
Agora ,Somos
.

- Bretlllloll,serllll-3. 'Supermercados- Je:l'ra'guá Ltda.,
eonvída para uma visitai às suas, novas instalações da Mal. Floriano Peixoto, �5, ao lado do Baneo.
Nacíonal do Comércio, em plêno coração da cidade. ,O Sup'ermercad e (da Marechal Deodoro,

.

continúa no n. 909 do Edificio Picolli. Abasteça-se com m�rcadorias de \pr�çGs rea,me�lé cG,BvidalivGs.
, I" JARAGuA DO SUL

, .

Orqão 'de maior /penetração no: interior do nor-deste catarinense

-'

Fundação:
'

,

A"., 1.1'11.,
lmereesc Da:

Soc/.tI.J. G,.llc. Ânllitl. Lttl••

Diretor:' '.

,BllQÊNlo VlrOR Sc;BMÖexSL

,,Ano L JARAGUÃ DO SUL (SlIlt. Catarina) Sábado, 13 de-Dezembro de 1969 - N. o 2.563
F'IIll(Jado em 1878
Emancipado em 1984

•

Leia e Assine

Este

.Semanário
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Inddslria de Madeiros ,Rldol', �/B.
Ed ital de Praça, Inscrlç!o no C. o.e. (M. F') 84430844

Ele, brasiiejro, solteíeo, ,Assembléia Geral Ordinária

operário, natural de Ja- O Doutor Carlos Ronald Schmidt, 'Juiz de Convocação
rag� do Sul, domiciliado Direito da .Comarca de ,Guar�mirilD, Estado ,de Pelo presente ficam convidad,ol OI aenheres
e residente em. Ja�ag�á- Santa eatarma, na forma da Ieí, etc...

. acionistas desta sociedade .para a as�efhbléia ge
�8querdo, nê8t� distrito, ,FAZ SABER a todos quan'os o presente edí- ral ordinária à reellzar-se no dia 24 de Janeíro
fl�ilo de

. CelestID? Jo�o tal virem dêle conhecimento tiverem ou interessár de 1970 às 15 horas 00 esc.ritório da firma" D.
ASSINATURA: ' Nlchelattl. e, de:. 'JovIta possa, que no dia 2� (vinte e d�ill. de dezembro, rua Ve�âncio da SÜya' Põrto ijn., nesta, cidade

Anual . • . . NCrS 10,00 Babello �Ic.he�atti. .
às 10 horas, o porteiro dos Audítõrtoe dêste Juizp, de Jaraguá do Sul, afim de. deliberarem sGbre a

Semestre . • ., NC,. 6,20 Ela, �rasllelra, so�teIra, levará à p�bl�co pregã� d� venda ., arremataçio, seguinte Ordem do .Día '

".,'
,

Avulso. . . • HCrS 0,20 doméstica, na t u r�.l d e à porta príneípa! d� MlffClO do Fórum des�a Oo- 1. _ Julgamento dos documentos e contas, doN6meroatr••ll0. NCrSO,22 ,Oor.u.l!á, nêste �stado, �_ca a quem maior lance oferecer aCima da exereícío encerrado em 31 de .Outubto de 1969.
BNDBABÇO: domícilíade e resídente avaliação, os benl _abaixo transoritos.,· peuhorados

"

,2..- Eleição doe MembJ;os do Conselho Fiscal.
Cabaa Poatal, t9

em Jar�g,!á-E�querdo, a (mille Sirlnaarl. noa autos de Ação Executiva que 3.. - 'Assuntos de ínteeêsse social
'

flvenida Mal. De".", 210 nêst� dístríto, �,ll h a d e lhe move' Henriqué Lopes, registrado nêste Cartório .'.,
.

"

A V ISO"
'

J.raguá d. SlJI • S. Catarina Martlnho Z.asulDo e d e sob n;O 81/69: 1) ...:., Um terreno inscrito, no IBRA
,.' �cj.,á'g_l••e ., �Usp08içio ,dQs s�nb.ore8 acionis

:....---.--�...
,
-.,....: Benta Z,esulDo. sob n. 53 01O()3' 02134, c/área' 2,:! módulo 25 D. de tas na séde social os documentos a que se refe-

Reg,."'stro ,CI"VI"I E .para que chegue ao c<?: módulo� !),08, Jração ,minima- 2,2 contendo 22.500 're '0 artigo 99 do' decreto-lei Ii. 2627 de 26 de se-
, I ,

nhecimento de todos .mandei ms2. edificado com uma} casa de madeíra no lugar tembro üe 1940.
','

Aurea Müller Grubba.tCficial pas�ar o p.esente �ital que Estrada Bananal -:- �tapoc�, travessão doa fundos
'

Jaragui do Sul, 9 de Dezembro de 1969.
do, Registro Civil do J. Dis. sera publicado pela Imprecs� com terras de Blpídío VieIra e Juvanal C!1rvalhoi ' João' Germano RudoU, Diretor Gerente

trito da Comarca de Iaraguâ I
e .em cartório onde sera Extrema de um lado com terras de herdetros de Ewaldo Rudolf Diretor Comercial

do Sul, Estado de Santa afixado, durante 15 dias. Se Fran9uilino !t0za e do ou�r� lad� �om' terras de l
'

-

Catarina Brasil alguém souber de algum im- Domíngos Mlcheluzzé, Elpldlo Vieira e Juvenal
-

IFaz' Saber qu� comp�rece- �edtmm�o acuse-o para os Carvalho. Que foi �dquiridó a área de 21.380 ms2. ����!!) ....��":ª,-$J_�,�ram no cartório exibindo os íins legais, .. c�� casa de madeíre por compra. de Al�ano José, ".

_ �_

documentos exigidos pela lei AUREA MUI:-��R GRUBl3A Vieira e sue �ulher ueste Ç!artórlo no lIvro I'!. 38

afim de. se habilitarem para
Oticial

I

fôlhas, 97, re-�Ist. no �e MáriO T. da .cunha Mello Moderna Industria de ,Beneficiamerlto'
.K

casar.s.e:
.

, de Jaraguá do Sul. �o lr!,o !lo 3 I, gob n. 20,056 e a áre.a 'de Madeiras. ASSOALHOS, FORROS.
c:::::=-c::::wc:::;a........;:::>c::>c::::::a de 1.120ms2. sem benfeItorias, por compra de Henri' . ,

Edital n. 7016, de 3j12/69 que Lopes e sua mulher neste Cartório no livro LAMBRIS, PAREDES DIVISORIAA p,
Renato KocheMU DAS 45.às folhas. 94. e registrado BO Registro de Imó- R E S IDÊ NC I A S E ESORITORIOS,
Teresinha Vieira veis de MAno Tavares da Cunha Mello de Jara-

TACOS E T'ABUAS A'PLA'INAD'AS.'F'."'.'.5 e 0,,......'.,. guá do ,Sul no livro n. 3-N sob n. 28.090 e, que foi
Ele, brasileiro, solt-eiro,' l' 'd 1· tã' d N 411. 2 000 00 (D" A '

ava Ia o pe a IDlPor BCla e ,Cf'IP ., ' 018 FORRO PAULISTA _, Pl"nho 1 a ..mecânico, natural de Ja- '

p' Mil Cruzeiros Novos).
:oaguá do Sul, domiciliado LaraDjeiras, e_guelrOS,

e residente em Jaraguá. Ka�leir�s, Macieiras,.Ja- Em virtude doque, expede-se o presente adi

Esquerdo, nêste distrito, botlc!lbelras, et�: RO'.I�s ,tal que será afix-ado no lugar de costume e publi·
filho d,e ,Alfredo Koch, e ,Dahhas, Ca�6bas; COOl- cada na forma da Lei. Dado e passado n.sta cida"

de Paula Foerster Koch. feras, Palmeiras, "tc., etc, de e Comarca de Guaramiriln, ',Estado" da Santa

Ela, brasileira, seltéira,. Catarina,. Cartório do Civel e Anexos, aos viote' e

ind,ustriária, na tu r aI' , de PEO ...... CATÁLOGO dois dias do mês de novembro do, ano de mil no- MADESUL I
'

d C LtdA_·
veceBtol e sessenta e 'Dove. EU" (BI) RIII flilin

Eso'l'
' n .e om. a.

Jaraguá do Sul, dO,.iei-
'

ILÚSTRADO
liada e residente em Bar- 'crivão: que o datilografei e Bubscrevi.

