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A p e s a r da tnrensa situação üneneelra, Refe' déficits, que deverão ser A você Italeí-Berço Tra- a tenhamos em nosso ce-. e um futuro brilhante, que,
publicidade em contrérto, rindo-se 'aos conventos recuperados pelo atual dietonal da H'lstória e do rebro e coração; pois se só em conhecê Ia é amar

o govêrno que se encerrou celebrados entre o Plameg Governador. Progresso, ne s t a VIIII. amar é v iv � r, vivemos vivendo para sempre ado-
em 15 de março último, e es Prefeituras', levádos Cllnvençio do Distrito L-to, en- amando eSSlJ Cidade que rá Ia e presfiii.á-llJ
eomeça a mostrar que não os mesmos à consideração Nem bem cessava o vtemos as nOSSAS Mensa atrái a todos sem distinção. A vocês todos Compa-
ére lá essas coisas. Pelo do Governador Colombo, impacto' causado, eil que gens porque mereceu, me- Nessa linda, imponente. nheiros de Clubes de Ser
menos, , imprensa diciria ficaram pendentes porque ne Secretaria da Fazenda rece e merecera sempre I soberante '

e emevel Cid. viços e em particular 80S

estampa lnformeções que o Executivo, no momento, instala se Comissão pere Dossa gratidão. de, tude nos empolga, eo CCLL os nOS80S reconhe
deixam perplexos os pró- não tem condições. de- for- apurar Irregulertdades. A �e ha dúvida nos Fun- mo por exemplo: a Mag.es- címearoe, pois aos dírígen
prios eorreleg íonértos que necer recursos aos muní- sindicância realiza-sé prio dadores: 88 foi o Ilustre tosa e respeítavel 'Igreja tes da Municipalidade e a.
lhe d e r a m obediente cíptos. O parlamentar disse cípelmeate no Tesouro do MItheus Arzão .ou o lmor- Matriz com sua arte er rodos os ltderes de haja(
cobertura. esrrenhar que o n O v o 'Estado, onde uma série Ital AntOnio Menezes de qutterôrnea escultural e na o� nossos respeitos de
Jaraguá do Sul não Govêrno o 'tenha recebido de irreguhíridades foram Vasconcellos Drumond, ·Iá 'pintura. A. topograffa e coa- gratidão, porque mesme no

, �ode ser surpreendida com constatadas, segunde. o para o Ino de 1820, o que formação da cidade; o seu anonima o sois oe Iluetree

algum convênio, porque o ,nessa sirueção, quando o Secretário Sérgio Llchôe l importa é que nequêles passado, o presente glo Irmortais dos feitOs herói
falecido govêrne nada Iez que ae anunciava era um Resende. Com ii conclusão tempos êsees bravos heróis rtoso de seus Clubes Bs coe de sua Cidade, que II

em benefício de nossa índice de desenvolvtmento dos trabelhos deverão com seus esforços e tra portlvos, Recrealivos, de todos deslumbra e encen-

cole!i'jidade. acima inclusive de média ínstaler-se inquéritos edml balhos li distinguiram e Serviços: heis. tradição. ta

ASS1m é que o deputado neclonal, ehegendo a atln nistrativos. Dois Iuncíoaé- você conrinúa firme e ine- O acolhedor l-taj-aiense
Henrique Cordova, em gir a 18% ne ülnrne quadra rios foram afastados, do belevel. Após deernembra- que nos faz sentir em n08

recente pronunciamento na da edmtntstração- Ivo SiI· Tesouro, enquanto na área mentes, sempre foi li Cida- Ba própria casa: tudo é
tribuna da Assembléia veira. F.inalizou dizendo da fiscalização da Fazenda, de que cem seus homens Itajdí, .. Cidade encanto a

Legtsletíve, estranhou que que a CELESC e o pró. nenhuma medida foi até o que trabalhando em todos DOS fazer meditar sôbre li

nôvo Govêrno renha rece- prio PLAMEG terminaram momento derermlnada em os s e to r e s, procurarem graDdiosidad� e a .beleza
bido o Bsiedo em precerle o período com vultuosos Ja,1 sentido.' venj'er. ,todos os o.bstdeu. dêste nosso Brasil. A Práic!2

"t�", w �
os ',com u,m

__
sorrlso no,. de Cabeçudas e os �eus

C) f 1·
/ "bi ,I a' cer ver a todos nomllt· históricos que de-

.
i.

q'U·'e'
',' a"'J1!19 ' L�.�"-;',,,,,_ �

• li'" ql. ' 1I� I(! ... ,se dirigeJII ram os .seu" granpes v�1
.1.'-& Esse calor humano que a tos inesquecíveis. Itajai re-

M d b
-

wente sente dO pisar �m, ve um passado saudoso,

para
.

assaran u a haiaí, faz com que sempre tem um presente triunfan,te

.
-

Govêrno atual vê 'Govêrno anterior m e n 5 a 9 e m
"

a

randuba, 7 km. 4e rêde
de água e oalas popula
res. Saúde: POsto de Saúde
e oredenciais p a r a o

INPS do Hospital Sagrado
Coração de Juus. ExpaRsio
Industrial: Agência banoá
ria, 'escola técnica, in
dustrialização do arroz 8

Comunicações: 25 terminais.
telefônicos. Ensino: CCl)é fumo. Agrlclllurl: Assi8tên
gio Norma), reformas de ois técnico-agrícola, ve'
grupos escolares e per- t�rinário, silos, aumento
manência da Coordena- verba para o Sindicato
doria Local de Ensino. Rural, crédito agI fcola,
Sadde, slIneaoienlo • Habitação: PÖlltO de seleção de SEI

Rêde de esgoto" draga- meótes e mecanização da

gem do Ribeirão Ma'la· lavoura.

JARAGUÁ DO SUL

I '

Itajai

I - mponenre, lleolhedolQ
e cativante.

T - udo faz trebalhendo,
para ii coletividade,

A. - spiraado d glória triun-
fante ,

J' • unto- ao ordelro Povq
desta Cidade

;.,.. "' ..l;l1av�J q!1e �J1çJJn�". ,
vQcê amigo

I - psigne, e ii todos os

visitantes!

ESGoIa do IBAm ensina
.. ,

a fa�ar. o ttrçamento-Programa
Aoham se abertas até 1.8 de junho e o segundo servidores dOI '6 r g ã o 8

15 de maio, na Escola no dia 1.8.de julho pró municipais de orçatnentfr
N a c i o n a I de Serviços ximos, amblls em regime das ciâad.,s co�m maia d,
UrbaBos, do IßAM, &s inll- prátioQ intensivo, c o m 10.000 habitante., desde

criçõ@s p�ra o 2.° 8 3.8 duratão de dois mesel que possuam instru�ão
curAOS gratuitos de ,orça- cada um. equivalente ao D f v e I
mento-Programa a Nivel

O prineipal (\bjetiva
seoundária.

Municipal. \
.

d é t
..

A Escola dispõe de 50 os CUfSOS
..

ransmltlr

vagas nos dois curs08,'
80S seus partl0l�aute8 a8

que serão ministrados no m,!dernas téoDlcas· de

lUa, de Janeiro em con pro�r�m�ção dos g�8�oS

-"'-P-e-s....,....t·-a..._d�e·
....

-----S-a:::o--Ma r··c-o···-s-"1 :����a��;!m�nt�i:i�:��ß �:g��IPda�8: r�eaa:��:��
� denação Geral. 0- pri- programa.

.

'

� meiro curso inicia-se a Podem

Haverá grandiosa festa na Igreja de � ----------.----.----------.---
Recebemos do Olube � Nossa'�enhora das Graças na Barr.a do Rio �

MensagemdOI Diretor•• Lojistas de � Cêrro, nos dias 24 e 25' do corrente. � .'.

Jar8�uá do Sul, p,el() seu � Haverá no local completo serviço' de bar � , :..
. prer!lldeBte, sr. 'Evaldo � .

h d" h
'

'b' � aos ConvencIonaIsSchiewe, oficio circular �
e oo�m a, sen. o que a ver a tam em

�
.

.

9{71, de 6/4/71, que divul �
dancmha nos dias da festa.' � . .

gamos com prazer: "Ten- -----__.._.----------- .Nessa et!1pa em.que o

I
PlCClone. .'

do em vista que, embora nOS80 BralIl est� vlv�ndo Corupá, abrIl de 1971
nio figure entre os feria· N' U· In e ra ç a- o a sua grande HistÓrIa, o

dos oficialmente estabe· Lion. Clube de Corupá,
lecidos em lei federal, das. C a s a s

através de SU8S modestas
palavras, saúda a todos

e8t�dual e munioipal, já OI Oonveocionai8 deata

constitui tradição,. em A Prefeitura:Municipal veis, principalmente diante VIIII. COIIEICAO, realizada
Jaraguá do �ul, cODl�ide· de Jaraguá do Sul e$rí do crescimento vertigiQ:oso em Itajaí, cidade Praiâ

rar como tal, entre ou- numerando tôdas as casas da cidlde, facilitando e� na, esperando que todos

tros, o segundo dia de do perímetro urban9. Para mGUo a localização das OI CCLL ,e Domadoras

Páscoa, o Clube de" Di. IBDtO mantem contráto com propriedades na i on.. levem cODsigu a mail!l

retores Lojistas de Ja· emprêsa espeCializada qua urbana. simpática impressão dos

raguá do Sul, em lua cobra i! taxa úDica de pago8 praiânos, desejando
última reunião decidiu, Cr$ 6,00. Em outras c;:ida- A população tem cola- que os meamos se inte·

por unanimidade reco- des� li or�aDização tem borado extraordinári�men- grem, confraternizando

mandar a seus associados procedido da mesma f6rma, te nessa atividade, pois, 8., num cordial çongra
que na próxima segunda com ótimos resultados. A compreende que um nú- çamento.
feira, dia 12 de "abril, numeração das c a S I S mero colo<;.ado na edifi- parabenl do, LlONS
permaneçam com seus de V'e r 6 ficar concluída cação, f.ciUfa enormemen- CLUBE DE CORUPÁ' na

eatabélecimento8 ·eomf;tr� deDtro de 2 mêses. A ini· te a idenrificação privddll peisGa dêste Menilagista:
ciaia fechados. ciàtiva é das. melis louvá- e oficial. CL. Francisco' AntOnio

Guaramirim, incluiio d'e
25 km. de estrada muni
cipal Massaranduba-Bar
ra Valha no Plano Ro
doviário Estadual e ponte
de concreto' li g a n d o
Benjamin Constant, Ribei
rão Gustav,o e Jacú·Assú.

