae reunirem em essembléa geral ordinaria
á realtzer-se ao dia 28 de março de 1971, ás 09,00.
horas, afim de dellberarem sôbre o seguinte:=_�_'H-li_"' X"'''''' X

i
.

t 1) - Exame, díacução e votação do relatório
, A t e n � ã o ! ! di diretoria, balanço geral, parecer do conselho
,; ".. , fiscal e coutes relerentes ao exercício dI 1970.

! F a r m· a'· c I- a
-

C e n t r a I t 2) - Eleição do conselho fiscal e seus suplentes.
,; ! ã) - Aesunros diversos.

1 ! Acham-se ii díspcsteão dos senhotes actontstas
, comunica a· seus clientes e amigos que i no escritório da sociedade, os documentos de que
� transferiu ·8uas iostalaçÕ'f8 para a Avenida ,'traJa o art. 99 do decreto I�i n. 2.627 de 26 de setem
, Getúlio Vargas, 198, entre a Com. e Repres. , bro de 1940.
i de Máquinas Agrícolas "Tobatta" e Casa i Ifapocuzinho, Jaraguá do Sul, 22 de fevereiro de 1971
! Pernambucanas. e.perando continuar mere· 1 Manoel F. da CosIa, Diretor Presidente
I cedor de VGS8a confiança e permauece,.. ao--,. -"

I
inteiro dispôr do. !�e���.•enhore.. i r;:-;e

..

;::::;.;;,
...._....

�
.........· .....

;"'4:--:
.....hxCD

...-:1
1 Ach.ung! II iI Zen t r a I A pot h e k e I ' E.cr!�óri�:::::I�ilur.I: teilt seiner vornéhmen�J{undschaft mit, dass 1

)
1 die lnstalationen der Apotheke jetzt an der L JARAGUÃ DO SUL .

�I Av; Getúlio Vargas, 198. zu finden Bind, !
. .

i zwisohen der firma Com. e Repres. de Má· i . �
'

..... em"......� ... -:-.......... , ""_ti)

i quinas Agrícolas "Tobatta" und Gasas Per- ! f
.

i nambUCl�Das, .wo weiterhin gute bedienung 1 Botalogo Futebol Clube
i zu erwarten 1St. i .

x .... x .... ...._x Assembléia Geral Ordinária
I

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

2. Conseqüente alteração dos astatut08 sociais e
3. Outros assuntos do ínterêsse social.

fi Jaraguá do Sul, 10 de fevereiro de 1971
Eggom João da Silva, Diretor Presidente

Manoe,' F. da Costa S.A.Com. e Ind.
\

Le.G.C. (MF): 84.431.816/001
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Ordinária

DECRETO N. 211/71
O Prefeito Municipal ds J�raguá do Su�, EI

tado de Santa Catarina, no use e exercício de
SUllS atribuições e,

.' .

Considerando Ei acúmulo de servreo verifICa
do no Departamento da Fazenría, notadamente no

setor de Tributação, por ocasião da cobrança da
La cót,. des impostos e taxas eprrespondentes ao

ano em curso;
Considerando que a fixação dos li!Dites do

perímetro urbano da localidade de Nereu !lal;llos,
nêste município,�,nã,o .se .. deu· em tempo ...hábIl, para
que se pudesse concluir os serviços de cadast!s
mento das propriedades para a cobrança dos Im-

postos e taxa&;
.

. Considerando que nio é justo venha a ser

cobrado multa de contribuintes que não puderam
. ser atendidos em tempo.;

Considerando, fimilmente, que a dilatação. de

prazos é da compet�ncia exclusiva do Ohefe do
Executivo Municipal, Decreta: ...

Art. l.0) - Fica prorrogado até 30 de. a�rll
o prazo para pagamento sem multa da, prlmeu8
cóta dQS impostos e taxas,. correl!po�denteB ao

corrente exercício, das proprIedades SItuadas no

perímetro urbano de Nereu Ramos, Estrada Nova
e Três Ri08 do Sul.

.

Art. 2.°) - Êste decreto entrará en:t vlg?r_na
data de sua publicação, revogadas as dJSpOSIÇ09S
em contrário. .

.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá Ficam convidados os senhores sócios para
do Sul, 1. de março de 1971.

.

.

