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G'ODI'J'r'nado'l'
·

tT" - Funcionários Municipais terão
". \OI .. ···r é ci e b e \ \,;iomlssao cursos no Rio de Janeiro com

2a. feiri:t última, o Go, AmigoI, de hJraguá, Corpo desenvolver em fórma UD� rodo ', seu Secrerarledo, Bôlsas de Estudo
.

vernedor Colombo Mâcha de. Bombeiros, o ex depu da, fazendo se convite ao Na referida datá, <se r ii o
do ôallee recebeu nume I d S

'.

d B E C I b
O Mini.tério do Plane- Municipal, que S'" encerre-

OI ' ;.... a o e ecrelarlO es. ng. o om o ôelles para. tratadoa lntereseentes re .

u'" .....

rosa comírlva de lereguä redo, dr. Mário Tavares, o d pröxrme Exposição In- mas que tnteressem de jlllmento concederá, ainda gará de mlntstrar os eínco
do Sul, em seu gabinete atual deputado' eeraduel destnal, li 25 de Julho de perto o desenvolvimento

no 1.° semestre de 1971, cursos [Ja sua Escola Na

de' trabalho. A audiência Ocrecrlto Pedro Ramos e i 971. quando da passagem de Jaraàuá do Sul e da
bôlses de-estudo pera trel-' cional de Serviços Urba- .

d I P f'l H I
. ,lO nemenro de 120 servidores nos.

marca li pe o
.

re euo ans e ementes representativos do 96,ilOO de fundl!l�jio de Região, através de pessôas
G h d M I· d

.

d d I I d j
dos municípios, nos cem-

er ar ayer, ree rzou-se li soe ..� a e oca, o co- eragué do Sul habi.JHadlJs e com poder
•

16 h t d
•.

(CDL)
.

d' pos dé'.l Admtmstrecêo Mu A '.I. .

de mato préxlmo
as oras, epresen en o mercio • 10 ustria e Para satisfação,dos pre de decisão. Reputa. se de

fI1 '
.'

.

se ao mandarérto cetart do ensino. A reunião que sentes, foi confirmada a ímporfêncíe a vinda do 'nlclpel, do Orçamento- in,ieia·se o 1.0 daqueles
sense o Vice- Prefeito, re- transcorreu em ambiente presença dÓ Governador 'ilustre Governador Colom- Programo, Bnsino Primá cursos, com oito meses de

presententea da ACU. do cordial Iez demonstrar o da.ôenta C a I a r i D a lIO bo ôellés à região norte-
rlo e Fiscalização Sanitá· duração: o 1.. Oueso de

Líons, Rotary, Sociedade Interesse de progredir e magno econtectmento, com nordeste do DO,sso Estado.
ria. .b.dministra�ão -Munictpal,
O programa faz parle de destlnado e aperfelçol!lr

" convênio firmado em leve ptolessôres universitários

..0, q'ue f'a"lia Tempo de Consfruír �ei[�:�lo_M;���:��:�, ��:. �í��fe��,::;:�: g:�':;�:i:í�
.

. Março 1971
sileiro· de Admini�tração 'pios.

.

P··ar,a Corup·á o Preíelto Ho.s Gerherd •• ocasião, em Dome do l.t·estival Universitário. 'TécnicosMayer entregou no tdla öl Prefei to, o Vice - sr. C t" de'
...

.

Na presente edição di I Ensino: Ginásio aeadêmlco, de março' último li Biblío.. Eugênio Vtror Schmöckel. .
annense a ançao p

,

·

vulgemos oe resumos que reforma da Escola Pedra réca Pública Municlpe]' Á tarde, foi entregue ao q"tO Fucaca)'
.

aragu310s
compõe eubatenctel trabe- d'Amolar Baixo e 4 salas "Rui Barbosa" e a Donte público, a ponte, pênsil si ( ,

lho da equtpe do, vizinho de eule anexo ao GB Te- PênsH "Jacob AI·fredo Em- o rio lrepocü, ligando -li ,-..0 Diretório Central dOá O Ministério da Agri-
muntcípío de corupä. Das rese Ra'rhOs. Saúde: POsto meudõrfer". Ambas as so rua Oél. Prec. Gomes à Esludanles -da Llnívereídade cultura do Paraguai, enca

satisfl!ções que se deram de Saúde junto ao Hospt- lenidades fizeram parte dö Vjla B-ependi. Na oporuj· Federal de Santa Catarina, minhou expediente ao Go

às n�cessidades apontadas, !al S. Francisco. Expagsio programa comemorativo nidade usaram da palavra comuo'ica que �s incriçõea vêrno do Estado de Santa

de:pe'nde o seu progresso, Industrial: Financiamenlo e
da Revolução, no seu 7. ° o Prefeito HanS' Gerhard para o· Primeiro Feslival Cajari'na, i,nd:a.ga,ndo söhre

dentro de um desenvolvi- assistência têcnica e incen ano. Na parte da mlDlJã, Mayer e o vereador e Vice Universitário Catarinense a poss�bilidade de enviar

menlo integrado, São as fivos fiscais I!stadBaia .. Aari no Ediff:cio Murara, foi Presidente da Câmara. sr, da Canf.ão (1.0 fUCACA), seis técnicos paraguaios,
!leguinles dS necessidades: cullula: Gado reprodutor, in. inaugu:rada" bibliotéca. em Harol�do Risto�. Ambas as cO,meçarão no dia 51 de p,ara um estágio junto ao

Energia Elilrlca': 20 km, de �remeÍJto de frUlas cílricas,. pres�l!ça. das personal:Hia solen.ld.ades. t I ve I' � IJI o março, es�eDdeDdo 8� �té Serviço de Bxten.sã,o Ru·

'detrificiil.ção rural Transpo,les:' abacaxi; abaca'te, nQs.es e des., m�,s .,repr.esentall,vas, presiNglo das autoridades öl de JD410 d� concnle ral, para conhecerérn . de

A.!alta�ttn,to da· _�C-:õ_�. ,C'lIS�í, �,aisi$lência -'é"enjca ,do �U�!�(:�I�, dJ,s�u�t����º,' e cp�yg ��... �eral. , �09-�f" ;- ,:. ;' �
.

';, :-",-'" ,p.:�rt<?, ·o.Arp,�_.aJllÖ d�. B:SJisr.
JreChb .São· Ben tó-_S:'o rup6 pa�a �rii!tçãl?' de' bOV'iÕ.Ô8" '"",

,"ir, .' "
'

.' ., "',

�' "1\"$. ntttrç'o'eS po-de.r��:I' lell'C:tii ticorea e l;r:ßdlfí�1'i*
JaragulJ, comuruçao de 6 SUIDOS e' aves, financia,

A' I
A

'

•

B.'
ser feItas nllsededo D.GE., reallza.do com IS famíhas

ponr�s de concreto, asfôl- ment?,. ! 11 C lu-.$ i v.e par.a t aßt.l·ca e O'a'vl"ta ,unem·.•se .à. Rua Álvilro de. Carva·l·do meio rural do Esta.do ..

lamento da rua Roberto acqul�lçao de propriedades � lho, 38-A.' '.

Seidel e Viadu o sObre II rurais, POSIO Veterinário,
SC-ö6. Comunicações: 60 isenção'do imp. de renda
I e r ttI i n ii i IS telefônicos sObre exporlação de veg-e
e prédiO para a E.T.C.- tai's e flOres.

para, atender Govêrno"

Por ocasião da visita do CL Governador do
Distrito L-lO ao Clube de nossa cidade, o CL Cle
menceau, evocando o passado; ,pl\esenlou a �eguinte
instrução leonística, lida há nove anos, Da oportuni·
dade em que se fundava o Lions de Jaraguá:.