O Projeto Caja.rinense
de Desenvolvimento con

tem resumidainente, &s

exigências miniD,las para
que o vizinho município
pos 8 a desenvolver.se
plenamente, capsz de rn·
tegrar a Micro- Rt>gião a

que está filiado. O -seu

desenvolvimento in'tegra
dQ na região, fica eoli
dicionado ao atendimento
dOIi! seguintes: ERergia fl6lrl
ca: 100 km de eletrifica
ção rural e sub estação.
lransportes: liigação rodo
viária· Blumenau-Join.·
villa, via Massaranduba-

Os formulários de ios.
orição. devem ser envia
dos pair.a a E s c (} 1 a
N a c i o n a 1. de Serviços ,

Urbanos (ENSUR), Rua
Visoonde Silva D. 157 -
4.o a n d a r; Bot a f o g o,

candidatar- se Guanabara.

Recebemos, desvane
cidos, 08 oficiol das se·

guiRtes entidf\d88: Soe.
Sport lJIub Estrell., de

---------- Nereu Ramoa, onde fOI
reeleito presidente o sr.

Bertholdo Blockes, e da
Sociedade di Delportos
Acarai onde foi eleito

O Presidente da Capela presidente o Vereador,
Santa Luzia, sr. Eugênio sr. Bruno Renn.
Prestini, comunica-nos' Cumprimentos aos elei-
48 próxima la. Missa na tOB, com votos de uma
nova capela, em constru- profícua gestio.ção. O aoonteoimento
deverá verifioar-s8 no

próximo dia 16 de maio,
quando da realização de
IDagestosa festa pública.
De"em os .fiéis prepall,ar
se, desde lógo, para o:
extraordinário ao.nteci·
mento.

A 23. Feira
da Páscoa

Capela de
Santa Luzia

. Clubes e

SOCiedades

Correiô do Povo,
um Jornal a

Servi�o do Povo

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



Edital dê: Leilão
,O Doutor ,Milton Cunha. Juiz de Direito da O Dr. Milton Cunha, Juiz, de Direito da Comarca

Comarca de Jaraguä do 'Sul, Est'ad'o -de Santa Oa- de Jaraguâ do Sul, gatado de Santa Catarina, na
tarina, oa forma da lei, ete , ..

< •
' F'ol'lma da Lei,

/

etc, ,

. , FAz' S.A!.BER a todos quanto êst,e edital.' com.l Fàz saber a todoe quanto êste ' edital, com o
o prazo de dez dias, ",illem ou dêle notícia tiverem prazo' de dez (10) dias. virem ou dêle noticia tive
e interessar possa, que no di. 19 (dezenove) dá rem, que; no dia 1.6 (dezesseis)- de abril próximo;
abril próximo, às 10 .horas, em frente à porta' prín- às 10 !lC?ras, em' frente à porta principal do Ed'iff
cipal do Edifício, do, Forum, será procedido o leí- cio do" Fórum;' o móvel penhorado à executada
Ião do bem móvel penhorado à executada Imobí- IMo-aILIÁRIA BR�ZIMBRBS LTDA" na àção exe-'
líäría Brazimbres Ltda., na a'ç'ã'o exeeuttvs que lhe cutíva que lhe meve Inêüstría de MadeiraI RudoU
move' a firma 'Madesul Iadústría e Comércio Ltda., S.A., e abaixo deeceímtnados: -
e abaixo descriminado:

'
'

8) U�A, BETONEIRA. marca MENEGOTTI,
, ,a) _ UM MOTOR estacionário, de dois tem- acoplada com um motor marca "Kohlbach", de 2

pos, marca PAS,CO. série A, modêló ME 176. de HP. N.o 210893, 220/flO W., avaliada em Cr$ 950,00
6,6 HP, RPM .; máxima até 4000, número R-00805 (novecentos e eíncoenta cruzeíros).
R, avalíada em Cr$ 760.00 (setecentos e sessenta A venda em leilão s8rá feita a quem melhor
cruzelros).

'

\ oferta' fizer. Em virtude do 'que, com fundamento
r SO"'" I A I S- II no art, 15. e seus. parägratos; dá Lei n. '5.47�. doe

� ",", .

-. A venda em leilão a,ará feita 11 quem melhor 1807 1968, que -díspõe sõbre 8S duplicatas, foi sx-
!!=========== ======='===l! oferta fiz,er. Em virtude do que, .com .Iuudemento. pedido o, presente edital; que será afixado no local

AD1·versár.·os.. R' t C"I
no srt, 15"e seus parágrafos. da Lei N. 5474, de de costume 'e publieade na imprensa local. Dado

, eelS ro I'VI
' 1807 1968, que dispõe sôbre es duplícates, foi '

Aure! Müller Grubba, C íicial expedido o presente edital, que sefá afixado no
e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos

- Aniversariou dia 6 a
do Registro Civil do' r.Dis- local de costume e publieádo na imprensa local. quinze dias do mês de março do ano de mil nove

ara. Isaura Ruthez Motta" trito da Comarca de Iaraguâ ,Dadp e passado nesta cidade de Jaraguá- do Sul,
centos e setenta e um. - Eu. (a) Amadeu Mahfud,

esposs do sr. Tharcicio
do Sul. Estado de Santa aos dóze días do mês de marco do ano de mil escrivão, o subscrevi.

'de Oliveira'Motta; nesta Y) M'l CD'cidade. Catarina, Brasil. novecentos e setenta e um. Eu, (as) Amadeu Mah· (. 1 ton unhs, Juiz de ire.itp,
J Faz Saber que comparece- tud, escrivão, o subscrevi. Confere com o original; dou fé.

Fazem anos hoie ram nó cartório exibindo os (as) Milton Cunha, Juiz de Direito Jaraguá do Sul, lã de março de 1971
_ O Ir. Lauro Voltolini; documentos exigidos pela le. Confere com o original; dou fé.

,

O 'Escrivão, Amadeú M�hfud
_ o sr. Hensl BehUng; afim de se habilitarem para' Jaraguá do Sul, 12 de março de 1971 .

,

_ a 8 r a. D i r c e M. casar-se: O Escrivio, Amadeu Mahfud
'

__"-- ....:.:...__

Sehmidt, espôs. do IiIr_ v'd' 1 /
. ./

RuySchmidt,ern Curitiba;
� It. n. 7,451 de 30 3/71

���- a sra. Lina Prestíní l
' Gelindo Uller •

'

'

.

'

Tomelin, eapôlila do sr. Jandira Oosta,

'�" l1\r. Luíz "Ifle ", � euza .

Augusto Tomelin, em ,Ele, brasileiro, soltetro, lLJJ 11 \li � \UI «li.
Itapocuzinho; luraqor, naiural de Gua
- a .ra. Mathilde Zapel- ramirim, neste Estado,

----------- ':' .... -- .. --...--.. ........-

la Pav8nelló, elpôs. do domiciliado • residente { ADVOGADO -nos' fOros de

sr. L u i z Pavanello, em em Rio '(oêrro, neste di.-'!' Sio Paulo·� Guanabara - Estado do Rio' de
Itapocuzinho.

, ,trito, filho de,
-

Archanjo Janeiro - Br.asßia.
'

Fazem anos amanhã Uller e Isau'ra Bernardina Proce8saDlentos perante qu�isquer' Mi..
MachadO Uller. nistério8. Autarquias e Repartições públicas

- O Ir. Ed'gar SchiDidt; Ela, brasileira, solteira. em geral.
.;..._ o sr. Pedro Zapella, dome'stl-ea. na, tural de Ja- E

'.
t" C t 1em Ilhá da, Figueira', ,

lien OrlO 8a ra .J

i'retguá do Sul, domiciliada,
- OI jovens Ma,rinho e e residente em Morro da Avenidaßranldin ,�oosevelt. 23 - Grupo 303
Maria Myriam Bortolini, Boa) Vista, neste distrito,

�

(Fol\,e: 52-1894) ,

tem Itapocuzinbo; t

U.! 4. .de 88,ul COfilta e Z C � 39, '> \ ,- ,o sr. �ilá·rio Bâ'rattb, Andren Laiza Zeilllino. L:i�'Rio de JanJiro ': ' �. \ ..

�-", 'I' C I' b
'_.

,

d 'C' .' d -P' 'I_ ne13t8 cidade; I
Estado da GUAfiABARA_,�"_� ,,=='======o=8=o=r=8=ç=ãO==O='=o==;rFr==el=O=o=�o==v=o��,- o' 8r. Fritz Meier, em Edital n. 7.452 de 1'/4/71

_�,_�__ =

I

Barra do �io Cêrro. Mario Sevegnani e

Dia 12 Luzia Pradi

CO�gEI.Q DO POVO Sábado 10-4.71

, 1,
'

" c::::ac:::.:rc:::::o�c:::::-c::::>c::::a

"C088f10 DO p'nuo",' ,

'

,

", ,M'U DAS
fundação: ffrtlJ1' Muller -' 1919 '

FrutJ/er.s ,e Or".".ent.'.