..
Eu FRANCISCO RAMOS, brasileiro, casad(i), uma Assembléia Geral Ordinária, à realizar-se em

Han8 Gerhard Mayer, Prefeito MUDlc�pal residente à Eltrada Ilha da Figueira, município de Bua séde social em }Jarra do Rio Cêrro, 8S 9,00
O presente decreto foi publi�ado nest::" Dlr�. Jaraguá do Sul-SC-, declaro para os devidos fins horas do dia 14 de março de 1971, com a seguin-

t.ria de Expediente, Educação, Saude e ASSIstênCIa que foram extraviados os liIeguintes documentos: t. ordem do dia:
Social, no primeiro dia do mês de �arco de. 1971. - Carteira Profissional; 8) Eleição da Diretoria;

João Mathias Verbmenn, Duetor - Titulo de Eleitor; b) Prestação de Contas;

.--------0==========='., - Carteira Nacional de Habilitação n.o 95.485 c) Assuntos de interêsse da sociedade.
1,-------- Jaraguá do Sul, 24 de fevereiro de 1971 I Jarag.uá do Sul, 24 de fevereiro lie 1971'

.

n, FRANCISCO RAMOS Harry Marquardt� Escritório Juridico Contábil II ����������������� �����III n t- I � Campanha de EducaRão

II Max Roberto Bornholdt n � BEB IDAS M AX W I L H E LM S A. i Ba�d����;�.'g.n�:
II Luiz Henrique da Silveira . II li .

=l
do Hino Nacional são'

II A D V O GA D O·S II (&. R evend e d o r dai. obrigatórios, uml vez
II por SeDIilRa, fim todosn r' A CHo pp � os esJabel�ciRleDtos

II KllI�� ID>�MllNGd)§ VAIG!§ II � B RAHM
. ,. i :���!::.?Irc�:�:

II .

Conta�or . r, n. em Jaragua do S�l, ß
D Registro de Firmas IPI II fi 1 V· 1 d· I··'

. �
"E -. F·· Imp. Reada II g A to a e o talaI. e, agora �
.. scrl as IscaiS II lÊ b·

-

·

t
. d �)

� Contahilidade. ICM � � tam em ln eg�an, o-:»e na.�
n Defesas FiscaIS INPS III Grande Flonanopobs, �� FGTS II .� onde além dos s�us produtos revenderá �
��.M�DOOd��m�����J•:==============.=======:==-.�-....,-.. v

Documentos Extraviados

Vende":se
Terreno

Situado 9 km. do centro
de Corupá, na EBtrada
Nova Corupá à Sio Ben·
to, tendo 10 a 12.000 m2.
altitude cerca 800 rn.tr08
própria para construção
de ca8a de, veraneio,
Informações com o Sr.

Kurt Hillbrecht,. Caixa
POltal, 7 Corupá•

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Iate Clube 'de Barra Velba'

Cumpre-nos' cienlific�� 'rilll gestora dos anos 1968,
que nesrs dere, em reunião 1969 e 1970.

.

N.O· 2.623 eonlunro do Conselho De A mencionada Comissão
liberativo ,Riscai, conren lnterventora, sob a presl-

,

,

do com maioria abeoluta;' dêncíe do' dr. Francisc.

a 'Imprensa ' prealdídos, respectlvamen- Genoro, Cardoso. fiC�U .io,
" •• ,te, pelos senhores dr. Caro tegradtll d o s COnsoCIO!

108 Gomes de Oltvétre .e João H. Oardoso e José do
general Mlnton Carvalho Patrocínio de Oliveira.

A reunião ordinária da Associaçio Comercial Queirós foi aprovadauma·.
"

'

UM LEAo VOLTA A JAULA e .Industrial de Jaragut\ ·do Sul, realizada no dia ,menção' apresentade pelos Rellerando nesses pro-
1. do oorrente, contou .eom a presença do Pro c o n s ó c i o s conselheiros testos de apreço e agradee

UM SOLDADO RETORNA A TRINCHEIRi\ felsor Aristides Manoel GonçaI'�e'8t Coordena-dor presentes, deetltutndo a ci!Denlo pela cenvanre eco..
e CL Pauto Moretti Local d_, Educação que, ns oportunidade, prestou Dlretorle do Conselho Di- Ihlda,. ql_!_e sempre esta-

, oP.ortu.nas iDfo.rmaçõl.is s,ôbre. o problema do ensino"1 ret,or
e nomear uma Comis agre�laçao m, er.e,�eu �êS8e,

Nio que eu houvesse abaJldonado ai armas, não que I eonceuuado oraao íntor
o Leão se foragisse da jaul., apenas o soldado, apeDas o gIß,aSla gratuíto em n0883 cidade. .

são Intérvenrora pare dtrl-r "
.' ,fio •

•

Companheiro havia aberto uma trégua nesta luta sem trín-
. pa cfrcuastancíada expoeíção do Profess.or gir e 'epresentar um Rela- manvo, subc.revemo-nos.

cheiras para engraxar as armas e voltar maís disposto à ArIstIdes Gonçalves, merecem destaque espeeíal lório com o retrospecto Francisco Genare Cardosolinha de frente, para enfrentar' um növo período de lutas os seguintes tópicos d ívld d d d P I C
-

sem quartel em prol da d1vulga�ão do Leoaísmo; em favor i'
,

.