/'

"Foi uma plêiade de cidadãos abnegados e vol
tadGs ao nobre sentido da máxima - Nós Servimos -

que, em 10 de fevereiro do corrente aDO (1962), hOl
dou em Jarasruá do Sul, o Lions, Clube, cujll vitórhIÍ

�revemente, II loja e oficiDli "KARSTEN", 8�rlÍ alcançada por sua nobre finalidade li serviço desta

instalada em suaI novai dependênCias, à Rua João comunidade, Iraz, com a festividade de hoje. a con-

Marca,tlo, ã9 defronte o campo do Ginásio São Luis. cretização dãquele desiderato, ,

A concretização saldada na data de hoje, com
Agradece a, prefe��cia o recebimento da Ca,r-ta Constitutiva do nosso Clube,

A L V A N K A RS T B'N une· o' assim, DOS 16.500 clubes disseminados com as

Impontualidade é ,prejuizo .--__,,;.�-......;.._-- .
:::::d:.60.f>OO sócios espalhados' por 129 parfes dOISecretário vê 'nossal estradas B foram bses 21 sócios fundadores que, illspi-

Bm todos os tempos a da educação dos s.entimen· rlldos na LlBERD'ADE -INTELIGENCIA - ORDEM -

t.mpontualidade, trouxe o tos, disciplinando ii meote,- A População do Dorte As revelações foram re- NACIONALIDADB e SERViÇO, também dotados do

mesmo resultado: prejuizo. cullivllndo o espírito. clltarinense respirou alivia, cebidas com otimiamo em mais alIO sabor de frllernidade e' objet.ivaodo aoa
'

B sabem· por quê? EI" Diante das obriga�ões da, com li tnanifest.•ção do tOdo o Vale do Rio Itapocú. mais nobres princípios do Leooismo, empenharam·sé
lIéom.panha.se de outros ., I'd d Secretário de T�an.portes fazendo crer que II nossil pela verdade da srrandi08ê!1' qbra espiritual criada. por

normais a Impontutl I a e
e Úbras, sr. dr. C.&.slr Aml'a. d

• Melvin Jones, o fund.dor de LI'oo- Int"ro-cio'o"', de·negativas com idênticas assume rigor mais acen
.. re enção esla próxima.. .. �.. til

con�equêocias, pois des· tuado, logo. é de bom pro-
Ghanem. Em de.chnações

. Ia fazendo 'o. apanágio do éulto fervoroso do, salutarea

preocupam se com as res· ceder evitá Ia, torRando à imprensa, referiu-se ioi-
-------...._-- postulados de que ni'nruém deva viver somente pira

ponsabilidades.· / nos PONTUAIS em ludo cialmenle à conclusão do

p
',...

S
.

I
si, mas para todos, '. .

Ser fmpontual é a pior que nos fôr possível. asfalto para o pôrlo de S. romoçao OlCJ a (Continua nla próxima 'édlfl,o)

situação do indivíduo, até Frill(Jcilco do Sul, depois .

quando 'se dirige para o dos recursos orçamenlliriol O C. A. Baependi � o.

p.b.
-

mal .. Ninguém gosla de es·

._---'-------11:1
para, seu prosseguimenlo. Reporter So ç i ai Carlos' r'o',I Iça0.penJr ameaças marcadas' C.IWIH de ElIlClgiO-· Em seguiçla referiu-se. à Müller, convidam para a .

Quando essas Dão chegam ....n construção da Estrada que promoção "Uma N o i t e

.0 tempo {(devido». CiYla ligarä Guaramirim à BR- Chamada Beleza", com a . Norberto Marquardt, brasileiro, cas"do, p_intor,
Para as coisas baas, no O haste.mento d. .101, que prosseguirá sem animação de Erin.ho e sua avisa que é expressamente proibida ,a entrada: d.

amor, nas alegrias, nos com·· Bandeira e o canto �mblrgos, atendendo um Orqqestra. Na oporlunidil· pessoas estranhas em terras de minha propriedade
promill50s lérios, de negó' do Hino Nacional são - vale expr,es�i�o. � com ex· d� ser� ap��seDtadc1 "�.iss lito à Estradal Jaraguá. Esquerdo. nesta cidade de

cios ou não, a" imponlua- obrigatórios;'umB vez . celeD'tes ,,?sslbillda.d�s. de Jar.�ua 71
'.
li candidata Jaraguá do Sul,SO-, afIm de pescarem, derrubar'

lidad� gera muitos probie. por semana, sm Iodos desenvolvlm!oto,. 100Ch'.ID�· s e r li �araßlnf�da. p e I o ár...�res, estragar o preparo da água, d., arrozeira,
mas que não, mais aceitam _' os estabtlecimentos do-se em 5ao Bento do CÔnsul da Republica Fe-' en.1im causar· outr08 äanoJl do contrArio nio me

soluções. de qualqller grBu de Sul, àlclJD'çando o
.

nôvo deràl da, Alemanha, Joseph' 'relponsabilizo pelo que po�sa acontece,r .os infra·
.

A. impontualidade é à, 'ensino, públicõs ou trecho Corup6, Joraruá do LiDndir' e Senhora. A pro- terel.,/
/

�

, «coisa fota de hora» e de· partieular�s.' Sul e Ouarllmirim, chegan- moção soci/al íerá IUi_ar. 1;10
.. .l,raguà d.o Sul, 2ó de lIlarço de 1971

ve ser combatida através _
do à BR-10I, em Joinville. ,dia 11 de abril de 1971.

'. Norbe,rto Yarquardt

,Alendendos c(ispositivos objetiVO principal da gran
da legisliição federal, bai. de transação é, em unindo

OeIIUIP,". de POII'C,'i di COllrc. de ]lfßDuí di �u'l xada 'p�lo PresideD!e Mé· dois dos maiores grupos
UII.U

'

U U u 'U U
. .'

U dici, que incentiva as :usões seiuradores, colab9rar pa-

C O M U N:I C A ç A O n. Q1/71
de seguradoras, tal, qual. ra ii coosoli'dação do mer

aconteceu com:os Bancas, c.(ldo de segufos, e que
O Sr. Dr. Lourival Borja, Delegado de Polícia a� Companhias do Grupo foi inclusive, motivo de

da Comarca de Jaraguá dq Sul, avisa as pessoas re·. Segurador '�Boavista" e do menção ao. ,discurso pre
sidentes nesl. Comarca e demais municipios vi�inhos, Grupo Segurador "�lIân- sidencidl em 31 de de de-
e interessados na obtenção da Carteira Nacional de tico", dCêlböm de unir seus zembro de 1'970.'·

.

Habilitação, que II \Comissão de Bxame Psico·técnico. inreresses a'c i o ri á r i o O
estará nesta cidade ,no próximo dia 15 de abril, onde
ateà'derá os inleressados naa dependências do POsto • -----A-�-V---I--S"""""--O-,)-.---Agropecuário, sito à Rua Walter Marquardt.

J. Informa, outr,ossim. que ref�ri.do exame �erá
realizado naquêle, local, com inicio às 8 (oito) horas
da manhã.

.

Jaraguá do Sul, 29 de março de 1971.
Dr. Lourival Borj�. Delegado

"

O QUE .VAI PELO UOHS
Presente que E·vocam o Passado

CL Paulo,Moretti

. \
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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c::::-c:::::::::rc:::::o"",,"c:::;::.c::::::.c::;::;=o EITita MueHer I,.inde- Antonio Oarles Ferreira, R d "S A,íCOR"Rf'IO 'DO PO'V'O" mana. nesta cidade, filho de 08 ar' -

'M U DAS Ela, brasileira, lolteira, Augusto Stein e' Cecilia' '. I

fundação: flrtuf' Muller _ 19i9 dom�stica, n a t u r a 1 de Stein, ')" CGe n.o 84 432 ,202 ,001
Fr.ttler.. ,e Ornamellt.', Jaraguá do Sul; domiéi- Ela, brasileira, solteira, Relatório da Diretorialiada e residente em Rio costureira, natural de

Laranjeiras, Peeegueírca, da Luz, 'neste distrito, Jaraguá do Sul, domleí- Sare. Aeioniltas
Kakiseiros, Macieiras, Ja- filha de Helmuth Gutz e liada e residente na Rua Em cumprimento da.s dillposiçõe. legai. e ea-
bojíoabeíras, etc. Roseiras Irma Jmroth:Gutz. Vitor Rosenberg" nesta &atutArias, a Diretoria tem a 8atilfação de apresso-
Dahfías, Camélias, Ooni-! .

. cidade, f il h a de José tar·.vol este relatório, acompanhado do Balanço Ge,
fera$, Palmeiras\ ete., ete, Edlta� .D. 7',447 de 30/3/71 Klimkowski fit Me'rcades ral e da de.monstração da conta Lucros e Perdae,

Guido Koepp e Gon zag a dos Santos encerrados em 31 de delembrd da 1970, por cujp.
Bilda Dumke

-

Klimkowski. dbcumenlos podeis constatar a ,erdadeira situação.
Ele, 'bra's·'I·leI·r·o, seltelro,

.