,

'

ra do Rio Cerro, neste Leopoldo Se/fiel
' (as) Carlos Ronald, Schmidt, Júiz de Direito RUI Cei. Precopio Gomes de-Oliveira, 1.587,

distrito, filha d. Domin-
'

,

"

I

C E R T I DÃO
I

,

"

: _
- OORUPÂ -

gos Vi,i�a e de Paulina
Bortolini Vieira. \ �c;::::::.�

Edital n, 7.097 de ,91.12/69 Juiz o de Direit" da comarc. de Guaramirim

EmiUo Jooão Nichelatti e
Irene Zesuino

Certificé que a preseDte eóyia confére com o ori·
ginal do que dou fé.' "

.

Guaramirim, 22 de novembro de 1969'
,

i '\ \ ..,\ I, �., Ralf FaUin, EserivAo

. "CORRflO 00 POUO"
flndaçõll: I'fr/ur Muller - 191�

Emprêza }orndística ,

"Correio do Povo" Uda.
- 1969 •

Diret.i-
Eugênio Vitor Schmõckel

" ADVOGADO nos fôroi de CDopeFÍtivl 19rieala � Mista "Itajara"
Silo Paulo - Guanabara - Estado do Rio d e

Janeiro - Brasßia. Edital de Convocação
Processamentos pe,rante quaisquer Mi" Assembléial Gerar Extraordinária

niatéri08, Autarquias e Repartições públicas, Fi,cam
.

convidados os senhores associados, a se

I �
em geral.

, I. reunii'�m em Assembléia Geral Extraordin�ria, no .Ua

t Escrit6rio CeDtral: 20 de Dezembro de 1969, às 8,00 horas na séde da

, Avenida Franklin Roosevelt, 23 _ Grupo 303 Cooper�liva situilda em, hapocu�!nho (Vila Chlrtres),
,. (FoDe: 52-1894)

I a Municfplo e. Comarca de.Jarllgua d� .Sul, Estado. de
).'

'
, Sant. C.tarma, par. dehberarem sobre a segulDte'

O Z C - ,39. I
.

'
I. ordem do dia;

Rio de JaneIro '

�
Assuntos de interêsse Sociais.

Eetado da GUANABARA, Uapocuzinho, Jaraguá do �ul, 11 de Dt!zembro de 1969

,

= _ = _ __ _ = _ ��____
' Paulo Leoni, Presidente

J

I'

II

LUIZ KIENEN S A
, I, I

IND. E 0011. DE, BEBIDA.'S
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 657 - J A RA GU Á DO' SUL, SC

Fone 235 -

: r ,"�
-

-,-' - - -
�

,
- �

�
� Dp. Reinoldo Mu•••a '

_-------_ '� II ABWOG"'DO II
I.,

I Nos eltabel'.ci.
mentoi de .8sino

I primário e médio ,de
8anta Catarina, a

,

matdcula escolar
para 1970 estará a-

berta de 11 a 20 de
dezembro de 1969.
Não deixe crianças
em idad e elcolar
fora .da elcola. Fa
ça a matricula par.
1970 na época mar
cada.

Prevê a' Implan
taçAo do Plano Es
tadual de Bducaçlo
que a Matricula Bs
colar para 1970 de
verá ser feita de 11
a 20 de dezembro
de 1969 nos estabe
lecimentol de Ensi
n. Primário e Mé
dio. Não deixe crian�
çal em idade elco,

lar fora da,escola.

, Correio do Povo
um Jornal a /

Sérviço, 'do Povo

Fabrieaales de:
LicOres, Refreicos, Gu..aranás, Sóda Limon.da, Sóda Uva,
Gasosas, Xaropes, Bitter, Vinho de Laranja.

I

Distribaitlores .8: Produtos ANTARCT'liCA

m2 •. NCr$ 4,70,

Comunidade Evangélica lulerana
de Jareguá, d9 S .... I

\ ConvoCação
Convocamos os senhores inembros desfi Co

munidade, para comparecerem à Assembléia 'Geral
Ordióária, a realizar-se no dia 4 de Janeiro de 1970
às 8,00 horal com a seguinfe, Ordem do Di.:

1 ..... Relatório do Sr. Pastor;
2 _;_ Leirura das atas das reuniões dá diretoria,

, realizadas duranIe o exercício de 1969;
3 - Apresenfação. discuslão e aprOVAção diS

,

conlas do exercíclQ de 1969; I

4 - Apresenlação, discussão e aprovação do
orçamenro para o exercfcio de 1970;'

6 - Constifuição da Conjissão para os traba.
lhos de apuração dos, VOlos;

6 - Ratificação das nomeações para aà/, Dire-
-torias das obras assistenciais;

7 - Eleição da Direroria e de Conselho Fiscal;
8 - ,Assuaros de interêsse geral.
Jaraguá do Sul, 03 de Dezembro de 1969.

Genart Eggert, Presidente

, Oferece oportunidade a

MARCENEIROS

Chopp, Guarani,Antarctica, Sóda Limonada, Água Tônica,
Çlub Sóda, Guaraná Caçula, Pilsen Extra, Faixa, Malzbier, Porter.

Revendedores de:

C o c a C o la, Fanta, Água, Mineral, Vinagre,
Conhaques, Cinzano, Martini, Licôres, Dubar e Chocoleite.

Whisky,

MADESUL Ind� Com. Ltda: I.

Atende com prestesa a casamentos, festas e bailes..

Kienen liefert seine Produkte promp! ,für Hochz.iteJ!l, Feste und Ball
- Bésucben Sie uns oder Telefonieren sie an 235 -

e

que tenham fambém cGohecimenros de beneficia ..
me,Dto de madeira e mo'ntagem de paredes de
IlJmbris em acabamento de' alto ,luxo.

Candidafos deverão apréseotar se iÍ Rua

ICeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1,687
\

,

Atenção
A opo�tunidade que você esperava, chegou.
Na rua Reinoldo Rau, ao ·lado da Prefei

tura, os mais bonitos lotds da cidade.
, Informações com o sr. Edmundo Barbi à

rua Felipe Sehmidt, 79, nesta.
'

I

__

I· L _
_

_ _ _ "_

'.

1 •
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\ .

Eslado de Sanla Calariaa
.

I

M uni C i pa 1 d e arag u.á do' Sul
,

Lei n. 237 Palácio da Prefeitura Municipal de Jiuaguá do
Sul, 6 de dezembro de 1969.

,

Victor Bauer, Prefeito Municipal
Orlando C. Schreiner, Contador

Aprova a Proposta Orçamentária para o

exercíclo de 1970." .
..j

/

Victor Bauer, prefeito Municipal de Jaraguá do
Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício
de suas atribuições.

Paço saber a todos os habitaores dêste Muni- Autoriza a aquisição d8 equipamento rodovíä-

eípto que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono .rlo e a obtenção - com garantia ele alienação fi·
a seguinte lei: ,! dueíáría' de financiamento junto a Cia. Intersul de

. Art. 1.) - O. Orçamento Geral do MunicípiO Crédito, Financiamento e Inv'estimentos. para pa
de Jaraguá do S!;II. para o exercício de �1970, discri- gamento da referida compra.
minado pelos anexos Integrantes desta lel, 'estima a Victor Bauer, Prefeito Municipal de Jaraguá
receita e Itxa a despesa em Ncr$ t.Q94.000�00 (Hum do Sul; Estado de Santa Catarina, no uso 'e exer

Milhão, Novecentos e Sessenta e Quatro Mil Cru- cicio de' suas atribuições.
zeiros Novos). , Faço saber a todos os habitantes dêste �uni·

Art. 2.) - A receita será reallzada medlante a eípío que a Câmara Municipal aprovou e' eu san

arrecadação das rubricas na forma da legislação em cíono a seguinte lei: .

vigor e das específtcações constenres do anexo 2, ,
Art. 1.) - Fica o Executivo Municipal autorí-

obedecendo a seguinte clessrüceçäo geral: zado a adquirir, para os serviços de construção
, ,

Receila$ Cnrrenles,
e conservação das 'estradas m'unicipais,' máquina

Receita Trlbutérta 364 000,00
rodoviária com as caraeteeístícas que seguem:

Receita Patrimonial 9.000.00'
' Trator Escavo Oarregador - novo, de Iabrt-

Transferências Correntes 1.403.600.00 cação nsclonal, marca YALE; modêlo 134·A, acío-
7 8'88 nado por motor DIESEL de 6 cilindros, marca

ReceitaI! Diversas 2360.00 1 u 50.00 MERCEDES BENZ. Mod. OM,321. desenvolvendo .a

, Rec�ilal de Capital potência de lQ4/98 HP, 'com tração Das quatro roo

Alienação de Bens Móv�is e . das. transmíssão automática. com caçamba de 1.3/4
Imóveis. 1.200,00 ja (1,34 m3), equipada com RETRO·ESOAVADEIRA, Y

Amorliza'çäo de Emprestírnos nova marca YALE, modo 122-A. de 8,3 pés cúbicos
concedidos 1.000,00 r: na concha e raio de giro de 200.°, da FORMAC Desapropria, amigueI ou- judicialmente, área
Transferências de Capital 122.950.,00 126160.00 (Pôrto Alegre). SIA. Fornecedora de Máquinas, com" de terra nesta eidade.. . ,

Total Ncr$ t ,964 000.00 séde em Pôrto Alegre' - RS., pelo' valor especíít ]. Victor Bauer, Prefeito Mnnicipal de \ Jaraguá
�

'.