:
.

'

as anvt a es as . írero- e a omissao
do Serviço desinteressado.

' ' ,1 - Os alunes matriculados no período no
.

A nossa-ausêncíe desta coluna se preadeu tão somente turno \ do Ginásio São Luis (curso, gíuasíalj, reco
a "comprom1slos" de férias escolares. Findas as férias reM- nhecidamente necessítados de auxilio financeiro
cíadas as aulas, municiadas as armas, refeitas as energias, para custear seus estudos, serão benetíeísdos porconcluídos os "compromissos", eís-nos da volta para o eum- Bôlsa de Estudo do Govêrno Bstadual, de aeôrdopnmento de uma tarefa a,tamente nobre nos seus objetivos,
mas extremamente escrupuíosa na sua execueao, .

com seleção a ser operada através do computsäor
Quantos já passaram por. esta coluna, anônimos na eletrônico àa Secretaria de Educação.

sua apresentaçãd, incógnitos na sua presença semanal, mas Ressaltou o Professor ArIstides Gonçalves
.

nem sempre persever8nte� no seu trabalho de redatores, que 08 pais de alunes podem ficar tranquilos porporque todos reconhecemos - e não vai aqui qualquer sen-' .'
,

ti.do de critica a quem quer que seja ...;. que nada maís 'quan�o �odos .qllantos neoessítem realmente do
dlffllil dOA que manter a assiduidade de uma coluna que, auxtlío Itnanceíro para custear seus estudos, serão

,

muitas vezes; carece de matéria para �ua divulgação ou de atendido�.' Por iS,80, nenhum pegamento deverá ser
análise doutrinária Apara tnterpretação.: feito por ora a titulo de mensalldade ou anuída
. ,Ressalvados esses �s.flectos, a Dossa presença nesta ',' ",

coluna Visa tão sõmente ao aproveitamento de um espaço de, devendo os alunos aguardar o resultado da
gentil e semanalmente cedido pela direção de "Correio do seleção. pelo computador . eletrônico.
Povo" )lara uso do Uons-Clube de nossa eídade, Agradecidos 2 - Afirmou o Coordenador Local dê' Edu
à dir.eçao 4ês�e Bemanätío, de' bom grado, o utilizaremos cação que 9 Curso Científico t;lUA. funcit:>na no
para divulgação do Leonismo e para assuntos que, no nosso . .

'

'

,

'
, ."., '.

modo de �ntender, possam .ser do agra�o daquel�s qUe. nos Gmá8Hl S.âo, �uis, é um. curs!> ofiCIal e, �or. 1!80
dão o prazer de. lua leitura. e aos ,quais externamos ó nosso mesmo, ,IDteIr8ment� gratUIto. As contrlbUlçoes
agradE!,ciIll,ento leont.�ico.

, .', . para a cbamada Caixa de Esportes, sãõ facultati
A frente do te��ado, de nossa máquina de escrever va@ não sendo obl'igados 8 contribuir "ara amesinstalamos a Bossa trmcheira, Bossas ar.mas"'slio as idéias e', ' ,- .' ,,� , ..., <'" •

a qoss" luta é'a do ServiQo·�e81nteressado, lu�a, essa que m� ,ôs 81uno� q�e 'l:Ia�o q;UIzere'{O· partICIpar das
recrutou 11m Lel9 de volta à laula para que seja o SOldado",atiVlda.d9S esportIyas.'

-

'

'. ' "
.' '. ---------!""'!'"......----------

.
que retorª� à lrincheira desta .coll,lna. ,'-i " q' - J�' foi pi'oposta, pela C0orde'Oado.J,:la local A"oc1,'!lçiU ',' "dOS., CO-.ßt!lh.' '1'II·sII., ,_, d.OI Jlrl,,gu!id,o �II:de Educação, a 'construção de maÍea: 'dois Gpupos dU lU U U uU UI UI U U U'

, ,

I "�scöliires, além dó já previsto na localidade de •

".

'ß,d. ' de ,Calçad'o,,$. ,Gos.ch, Irmatwos S.A •.

'

CaÇ.iH�ça, Velha. (}ita'dós estabelecimentos" 'serão
loca}fzado5,. um nas, proximidade!!! 'da fábrica de

C G C M F' 8 'I Chapéus Marcatto e ou.tro nas lmediaçães ,da fá
. . ' '

. 4,429729 001 k brica de calçados Gosch Irmãos.. .