50.' 7
eeonamíca-finaneeiea de nosaa sociedade.

Edital n. 7.1I de 30/3/ 1 P f
-

I' �

lavrador, natural de Ja. ara quaisquesr in ormaçoee e esc areClmea.os

Leo/!oldo Seidel raguá do Sul, domieiliädo Pascoal Antonio V'olpi e achamo nos a disposição d.os IInl'.l. Aciónistu em nos-

e residente em Rio Cêrro, Leontina Zappellini sa séde seoíal, sita DO local Rio do Oerro lI, 'n&ste
- OORUPÁ -

\

neste distrito, 'filho de Ele, brasileiro, solteiro; município.
'.

Clemente Koepp e Au lavrador, natural de Luiz, Jllraguá do Sul 27 de fegertnro _de 1971
-------,------: c::=::-:::>c;:::.....c::::::a�c::::::a gusta Koepp. Alves, neste E.tado, do-

.

. Gerhard Roe_der - 1)lretor-gerente
J
I· -,

S· O C I A I S II
Ela, l?rasileira, 10Iteira, mN iciliadRo, e residente �m BalallGo Geral do ativo e passlYo encerradO em 31 de dezembro de 1970

II
-

.'

- doméstica, natural de ereu amos, aeste dís- A T I V O
!!=,======== =========:!! Itoupava, neste Estado, 'trito, filho de Líberato Imobilizada
Aa'.°'ll'ersár.oo.s.. Rerll·stro C.·v.·.1

domiciliada e' residente Vo�pi e Clar� Volpi. .

Imóves e Bentettoríae•
.. em êste distrito, fUha de Ela, brasileira, solteira. Eslá,el

Fés' anos dia 02 .Aurea �üller �r�bba, Cfic�al Guilherme Dumka e An· doméstica, natural de MáquinBl, Inatalaçõss,M0geis,Utensilios,
.:_ a sra. Elza, espôsa do Registro ClVll do LOIS; na Dumka. Luiz Alves, neste Estado, Feorramental, Veículol e Semoventes

do sr. Arnoldo Sehroeder, tnto da Comarca de laragua .

1 7' 8 d 50/3/7
domiciliada • residente Dlspoli,el

nesta cidade
' do Sul, Estado de,. Santa

Edita' n......4 e' 1
em Nereu Ramos, neste Oaixa e Bancos.

Catarina, Brasil. Bgon Príebe e distrito, f iI h'a de Luiz Reallzawel a curta. Ilalo prazoFa�em anos hoje
\

. Faz Saber que comparece- .
Elfrida Han.en Zappellin.i e Liberat. Mercadorias, Lavoura, Gria,Qes, Deve.

- Waltr-udes,. elpôla ram no cartório exibindo os Ele, bralnairo, solteiro" Zappellini. dores em CIO, Apólioes, Titulol!l, Partieí- .

do Ir. Aristides Thama- documentos exigidos pela lei operário, natu.ral de Ja· E para que' chegue ao co pações 26.192,81
B�dU; ,

, afim de se habilitarem para ragu' do Sul, dcmícíllsdo nhecimento de todos, mandei Compensaçia
- Edeltraud Meier, em casar-se: e residente �m Garibaldi, pa<;.llr o psesente edital que Ações em Oaueãe

Garibaldi; Edital n. 7.443 de 26/S/71 neste distrito, filho' de Será publicado pela impreOlia Resullado �eldenlt,
..."... a sra. Crlstina Za- Germano priebe' e Ana e em caf'tóri.o, ondê será Lucros e Perdas

Pella KIAms, em Itapo"u' . Alidio .Scheuer e K' b P
.

b'" v 'annen
. erg rle e. àtixado durante 15 dias. Se Somazinho·, Vanilde Tafner UI b '1' It

.

D a, . rl}.SI eIra, ,lO eira, alguém soube.r- de algum im-
- O menino Aldo Bar- Ele Dralileiro lolteiro doméstica, na t u r aI de pedim:'ntQ acuse�o para sotel, filho do "8r." Walter pedr�iro, mitur"l de Ja� Jaraguá ,elo Sul, domici tiRs legais.Bartei;

. ragu' do Sul, domiciliado liada 8 residente em Gs- ..

a Ira Allta Spliter 'd J' rl·bal·dl·, nes'te dl'str'I'to',fI'lha AUREA MULLER GRUBBA
,,"-" •. . ,.a. re8I ente

I em araguá Oticial
1!'a.em ,'anos amanhã Esquerdo, neste distritQ, de Hugo· Hansen e Pau-

.

'';:_ o sr.. Severino Scbio. fUJIo de Matias Scheuer lina Reinke HaDsen.
chet· e Olara Strenner.Scheuer. Edital n. 7.449' de 30/3/71

.

_' o Ir. },fax Thieme Ela, brasileirIJ. solteira,
Jr.; domés,tica, n a tu r a I. de :Élio Stein e

. - o jovem Herminho Pom.e�o.de, neste �stado, ReDilda Klilokowski
Glowatz:ki, em Garibaldi. domiCIlIada e rellden.te Ele, bralileiro, solteiro, .

.

na Rua Marechal(Dt4odo· vendedor, D a tu r a.l deD,ia_ 05
. ro, nesta cidade, filha de Itoup&va, neste Estado,,

"

'

..:,_
.
a ara. V'Va. Irene Angelo TafD.er e Amabile domiciliado e residentet,z ,D}tnt*s, eDl Bra�1li8; 'T,.fper. "

. na Rua F;xpedichmário '.
_

.

- o sr.,Lourenço Grss I..
. • _ ,_ � _'�

.

� ,_ _

@!lng,r,funcio.náriodaldl.taln.7:(44d.e26t3/7! r;:..,...._
....-e, --at-.. �v •...-e.......cl .;'SalvIta, n'lta CIdade; . GUIdo Floriano dosSantol D' '8.a 14"

.'

,- o jovem Dériu G. e EITira Fernandea Dias Pe, .:aDO O ..upa...

SChÖ�.:;.�.�;!OH::!: !li., !lr.IU.lro.•olt.j�, I 'II ••TeGADO .�,
chel, nelta cidade; ope�'rJo, natu�al de TI--.. �
"

-...::_ Anate, filha do casal bag)! ��tado do P!1rani,
. Neli,on e Yolanda Dries. domICIliado .. reSidente ,E'.oritório ao lado �a Prefeitura
len· .

.. em Sio Bento. do Sul,

l JARAQUÄ DO SUL,;'. ..:_' Oleyde Terez_!l, filha nest.e EI�ado, fIlho 'de .

dó casal Oarlos e Tereza Már�o, LUl� .dol Santele· ..,.. ' ........I't'••..-...-.... �

Qhiodini;
. MarIa FelICiano da Oruz

Estada de Santa Catarina', Santos.
Dia 06 Ela, brasileira, solteira, P f' It M'

-
.'1

'1 d..;... a sra. Vva. Ana Bo- doméetica, na t u r a 1 de r,e ai ura ußlclpa I
na� Oorupá, nelte Es ta d o,
- o Ar. Ver.diano domioiliada e ruiõente )'B' 'BUli" dI �IIBorges dOlL Reis, em 00 em Nereu Ramos, neste .' . U

rupá; .

\ distrito, f iI h a de Joio
'

Lei n. 298
- Raul Carlos Gesler, Fernandes Dia. e Natalia Autoriza o Chefe do Execufivo Municipal ti reMfilho ,do Ir. Augusto Ges· 'Dial. eeber por .doação área dê ferra neSfa· cidade.

leI', em Concórdia; Edital n. 7.445 de 29/3/71 ' Ha_na Gerhllrd Maytr, Pr ,e f e i toM.unicipal de
..- o l'oTem Edson Dar J

-

d Q I Q t d d Q r C t
-1

V ld' A St
.

k
. arllgua o \JU,· &.JS a o e \Jan � ii Gripa, DO uso e

" \.-IQs, estudante de mediei a II' r!l0 ,rlC er e exercício de 8uas atributções. .
j

,

_...,;;,"....... ...... _

na em: Curitiba, filko do Elsl Jung Paço uber ii todos os habitantes dêste MunicÍ'-
Ir, Haroldo Sehulz, nesta Ele, brasileiro, solteiro,' pio que II Câmara Municipal 'aprovou e eu sanciono
eidade. auxiliar de . escritório, li seguinle lei:

.