.

-oo de NCr$ 220449.60 (Duzentos e vinte mil, qua . do Sul, Estado de Santa Catarina, no use e exsr-'

,

. ��t. 3) - A despesa sera �eal�za�a ,!!iI forma trocentos e quarenta e nove cruzeiros novos. e, eíeío de suas atrtbuíções.
�spe�lflcad� �o anexo 2 e sere dtsrríbuíd« pelos sessenta centevos), em 24 (vinte-e quatro) paree- Faço saber a todos os habitantes dêste �uni-
segulDteps dorg,alo�:111 las mensats, iguais e sucessivas de NOr$ 9.185,40 cípio que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono

•

A

O er ells 8 In .....
' (Nove mil, cento e oitenta e cinco cruzeiros a seguinte lei:

O - Camara de yereadores õ 260.0� novos e' quarenta centsvoe), vencíveis do 7.0 (se- .
Art. 1) - Fica' o Executivo Municipal autori

. Po�er Execulilo
, 'timo)' ao 30.0 (trigéssimo) mês. zado a adquirir por .aiusts amigavel pelo preço da

t - Gabmete do Prefello.' 41.2�7,15 Art: 2.) - Ftea ainda, o Executivo Municipal Ncr$\ 417.60 Oll desapropriar por utilidade pública.
2 - DEPAQTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO autorízade a� obter junto a §,ia. Intersul de Credito, uma áreade terra contendo 696 matroa quadrados, -

2 ..1 - Divisão de Pessoal 7431000' Financiamento e Investimentos, instituição tluanceí- de proprtadade de Frederico Bchmidt e soa mulher,
2.2 ....., Dlviàão de Material 9.413'20

�
.

ra privada, cem eéde em Pôrto Aleg�e·RS., finan- situada ne prolongamento da rua Walter Marqoa.rdt,
2.3 .....: Dtvlsão.de S�rv.J}erai� .6�.286:00 "lD7.o09,20 ciamento com garantia d� alienação fiduoiária, nesta ci�ad., deBt�nád� à .retificação do< atual traçado

<, .'
"

- com à' fil1a'lidll""de "<fe adquirir. o eqUIpamento des- da menCIonada 'la publica. ....
.

.

3 - DEP�Rr' MENTO DB EDUCAÇAO, CULTU- crilo no àrtigo 1. da presente lei.' Art. 2) - Esta lei entrará -em viror na data
RA B AS�ISTeNCIA SOCrAL Art. 3.) � O contrato' de financiamento e a- de \ sUa poblicaQ.ão, .revogadas as disposições em

3.1 .....:. Divisão de Educação 186.148,20 \ bertura de crédito a usuário com garantia de alie- conträr.io.· ., .

3.2-- Divisão de Cultura 12.500,00 nação fiduciária a ser firmado com a citada insti:-- palácio da Prefeitora Munioipal' de Jarago'
\ 33 - Divisão de Ässislêncill· tuição financeira, importar�- na q1!antia de. do Sul, 5 de dezembro de 1969.

Social 68.600.00 �67.248,20 NCr$ 220.449,60 (Duzentos e vinte mjJ, quatrocen· Victor Bauer, Prefeito Municipal
tos e qu�renta. e nove cruzeiro. novos e sessenta A presente lei foi publicada nesta Diretoria

,4 - DEPARTAMENTO DA FAZENDA
centavos), financiados pelo prazo de. 30 (trinta) de. Expediente, Educação e Assistênci! 'Social, aos

4.1 ..... Divisão de Contabili- mêses, gozando da car�ncia de .6 (seis) mêses.' 5 dias do mês da deze�bro d� .1969. .'
.dade /

.

97.441,40 Art. 4) _\ O Prefeito Municipal fica autoriza- Joao �athlas Verbmen. Diretor
4.2,...:... Divisão de Tributação 36.331.70 do a firmar o aludido conttato, aceita�do cláusu-
4.3 - Divisão d� Tesouraria 27.367.40 160.130,60 las e condições, assumindo 08 ônus e encargos Léi ß. 241
õ - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO financeiros descorrentes Ida operação, emitindo ( Desapropria, amigável ou judicialmente,
6.1 � Ói�são 'de' Obras, 212.722,76 notas promissórias ou 16tr&s de câmbio, no valor

área de tern. nesta cidade. I

6:2 - Divisão de Estradas de espeçifico das referidas obrigações, ou parte dêles,
. Victor Bauer, Prefeito Municipal de Jaraguá

.

Rodagem 7�0.99,40 �ceita��oR�Á�rt(i��p�Çã�l da I)'n�e/�ven�en�e v�nde. do Sul, Estallo de Santá Catarina, no U80 e exer-
6.3 - Divisão de Serviços ( ora,) r O agre .

.

- ornece ora·
cício de suas atribuições.,

Urbanos. '328627,601.261.449,76 de Máqufna8, no contrato de financiamento como
Fap.o saber a todos os habitantes dêste MUD.i-

interveniente sacadora' dos titulos de responsabili. y

6 - DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO dada da Prefeitura, vinculados ao contrato de fi- c�pio que a çâ:mara.Municipal ,aprovou e eu san-

6.1 - Divisão de Agricultura 41 419 Qo n8nõ}iamento, e, em especial, alienando fíduciaria CIOQO a seg�te �el: . ..,

6 ..2 _ Divisão de Pecuárrl! 665 6'" '779262' mente, à Cia. Interaul 4e lJredito,' Financiamento.. Art. L°) :-. FIca o .Executlv? MUDlclpal auto-
. o .00' , o

e Investimentos. o equipamento descrito a carac: rlzado a a�qumr por aJuste. amlgavel. pelo pr.eço
7 - GABINETE 00 VlOO PREFEITO 13.700,00 terizado no artigo 1.0 da presente lei, na forma de NCr$ 38 ....00 (treze.utos e Olt�D:ta e dOIS. c.ruzeIros

Total Ncr$ 1 964000,00 do prescrito pelo artigo 66 e parágrafos da Lei, Fe
' novos) ou dé'sapropnar por utlltdade públIca, uma

deral n. 4728/65. área �e terra cont�ndo 2�2,10 metros quadrados, deArt..4) - Integram 6 presente lei:
Art. 5.) _ Fica também autorizado o Execu pro.prledadß de �rlch 'Yltthoeft e �u� mulher, 10-

I) - SumáriQ geral da receita por Fontes e dI!
tl'VO Munl'cl'pal a dar em g'arantia subsidiária do cahzada r;testa �Idad�. q�e se destma. a abertura

despesa por Funções do Go\'erno. d VIa públ 1 do 8S ruas 61 e 162
II) - Quadro demonstrativo da ,receita e despesà pagamento. sob forma de penhor, parcelas das e uma lC8, Iga� .

.

.

� cótas d,o Fundo de Participacão dos Municípios, Art. 2})}
.

- Esta leI entrará em.VlgO� �a data
segundo' as Categorias' Econômicas.

que tiver direito, resultanter das arrecadações do de sua .publIcação, lflvogadas a8 dlSposIçoes e�III) - Quadro discr'iminativo da receila�\Por FonIes
.

'

Imp�sto de Renda e do
. contrárIO.

. . .."
e 1�)pectQ�a���is�acçsã��tações por órgãos do Gover,no Impoat'Q' sôbre produtos Industrializados, referentes Pal��no da PrefeItura MUDlclpal de JaraguA do

e da Administração. '

.
.

a08 exercícios de 1970, 1971 e 1972, como também Sul, 5 de dezembro d� 1'969.. .

se obriga' a constituir Íl Cià. Interaul, 'Sua bastan.
. VI�tor �a�e!Arl. 6) - Acompanham a presente lei;

te procuradora em causa própria, com a finalida .

.. Pr�felto MUDlCI�81 '

.I) - Demonstração da, despesa pelas Punções _de esp'ecífl'ca de r'eceber do Banco do Brasil S�.A. A. presente lei fOI pubhc�d� n�sta DI�etoria de
segundo as Categorias Econômicas.

. ", -

'

E d t Ed ã A te Cla SOC1 I aos 5
II) _ Demoustração da despesa pelas calegoríds ou qualquer fonte pagadora e competente. a8 par :cpe len e, ucaç o e SSIS 969' li,.

Econômica. segundo as funções. celall que lhe couberem das cóta8 acima refl"ridas, dIas do mês de dezembro �e � b'
.

III) '.i_ Demonstração da despesa pells Unidades até o exato limite das obrigações contraídas. João M�thlas er menn

P á f F· A C" I t I
DIretor

Orçamentàrias segundo as Categorias Econômiclis. ar gra o '1.0, - Icara a 18. n ersu, com

IV) - Demonstração da despes. pelas Unidades plerio� poderes para substabelecer a procuração.
Orçamentárils segundo as Punções. citada 'nêste artigo.

.

,V) -.Quadro demonstralivo do Programa Anual 'I . Parágrafo 2.0 - Caso o Fundo de' Participa-
de Trabalho áQ_Governo, em têrmo.s de rea.lização ção dos Município� instituído pelo artigo 26 da

.

de Obras e <te prest�ção de serviços.' Constituição Federal, tiver sua denominação mo-
Art. 6) - Pica o Chefe do Poder": Executivo dificada ou se vier a ser substituído por outro ti.

eutorizado 'a: . i

•
•

'

• • po de imposto. esta modificação ou -ô novo iQlPol·
I) - Proceder a abertuta de Créditos Suplementares. to substituirá 8utomàticamente a garantia dtlvida.
no decorrer do exercício fmanceiro de 1970, at� o ,Art 6.) - Esta lei en�rará em v,igor na data
Iimire' máximo de 30% da Jleceila orçametitária de sua publicação, revogadas as disposições. em
eslimadll.

.

contrário.
.

11) - Realizar em qualquer mês do exercício, finan- Palác,io' da Prefeitura Municipal de Jara.guá
ceirQ operações de crédito pOf antecJp'açäo da receita, do Sul, 5 de dezembro de 1969. I \
.para atender a insuficiências de caixa, até o limite de " Victor Bau�r" �ref"ito Municipal
25% da receira orçamentária estimad.a.. A preeíente lei· foi pUblicadâ J;lesta Diretoria

Art. 7) -:- Esta lei' 'entrará em vigor em. lOde de Expediente, EducaÇ.ão e Assistência. Social, aos
janeiro de 1970, revogadas as disposições em 5 dias do mês de dezembro de 1969. .

contrário. João M,athias Verbinenn. Diretor

Lei n. 238
.

Lei n. 239" "

, . Autoriza) a aquíslção de área de terra
nesta cid.c;I�. ,

Victor Bauer, Prefeito Municipal -de Jaraguá
do Sul, Estado ci. Santa Catarina, no uso e exer

cício de suas atríbutçõea.
Faço saber a todos os liabitanteB dêste Muni

cípio qua a Câmara MQnicipa.l aprovou e eu sanciono
a seguinte lei:

'

.
.

'

'

.

Art. 1.) - Fioa o. Prefêito Municipal autorizado
a adqutrir por ejuEte amigavel pelo preço de
Ncr$ 300,00 (trezentos eruseíros novos),' uma ãrea
de terra contendo' 105 matros quadrados de pro
pri�dade de Daniel Kuhn e soa mulher, situada
à 110B 74. nesta cidade, a fim de regularizar a si
tuação _

da mencionada via pública.
Art. 2) -, Esta lei entrará em vigor na data

de .sua publicação, revogadas as. disposições em

contrário.
.

,'\
Paläcio da Prefeitura Muntctpal de Jataguâ

do Bul, 5 de' dezembro de 1969.
..

"

Victor Bauer, Prefeito Municipal
A presente lei foi publicada nesta Diretoria

de Expediente. Educação b Assistência Social, aos

5 dias do mês "de dezembro de 1969.
.

João Mathialt Verbinenn, Diretor

•

'-

Lei n. 240

Lei n. 242.
f

, Desapropria, amigaval cu judicialmimte área'
de terra nes'ta cidade.

.

Victor Bllo�r. Prefei.to MODicip�1 de Jarago'
do Sul. Estado de' Santa Catarina, no uso e exer-

cício de euas atribuições. .

Faço saber a todos' os habitantes dêste Muni
cípIO que a Câmara MllDicipal apro,oo e eu sanciono /

a segoin te lei:
.

,

Art. 1) Fica o Executivo Municipal autori-
zado a adquirir por ajusta amigave1- pelo preço de.
Ncr$ 800,00 (oi\ocentos cruieir�s novos), oa desa-.
prQprj,ar .

por utilidade pública, uma Area de terra

contendo 301 metros quadrados, de' propriedade de
Waldem.ar' Pele� e soa molher; localizada nes)a.
cidade destinada à a,bertu�a' de uma via públioa

,

Continua nÇl "a. página'
(
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CORREIO DO POVO Sábado dia 13�12,-1969
,

Página 4,

Prefeitura Municipal de ,Jaraguá do 'Sul
.'

"

, ,

I
,

, Continuação, da �a. página'

, Edital de Praça
,

O Doutor Heliodoro Franzel, Juiz de Direito da
Cemarea de Jaraguá do ôul, Bstado de Santa Cata:
rlna, na forma da lel, etc. '

FAZ SABER a todos os que o presente edital
de praça, com o prézo de vinte (20) dias ,virem QU
dele conhecimento tiverem e lnteressar possa, que
hão de ser arrematados, por quem mais der e maior
lance- oferecer, em frente às portas .do Bdifício �Q
Forum DO dia t7 de novembro do' corrente ano, às 14,
horas, 'os bens' penhorados a executada CUTELARIA
JARAGUA LTDA., na ação executiva fiscal que lhe
möve o I. N. P. S., abaiXO dascrfmtüados:

"

a) - UM 'TERRENO, situado" à R�a Mal. Deo-
doro da Fonseca, nesta, cidade, com a erea de t .250
m2, fazendo frente, com 14 metros, na dita rua; Iun

O Doutor Heliodoro Franzoi, Juiz de Direito do. com 1-1- metros, em terras de Walter Barrel, con-
da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Ironrando de um lado, com 100 merros, em terras da
Catarina. na forma da leí, etc: .: Fábrica de Calçados Yare S. -A.

.

e pelo outro lad�
, FAZ SABER a todos os que o presente edital com terras dos ven�edores, com. Igual metragem ,e. eAutoriza o Executivo Municipal a assinar de leilão, com o prsso de 20 dies, virem ou dêle- parte do imóvel devldamente reglstra40 no CartorlQConvênio com o (PL�MEG) conhecimento tiverem e interessar possa, que hão de ,Registro de Imóveis desta Comarca, sob n. 10.112,'Victor Bauer, Prefeito Municip,al de Jaraguá de ser arrematados, por quem mais der e -maíor do livro 3--E, evellado em NCr$ 6.000,00;- .do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso. e exar- lance, oferecer, em frente às portas do Bdítícío do b) -'- UM TERRENO, edificado com uma casacicio de suas ateíbutcões.

. A . Förum, no día �2 dezembro vindouro, às 10 horas, de alvenaria, sttuãdo neste município, com a área de
, .

Faço 81l�er a todo� .01 habitantes deste M.uOl- os bens penhorados ao executado José 'Vieira, na 570 m2, fazendo frente, corri ri Rua Mal. Deodoro dacipio que aCamara MUDlClpal aprovou e eu sancrouo ação executiva qua lhe, move Rodolfo Zanella, Fonseca, fundös com 13 rnetros, em terras de .julio'a seguinte lei:., . . . . abaixo descrtmtnados. Pedri, confrontando de lado. com 34 metros, em ter-Art. 1) _ FICa o. Executivo MUOlClpal autort- a) - UM TERRENO, edífícado com uma casa de ras de Antônio Wa!driche pelo outro lado com 26zado a asstnar convênio com .0 Plano. de Met!s do morada, situado neste município, a Rua Jorge metros em terraS de Julio Dedri, devidamente regisGovernol IPLAMEG), parI!- fIOS, de constru.ça� �e Czerniewicz. com 1,085 m2., com 8S seguíntes con- trado no Cartório de Registro de Imóveis desta Couma sala de aula .n,a _locahdade ,de Braço Rtbeírão Irontaeões: frente com a Rua Jorge Czerniewicz, marca, sob n. 10.0&3, do Livro n. 3-E, avaliado em.Oaealo, neste M;UDlClPIO: . com 29.50 metros, Iundos com terras de Behting, NCr$ 12000,00. '\Art. 2) -:- E_sta leí entrarä em !Igor.o..a data, com 2.(,50 metros, e de um lado com terras também Assim serão 05 referidos bens arrematados porde SUB. publicação, revogadas 8S díspostçõas em de Bshllng, com 26,50 metros, e de outro lado com quem mals der e maior lance oferecer, acima do pre--eonträrío.
. .'. . a' rua, dos Pereira, com 28 50 metros, registrado no ço da avaliação, podendo ser examinados, por quemPaláCIO da Prefeitura Munieipal de Jaraguá Registro de Imóveis desta Comarca, 80b n. 31331, Interêsse tiver, no local em que se acham situados.do Sul, 5 de dezem�ro de 1969.