O presideDle da Associação dos Conlllbilistas,
Assembléia Geral Ordinária !\

'
'

..Asl!ociação 00mercial e Ind. de Jaraguá do Sul de Jiilraguá do Sul, no uso de 'suas õlribuições, e -

, .', "
"

, '" , . conforme o disposto no artigo 30,· dos Esfaluros So·
Edital de

-

Convocação rC
....

o----m--.-(());;.-§
......

(())�m·-�(Ü)�§��r-e7'·((]l�u
.......

e�1Dl�-ll:IDl,.....(())-§-:-o·----...oo. � ciais, conyoco:ßs �ssociados para a Àssembléia Gi
, Pelo prelen·te ficam oonvidados os, lIlenhores � � ral EXlrdordin-ária 'a realizar se na sede SÖcilll, oa Rua
acionistas a comparecerem à Assembleia Geral Ordi-

� J
Presidenle Epitácj.9 Pessoa n.o ,298, no próximo dill

nária a feal'izar sã no dia 24 (vinte e quatro) d,e
.

.

,

. ,-
.

(P.ensamenIOs _ J CP) l8 d� março, às," 19,3,0 horas, para deliberar sôbre li

abrl'l do corr nte a '0 9 ( ) h A , . •
seaulOte ordem do dUI!: "

. e ' n, as nove oras na seue

1- -Olhsodo para baiXO, - a terra' e 'as

'J
fio

•

-
' I

"

.•social, "fim de deliberarem sôbre 8 seguinte ordem 'flore8ta's .. " as se,r,ras e os .rios .. '. o mar...
,

1. - Ref�r� .. d.o•.eslatutos SOCIlJS,
do dia: '

-

a natureza'. _. o Mistério da vida. Para eima.-, 2, - Elelçao de dlrelores.e A '.
l.�J - Di�cllssão e aprovação do Balanço Geral e �" o céu' e 8S' nuvens .•. o sol e a lua. �. a8 � 3. - Outros ,assuo,los do IDteresse social.

delDai,,_ doc.l1memos referentes ao exsrdcio r estrêtäs ... �) infin'ifo'; .•U CosmoiJ Misterioso. � Jaraguá do Sul, 2Q de fevereiro ,de 1971
,

de 1970.
' .

f' QU,anta.;. iníensid,ãO: .. quuta magnüude .. �
. � 0110 Kurseber de Oliveira, P're�iä'eDte

2.0) - Eleição do Novo Consêlho Fisc�l. -

'e çomo somos pequeninos ... diante dessas �3,0) - Eleição da Diretoria.' ,

í
.

grandezas Sem fim e do'
.

Ente Celestial que,

i
... ,.'

�:O) - Assuntos d's lntere�8e Social. s c iou
"

Socleda"de' Esp' 'e Recr Ouro VerdeJaraguá do 'Sul, 16 de fevE'rfliro de 1971
a ,r "

'

,

.

'

I -

".

'_ ,'. ..'
.

't'. .

' Wdher .E. �. _Gosch, ·Diretor T�cnl.co --;�����"'�........._..---- ( ASSCIUbl�ia Geral Extrao�dináriá'
.

Nota: Ach.am:.se à dlRposl.çao dos sElIilhores 3C1PDlS- .Ag. ade?lmento e Gratifica-se a Edital de· Convoc�çao
tas DO escf'.lt6.f'J.O d�sta sOCledadfl, OS dO,oumoentbs a Despedida.' ','

'

•
" Ficam convocados os .seDhores sócios paráqu� se refere o' artIgo 99 d,o decreto lei n. 2.627, O sr. Moacir Ricardo quem. der pista ,. uma Al!Jsembléia Geral Extr-.ordinária, à realizar-de 26 de setembro.de 1940.· Brand-alis�, Diretur Exs . se em su� séde social em bananal do Sul, muni-

Assembléia Geral Extraordinária oBtivo da Oentrai8 Elé A firma ·Comércio e Re- çfpio de Guaramirim, SC, às 20 horas do dia li
. ,

.

_ t!'iéa8 de Santa Catarina, preséntações H .. R i s I G W de, março de 197', com a seguinte ordem do dia;-Edital Ge ConvocaçaQ depois de quasi 5 ·anos· Ltda., assaltada na madru- a) -- Refotqta dos Estatutos;
Pelo pre�ent", ficam con,idados os senhores d-e exercício, no instante gada de ,20 par. 2í do b) - AlI8untos de interêsse social.

