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JARAGuA DO SUL�

Caixa nova direção fi ,aorrespondênaia
• •

VIaJO'
Alsumiu li direção da grande porre, fa.ce ai orl'l atingir 3 objetivos imediá Em dias I desta semena respondêncla terrestre. Dia

Caixa Econômica Federal entação ,goverBamelltlll. tos: dinamizar li ClIiXlJ
um usuário dá Emprêsa 12, ela chegou finalmente

de Banta Catarina em Ja- Além das atlvidades que Ecouômlce, valorizar o Brasileira de Correios e à Jaraguá do Sul. Levou
raguá do Sul, dia g do já vem atendeado normal- funcionalismo loredo ne Telégrafos,mostrou nosum õ diaa 'para chegar ao seu
c o r r e n r e, o sr. Getúlio mente, entre elas o do entidade e provocar II es-' envelope que contem a destino que normalmenie
Barreto da Silva, em vir- financiamento da Casa pecialização do pessoel. história de como \'iajd a seria feito em 1, pois o
tude de férias concedidas própria, CI Caixa Econô- Dentro de breve a' Clíi· nos s a correspondêncle. trajeto é de apenas 70 km.
ao tltular, sr. Dalmonir G. mica de ver á dedicar-se xa Econornlca deverá de- Despachada no dta 9 do Da fórma como viajou, lePiazera. , com todo esfôrço 80S pro- dicar se II outres ativida

corrente, em Blumenau, li vou certamente 400 km.
O sr. Getúlio Barreto gramas de Iínencíamento des, entrando em franco cerre Viajou "por esses para alcançar o' destlnaté-,

da Silve, um doa eficien- de veíeulos e à distrtbul- cotejo com os demeís es- brasis afóra". Dia 1 O ela rio.
les funcionários da Caixa çiio de crédito pessoal e tebeleclmentos de crédito esteve em Csnolnhas. Dia
Econômlca, ao nos comu de bens de consumo. do País. 11, em Mafra, local. da
nicar a orientação superlor, Um dos grandea entu- eruet distribuição da cor.
íntormou-nos detalhada siastas da aruelízação da Ao agradecermos ii co-

men� das modificações "Caixa" em SaD� Ca�ri- municação que nos �z o ����������������--��--������������

por que passa aquele er- na é sem dúvida o gerente sr. Getúlio Barreto tllI SiI·
ganíamo, ao qual ae está geral, sr. dr.

-

João Gaspa
dando nove orientação, rino da Silva, que trabalha
mudando a sua estrutura febrilmente ne lmplantação
de entidade estatutária para I e modernização da entlde
ernprêse, com capital de de, com, o que pretende

Econômica tem

Aliás, conta-se tembem
de uma correspondência

que foi postada nll vizinha
cidade de Guaramlrlm, II

10 km. Como não houves
Ie malote para Jaraguá do
Sul, ela foi enfiada na de
São Francisco do Sul. De
lá seruiu ao seu destino.

Algumls regulamentação
Interne Dão deve eatar bem
regidida no BC1:...,:,,·"Não
admira que o Cçrrelo este

ja pleiteando aúmenro nas

tarifas -

Dill ordem de 100%.

VI, a quem auguramos
êxito na nova missão,
desejamos nos parabenizar
com os di,rigent�s pela
neva orientação adotada.

Velas Bcsch: produção
de 6 milhões êste ano

I '
,

do em terras betenas, lnte- mêls também ao da ALALC,
graúdo-se perfettemeure no através de exporreções que
esquema de desenvolvi- já SI eíenvam regulermen
mento e conquista do Nor- re. B muito em breve, de
deste brastletro. Prcporcle acôrdo com seu plano de
nendo emprêgo li centenas expanção, dará entrada na

de pessoas, II RBNB está SUDBNB com os projetos
produzindo velas de igni· de fabricação de bobinas
ção (completas), ísoladorea de ignição e platinados, o
de cerâmica e elélrodos que impli,cará, num fu,turo
centrais destinados não só bem prÓXimo. copsiderável
ao ,fuercado de' teposiçíio oferta 'de amprêgos.-

Sob' êste título olOR· dis c o s (fonógrafo) e 1 Bàd Kreuznach - Im-
NAL DE JOINVILLB de Barbeador lebrlca, embos pressões d. Alemanha) -

4 do correnre publica uma da marca Phllips," além de Câmaras denove oculares
Nota informando s ô b r e 1 relógio de parede (em observam a terra de ínü
r o u b o s verífícades .nae formato de frigideira), 1 meros satélites. o's apa
caalls

.

de prahl de Floria termômetro al'l{sfi'co, per- relhos são con.tiuidos
(lópolis. ..

'

.

' fume� ·uti'angeiros, .etc. n� EstadD!s Unido$, mal'il

A propósito gostaria de São todos objetos por. as objectivàs provê.m de
alertar aos proprietários de táteis que fàcilmente po· Bad Kreúzoach. na. mar·
casas em Barra Yelh., que deriam ter sido levados gens do Rio Nahe, na

na SUl ausênda não dei· p,ara casa, ou seja, não República Federal daAle
xassem ali objetos de va- deixando na casa de praia, m'anha. onde a famma
lor, haja vislo 'que a nos· e é isto que recomendo a Schneider trabalha DG

Autor de "Envoltura e MOTORES JA J,l. AG U Á8a casa, localizada bem tod o s guaDtoiS possuem dom,ioio da óptiCA já na .

nO,centro daquelepróspero casas em Barra Velha el
teraeira geração. A em- ol,Oontrôle ,do Ativo fixo ,S.A.

..,'
A EdilOra Globo progra-

BaJõeário, tem si d o, na lá 'geralmeóte 'apenas' pliS- presB. é _o �aior fabrican· da. Emprêsas",
•

é, 'o D." A Déllgacia, que aten- mou para abril uma edtção
sem.na passada, arromba· sam os ,fins de semana. te de obJetivas do mundo. legado do CReSC, para de também às .:cidades especial de ANA TERRA.

F O d Jaraguá de Sul um dos mars famosos ed. pela s�gpnda vez, Ie· Corupá, i de evereiro seu ·programa e pro- •

. 'Vizinhas, funciona na 88-
vando os linapios, como de 1971. duçã.o abrange 600 obje. ponforme dellberaç�o de da ASl!lociação dos apreciados capílulo de "O
nil vez anterior, 1 toca Alvim Seidel Uvas diferentes; a produ •.n. 11/71·A, cio �lenârlo CODtabilistas de Jaraguá Continente" (primeira parle

ção mensal é de 30.000 do C�OSC, If:slumm'a De-
do Sul, à rua Epitácio de "0 Tempo e o vento").

obl·etl·vas de tr.ês a 23 len- lega.c.la RegIOnal de Coa· Para maio, está' rnllicado
O Pessoa, n.O 298, com ex·· dO

•

t d' J -,. t
.

teso A exportação atinge tabilldade de Sant!' a.ta . .. o lançamento o mais

epol'men O
.

e um. _ orna IS a atulment. 30 -por cento rina, em 13 de Jane�ro ped�eme dlárl.o de segun· nôvo romance do escrilor
da produ�ão, sem contar p. ,passado, o. S�. Otto �a a sexta faIra das 9,00 rio-grandeose. INCIDEN-

REIS DE SOUZA da as objeetrvas exportadas Kutscher de OhV8Ira, que �: ��:gg �:': e das 14,00 TB EM ANTARES.
Agência Brasileira de Imprensa em apar�lhos fotográficos v�m exer�eDdo as !o.n' ,

,

E V
. _

. '.

aI8ma-el. 'As o'bJ'ectl'vas �oes. de DIretor Admnus·, . Jara�.,ua do S.uI, 12 de rico erisslmo nao seTrabalho importante para encontrou em seu ex-as y

d 97 ' mostra muHo inclinedo ii'ii real avaliação 'dos fatos sessor. o JoriJ�lista José para as câmaras utiliza tratlvo da WEG, ELETRO- ,fevereirO e.l. !
revelar o .ssunto de sua

que antecederam e 8uce� Wamberto, um' biógrafo à, das em satélites eastrp-, nova obra. Limita.se aderam a RevQlução de 1964, altura de quem n-oJ,ldou as· naves já tinham sido de·
. E', D I T A L dizer que ela é diferenle

o livro do Jornalisla José perspeclivas de um povo, s8nvolvidas pela firma
de ludo quanto tem escritoWamberto é um dês r e s de quem moldou o fuluro SchDeider antes de 8 NA·

A. CAIXA ECONÔMICA FEDEI{AL, Filial de até hoje e que a estranhadocumentos nascidos. à Iqz de uma grande Nação. SA passar a ser um dos
Saota CatariDa; através de sua Gerência dtl Habi- estória serG precedida dedo dia·a· dia e criados pela. 'clieotesmais importantes. H' 'bI' tá't um, nota nos seguintesexperiênCia de 'quêm en,. A NASA "pértlpou" assim tação e Ipotecss, torna, p� ICO qu.e 8S acel an·

N

M ali avultadas' !öI.omas apl' I' - do p_rop�8tas para emprestImos destIna_dOS à cons- t€irmos: este romance,frenla e resolve os pfohle- ar'ÇO I"" f tA d rsoDligeos e
mas. '" _

.. ,'
,

. .', .' , cadas no desenvolvimen. truçaol,. co!"pra de .t�r�enOd e construy3.o.. redormta 10 as asl. pe l'na'r·l'os "p ..
'

'" ,

.... • to das Qb'activas. Nb. rir_' e smp laça0 • aqUlslçao .

e cas�8 proprl8s! el! ro urares .mag.. ....
-

Como ,Secretário de 1Q1-

tempo de' cO'nstrulr 8 h J'd t b Ih das Do,rmas do Sistema FlDanctnro da Habltaçao. recem, disfarçados sob
pren�a do ex,pl'esi,:leale' .'

,

.
".',. '

.

ma c Del e� ra a sm
2. _ Qualquer cidadão que não possua casa nomes. fi�lícios, ao pass�Castelo Branco, o JorDa-

.

'

fI.OOO operárlQs e emp�e� .própria, podárá habilitar-se à um empréstimo para que as pessoas e I?cah.lista foi infimo de assun A 31 de mar.ço de 1971 ,�ados 8ltame�te. espe�tla sua aquisição ou construção, deVendo, para maio-l dades que na realidade
tos Que causaram ceíeuma deverá ocorrer a passagem h2;ado8, q�� á Já mUllo� res esclarecimentos, dirigir �e à Agência da Caixa exi�tem ou existiram sãonacional, gnmjearjlm·lhe a de mais um anG, desde 8nos partiCipam n08 U

EGonômica Federal, nesta Cidade. deSignadas pe los seusojerizd da classe e, até, que se levou a efeito ,a
eros da emprêsa. Jaraguá do Sul, 2 de fevereiro de 1971 nomes verdadeiros.

em sua narração escorreiltl óbra de reconstrução do
.

e informativa (bom pro- nosso PaIs, em 1964. O S - ta'rl·Ofissional que é), alteraram Govêrno, contudo, deseja ecre
.

os destinos do Brasil.
uma mudança nos tradi-

CO'og'ratu'la seO livro de Wilmberto, eionais progrlJmêll ,come-
� ,

.:

editado pela Forense, é morativos, onde preponde " A proibição de desmen- toáó� o lempo a divisão
um repositório de dades

ram os cortes de fi·tas O Secretário da Agricul- bramento' do imóvel em da coisa comum.
elucidativos de certos aios inaugurais e de lançamen- tura, Bng. Giauco Olinger, áreas de tamanho inferior
do saudoso Ohefe do' Es- to de pedras fundamentais, acaba de enviar oficio ao ao coeficiente da êÍrea fo-
tado, explicatiVOS daquela assim como formaturas, PrefeHo Municipal, nos se- laI pelo número de modu· lerrenD 801 Blrr' Uellisp'trsonalidade severa, .u· desfiles e discursos. guinteslermos:"Desejamos los constantes do cerfifi·, U U lIu
térll, rigorosa no cumpri· Tempo de construir, quer congratular-nos com Vos- clldo de cadastro não se
mento do dever, mas emo· caracterizar li iniciativa de ,sa Senhoria « com seus aplica à d!visão. do COD.
cional ao pou'to de se co' um trabalho construtivo, municípios. pela" con�tit�i!" domínio. E o que decidiu
mover quando se despediu esperando-se ii � oferta qe ção, em Jaraguá d'o Sul" o Supremo Tri�una� Fede·
de

. humildes �uBcioDáriol uma coisa nOVl1 em fav�)f do Oonselho da Campan'ha ral, pelo A c,o,r d a o de
pillacj'anos. do bem comum, ainda que da Agricultura, ao qual 12-11-69, Qnde Ie negou

na singelesa do gesto sim· formulamos votós de um ao propri.etár�o da ter�a,
bólico se plante naquele trabalho pleno de Buces· que. pOSSUI em:condomímo,
dia uma ärvore; 80S."

" .

a faculdade de exigi'r ii

"Olhos" Implantada no complexo
de Aratu. ii Robert Bosch

S h -d L' do Brasil Nordeste esperaC nel er na ua fabricar êste ano cêrca de
6 milhões de veles parll
euro-veículos, depois de
ter superado a previsão de
3.600.000 para os últimos
8 meses de 1970, ane em

que iniciou suas atividades,
TtJl fDto significa que CI

Bôsch vem:se cOD8olidlln·

Larapios
•

nas praIas·
andam

.,

Comunicado

. D,ivis'ão' de,;' Imóve'l " Rural

Vende-se
.

um terreno
localizado no cenlro do
balnJário de Barra Velha,
pronto para ser construído.

'Figura controverfidll em
nOSSlI História, ,Humberto
de' AlenclIr Castelo Branco

Tratar COm o sr. Ney San
lima, à rua Eugênio Morei·
ra, 271, lelefoDe 2&90, em

JcHnville.

Obras de
Erica Verissimo

Batizado
Dia 13 do corrente deu

se o batismo da pequena
Simone ClIrla Lange, filha
do casal Ilfgo, (Adeloide)..
LaDge. A ceremônia deu
se' as 17,30 horas ni! Igreja
Evangélica : Luteranc1 de
Jaraguá do Sul; eendo pa·
drinhos' as Sras. C a r I li
Haake Mayer e Brunhilda
Mahnke Schmöckel e os

srs. Jorge. Hiendlmeyer e

dr. Mário Eugênio Boehm.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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"lllflO, DO POUO"
finda... : firlur Muller _ 1911 MUD A S Albano Negherbon, requer certidão da eens-.

trução de sua ca.a de madeira, Alfredo Henrique
Vasel, requer certidão negativa, Sindicàto dOI
Trabalhadores Rurais, de Jaraguá do Sul" requer'
por certidão se o ,imóvel sito em Vila Nova de
propriedade do Sr;' Alexandre Panltei:1l está total
mente euquadrado no perímetro urbano, Antônio
Gonzaga dOI Santos, Tequer uma certidão da eons

tru,io de lua casa residencial, Têxtil Cyrus S.A"
requer eertidio' negativa, La'V'ina Pereira ,Pissinini,

PECAM OAT.Á.LOGO Jqsé Salai, requer licença p/demolir .. recons- requer uma declaraçio de que o requerente não'
truir um raneho de madeira, Onadir MoUa, requer vem recolhende imp08toi aObre a profissão queILUSTRADO licença p/construir um rancho de madeira, Alfons0

exerce. Alvino Giovanella, requer uma certidão,deMudonça, requer licença p/ construir om abrigo,· i A tênl M 11 1i!'lh tT
Felix Aleehandre Julião. requer lioenoa p/ eenstruir eonstruç 0, n uDlO U er ,l"l no, requer cer 1 rear

o pagamento dOI ímpostoe; Gurt Kreutzfeldt, requer
um muro da alvenaria, Venâncio Nicoluzzi, requer por certidão si o requerente é ou não devedor emlioença p/d.emolir S/CBSR 'residenGial, Ary Kuchenbe-

relação a impostos e pelos quais talões efetoou o

-===-==>c:::::a��c:::::::. eker, yequer .liDh�men�o & nivei/amanto _â,fronJ8 brlua pgto, Alexandre Spredemann, requer uma certidão
l==================== I pr�pr18�lde e devída ,hcenOB p ,oonstrulr uma o ta

comprovando se o mesmo ae acha registrado como

I S O C I A I S II r,8sldenClll
de alv.D�rIa, Eugimo Rowe�er, nque� bol,eeiro autônomo, e 8.e efetuou o pagal!lentG de

.

hc.nç� be� como .ahnhamento p/construir, oma ca. impostos e alvar,á da lIcença como beleeíro autO
!!=::::-========= ==========,' S8 f8SI�IDClal, ÉCIO Pamplo�a, requer hcenç,8 PI

nomo, Alfredo Kretschner, requer oma certidão da
do sr. José Kuller, em constr,ul� uma cssa de lI!adelra, Dr. Joio, Blr�n. construção de sua eala. Edmundo Lada, reque por
Corupi. requer hee�ça pJo�nstruçao di ulIla casa residencial certidão se O raquerente é ou não devedor� em

� öonaultôrio me�lco, Herbert H: A. �er'el, req�er relação de impolcol, Aoto Renovadora Ltda, requerDia 24 he8n9a P/ooD�trulr uma Cfisa r,esl�enClal �e madeira,' por certidão qual o n.- de todos alvará de loealí-
- o sr. Eugênio Wolf; bem. com,o allDhalRe�to, Metalurglca Erwmo Mene

za9io e 8Q o requerente é ou nio devedor a Fa
_ a jovem Ângela Ce- gotb Ltda" requer �Icença p/a cO,nstrução de UOl zenda Municipal.

1· co -

h Iílh d muro, bem como ahnhamento e mvelamento, Loula .tlDg, an, 1 a o sr.
rital M. de Souza, requer licenva bem como alinha-Albano Stinghen.
mento p/a eOBstrução de uml cBla resideuoial, Sindi·

Dia 25 oato dOI Trabalhadore. nas Indústrial da Oons'rll- Lindolfo Klein� requer alvará de lecàlizllQio
"a-o e do MobiliArio de Jara-,ui do Sol, requer li· para estabelecer-ae com 0 ramo de carpintaria,- Herta"elpôe. do Ir, 'It ..

J á d S 1 16 d f
.

d 1971ce'nfta 'p/a oonllr,oftÃo de sua própria sede, Ivo Pra- aragu o o,
.

e avereIrO e '

Walter GOIeh, neata ci- y 'It

dade; di, requer licenla p/construir uma casa residencial
�_ o ar. Oetaoilio Pedro de madeira, bem come alinhamento. Marcos DlI'lpri,

Ramoa, nelta cidade; requer licen,a e alinhamento p/a oonstrl19ão de om

_ o ar. IriDh Brüner; muro. Ere,. José Gioflnella, requer ,i.toria e habi· O Prefeito Municipal de Jaragui do Sul, Eata
_ o sr. Neltol Pedri; te-se, Wald.mlr Rau, requer licença p/consl1'oir.m do de Sant. Catarina, ,no UIO e exerclcio de sua8

funcionário de A comer. s/prolpriedade oma obra p/açougue e lingüiç8ria, atribuições "

.

1
\

t 'Haroldo Marquardt, requer habite' se, Alfonlo Oor- Resolve:Cla , nel 8,
I' /' 'd 'I Má_ o jovem Lauro Ce- rêa, requer Ic.noa p CODstrolr oma casa reSI enCia Designar, co'missllo compoata dos Sra. rio

aar Ràdtk. Braga; de lIIa.hira bem como alinhamento e Ditelamento, Krutzsch, Lourenço Grestinger e Erich Sprunr,
_ o Ir, Garibaldi Bibei- Senato Weber, requer licença p/construir uma gà· para, Bob a pr.lidêncif\ do primeiro, procederem

ro, em Joinville; ragem e depósito junto a loa propriedade, Adolar a abertura e julramento dOI docomentol e ,ropos-
StrBdtmann, requer ,istoria e habite· se, Alberto tal conforme Edital de Concorrincia Pública D.O

- 'a Ira. Edith Gerent, Zannoni de Brito. requer· alinhamento e.ninlamen- 01/71 d. 19 de janeiro de 1971.
em Altorga·PR. to' ploonstroir uma calçad!l 1m frente de, s'residên-' 'Comunique-Iii e Regiatre-Be.
Dia 26 ' cia, Marisol S/A, requer hcenQa pj,roceder a colo- Prefeitura Municipal de Jaraguá lio Sul, 16

C1l9io de uma placa. Alex Theilker. requer. alinha- de fevereiro de 1971,
- Darli, ttSpôs. do Ir, mento e nI"elamenta, defronte Bua propriedade • Hans Gerhard Mayar, Prefeito 'MunicipalWaldemar d� Costa, em devida lioença p/construir u••

'

obra p/garagem, _--------------_-------------------=8ã,o FraO:eiaco, do Sul; Harmann Drãger, requer licença, e aHabamento (l/
- Waitrudes Rbwe, fi- conBtr,uir uma cása residenoial 'de ·"mádeira, Paulo

a ara. Angelina Pedri lha do Ir. Hilbert Rowe Hübner, requer licenoa plcondruir um puchadö em
Preeisa-II de uma com referineias, quePeterl espoAsa do ar Al R'o Bo l'to

� ("
soa casa resl'deneisI,de madeira,' Stanislau Wone·, '

- em 1 n'; saiba cozinhar e qoe fale alemão. Paga-se bem.feo Petars, neata cidade; ,

, zenki, reqUl!r licenoa p/conatrl!lir oma oasa r.siden·
,

_ o jO'femMirio Hafer-
- a ara.AUrlula K. Ra· cial de madeira. Idade mínima 23' anol. Ioútil apresentar-I' sem

mana, filho do Ir. Henri- �uenz. eapo8� do Sl, Del, istes requisitos,
"

que e sra. Laura Hafer- fino aadue,nz, D E F E R IDO, Enderê.,o: Rua Vidal Ramos, 4:40 ..::_ sio
mann·

'

- o 'sr. Otto Kuchen- Haroldo Palold,' requer licença p/constroir Bento do Sul - lia, Fone 23,11.
- 'Ida MuJler, ••pôsa becher, nesta cidade. d,oa,s oatacumbas no Oemitério Municipal, Francisco :.... --------------------------

--""!! Gera·ldo Al,es, requer lic.n�a p/fazer uma cltacom-

�.......,..,...
- ... ...,....;e ..."'4 .""""'4.................-"'41

.�j, p.
.

ba na sepoltura de, sua aaposa. '

,

" reC1Sa-Se '

(
I N D E F E R I DO' ��. Reinoldo M�.ap�

�éc·
em Contabilidade recém - formado Amauri Dias, requer lic.nça pldemolir e r8- J '

� .A.DTeG.&DO �
Panhia, Máquinas Famac Clonstruir s/ cala residencial de mad'eira, bem como � fi

respectivo alinhamento. '.
"-' - Escritório ao lado da Pref,itura

COn-eio do po� L�= JARAGUÃ DO SUL
um Jornal a"

_=- ................�__.......�
Seniço do Povo

.......11 ,.,.......-�

'andadoras - Pracistas,'

Ilmprê.. Jomaliltica
"Con'elo do POYO" Uda.

- 1970 -

Diretor
,f!ulênio Vitor Sc:hDlöckel

ASSINATURA:
Anal • • • • Cr$ 10,80
S_estre • s , Cr$ 1,20
Aval80 .. • '. Cr$ 0,20

,
Má.ero atrlliHo.- erl 0,22

... -

BNDB_ÇO:
C... Putal".

IIven.da MaL Deocl...o, 210
Ju.gaá d. SIll - S. Catarina

Aaiversários: �,
'Fasem anos hoje
- Alida, espô.a do Ir.

Albuto Sb.rd.�.tti;
- o jovem Alfredo, fi�

lho do sr. Joio Weiller;
,

- a .r•. Bernarllin. de
Aguiar Cunha, e.pôsa do

, Ir. JOB' Nilo da Cunha,
em Guaramirim;
- a srta. Elzira Lange,

em napoeuzinho;
- • sra. Odil. Bertoli,

, eapôsa do Ir, Aristides
Adolar Bertoli.

Jlasem anos amanhã
- Erwino Pedri, filho

do Ir. Julio pe;.ri;
- /0 ,Br. Pedro M. pre

, feito, ne.ta cidade.

Dia 22
- o �r. dr. AUrede

Güenther;
- a garotinha Ruth, fi

lha do sr. Egön Haffmana,
em Rio da Luz.
Dia 2�

.. fBiBTDTsMAi'�yi'irH·Ei-M=síÂ:Kl
� Revendedor da

. �� BRAHMA CHOPP �I I. .

.

����������������l e� Jaraguó do SuL
.

�A MARISOL 'Fabríca a "ONDA" do 1
Alt V I d It

· ,

Bj ,
O a e _0 alaI. e, agora. �momento: Camisas e Blusas em,Malha de �. ta�be� integrando-se na IAlgodão estampado para o verão. .1. Grande Florianópolis, �

-

.

E mais uma infinidade de artigos � onde além dos seus produtos revenderá �
�,I_._a_'t_u��_��a_d_os_,_p_�_a��_i_�_Q_a_s.�M�A_,R�IS�O�L�.��ll!���.�=_�!r�!�

Estado 'e Santi Catarina

Praflitura Municipal di
JBfBlld dI �ul

REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL

CERTIFIQUE-SE

Laranjeiras, Pecegoeiros,
Kakiseiros, Maeieiras, Ja
botíeabeíraa, etc. Roseiras
Dahlías, Oamélias, Coni
feras, ,Palmeiras, ete., ete. A Vista da Informação como Requer

'Leopoldo Sei,!el
- OORUPÃ -

CONCEDA-SE

PORTARIA N.o 01

EMPREOAD,A

p'raia Piççarrasde
Leia e assine

êste
.

Precisa-se com prática de Vendas em Blétro· Domés
ticos. I.teress_dos deverão apresentar-se na Av.

:Mar,chal Deodoro, .890, no horário 'comercial. ,

'

,
'

,
RBOELAR COM. E 'I,lBPR. LTOA

�r••o& • Condlqõ•• na
, , .

semanarlO

f Comercial Victor
Rua EmUio Carlos Jourdan

Jaraguá do Sul Santa Catarina

II

II
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lãD Eliulvel \

C a p
í

t a 1, Fando de ReurYa Legal.
I Fundo de Depreciação, Fundo para
,Devedores Du,i�osos, Fundo ,!ie ,< Co,!:-_
reção do Ativo, Fundo de Depreéiaçã9
das Correções.

Eliulvel
Divid.ando, Obrigações a Pagar, Bancos,
Cont'as Correntes, Instituições de Pre
,idência, Títldos Descontados, Salários
a Pagar, Contas Oficiais
Conlls 'de Compensação .

Caução da Diretoria, ContratQs de
guros, F.G.T.S.

f 8 C u I ar i a R fo Mo I,h-I
,.

S. A.IEletromotores Jaraguá",S.'A. Fecularia Rio Molha S•.A.
C.G.C.M.F. D. S( 430 164/001 (CGCMF 84A29.695./001) Assenbléia Geral Ordinária

O
.

, Edital de Convocação,.RELAT RIO DA DIRETORIA
.

Assembléia Geral Ordínäría Pela presente ficam convidados os senhores

Convidamos OI senhorea acionistas desta 180, acionis�aB desta so?ied�de a c0!Dparecerem � 'as

cíedsde, para reunirem se em Assembléia Geral semblé!8 geral ordInária a realIzar 18 no dl� 30

Ordinária a realizar-se no dia 27 de março vindouro, d.e �brll d� 1971,. pelas 14 horas, .na .sede soetal, a
às 9,00 horas, na sede social, sita na Rua Venân- fim d. delíberarem sôbre a s�guIDt.. /

cio da �ilva Pôrto n.O 399,. afim de deliberarem sôbre
v o' _

Ordem da_dia. .

,
"

_

a seguínte Ordem do DIß: 1. DIsc_!lssao e aprovaçac do balanço, de�()ns,

tração de lucros e perdas, relatõrío da
1. Exame. discussão e julgamento do Itelalório diretoria e, parecer do eonselho fiBcal, re-

da Diretoria, Balanço Geral, Conta de Lu�r08 e ferente ao exercício encerrado em 31 de
Perdas e Parecer do Conse,lho Fiscal, tudo relativo dezembro de 1970;
ao exercício social encerrado em 31.12,70;, 2.° Éleição da diretoria;

,2. Eleição e fixação d. honorários da 'direto- 3.• Eleiçio do conselho fiscal;
ria; 4,0 Assuntos de ínterêsse social.

3. Eleição, e fixação de honorários do Conse- Achem-se a díspoaíção dos senhores aetoaíe-
lho Fiscal e

'

tas, na sede social sita na rua Domingos da Nova.
4. Outros assuntos do Interêsse social. 102, os documentos a que se refere o art. 99 do
AVISO: Encontram-se à disposição dos senhores decreto lei n." 2.527 de 26 de setembro de 194:0. ,

acionistas, na sede social da emprêsa, os doeumen- Jaraguá do Sul. 29 de janeiro de 1971
t08 80S quaía alude o' artigo 99 do decreto-Lei n.O Adolfo Antonio Bmrnendoerfer, Diretor Gerente
2827, de 26 de "setembro de 1940. '

.
Raimundo Adolfo Hmmendoerfer, Diretor Técnieo

Assembléia Geral Extraordinária Assembléia Geral Extraordínáría
São convocados os senhores acionistas desta São convidados 08 acionistas da firma Feeu-

emprêsa, pars a Assembléia 'Geral Extraordinária laria Rio Molha S.A., para a assembléia geral
a realízar-se no dia 27 de março próximo, às 15,00 extraordinária a r8alizar�s,e no dia 30 de abril d.
horas, na sede social, Rua Venâncio da Silva Pôrto 1971, pelas 17 noras, na sede Boeial, Bita na rua
n." S09, com a seguinte, Ordem do ,Dia:' Domingos da Nova, 102, a fim de deliberarem IÔ"

.
1. Aumento do capital socíal com aproveita- bre o aumento do capital, com reavali?ção do ativo

393.679,96' mento das reservas livres e .do produto da corre- de' aoôrdo com a L,ei n.O 4357, de 16.67.64 e eon

ção mon�tária do ativo imobilizado, no montante aequsnte alteração dos estetutos.
de Cr$ 900.000,00;. Jaraguá do Sul, 29' de janeiro de 1971

2. Conseqüente alteração dos astatutcs sociais e Adolfo Antonio Emmendoerfer, Diretor Gerente
, 3. Outras assuntos do ínterêase socíal. Raimundo Adolfo' Emmendoerfer, Diretor Técnico

Jaraguá do Sul, 10 de fevereiro de 1971 .---------.-----------.
Eggom João da Silv",a, Diretor Presidente U--------- �-------�-II

62:,:::::: CIUDerilili ßlriclll Mistl "118JI18" Ui•. !!, Escritório. Jurídico' Contábil !I.'
Edital de Convocação de Assembleia II II'

Geral Ordinária
\

-JI Max Roberto Bornholdt fi
De acôrdo com o artigq 29 letras a, b, e e dÓ's If Luiz Henrique da Silveira

" II
estatutos sociais, ficam convocados 08 ssnhores fi _ II
aSBociadol da Cooperativa AgrlcQla Mista "ITAJA II ADV O GADOS II
RA" Ltda., �m pleno gôzo da seus direitos, para II II
a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em If IIsua l!Iede locial, sita à Estrada Itapocuzinho, - Vila Ir �

,: p�lr)reS, �unillípio d�Ja!1!gl1�.ßo dul-SC;,�s 8!OO It HlJl))«:D 1IJ)(Q)JMIK'NG(jJ)§ VAI\{lI.8\§ f'f',
horiR do dIa 27 de fevereIro de ,1971, em prImeIra II

4:72.518,32 convocação, com o mínimo de 2/3 de seal associa II Contàdor n
dos; às 9,00 horas, em segun,q·a convocação. com, o II

'

, Uminimo da me'ada m.ais u� �e leus a8s�ci�dos; às II Regislro de Firmas IPI
'

II10,00 horalil; em terceira e ul�lma convoclçao com

a ,presença de 10 (dé�) a�sociadqs, -;ta qual havendo fi Escrilas Fiscais Im,'Pfl ReDeI.a U
554.953,10 numero l�gal, lerá dwutlda a segulDte: U II

Se.

'

c/ Ordem do Dia fi Coalabilidade ·ICM II
632,034:.56 1) Deliberação 8Qbre as contas e relatório da II

D I F'" INPS
fi

e. Diretoria, Balanço Geul, demostrati.o da Cónta II e esas IscaiS
, IICr"" 1.659.505,98 Sobras e Perdas. Parecer do Cons'lho FisCll, re· II FGTS, IIJaraguá do Sul, 31 de dezembro de 1970 ,'1

-

i' d 1970 fi IfAdolfo Antooio Emmendoerfer, Diretor Gerente
ativos aos exarc ClOS . e

. ;

Raimundo Adolfo Emmendoerfer, Diretor Técnico ',. 2) D81tinação das Sobra" verificadas no, exar- II A M I D d 21'0 II
Raimundo'Adolfo Emmendoerfar CICIO; , fi V.: a. eo oro, . II

, Contador - GROSC n. 1550' D) JleiQ�� dOI lMe,"!bros do Conselho Fiscal,
fi

'

,/
'

. npara o f!'XerClClO de 971,
.----------DemonstraGäo dacoota "Lucros e Perdas"em 31 de dezembro d.1970 4J ASflunlos GerAis. .------:---- --�------.

Contas Débito Crédito A v i s o
Meroadorias, Rendas Dinrsas, Outroslim. evillamos (,s nossol associados que
Re,ersã. do Saldo do Fundo ,os documental referidos no artigo número' 6, letrl'l
para Dnedores Duvidosos 657.516,27 C, dos nOS80S estatutos sociais, encontram-se à sua
Saoos; Lenha, VenoimeDtos. disposição, na séde 4esla.Coopltrativa, sUa à Eltr.·

, Saláries. lbonos e F é r i a s,
'

da Itapocuzinho - Vila Chartres, munieípio de Ja-,

Frltea OlrretQs e Embarquell!l, ragu' do Suf-SC, relati,oB ao exercício encerrado
1)eRpasas Gerais. Impostol e em 31/1'2/78 ,

Ta'xI., Comissôes, Juros fi ObI.; Para efeito de cálculo de "quorum", de
DeiQontos, Premios de Segu- i'nstalação esta Cooperativa tem 104. associados.
rOI, Contribuiçõu para Inlti- Itapocuzinho, Jaraguá do Sul, (SC),

I'UtOIL de Previdênoia, Salário C9 de fenreil'o àe 1971
Família, Salário Educação, Silvio Tomelin�Presidente
Fundo de Garantia do Tempo :- - �

de �ervioo, pr.juízoi Di.ar- ������
.

Sal, F�'ndo de Reserya Legal,
.

-

Fundo' de Depreciação. Fun-

1 fl\r., LunGI �e � tßlUl7ldJldo para Devedores Duvida' lU.J \\Il. � \11 L <DL
108, Fundo de Depreciaçio __--., ....-...-w _ w______

I

du Oorreções, Dividendo 657.516.27 ,
.

ADVOGADO n08 fôros de
Cr$ 65UH6,27 657.516.27 ) SAo Paulo _ Guanabara � Estado do Rio d 8.

Jaraguá do Sol, 31 ,de dezemorQ de 1970'
.

'l Janeiro - Br&silia.
Adolfo Antonio Emmendoerfer, Diretor Gerente Processamentos perante quaisquer Mi.

Raimundo Adolfo Emmendoe,rfer, Diretor Técnico

J
niltérios, Autarquias e Rep'artições Públicas

'

RaÍmundo Adolfo Emmen.doerfer em geral. Residência; Dr; N,reu Ramal, .419
Contador ORCSO n.O 1550 f I co_vp� - .A.:N�A CAr.la..RJ[IN'A..

J
Escritório CaD Ira 1 = tI" I

Parecer do Conselho Fiscal
Avenida Franklin Roosevelt, 23 _ Grupo 303 -'

--,-,--------------...;:

.

Oll membros ao O��8elho fiscal da'

F.�au.la!ia ,

(Fon,e: 52-1894) 1
;;==================;========_,Ibo Molha S"A. desobrIgando-se das atrlbulçoell', .

inerentes ao eargo qUI exercem na sociedade, de- f Z e. - 39
,

. A -t I'
.

p.claram que examinaram o rel�tório, bllançõ 8 eon'a

&.
RIO de Janeiro '.'�

ceI o a unos, para ' lano
luoros e perdas referente ao ex�rcíoio findo em 31 ,Estado da GUAfiABARA, .

M
�

S l' t Z·de dezembro de 1970, encontrando OI mesmos em _� .......��..��-"'CI
. aria a e e I,mermann

perfeita ordem e regularidade, pelo que, aão de
.

Rua CeI. Emílio Carlos Jourdan, 72parecer que os refpridOs documentos, bem como OI 'Jaragai do Sul, 30 de janeiro de 1971 .

atos praticadol pela diretoria d.rant8 o, exer_íeio Bernardo W. Grubba Jnr. Jaraguá do Sul - Santa catarina
em apreço, sejam apro�ados pela assembléia, sem Francisco F. FÍ'lilCher
r••tri,ão alguma.'

,

,Eulenio J.� da lilva

,(

Senhores Acioniltas!
CumprindO disposições legaisi" 'estatutárias,

sobmetemos ao exame dos senhoras acionistas o

resaltado da nOBSSS .'itidades no exercício findo
em 31 de dezembro de 1970, compensado no balan
ço geral 8 demonatração da conta lucros e perdas
que acompanham o presente relatório.

Pelo exame disses documentos poderão OI se
nhores acionistas formar Ota juizo exato, sôbre o

movimento dos negócios e à situação financaire-ece
nômica, da sociedade.

� Qualquer esclarecimento que por ventura jal
gardes neoessário, queiram por obsêquíe manifestá
lo com sinceridade, a fim de que tenhamos a. opor
tunidade de pormenorizar tudo quanto nos fôr so
licitado.

Jaraguâ do Sul, 29' da [aneirc de 1971
Adolfo Antonio Emmendoerfer, Diretor Gereute

Raimundo Adolfo E'mQlendoerfer, Diretor Té'cnieo

Balanco Geral • eneerrado em 31 de dezembro de 1970
. '

ATIVO
Illótel e Estável

Bem Imóveis, Bens Mó.eis, }Uquina,s e

Instaleções," Veículos e Semoventes,
Imóveis Rsaealiadoe, Máquinas e Ins
talações Reavaliadas, Bens Móveis
Reavaliados, Vaíoolos e Semovente.
Reavaliados

Realizável
.

Sacos, Lenha, Duplicatas a receber,
Merc'adorias, Capitalização, Adicional
Lei n. 1474:, Depósitos para SUDENE,
A d i c PO n a I B.N.D.B., Obrigações da
ELETROBRÁS, Participações. Dspõ
sitos para SUDEPE, Depósitos para·
·EMBRATUR

Disponivel
Oaixa e Bancos

-

Cuntas de Compensaçiio
Ações em Oaução.. Valorel Segurades,
F.G.T.S. 63�l034,56

Cl $ 1.61i9.505,98

PASSIVO

Representaçã�
Elemento residente em CURITIBA,

registr,ado no CORE do PR. deseja. re
presentar firmas desta cidade naquela
CAPITAL à base de comissões. Favor
dirigir�se ao Sr. A. J. da Silva.

Caixa Postal, 1398

CURITIBA - PARANÁ

I

"II--Drfi Frueiseo Aato.io PiedoDe
M:: :ItD -.:co - C_lIiIt.:H. 1'2'

'

/. (O.P.F.) N.o 004314379

Cirar.ia e Oliblea de .':daUol • Criallq.. ,!,
\

Partal - DoenQas de Senhoras •

HOSPITAL JEStJS DI: NAZARÉ - OORUPÁ.

I
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A Deleraci. da Receita Federal de Iolnvllle, por

FO N,:TE S V IV A·, S
sua Assessoria de Relações Públicas, divulgo. Oll

.eegutates esclarecimentos:
'

'IE;!ntr�vistandO OS Antigo.
Limite pI'. deduiio da [ellUnerllão de sócios

, por frei Aurélio Stulzer _ Niterói (RJ)
O Secretário da Recei1ta Federal, It respeito

baixou ii INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 1, de 19
-Ó»

_ Curt Vasel (III) de janeiro de 1971, publicada no «Diárie Ortetel da

emílio Stein, Irmão de Germano Stein, fundador União» de 25 de jaDeiro p, findo, nestes têrmos:

Eatão abertas as ínserí- d. limpeza urbana nas d� firma �tejn de Iotnville, abriu rres ceses de negö-
' -

çõel ao I Curso de Lím- cidades com popula- CIO: uma no Mlelke, confiada a Emílio Mey, outra, ii
. "A dedução, como despesa eperactouel, da remu-

pazaUrbana que o IBAM ção a.cima de 20 mil ha- Paulo Doubrewes; li terceira em Hensa-Corupé. nersção dos sócios, diretores ou' admlnletradores de

promoverá no Rio de Ja- bítantes na sede. : O velho Pôrro, José da Silva Pôrto era dono sociedades comerciais ·ou cívís, bem como ii dos

neiro, de 1. a 31 de mar- O curso é, gratuito e duma bodega, nos terrenos, que foram' do Tietke, ga- tituleres das empresas iodividuÍlis. de que trata o

ço próximo, para admí- será' d.ado em tempo in. soselro, e hoje, do Max Wilhelm. ôeu.ülhe Venâncio artigo 16 do Decreto Lei o· 401, de 30 de dezembro

nÍli*adare8 muni c i pai s tegral na EscolaNaeionaÍ no prlnetpío, era sepeteíro, depois pessou ii escrivã� de 1968, alterado pelo artito 7°, do Decreto Lei.n"

dos, ser/viços de limpeza de Serviços Urbanos do de paz. O velho PÔrlQ Joi dos primeiros morederes. 1089, de 2 de março de 1970, rera como limite lndí

pública.
.

IBAM, 'para onde devem O engenheiro Gibrat trabalhou pera o Iourden vídual, a partir do Exercício I"inanceiro de 1971, ene

. C! número de vagas é 'ser enviados 08 pedido� ·finalmente para o Piazera, em cuja çasa morava Nos: base de 1970. o valor fixad,o como !'1ínimö de isenção.
límítaêo a 25, podendo de inscrição. (Rua. Vis. eutos do processo de )erras Jourdan versua Hanseé.• · para d�sconto_ na fonte sôbre rendtmeuro do trabalho

participar quem fôr di�e
' conde Silva n. 157 :- 02 --: lita J já fig':lra presente. n�s mês de . julho de 1896,' a�salar�ado" vIgorante no. mês em que' Ci! c � r � e r a

tor ou chefe do servIço ZC _ Botafogo _ GB). quando pretendendo Nahàs, por ordem da Comissão' resp�ct�va despesa, .respelfados O.S .dema'ls limites e

;;==============="===<'<===== de' terras e Colontseção de marcar leres ne area' da' éondíções esrebelectdos para aI retlredas.

concessão chamou urgenremente Ieurdan da Caipilal
da República. . l. 1 - Para ii apuração do mentsnte mensal

, Ângelo Piazera viera da Encruzilhada no Rio serão c,omputados todos os pa�ameo.os eíeruedoa
dos Cedros. Aliciou os itllllianos dali e do Rodéio em cararer de remunereção pelo exercício da funçio
que emigraram em diversas .Ievas às aoves co1ooils: de diretor ou de tilular de empresa íadtvtdue], tnelu-
:Assim também os alemães do, Rio Adda. .;sive ali despesae de representeçâo.'

.

'.

f

E
'

- m sociedade com o dr. Cesar Pereira de Sou-
za e .Francisco Tavarée-ünhe comprado a Domiogo.
Rodrlguea da Nova Junior ii colônia Jaraguá.

.

" .

.

A primei.ra escola da sede foi -a de da. Aurélia
Vieira Walther: Como a, agência do Correio, onde
fQi lotado s/mQr_idó Alvim, WaJlber, ebrtu-se em' 1903,
provavelmente veara dessa data. (Nota: N. questão de -

terras (a II) de 1898 Jourdan fala' Que estava ii cons-
-, trulr, em 1896, �. cese da escola, e li I audiência

Vende-s'e dêsse mesmo assunto foj n41 e�cola públiclJ. En'relaolo
a casa dos WlIhher foi comprada ilo'Mar.quardt, dono
de muitos lotes oa sede).

UiO 1,1

\

Limpeza Urbana
será objeto de curso··

Precisa-se para fazer a praça de Joinville
�equesito�: - ter condução -própria
Informações na Fábrica de Tamancos Anita
Rua Ioínville, 1178

Jaraguá\ do Sul . SC.
J

Tratores de Esteiras
das mareu, FIAT 70 CI,
e CATERPILA D-4-D,

Situado 9 km. do centro ano 68 e 69.
de Corupá, . na -8strada Preço à vista, ou em

Nova Corupá à São Ben-, oondições, óUma oportu
to, tendo 10 a 12.000 m-�l nidade.
altitude cerea 800 metrds Tratar em:

própria para construção TERRAPLENAGEM FUCK LrOA.
de casa de veraneio, .

.,

Inform.a,ões com o

.sr.,
Rua Oel. Fedderson, 2309

Kurt HJllbreeht, CaIxa Caixa Postal, 3 - Tel. 38
POltaI, 7 Corupá. T A I O - Santa Catarhia

Vended·or

Vende-se
Terreno

VENDE-SE
Um terreno sito à Tifa

dos Pereiras, com boa
localização e água. corren·
te.
Um baleio frigorífico

c/2 câmaral congeladoras
e 3 pa!,. friOI e bebidas.
com as 8éguintes medidae:
1.5m de altura e 4 m. de
eumprimento.

Preços 8 combinar
. Tratar Deita. reda9ão.

C"'lbI de Edlnlil '1I'
ClYItI

.

O hasteiulleDto d.
I

Bandeira e o CIIDto',
do Hioo N'aciollill säg
obrigil.órioll, uml vez
por semiBa, Im todo.

�08 e8tabt-lteimeotos
de qUillq••r griu de
_asiao, plÍblicol ou li .

particulares.

.

Uma propriedade com 4 .ar
queires, cala e rancno. Uma
Tage öe mßho, com "ou 40
HCOS de milho.
A 1.300 metro. do comércio

do grupo escolar e da igreja.
Uma altitude média, ta.mbém

com luz elétrica.
Tratar em Nereu Ramoa

com o propriet6rio sr. Miraldo
Voltiloni.

Vende-se
FUldo Cercel Ford Willys
'In.ereressAdos, tratar no

Hotel Ideaí com o Sr:

lor-,,e.
João Jorre Albano

Vialan te

VENDEDOR 'COBRADOR

Procura-se
Certificado

.

Extraviado
Iralar COI Prasdoeime s.n; Imp. I CII.Eu, NESTOij PEDRI" brasileil'o, casadCJ, resi

dente e domiciliado à Rua Ângelo Schiochet' nls·
ta cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina,

.

daolara para 08 devidos Uns que foi

extra!iado'o Certificado de Propriedade do
veicUlO Chevrolet, ano 1948, côr verde.

Jaraguá do Sul SC, 16 de fevere.iro de 1971,
Neltor Pedri ..

'

--Rua CeI. Emilio Jourdan n.083

TOME ESSA MEDIDA DE SEGURANÇA NESTE REVENDEDOR:'
I

II COM� E IND� BREITHAU'Pr' ,S.A.
lilscrição Estadual nQ 29 - Enderêço Telegráfico:, "BREITHAUPT"

'Avenida Getúlio Vargas, 268 - Jaraguá do Sul � Sta. Catarina - Fone: 262, Caixa Postal: 3

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