. ..
.. do livro 3�P, em 30�07-64, às fls. 194.

, E, pare que chegue ao conhecimento do "úbHco' eV.lCtO�. Baue.r, Prefeito M�nIClp�1 Assim serão os referidos bens arrematados íureressados, foi expedido o presente edital, que ser,áA p�es�nte leí f�.. pubhc�d� n�lta D�retorla por quem mais 'de'r e maior lance oferecer, porlen- afixado, no -local de costumes às portas do Porum ede �xpedlenAte,. EducaQllo e ASlultenCia SOCIal, aos do ser, examinados, por quem interêsse tiver, no publicado �o jornal 10c�1 "Correio do Povo" na for-5 dias do mel de de�embro �e 1.969.. . local em que se acham situados. E para que ehe ma da leL Dado e passado nesta cidade de' JaraglláJoao Mlthlas ,VerblOenn, Diretor gue a noticia a público e conhecimento dos inte� do Sul aos cioco dias do mês de novembro do IIno
ressados, foi expedido o presente edital ,que será de mil'nevecentos e sessenta e 'Dove; --- Bu, Id81p�Dafixado DO local de costume, às portas do Forum Mahlud, Escrivão, o ..subscrevf.,

e publicado no jor.naI. "Correio do Povo". �Dado. (a) H�liodoro Franzoi _ juiz Direito
AUloriz� o Bxecutivo Municipal a assinar Têrrrio 'e passadQ nesta CIdade de Jaraguá do Sul, aal A presente cópia confere com o original; dou fé. '

de AJ'uste co,m II ,CNAB). ',' quatro dias 110 mês de nove�bro..do ano de mil Jaraguá do' Sul; 5/novembro/1969.novecentos e sessenta e nove. - Eu, Ima�e. Mahlud 'O Bscrivão, Adolpho Mahfud
.

'Vicror Bauer, Prefeito Municipal de Jaraguá do Escrivão o subscrevi. ,'Sól. Estado de Sinta Cararina, ,Do. uso e exercicio,de' .� HeIioliltötf ,Pranzoi, Juiz de 'Direito. � asuas a'rihuiçõés. 'A presente cópia confete com o original; dou fé ============��======
Paço saber a todos os, habitantes dêste Muni- '

Jaraguá do Sul, 4: de nov9mbro de 1969.cip'io que a Câmara Municipa! aprovou é eu saociono '

, O E8crivão, Amadeu Mahfuda seguinte lei: '

,
,"

,

, �rt. 1) - Fica ri Bxecutivo Municipal i!utorizado
II assinar Termo de Aju'ste com ii Campanha Nacio·
Dal de Alimentação Escolar (CNAE), do Ministério
da Educação e Cultura, Represenração Federal. do
Esrado, Sefor Regional de Joinville, pina oll execução
do programa de Educação e assistência alimentar, 0,0
exercício' de 1970. '

'

Art. 2) - Bsta lei ent,rará em vigor na di!ta de
SUil publicação, revogadas IIS disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de ,. Jaraguá do
Sul 5 de dezembro di 1969.

'

Victor Bauer, -Prefeito MuniCipal,
A presente lei foi publicadil nesta Diretoria de

Bxpediente, Bducação e Assistência Social, aos 5 dias
do mês de dezembro de 1969.

João Mathias Verbinenn, ,Diretor

que ligarA futuramente à Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca com a rua CeI. Procópio Gomes de
Olieeíra, pröxuno a ponte Tavares Sobrinho.

, Art. 2) �, Esta· Iai entrará 'em Vigor na .ata
de sua publioaoão, revoladas as disposições em

contrário.
'

, Palácio da Prefeiturà Municipal de Jaraguá
do Su'l, 5 de-dezembro de 1969..

.,

Victor Bauer, Prefeito Municipal
A presente leí . foi publicada nesta Diretoria

de' Expediente, Educação e Assistência Social, aos
5 dias do mês da dezembro de 1969.

João Mathias Verbinenn, Diretar

CER TI,FIQUE·SE
jarillguiÍ Veículos Ltda., requer certidão se é ou

não devedora, à Fazenda Municipal - Leopoldo Ziels,
requer certidão s+-1>agou os tmpostqe como carrocei
ro de aluguél aos anos 1960 à 1964 - Dante ou
Olivia ôchlochei, requer por certidão Sie são ou não
devedores à Fazenda Municipal.

Jaraguá do Sul, 28 de novembro de 1969.
, /

Lei n. 243

, ,

Lei N. 244

.

Edital de Praça

. ',' Um livro' de agradável leitura e do me

'lhor quilate literário. ("A Noticiâ"-Joinville).•

' ..... I "

I

L
A _,

ela
A

Esse Mundo, de Deus","Por
MÁRIO TA'VARES

",

Fotocópias ..

'Agora também no Cartório,
autenticadas na hora,
'Edificio da Prefeitura.

\

A vÉmda na T'i p o g r a f i a A v e Íl i d a
e na sua filial.

f'

I,

Edital de Praç,a
,

-

-

O Doutor H�liodoro FraDzoi, Juiz de Direito O Doutor Heliodoro Franzoi, Juiz de Direito dada Comarca de Jaraguä do Sul, Estado de Santa Comarca de jllraguá do Sul, Estado de San i! Cata-Catarina. na forma da lei". etc. I '

rina, na forllla da lei, etc... '.
,- FAZ SABER a todos os que o presente edi PAZ.SABER a todos os que o presente editaltal de praça, com o prazo de vinte (20) dias vi� de praça, com o prazo de 20 dias, virem ou dêle coAem ou dele '�onhecimento tiverem e interessar nheçimenlo tiverem e intere\sar possa, que hão de

\, 'Pdossa, tnqu� hãl de sefr arrematado,s PtO� qàuem mtais sefr arrematados, por quem mais der e maior laQcee,r e alOr ance o erecer, em ren e s por as o erecer, em frente às portas do Edíficio do Forum.do Edifício do Forum, DO dia-tl de dezembro do corrente aDO. no dia 15 de dezembro vindouro,/ 'às 14' horas. os'Norberto Oechsler, re�uer licença construir uma às 11 horas, os beß!õI penhorados a e'xecutada CU� bens penhor"dos aos execuiados, EVALDO el LAURA'casa residencial ....::. Pedro, Vieira, Requer licença TELARIA JARAGUÁ LTDA, na ação executiva BAUMGAERTEL. na ação exec�liva que lhes moveconstruir um muro em frenle sua c�l!Ia residencial - fisca,l que lhe mõve o L N. P. S., abaixo"- desori- WALTER STEINKE. abaixo descriminados:Roberto Hl'riscb, requer licença' refórma'r sua casa minados:
. a) -:- UM TERRENO com a área de 72,500'residencial bem como construir um ouchado, -_ Bre a) - Um terren6l, edificado com uma caslI de al� m2., com as seguintes confrontações: frente com agifte Dornbusch. requer visroria e hábile-se � Com. venada, sitUado neste município. à Rua Mal. dita rua Francisco de Paula, lJêste Município; fundosIod. Breilhdupf SIA., requer vistoria e habite-se - Deodoro dá Fonseca, com a ár8a de 570 m2, com o Ribeirão dos Monos', com 200 metros de umAristides Iris Oraf, requer vistoria e habite-se .:_ José fazendo frente, com a dita rua; fllndos, com lado com terras de Herdeiros Weger, e de o:Jiro lado,::>avane!lo, requer vistoria e habile-se _:_ Rauhno 13 metros, em terras de Júlio Pedri; confron- com fHras de I-terdeiros Baumgaerlel, registradoHorongoso, requer licença construi'r um puchado de taodo de 'um lado, com terras de ,Antônio nesta Comarca- sob n. 24751, no livro 3 Z, avalii!domadeira - Auto Renovodora LIda., requer numeração Waldrich, com 34 metros e pelo outro lado, em NCr$ 3750,00.de s/prédio ....:.. Germano Pav"anello, requer vistoria e com 26 metros, em 't�rras de Júlio Pedri, de b) U 'C d M dA h B h