La;a�jeira�, Peoegueírcs,
Kakiseíros, Macieiras, Ja
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias,' Ooní
feras, Palmeiras, ate., etc.

Emprêsa j,orD.liatiea
"Correio do Pove" Uda •

• 1971 •

Diretor
'Eugênio Vitor Schmöclí:el

--

ASSINATURÀ:
'Anual " . . cr$lO,OO
Semestre '. . • Cri 5-,20
�vulso • • .'. Cr$ º,20
Número atrasado CrS Ó,22

, ENDER�ÇO:
Caixa Postel, 19

AV,enida Mal. Deeäere, 210
Jaraguá do Sul • S. Catariaa

PEQAM CÀTÁLOGO
ILUSTRADG

Leopoldo Seidel
- CÖRUPÃ -

, /

/

,I ,

Contplbuinte 'do
..

IlDpôslo' de Renda
Com �endimentos brutos iguais
ou superiores ,a" Cr$ 10.{)OO,OO,

- auferidos no ano-base de 1970,
deverá apresenta� sua "Decla
,'ração'!. até 15.04.71.

I

" ,

( �le, br8sile',iro, �olte\iro;,
Ela, brasileira. solteira, pedreiro, nascido em Ja- ,:

dóméstica, natural de !ta- ragllál do Sill, domiciliado
j>ií,' neste Estado, domi- e rlsidente em Barra do .

ciliada e relidente em Rio Cirro, neste distrito.
Vila Nota, neste distrito • .filho de Alfredo Carlos
filha' de' Bsrti,no, Gustavo :HlJoemann;9 de EH Sieft',rt '

Péreira e Hereili. Pereira. Hanemann.
.

�,'
.

, Ela, brasileil'l, !!Iolteira.' �'
doméstica, natural de,Ja- �l

,
. raguá do Sul, domiciliad,1 �

- O sr. Paulo WúÍlder 'Dia 16
�

ie residenle ell) Jaragllá.

'I�>'.','.,lieh, n/cidade;
"

:84., neste distrito, filha de "

-- a sra. -Nayr Ayrelo - A sra. BruohHde �oel. "Henrique Piske e' Tecla
Lescowicz; ler Diener, em Sio Bento MllOd Piska.

- "

-- o sr, Ar"9' Buchmann, 'dO Sul; "" �,
_ o 8r. Bortolo 8ca,rpin,' -:- o jovem EugGnió Wolf, E ,para que chegue ao 00. [;
em Corupá; \ n/cidade;,' ,

.

'liheclmento 4e tod0S
.

mandel :.' i_ oj�T.em José An.tonio -, o. 8r. Euri�o, Julio �pa,�ar, o presentt) e?IJal que. '

Cam'pos:"nésta cidade; Harbs; em Pomerod�; Sera pubhc:l.ódo pela Idmpreosa ;
,

_ � sra. Ida, espô,sa :do. � 8 ,jovem Cirley Mar-ia .e .em célrt r,o, on � sera"

I�. Ricardo Buerger, - nl Gesler,. em Qon�órdi8; ahxa_J0 Ju�ante 15 d�as .. Se I
"

r.. "
,

' ",'"

:;�;�I' '.' ,�. WO��J:�::·:MO:::·�:� i�r:if.::;�����r:f':;i j .' t.a.�3'l,Ç.U .a
..

<

V.e íCU, O _s, ..
'

� t d;�. 1.Q0
_ A sra. VVà, Jorgeta, cio, Lawin.". em ,Nereu 'AU�EA MULLER GRUBBA: '

ve'lu'da marechal Deoc}o.,.o� 3112 '(fum)os) ,"f
REVEtClEDOR

M8ttar�,nesta cidade. Ramos. ,',. O;cial .• ' 1�-,;\"Jaraguó:"',do;Sul+'-\"" ',:;;""':_;;''.;;;\- 'f�' 'SantaCatarilia �,'"

Edital n. 7,4.54 de 5/4/71
- A sra.Alona Boshamer, Ele. bl'8sileirf.l, solteiro,
elilpôsa do Ir. Leopoldo lnradór, Dsto'ral de JIl� Paulo Demo é',

.Bol!hamer. n/oidade; ragll' do Sul. domiciliado Marifda/ ,valburga BOBS
- 'o sr. A,dolar Reún,' em e' residente em San ta, Ele, brasilei'ro, solteiro.
Gari'baldi; Luzia, neste distrit�, filho, engenheiro agroDomo;
_ a men'ina Maria de de J9sé Se'egnsm e Re- natural de Âzambuj-a. Pe- .'
Fátima Ângelo. filha do gina Stolf Sevegnani. dras GrandelI, Tubarão.
sr. João Rena�o Ângelo; Ela, hrasnei�Il, solteira. ne�te, Estado, domic,i:li,ado
:- a srta. Lurdes Quenter. doméstica, natural de Ja. ; e resld.�t.e em Cllrl.tJ�a·
Dia 13 . ragll'â do Sul, domiciliadá : Par8�á, fIlho ß� Dm.no

fi residente 'em' San ta Demo _8 de Gramosa CIra,

Luzia, neste distrito. filha Cargmn Dem.o.

de Faustino Pradi 8 Ro
sália Padri Ptadi.

- O sr. Bernardo Grub
ba Jr., n88ta cidade;
- a era.\ Adélia 'Pradi,
nesta cidade;
- a srta. MeHta Fiedler,
em Sehroedel,";
- a srta. Marliza Tere·
zinha Buchmann;
- o jOV8-m Warildo Weil
ler, em Garibaldi;,
- a sra. Olga, . 8spôsa
do sr. Adolfo Wackerhs
ge, em Barra do' Rio
Cêrro; e

'

- O sr. Joio Linharel Je
Medei:re8; 'em Jo,i!lville;
- a Ira, Erica, 8spÔsa
do sr.' Avelino Karsten,
neltá cidade;
- ,a menina Rosilene,
filha do sr. Günther Ree
d..-r, em' Corupá;
- o ar. Norberto Rowe.

Dia 14

Gllstavo Heinzl. 8

Maristeb Pereira

Edital n. 7.4�5 de 6j4/71
Valdemar Hanemann .,

Relinda Piskà

Edital n, 7453 de

Ela, brasileira. solleira,
dÇ)Uléstica, na tu r aI de /

1/4/71 Ouritiba:'ParanÁ, domici
'liada e r8sidente neElta
cidade,

.

f.i I h a /1 d'e ' Ax.el
Gaenter BOBS 8, Marga
Soqn�nhohl 'Bolls:Ele, brasileiro, 10Ueiro,

f'IÊltr�ci8t8, na tu r a" de
Jara:guá do Sul, domioi·
liado e residente em Vila
Nova, neste distrito. filho
de Carlos Heinzle e Helga
Bruch Heinzle.

,GARANTIMOS QUE ·

NOSSAS PECAS NÃO
'PREGAM 'PEÇAS.

Quando v. instala em seu veículo Volkswagen uma

peça original VW, pode ter certeza de uma coisa:
el'a nunca .vai q.uerer roubar o espetácu'lo.
Porque as peças orig,inais VW'são
componentes de um elenco onde todos
trabalham em harmonia •.

,Quando uma peça não é legiÜma, o .

,

espetáculo ,é sempre intt}rrompido., Porque,
ela, pede muitas atenções. cuidados .

especiais, além dê lhe dar uma trêmenda
'falta d�,confiança na hora de uma viagem.
E tem mais. A peça origi_nal VW é
sempre instalada com ferramentas
el1pe«;:iais para ela. pelas mãos de
homens especialmente treinados para
liçlar com elas.
Mais ainda. Só em nossas oficinas v.

pode ter a certeza de que a peça original
VW é original mesmo. .

Garantiqa por 6I,meses ou 10.000 km.
Por isso, não se esqueça. .

Quando v.. prega uma peça no seu VW. '-',
v. eatápregando uma peça em v. mesmo•
Chato, né?;

-

"

"

.,'
I,

�".

"

" .

.i
, ,

,,1'

."
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FONT,ES VIVAS N·eves 'S.A. Edital de Praça e Leilão·

.J

São' convidados os senhores acionistas a com

parecerem à assembléia geral ordinária, no dia 30
de abril de 1971, às 10,00 horas, para deliberarem
sôbre a seguinte, Ordem do Dia:

1.0 _ Exame, dis�ussãô e deliberação sôbre o

Balanço Geral, Demonstraç'äo da conta Lucros"e
Perdas, Relatório da Diretorilt, Parecer do Conselho
Fiscal e demais documentos referente ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 1970;

2.0 - Eleição do Conselho Piscai e 8upl�Rtes e

fixação de suas respectivas remunerações;
3.° - Outros assuntos de interêsse da SOCiedade .

A V I SO
A dlreloriB desta sociedade avisa aos senhores

o acionistas que estão à SUIII disposição na sede social,
os docum�ntos de que trata o lIrtigo 99, do D�cre,to.
lei n. 2627, de 26 de setembro de 1940:

Jaraguá do Sul (SC), 06 de abril de 1971
Rolli Bruch, Diretor Gerente, CPF 009960419

Assembléia Geral Extraordinária
São convidados os senhores acionistas li com

parecerem ii assembléia geral eXlraordióária, 110 dia
30 de abril de 1971, às 14,00 horas, para deliberarem
sObre a seguinte: Ordem do Dia:

.

1. - Aumento do capilal social medianie aproo
veitamento das Reservas, Correção Monelária do
At.ivo e Moeda Corrente do País;

2. - Allerdção parCial dos Estatutos;
3. - Outros assunlos de interêsse da Sociedade.
jaraguá tJo Sul (SC), 06 de abril de H71
Rolli Bruch, Diretor Gerente, CPF 609960419

Entr.Vist�o�:!-:ur:o-:tu!�!�e��R� Indústria Cat�rinense de Artefatos de Madeira -

'

git��t�to:aN;::::r:�s:ed�u�!�v�:�r�,J*��a�:
SILVIO PRADI (II) .

CGCMF 84 433 440/001 de Santa Oatartna, na forma da leí, etc ...
I

1\ssembléia Geral Ordinária FAZ SABER, aos que o presente edital virem
-Inieialmente a igreja fora dedicada à Santa ou dêle conheetmento tiverem, que o sr.. Porteiro

Emilia, porque Emiha era o nome da mãe do dr. CONVOCAÇAO dos Auditórios dêste Juizo, levará a publico pre
Ceaar Pereira de Souza, cuja familia muito S8 in-. . .

.

gão de venda e arramataçãe, a quem mais der e

teressou pela igreja, escola e a criação da paróquia. .

Oonvidamos °1,1�enhoresl aClo�.ls�8� para r:�' maior lance oferecer, acima da avaliação respec-
. ÂngelO Piaser a, e mais ainda seu irmão Luis Dlr��-8e em Il�sem �a .t:�ra por 10 r�52�a 8 te tiva, no próximo, digo, próximo día 26 de abril, as

Piazera, que fora diretor da Oolonia JaraguR ainda (:�:I�, aà_r��/h ras. d Pld·mol0 e;soa'b'l d' ���: 10,30 horas, em praça, li ser realizada na Porta

n�s tampos do Jour�an, aliciar?m os italianos de
OI a �. rt r or8s!b o ra ', t

e � �I, : D': Principal do. Edifici� do. Fórum desta o�srca, os
RIO dos Cedros: assun os Pradl, Demarchi, Satler. pala

1 Je �e�� em Bod.re a !egul� Bi _r �m bOl IB. bens a segure desorttos. penhorados a NIlo R. Cor-
Na época dos federalistas-moragatos o ÂngelO

" �ame, "sclls�ao e O IIÇ80
_

O a anço

I
deiro, nos autoa.de Ação Bxsouttva que lhe move

Piazera retirou' se para os Cedros, donde viera. Os ,!eral� relat()r�O d�i dlr::Orllil, demcnstração d.a conta Benvindo Simioni: 1) DOIS TERRENOS, o primeiro
revolucionários escreveram, no seu aparelho de

Luc .os e Pe das, pIscar do conselh�. fIscal. e, com a area de 5.640 m2, fazendo frente com a Es
medição: agrimensor pieapau. Naquela época não �emaul doceu:sntos referentes 80 exeroioio socíal trada Rio da Prata, com 80 m; a Oeste, medindo
flstava na militâ:ncia politica. Houve duas mortes, ncerra)d� I

�1_ de dezembro d� 1970. 141 m. com Pedro de Souza e Alvaro Frenoeskt;
causadas pelos revonosos: d N h bor do l » �. li: eiçao do conselho fiscal e suplentes e 'A leste EI Sul medindo 141 m eom terras do ven-o eg er on, e o fixaçâo de seus provento!

. , .

Bohulz, no Rio Cerro, terrenos do Henrique Piazera. 3) _.Out t' d
.

t
-

d
. dedor. O segundo com a srea de 44.468 m2, fa-

�. ; �SiI.io Pradi frequentou a escola do Rio Cêrro, dad
ras assun os • 10 eresss a 1I0Cle zendo frente com terras de Pedro de Souza, ms-

onde seu tio Abranjo Pradi era profsssor e o foi
e. dindo 125 m.: Fundos, com 60 m.� com .ditas de

por dezesseis anos. 08 primeiros trens f'inham até AVISO: Acham-sp à disposição dos senhores 'I'eobaldo Reinert; a Oeste, Da distancia de "59 m,
a ponte do Rio Itapoeú. A Ia. Banda de Música acionist,s na ssne social, todos 08 documentos de com Theobaldo Reinert e a Leste, medindo 378,50
criada, grsQas 808 esforços duns abnegados: Va· que trata o art. 99, decreto leí 2627 de 2609 194?/ m, com terras de Francisco Bortolomeottl, ambos
nãucio Pôrtc, Benj smin $tlllzer e outros, levava o Jaraguá do Sul, '24 de março de 1791 >( no lUa d.a Prata, nêste Municipio, r.tlgiliJtfado aa

belo nome de "7 de Setembro". ,'..
fls. do LIvro 3-K, lob n.O 2t.90i\, Registro de Imö-

De fora mandaram, buscar um maestro: o Nev·es S.A. - Ind Oataeinense de Artefatos de Madeira veis de Jaraguä do Sul, e que foram avaliados por
José Amaro de Oliveira (pernambucano), ao qual José Carlos Neves Cr$ 1.140.00 (bum mil cento e quarenta cruzeiros).
sucedeu o Rösa, .e posteriormente, o Manuel Gon. Caso não haja licitantes, no dia e hora marcados,
çalv8s Graka, que de Jaraguá passou para a Ban· Ed,·tal d P L -1- fica desde já designada a data de 10 de maio pró-
da do Batalhão de Joinville, donde voltou mais e raça e e, ao ximo, às 10,30 horas, para o leilão; quando pode-
tarde para cá.

•
I ão ditos bens serem arrematados inde·

A reforma da estrada Jninvill8 - Blumenau cl Prazo de 20 dIas
. pendentes da avaliação. E para que ninguem pos·

ocorrt'u nos anos de 1919, 1924 e 1925 até a Re, O Doutor Nestor JOiié da Silveira, Juiz de, sa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz expedir
volução de 1930,. S�lvio Pradi de feitor. . Dirpito da Com.arca de Guaramirim, Estado 1'0 presente edit�l, ,que Rerá afixado .no. lugar de

Angelo RublOi mandava as carroçai, pDr ter· ,de Santa Cütarms, na forma da lei etc... costume e publicado nB forma da leI. Dado e pas
rI!' e re�ebi� 2.000 por �ia, p�r carroça. Os me-, F.A� SABER a. quem interessar POIl8� que o sado ne�ta Oidade de .Guarami!im, E.stado de San
nmos HoráCIO, Constantmo gUIavam-nas, Sr. OfICIal de JustIca aervindo de Porteiro dos ta CatarIDa, no 0artórlO do CrIme, Clvel e Anexos,

,

.

A uditórios, levará à Publico pregão de venda e aos trinta e hum de março d� mil novecento8 e

Jaranua', Vel'culos S A arrematação, no próximo dia 30 de abrit, às 10 8eten�a e hum. E�, (as) Rall Falllß Escrivão, o datilo-

.. • • horss, os bens abaixo descritos, penhorados a Har grafei e subscrevI.

,CGCMF 8.436583/001 '

•

ry Krause nos autos de Ação Executiva que lhe . (as) Nestor J08é da Sil':,eira, Juiz de Direito

Edital de Convocação mov& Octavio l;3elegante, na Porta Principal do C ß R T I D A ()'"

Assembléia Geral Ordinária Fórum, pelo maior lance oferecido acima da ava Certifico que a presente Cópi� confére com

liação respectiva: o originál do que dou fé.
.

1) Um terreno, parte do lote de terras nO 66, Guaramirim, 31 de março. de 1971
da Linha Massaranduba. situado n.a Rua G�raJ Ralf Faltin, Escrivão

. ' ,
Icontendo a area do 493 m2, fazendo frente na di ... = ..... � .............__._ ................_ ....._'_......

ta Estrada Pública com 21 m.; Fundos, e, de um i
.

1
lado, com"teras dos outorgados vendédureBj e. de 1" At. nJq ii'o"'!

"

toutro lado com terras de Vigand D<>Dstb, oom 18
me't�os: Registrado na Comarca de Jallsluä do SUl,! F a r m á c i a C e D t r a I I
no lIvro 3 P, fls. 118, lob n.O ;J1356, avaliado por , t
Ort 2500,00 (dois' mil s quinhentos cruzeiros). 1 1

2) Uma casll de madeira edificada no terreno 1
comunica, a seU8 cliente!} e amigos que 1

acima, e avaliada por Cr$ \ 500,00 (quinhentos cru "
transferiu suas instalações- para a Avenida ,

zeiroll).' I' 'Getúlio Vargas, 198, entre a Com. e Repres, ,

3) Um rancho de madeiaa edificado no ter- i de Máquinas Agrícolas "Tobatta" e .Da8s !
rtlno acima, e que fo·i avaliado por Or$ 500,00 1 Pernambucanas, esperando continuar mere l'
(quinhentol!! cruzeiros) .

. I cedor de vossa, confiança e permanecer ao 1
Não havendo arrematação, fioa desde já ·de· 1

inteiro dispôr dos prezados senhores.
.

i
signado o dia 14 de maio próximo, às 10 horas, i _o · ·-

1
para realização �o le.ilão, quando os bens poderão , A C h tu'n 9 !
ser arrematados mdependeote da avaliação, � 1

B para que nioguem possa alega,r ignorância,' Zen t r a I A' p' o t h e k e t
foi expedido o preseote edit'll que será afixado i I

" t
no lugar de costume e publicado da forma da lei. i i
Dado e passado nesta Cidade de Guaramirim, Es· 1 teilt seiner vornehmen Kundschaft'mit, dass !
tado de Santa Ceytarina, a08 dois de abril de mil 1

die Instalationen der Apotheke jetzt an der fá

novecentos e se.tl:inta 6 hum. E'u,.Rllf Feitio; Escrivio" Av. Getúlio Vargas, 198, zu finden sind, i
o datilografei e subscrevi.

" .' zwisohen der firma Com. e Repres. de Má· 1·
(as) Nestor' José da Silveira, Juiz de Direito 1 quinas Agríeolas "TobaUa"· und Gasas Per- i

. C E R T I DÃO I nambu,canas, .wo weiterllin gute b�dienung 1
..

Certifico que a presente cópia confére com o i
zu erwarten 1St. '

1orIgInal do qU9 dou fé , __ .
Guarami,rim, 02 de abril de 1971

Ralf Faltin, Escrivão Indústrias Reunidas Jaraguá S.A•:-----,

IRepresentação
Elemento residente em OURITIBA,

registrado no CORE do PR. deseja re

presentar firmas desta
-

cidade naquela
OAPITAL à base de comissõà's. Favor
dirigir-se ao Sr. A. J. da Silva.

•,_.,�._.._.�.....�.._,o�._�._,...."._._,._,....._,....,·
1'-------- ----------�"

II Escritório Jurídico Contábil II
II Max Roberto Bornholdt 11-
II Luiz Henrique da Silveira, II
It ADVOGADOS I III Oaixa POltal, 1398

II HUM) IDJ�MIlNG�§ 'UIGA§ II � CU_RI_TI_BA_P_A_RA_NÂ�
II Contador I DelegaCia de Policia �I CllBrca de Jlfouud �I Sul
'1'1 R g' t d F" IPI ',', c o MUNI C A ç A O n. 01/71 f

e IS ro e Irmas \

II " O' Sr. Dr. Lourival' Borj., Delegado de Polícia

U Escritas Fiscais' Im,. Renda It
da Coma,rcli de JllIraguá do Sul, avisa, as pe880�s re·

sidentes nesta Comarca e demais municipios vizinhos,
n Contabilidade ICM II e interessados na obtenção da Carteira Nacional de

II II Habilitação, que a Comissão de Exame Psico técnico,

II Defesas Fiscais INPS " estará nesta cidade no próximo dia 15 de abril, onde

I' " atender!! os interessadas na. dependências do Pôsto .

FGTS Agropecuário, sito à Rua Walter Marquardt.
I I. II Informa, oÓtrossim, que referido exame será
II A M I D d 210 II realizado oaquêle focal, com início às 8 (oito) hOfas

n V.' a. eo oro, II da manhã,.,

n. II Jaraguá do Sul, 29 de março de 197t.

.=========.==========. Dr. Lourival Borja. Delegado

Assembléia Geral Ordinária
São convocados os Senhores Acionislas da I

Indúslrias Reunidas �araguá S.A., pêra a Assembléia
Gerlll Ordinária, iii realizar se no dia 3(:) de abril de
1971, às nove horas da manhã, na sua sede social à
Rua Rodolfo Hnfenuessler, 715/90 I, ii fim de delibe
rarem söbre a seguinte ordem do dia:

I - Aprovação do Balanço e Contas do exer
cício de 1970;

II - Eleição do Novo Conselho Fiscal;
III - �8suoloS de interesse da Sociedade.
Nota: Acham-se à dispOSição dos Senhores

Acionistas os documentp. iii que se refere o artiro
99, do· decrelo-Lei o. 2.627 de 26 de setembro de 1940.

jarag"á do Sul, 06 de abril d.e 1971
Dietrich H. W. Hufenuessler, Diretor Presidente

---------------------------------------�

Dr. Fraacisco Aat••io Piccione
::aa:e.oyCO - C.H..:H. 1�

(C.P.F.) N.o 004384379 \

• Cirurl'Í8 e Clhm'.Ja de Adultos e OrianQa.
Partal - DoenQ88 de Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - ÓORUPÂ
Residin0i.: Dr. M.reu Ramol, 41.

c:lO_'I1P,A. - .AN7� cAr..&.H.Il."IrA
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Indústria da Calçados Gosc� Irmãos S.A. Marisol S.A. - Indústria do· Vestuário José Emmendoerfer S.A. -Ind. e Com.
CGCM'F 84: 429752/001 'CGCMF 84430412/001

Assembléia 'Geral, Ordinária RELATORIO DA DIRETORIA

Convidamos 08 seúhores acionistas desta so-
Senhores Acionisias:

I Areadendo as determlneções ,estalu6rias e presaciedarie para reunirem- 89 em Assembléia Geral crlções legais, cumpre, a esta Diretoria epresenrer-vosOrdinária a realizar-se no dia 29 de abril de 1970, os documentos referente lIO exercício encerrado em
aB 9 horas, oom a seguinte, Ordem do Dia: 31 Ele dezembro de 1970; a demcnstraçâo do Ativo.1) - Discussão e aproeação do relatõrío da Passivo, demonstreção da conta de Lucros e Perda.diretoria e parecer do conselho fiscal, balanço geral, e parecer do, Conselho Piscel.
demons�tração da conta de lucros !l .

perdas, contas Os dados em sprêço demonstrem a nossa al
e demals atos referentes ao eXtUOlCIO encerrado em tuaçãe econômica-financeira real e serão submetídoa
31 de dezembro de 1970;,

2) _ Eleição da Diretoria: /

- a vossa apreciação na proxima Assembléia Geral
Ordinária.

3) - Eleição do -Oeuselho Fisoal;' Jaraguá do .sul, 06 de janeiro de 1971
4) - Assuntol di'ersQI de ínterêsse social. Luctla Emmendoerfer, Dtrerora Comercíal
Jaraguä do Sul. 27 de fevereiro de 1971

Pedro Donini, Diretor Gerente B�LANÇO GERAL· encerrado em 31 de de
NOTA: Acham'se à disp0ai,ão dos senhores zembro de l!970, transcrito no Diário n. 5 às

acionistas os documentes a que se refere o art. 99 fls. 79 a 81. Diário registrado no Juiz de Direito
do, Decreto Lei n. 2627 de 26 de setembro de 1940. da Comarça de Jaraguá do Sul, sob n. 12040

Assembléia Geral Extraordinâria em data de 22 de abril de,1969
Convidamos .8 senhores acionistas desta so-

ciedade para se reunirem em Assembléia Geral A T I V O
Extraordinária a realisar-se no dia 25 de maio de Imobilizado

1971, às 9 heras, com a seguinte, Ordem do pia: Imóveis, Móveis e Llrenst-

1) - Aumento do capital socíal, mediante a líos, Perrememse Maquíné-
241.686,61 incorporação de reservas livres; rio, A Ivo Imobilizado CODUI

2) - AIter.ação dos eatdutos sociais; Reavaliação
'

3) - ASluntos diverso. de interêsse social, ReallzÍYel

Jaragu' do Sol, 27 de fnere�ro de 1971 Meréríe Prima, Empréstimo
Pedro Donini, Diretor Gerente Compulsório, Empréstimo

Lei n, 1474/6í, Decreto Lei
n, 167/67, Sudepe, Sudam,
Elerrobrée, Petrobrés,' -Fun
desc, Duplicatas a Receber,
Perncípeções em o u I r a s

I

'Sociedades
de .

Disponivel
de Caixa

toinpensaçil-
Valôres em Caução 304,00

P'ASSIVO

Com prazo de trinta dias
O Doutor Nestor José da Silveira, Juiz

Díreíto da Comarca de Guaramírím. Estado
Santa Catarina, na forma da leí, ete ...

582.166,81
' ,FAZ SABER, aos que o presente edital com

o prazo de trinta díes . virem, dêle conhecimento
662.55 tiverem ou interessar possa, e especialmente a

João Eurico Flôres, que, pelo Oartörto do Crime, lio EXiglvel
Cível e Anexos dêste Juizo, tramita o processo de Cepítal, Fundo de Reserva

16,4:17,27. L I O
-

A
-

inventário dos bens deixados per falecimento de ega , pçao por çoes,

Oantaltcío Flôres, do qual é Inventartante Petroní Lucros Suspensos, Fundo "I

5 425,41 lha Climaco Flôres., fi: eonsrando dos autos, que o Especial para Aumento Ca

herdeiro descendente Joio Eurico Flõree, se I en- pila!' �ei n.4.-357/64, ':- Dis-97033555
centra atualmente em l'ugar incerto e( não sabído, poslçao �� Assel1lbléuI .. 41.896,02
oonforme consta de peticão de fIs 51 dos autos,'

. EXtDlvel, A

f Cita-se e chama S8 Q referido' herdeiro, para, no CçmliJs Corre�tes, Imposto
prazo de trinta (30) dias, contados da publicação de Renda �etldo na Poote
no Diário da Justiça do Estado, dizer sObre a8 CDm�enSllçla. .

declarações prestadas pela inventariante, e assistir Cluçao da Diretoria 304,00 50.020,09
acs demais têtm08 do inv81,ltário e partilha, até Jörag.uá do Sul, 31 de. dezembro de 1970
final sentença, Bob as penas da .lei. E para que Augusla Emmendoerfer, Direlora Presidente
chegue ao conhecimento de todos e não possa ser Lucila Emmendoerfer, Diretora Comercial
alegado ignorância, expede-se o present� edital Eugênio Vilor �chmöckel, Conlador

529.602,68 qU,e será áfixado no lugar de costume e..publicado reg DO CRCSC sob n, 1.605
na forma da lei. Dado e passado nesta Cidade de D

'

I
-

d t di "LGuaramirim, Santa Catarina, aós vinte e dois de emODS raçao a COD a e acros e

março d� 1971 (�il novece�to. e s�tenta e um) ..Eu, Perdas" em 31 .e dezembro de 1970
145.880,73 Ralf FaltlD, EscrIvão, o datIlografeI e subscreVI.

. Nest8f José da Silveira, Juiz de Dir�ito

CGCM�' 84 429 729/001
RELATORIO DA DIRETORIA

Senhores Aoionistas:
Atendendo às determinações estatutárias e

presorições legais, cumpre à esta diretoria apresen
tar-vos os documentos referentes 80 exercício en

cerrado em 31 d. dezembro de 1970, a demonstra
ção, do Passivo e Ativo, demonatração da conta de
lucros e perdas e .o pareoer do conselho fiscal.

, ,/

Pelo estudo dêstes documentos, podeis verifi·
car a situação desta sociedade, qUB se apresenta
sõlida, sendo e resultado do exereícíe- satisfatório.
permitindo a dístribuíção de dividendos..

�8te8, senhores acíonístas, é o relatõrlo com

que vos apresentamos os dooumentoa do exercício
oe 1970, Oi quais serão submetidos à' vossa apre
ciação na pr6xima aasembtéia ordinária ..

Jaraguá 80 Sul, 13 de janeiro de '1971
Walter E. W. GOBeh, Diretor

Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de 1910
A.-TIVO

Imobilizado
. Imóveis e Benfeitorias, Ativo Imobili
zado c/Rea,'aliação
- Estável

I

M6vei" e Utensílios (Matriz e Filiais),
Máquinas e Aoessórios, Utensílios Di
.-erIiJOS, Veículo� e Semoventes, Marcas
e Patentes

-

Partioipseõea
Realizável

Inventários (Matriz a, Filiais), Emprés
timo Lei n, 1.474 51, 'Depósitos Piseais,
,Empréstimos Eletrobrâs, Obrigações
'I'rabalhlsta«, Depõsites Sudene, Depö- I

SUOI 8udepe, Títulos a Receber, Conta.
Corrente o/Representantes, Depôsttos
Fundaso

.

YalOres Trlnsllórios
Segurol Prêmios, Suspenaea

Disponibilidade
.

C.ixa e Bancos
COllas de Clmpensaçill.

AQões Caucionadas, F.G.T.S. oonta não
optantes

91902,90
32074.00

PASSIVO
lia Exlgiul

Capit.l, Fundo de ltelilerva Legal, Fon
do de Reserva Especial, Fundá de In
denizações Trabalhit;tas, Fundo p/da
Tedores du,idosos, Fundo p/aumento
de oapital, Fundo Esp. Aumento ,de
Capital. lei n, 4357/6}, Fundo de De·
preoiaQões Reavaliaçao, Fondo de De
preciaçõss, Fundo Açôes Bonificadas

Exigivel
Conlas Correnles

Diretores, diversos, Empréstimos Ban-
, eários

'

Contas Traßsilorias
Títulos a Pagar, fornecedoral, operários
Correções Monetárias
SaldO a Dispo&lção da Assembléia
Retenção na Fonte

Conlas de Compensaç,io
�ções, Cauoionadas, F.G,T,S. conta nilo
op�antes

/

'271.906,81
2366.14

, 14667,90
485,90

5.425.41
970335.55

_

tara.gUi
do Su). 31 de dezambllo de 1970

Hert. P. GOBoh, Dir. Comercial
Walter B. W Gosch, Diretor Técnico

. O..;mi-!r Bart"I, Cantador C,R.C,· n. 3,865

Demonstração da conta de ulucros e Perdas"
DÉBITO

O�mpr8l, Compras Atacado-Lojas, lmp. a/Prod.
Industrializados, Impôsto Meroantil, Fretes e Car
retos, �'orça e Luz. Salários e Ordenados, Sf.lguroll
Aoidentes de trab.,lho8, Outras Dupesas Fábrioa,
Comlsl'õ!ls Dispendir1u, Mere, Transt. da Matriz
FI. 1, 2. 3. 4, Compras FI. 1, 2, 3, 4, MerC_ Transf de
Filiais FI. 1,2. 3.4, Imp Mercantil FI. 1,2,3,.,

, Ordenados FI. I, 2. 3, 4. Alu.goeiB FI. I, 2,3. ". Luz
8 Te,lefône FI. 1. 2. 3, 4, Seguro8 FI. I, 2, 3,4, Outras
Desp 1. 2,3,', Previdênoia, Social FIl, 2. S. 4:,
Impôst09 FI. 1,2; 3, 4:, F G.T.S, FI I, 2,3.• , Hono�
rárjos Administração, Honoririos Consêlho Fiscal,
Ordf'nadOS, FunoiQnários, Previdêncta Social, Segu
ros, Material de Expediente, Publicida'de e Propa-

.

gauda, Conservação e Limpes8, Substituição e Coo'
sêrtos, Combustiveis, Impostos e Taxas, ,!:,alefône
Selos 8 Telegramas, DesposaB Bancária.. , Donativos,
Outras Despesas AdministrlQãó, Veículos c/Costeio.
Salário Família, Oonl!lernQão de Maquinário. Des
pe�1I8 de Viagem, Iodeni,zações, Fundo Garantia
Tempo de' Serviço. Pronto Socorro, Juros DispflD
dido"" Descontos Dispendidol, Fundo .de Reserta
Legal, Fundo de' Reserva Espeoial, FuOdo p/deve
dorf!8 Duvidosolt, Sahi'o a Disposição. da Alilsembléia,
Fundo de Depreciações, Fundo de Depreei8çõ8s oi'
.Reavaliação, LuorOI a, Perdas CRS' 2.114:.026,97

,
,

Edital de Citação de Herdeiro
24466,09

1,2361,60

60020,09

7,.820,07

86976.03
2,163,87

De Produtos
De Receitas Diverlas

C e r t i fi ca d o Ex t ra v iado :e �:lr�SDt�a�3�rt+��::n��
SerViço, D�spesas Gerais

JARAGU.{ VEíCULOS LTDA., �ito à Av. Mal. Previdência Social, Ordena
Deodoro da Fon88cI,I, fundos, nesta cidade Jar8gúá dos, Despesas, Bancárias,
do Sul SC-, d'eelara para os devidos fios que foi Aluguel, Imp6stos, Seguros,
extraviado o Certificado dtt Propriedade do Veiculo: 13 o Salário, Salários,' Co-
Marca: Volkswagen, ano 1966, cOr: Azul Atlântico, mis�ões a Disposição da
Chassi8: B6-265348, Placa: 10 91-65. Motor: B·352.760 Assembléia 89, liO.40-
36 HP e 4 cilindros.

'

oS O M A' 8913OAO 89130.40
. Jaraguá do Sul, 25 de marQo de 1971 Jlraguá do Sul, 3t de dezem'bro de 1970

Jaraguá Veiculos �1da, Augusla Emmendoerfer, Diretora Preaidente_

6"' R 1D D I T O
Lucila Emmendoerfer, Direlora Comercial,

" m Eugênio Vilor Schmöckel, Contador
Merc. Tranaf. p/filiais, Vendas, Vendas Setor Ata Reg no CRCSC sob n. 1.606
cado, Vendas FI. 1. 2. 3, 4, Merc. Transf. piflliais FI.
1,2,3,4, JurOI Auferidos,. DescoD�oS Auferid�s, Parecer do Cons�lho Fiscal
Outros �e'8ulbdos, In98ntárl0I1 Matrl.Z, InventárIOS Os. abaixo IIssinados membros do Conselho
FI. 1,2,3, 4

.

CRI 2,114026;97' Pisclll, da Pirrna José -Emm�ndoerfer S.A. Indústria e
Jaraguá do Sul, SI da dezembro. de 1970'

. Comércio lendo exominlldo del,damente o BalançoHerta P Gosch, Dir. Come.rC::la1 Geral, a demonsrração da conta Lucros e Perdas,Walter E W. GOBch, Dir. �é.cD!cO relalório da Direloria e, demais contas j'eferenle 110
Osmar Bart:l, Técoloo sm ContabilIdade exercíCio social encerrado em 31 de dezembro de

n. C,R.C, 3 865 1970, depois de conSlafarem em ludo a mais perfeita
Parecer do Conselho Fiscal �rdem e 'exalidão, são de pll��cer que as conlas se

Jam aprovl1ldas pela Assemblera Geral dos Senhores,
Acionistas.

.

Jaraguá do Sul, 06 de janeiro de 1971
Thereza Roeder
Lo.thar

.

Sonnenhohl
Willy Sonnenhohl

-i-

Os 8 ba ix•. 8I!Jsinad08, mem brolt ef�tivoB do
Conulho Fisoal, da Sociedade Anônima "Indústria
de CalçadolJ GOloh Irmãos S A" lendo examinado
de,idamente o Bala,nço Geral, demonstrsção d.
Conta de Luorol • Perdas, Relat6rio da\ Dir'etoria
• demais contas referentes ao exeroíoio de 1968,
encontrando tudo em perfeita ordem, manifest8111
favoravelmente 80 critério adotado, por entenderelP
que o mesmo oonsulta OI interesses 8ociais.

E, consequentemente, êste oonselho é de pa
flcer que 8i oont81 • dooumentos apreciados sejam
aprovados pela AlJ8embléia . Geral, Ordimlria dos
senhorae acionistas. ,

Jaragu.' do Sul, 13 de janeiro de 1971
,

logo Splitter
Edmundo ZpliUer
Maria Jöestinl',

r� "'4 ""'«I...-.e-"'G�-'G��
1 Dp. RejnoldoMup.p. 1
� 11 ADveGADo==!!:::11=
f Escrit6'rio ao lado da Prefeitura

L_��,-U..

�

....-"""",,�.....,.......r':1
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul



CORREIO, DO POVO ,Rábßlio 10-4.71
"

vEdital, de Praça e Leilão
/

Kohlbach S.A. Iod:. de Máq. 'Elétricas
\

Edital de, praça' e Leilão
cl Prazo de 20 dias' C..G.C,M.F.84.435.oo7/001 .0 Doutoe Neltor JOlé da SUveira, Juiz de Direito da

O Doutor Nestor Jose da Silyeirll,' Juiz de Assembléia Geral 'Extraordínâria Comarca de Guaramirlm, Eltado de Santa Catarina, na forma
da lei,. etc ..".

.

.

Direito da Oomaroa de Guaramtrím, Estado Sio cODvidadol ollenhore. acionisw de.ta .ociedade FAZ SABER, a todoe quanto o presente edftal virem,
de Santa Catarina, na forma da leí, eto.; para Ie reunirem em Assembléia Geral ExtJ;'aordln'ria a rea- dêle conhecimento tlverem ou interelsar possa, que o Sr.

FAZ SABER, a quem ínteressar p081., que o llzar-se no dia 1Z d. abril de um, á. 9,00 horal, com a le- Porteiro dos Auditórios, lenr' a püblíco pregão de venda

sr. Porteire dos Auditórios dhte Juizo, levará à guínte; " Ordem do Ola . • arremata910. a quem mais der e ma10r lance oferecer, acima
1) Alter.açlo do capítulo 3. dOI estatutol loeiail. 4a avaltaçAo, no próximo dia 26 de abril, àl 10 hora�. na

público pregão de venda e arrematação, na Porta 2) Alluntos diversoe de interêsle eocial. Sala das Audiencias do edificl0 do Fórum, os bens abaiXo

Principal dêste Juizo, no próximo dia. 29 de abril, Jaragui do SUl (:SC), 18 de março de 1971 descritos, penhorados a Doriyal Jurk nos autos de açlo,
AlO horas OI bens abalx d crít 'h d Heine Rodolfo Kohlbaeh-Diretor Presidente executiva que lhe movem Arthur Marquardt, Evaristo Frei-
a8 ,

'. o es n 08, pen ora 0& berger, Hilano Freiberge_r e MarIa Freiberger. Nlo havendo
a Waldemar Vieira, D08 autos de Coueurso de Ore- Assembléia Geral Ordinária' arremataç8:0, 'fica desde já designado o dia 10 de mato pró-
dores promovido por Alvino Wiese e Nême AnlO Silo convidados 08 lenhores aclontltal d.lÍta locledade ximo, às 10 horas, para a realizaçllo do leUlo, no qual os

nío Tobias: (
, para se reunirem em Aisembléia Geral Ordinária a rAalizar- .bens serlo a,rrematados pela melhor oferta; independente da

) U
.

ci
.

[lO
, ..., avaliaçAo'

'

1 'ID terreno. intufi o n� I!Iltrada Bananal. se no dia 26 de abrU de 1971, àl 1',00 horal, com a seguinte: '!Utäa caminhonete Píek-Up, marca G.M.C., ano', de fa-
nesta Comarca, .e Oldade, com a área de 2.836 m2,

•

Ordem do Dia
. bricaçlo 1951, eõr verde Sevilha, de 6 cUindros, 105 HP,

fazendo frente na Estrada 'Bananal' Fundes com o � 1.) Disoalslo e aprovaçlo do relatório da diretoria e
placa 231070 motor n ·'J'8358093'� Anliado por CrS 220000

. '. '

,.
. parecer do conselho fiscal, balan:ço geral, demonstraçlo da . . , .... -' ,.

RIO Detuntlnho; 008lroota-se nS9 laterais com ter- conta de Iueroa e Perdas contai, e demai. atol relerentes Jl,eferido veículo aeha-se à dl.spO�IÇAo dOI ínteresseâos,
ra8 de Hélio Alves e Adelino VaTa.lori devida ao exercício encerrado ein 31 de dezembro de 1870 Pllra exame, na Oficina do SJ.'. Alfonso Ulmaan, nesta cidade.

me�te transcrito no Registro de lmóvei�, -sob n.O �) Elei\,Ao do Conselho Flloal.
.

•.
.

o MM.EJ�f:��::d�i�g'��:'!�!S�d��:fa��:n�!::c�fix�::d��
28515. Livro 3 N, av�li8do por EOrS ã 000.,00 �

3) Aj���:ádJ.�eS!��s��.�JeJ:�:r��c�a�'1971 lugar de eestume e publicado na 'for�a da leí, Dado e pas-
' I

2) Um terreno SItuado na strada Rlo Quatl, '

Heinz Rodolfo Kohlbach Diretor Prelidente lado nelta cidade de Guaramirim, Estado de Santa Catarina,
nesta Comarea fazendo frente com dita estrada l : NOTA' Acham'l. à disp08içllo dOB senhorel aelonil- no Cartório do CrIme, Cível e Anexol. aos vinte e dois de

/'
,

'. t �
.

t· f t' 99 março de mU novecento. e setenta e um. Bu, (as) Ralf Faltin,
pe�o lado No�te, com .a are� de 12.400 m2, tr�n. . ai os �ocumen os a que ee re ere�o ar. , do decreto lei EICriTlo, o datilografei e sublcrevi. ' ..
orlt08 no JJ'egllltro de ImóveiS Rob 0.0,28.966, Livro �. U2� de 20 �e setembro de��940. '.(as)'Nestor' José da SUveira, Juiz de Dirêito
3 N, avaliado por Or$ 5000,00. , C E, R T I DÃO I

h OSdi.n�eresdladol deverão comboparecer no dia. [dllta'l, ,de 'LelllaNo 'cem 'Prazo da �20 dilas. do qu�ed�1� que ,a prelente cópia confére com o original

e, ora Hugnl'l, Q8, .Bendo que 08 en� serio a�re
.

Guaramirlm, 22 de mar,o de 1971
matadoli a quem mais der. maior lalc.e ofereoer, aCima 'Ralf Faltin EscrivAo
da avaliação respectiva. Não hav�odo arnmatante, Ú Doutor Nestor Jos' cla Silveira, Juiz .. "

' .

f.ic·a desde já designado o dia 13 de maio próxim'o, pireito da Coma�c8 de Guaramirim, Es.tado
àa 10 hora8� para o leUio, em que 08 beDs pode .

de Santa CatariDa, na forma da lei, etc ..• 'e I u b erio ler arrematadol inà.pendentement� da avalia- FAZ SA6ER, a todol .quanto p prellen te edi-
ção.

.
'

tal de leUAo cO'm' prazo d.e vinte dia. virem, d'ls /
E para que ninguem possa alegar .ignorância, eonh.cimento tiver�'m ou interessar pOisa, que no "-

foi expedido o presente edital que' S$r' publicado dia 23 de abril próximo, à& 10 horas, no édifieio Pelo presente edital e de coóformidade cem o

na forma' da lei, e afixado 'no Jugar de costume. do Fórum oa Clomarea, o Sr. Porteiro dOI Auditó. disl)ôsto Item B" do Art. 27 dOll Estatutos Sociais,
Dado e paliado nesta Ohlade de GUlkramirim, Es rios levará a público pregão. de, venda EI arrem." ficam con90cad08 08 SenhorIS "Sacias dI C. I Baependi",
tado de Santa Oatarina, no Oartório do Qrime, Of. taçAo, a quem mais der e maior laD,e olereeer, para 8 reunião ex�raordiDbia a ter !pgar na séde
val e Anexos, a08 doil,de abril de mil novecen- idependént& da avaliaçlo respectiY8, 08 beDS abai· pooial, ia 20 horas. do dia 30 de Abril do corrente
t08 e lI&tenta e um� Bu, (aS) Rall fam. Escrivão, o xe descritos, penhoradoll a Carmo Qrandt nos au- ano, pani a seguilile Ordem do Dia. •

datilografei e subscrevi. tOI de açi@ executiva qlle lhe é movida por Ma- 10) Tómar oonhecimento ,da falta permanente
. (ss) Nestor José 'da Silveira. J�iz de Direito lharia' Irveitex S�A.': de número legal do Coo,salho D.liberati,o.

C E R T ID Ã O 1) Uma máquina de lavar roupa, usada, ava- 2.°) 'Fomada da prestação de contas da Diretoria,
Certifico que � pres6Dte cópia eonfé�e com. D,ada por CrI 50,00 (oinquenta cruzeiros).,

.

Gutão encerrada em março d. 1971.
b original do que dnu fé. t' 3.°) Eleição da Dire,oria 'para ° periodo,,1971/73

. Guaramirim, 02 de abril de 1971. 2) Um terreQo, situadé. na Rus Athan8iio Re- /
'GI do Oonselho Filcal do Clabe.

Ralf Faltin, EscriYAo Ia., nesta Cidade de Guaramirim, com a area de D'serl.eäo: - A rnnião d@ que trata fist. eODvoea-
465 m2, edificado eom ,uma pequel1a. cala dé ma- �ão, na falta da maioria absoluta de 8e'us

I
'deira, regiltrado no Registro de Imóvei. da Co- ioeios, fllneionará em 2· c,onvoc8Qão:', meia' hora

, Precisa-se marca d. Jaraguá do Sul,' lob n.o 28.501-Livro 3.0, apóS, com qualquer número.
_,

avaliado por CrS '2.500,00 (doia �il 8. q,uinhentos Jà.raguá do Sol, 31 -de mar'Qo de 1971.
/

Téc
.

Co t b'l'd d é � d cruz,eiros). 008 auto.s não COllita nenhum reeurlo Afno Hensch.l - PresideNte
. I

DlCO em
_

n a 11 a e rec .m
- J.orma O;_....;". \P,lnliJ�.nt. �e ,,,d�.C�II"C!�,,, . � ,""'" .,

' _'" . '� ......�_"' ...... .. _

Companhia Máquinas-' Famac B para que nin'guem' alegoe i,gnorância, man. Edl·tal- de Pr'a'ç'a e, Lel·).a-o;...__
dou o MM. Juiz expedir O presente edital, que Ie·
rá 8fi�ado no lugar de costume • publicado na

,

P
·

b·
- forma da lei. Dado e pás8ado nesta Cidade, de . O Doutor Nestor José da Silveira, .Julz de Direito da

) r.o·I Iça.,'o Guaramirim, Estado de Santa Catarina, a08 trinta Gomarea de 6utràmirim, Estado de Santa Clt.t!lrina, naforma
de março d� mil novecentos 8 setenta • um. Ea, da lei'FeAt� '';'A'.......R t d t df� I I
'( ) R II f II' E

. li: d t'l 'f'
(

b" Lj D nD , a o os quan o o presente e .a Trem,
. ..,. .....�. I ". II ln sorlVa.O, o ,a I egra 81 e su sc.rev�. dê.e conheßimento tiverem, ou interessar pOisa, que o Sr

.