Dia 07 natural de Joinville, neste Art. 1.) � Ficil o Chefe do Execulivo Municipal'
-

Com prazo de ·trinta dias·.� .

- Janiee Baechthold Estado, domiciliado e re llutorizlldo ti receber por doãção de Olara Piccoli ,,'

O' Doutor Nestor' José da Silveira, Juiz de
Oorrêa, filha de Elda e sidente..._n� E�trad� Nova, Schmift e seu marido, uma área de lerJ;a contendo Direito da Oomarca de. Guaramirim, Estado de
AntOnio Cotrêa. em Join ne s t e dl!ilt�lto, filho de 534,00 melros quadràd08, à rua ReiDoldo Rau, nesta Santa Catarina, Da forma da lei, ete ...
-v:ille· ,

'. GermanoiStricker e Alma cidade. FAZ SABER, a08 que o 'presente edital com-' a sra. IIca Henschef 'Strelow Stricher.
.

.Art!.) - Esta 'ei enfrar(Í em vigor oa daf3 de o prazo de' trinta dias virem, dê)e conhecimento
Granbeck em Joinville Bla, brasileira, solteira, lIua publicação, revogadas as disposiçôes err. confrário. tiverem Oll interessar possa,' e espeQialmente a'.' : industriária, natural 'de Palácio da Prefeifurd Municiplll de Jaraguá do Joã() Eurico Flôres, que, pelo Cartório· do Crime,DIa' 08 Corupá. neste Estado, do- Sul, 24 de março de 1971.

.

Cível e Anexos dêste Juizo, tramita o processo de
- o sr. Mi,uel Seh miciliada 'e re8id�nte na Hans' Gerhard Mbyer, Pr·efeilo Municipal inventáriQ dos bens deixados por falecimento dewartz. n'esta cidade; Rua' Jorge Czerniewicz, A presente- lei foi publicada DeSfa Dire'loria de Cantaltcio Flôres, do qual é inventariante PetrQni.
-:- Nair Soares, em 00 nertà cidade.' f i 1 h a de Bxpediente, Educação, Saúde e Assislência Social, lha CUmacu Flôres. E cOB8lando dos auto!!!, que otup,á;, '�, .

. Emilio Jung e Cecilia aos 24 diGS do mês de março de t 971 '

herdeiro descendente Joio Eurico Flôres, se en-.:_ o sr. Alfredo Müller, Jung.
.

João Mafhias Verbinenn" Diretor contra atualmente em lugat i�certo enio 8abid(),. ne"ta cidade; .

.
conforme consta de peticio de fia 51 dos' autos,- a srta. Elfi Seidel, Edital D. 7.446 de 30/3/71.

.

Portaria n. 05 ' Cita.se e chama se o referido; herdeiro, para, noam Oörupá; Evaldo' Lindemann e 'O Prefe'ito Municipal de Ja'raguá dó Sul, Es. prazo de trinta (3U) dias, contados da publica.ção- o sr, Guido' Munds Asta Gutz E d' Ob
.

toct, residente nestá. ci.' 'tado de Santa Catarin\a, do uso e exercício de' no Diário da Justiça do 'stado, Izer 8 re, a"

dade,'
. Ele, brasileiro, 8o'lteiro,. Buas atribuições, R'esolve:

.
,

.' declarações prestadas pela inventariante". assistir
lavrador, natural de Ja- . D�signar, comissio Qomposta dOB

.

Sn. 'Mirio aos demais têrm08 do inventário e partilha, até

.m-O.uJ��bea� RéU Meier, raguá do Sul, domiciliado .l{rutzsch, Cláudio Winter e Erich Sprq:ng,' para, final sentença, 80b as penas da lei. E para que
e residente em' Rio pa sob li prêsidência do primeiro, proceder a ttbertura chegue ao conhecimen·to de todos 8 nio possa sef

Dia 09 " Luz, neste distrito, filho e julgament(j'do8 documento,1 E? propo&ltas; conforme' alegado ignorância, expede-se o prelent.... �dit81
- o \sr. Ewaldo Ber· de Eugenio Lindj3m�nn e EdHal de Co'ncorrência PJiblica' n. 03171, (I'e' 1.° de' que aerá afixado no lugar, de cQstum� t! publIe�d9

nardo Sqhmöck�I, em
.. março de 19.71.

" ,e, .' na forma da lei. Dado e. p'assa(io nesta Cidade de
Curitiba; .,' . ...-;- a sra. Alice Ayro�o ..:

'

.

Comu,nique-se e Registre-se. i Guaramirim, Santa lJatar�Ba, a08 vi'nte e dois
. d�

'- - Q joveql Julio, fil'ho. Schwartz" 8(�st�. cidade;" Prefeitura Muni,cipal de Jaraguá do Sul, 30' ma�ço· d,? 1971 (mH novecéntol e setenta e um). �g,
.do sr. José Scße�e'r. em. -'o menino Cézar Luiz de �ar9�;;de:f971 : '. .' '.' ; "1iàl� ,:�altin; E8criv'ß,0, o datilografei e subscrevi',

.

'Jaraguá 84;'·
.

Schiochet.
" "'40:"':' Ha'DI G6rba'i'd:M8'yer. Prefeitp Municipal.- '. '.,"'. Nest.r' José da Silveira, 'Juiz de Direito

. Emprêsa J9rbalisüca
'''Correio do Povo" Uda .

• '1971 -

Diretor
Eugênio Vitor Schmöckel

PECAM-CATÁLOGO
ILUSTRADO

ASSIN'ATURA:
Anual •••• CrS 10,00
Semestre • • • Cr' 5,20
Avulso ,'. • • 'Cr$ 0,20
Número atrasado Cri 0,22

ENDERÊÇO:
Caixa POltaI, 19

Avenida Mal. Deodore, 210
jaraguá do Sul· S. Catarina

1.250,00

4.133,17

90.00

,um JorDa! à

'pASSIVO

3.249,4�
.Cr$ 35 003.39

Co!TelO do· Povo '

lio EliUi,.1
Capital ilôcial, Fllndos Digersos
Elili,el.1 cario e 10lUo prlzo

Empréstimos, Fornecedores e diversos
credores

---------- COllpenslçie
Caução da Diretoria �O,O(j
Soma Cr$ 35 003.39

D.molstrapo da Conta lucros e Perdas em, �1 de dezembro de 1970
16�ilo, ",

I)sapésas Administrativas
Despesas de Tral;lspo'rt9
So� �,,'

Crtdilo \

Mlrcadorias, Lavoura, Criatõls, Fretes,
Carretel, Desconlos e divenas receitas 28.590,98
Veículos, Fundo de Depreciaçio 4.000,00
Balanço ·de Saldo 1.�41;29
Soma Cr$ , 33 732.27

Jara,ui do Sul, 31 de dezembro de 1970 ,

Gerhard Roec1er·Diretor-gerenté
Guido.F. Fischer, Contabili'eta - Oart. n. 5420, 'CRC�()

, Parecer do Conselho Fiscal

3647,71

Serviço do Povo 24 431,38
.

9'300,89,
Ort 83 132.�1

Os abaixo aIIsinados, membro. efeti90s do Con
selho Fiscal da sooiedade ROEDER S/A., Agr. Ind.
Com6rcio: tendo examinados minuneiosamente o ba
lanQo geral, conta de lucros e ,erdas e demais do
cumentoll e compro,antes apresentados e referentes

, ao exercfcio fin(!jo, constataram a sua exatidão e
conformidade, pelo que reoomendam a�su� aprov'à
ção em assembléia geral oràinária.

, JaraguA do Sul, 27 de fner'eiro de 1971
G. Rodolfo �'ischer

Erich Borchard'
Afonso Guen&her

Edital de Citação de, Herdeiro '.

,

I,
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CORREIO DO POVO Sábado 3-4-71 Pallinil 3

N e v e S t S.'A. Relaçãe de Contribuintes iascrilos em Marl1sol S.A.
d,.

•

C
.