89ionistas a comparecerem à AssemblAia Geral Ex· sm que deixa �êferid8s correnle, g r ii I i f i c a com Jaraguá do Sul, 04 de mar'ço de 1971

traordi.nária a realizar se no dia 24 (,Vi·nta e quatro) funç,ões, por renúncia à Cr$. 100,00 - cem cruzei-
"

, Oscar K'rause, Presidente
de abnl\df\ 1971, as 10 (dez) horas na sede ,social Diretoria Executiva da r08-, li quem ofececer'umCl
afim de deliberarsm SÔilre 8 seguint& ordem do dia: CELESC, enviou·nos aten pisra para localizar os as-

.C e 'r t.· �I· c, ado'

"l.�):- .!um�·nto do capital social
cioso oficio de despedida saltanIes. Na ocasião, 'os li

20) _ Reforma dos Estatutos Sooiais
e de agradecimento à melianres levaram en.lre o

30) _ Assuntos de interess, Iwcial
valorosa Imprensa- do produto do roubo chocola
nOS80 Estado �omo88gr8 tes, cigarros, pastas de

Jaraguá do Sul, 16 de fevareil1o' de 1971 decidos pela especial COUFO e ! máquind de cal
Walter, E, W Gosch. Diretor Técnico deferencia. cular elétrica, ,Olivefli,

malrfcula . n,· 99772,605,
Modelo n,O MC 20M

iANO 1.1 JARAOUA' DO SUL (SJ.NTA CATÂRINA) SABADO, 6 DB MARÇO DB : 971

<,

COIa.nicado

.. Nota parao QUE VAI PELO· LlONS

Baile para' 'a escolha da Ra,inha dos
Universiláriás '.

.

O Diretorio Central dos
Istudantes da UFSC, es
tará fazendo realizar no

pröxlme dia 27 d� março
víndouro, .no Clube Doze
�e Agôsto, o Baile para
ti Bseolhe e Coroaçãp da
Jl�inha,_ dos Estudantes
Universitários de Santa
Catatina'.
O acontecimento social

contará com a presença
do Conjunto Afrikao
C o r p 8,' especialDlente
contratado para abri1han�

tar a festividade social
d-o D.C,E:

'

.

A acadêmica Mariana
'Silvia.' Moura více-presí
dente de Assuntos Soc.liia
já está providenciando
Oi primeiros contatos
com os diveraos Diretó
rios Acadêmicos da Oa
pital' e do Interi'or dó
Estado, no intuito de con�
tar com a presença de
todos na escôlha dá mais
bela universitária do Es.
tado.

Assembléia Geral Extraordinária

CONVO.CAÇAO

-'

. ,

Extraviado
1

Eu,'NESTOR PEDRI, brasileiro. casado. r:esi
dente e domiciliado à Rua Ângelo Schiochet, 8&S·
ts cidade de Jaraguá do ::,ul, Estadl> de Santa
Catarina, daelara para os devidos fins que f�i
extravjado o Certificado, d'e Propriedade do"

, veicuió' Chevrolet,' àQ'O 1948, 'côr verde.
---------- ,Jafagut\ do. Sul SC, t6 d.., fevereiro de 1971

15 de Abril: '.'

'
, /

.

.

Nestor pedri

Primeiro prazo. para���� �

:�;:�;;;'b��:;��;� l �!_lu!�.J!�_l����
villl'l, de aoôrdo com ato' ADVOGADO n08 fôros de
do Mmistro da Fazenda, ) São Paulo _ Guanabara _ Estado do Rio .d e'
no corrente Exercício

� Janeiro _ Brss11ia.
. '

Fi !'lC 'I I de 1971. foi anleei- ,Processamentos perante quaisquer Mi.
plldo para 15 de abril o pri- nistérios, Autarquias e Repartiçõe8, P_úblicas
mt1iro prazo para entrega em geral.

.

da, "declaração da rendi-
mentos" de PeS80as Físt Escritório' C.atral:
,_cap, ou sPj 1, paf.a sqoê_
le8 ·cóntri·buin�e8 ,que,"tF
veram DQ "ano-base" de
1970 rendimpntoR brut08
iguaiil ou superiores 8

'() $ 10.000.00 (dez mil
I'

.)--�,----�----�-- "i �__�� .. �.!I- cruzeIros.

"

'T

li
II.

o Inverno faz lembrar màlh'as
,de algodão,. e,' malhqs de

": ·algodã.o' comprg-se m�lhor
.\ -,d.iretamente dá fábrica.

MAIOR VARIEDADE
J -

\
,

ME�HORES PBECOS
.. AR ."SO',L

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul




