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Tempo de Construir!
, '

o Prefeito Municipal, povo de Bua comuna pro. blico a Bíblíotées Rui
Ir. HaD8 Gerhard Mayer, duto de trabalho oon. Barbosa a se looalizar
preten�e da� às come tr�tivo. Para aS,sinalar o .ao lado 'da municipalida
moraç08s de SI de

mar-17_ ano da J,'eTolução de de, no Edifício Murara,
90 de.1911, um sentido 64, o Prefeito Municipal ein presença daa perso
especial, entregando ao deverá entregar ao pú nallríades mais represen

tativaa da cidade. Ainda

I
rio Itapoeü, na altura do Em ceremOnias singela.

no dia 31 do eorrente.: Estadio Max W j 1 h e 1 m, deverá o povo reoeber
deverá o Prf'lleito fazei' 6bra reelamade ha muito mencionados beneficiol,
entrega ao público, a pon- tempo pelos -moradores

I
sem o faulto de desfilei

t. pênsil Alfredo Jacob das d·uas margens do rio o u p r o Ion g a d o III
Emmendorefer, sôbre Q que banha a nossa urbe. díscursos .

.
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O, QUE .FALTA PARA
GUARAMIRIM

Setundo divulração da ba.anal, '1xislente próximo se, .alertedo pelo cachorro.
sucursal de "A Notícle", de um rancho, onde dormia, nas proximidades. Oona
em Blumeaau, teria stdo r ti • o I v e D d o apaAhá lo. tarou- Ie que • e a m i IS II
vlslo novamente um dlsco I Quando se �etirava ha UDS estava rasgada, que fal
voador, tel que] c o m o tO metros do barraco, tavsm todos os botões da
aconteceu a 28 de abril de sentiu algo estranho. O mesma, que sua cinta

(
aa

'

1970, na localidade de Idmpião apagou se, Poste- altuFa da fivela e" que o

"Papal'aios", interior do rlormen,té, começou III een- la·mpião esU.vil amassado,
mynidpio de Cauelínhe. tir o corpo paralizado com o

Na ocasião era João Mer- a projeção de uma luz e,tdio Silva ocoltou d

celiao Balista, que se dizia forte que vinha do alto. mais possivel. ocorreooia, /

imobIlizado por uma luz Em seguida, umil fOrça porque não qMr'. plrecer
forte. tendo sido levantldo magnética levantou' o do ridículo perante' oa outros.

do sölo, juntamente com .ólo. Em vão tentou grUar Somen.te i dias depots é
aui bicicleta.

.' por socorre, pois que a que rehu�)u61 oc�rrêncià _

A g o r a é o lavrador voz afio safa. Lembra se ao sr, Joao Marcelino Ba-

'A' f 'It
,á • ,

fi G' d 'ah
'Egidio Silva. de 29 anOl, que escutou seu corpo fi-sfa, que é leu patrão.

'S a "o 'sal J'a \ ran I'J
" Q,'Dn", que cerCiI das ·20 bOr.I', estalar e depois d�smêÍiou. enyolvido em ..conteci}

,

,

'

_'
., .. �'. '" \iI� de.pois, d,e constat"r,a pre '.sament. no outro dia, p�r I menta. ideDUCO, no aDO

A n.o'!ch� é .dO·Pl'.tto·
,

�/ F.,d.iD_d� :eoiake' �e��b�. �e; f� �a�ba:,um ���...das � .hora, a:ordQu., �a:.ad,()." '.,..,'. '-,..,

�li�:OS!e��f���:r;d:o c"�. de s�0:�,'�':.8j:S:oá7r����:t·anO!:�adti.��:�ogIlUj ESOUAÓRAO DA MORTE: Parecer favoráve� lfllB MIHfUO '

rupá. Quando da posse .Fest,a do Colono. cujo ponte alto ser6, lem dúvida Para o distinto caiai
do Eng. Colombo Macha· alguma, ". 'Exposição Agro.Pacubia-IsdDstrial. O Procurador Geral da ordem, siqqer a inltiga- Adolpho (Mercedes Horst)
do Salles como Goyer Trata' se de inioialiva de elnado aleaaee e eltá fa República, Prof. Xavier 010, que identifique quem Mahfud, DO dia 20 do cor

nador d. Santa Catarina, dada a alcanqar e mais completo êxito. dado o tem· de Albuquerque, deu pa· a deu, • a quem foi ela- rente" nasceu no Hospital
G alcaide oorupaens8 foi po que resta para a sua in8l1gara.,ão e que permite reCttr de 11lau"as f�vor'· da"de matar, e não pr@n· Sfio José, uma linda garOta,
apresentar os oumpri· o del!lencl1deam�nto de uma amJi)la oampaftha puhli· vel ao reourS8 dé "ha der, eomo leria de pre· que receberá na pia batia
mentos em nome do povo citária .ôbre o evento. beal-corpus", im1petrado sUDlir por inerentes à fun- mlll o sugestivo nome de
que governa, faZlado, ·na , Mas o socesso que tati"cinaml)l' e que todol 8S· junto ao STF objetivan- �ão policial, aerescen· Leiht. A mamãe Mereedes;
ocasião apêlo para eon· per�m, não de'pende exclusivamente do trabalho das do a exclusão do Dele- tando" que Bio contem q�e perteace ao magistério
clasão da Estrada Jara eomissQaa encarngadu dos diferentes setor&s para gado Fleury da açio pe. imputaçio clara e pre· eSladual 8 o papai Adolpho.
gui - Co.rupá.· O Gover- organilllção da ExpoeiQão, senão que pOlIderhel nal. resultante de danon-

eisa em termol de coau.
serventuário da Justiça,

nadar dirigia-a8 ao Ir. parcela d. respoQ_sabilidade p810 êxito da M08tra cia em que o Delegado estão encantadoa com a

Ilton Steigräber, dizendo: 8st4 deposUado n811 mãos dos empresárioll do Vale é !1P�nt�do como um dOI toria de Fleury na par· visita da ceaonha • 8
PrInCIpaIS agentes do ticipaçlo do erime. "Se- .,-

"Volte, Prefeito de Coru· do Itapooú, cuja-colaboração ti absolutamente indiR .... " . junior agora encontrará

pá., e diga ao lea povo pene"el para ·lJe aiinrir as metas colimadas. Esquadrlo . O pareeer 'gundo 6 aeulaçi9 teria alguem com quem possa

de que o asfalto Corupá - Nesta ,hora, portanto, a pdllfra de erellem ti a Da�a vê 8a peça a�usa� ligaçl.o DO fuzilamento de dividir aa suaB brincadei-

'Jaraguá do Sul lerá ini· anião em lôrno do mesmo ideal, ,porque B inioiati' tórla que caracterIze a "Nêgo Sets". ras. Parabens do aCorreio
clado imediatamente. "A va é lo.tável e o objetivo � um só: promoter Jara· do Povo». '

Doticia , das mais 8.P'· go'á do Sul e o Vale do Ibpocú. li F t" I'C t" d P
"

U"" "tá"rantOlas para a. duas. É de espetar'le que daqui para frente 0$ ja· • IS lVI a anßense I leSla niversl na Federação das'
comODidades, '9U8 lutam raluasses tenham slJficiente bom senso para recor·

RecebrmoB do Diretório fe It ii 15 'de 30-11-70 a Indu'strl·asdel.sparadamente pe Iodar os péssimos resultados qoe deram alé aqui 88

leu deaenvolviml:mto. divisões e as discórdia·fI 8 certa mentalidade incom· Central 11108 Estudantes da 26-03-71 e concorrem' C d
palhel com os nOSS08 anseios de progrelso, refia UFSC, o of. 31-70/71, como prêmio a impressão oor ena

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

tiudo-se negativamente sôbre o dasenvoltimento do de 20 do corrente, o Re- do trabalho, Cr$ 1.000,00 Q Presidente da Fede

Municipio e, porque não dizê·lo, de todo ° Vale do guilimento do Primeiro em dinheiro e troféu illu· ração daà Indústrias do

Hapocú, onde Jaraguá do Sul desempenha indisel1 Feslival Cilltarinense da aivo ao mérito. O registro Bstado de Santa CatlriDll,
tí,elment" papel de liderança. Poesia Universitária, cujas é feito apenas com intuito sr. Carlos

.
Cid Renaux,

S h
.-

t d I inscrições se encerraram .".

C d d' dEI ou,er essa unlao e se o os GO ooarem,os de fixar o festival, que é criOu a oor ena orla e
.

'd J 'd S I d V I no úlrimo dia 2i de março I f
-

r
.

dsuperiores lOterisse.· 0 aragu 'o ue· o A e O primeiro em Santa Ca n ormaçao, UDClonao o

acima de eventuais ressentimentos de ordem poli de' 1971, e II apresenlação -

em Convênio eotre ,_

tioa, ainda subsistentes. chegaremos à desejada -
do frabaiho vencedor com tarina. Não serve, obvia FleSC 'e entidades a ela

9, ali-ás, imperiosa conjugação de esforços para de- entrega
J

dos prêmios até meute, plira concorrer ao vinculadas SESI, SENAI,
monstrar à gente de ootras' plagaa que Jara,Dá do 30 de abril de t971. As dito fesrival, cujo prazo CIESC e IBL, com oa

Sul já não é uma "colônia", mas que de Município inscrições - puderam aer já se consumou. seguintea objetivos: a)' -
"essencialmente" "tl'rioola passamos B ter aqui um .-------------------- programar e executar as

���a�:�� floreleentes pllrqgel indostriail de Santa �alestra sôbreDeclaraGão dePessôaJurfdlcl :���!d:s�o�)ocion��aali::�
Elta €i a nossa chance d, mostrar a grande P It' Ab I

A

d
diretamente ou mediaDte

diversificaQão da nOlsa produção industrial. Ellta é a es rfso re mposto e Renda contrlÍto, pesquisas que
a ,randS chance que .e nOI ofereoe, logo no in.icio

" dimensionêm o. alc.lJnçe
de um növo go.êrno estadual, ,de convidá·lo a O Chefe do POsto da R$ceita Federal filas promoções; c) -lau-
preltirir a 'festa máxilaa jauguaensa I a 'er o de Jaraguá do Sul convida os ••nhores cUre- ç.r um_a campanha. inBti.
quanto contribuimo. com o nosso trabalho para o tores de empresas, contadores e demais inte- tucional em f ó r m II de

engrandecimento C:}êste Estade e do B,ruU. Esta é ressadol, para comparec.ram _à p" I e 8 t r a 'anúncios, visllr,do valori-

a grande chance que temos fi., à margem da Festa, sObre "deelaraçio de rendimentos de Pessô. ZIJr os objetivos li os de-

do COIODO, fazermos sentir a08 homens do go· Juridica", que será proferida nesta Cidade, sempenhos da FIESC e

vêrno, a grnidade dos n08S08 problem IS, m6rmente no dia 29 cio mês em cureo, às 20 horas, DO das enlidàdes integrantes
o das oomunicBQões rodoviárias, cuja soluQão defi· Itajara Têni. Clube, por um,a equipe de do Conv�nio e d) - pu·

ni·Uva, atratés d. oma liQ'aQão asfáUiea com a BR- agentel fiscais da Delegaeia da Receita Fe- . blicar menslillus alusivas

101, é' fator de fundamental importância, para o deral ,de Joinvitla, chefiada p.lo atual Dele· à efemérides de i�terêsse
nou4'J melhor e mai. rápido d.s.ntoltimento, oomo, gado, Dr. João Pessôa Garcia. Serão debati- da indústria. A Chefia da

também, para qualquer iniciativa qoe se qoeira dai, Da ocaliio, a8 possiveis ,dúvida, sôbre Coordenadoria está li ear-

tomar para f.stejar o primeiro centenário da ,fun·' o preenchimento dOI lormul6.ttol.
.

, go 'do sr. 'Raul Caldla
datA0 desta eidade, d'l'ltr� de oinco IDOS. Filho.

Hoje prosseguimos na ampliação de 2 slIlas de ElpansãD IndUStrial: Financia·
publicação dos resumos aula da Escola Reunidas mentos ii 10.'0 prazo e

incluídos no Projeto Cara- Alfredi Zimmermann e São capital de giro. Jarle.Uura:
rlnense de Desenvolvlmen- Pedro, prédiO pariS o Co
to, peça básica do 00-' lério Normal Lauro Zlm
,vimo Çolombe Machado mermaan, B,colã Superior
Salles. Depois dOI Mu'ni� de Agricultura, orientadora
cíplos de ler ..goá do ôul educeetonel, blbllotéca pú
e ôchroeder, temos o pra· blíca, ginéÍsio para etleus
zer de noticiar as neces mo, incentivos às artes e

sidades de Ouaramirim, esportes e substituição de

para o seu desenvolvimento 2 escolas ísoledee. Saúde:
integrado: ComuDicaçÕIS:· 10

.

Sistema de ebesreclmenro
terminail telefônicos e ride d'água é eSllôfo sanitário,
telefônica do município. Ceatro de Saúde e lIjuda
ERSIA.: 3 prédios escolares, ftneaeelra par", o hospltal.

Silos, mecanizBfão da le
voure, crédito rural, enshto
técnico IIgrfcola e melho
remento da· raça de rido.
Segurança Pública - Júsllça:
Prédio pare a Delegaçia
de Polfcta, reforço do des
tac.mento da PoHcia Mili
tar, Crleção do Paço Mu
nlclpal, i.nslalando I"orum,
Cartórios e Coletoria e.
tadual.

Lavra'dor ' v.ê
',Disco'· Voad'or

Pela prim.ira vez DO

Brasil, um Conselho Es·
pecial de Justiça, Cons·
tituído de o fi c i a i 8 da
Aeronáuti.ca, nomeadol
pelo Ministro" daquela:
Palt., acolheu por una
nimidade a aCU881lção do
Procurador Militar An·
tônio Brandio Andrade.
para eondeDar à penade
morte Theodomiro Ro
mero d08 Santos e à pri-
8io p@rpétua paulo pon·
te. da Silva, matadores
do sargent.o da Aeronáu
tica Valder Xavier de Li�
ma, crime ocorrido em

27,de, outubro de 1970.

Pena,de
Morle,

r

,no Brasil

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Ele, brasileiro, solteiro, Ele, brasileiro, solteiro.
padetre, oltural de GUI- lavredor, natural. de Jlra
ramirim, o e s t e Eatado, guá do Sul, domiciliado e

,;,.--------- c:::::::-:::::>c:::::::a��c:::::> domiciliado e residente em residente em Itapocuelnho,

l Illha d. Eigueira, D e a t e neste distrito, filho de
S O C I A IS, díerríro, filho ,de Mllnoel E m i I i o _ Wehrmeister _ e

,!!:-======= ==========!!- Domingos dll Silva e lo- PGuia Wehrmeister.
_ o sr.Walter Schütze, séfa Schroeder da Silva. Ela, braetlelre, soltelra,

em Corupá; Ela, brastlelra, solteira, doméstica, natural de Ja-
Fazem anos hoie - o sr. Waldia. Meyer, doméstica, natural de J3- rallutt do Sul, domiciliada

.

.
- em Curitiba. ralluá do Sul, domiciliada e residente em, Itepoeuzl-

- O Ir. DaDlelHamann, '

e restdeare em Vila Leszt, nho, nesre díetríto, filha
em Itoupava Seoa, BIll' Dia O 1 nesre distrito, f i I h. de de Alfredo Piccoli e Delma
meDau;

.
_ o sr. Germaao Bütt AgostiohQ )tu:ob Martins Mlirlinelli Piccoli.

- o ar. AntoDI� Bru-
gen, em CorupA; e Mari. Avelino Martins.

, Edital n. 7.437 de 22-/3/71Der, em Bela Vllta do
_ o sr Rudi Muller

Parafso-PR; em Corupá'
' Edital n. 7.4�4 de 17/3/71

- a Ira: ,Irene, eipG.la _
_ Sibila,' filha .do ar. Luiz Carlos Erschiog e

do Ir. Rufloo Jank.olkl. Miguel Muller, em Curi- Zenit" Schrauth
Falem anos amanhã tiba; Ele, brasileiro, solteiro,

- a jovem LeoD.te, auxili.r de escritório, na
filha do Ir.Walter Lawin, tural de JaraguiÍ do Sul,
em Mereu Ramal; domiciliado e resideote aa
- a arta. Olga, filha do Ru. Rio Brinco, nesla

sr. Artur Bortolini, em cidlIde, filho de Lourenço
Itapocuzinho;· Erschlog e Clara Bdnk
- a sra. Onda Nagel hardt ErschiDg.

Zsogelini, aBpôsa do Ir. Ela, brasileira, solteira,
Gervásio ZaDgt;tlini, em costureira, nalural de Jar.-
Corupá. guá do �ul, domiciliada e

Dt� 02 residente aa Ru. JOiDviHe,
oe'sta cidade, filha de AI

-- Dr. Haroldo Sehulz, fooso' Schrauth e Herminil
coordenador do SAMAE, Jung Schrauth.
Delta cidade; - ---

-

- 01 If. Theobaldo Ha- EdUal D. 7.436 de 19/3/71 Aloisio Gesser e Domiogos Lopeb e

gedor�, Delta cidade. . E.dilr Carlos �ckelberg e- LiIiID Eggert Maria Heleoa do Espirito
__---'-----__-4;---=-.,.."....__- .... -_ l'l(\,ea M.ric!l�or'ui �. Ele, br.sil�iro,\ 'so-Iletro, \ Sq,otQ, .. I

Ele, brasileiro, solteiro, profesaor, naturll de Luiz Ele, brasileiro, solteiro,
estudante, oltl_!ral de Blu- Alves, neste Bstldo, do operáriO, nalural de C�ru.

l!!NDI!Aíiço:
c.- Put.l. 18

I\vent... Mal. Deo....o, 210
J.r•.,.' d. SUl • S. Cat.rin.

Leop.ltlo Seidel
- OORUPÂ -

Re�istro Civil
Aurea Müller Grubba, Cficial
do Registro Civil do r: Dis
trito da Comarca de Taraguá
do Sul, Estado de Santa

Catarina, _

Brasil.
Faz Saber q�e comparece
ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem 'par'

casar-se: .

menau, neste Estado, do- mlclllado e residente na pá, neste Estado, demtel
mlclllado e resldente em RUG Waller Msrquardt, llado e residente em Vila
Curitiba-Paraná, filho de nesta cidade, filho de Io- Lenzt, nesre dtstrtte, filho
Eugenio Carlos Eckelberg sé Gesser filho e Frida de Amancio Lopes e Mis-
e Eroa, Bckelberg,

.

Gesser. rica Lunelli.
Ela, brasileira, solteira, Bill, brasileira, solteira, Ela, brasileira, soltelr••

professore, natural de Ja- comerctãrta, n a I u r li I de indústriátia,' o a I u r ti I de
rllruá dó Sul. domiciliada Jafilguá do Sul. domtel- Joinville, neste Estldo,
e resident. em Nereu Ra Iiada e residente n. Rua domiciliada e residente em

mos, neste distri.to, fi�a- 'Yalter Merquerdr, nesta Nova Brasili., neste dia
de Alberto MoretIJ e Otnia cldsde, filha de Gehart trlto, filha de José do Es·
Galizzi Moretti. Ergerl e Verôoica Dalfovo pirito ôaatc e Mari. Alice

Edital n, 7.;433 de 17/S/71 Edit.1 o. 7436 de 22/3/71 Errert. ,do Espirito Sinlo.

Ailton da Silva e

I
W.ldemar Wehrmeisler e Edital n. 7.439 de 23/3/71. Edilal B. 1.442 de 24/i/71

Mlria MadlJlenil Martias Noemla Píccoll Rudimar Drews e João José Gomes e
Edla Reinke L.ori Laube

,fanda,..: lirlur Mul/er - 1911

ASSINATURA.:
A.ual • • • • Cr$ 10,00
S..eatre • •• Cr$ 1,20
A.Y.IIls.. . . _ Cr$

-'

0,20
Htilll8ro .tr....... Cr$ ',2l

MUDAS

I

'''CORHflO DO POUO"

, Emprê.. Jomaliltica
. "Co...o do POyo" Uda.

o 1970 -

Diret.r
I5ulênio Vitor Schmõckel

-
-,

Fr"ffleres e Orn...enf.',

Laranjeiras, Peeegueíres,
KakiseiroB, Ka0ieiras, Ja·
botícabeíras, etc. Roseiras
Dahlias, Oamélias, Ooni
feras, Palmeiras, ete., ete.

PECAM OATÁLOGO
ILUSTRADO

-,

.

Eoesia Martins e

ADloniil Golioaki

Ele, brasllelro, soltetro, Cópia de edital recebida
lavrsdor, natural de Jara- do cartório do .Rerislro
guti do Sul, domiciliado e Civil tfe Massirandub.,
residente em Rio da Luz,

-

neste E.srado
nesre dlstrtto, f i I h o de Ele, brasileiro, natural
Waller Drews e Gertrudes de Guaramirim, neste EsMaas Drews. lado, domiciliado e resl-
Ela, brasileira, solteira, dente nesta cidade, filho

doméstica, natural de Ja- de José Amaro Gomes e
rlguá do Sul, domlclllede Benta Mathílde Gomes.
e resid�IJI� em �fo da Luz, Ela, brasileira, Dalural
oeste dust�lto, filha de A,I- de Mitssarlnduba, seste
fredo Rel�,ke e Hedwlg, Estado. domicilie..l. e reKrInke RelDke. aideote em Massllranduba,
Edital n. 1.440 de 24/3/71 nellre Esrado. filha de Alex

Laube e Lucia Laube.José Vieira e

Iracema Torioelli

ADiversários:

-"- o sr. JOlé Finta, em
Caribaldi.

JJia 29

Ele, brasileiro, t'lolreiro,
lavrildor, nalural de Jara- Ele, brasileirEI, solteiro,
guá do Sul, domiciliado operário, nalural de Jar..
e residedte em Jaraguá - guá do Sul, domiciliado e

Esquerdo, neste distrito, residente em Ribeirão Mo
filho de José Leopoldo- lha, oesle dislrito, filho de
MutiDs e JuslinlJ Demarchi Amaro Vieira e Irene Bol-
Marlins. lauf Vieira.

-

Ela, brl5i1eira, solteira, Eil, bruileira, solteira,
doméstIca, n.tural de Ilou- ioduatriaria, n at u r ai de
pava, neste EstllS:fO, domi huaguá do Sul, domicllia
cilhada e resideole em Ja- da e residente em Ribeirão
raguá·Esquerdo,' Des t e Molha, oeste distrito, filhq
dislrito, filha de Eduardo de Lino Torioelli e Herta
Golinski e AnDI Ro�chi. Hornburg Torioelli.

Edital D. 7.441 de 24/3/71

E para que chegue ao' CJO

l-lhecimento de todOi mandei
pa�!!ar o pHsente edital que
Será publicado pela impre{]8a
e em cart6ri.e onde será
aiixado' durante 15 dia.5. Se
alguém soubcc de algum im
pedim�ntg acuse-o para so

fins legais.
AUREA MÜLLER GRUBBA

� OliGial

- O Ir. Luiz Gonzaga
Ayrolo, Desta cidade;
- 11k... filha do sr.

Guilherme Moeller;
- & srta. Beatriz Ma

ehade dOI Santol.

Dia 91

EdHal D, 7.438 de 22/3/71

- o jovem Donato, fi
lho d. Ir. Alvino Seidel,
ein Corupá.
Dia 90

Correio do Ppvo
.

,

um Jornal a

� do Pqvp

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

�iÃ�
� Revendedor da �
1 BRAHMA CHOPP I
:

. 3
.

BI em Jaraguá do Sul. .�
J Alto Vale do Itajaí. e, agora �
� tambem integ�an�o-�e na �
I Grande Florlano�obs. �
� onde além do� seus produtos revenderá �
�BRAHMA CHOPP�
C,�r·_'·,,·v ..�r"'''·\'·,c:.····'''_'rv''··.:lU'·':·Dr·.·····.-;.··,,··.. ·.··,:'·.··.·�··,c,·····..,:'··;·.!···��··,··,··.·,G �

Tem cara de motor nôvo,
desempenho de motor nôvo
e custa menos da metade

de um motor nõvo.

'a,raguá Veículos Ltda.

O-Inverno faz lembrar malhas
de algodão, e, malhas de
algodão compra-se m,elhor
·diretamente da fábricae

MAIOR VARIEDADE

l\4ELHORES' PREÇOS
III A R I 5 ,O 'L

, Venha Ver em nossa loja o motor
Volkswagen, recondicionadö pela
Volkswagen.

i::le fica tão nOvo, que v. é capaz de
c:onfundi-Io com um motor nõvö.

Felizmente seu preço evita esta
confusão: custa menos da metade de um
motor nõvo.

Mas faz tudo que um motor
nôvo faz;
As peças originais instaladas e as

recoQdicionadas são submetidas a testeS

- -

os mais variados; que são uma

verçladeira tortura. Mas também, depois
de passar por êsses testes, êle fica
como se fõsse nôvo.
Tanto é verdade, que êle recebe a

mesma garantia que a Fábrica dá .

a um motor nôvo:
10.000 km ou 6 meses de uso.

Se v. gostar, tanto melhor para seu
carro: em 90 minutos, êle vai sair -

de nossa Revenda como um carro de
motor nôvo.

liven/da marechal Deodoro, 312 (fundos)
'araOUá do Sul -:- Santa Catarina , ,

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

,\

E.tado ci. S.nta e.tarl...

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
/

Ayroso Watzko,' requer esrtídão do tempo dlt ser- financiamento. como "Interveniente Saoadora" das
, viço que exerceu o cargo de professora, Renato L'9�tra8 de Câmbio de respcnaaoilidad» pela Prefei·
e Elfi Píazere, requerem certidio negativa, 88 os tura, _ 9inculadas 80S contratos de: financiamaute,
mesmos são ou não possuidores de casa realden- em' especial alienando fiduoiáriamente SB Institui
cial no município,'Rolf Balloqk� requer por certí ÇÕ8S Financeiras que conceder o financiamento de
dão S8 a Fírme Contec Organizações Ltda., é de crito e caraoterizado ao art, 1.° da presente Lei,
vedora a esta repartíção, EdeUra Alice Bruch, na forma presertta pelo Art. 66 e §§ da Lei 4:728/65.
requer por certidão S8 a requerente está regts- Art. 4,°) - Fiea a Prefeitura AutoriZada a

trada p/pgto. de s/impostos, Joio Robertí, requer dar também em garan�ia subsidiária do Financia
certífícar a prova de registros, João Roberti, re mento sob forma de causão ou penhor, parcelas do
quer certificar se é ou não devedor a Fazenda .Impôato Sôbhll Circulação de Mercadorias refereJú8
Munioipal, Arnaldo Scheuer, requer uma certídão aos éxercÍoioil de 1971, 1972 e ) 973, assim enmo
d. eonstrução, Walde-miro Mazu_rechim, requer constituir 811 Instituiçõe8 Financeiras, procuradoras
certidão de eonstrução. , em causa própria, para o fim espE'cial' de receber

do Banco do, Estado da S'8nta Catarina, ou q .•1-_ CONCEDA-SE-
quer outro órgão arrecadador 8 OODlpeteute, as

paroelas do Impõste -Sõbre Circulação de Mer�
cadoeias, até o limite du obri'8,öea contraídas e'

inclusi,e com poderes para substabeleoer.
§ 1.) - Se as quotas meneionadaa qêste arti

go ti,er,.Gm sua denominação- modifioada .on forem
substituídas por outro impôsto, 8sta modifioaç.à QQ
DOVO' Impôst, substituirã a garantia d. pagamento
mencionado no AI t. 4:... '.

- § 2.) - O munioípio se obriga n08 orçsmentoe
dOI eXlireícios de 1972 e 1973, consignar 98rbas
pari liquidação das obrigações estabelaoidas pelo
Art. 3 o nos montantes i'8I'peetiv8I1lente: 1972 Cr$
124.974,00, 1973 Cr$ 93730,50, sendo que no pr.·
88nte exeroício, s8ri di.,penllada a impertância d.
Cr$ 41.658;00 que correrA pala rúbrica 4.1.3.0'- 27j163.

.Art. 51- Esta lei entrará em 9igor na data
de 'SO& pubH8SQão, re9óradas as disposições· em
oontr4rie.

'

Pâlácio da Prefeitura -Municipal dI Jaugu'
aI· do Sul, 17 de março da 1971.

,

fa· Hanl Gerhard Mayu, Prefeito ,}{u_ieipal'- '
,

A pruent" lei foi publicada nuta DiretGria
de Expedient., EliueaQão, Saúd,,, é A.lai.tência �SG
oi.I; aOI 11 dial d9 mi. de março de 1971.

João Mathias Verbinenn, Diretor,

Elvira Gaulke Joesting, estabelseída elo ramo
de cigarros pjatacado, requer alvará de licença,
Deluzan Carvalho Kanzler, requer demissão do
cargo de proféasora, Arno Bsnetta, requer alvará
de licença p/estabelecer se como representante
comercial autônomo, Ademir Paiva Lopes, requer
sl'v:ará de licença p/funcionamento de s/ofici.na,
Arno Benetta, requer alvará de licença p/estabe
lecer 8ß! -éo.mo representante Gom.retal autônomo,
Clara Padri, requer', cancelamento' d. impostos,
Alfredo ßonomíní, requer devoluçäo do Impesto
José Wilson Schiodini, requer licença p/estabele
cer· se como motorista .autÔnomo.

- D JE ,F E R I D O -

REQUERIMENTOS 'DESPACHADOS PELO
SENHOR 'PREFEITO MUNICIPAL

'-

A Vista da Informação como Requer
Petry Silvino, requer aHnhamento e nivela,

mento defronte s/p�{)priedade, e devida licença p/
construir uma obra comereíal, Hafermann Cia.,
requer vistoria e habíte-se, Lauro Sohmitz, requer
licença e alinhamento piconstmie uma ,. casa -resí
dencíal de madeira, Frsneíaco O, Vieira, requer
licença e alinhamento pjconstruíe uma' case de
madeire, Heinz Paupltz, requer vistoría e hsblte-se,
Herbert H. A Hertel. requer vistoria 8 habtte-se,.

Laudelino A. Petry, requer vistoria fit hsbíte-ee.
Dymitri Lament, requer Iíeença e alinhamento pl
construir, uma casa resídencíal de madeira, Ivo
Dalmann, requer licença' pjeonstruír um rancho
de madeíra, Mecânica Diesel Jaraguä Lrda. requer
alinhamento p/elaboração de projeto de constru

çã%ficioa, mecânica, Neves S A. Ind. Oatartnense
de Artefatos de Mad'eira, requer - elínhamento ,8
nivelamento 'p/ampliar I/indústria, Waldemiro B8'r
tel, requer licença p/construir s/casa resídenctal,
Dolcídío MeneI, requer vistoria e habíte-se, Rubens
Nicoluzzi, requer alvará de habtte se, Oswaldo
Kretschmer, requer licença pjoonstrutr. um puehs
do de madeirá, Fi'bio Valentim, requer alinhamento
p/constrUir ./cala residenciál, José Schmitz, requer
nivelamento e alinhamento p/a construção de uma

entrada de veiculo motorizado, Tereílio Belarmino,
requer licença picon.truir um rancho de madeira,
Pedro Fodi, requer licença p/reformar s/iostalação
saniJáris; Aroldo Grosklgll, requer licença e ali�
nhamento p/construir um m,uro defronte s/casa,
Paulo Hübner, requer licença e alinhamento p/
construir uma casa de madeira. Francisco O. Vi- Indústria 'e Comércio Ewald Uda., tendo

lira, requer licença p/coBstruir uma casa d,e ma., terado o contrato locial requer qUI ae digne
I V·· l' / t' ,zer a' respectiva anotação. .tleira, vo leIra, requer lelnça p coos rUIr uma

Jarawuá do Sul, 09 dá marAo de 1971,casa residencial de madeira, Agostinpo F.rrari,.. y

requer lic�nça p/construir um rancho de madeira, .

Aldo Lutz ßuzzarello,' requer lic�ßça \p/edUicar , Portaria ß, 03-
um galpão de made.ira, Mecânica Diesel L_tda., ra: O Prefeito MUDiGip.'l da Jaraguá do Sol, Ka
quer licença p/reformar um ranchQ,. HoráCIO Pradl, tadq d_ $ànta Oata.rina. no nElO e exercíoie da �.II DECRETO N. 212reque.r licellçâ p/demolir 8 reconstruir fl/oasa r8· atribuiçõea ,R E S O L V E: ,_.

liiidehêial de 'm-"uteirã; bem como ;�lin�8men�o � ,n.s'ignar, comi.lão oomposta do. Sra. Joio O Préfeito Municipal de Jarl"'" do Sal, Es-
nivelamento, cH'érta' Karaten, raquer -8linham�nto M'atbiaa V.rbiuéJiD�; Mlfrio. Kro'tz,soh é A'nl'ôI1,jij' Ma- tado"de ,'S'alda GUarina, DO �íO e e:l:erofoJo de lú/a"
pIoon_trulr UlD' 'lOuro de alvenaria, Floriano Stähe- _haf,u'd ,para, sol)" a· p,re;lIi,dê'l1cia do primeiro, proca-' fltriba:içõeA-e d'd"eonfar-lBidadf! com 'o ,perDlUid-o no
lin, requer vistoria e' habite-ie, Ad'oU., Sohiodini, deram a abertura 9 julgamento dOI dQcamentol fi art. 6,· Item I da Lei n. 281 de 26 de Ootubro de
requer vistoria 8 habite se, Jo,rge Ersehing, req';ier propostas conforme ,Edital de femada de Pretos 1970, Decretã:

/

licença p/a inltalaçio ,de um� vitrini, ErwlOo n.· 02'/71, de 23 .d� fnereiro d. 1971. 'Art. 1.) - Fica SupJementadl na Importâ,noiaGraok6w, requer licença p/construir o mElio fio Comunique-se • Regi8tt. se. d. Cr$ 4500,00. (Quatro mil i quinhentol cruzeiroI),em sj-propriedade, bem como alinha.mento e niv8- Prefeitura MlInieipal çle- JaragllA do Sal, 10 de a dotação 3.1.3.0-11/115 do Ortamento Vigente, par.lamento, Laudeliõó A. Petry, requer Ucença pl março d. 1971.
_

_ atender de,sP.Ui, com o pr.enchimento de Cadas-construir 'um ranoho d. - madeira, Valentino Ru-
" Hanl G81'hard Mayer, Prefeito Municipal tros de Propriedades ,Rurais.brecht, raquir licença e. alinhamento· p/con.truir Art.' 2.) :_ Par� atá'nder a Suplementaçãouma càsa de madeira, Augusto Lind.mann, requer Portaria n 04

1· 1" h t / t' '8a resi .
'

constante do A-rt.-l., fio. reduzido" do me.m� va·IcenQI1 e a In amen o p coos rUIr uma, ca .

O Prefeito Munioipal da Jaragllá
'

do Sal; EIiI;' Jor a Dotação 81.4:.0-12/73 do Or,amenlo p.ra 0"dencisl de madeira, Lauro \Vendod, requerlicença tado d. Santa Catarina, DO UIO e exercício de Baas Correntp Exereicio. \

p/oon�trnir uma casa res!dencial de m�d8ira, atribui'çõe. R E S O L VE:,
.JOãOZlDho Sc�euer, raquer.lIcença p/constrUIr uma Desiloar, ctilmisdo oomposla dos us. Mário Ar�� 3.} - �lt8_ d,eoreto -entra em .'lgO�, _nacasa res�den�lal de �,mad'Jra, �lberto Dalm&rc�, Krutzseh, Waldemiro 'Barlei e' Antônio Mahfud pa� ,data de �u� pt.1bho��ao, retOladas a8 IIhsp081Ç08S

requer v�8tor�a e habJ�e·s\:}, Otá�IO Colodal Pas8a�l, ra, sob a presidêDcia do primeiro, procilderem a _em contráriO:
: reque� vIstOrIa e hl:lblte-.�, MIlton A. �,tang., r,,- 'abertura e jldgam9Dto dos documf!lntos t'I propoi!lt.s ,

Prefeitura Muniei,al de Jarágu' do Sol, em
qu�r luumça bem como �!IDhamenro e !llve.lament? 'conforme 'E'dital da Concorrência Pública 0,° 02/71, as de' março de 1971.plcon8tr';lir um muro de tl}0IOI" Venânc10 NI.ColUZ�li, de 22' de fe'9�r8iro

M

de ,1971..· Hans_ Gerha,rd ,Mly.lr, Prefeito Municipalrequer h.cença p/constrUIr uma casa, retnde!l0Ia, l

Com'umqae·se e, Regls're·." O Presente' Decre'o foi pilblie'ad'o Duta Dire-de madeIra. Leopoldo. Bruehmueller, reque� hcen
Prefeitura Monicipal de Jatagu do Sul, 16 de tor,ia d. Expediente, Eduo8nio p Assistência S"oGial,ça, alinhamento e nlvela�ento ,p/c.onstrUIt �ma marto de 1971.

�
, y

casa r.sideneial de ma�eIra, 'LeoDllla da SIlva, HIOI Gerhard Mayer Prefeito Municipal
aOI 03 di81 do mê. de lIUIrÇO d. 1971.

-

flque'r vistoria e habittl�8e, Despachante e lagofos
• João Mathias Verbineol!-' Direter em Comissio

"Judi", requer vi.toria e habite-se.
, Let' ß. 297

- C E R T I ;F I QUE· S E -

Dispõe _ôbre 8,tJisição de equipament08 n====:;:==::=O===========iiIDgO e lIsa Borohardt, requerem por certid�o Rodotiárioi 8 dá ,outras providências. n 'n8e ambas aio 01.\ nlio pOIiJlmidor�8 de c&sa próprIa, Hans G.rhard May.r, Prefeito Muoióipal de Escrl·to�rl·o Jur�ldl·CO Conta�bl·1 IIHamilton Oarcia, requer., n.o de todos alvarás, e Jaraguá do dul, Est!Jdo de Santa Catarina, no UIO II ' .,'
"

,

"

-,
,

Ie é ou não devedor a Fazenda Municipal, "Jairo a exercíoio de Boas .&ribuic,ões. n .,.
"

.

. .

�

II
e Mariza Wiest, requ�rem 08rtidão' de não possui·

M'
FSQo 88b!r I todos �� hlbit!lnles dêste �ll�i, II ' II .

rem casa própria, Consta.ntino ,Buzzare}lo, requer tUplO que .a Dam.ara MunIcipal apl'ovoU � eu saDCIO' II Max Roberto Bornholdt IIpor certidão se (') requerente e ou nao àevedor- -no a segamte leI:
.

'

. . .
'

. II IIem relaçãa de impostos, João WHly Myszka, requer Art. 1.0) -'- FIca o PrefeIto Mumelpal aoterlza-
II Luiz Henrique da Silveira IIcertidão de oon1llge� de ttH�PO de serviçol p�fi�8 do a lldquir.ir por. compra di�8tamente do f�brican· ,

de direito, Augusto Demarchl, requer por eertIdao te OQ S9111_dlstrl.!>uldorr ex�luBIVO para' �e.t9l�08 de II - A D 'V O G A DOS II
o pagamento dos impostos efetuado8 � esta repar- oónrnr.Vllçao de estradas de rodagem Dlunlc�pal', uDla II

'

II
tição, Erwin Gessobr, requer por certll:!io quando Motonn:el}ac;tora m�rea Huber. Warco �odelo }O,D. II IIfoi efetaada a baixa de A/firma,' Rod.oUo, Kohl�ach, Art. 2,°) - F,lca o.Prefeito autOrizado am.da a II lTl1l1\1fl\ l1\rThiWlrNtr tfl\� Vr.T A lO> tr A�� IIdesejando r,einvindiçar junto ao -Instlt�to_ NaCIonal c�otr8tar emp!é,stllDol ]lInt� à Emprêsla d. FlORn· ,', 11 llJI\ijI l1JI\Ull.V1l1[!�f\l:n:\lJlu) ,Vf �1l\.\l:n:at� IId. Previdência �ocial, requer por certldao a prova Clamantos, Credito. e Inustlmentol, bem como Es-
do inicio de s/atividâdes, Artur Kanzler,. ret\I�er tabalecimantos Banoários EI ou Brsncoi de In9�sti- II ,Contador Jl
uma certidão da construção de 8/oa�a reslden�lal, mentOl, I COlD Garantia de Alienação Fiduciá-ri.. II" -, II
Procópio, de Paula, requer uma cer�ldiio �e Ba�xa, Art. 3.0) ,..;;. OI contratos de Emprélltimos e fll Regislro de Firmas IPI RMáhnke & Cia. Ltda., requer certldlio negatIva, Abertura de � Créd,ito a usuária tlJomo garaDtia d. II "Nelson Hann, requer certidão da construção de s/ Alienação Fiduciária,. 8 s.r firmada 'com as citada. Escrilas Fiscais Imp. Renda
easa residencial Antônio Furlani, requer certidã� ioltitoições de crédito fio.,nce:iro, importará DO 9a' U '_, II
da' construçio d� s/oa8a r�lid,eneial, -F!rma' Mo, lor de Ort 260.362,50 (DUZENTOS E �ES8ENTÂ II ,Contabilidade ICM II
desta Hansen Kamehen requer por ce'rtldão 88 é MIL, TREZENTOS B SESSENTA 11 DOIS C:RU· ti· II
ou não'devedorä' a Fa��nda Municipalf bem c��o ZEIRO� E CINOqE�TA CE�TAVOS), fin�ncia.do II Defesas Fiscais, INPS IIcertidão negativ., Jairo Wiest, ,req.u�r certldao pelo .prazo �e., ,30 (trinta) meses: O PrefeIto fica II I II'" �negativa, Sofia Kaiser, reqoer certlfic�r q\l! a aU'0r.I�ado a fumar contrato. aoeltando �l'usul�s e

JI FGTS, ,'I'
'"

mesma compar�eeu a Prefeitura _p/pagar o�. trlb�. condlçoeB, assomlDdo '2s ônll�.8 encargos flnanO�lros
,

'

,

' ';'
tos rfte. o exer�icio de 1971, 8 qUI:! o refer�do .lá d.eoorrente. da op6raQa�, amltlDdo NQtas Proml!lli6 II Av. Mal. Deodoro 210 JI.
tinha sid. pago por- terceiros, Renato :8 Elfl Pla� rla� De "alor do� .ref-Eldos e�.�rgos, QU parte d�les, II '"
zera, requer certidio nf'Jgativa, Arno Tow., requer aceitalldo a p�r�l�npa'�ao de �l��k S.A., ,EqUIpa·", "

' numa oertidio de c9nstrução, Maria de Lurdes ID8stos Rode'l'rloB • IndustrIal. "no conlflUo de ._========0==========.

Henrique Joio Küster" requer proceder a

devoluçãO do Imposto Terri,torial urbano, Antônio
Ro,a, tequer Ucença p/construir um mausuléo.

'_ A V E R BA· S E --

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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FONTES VIVAS TEXTIL
Entr.vl�tando. os Antigo.

,
por Irei AuréHo SMzer - Niterói (RJ) Edital de. Ooavocaçäe

.

SILVIO PRADI (I) São couvídados OI' srs. acionistas a se reunirem
Tioha 40 dias de ,ida quando veio ao Jara- em assembléia geral, BllraardinArl. que se realizará em

gq'. Nasceu no Rio Adda e canta atualmente 71 Bua sede socíal, á rua CeI. Proe. G. d ...Oliveira, 285,
anos. O dia do naitcimeDto? 24 de maio de 1899. à8 10 horas, do dia 30 de abril de 1971, para delí-

Seu pai Ferdinando Pradi, possuia proprieda- berarem sôbre a seguinte ORDEM DO DIA
de Da estação nova da estrada de ferro, fendida 1,) Aprovaçio do relatório, balaneo e conta
depoil ao Henrique Marquardt que comprava tumo lueros e perdas, referente ao exercício encerrado
que era terreno. Deu-me boas informações, especi- em 31 de dezembro de 1970, apresentados pela
almen te no que talila a vida religiosa do Jauguá. diretoria, cem parecer do Conselho Fiscal;-

Aqui por perlo huia 8 Capela de Molha; 2) Delíbsraçãe quanto ao destino do Saldo a

ponto de missa ao Nicoluzzi. Do Bettoli ouvi dizer Disposição da Assembléia;
isto ficu. á mio direita da propriedade de leu 3.) Eleição dos membros do Conselho Fiscal e

pat, o João Bertoli, da diligência a Blumenau. respeetlvss supleates 'para o exercício de 1971 e
Emílio SilYII conta-me da existêneía ali dama Oa fixação de eua renumeração;
pela dedioada a S. Roque. Bartoll confirmou. Como 4) Propostà' da diretoria para aumento do
não sneontrel DOI documental aludo algama à capital e consequente alteração dos estatutos
ela, deduzo qua não tinssl sido provisionada. DB'i sóciais;
que no eDiârio» de frei Lucíníe Koste, occirre o 5.) Outros aesuntoe de interêsle social.
nome de Nicoluzzi. Ponto de misaa, poil. A V I S O

Acham 8e à dilpoliçAo dos senhores acionistasPradi fala da missa na casa do sr. Joaquim desta lociedade OI documento. à que •• refere o
- Dias, fanoro80 eatélice, cie S. Francisoo, que me Art. 99, do decreto lei D. 2627, de tI de setembro
rua ao Waldeqlu Rau. Sil,io Pradi lembra-se que ti 1140
o padre (naquela época erara OI franciloauo.. de

e

J
.

á d S I 8 d f
.'

d 1971
Rodeio) deu-Ih ... as botai para brincar d.. urant. a

aragu 9 u, 1 e eveulro e '.

Gerhar. A. Marquardt, Dir. Presidente
mis.a, não ficasse a chorar 8 ,erturbar Olil fiéis.

i
Olavo Marquardt, Dir. Gerente

Ao 'empe do Padre Ernesto SchuUz (1910 a ,I Joio B. Prim, Dir. Oomercial
1912) ,comI90. a derrubada do mate no terreno da Fausttno Ro_á, Diretor Téenlee
igreja atual. P. Sohllltz comandata a tur". dOI
derlubador61 oomp.ata· de Domingos Schicehst,
Domin.ol Rech, �'raAnz ihyef. O quarto vinha por
eonta e a selde do Angelo Piazera.

,
I

.A. la. eIRa dOI padrel, alugada já pelo Padre
Ernesto pertenoia 110 Marquardt. Pagu. 30$000
por "�IiI.

.

Posteriormente ali 88 abria uma farmácia: era
do Hromatka, oriundo de Join,ille e genro do
Delit.ch, da I farmáeia de Join,ille. (Hromatka
contratou a estrada do 'Molha a Msssarallduba
quando foi BSlI8ssinado- por um dos trabalhadores).
Joaquim Dias mudou' 88 de JanguA.

I
. (Continúa na próxima edioão)

c O ri f'l i los,'

,

Companhia 'Máquinas f A I'A C
, '/ C.a.C.M.F. 84432.087/001
'" ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

(a) Milton Cunha
\

- Juis de Direito-
Confere com o original, do que dou fé.

São convidadol 08 senhores acionistas delta Jaraguá do Sul, 8 de março de 1971
lociedade, a· se' reunirem em assembléia geral Amadeu Mafhud, o Escricio
ordinária, a realizar-se na sede social, à rua Cel. x .............-" ...-- .........-......-- ......-----.
Procópio Gomes de Oliveira n. 387, nesta cidade, ! " I
de Jaragaá' do' Sul, no dia 17 de abril vind,ouro, 1 A t e n 9 • o ! \ !à8 9 hQras a�ir:e� dd:l::rarem sôbre li

seguinte'l F a r m ,á c i a ,C e n t r a I I
1.) Leitura, exame, discussAo e votação do relató 1 !rio da Diretoria, balanço geral, demonstrativo da, comunica a lleUI clieotes e amigos que ,
conta de lucrol e perda!, parecer do conselho , transferiu suai iDiltal'açõe$ pafa a Avenida '

fiscal, refere\ntes 80 exercicio 80cial encerrado em 1 Getúlio Varg�s, 198, entre a Com. e Repres. J
31 de deumbro de 1970; i de Máquinas Agric'o!&IJ "Tobatta" e Vasa 1
2,) Eleição dos membros do conselho fiscal e res 1 Pernambucanas, eaperando continuar mere· i
pectivo& suplentes e fix89ão dos honorários;

.

'I cedor d. vossa confiança e permanecer ao i3.) Preenchimento das vagas da Conselho Diretor, i inteiro dispôr dos prezados senhores. 1com aJteração parcial dos estatutos; ,

_ ••• - t·4,} Outros aB8unt08 de interts815e social. !
AVISO J Achtung! t

Acham'le à dlsposiçio dos lenhores acionista. i Zen t r a I A p·o t h· e k e !
d••ta 150aiedada, na lede social à rua CeI. Procó- i t
pio Gomes de Oliveirà 387, o. documento. a' que i 1

f r 99 d d tI' 2627 d 26 teilt seiner vornl'hmen Kund�chaft mit, dass tS8 re ere o ar ]go o eere o 81 n. • J die Inatalationen der Apotheke jetzt an derde setembro de 1940, relativoe ao exercício social J Av. Getúlio Vargal, 198, zu finden lind, tencerrado em 31 de dezembro d" 1970· , zwischen der firma Com e Repres. de 14á- ,
'\ Jaraguá do Sul, 10 de mSl'eo de 1971. , ,

. Wilbelm Laufer, Dir. Presidente i quipal Agríeolal "Tobatt," ,und Oas'al ,Per- !
CPF 004,351,109 i D�mbuc8na., .wo weiterhin gute bllldienung J

Hsrt.tld Birckholz, Dir. Superintendente i zu erwarten 1st.
\ ,I

CPF 002.921.259 ..... ........._�----....

Carne queimando
ferro esquentando
oriança chorando
cachorro latindo
visita entrando
mendigo .hamando
curo ronoantio
cano forando:'
8egôto en tupindo
trofOada rombando
ladrão aI.. ltando
marido ehingando
telhado furando
chufa pID8'ando
feijão cozinhando
rádio falando
telefone looando
luz Bpa.ando
gá8 aoabando
mato oresoendo
flôrel!l murchando

CYR US- S.A.
CGCMF D. 84.430.602/001

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
-,

I, Anésia
., '

Caminho rete ...
Caminho sinuoso ...
Caminho íngulme .••
Caminho que une pessoas .•.
Caminho que aproxima 08 esf.ra!!geiros ...
Caminho Que conduz os homens
ii um termo longtnquo e,invis!vel ...
Caminho,
Dize-me o porquê das' luas voltas.
Por que tanIa mudez?
Por que tantos mistérios?
�nlio Dão percebes que rambem eu .

rne vejo assaltada de imperiosos porques?
Nãe vês que Invente 81i11lhos .

c

pare corrigir o meu itinerário?
Dize. rne pare onde me ccnduzlrés.
O número des dias qUI percorri

"

aproximou do termo ii minha vid•.
As oades da tnlânela se perderam ae longe
nas brumas do passado, como vales que se

contemplam nas almras.
Ji não estou &!O nível
dess&! existência anterler.
,são lueontévels os pl8:50S que dei.
É rude a minha t.refa:
subir, descer e penar
sob o pbg da f.diril.
Não é fácil ser fiel ilO caminho.
Cristo disse: que os cemrnhos tortos
deviam ser endireitado•.
Deve haver um caminho que vá em linha reta.
etravés de tôdas 8a criaturas, ilté o CRIADOR.
Deve haver uma maneira de considerar, as coisas
mele disp.aratildas e vulg.res,
de modo ii descobrir nelas
AQUELE que, iii fêz.

Edital de Praça

galo cantando
meias furando
bêbado caindo
dinheiro faltando
gado berrando
gato miando
morto tombando
entêrro passando
cemitério lotando
muado aeaba'odo
paciência elfOtando
confusio terminando
acabo cantando.
Feito pelos alunol do

2.° Normal 'Divina' ProTi
dêneia.

I

.

O Doutor Milt,," Cunha, Juiz de Direlto da
Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Sant� Ca-
tarina, na forma da, lei, ete... ,

Faz Saber a todolos que O· presenta edital Comilrca de Guaramirim
de praça, com o prazo de vinte (20) dial, virem

Ed"t I d C"t
-

eu dêle eonheeimento tiverem e interelsar possa, I a e laça0
que lerá arrematado por quem mail der e lIIaior /'

lance ofereeer, em frente às porta. do Edifício do O Doutor Neslor José di! 5i1veira. Juiz de Di-

Forum, RI �il 6 de ••ril ,Iada.ro. às 14 horls, os beu. reifo da Comarca de GUlr.mirim, Estado de ,santa

penhoradol a Nerson Lebmann, na ação executiTa Catarina. na forma di lei etc ...

que lhe move Altomàrio Bauer, abaixo descrimi. FAZ SABER a todos qUlIntos o presente' edilal
nadol: com o praz0 de frinta (30) dillS virem, dêle cODheci-

1,.0) __ Um/Automovl'!, marca "FRAZEa. ... ano menta .Iiverem. ou ,int,er�ssar PClsla, que por par!e .de

de fabrieaçio 1949, motor n.• FG2264M853222, mo ... Vahmtl.� _VOIPI, br�81Ie!ro� caslldo, lavrador, r_esl.den!e
vido a gazQlina, 6 cilindrol, 11� HP, eôr verde e domICIliado no lugar 1. Braço. do Norte" Mumefplo
cintilante, sodan, para 5 pessoal, certificado de ,de MilSsarandubö. nesIa Comarcl, atr.ves. de seU

propriildade n,O!7780i, avaliado em Cr$ 1.100,00. pr�curador Dr. ��JOoltio M.ur�ra foi r�querldl um�
2.0) _ Uma Piltola, aemiautomática, marca Iça0 de Usucaplao d.e u� Imovel locGhzado -em 1.

"Savage" Americana, calibre SI, n.• 9�337, Registro �raço do Norte MUOlCiplo de MassGrandu�a com ..

B • 1325/68, cabo de malsa, avaliada em Cr$ 400,00. area de_ 1 860,00 metros 2, com IIS segulOtes con'

3.0) _ Uma CoJeçio de livrol-l O volumes - au frontafoes: Frente, co� �!trada Gerli, com 31 me

tor "Karl May", eneadernadel,avaliada em CrS 200,00. tros, fund�a com o. Rlbelrao,. com 31 m. de um lado
com Avelino e OldlDG Derem. com 60 metro., e de

4.0) - Um Motorelétrico marca, "WEG", 3/4 outro lado com Valentin VoWi, com 60 metros. Feitil
H.P:, com 1.700 RPM" monofá.ieo,· 110/220, série a JusIificação Prévia da posae foi julgada PROCe.,
14, L49026, .om bomba dágua, avaliado em 2120,00. DENTE por sentença. E para que chegue ao conbe
'rotaI CrI 1.900,00. cimento de todos e nfio possa DO futuro ser alegada

, Assim serão os referidos bens arrematados ignorância, mandou expedir o presente edital, que
será dfixedo DO lugar de costume e publicado na

por quem mais der e maior laBe. oferecer acima
forma dá lei. Dado e pdssado nesta Comarca de

do preço da avaliação, podendo ser t.lxaminadol, .Guaramirirr., no Cartório do Civel e Anexos, aos
por quem interê••e tiver, em miol do sr. Depoli Irês de março de mil novecentos � aeleota e URl. Bu
tário Público "adhoc", desta Comarca. E para que (as) Ralf Fallin, Elcrivão, o datilografei e subscrevi.
chegue ao conhecimento de tod08 e de quem in-

. (as) Nestor José da Silveira, juiz de Direito
teressar pOlIa, foi expedido o presente edital, que C E R T I I) À Osará afixado ao local dfl costume,r às portas do
Forum e publicado no jornal local "Oorreio do Certifico que II presente cópia confére com o

POTO". Dado e paliado nelta cidade de .Jarl'.guá' original do que dou fé, ..

.

do Sul, aos oito dia. do mês de março do ano de Gí.larl!mirim, 03 de março de 1911

mil novecentoH. e letenta e um. lu, (I) I.adeu Malhld, . Ralf I"altin, Escrivão

Hscrivão, o lubscrevi.

Edital de
I
Leilão

O Dr. Milton Cunha,- Juiz de Direito da Comarca
de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Cata'rina, oa

•
Forma da Lei,. etc.

Faz laber a todos
I

quanto êste edital, com o

prazo de dez (10) dias, virem ou dêle notícia tive
rem, que. no dia 16 (dezesleis) de abril próximo,
à8 10 horss, em frente à porta principal do Edifí,
cio do Forum o móvel penhorado à executada
IMOBILIÁRIA 'BRAZIMBRBS'LTDA., na ação exe

cutiva que lhe mbve Indústria de Madeirai RudoU
S.A" e abaixo descriminados: -

a) UMA BETONEIRA, marca MENEGOTTI,
acoplada com um motor marca "Kohlbach", de 2

HP, N.O 210803, 220/110 W., avaliada em Cr$ ,950,00
(novecentos e cincoenta cruzeiros).

-
.

A Tenda em leilão será feita a quem melhor
oferta fizer. Em virtude do que, com fundamento
no art. 15. e seU8 parágrafos, da Lei D. 5.474, de
1807·1968, que dispõe lôbre as duplicatas, foi ex
pedido o presente edital, que será afixado no,local
de costume e publicado na imprensa locaI. Dado
e pas.ado nlilsta cidade de Jaraguá do Sul, aal

quinze dias do mês de março do ano de mil nove
centos e setenta • um. - Eu, (a) Amadeu Mahfud,
escrivão, o sublcrevi.

<a> Milton Cunha, Juiz de Direito'.
Confere com o original; dou fé., I'

Jaraguá do Sal, 16 de março de 1971
O Escriväo, Amadeu Mahfud

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



CORREIO DO POVO Sábado 27-3.71 Peglne 3

EXtrav i a d o Edital dePraça com o Prazo devinte dias
JARAGUÁ VEíCULOS LTDA., sito à Av. Mal O Doutor Nestor José da Silva, Juiz de Direi.

Deodoro da Fonseca. fundos; nesta cidade Jaraguá to da Comarca de Guaramírim, Estado de
do Sul 80-, declara para os devidos fios que foi Sánta Catarina, n� forma .de lei, etc.. ,.

.

extraviado o Oertificado de Propriedade do Veiculo:' Faz Saber a todos quantos o presente edital
Marca: Volkswageu, ano 1966, cõr: Azul Atlâotico, com prazo de vinte dias virem, ou dele conheci
Chassis: B6-265348, Placa: 1091·65, Motor: B 352.760 mento tiverem, que no dia-29 de março do cor-

36 HP e 4 cilindros. rente ano, âs 10 horas, no Edificio do Fórum da
Jaraguá do Sul, 25 de março 'de 1971 Oomarea, o Oficial de Ju.stiça que estiver servia-
Jaraguá Veículos Ltda. do de Porteiro dos Audttõrtos, levará. à púbhoo

__ pregão de venda e atremateção, ft quem mahl der
e maior .Iançe oferecer acima da re-pectiva ava

'Ilação, os bens abaixo descritos penhorados a Car
l-mo Brandt, .nos autos" de acão executiva que lhe
move Malharia Irveitex S/A :

1) Uma geladeira marca .Consul, pequena. usa
da, a'hliada por Cri 150,00 (Cento e cinquenta
cruzeiros)

2) Uma maquina de lavar roupa, usada, ava·
�

. Iísda por Cr$ 50,00 (cinquenta cruzeiros)
C I U b ca A t I e t I- C o 'B a/e p'e n d I- 3) Um terreno, situado na Rua Athanasio Ros.,II

.

nesta cidade de Guaramirim, com a area de 465.
Assembléia Geral Ordinária metros quadrados, edificado com uma pequena

.

E DI T A L D E C O N VO CA çÃO casa de madeirá, registrado ne Registro de Imö
veis da Comarca de Jaraguá do Sul, sob n. 28.501, -

Ficam convidados os senhores membros do Livro 3·0, avaliado por Cr$ 2500.00 (dois mil e
Oonselno Deliberativo, a comparecerema uma As quinhentos cruzeiros) Dos autos não CODsta ne-.
sembléía Geral Ordinaria, à realízarae Da séde nhum recurso pendente de deeísão
social à Rua Seme Mattar, nesta cidade, às 20 ho- E para que nínguam possa alegar ignorancià,
ras do dia 31 de março de 1971, afim de delibera. mandou o MM. Juiz expedir o presente edital, que
rem söbre a seguinte ordem do dia: flerá afixado no lugar de costume e publtcade na

1.0) Prestação de Oontas da Diretoria; . forma da leí.
2 O) Eleição da Diretoria, para o biênio 197J/73; Dado e passado nesta cidade de Guaramirim,
a o) Assuntos Díversos. Estado de Santa Catarina, no Cartório do Orime,
Não havendo número em primeira convoca Oivel e Anexos, a08 dois de março d. mil nove-

ção, realízae-se-ä uma assembléia, em seg.nda centos 8 seteata e um. Eu, (sa) Ralf Faltin, Bs-
convocação, meta hora após. erívão, o datilografei e subscrevi.

Jaraguá do Sul, 18 d. março de 1971 Neater José da Silveira, Juiz de Direito
as. Arno Henechel-Presídente. CERTIDÃO

'
.

Certifico que a presente cópia confere oom
o original de que dou fé.

Guaramírím, 02 de marc;o de 1971
Ralf Faltin, EscrivAo'

696.397,60
1.692.534,86 �================�====='!.

:-------_----------_

Vendas à Visla e à Prazo,
Vendas à Visla e à Prazo
Loja, R e. c e i III s Diversas,

\ I
...............

--------.-..----�I���:��:I:::�:�d8:v;d�� . 1.174.!34.10! Contribuinte do Impôsto de Renda I
696.397,60 Jaragná do Sul, 31 de Dezt,mbro de 1970 l J

1.692,534,86 Edison Jahn _ TécDi:Oe�� ���il��il����oC�C�S� I Você já fêz sua "Declaração I
Demonstração \da CGDta de LacrGs e 6080· DBO·SC 2768 � do Impôsto de Renda? I

I Parecer do Conselho Fiscal l \

'.
- JPerdas em 31 .e dezembro de 1978 I

ilibl'IIS o. membros efelivol do Conselho Fiscal da

I Na-O de·xe para a u'ItI·ma h"ora'Marisol S.A. Indúslrid do VesfulÍrio, procederam a
I .'. . .

Despesls de Fabricação,

IDespesas AdminilSlrativas, derllhado exame no �aldnço Gertll, Demonafrillivo dll Comece, desde J.á, a fazer a
Despeaas de Vendas,Delpa-- Conta de Lucros e Perdas, demais contas e atos da

las de Vendas Loja, Fundo direlorill, -relativo GO exercício encerrlldo em 31 de l sua "Declaraça-o de RendI-_ �
de Depreciação, Fundo de d�zembro de 1970 e enconlraram perfeita ordem e l �
DI

- exalidão

I iF::��iaÓ:�eai�r��vaci=�f::� Por isso, recomendam que a Aisembléia Geral lQentos" do Exercício de 1971
lOS, Fundo de Raaerva Le. OrdiDária dê sua torai aprovação. �

ral, Fun do Manulenção larasruá do Sul, 27 de ftvereiro de 1971. �
.

IC I d G· P
.

. Irio C. Piazera

I
\

.

'I'·apila e Iro roprlO e �

Oflo KUISC.her de Oliveira I' Colaboração do "Correio .0 POVO'
.

ISaldo à Disposição da As·
Luiz Ferreira da :Silvasembléia 1.174.234,10

Credills Conselheiro. --------.......__,---

Marisol S.A. • Indústria do Vestuário C e r t i fi ca d o
C.G.C.M F 84. 429752/001

RELATORIO DA DIRETORIA
Senhores Actonteres.

Temos a salisfação de submeter ii apreciação de
V. ôas. o Balanço Geral, Demonetreção da Conte de
Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Piscai, rele
nvos ao exercício encerrado em 3! de dezembro de
1970, consoante disposições legats e esreturértes.

Duranie o exercício findo, aos.. maléril prima,
fio de algodão. sofreu eumearo de alé 100%, sem

Ique noesoe preços de venda pudessem acompenhar
rsl evolução.

.

Na contingência, vimo-nos forçados II assimilar
grande parle da elevação dos, custos, medianie me·l'Ihoria da nossa produrtvldade, oblertvo plenamente
alcançado.

Dearecemos equí, nossos agradecimentos aos Iun- --

cionários, representantes, eclontstas, estabeleclmenroe
bancários e a Iodos equêles que, de uma ou outra
forma, colaborerem na conaecussãe dos noeeos oble
tívos.

JaraguIÍ do -Sul, 27 de fevereiro de 1971.
Pedro Donlnt''- Diretor Gerente

Wigand Hasse - Diretor Técnico
Werner Schueter - Diretor Finªnceiro

Precisa-se
-,

Técnico ém Contabilidade recém- formado
I

.

Companhia Máquinas Famac

\(\
SalanGo Geral encerrado em 31 de dezembro de 1970

ATIVO
Imobilizado

Maquinas e Pertences, Per
ramentes, Môvele ,e Llrenst
siltos, Instalações, Imóveis,
Construções e 6enfeilorias,

,

Marcas e Patenies e Veícu
los

. Reavaliação do Ative Imo
bízsdo "

Disp�nl,el
Caixa e Bancos

Reallza,el I clrlo prazo
Devedores por Duplícataa,
Devedores Loja, Valores a

Receber, Cheques em Co
brança. lnveménos, Almo
xarifado e lmpõsto de Ren
da a Compensar

Reallz*,=1 I 10RDO \ prl�. ..

Obrigllçoes Bletrobras,Obrl.
gações TrlbllJhislas, Depó
silos Caucionados, Brades
co (} -: GlITaDtida .

�
.' e�DI1''O

de Previdência d08 Bancá
rios
Inllslimenlos

Sudene, Sudepe, Bmbralur,
Decreto·Lei 167/67, Adicio,,:
nal BNDB, Darlicipação em

OUlras Bmpreslls, Fundesc
e RefioreslarrJenlo

Resallados Pendelies
Despesas Diferidas, Prêmios
de Seguros II Vencer. Imo·
bílizações em Curso

Compensaçio '

Conlralos de Seruros, Bin
.. cos Clã. Cobrança, Bancos
Cid. Caução e Ações em

Caução

\

212.898,78

M062,29 265.961,07

49.295,17

lThr o Iuíz. de
�_.

ADVOGADO n08 fôros de

Slo'-Paulo - Guanabara - Estado do Rio d.
Janeiro - Brasílía.

Processamentos perante quaisquer Mi.
nistérios, Autarquias e Repartições Públicas

.

em .geral.
_

.