.•
dívida ativa -referente a Alvará de

In ustna atannense de Artefatos �e Madeira Licença para Localização ou Renovação'
, Relatório da Diretoria

Senhol1el Aoionisl8ll:
Em �umprilJlerito às determinações Legais fi

Estatutárias, submetamos à apreoiação e julgamen
to de V. SaB., o Balanço Geral, a conta d. Lucros
& -Peräas 8 o parecer do Conselho Fiscal, todol re
lativos ao exercício social encerrado em 31 de' ds
zembro de 1970 ' .

O exame. das cifras evidencia melhor a litua,
Qão da emprêsa, diapenaando por conseguinte maio
rei comentários; a respeito do resultado alcançado.

No entretanto. permanecemos a disposição dos
senhores aetoniatas, para quaisquer esclarecimentes
que se façam necessários.

Jaraguá do Sul. 24 de março ·de 1971.
A DIRETORIA

Balanço Geral encerrado em 31
de dezembro de 1970

AT IVO
Imobilizado - Fixo

Imóveis terrenos. constru

ÇÕPI e reavaliações
Estivei

Máquinas e Instalações, M6-
Veis e Utensfhos, Veículos.
Ferramentas e Aparelhos e

Reavaliações.
fiRaRCeire

Dspösnos pl Investimentos
SudtIlDe, BNDE, Decrete

. Lei 157, Sudepe, Fundese,
Oaueões 8 CO'Ds6rCio Willys
Adminidradora e Cia!. Lt.ia
Parlicipações

Bco� Brasileiro de D8scon.,.
los S Â., Wolff do Nordes
te S A. Ind. I Comércio',
Bso. Brad81i1co de' Inte,ti· '

mentos S.A., Oia. de Puca
KraUle, Tocanor RA TIO.

- Cata·rinanss do Nordlste.
EleLrobrh' Centrais Elétri·
cu Brasileii'o S,A. a'Obri'
gações Reaju8llifeis do
Te.ouro Nacional

.

.Iispeli,el ..

Oaixa II Bancol c/Mo'imen-
to- . ", -

RelUzll81 I curto prazD
Duplicatas a Receber, Tí-
tuloB a Receber. Estoqu8l!l i07.:l82,97

RelUzavel 110ROD prazo
.

Depósitos Compuls6rios
Campellação

Ações Caucionadas, Bancos
c/ CauQ\ão, Seguros ci In
cêndio e Coutratos de Oâm.
bio

- Indústria do Yastuário
': CGCMF 8� 429 752/001
Assembléia Geral OrdináriaDr. Hélio Alves. Di. Murillo Barrete de Aze

vedo, Pascoal Abellno, Albano Bachmäun, Affon80 Ooneldamoa os IPnhores acionistas
-

desta so

Bollaut Bertoldo Baehmann, Bobina Werta Ltda, ciedade para reunirem se ein AssembJéia Geral
Danílo Balsanellí, Darcldl Bona, Ingolä Buettgen, Ordinária a realizar-se DO dia 29 de abril de 1970,
José Boaventura, Ricardo Butzke, Cerealista To as 9 horas, oom a seguinte, Ordem do Dia:

,

maflá Ltda., Carmurwíc Ltda, Joio H, Cardoso. 1) - Dieeussão e aprovação do relat6rio da
Arduino Danagnollo, Francisco Dalprä, José D. :diretoria e parecer do .conselho fiscal, balanço gera),
quech, AUredo Emmendoerfer. Bmpresa de Trans- demonstração da conta de lucros 8 pe'toda., eontae'
portas Frenzel S.A" Oscar Ehlsrt, Ferragricols e d6mais atos referentes ao exercício encerrado em

Stolnekí Ltda, Flores Freíbergee, Germano Fessíle, 31 de dezembro de 1970;
Norberto Fiedler, Silvioo Franzner,.Tereilio Facht- 2) - Eleição da Diretoria;
ní, Eugenio Gregolewitz. Edmundo Hansen, Otto 3) - Eleição do Conselho Fiscal;
Hlnnlmayer, Theobaldo Hagerdorn, Ind. Plastwood 4) - Assuntol diseraos de interêsae soeíal.
do Brasil de Ro:land L. G. Janssen, Haroldo Imrot, Jaraguá do Sul. 27 de fevereiro de 1971
Ind, e Com. de Madeiras Jaguaçul Ltda., Arthur Pedro, Donini, Diretor Gerente
Kuhne, Alfredo Klein, Blasío Kreich, Helmuth Kel- NOTÁ.: Ächam-se à disposição dos senhores
bert, Othmar Kreutzfeld, Conrado. Leier, João eclonletss 08 doeumentes a que se refere o art. 99
Lehnert, Pedro Leithold, Waldir Líeett, Gerold do Decreto Lei n. 2.627 de 26 de setembro de 1940.
Meildr,

.

Hilbert Manske, .M�talurgica �olo W!est Assembléia Geral ExtraordináriaRA., MIguel G, Manto, Olívía P. MarcelIno. Ozilda t

M. S. Murara, Marlene P. Nícodemus, José Olska, Con'idamos OI senhores acionistas desta so-

Judith P. &eeck, Faustino Ristow. Flordoardo ,Vi ci.dade para se reunirem em Assembléia Geral
eira da Rosa, Oswaldo Rocha, Ramthum & Cia., Extraord.inária a realisar-ae no dia 25 de maio de
Re.ck & I�JDãoB. Alberto dOI Santo., Aoa Pereira 19�1, às 9 horas, com a seguinte. Ordem do Dia:
da Silva, Arno Schmitz, Istwan SOOI, logo Schu 1) - Aumento do capital social, medi�nte a,

mann, J08é Luiz da Silva, Olivia Lombardi Schío- incorpora,ão de reservas livres;
-,

ohet, Oswaldo Strelow, Geronimo Trentini, Martin 2) - Alteração dos esta tutOI sociais;
Ttllea, .Tamoyo 8 . .1\. Com. Repr. e 'I'eansportes, 3) - ASIBntol diverso. de interêlse seeial. \/Tranlportad'ora Paulista Ltda., Alfredo Usoker, Al Jaraguí do Sul, 27 de tnereito de 1971
berto H. Vasel, Euclides Vicini, Francisa<» Wasch, Pedro Doniní, Diretor Gerente
OIDi Wackerb,age, Walter Jaos88.n Jr.

Jaraguá do lu I, 29 de março de 197t
.

Visto, Han. Gerhard Mayer. Prefeito Municipal
Osaí Muller, Bncarregado EDITAL.

225.289,48

Edital de, Leilão
(Ação de Usucapião)

, \...'
, O Doutor Milton Cunha, Juiz �e Direito da

Comaro. de Jaraguá do Sul, 'Estado d'e Santa Ca
O Doutor Milton Cunha, Juiz de Direito da tarina, Da forma da �ei, ete.

Comarca de Jaraguá do Sul, Blltado de lanta Oa- . !AZ SABER a08 que. o pr8.e�te e.dital ,de
tarina. na forma da lei, etc... _

cItaçae, co� o práz� d. trIOta (SO) dias Virem ou

FAZ SABER a todos quanto êate edital, com' dele cpnheClmento. tiverem,. que por parte de BU
o prazo de dez1diaa. virem ou dêle noticia tiverem GO MÜLLER, p!)r �nterm�dlo de S8U baltant.e pro.
a interessar pOlIa, q_e no dia ,1Q (dezenove) d. curad�r,. �dvogado .dr. !lelDoldo Marara, r••Jdente
abril pr6ximo, à. 10 horas, em frente à porta prin- e .domlclh!,dona CIdade de ' orupá. de.ta Comarca,
cipal do Edifício do Forum, lerá prooedido o lei- fOI, r�querlda um� AÇÃO J?B l!SUC.A.�!:Ã-0' para

398.162.63 l'ão._do bem moveI penhorado à. exeoutada Imobi. adqu�rlr o domfDlo do legumte �Q)Ó!�l. UID terre.

liária Br�zimbrel Ltda., na a9'�e executiva que 'lhe. no, lutO DO lugar Garra�Ao, QmunlCíplO de C.órupá,
1D0ve a firma Aladllml Indústna e Oomércie Ltda., delta .ColDare;a, lotei .n. 8 4 ..2 �e (23 da SOCiedade