'

d I vl·dament .. regl'stra�o no Car·tórl·o de Reg·l·strn •

- ma il8a e a eira, medindo 6 x 9 metros, pa-habUe se - rt ur ac maon, requer licença emo ir u IA U'

ra O d' h d d
.

d ". 9I G b I M de Imóvel·s dest.. Comarca, sob
-

D. 10.08� do
m ,ra Ia, e rant o e ma eira, me indo ." � m.,)s/casa resideneia - a, rie artins, r,equer licença Q

construço-e'" es f I· d CO$h I Ll'vro 3-E, avall'''do' em NCr$ 12 000,0" � sas que oram' ava Ia as em Kreformar um puc ado - ngo Baungarten; requer vis- ...
-

ti 1 õ70 00 T t I NÇO$ Iõ. 00 00 (h OI F L AS81'm' serão os' r"ferl'dos ben" ""rem"'tados
I ••• o a '

K CI 1 � , cinco mi) cento e� vin-toria e abire-se - Wa· reig-ang oss, requer vis- '" '" D_ D

tu' ...I. )toria e habite-se. '

por quem mais' der ..e lDllior lance oferecer, acima
e cr Lel�os nV'�os, "

,

j_ D E F E R I D O _. �o preço da avalillQão. podendo ser examinados, Ass�m :serao os. referidos bens arrematados por
por quem interêssA tiver, no local em que �e a� quem tnêllS. de! e maior lance oferecer" acima do pre�eham si,tuados. E, para que chegue ao conheClmen- �o �a av�l�açao. podendo ser exami�ô-dos, por quemto do' pÚblico e interesliados, ,foi dxpedido o pre. IOteresse tiver, no local em que se acham situados. B'sentle edital, que será afixado no looal de costu- para qu chegue ao conheci_nento público e, dos io
mes, às portas do Forum e públicado no Jornal te�essad'os, foi expedido o presente edital que será
local "Correio do Povo"" na forma de lei. Dado e aflx�do no lo�al de -costume, às portas do Forum, e
paEisado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aOS cin pUblicado no Jqrnal local "Correio do Povo". Dado
Co dias do mês de novembro do ano ,de mil no- e. passado Anesta cidade dg JaraguiÍ do Sul, aos onze
cent08 e sessenta e nove .

..;_ Eu, 'Adolpho Mahl.d, Es- dias do mes de novembro do, ano d� mil novecentoscrivA0, o subscrevi. I, e sessenta e nove. Eu, (8S) Amadeu MBhlud, escrivão, o
(a) Heliodoro Franzoi .:... Juiz de Direito subscrevi. (as) Heliodoro Franzoi Juiz de DireitoA, presente oópia confere com, .o original; dou fé'l A preseQfe cópia confere ·com o original; d,OU fé.

, Jaraguá do Sul, 5 Inovembro/ l669 jaraguá do Sul, 11 de -novembro de 1969.
,

O Elcrivão, Adolpho Mahfud ' O escrivão Amadeu Mahfud ',

" -
,

,Requerimentos Despachados pelo �eDhór
',Prefeito Municipal,

A Vista da Informação cohto Requer

,Alfredo Will}' Luiz Berner, requer licença' esta
beleeer se c/carpinteiro autônomo _ Prederico Koehler,
requer baixa s/atividades industriais - Wilhelm Sas-

\ se, requer baixa s/atividades - Jaral'uá Veiculos
Ltda., requer Alvara de, Funcionamento - Max Ro
be:-to Bornholdt e Luiz Henrique dia Silveira, requer
licença p/instahir definitivamente o escritório de
advocacia _ Eva Kopmanó, requer licença construir
mausoléo - Othmar Kreutzfeld. requer baixa s/ativi
dades no ramo de serraria - Rosa Silva Mendes,
requer licença' p/estabelecer se com comér�io de sec�s
e molhados -

- Wigando Roeder, requer licença cons,

truir mlusolio.
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Página 6,

OGC(MF) 84 430 644

Relatório da Diretoria

IlIo�IIIZ1d.
FilO:

.

Imóveis
Eil.,el

MAquinas e InRtalaoõss, Veíoulos, fdó,veis
e Utensi1ios e Ativo Imobilizado c/Rea·
,aUaQão
8elllZl,el I Ilrt' e Llnal Prazo

Partioipações,' Empr�stimo Lei 1474/51,
Empréstimo Públioo de Emergincia Al
moxarifado, Reflorestamento, Resultados
Pendentes; Depósito Lei n.O .157,' Obri
gações Elétrobras Lei 4156 art. 4.°, Ds
pósÍto êudsae, 1)epósito Sudeps, Contu
Correntes Mensais, Contas Correntes
Devedores e 'MeroadorJàsr

Disponi,el
_Caixa

Gompenslçil
Ações Cauoionadas

TO�AL

2.171,14

20,00
154.118.4&

PASSIVO
,

'Iio Eliai,el
Capital, Fu-ndo de Reserva Legal, Fundo
Espeoial para, Aumento de Capital, Fun
de Depreciaeão. I Fundo de j)etedoreB
Duvidosos e Fundo de Depreeiação o/Rea-
valiação J

Eliallel 1 Curto' e Lonao Prazo
Impostos à Pagar, Imposto de Renda Ra
tido fonte s/frétes. Imposto de Renda
retido fonte s/salirios, ,Conhs ,CorreDlel
Creo'ores, Titulos Descontados, Fundo
Rural, e Saldo à disposição da,Assemhléia·,
'Compensação

Oaueão da Diretoria
TOTAL

117.864,98

36.233.48

20.00
154.118.46

'Demonstração daCon,a de Lucros é Perdas em 31 de Outubro de 19&9

Débilo '

Fundo de Devedores Duvidosos, Juros e

,Desoontos, Rendas Diversas e Meroadorias 94793.00
TOT A L . 9.4 793 00 ?

7.
!'1,:.

Crédito
13.° Salário. Juros e Descontos, Fundo
de Garantia do Tempo de Seniço., Fré
tes e Garretos, Despesas BancAri,:_. Or-,
denados e Férias, Oontríbuícões Legais,
Pro-Labore, Luz e Força, Seguros, Im-

.

postos e Selos, Despesas GerIölis, Fundo
Rural, Fundo de De.vedores Duvidosos.
Fundo �o Depreoiação, Fundo de De
preoiçio c/Rea ,aliação
TOTAL

94.793.00
94793.00

Jaraguá do S�l, 31 dt Qutubro de �969
João Germano Rúdolf, Diretor Garante
Ewaldo Rudolf, (Diretor Comeroial.

Eugênio Vitor Schmöckel- Contador reg.
no DEO. Bob n.o 51.082:" � CRC-SC sob

D.O 1605.

. Parecer"da Conselho Fiscal
,...:

.

,

.

. Os abaixo '

..

alilsinadOI,: ,Ille�bros, .efetivos ,do.
Conselho Fisoal da Firma "INDUSTRIA DE MA
DEIRAS RUDOLF 8/A�' tendo examinado detida
mente os dooumentos, balanço geral e demoDstra
ção de Laoras e Perdu, relativo :ao exeroíoio en

oerrado em 3\ de Outubro de 1969, oo,nstataram a

sua 'exatidão e conformidade. pelo que reoomeodal
Bua aprovação pela Alliembléia Geral.Ordinária dOI
Aoionistas, à realizar·l•. no próximo mê_!i8 Janeiro.
climforme Edital de 00nvooa9ão expedido pela Di
ratoria.

-
,

Jaragu4 do Sul. 9 de Dezembro de 1969.
, "Amadeu ldahfwd

Henrique Geffert Jun(or
Bernardo Orubba Junior

I

Sábado" di. ·13-t2-l969

Edital N.o 42'
Q Doutor Heliodoro Frpnzoi, JUiz Eleitoral da

17�· Zona, no uso de suas atribu!çóes, Faz Saber:
Aos eleitos em l5O/11/69, Prefeilo, Vice-Prefeilo

e Vereadores, de Jaraguá do Sul, que no dia 16 do
cerreute mês, às' 20 horas, na sala de audiências do
Fórum, em sessão' solene, serão os mesmos diplo-
mados.·

"

,

. \ .

a . Os dtplomedos deverão apresentar o relpecrivf)
certificado de reeervtste ou de iseDção

Para tanto, convida às autoridfldes e o povo
I

em geral.
Publique- se,
I

.