E8critório CaD'ra I.
,-

.. - '" ....... �.:.:._.;.- - ",
-

Avenida Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303
12.978,U (Fone: 52-189�)

ZC-39 ..

i
�

Rio de Janeiro .' i
.

�
Be_do da GUAtiABARA

�
5�.970,J8 ============;========='"""ii

i9ã.ãã4,71

18.60�,11

Aceito alunos para Piano
Maria Salete Zimermann
Rua CeI. Emilio Carlos Jourdan, 72

Jaraguá do Sul Santa Catarina

PASSIVO

330000,00
65.843,23 ã96.843,23

DiP. ReiDOldO-;;:'::'�
� .

. II ABTOGA.. �
l ' Escrit6rio ao lado da Prefeitura

L ,��.:__�PJt::]

Ião Ellglrel ,)

Capital Social
Fundos e Reservas livres

EliDI,el leurio prlzo .

.

BancQs Cta. Descontos, Im-.
poslo de Renda Relido nll

Fonle, Valôres a Pagar, C.
C. Fornecedores e C. C.
Represenlanles
Ellglvel I 10niD prazo

Conlas a Pögar C .. C. Só
cios ,e Saldo à Disposiçio
da Assembléia

Cempensação .

Seguros Contratados, TUu
los em Cobrança, THulos
em Caução e Ações Cau·
cionldas

458.603,18

28.802,01

r--;;';;�
mantidos pelo artista FELIX LIDUMS iRua Preso Epllíclo PeSSOi. 932/934: - �arago' do

�8ul. Desenho artistico; - Pintur.; - Mode
lação em Couro; - Gravuras em madeira .

Reserva para vagas das 14 às 16 horas

'1 di'ària·mente no enderéço acima:' . ! "

����
\

Dr. Fra.eiseo Aatonio PiccioD8
:H:� .D -.:co ,IW C_:JiL JH:. 1.'%

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

Oirurgia e Ciilu.. de Adulto•• Crian,al
fartol - Doenç81 de Senhora.

HOSPI'fAL JESÚS DE NAZARÉ· CORUP!
Residência: Dr. Merlg Ramol, UI

CO_'IJ";PA - .A.:J!!(�"'" ClA2.....B.J[lJ!if,A

BepresentÇlção
Ele�ento residente em OURITIBA,

registrado no CORE do PR. desejare·
presentar fir�as desta cidade naquela
CAPITAL à base de comissões. FaTor
dirigir-se ao Sr. A. J. da Silva.

Ca iXi POltal, 1398
,

CURITIBA:'" PARÄN!

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Estado '�e Sinta Ca�rln,a."
_

.Prefeitura Munici:pal' di,
,)8rllli ,�I' Sul

'.

ANG LI
/ }AcIlI.OUA' DO SUL (SI.MTA C�TARIItI.) SI.BADO, 27 D8 MARÇO DB. 1971 N.O ,2.626 Fieam contidados es contr.ibuintes abaixe a

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!�I!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!I!!!!!!!!!I��!!!!!!!_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. eemparaeer na Tesouraria da Prefeitura, até o dia

'N" d FI· I
10 d'e abril de 1071, afim de traiar de assuntos

. ola e a eClm.en o ligades aos Impostos Predial 8 Territorial Urbano .

Antonio dos Anjos. Bento Serafióô Anaeleto,Apóe elguas dias d.1I enfermidade, 'o Senhor
João Luiz Anllel.to, Paulo ÂnaQleto, AdeHa' K. Bo-achou por bem, chamar ao último descanço a se- lauf e Filhos, AUredo Boedorn, Alfredo Bortolotti,

E T R
- nhora viúva Oarlota Schub�.rt Kaéseher, progeni- Americo Brugnage, Conraào Baratte, Daniel Brul"

.
•...po de aVI.ão

.

tora de �ona Doroth,ea 'Schaffer, el'põsa do sr, Ru-
nago, Ewaldo Besecke, Vta. de, Floriano Bonieheski;,:' CL Paulo Moretll dolf Scbafft'lr. Con_ferme promelsa d� .palavra de
'Gerharnt Behlíng, Joanoa 8 Heinz BIosfeld, José

Uma sólida convtcção, ume personalidade"mar- Deus, aguarda a reslilurelção por ccasrao 4a l'olta
Boasentura, Olga S, Bor,8Ir. SiI,io Bagatolli, Walter

eenIe, um espfrifo leonístico autêntico ou a cemunhäo do ,Senhor Jesus.. � Butzke, Antonio Gomes Correia, Arduin'o Cristafo
desla Irfad'e harmoniose tem demonetrado que a obra Alcançou a avançada Idade de 80 an08 e 10

Hui, CereaU.ta TomafIá Ltda., Cutelaria Jaraguá
do Leanismo é, antes de ludo, resultede de uma cons- mêses, enes de trabalho proficu� e abe�·çoado. Ltda., Francisco Manoel Calazane, Geraldo Cam
truçãe lenta e progresslve, repreeentando uma some ,Puderam chegar �os fune�8:uJ. u� filho e qua- presjini, Hirry Cidral, ho Correa, 190 dli Costa,
.de esforços cousrentee e perseveraates. tro filhas, .com, reapeetívas faml!las, vI�d(lS de,.�' João Manoel di Oosta, José Marcos da Cunha Fi·

.
Dada II uníversaltdede de noasa iiDSliluiçio, da- Paulo e .RIO Grande do Sul. MUItoS: amigos e VIZI-

lho; José Pedro Correia, .Mário Oorrela.. Madinho
da li va'r.iedade de seus aspeclos humanos, dada a n�e8 estrYer�1f' presentee, trazendo luas eoadolên-

Oorraía, Nicolau COita, _uth S. Píato Coelho, Se'
.

mulliplicidade de luas earecrensncee filantrópicas, a clas a08 f.�..lJaFe8. ., . �, ,T bastiãe da C08ta, Tobias Oorreía, Tupy Quérino "da
�ânsia de sefvir öeve sobrepor-se à inércia, para não .

A Ismtlía agradece ao médico amigo, Dr. "al" Oruz, Gercy Diegoli;' Hilario Demathe, José D'A tUa.
acontecer que es tmpuleos da vonlade se delflJçam �emIro Mazureehen e ao personal .do Hosp, Jara-

Luiz Dias. Waldemar Deretti, Edgar Koguich, Em.
como 'IS vagai do mar que maneemeate vão morrer guá, o esfor90 de .prolong�r eata vlda,preClOsa;'I!:0 preza de Tranlportes �r�nlel S.A., Erico Eistaec:h,
Da braneura daa arei•• da'praia.· Pestor Pedro MartlDs; �ereIra, 88 palavras d.e &�I- Gerhardt Ender, Zeriai4�e Marques Espezin, Adolfo t

\\
'

No serviço desinleressado não pode haver meios- mo e conforto, aos vlzmh.os e amigos asolIdarle·
. Maffezzolli. Antonio Martins, Amaodus Mohr, Oa

lirmos, nêe podem ocorrer :vacilações. nem pode al- dade na bora da dõr e. trtztesa, e as fIöres, !X- liste
-

Maffezzolli, Cirilo e Sil,ino Mc;>utti, David
I'uém lenlar chegar ao pôrlo: seguro do dever cum- �ressão de amor e carlDho para c.om 8 qu.,rlda Meier. David Murara, \19a,. '-mHia Costa, Moura.

, prido levada apenas pelo vento que lhe eofune as ve- fmada.
. ., .' Erioo Martins, Francisco Malheiro, Heinz Mahuke

lia e de.preocupado com o ,fumo da embarcação que,
Deixa dQIS fllhol � esposas e quatro filhas e Vta. de, Alcides Neumsnn. Aloizio Nils, Oarl08,Nil.

pell! imperícia do seu timoneiro. falalmente, aca�ará espos.ol. 13 nétos"e: 3 bIBoet?I, coosolados na me.� .,n, Eurico, Emilio, Djalma e Jarbu Nuario,lo.,é
à deriva. ' ma esperança do fiel cumprlmeDto du .p.r�me81l.8 Nicoletti, Maria Angela do Nuciment6, Afonlo Fei-

locorporados .0 balalhão do serviço delinteres- de Deull. pOlS,. em SU& Santa Palav:ra diZ. Porque ler•. Alfredo Friedel, Geraldo Freiberger, logo
aado, conhecedores dos meios e do fim a que Ie pro. DeUl!�'!lmou ":0 ;.m.undo de tal maneIra que deu o

Funke, Isslete Fredrich, João A,elino Fagundes,
põe à Leonismo, não .esfaleçamos jam.ais neaUI lUla seu Ftlho uogemto, para q.u•. todo o "q-ue_ nêle crê

Laudelino" AvéHD9 Fagundes, Leonardo 'Ferraz,
..�os promove.' promovendo a execução dos nos· nãQ, pereç!t.I. ,all, tenha a !lda eterna . 8ao J.oão 3, Luiz Flor, Otavio FilIa, Vilson Fredrich, Amauri,

BOS ideais que jamais devemo. deixar enlanguecer l'er�o 16, Dls8e-Ihe ,Jes�s. ,E� 80U a ressurel9�0 e
Gonçal98s, Antonio Janoario Goilçal'�B. D�lv.sob pena de deixarmos dê aer leões de princípios a ,l'Jd!l' Quem crê em mim, 8mda

..
que morra, vIve· GODQsl98s, Henrique Gonç�lte,8; LUiz 'Roberto Qar�

inllbaláveis na sua esfrUlura e GUlê.tico. noa seus rál Sao Joio!.,oap. 11 verso 25. Bem:av�nturado cia, Osmar Gu.mz., Ewaldo Horet, G,u8Lno HenscheJ,
objetivos, objetivolS que, obstinadamenle, devemos e\sa�to, é ,�qnêle q.Qe tem parte_na prlmelFa res Vitor Has8, Waldo, Hornburg. Walter H. Horch.
perseguir para não su�uinbir covardemenle, .'irando sur.lção... Apocalipse de. Sie Joao, ca,p, 20•. v,erso 6. Daria Valencio Inacio, Ind. de M�deir.B Cruzeiros
118 armas às urtigas, Ltda., A.lfredo' JSDsseD. Ari Jerdã'n, .;Felix -.A.lexan-

E para sucumbir f preciso lUlar, é preciso avan- / 'dre JuÍ'ião, Otavio Jungton, 'Rob.erto Jung, Roland
�ar; é ':préciso veneer, valorizando nouos leientos, M

..

I S A ' I d' 't· d' 'y st
'

·0 LeopoldO Germano JanS88n, 'Walter Jaos�en Jr"
que são ás àrmea de que disp,omos ,Grà uma lula cu· ansa ... ß us na ,O· ,·8" 'u'an o .André KrQkoclfi, Vn. Catarina Kanzler, HelmuLh
jo clmpo não tem froDlei,rlS, porque fronteira. não

,

"

, Kienen, Helmuth IKelberf, Norberto Ernesto Kaest-
fem o ideal de"ervir. OGCMF 8' 429762/011 ner, audibert Kuhn. Rud_i Kruger,' Catarina Less-

Calcados em laia reflu:õe'J, é tempo de rever Assembléia Geral Ordinária. ,

maÍln, Dalma ,Lagllna, Emíli._ V. Rau da ,Lu;.z e
DoaS08 compromissos, é tempo de reaglufiDa·r Dossas '<, ' • '

,

, Ronaldo M. da' Luz, Eugeulo LellmJlDun, Fru�d.
energias, é lempo de retemperar no.sa vontade" é Contidamos os s�nh()l!e8 a'cioniátu desta BO. à.e Peiva Lopes, José Leonl, José Lopes, Maurino
fempo de examinar nosa•• Qmissões, é lempo de res ciedad,. pira reunirem·... em Â.lI8embléia Geral Lopes, Orla'odô" Lo'pes. �ola'ndo Lueders, Joio

-

,ponder ao quesl·ionári6 que do código de éli,G do Ordinária a l'eaJ.i,zar�Be no dia129 de abril de 1970, Bernardo M�eDohéri. Julio Manske, Manoel José
-Leomamo se -pode exlrair. .