62.1-{}>7-,33'.& aba,ix:o descriminado: " .� ,,_ _, _ ,
Cololl'Izadora Ha�sej.!I.9�,_ COgJ""a.,,);,.á.[!.a "!, .•�4:..009

a) - UM MOTOR eltacionário. de doia teto- m2, com aB aegUlnttls: confrontaçoe8: extte.ma ao

pos, marca PASCO, série A,\ modêlo' ME 176, d'e' NO,rte COIB 670 m. em terras de GUilherme Less-
6,6 HP. RPM - máxima até 4000, núme.lo R-00805 m.aD.D, ao Sul com _700 mlet�ol em terra. de Moura

R, aV8liad� em Cr$ 760,00 (.ete�entos e sessenta �Imltaóa- Iostalllçoel Eletrleas, ao �.i1t8 em dual

526.402,58 cruzeiros). .

lInhas d� (00 m. e 200 �. relpee�lvam.t;lte, ,��
A venda em leillo lerá feita a quem melhor ter,ras de Pedro Pacholskl e FranCISco Blanch�D1

oferta fizer. Em virtude do que, com fundamento .. � Leite c.�m,,600 .metros e�. terral d� Leopoldo
no art. 15, e seul pArág�afo8, da Lei N. 5474, de �.lOert & Ola. Feita a JUs,tl{Icaçio fOI li mesma

1807 1968, que dilpõe. 19bre as duplicadal, foi Julgada prooad"n�e por sentença .. ,E, para q.u.
201.377,20 expedido o prese�te edital, que 8�rá afixado DO. c�egue ao conhe.Clmento _de todol IOteres(ila�ol!l e

1.188049.74 local de costume e publieado na imprensa local. Dl.Dg�ém aleg�e linorincla, m.anda o dr. J��z de

Dado e pa88ado Desta cidade ide Jaraguá do Sul, Dlrtnt. expedir o presente edital, que será afIxado
aos doze dias do mês '(je ,março do ano de mil no loeal de ci)stum�•.

séde d.êste Juízo, à. p,orta.8
novecentos e setenta e um. EUI (8S)' Amadeu Mah- do Forum, e por copIa publIcado na forma da lei.
fUd, escrivão, o subscrevi.

.' Dado � pa.s�do Desta cidade d. Jaraguã do Sul,
64;8.029,03 (as) Milton Ounha, Juiz de Direito aOI qUIDze dIas do mis de mar,o do ano de mil

l
Confere com o original; deu fé. novecent�1 e setenta e um. Eu, (al) Amadeu Mah-

Jaraguá do Sul, 12 de março de 197t fud, Escrlvio o Bubsereví.
O E8orivio, Amadeu Mahfud (as) Milton Ounha, Juiz d. Direito

A presente o6pia confére com o original; dou fé.
Jaraguá do Sul. t51 março /1971

- O' Escrivão, Amadeu ,Mahfud

31.37�,73

PASSIVO

41.754,59 338.643,51 JARAGUÁ VEíCULOS LTDA., sito à A�. Mal.
Ed"t I d I, "1-Deodoro da Foolecat fundos, nesta cidade Jaraguá I a e Lei ao

) do Sul SC-, declara para os devidos fins que foi '. " .

extraviado o Oertificado de Propriedade do Veículo:. O Dr .. Milton ellnha. JUIZ de Dlr�lto da O�marc�
Marca: Volkswagen, ano 1966, côr: Azul Atlântico, de Jaraguá do ,Sul, Estado d� Santa Catarma, na

201.377,20 Chassis: B6-265348, Placa: 10·91-65, Motór: 8·352.760 Forma da Lei, etc. .

1188.049'.74 36 HP e 4 edlindrol. Faz saber a todos quanto ilte edital. com o

Jaraguá do �ul, 24 de março de 1971.
. Jaraguá do Sul� 25 de' março de 1971 prazo d. dez (�O) dial, vire� ou IdéIe' �otícia t.iv••

Álnfo N8Ves _ Diretor Presidente-- Jaraguá VeIculas Ltda, rem, que, no dia 16 (dezesleis) dE! a�rIl próxI�o�
José Carlos Neves - Diretor Comercial à� 10 horas, em frent,e à porta, prinCipal do EdIfí-

.

TI C b 'CRC SC 3 aos CIO do Forum, o móvel peD.horado à executada
Âlrton Fernando Ramos - eco onta. - ...6

Jangu' do Sul, 24 de'março de 1971 IMOBILIÁRIA BRAZIMBRES LTDA .• na ação exe-
. Áluro Nevl!IiI - Diretor Pro.identa cutiva que lhe mbve Indústria de Madeira. RudoU

José Carlos Nev.s - Diretor Comercial S.A., e abaixo descriminados: -
. Airton Fernan�o Ramos - Téc. Contab. CItO-SC 3203

. a) UMA BETONEIRA, maroa MENEGOTTI,
\ Parecer do Conselho Fiscal acoplada com um motor marca "Kohlbach", de 2

HP, N.o 210803. 220/110 W., avaliada em Cr$ 950,00
Nós, abaixo assinados, membrol do Conselho (novecentos e ciDcoenta cruzeiroI).

Fiscal da Neves .S.A. Indústria Catarinense de Ar <

tefatos de Madeira, estabeleoida' 8 Rua Preso Epi. A venda em leillo será feita a quem melhor
tácio Possôa, 2.522, neita eida,d., eumprindo detar. oferta fizer. Em virtude ·do que, com fundamento
minações legais e estatutárias examina�ol minucio- no art. 15, EI seus parágrafos, da Lei U.- 5.474, de

laDJente G Balanço Geral, 8 Conta de Luoros' & 18·07-1968, que di8põe söbre ai duplicatas, foi ex·
Perdas, os Livros, Pilpéis e documentos referentes pedido o presente edital, que será afixado no local

ao exercício social, findo em 31 de dezembro' de de COSlume e publicado na imprensa Ioea1. Dado

1970, e con�o�damos. eslarem todol em perteita or-
e .p8'18�0 nea,ta cidade de Jaraguá do S�l, 80a

dem e exatuiao. Ässlm sende recomendamol!J B l!Ju,a qUInze dias do mês de março do ano de mil nove·

,aprOta9ãO pela Âilsembleia Geral Ordinár,ia.. ' centos e letenta e,um. - Eu, (a) Amadeu Mahfud,
, Jaragoá d,o Sul, 24 de março de 1871. escrivio, o subscrevi.

..

Eggon João da Silta (8) Milton Cunha, Juiz de Direito.
Fidelis Wolf

I

Contere com o original; dou fé.
Bernardo Grubba Jen. Jaraguá do Sul, 15 de março de 1971

Alta.ro Nevei - Dir. Presidente· . O Esorivao, .Amadeu. Mahfud

llia Exiolvei
.Oapital, ReSinas !I Provi,
SÕS8

Exiulvel D curto praza
CI CSrrentes Oredoras, For
necedores, Comissões a Pa
gar, puplioatas Desoonta
;das, Cred'ores Privilegiados,
Contai a Pagar e,Títulos a

Parar
ExlDlvel I lonoa 'prazo

Obrig�Qões Garantidas
Campemslçio '

Cau9ão da Diretoria, Du
plicatas Cauciona,du, Oon
tratos de SeguFos 8,C,âmbio
Contratado

296.888.92

.

Certificado· Extraviado

1.183.851,70

Demonstração da conta de "Lucros &

Perdas" em 31 de dezembro de 1970
Débito

- Matériais Aplicados, Mão'
de Obra, Gastos Gerais de
Fabriuc,ão, Despesas Fi
nancekas, Despesas Tribo·
tiri.. , Despesas Adminis
trativas, Depreciações, Fun
do piDe,. Du" Fundo d.
ReDena Legal, Fundo pl
Manutenção de Oapital de
Giro e Luoros Suspensos

. CrédllD
Vendas, Receitas Financei
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Companhia Máquinas fAIIC fAgradecimento
Profundamente consternados co

municamo. a todos os parentes, amigos e conhecidos,
a triste noticia do falecimento de DOSla querida mie,
sógra e avó

Assembléia Geral Ordinária -

Sio convidados os lenhorei aQ.loni.ta. desta sociedade
para se reunirem em A.sembléia Geral Ordinária a realizar
se DO dia 26 de abril de 1971, às 14,00 horas, com a seguinte:

Ordem doDia
1) Discus.io e �pl'Ovaçio do relatório da diretoria e

parecer do conselho fiscal, balaDço geral, demonstraçio da
�conta de Iueroe e Perdas, contas e demais atos referentes
ao exereíoío encerrado em 31 de dezembro de 1870.