,

JaraguiÍ do Sul, lOde dezembro de 1969.

Heliodoro Pranzet, Juiz Eleiloral di! 17.· Zona.

A ve n da na

So c.
-

G r á i i c a
Avenida Lida.

Indústria deMadeiras Rudolf S.A. Bebidas Max Wilhelm S.A.
COC.MF. n, 84 429869/001

Assembléia Geral Extraordinária

Senhorel Aoionistfti. I

Em ätenção ao. que determinam os estatútol
sociais, apresentamos o relatório' relativo ao exer

cicio enoerrado am 31 d. outubro de 1969.
Pelo balanço e demonstrative da coota de lu

cros e, perd.. , constantes abaixo, ,o�.rão OI a9io·
nistas filar inteirados da situação eecnõmtca-üuan
ceira da soeíedade.

Fioam a disposição dos senhores aoionlstas to
dos oe doot;lmentos referent'l ao aludido exeroioio,
podendo oa meamos serem exarataadcs no esoritó
río- da sooiedade, onda tambem podem obter qual
quer ourtros esolareoimentos qUI julrarem necel.Arios.

-

João Germano Rodolf, Diretor Gerente
Ewaldo Rudolf,'Diretor Comeroial

lai_lI 110 "Ative" e "Passivo" 'em 31 de Outubre de 19&1.
D e cNá log o

1 - ão re julgues Inferior Dem superior a

I A. T IV O ninguém. .'

.

2.- Não aparentes o que não és, Dem ae.jas

OI
r----------------�

que não aparentas.
'

R'6.900.92 ã - Não prometas para faltar, nem faltes no ep resen taC;ão
que prometeres. I

'

,

-r-,

c'

4 - Saiba 'calar e ouvir, saiba ouvir e calar. Elemento 'residente em CURITIBA
6 - Saiba dar ne jusra conta, pi!rl receberes registr,adó!l0 CORE do PR. desej �

> re:
99 15( 22 na conta justa.. presentar fI d t td d I
", 6 _ Saiba subir na vida sem' fazeres éalr os

rmas es a Cl a II! naque a

outros.
CAPITAL à bass de comissões. Favor

7 - Saiba estender a mão para quem quer ee dirigir-se ao Sr. A. J. da Silva.
leva.,ar. Caixa Postal, 1898 .

� .:... Dá ao .vll mental Vllór, sem te tornares vilão.
9 - Obedece sem servilismo e maada sem tirania. CUR::::TIBA ..:. PARANÁ
10 - Sê humilde nl grandeza e grande na hu- '---------------.....;-,--

mtldade.
.

.'

Pelo presente, ficam convidados os senhores
acionistas destp sociedade, para li Assembléia Geral
Extraordinária, ii realiznr-sl às 16 horas .do dle 30
de dezembro próximo, lI,a se-de social. à rue Jolnville,
n. 694, ne cidade de Jaragoá do Sul, Bstado de Santa
Catarina, com a seguinte, Ordem do Dia:

1.°) - Aumento do capital social median re
. Incorporação de r,eservils;

2.°) '_. Ccnseqaente alteraçlo do' artigo i.o dos
. Esfatutos Sociais;

" '

3.0) - Outros alsuntos de tnrerêsse social.

J.rlguá do Sul, 28 de novembro dê 1969.
Bebidas Max Wilhelm S.A.

.

Moritz �ax Wilhelm, Diretor Presidente

'.'
-

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

-.8GOoolYEAR
Enco.ntrará também UTylhor afendímentoJ serviços rápidos e 9arantido.�j/·' " i

"

'

..

'

,Antes de· comprar qualquer pneu passe sempre em '.. .... ,'_ , ,

Com. Et Ind.tBreithaupt S.A•..

·
.

Avenida Getúlio Vargas, 268 - .Jaràguá -do Sul - 'Santa Catarina - Fone 262
Çaixá postal3 - fnscrição Estadual' n.O 29 - Enderêço Telegráfico IIBREITHAUPT."

G8-seguran'ça . total nas curvas' I G8-milhares de quilômetros extra
graças aos ombros arredOndados. 'com a, nova borracha Tracsyn.

G8·com cordo,néis 3T-proteção cQn·
va calor. 'ChoqulIS Cl racha.dura�

\
.- . ........._

"

AGRADECIMENTO

I.

N ,.

Orlando Am6dio, por
8ste intermédlo, ,em de
manífestar o seu profun
do agradeoimento ao Oor
po dà Bombeiros Volun
räríos de Jaraguá do Sul,
pelo inestimável serviço
prestado DO sinistro que
destruiu sua moradia, dia'
27 de novembro último.

Vende·se
Uina . Piooleseira e u�a

�onser,adeira de Picolé
oom moier 'de oonjunto

• ·_fechado. monofasioo eco

'nomia.
.

Estando em es

tadQ nOfO oom apenas 5
meses de uso.

Por preço de ocasião.
'

Informações com o Sr.
Leopold.o . Banstein.
'Na Rua Rio Branoo, 221

Venda-sa' 1arrlnos
Situado'9 klB. do centra

de Corupá, na Estrada
Nova Corupá 'à SAo Ben
to. tendo 10 a 12.000 m.2
altitude cerca 800 m.tr08
própria para' construção
de casa de veraneio, ,

Inforo;tações, com o Sr.
\ Kurt Hillbrecht, Caixa
Postal' 7 Çorupá..
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c o R, R E I O O O' p O y O·
Ordenação ,Sacerdotal/em

,

Barra -d.o Rio' Cerro• O QUE VAI PELO 1I0NS

o Doutor Carlos Ronald Schmidt, Juiz de Di
r,eito da Comarc'l dI!) Guaramlrim, Estado de' Santa
Oatarina, na forma da lei, etc, ..

FIAZ SABER, a todos quantos o. presente edi·
t�],' com o prazo de 30 (trinta), dias," virem, dêJe
conheoimento tiverem, ou lnterelsar possa que, por
parte de AteUnl FlorlaBo'e Barba, brasileiro, casado,
lavrador, residente e domiciliado nêlt� Municíp�o,
atravéa de seu procurador-Dr. Hélio Alvel, foi re Assume D"elegac','I-a de POlt'cl-aquerida uma açlo de Usucapião de um imóvello
calizado no lugar Salt� do ltapocú, nê,te Municí·

Pio. e 'Comarca, com a área de 209.550 metros qua
Por áto assinado pelo Gnver,Dador Ivo Silveira

Que o ato cívico·religiolo do Dia Nacional de
f

-

f e 8 Exmo. Sr. Secretário da Segurança Pública,Açto de Graças envolva um sentido fraternal e drados, tendo as �eguint.s _

eon r�ntaçoes: rente, acaba de .er delignado o Tenen,te Hugo Alves
cristão a irmanar corações e a unir -continentes ao norte, com o rio Itapocu, medIDdo 166 metro., Garcia, da Policia Militar do Estado, para assumir
nUID simbolismo eloqüente da soliedariedade hums· fundo. ao sul; na mesma distância, com o Ribeirão a função de delegado da Delegacia de PoHcia delta
na, de compreenlão universal. da, Lagoa, de um lad.,., a leàte, com terraa do re cidade. '

_

,

, ,

'

quer�nt_e e, d� outro lado, a o(!este, eom �ita8 de O éto vem de ser rec�bido, com satisiaçl.o,Que nesta comemoração un�versal, qU,e nesta, Osório de ÁvIla e dtl Carloa :.Ior.reia, medm,'d.o, em .pois, de uDs�tempo. a eata parte a intranquilidadeuniver8al ação dê graças, Deus 88ja invocado con· b I d 1 270 t F t j tf I
s-oante aB palavras d6 saudoso Papa Pio X II: "Fa9a

am OB 0111 a os, '.
Dle ros. el a a U8 I Icaç o vinha tomando conta da população,' onde 88 repe-

o Senhor que o seu nome' seja sinOnimo de Paz e
prévia da pOBse fOI elta julgada proce�ente por tiam a8l1altos, rouboB raptos e outros átos que

Liberdade para töd(}8 os homenl de boa vontade, s,entença e, para que chegue ao conheCimento de acompanbam uma pidade em' crescimento.

traço de união entre os povos e as Dações, pelo todos mandou expedir ,() presente edital que será

qual os irmãol se recpnhefam e colaborem para a afixado BO lugar de costume ,8 publicado na for
obra da salvação comum", ma da lei. Dado e paslado nesta -çidade, e Comar·

ca de Guar.mirim, 8stado de Santa O�tarin., Cal:
Que a PAZ �E.ja a preocupação dos povos do tório do Civel e AnexoI, aOB vinte e nove dias do

mundo inteiro no Dia de Açao d. Graças e que mê. de Dovembro do ano ,de mil,novacentoa e aea.
n08sas preces ao Altissimo 'sejaio pela paz uDiv,er aenta e no�e.- EU; (IS) Rllf "allla EscrivAo, que., da-
8al que, segundo p_alavras do imortal Papa Joio tilografei e subscre-vi.

'

XXIII "será vazia de sentido Stt não tiver por (ae) Catloa Ronald Schmidt
bale a Orelem fundada na -Verdade, conltruida se· Juiz de Direito

-

gundo a J1Istiça, alimentada e consumada na Ca-
ridade, realiEada sob os auspíoiol da Liberdade". C E R T I DÃO

P.S. :... ßate artigo já estava oomposto para publi·'
'

Certifico que a prellente ,cópia conf6re com o

cação na Semana de Ação de Graças, ten.' original do que dou fé.
do sido substituído, na ocasião, pela nossa

'

Guaramirim, 29 de novembro de 1969
homenagem póstuma ao CL LeÔnidas O.
Herbster.

Dia 13 de Dezembro, 13 as 17 horas na Igr�ja
DIA NACIONAL DE. AÇAO DE GRAÇ'AS' prõxímo , -"b�do, terão �ossa Senhora da� Gra

� Iagarem Barra do RíoOêr- ças em Barra do RIO Oêr-
CL Paulo Moretti ro, na Igreja Noàsa' Se· ro, ocasião em que Súa

.. , • o' 8
i

'

ô'
_

nbora das Graças, 8S ce- Excia D. Gregõrío War
Ins.�Itu.ido pela Lei n. 7 1, de 1� de. ag stoß" rlmônías ,religiosas de meling Bíspo de Joínvíl-'1949, sanctenads pelo então Presidente Eurlc� OrdénaçãoSacerdortalde Ie, transmitirá�ao candlGaspar Outra e �egulamentada, pelo , �ecreto n: mais um sacerdote. dato, os poderes lacer.

5l�298 �e 19 de novembro �� 196�, tem sua comem�� Trata-se do diáco-no detals.
'

ração-fixada para a 4,a qutnta-tetea de novembro. Dícnfsío 'I'ecilla. fmio do A Primeira Mlssa do
Não é o Brasil o único país' a comemorá-lo Senhor yitó�io Tecilla. e Néo.Sacerdote, lerá tam.

Mais de uma centena de países, num reconheci- ,de A,d�lIa Gírolla TecIl bém em Barra do Río
mento solene e universal à Divina Providênoia, une- Ia, l"e�ldentes em Barra Oêrro, .s 9 hores no di�
se ao Brasil para;' nesse dia; pensar e repensai' .do RIO OêrrQ, (Pe�ras 1-4 de Dezembro, domín
nos destinos da humanidade. afetos ao homem, mas Branc�s). É o quarto d8 go pröxímo..
reghlos por Deus. nove. fl.lhes a mais velha " Os pais, do Ordenando,

\ ,é rellgtosa. '

V'tó' T "11' Adél'Sua comemoração é recente, mas remotsa .

Dionísio' deixou a 'ca. " '! r�o e�l a�.e
'

Ia

suas origens. Segundo consta, vem do fundo do sa de seus pais em 1955
Gírolla TecI1ls! juntamen

passado, atravessando, os corredores da Hi�tória e para ingressar no Semi!. te com seus fll�os: Irmã
penetrando na era atual, como semente' crlltã de nário de Corupá onde I B.ernarde.te TemIla, Aud·ulDa tra'Clição. judaica. O próprio Moisés ,já rendia fez o Ginásio e o'eläsaí- dia. TecI�l�, . Humberto,
graças ao Senhor quando da difteil jornada do B- co. De Oorupä, veio à Márl<!, M�rttnho, Orá�io,_
xodo. Barra do' Rio Carro, on- Cecfl�a, Orlando TecIlla,

S á· f···· da f' '_1 1 d f um ano d Novj convidam parentes e a·
ua pr uea OI mrers a o tcíaímente pe os � ez e

.

.

migos e o' povo em Ge.
nor,te-americanos, contudo coube ao nosso eloqüen- cíado, in do de po ra à

ralp a r a participaremte Joaquim Nabueo propugnar pela sua adoção em Brusqu.e para � curso de d.-s 'oerimônias religiosassentídc u�iversal, qua�d.o representante .do Brasil FIlosofia. DepOIS de q'ua da Ordenação Sacerdotal
em WashlDgton. Seu díseurso, o deeradelro como tro anoe em Taubaté (S. de seu filho e irmão Dío-
embaixador, ,I!rof�rido em 190�,. foi

'

�oDsid.rado -Paulo) onde fez Teologia, níslo TeciUa.
'

eomo verdadeíeo testamento espiritual, Impregnado volta apös 14 anos de
.

que' esta'va do -veem'e'Dte desejo de tornar oficial, preparação, para, em
_

sua � � das as cerimÔDla.�
públioa e univer.al a A�lo de Graças ao Supremo. lerra e junto de sua gen relIgIOsas! terão psrtle!
Senhor- que governa o mundo e os hom�ns. te, receber a ordenação pação ativa de todo o

, \
'

lacerdotal. povo pr_esente.
Unamo-aoe aos desejos .de nosso ilustre patrf� É o' 17.0 filho de Bar- Mais forte que tÔdal as

cio, rendendo graças e louvores a Deus por todos ra d� R,io, Oêrro a ser palavras e. as suposições,
os favores qne nos tem prodigalizado no traneeureo ordenado sacerdote, dan é o exemplo de um jo.de nOlla exíetênota. _Que éste Deus, a quem ren- do a e8sa localidade uma vem que livremente en
demos louvores e gra�as, nOI dê fÔrças, in,piraçlo posição prtvilegiada em, tfega sua vida ao aervi
e coragem para construirmos um "Brasil Grande", todo o Brasil. ço de Deus e de seu
onde a harmonia e a liberdade ,"jam corolários A ordenação �erá dia próximo.
do bem·estar, da or.em e do, progresso, da justiça
locial_ e da compreenslo' entre governantes ego·
vernados.

,Rendamos graças a Deul, num preito de ho
menagem de nossa tradição religiosa para que, elO
troca, Ble nos cOBceda a paz locial e a pro.peri
dade nacional. ,Que n088as pre�e., portadoral de
nossa religiosidadé e de nossas convicções, •• unam
a quantas Ie ergnttm nos 18ail diferentel pontol da
terra, igualmente portadoras do desejo de paz e

bem-estar. '

'
.

Exclusivo Com "CYCLE-AIRE"

(Frio e Calor)
,

• NOVO ,

• MODÊRNQ
.' INSUPERAVEL

Até 15 meses

NA,

\

AS MELHORES',' PELO MENOR PREÇO
,

- RecoI).hecidas em Qualquer' Cartório

Que ns mail diTerlos 'credol se unam ecumê
nicamente neste instante em que, tantos e tão gra
ves ameaças pairam SObre todos os continentel, pa·
ra proclamarem universal _e espiritualmente sua
consciência cristã envolta numa prece ao Supremo
Crla.or.

DO_ SUL

Tenente
'Garcia

Ralf Faltio, Escrivlo

Pro-ibiçâo
, B espres�amente proibldi' .', enrrada de pessoas

estranhas em no�síls.. propriedades Bitas em Ribeirão
Cavalo, p.rl caçar pescar, tiror cipó GU causar ou-
Iros danos. '. •

"Não n08 responsabilizaÍDos pelo que possa acon
lecer aos infralores da presente proibição. / _

'

,

Nereu Ramos Dezembro de 1969.
'

Ocr�vic1no Tissi, Henriqué' Tisse, Joaquim ,Fer
razza, Remoido Marquardf, Lino Bresslni Lino Valen·
'ini, Fabio 'V�)enlini, ,Auguslo Murara Cirilo Uber,_
Anthero Pedrolli, Osmar José Tissi, Qário Bressani,
OUSflJVO Malhedl. '

I'

i
I I

I
I
I

FO t O,C Ó p i a fi Inslanlaneas

Só no FOTO LOSS
-

'
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