'

ai 9 hor.l, com 'a, seg·uiute, OF-dem do Dia: Màfra,t M�ró�des B. Medeiros" Merdedes Medeiros 8
Confroólemos amiudadlS vêz.es nosso compor- ..: 1) - Diloussio e a'prov&Qio do r�,}i8t6rio da filhos, MetaI'uqilca João Wiest S,A'; Nerell Malh",iro,

.amento com DOSSOS compromiasoa. ponhamdS, nos diretoria e parecer da cOD8,elba fiscal, balanço geral, Olegario Martins, Olinda Menel, Osni, JÇlsé � L\liz
praloa da baianfa n.oasas obras e Dossas omislõel demonstraçio da conta de lucros 8 pudas. conta's 'Mokwa. Vitore Machado, Walmor ROBB Maâçaneru.
para aferir a Dosaa participação. iden.tifiquemos nos- , dimais atolll refer.Dtes !lO, exercício epcerrado em Walmor Vieénte Meuer, Wariano No,ak,

.

aa vO�Hllde com noslos ideais e id'enlifiquemo-nos 31 de dezembro de 1970; Herminio Oliveira, Hi1da de Oliveira; Rudol,fo Oes,
, perànte iii comunidade como uma instituição que, em 2) - El.ição da Diretoria;, treich e João Kanzler. Altino Pereira Vva. de.
p,lrlicipando, de seus problemas ná bUlca de aoluç6es, 3) - Eleição do COD_Ielho Fiscal; Altair Pires, Anselmo Perei'i'a, Angelo Pereira,
sói ser uma plêfadc de homens bem formados e.bem ,{.

.

.4>,'
- Assunto.' di'erSOI de in�erêsse socis,l. Antoni,? Pereira, A.nt9Din. G�al�erto pereira" Co�-inlencioDllIdos, que comunram de um 11l�.mo Ideal Jaraguâ do Sul, 27 de feterelro de 1971 rado PlOter, .Daudl Pereira, Deodoro Peth, Ferdl-

de SERVIR.
.

"

.

Pedro ,D<;»nini, Diretor Ger.nte Itando ;Piske, Gabriel Pereira, Helena Silveira Pe-
"

" NOTA: Ächam'se à disp08.i,ão dOI senhores reira, João Pedri, José PiVá, Luiz Packer. Marli P.
ERRATA: Por um I�pso tipoa-ráfico, �no último acionistal OI �ooume-Dtol a qua s.e refere o art. 99 Pape,ndick e .Ir�ãos. OliviR Peter,s,' Pedro. Adio

arligo _ CiBCO minutos de reflexão - li parle (jnll do Decreto Le.1 n., 2.627 de 26 de setembro de 1940, Pereira, RU�J Plake, Sö.Bta -TerezIßha Pereira de
do terCeiro Pllrágrafo aai!l Iruncada: m�rcê ija rr�lDsi, Assembléia Geral Extraordinária Paul�, Sergio �oio PlaDln�check, �olando Pedro
toriedade de lua éxillência tão fugaz qua.to efêmera ' ", Pereira, HerdeirOS de JUI,t1D� Qu�-dros, Gertrudes

,

'd '

, , "Con,idamos o. senhorel aciooistB8 desta so- Quast, Dorva} Tatnar, FrederICO Todt, Harry Todt,deve ealar preca,vl o.... '

ci.dads para se reuniram em Assembléia G.ral Oswaldo Todt, VarUdo Tecilla, AITino V.gini, Ambr.ósio Val.
Extraordiná·ria a realizar�s, no dia 25 de maio d!il laW, AneHo Vicentin, Ant�nio Elias VailatU, ClaudIo OHnger

E' D I T A L Vieira, Joio Ventura, Jo.' Vavas.sori, JOlé Vieira, J.osé
" 19.:71. às 9 Boras, com a seguinte, Ordem do Dia: Valdrich. Maria Vail.tU, Mario V.oigt. Protacio V.nera, Ger-

. , I} - Aumento do ca.plt!lll social. mediante a trudes WlthoH, Joio Wie••, Mario WeigmanJl, O.o! WIDt6r.(Ação de Usucapião) incorpori,ão -de reilanas ,livrei; Emma Ziemann, Ewaldo Zj,mann; Gustavo Zinke, ITo Rocba,
O Doutor Milton Cunha, Juiz de, Direito da. 2) - Alteração dOB Illa,tutoB sociais; Joio-Amaury Rosa, José Rank Jr.,Joao Dalmo Roeha, Linda

.
' , .

'1 Riltow, Matias ,Rosa"
'

Norberto Rosa, Orlando Rita, PauloComa'roa de Jalaguâ do Sul, Estado de Santa Ca - 3) :- ASluntol diverso. ,de interê8s8 S06Ia,'
osa, Primo Ronchi Rolando Ravache, Ursulal�&K.RadueDz,tarina, Da forma da 'lei. etc. Jaraguá' do Sul, 27 de fnereiro de 1971 e Irmls, Alberto SbardelatU, AHr�jlo Schumànn, AntoDip

FAZ' SABER ,,"os que o presente edital de Pedro Donini, Diretor Gerente. Am,aury Silveira, Antonio A. Schmitt, Antonio J,ullo So.réS,
't

-

á
.

d t 'nt (30) dias virem ou Antonio Severln�, Antonio Severino da Silva, AqUino de SOU"01 açao" com o pr zo • rI a '

,

,

za e Rosa S. Sampaio, Arlindo Silva, Aroldo Stein; AtanaCliodele conhecimento' tiverem, qu� por parte de HU
Seyerino da Silva, Carlito da Silva, Elvidio Silverio, Gertru-

GO MOt.LER, por intermédio de seu bastante pro- N
.

S A des ,Rosa 'Silvario, Hilbert Schiltz, Hllario dos Santos, 4rene'
curador, ,advogado dr, Reinoldo Murara,' r.sidente e .v e, s' .

•• Nitz Schmitz; j.nuario Stingen, :José,S�hIl)idt,· José da Silva,
e .domicilia,do na cidade de I orupá, desta Comarca, José áe Souza, Leopoldo p, da Silva. Lilly Hansen Schumann,

Ã Ã •

d A f' d Md' Luiz Flor da Silva, lIaria G. dOI Santo., Maria de LOllrdélfoi 'requerida uma AÇ O DB USUCAPI O, para Indústria Catarlnense e rte atDs e· a eira Scheller, Maria Schneider Silva, Martha SUnghen, Martin Bit'adquirir o domínio do seguinte Jmóvtll: "Um terre mio Bchwa'ltz, Nelson Sllva, OIIl)ar Stiqgheo, Oswaldo Stre-
no, sito no lugar Garrafâ(i), município de Corupá, -OGOMF 84 433 4'Ó/001' low, Renato 8trelow, Udo Staats" HHano Zapell�, L�reno
desta Comarca, l@tes n.°(l 422 e 423 'da Sociedade i" A blé' G IOd' á

. Luiz ZotelH, Mariano Daniel Zotz, Walter E; Ziemano, Romeu
Colonizadora Hanseática, com a área de 414000 ssem_

"

la era, r, an na
,
Bastos, AHredo Moser, Max Fiedler e outros.

m2, com as seguintes 'coofrontaçõeli: "xtrema ao CONVOCAÇAO . jaragu. do Sul. 24 de março'de 1971

Norte com 670 m. ,em terras de Guilherme Less' '.Convidamos Oll senhores acionistas 'para reu. Han. Gerhard Mayer, P'l:efei�o Municipal.
mann, ao Sul com 700 metroI em terras de Moura .nirem-Ie em assembléia geral ordinária, na .éd,e Claudio V, Winter, Encarregado
Limitaàa-lnstalßções Elétricas, ao Oellte em duas l'ocial, 8 rua Preso Ephácio Pessea, 2,522. Delta '

.,

..

l,nhas de 40(,), m. e 200 m. rftspectivamente, em
cidáde, às 10 horas, do dia, 10 de' abril de 1971,

terras de Pedro Pacho}ski e Francisco ·Bianchini
pala deli.berare.1Íl lôbre a seguinte, Ordem do Dia:

e a Le8te com 600 metros em terras de Leopoldo -, 'l.J - Exame, discusl'ão 'e votação d,o ba"lanço ' .

"

MeInert & CU"." Feita a Justificaçio foi a mesma geral, relatório da diretoria, demonstraqlio da conta
'

PrOl1il�"I·ç,'." 0""'0'julgada proeedtlnte por
-

sent.nç'a., E" para que "Luoros e Perdu",' pArecer do cODselho filcal e IJ
.chegue ao conhecimento de todol interel!lad08 e demail docume'nto& refereutes' ao pxercício fooial

ningué'Ql. alegue ignorAnêia, manda o� dr. JUi, d.
encerrado em 31' de dezembro de 1970.

,
Norberto Marquardt, brasileiro, casado, pintor,Direit� expedir o p'resente edital, que será alixado 2.) - I!Ileição do conse.lho filcal fi) luplentel e avisa que é expressaman'te proibida a entrada deno local de costume, séde dêste Juízo, à8' partas fix,.ção d. leUB provllnto'!;

, . pessoas estranhas em terra8 de minha propriedadedo Forum, e por cópia publicado ns forqJa da lei. 3) - Outros aS8untoR de interêsle da Bocie,. sito à Estrada Jaraguá �squerdo •. nesta cidade deDado e passado nesta cidad� de Jaraguá �o biul. dade. / 'Jaraguá do Sul. SC-. afim de pescarem. d".rrubar
aOI(l qui'nze dial do mes de março do ano de mil ,AVISO,: A.cham IP à disposição dos senhores árTores, estragar o prepero da água, de arr.ozsira,novecentos e sétenta e um. Eu (al) Amad'eu Msh· aoionistas. na sede socia,}, torJos os' �oculIJentos de eD�,im causar outros d�nos, do ,Contrário não mefUd, Escrivão o Bubscrevi

.

'C,lue trs.ta o art. 99. 'd'eoreto lei 2627,�de 26,ß91940. ' responsabilizo pelo que, 'possa 8contecer aos inJra-.

.1
I' las) Milton. Cunha, Juiz de Direito

Jaraguá da Sul. 24 d:e JOarQQ,' de,1971
'

torei.
,

"A prssent8 c6pia coufére com o origioal;" dou fé. .

, Jaraaguá do Sul, 16 I m�r90 /1971-[ i Neves S.A. -Jod Catarin"'08é de Âlitefatos 'deMadeira j Jaragoà do Sul, 2ij de março de 1971' .

.

O�'E8crivâo, Amadeu -Mahfud
'

'Jos6' Carlos Neve." Norberto Yarquardt

• o IlUE VAI PELO LIONS
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