2) �eioio do Conselho Fisoal�
.

3). Assuntos diversos de Interêsse social.
Jaraguá do Sul (SC). 18 de março de 1971

Helnz Rodolfo Kohlbach Diretor Presidente
NOTA: Acham-se à dilposiçio dos senhores acionis

tas os documentos a que se refere o art. 99, do decreto lei
n. 2.627 de 26 de setembro de 19�0.

c o R R E.I O :0 O � P 0, y, O ::��;:'���:�;:�:�l�:=.--------------------------_.------......--------�- dêl. eonheeímento tiverem ou interessar pOISa, que o Sr.
MIO LI ',ARAOOA.' DO SUL (SANTA CA.TARIN�) SABADO, Õ Df! ABRIL DB 1971

-

,- N.- 2.627 Porteiro dos Auditórios, levará a público pregio de venda
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!/!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!I!!II.!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� e arremata,io. aquem mais der emaior laace oferecer, acima

da avallaçio, no próximo dia 26 de abril, àl 10 :nora., na
,

A t I e� t 18 C O B a e ,P end 18 Sala dai Audi&ncias -do .dificio do Fórum, os bens abaixo.
descritos, penhorados a Dorival Jurk nos autos de açlo
eX8cutJ,va que lhe movem Arthur Marquardt, Evaristo Frei
berger, HÜArio Frelberger e MarIa Freiberger. Nlo havenclo
arrematação, fica desde já designado o dia 10 de maiq pró-'

Pelo presente edital 8 de conformidade com o ximo, às 10 horas, pa�a a reallzaçlo do leUio, no qua.l .01'
bens serl10 anematados pela melhor oferta, Independente dadispô.to Hem B., do Art. 27 dOI Estatutos Sociais, avaliação:fieam convoeadoe o. Senhores "Sacias da C.•. Baependl", .

"Uma caminhonete Píck-Up, marca G.M.C., ano de fa-.
para a reunião ex�raordinárill a ter lugar na séde brioaçio 1951, côr verde Sevilha, de 6 cllindros, 106 HP,
sccíal, ás 20 horas, do dia 30 de Abril de corrente placa 23.10.70, motor a.· 328:868.093". Anliado por Cri UOO,oo.

,

Referido veículo acha-se à dtsposíção dos Interelladol,ano, para a seguinte Ordem do Dia.
para exame, na Oficina do Sr. Alfonso Ulmaan; nesta cidade:

1 o) 'romar conhecimento da falta permanente' E para que ninguém possa alegar igndrância, mandou
de número legal do Conselho Deliberatívo. o MM. Jujz expedir o presente edital, que será afixado no

2,0) Tomadá da presta"'ão de contas da Diretoria, lugar de co.tume e publicado na forma da lei, Dado e pas-Y
sado nesta éldade d. Guaramlrim,-Estado de Santa Catar1na,Gestão encerrada em março de 1971.
DO Cartório do Crime, Cível e AnexoI, aos vinte e dois de

3.0)/Eleição da Diretoria pa�a o período 1971/78 março de mü àovecentos e setenta e um. Eu, (as) Ralf Faltln,
e do Oonselho Piscal do Olubs. EICrivio, o datilografei e subscreví.

Obser,ação: - A raBnião da que trata esta COOVOC8-
•

(as) Nestor José da SUveira, Juiz de Direito
fi d

..

b 1 d CERTIDÃOção, na a ta a malorlR a BO uta é 88U8
Certifico que a presente cópia confére com o orlgbmlsoeíoe, funcionará em 2 a consoeaeão, meia hora do que dou fé.

epös, com qualquer número. Guaramirlm, ZZ de março de 1971
Jaraguã do Sul, 31 de mareo de 1971. Ralf Falb, EsorlvAo
'. .. Arno Hansehel .. Presidente

Kohlbach .

S.A� Ind. de IMáq. Elétricas C I u be

Edital de Praça .

EdÍtal de ConvocaçãoC.G.C.M.F.84.435.oo7/001
Assembléia -Geral Extraordinária

Sio convidados os senhorel acionistas desta .ocledade
para S8 reunirem em Assembléia Geral Extraordlniria a rea
llzar-s. nó.,dia 121 de abrU de 1971, 'I 9,00 horas, com a se-
guinte: Ordem do Dla '

1) Alteraçlo do capitulo 3. dos estatutos sociais.
2) Assuntos diversqs de interêsBe social.

Jaraguá do SUl (SC), 18 de março de. 1971
Heini Redolfo Kohlbach-Diretor Presidente

o Doutor Milton Cunha, Juiz d� Direlto da
Co.arca- de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Ca-
tarina, na forma da lei, e,te...

.

Paz Saber a todos os que o presenta edital
de praça, com o prazo de vinte (20) días, vírem
eu dêle eonheeímento tiverem e interessar possa,
que será arrematado por quem mais der e maior
lance ofereoer, em frente às portas do Edi'-íeio do
Forum, no dia & de abril 'indalro, às 14 horas, os bens
penhoradós a NerBon Lebmann, na ação executiva
que lhe move Altomàrio Bauer, abaixo descrimi·
nados:

.

1 o) - UQl Automovel, marca "FRAZER", ano

de fabricação 194:9, motor D.O F62264M853222, mo
vido ii gazoUna,.6 cilindros, Ui HP, côr verde
Cin�ilante, ••dan, para 5 pessoas, certificado.de
propriédade n.o 277�2, a.valiad-,? em Cr� 1.100,0,0. A V I S O

2.°) - Uma PIstola, semlautomátlca, marca Acham.se à disposição dos senhores acionistas
"Savage" Americana, calibre 32, n.'! 9�33'l, Registro d'lta sociedade, na 8ede social à rua CeI. P,rocó
D 0'1325/68, cabo de masaa, avaliada em Cr$ �O,OO, pio Gomei de Oliveira õ�7, os doc�mento. a que3.0) - Uma Coleção de livros-lO volumes - 'au se refere o artigo 99 do decreto-lei D. 2627 d. 26
tor "Karl May", encadernado., avaliada em CrS 200,00. de lJetembrb de 1940, relativos ao exercício social -44.0) - Um Motorelétrico marca, "WEG", 3/4 encerrado em 3,1 de dezembro d. 1970.
H.P., com 1..700 RP,N., monofásico, 110/220, série Jaraguá do Sul, 10 de mar�o de 1971.
14, L49026, com bomba dágua, avaliado em 2'20,00; _ WHbelm Laufer, Dir.', Presidente São conTidadoB os 8rs. H.cionist•• a se reuniremTotal CrI 1900,0'0

t
CPF 004,352109 em assembléia geral, eliraDrdln6rla que se realizará f'.1RAs.im .erão 08 referidos benl arremata'dos Harald Birckholz, Dir. Superintendente sua sede 80cial, á rua CeI. Proe. G. de Oliveira, 2ß5,por quem mais der e maior lance oferecer a'cim� .CPF 002.921.259 às 10.hofas. do dia 30 de abril de 1971, para deli-do preço da avaliação, podendo ser examiDl�do8, berarem sôbre a seguinte ORDEM DO DIA

por quem interess-e tiver, em mãos do sr. Doposi
'd 1.) Aprovação do relatório, balanço e contatirio Público "adhoc", desta Comarca. E para que Certifl,·cado Extravia O· lucrol e perdas, referente ao exercício encerradochegue ao conhecimento de todos e d. quem in-

.' em 31 de dezembro de 1970, apresentados pelateressar pORsa, foi expedido o presente edital, que Eu, ITAMA� LUIZ CAMPREGHE.R, ,brosileiro, diretoria, com parecer do éonselho Fiscal;Berá afi'xado 110 local dA costume, às portas do 50lreiro, residente e dom.iciliado em Jeragua do Sul, 2) Deliberação quanto ao destino do Sa�do aForum e publicado no jornal local "Oorreio do SC, declaro para os devidos fiua q!le foi eXlraviado, Disposição da Assembléia;
.

Povo". Dado .- passado nesta cidade de Janguá o leguinre documento: '3.) Eleição dOIi membros do Conselho Fj�cal edo Sul. aos oito dias do mês de março ,do ano de Cerrificado de Propriedade dI Lambrelllil respectivos BuplentE'8 para o exercfcio de 1971 emil novecentos It setenta e um. Bu, (a) Amadeu Malhad, '968, cOr braDe.. e verde metá-Iico, moror n,O 91.182. fixação de lua renumeração;�8crivão, o subscrevi. . Jaraguá do Sul, 08 de março de t 971 4) Proposta da diretoria para aumento do
(a) Milton Cupha ITAMAR LUIZ CAMPREGHER capital e consequente alteração dos estatutoB

- Juis de Direito - sociais;Confere com o q.riginal, do que dou fé.
-

,

P
.

Le'.'la-o 5.) Outros aS8untos de interêsse social.-Jaraguá do Sul, 8 de março de 1971 Edital de raça e -

A V I S O
Amadeu Mafhudí oEBericão. Acham S8 à disyosiçã9 dos senhores acionistas

desta sociedade os documentos à que .8 refere o
Art. 99, do decreto lei n. 2627, de 26 de setembro
de 1940.

.

. Jaraguá do Sul, 18 de fevereiro de 1971. '

Gerhard A. Marquardt, Dir. Presidente
Olavo Marquardt, Dir. Gerente
João B. Prim, Dir. Comercial
Faustino Rosá, Diretor Técnico

C.G.C,M.F. �4.432.087/001
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

São convidados os senhores acionistas desta

sociedad" a se reunirem em assembléia geral
ordinária, a realízar-se na sede social, à rua Oel,
Procópio Go�es deOliveira n. S8?, nesta cidade"
de Jataguá do Sul, no: dia 17 de abril víadouro,
às 9· horas a Iím de deliberarem söbee a seguinte

. Ordem do Dia
1.) Leitura, exame, discussl'o' e· votação do relató
rio da Diretoria, balanço geral, demonstrativo da
conta de lucr08 e perdas, parecer do conselho
fiscal, referentes ao exercícfo social encerrado em
31 de dezembro de 1970; .

2.) Eleição dos membros do conselho fiscal e res

pectivos suplentes e fix89ão dos honorári08�
8.) Preenchimento das vagas do ConS,elho Diretor,
COp] altera�io palleial dos estatutos;
·tJ Outrol 8sluntol de inter.ssse 80cial.

Alvina Fontona Lenzi
oeorrido no dia 23 de maroo de 1971., deixando Vvo.
o sr. Gillo Lenzi e 8 filhos: Avenfclo, casado com Editd,
Celso e Amazllda, deixa ainda um, neto: Marcoá Ave.
nícío,

. ,

Por êste Intermédio apresentamos nosse8 sin
ceros agradecimento. a todos os que nos confortaram
durante o dWcil transe, aos que enviaram nôres e

corôas aos que acompanharam a extinta até a sua
última morada. Agradecemos outrossim ao Rvdo; Pe.

.

A 'n t ô n i o da - P a r ó qui a CatóllCl� de Nereu Ra
mos, pelas palavras confortadoras -proferidas em ca

sa, na Igreja e à beira do túmulo, e. em especial ex-
. ternamos nossos agradecimentol, as enfermelr8s e a

equipe de médicos do 'Hospttal �ão José" de Jara
guá dõ Sul e Joinvllie fespectivamente.

Jaragui do SulIS! de março de-197-1 ,

A Familla Enlutada

TEXTIL CYRUS
CGCMF n. 84.430.602/001

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Edital de OODvocaçio

L

CGCMF 84 433 440/001
Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇAO

O Doutor Nestor José da Silveira, Juiz de Direito da
Comarca de Gueramlrim, Estado de Saata C.tariDa, Da forma
da lei, eto. . .

'

FAZ SABER, a todos quanto o presente edital virem,
dêle eonhealmento tiverem, ou Interessar !;losla, que o Sr.
Porteiro dos Auditórios levará à públieo pregA0 de venda e

arremataçio, a quem mais der e maior lance oferecer, acima
da avaliaç4o, no próximo dia 27 de abrU, às 10 horas Da

. Sala das Audiências do Fórum, no .dlflcio da Prefeitura Mu
nicipal, o, bens abaixo descritos, penhorados a Dorival Jurk,
nos autos de aç&o executln que lhe movem Albrecht Fiacher
e Euclides Guckert. Nio havendo arrematação, fica desde já
de.ignado .o dia 11 de maio próximo, às 10 horas, para a

reallzaçAo do leUlo, no qual os bens serio anematados pela R O E D ER S. A·•melhor oferta, Indepelldente da' avaliaçlo: 'fI! �
"Um terreno, Ilto no lugar Estr.ada Scbroeder lI, atual· \meDte rua Marechal Castelo Branco,' em Schl'oeder, com as ,./

Agrlcultu�a Indústria e Comérc}ioseguinte. confrontações: Frente, ao lelte'dcODlErvindita RRuaü' kcomt .
. C.G.C. n. 84 432 202/00143 metros; Fundo., ao oeste com terras e . o c er

cem 41 metros. Limita-se �e um lado com terras de Jorge ASI6mbléia Geral Ordinária
Meier com 60 métrol_ e ao norte com terras de Ernno Rü-

Edital de Coõvaca�ãockert medindo em cada um dos lados 50 metroI, com area y

total de 2.JOO mi, edificado com uma casa de material·madei- Pelo. presente ficam convidados 08 Snrs. acionistas dei-
,a. Registrado na Comarca de Jaraguá do �ul, sob n' 27.29Z. ta Sociedaae a comparecerem à assembléia geral.ordinária ,a
Livro 8·N - avaliado por Or$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reallzar.se em nOBsa séde social, às 1,0 horas do dia 24 pr�-cruzeiros).' <t.,

-

_' � l xlma vindouro, afim de deliberarem sôbre a s�gulnte.B para que nlnguem possa alegar ignorância, foi ex- ,I ORDEM DO DIA
pedido o presente edital, que serA afixado no lugar de cos- 1). Aprovação do balanço e respectivas contas do exer-
tume e publicado na forma da lei. Dado e passado neBta cíclo de 1970i '

cidade de Guaramlrim, Estado de Santa. Catarina, no Cartórl9 2) Elelçio dos membros da diretoria para o período, dedo Crime, Cível e Anexos, aos vinte e dois de março de .mn 1971/77;novecentos e setenta e um. Eu, (as) Ralf Faltin. Eserivl.o, o 8) Eleição do nOvo ConSelho Fiscal;datilografei e subscrevi. '. 4) Assuntos diversos de interesle da sociedade.
. (as) NestorJosé da SUveira, Juiz de Direito

.
. A V I S O

. C E R T I DÃO
.

, Acham-se a disposiçAo dos Snrs. Acionistas os 49cu-.

Ce�lco que .. presente cópia 'confére cOPl o original mentos a que se refere. o art. �. 99 do decreto Lei n. 2627 de
do que d.ojJ, fé.

.

. 26,09/40.
Guaramirim, 22 de março de 1971· '

Ralf Faltln, EsorivAo

Neves S.A.
Indústria Catarinense de Artefatos de Madeira

Con,idamoB OB senhorel acioniltas para reu·

nirem-ae em 88sembléia geral ordinária,' na séde
iocial, a rua Prel. Epitácio Pessoa, 2522, nelta
cidade, às 10 horas, do dia 10 de abril d'e 1971,
pala deliberarem sôbre a aeguinte, Ordem do Dia:

1.J - Exame, disCUSRão e votação do balanço
8'er�I, relatório da diretoria, denfonstra,ção da conta
"Lucros e Perdas", parecer do conselho fiscal e

demaÍlI documentos referentes 80 pxercíoio Fooial
encerrado em 31 de dezembro de 1970,

2.) - 1i:leic,ão do conselho fiscal e suplentes e

fixação d. Ileus proventos.
3.) - Outros assunt08 'de interêsse da locie·

dade.

AVISO: Ächam··sft à disposição dos senhores
acioni8tas, na sede social, tonos os documentos de
'que tra�a o a'rt. 99, decreto IGl.i 2627 de. 26091940.

Jaragu' de Sol, 24 de março �e 1791

Neves S.Ä. -Ind Catarinens8 d'e 'ArtefatóB de Madeira
José Carlos Nnel Jaraguá do Sul, 12 de março de 1971'

Gerhard Roeder. Dir.lerente
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