Norberto Marquardt, brSSlleIro, cassdo, plOtor, (.s) NEls,tor José da Silveira Porteiro dOI Auditório. levará à público preglo de. venda e

avisa que é expr@tisamente proibida a entrada de I Juiz de Direito arrematação, a quem mais der e maior lance oferecer, acima

pessoas estranhas em terr88'de minha prepriedade C E R Tl DÃO I da avaliaçllo, no próximo dia 27 de ,bril, à. lO boras na
.

à E d J á tl' 'd t'd d d "C t'l' . ó
.

f'é' . Sala das Audiências do Fórum, 'DO 'edificio da Prefeitura Mu-
,

litO stra a .ragu
.
saquer 0, nas 8 Cl 8 e ,e

..

er 1,190 que a presenta c pia oan ,re com ntcipal, os benl abaixo descritos, penhoradol a Dorival Jark,
Jaraguá do Sul- SC-, afIm. d'e pescarem, derrubar o orlglDal do que dou fé. nos autos de açlo executiva que lhe movem Albrecht Fischer
árvores, estragar o prepero da á�lla, de arrozeira, Guaramirim, 30 d'e 03 'de 1971 e Euclides Guckert. Nlo havendo arremataçAo, fica -delde já
enfim causar outros danos, do contrário não IDe Ralf Faltin, Esc'rivão designado o dia 11 de maio próximo, às' 10 horas, para a

r.aponlàbilizo pelo que possa acontecer aos infra.
' realtza910 do lelllo, no qual os bens serão arrematados pel�

,

.

.
melhol' oferta, indepe.dente da avaliaçao:, ' ,

toreB. '_

ClntllO.a ,U'O,II,.8rS'I'ta' rll,1 _. d'.o· , DCE,
"Um terreno, sito no lugar Estrada Schroedel' lI, a1ual·

.

Jaraguà do Sul, 2i de março de 1971 mente rua-Marechal Caltelo Branco, em Sehroeder, com as ,

Norberto Yarquardt áeguintes confrontações: Frente, ao lel�e, com dita Rua, com
43 metros; Fundol, ao oeste com terras de Ervino Rüciken

Após ter sido inaurura- O
.

Diretório Central dos com 41 metros. Limita-se de um lado com terras de Jorge
'do dia öl último, .a Can- mstudanles em nola que

Meier com 50 metros .,ao norte com terrae de Ervino Rü
ekert· mediJido em cada um dos ladol 50 metros, com area

tina 'Universitária do, Di· fez veicular em data de total de 2.J09 mI, edificado com uma casa de material-madei.
retóri� Ctntral dos Estu- hoje e Airiiida,à imprenSa ra, Registrado na Comarca de Jaragu(L'do .Sul, sob n' 27.292,

, Brevemente,/a lojà e oficina "KARSTEN", será dantes eslá em pleno fun. da Capif31 e do Est.do Livro B·N - avaliado por Cr$ 6.800,00 (seis mU e oitocentos
instalada em Sl!las novas dependênCias, à Rua João cionamento, leMo.�· DO dia. faz ressalt.ar qll.e li inicia- cruzeiros).

. .

,

M"rcatto 19 d"'fronte O campo do Gl'na' -1'0 Sa-o LUI's 'E para que ninguem possa alegar i.gnorância, foi ex:'
u ,fJ... ...

.

'. "e ontem oferecido· 'lSlmô- ,Uva da' Diretoria Gestão pedido o presente edital, que será afixado no lugar -de oos-

Agradece li preferência 'o e janla aos universiléÍ 70/71 foi berr. aceita pela tume e publipado na forma 4a lei. Dado ,e passado nesta,
A L V A N K A. R S TB N rios 110 preço de Cr$ �,50. classe universitária, fendo cidade de Guaramirim. Estado, de Santa Catarina, no Cartório

...........:...
.}

__ __,..,,....._.., recebido vá-rias manifesfa- do Crlme,'Cível e Anexos, aOB vinte e dois de março de .mU

&a
..

4·BX·�·E·":"··B::':IC··"I··'··D�"'A·""�S··"4
.

.t.:a·M
....

�c·A··'·
..

··X·······:··Wc···
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..

·H
..'·..

EK
..

·L····
..

·M··m·
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S····/···A
..

c".�
..

�.� f��saI��.;�r:!��::�!��:w ��ÜT�:��f:i � 8s�f:�feJ!.::� ;:�ê(:� :::e::�ti;�E;:I�:�i�:·,
�g ,

.

"

\'.
.

'

.

'. ij.:l. t.o que Ja e uma re4hdade.·
,

C E R T I D, Ã O
I

, C�rilflco que a presente cópia confere com o original
I

•

A I d d d do que dou fé. .

'
.

.

.
-

"

qua i ii e e quant,j 8' Guaramlrim, 22;de março de 1911
'8 '

.

'

g de dá comida� o .. tendi· • RaH Faltin, Escrfvlo,

8 Rev'e" ndedor d·.a g,me'!_fo,be.mcomooambieD' '-�----------------

f: .,..

I
te tem· Sido os

.melhores' I

g B" R'�A' H' 'M"A C"H O'
.

pp.'
:

�OG�D��':�•• ·Ü�[:!��f,��:: \RO E D EiR S.A.
8·

_

'

..
' '.

";: ....
: que adenitra 'hOle no seu Agricultura Indústria e Comércio

8 . ..'
. B segundo dia- de 'fuDcionl� "

.

C.G.C. n. ti, '32 202/001
.

, .' g. meoto. ÀI18mbl6ia Geral Ordinária'

em Jaraguá .clo' '. �Ú I, �.
----.-----�I

Pelo presen!d��!riíd:on�d:�:::�::r�. acionistas �el-,. ,

AI to Va Ie 'd.o '1 t .a,J- a '1',' . e', ,a·g·or.a.' .�': CIIIIJIIII'.... ,EIlIeIli' ta Soeied�de a comparecerem à assem.b.lêia geral ordinária a
realizar-se em noss& !'Iéde Bocial, �s " O hOfas do dia 24 pró-

.
.

b
ia' d

.
. ClJIa , xima vindouro, afim de deliberarem sôbre a seguinte.

l.ii.· tam . e·m Integra.D. '0-8e_ na�. O haste.mente dll l)'APrOVaçAO do b���:oM��e��:citivas cOlitas'do exer-.

8 Gd' FI
- ,

1- g Bandeira e o, CönfO .cicio de J970;
.

� "ran' e . óllanOpO lS� � "do Hino Nacional S'ão 19'11�h�lei,çI10 dos membro� da, diretoria pa�a o período de

(� _ g obrigatórios, uma vez
/ 8) EleiçAo do nOvo COD.8elho Fis.".l; .

.

l� , .onde além dos seus produtos, re:venderá: � ��r s:S�:;e��:��oD��: '} Assuntos diversol !eJnlte�.�s� (ia sociedade.

g::. B R A Hf)
I

M'
.

A .
\C ,H O P p .�::l)

de qualquer "réu' de ' ... ,Acham-se a d'sposiçlQ �os Snrs. Aclomstas os docu-

I enSino,' ,públicos ou' .'
m�:ntos a que se refere o a�t. D. 99 do decreto Lei D. 2627 d.
2'8/09/'�:

' ,

, particulares. fi i d Sul 12 d d 1971
�r.u.... 'r•.••••tt'tI',..... "'c:.c:�••,••.•v.",.'K:t......,t•••••.•,,·.··.··*·,u··.····u..IC)�·,..v'r·#·.·\·,o ;

. arap o · ä n;.ar�oDe dO"· .

t
/

. ,. ,

. . er ar aoe er, u. le�en e.

A t I é ti C O Baependi
Edital de Convocação

A'V I S O
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c O' R R E I O "O O p O y O Gumz, IrmaosIS.A�
lnôústria, Comércio e figricultura

C.G.C.(M.F.): n.· 84,43-0636 001 '

Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃOANO 1.,1 I',A,RAOUA' DO SUL (SANTA CATARINA.) SA.BADO, 10 DB ABRIL DB t 971 / 'N.· 2.628
,

'�ão convidados OB Senhores Acionistas, para a

Ca.p'ri, Industrial S'. Ä. ASBem�léia Geral Ord�nár!a, � realizar:se'Do di! 30
( , .' 'ds abril .e 1971, na sede sccial em RIO, do Cerro,

Jaraguá do Sul"
r

Santa' Catarina km 14, nêste municipio de .Taragui do Sul, às g
OGCMF 844300-16/001 (nove) heras da manhã" para deliberarem sôbre a

EDITAL DE CONVOCAÇÃO seguinte,
P· d ORDIUI DO DIAEcos do Presente que Evocam o assa, o 'Assembléia Geral Ordinária

1.. _ Apresentação, discussão' e apro.ação do Ba.
(Conclusão)

, ,

/
CL Paulo Moretti Ficam convidados os Icionistas desta Sociedade, ,lanço Geral e conta de Lucros e Perdas do

plUS participarem de uma Assembléia Geral Ordinária,' exercício de 1970;Partind'o de premissa de qu.e ii Iraterntdade se a realizar se às 10 horas do dia 29 de abril de 1971, 2 .• _ Eleição do Conselho Fiscal;identifica com a caridade, porque ambas caminham na sédé social,' à Rua Exped. João Zepelle, afim de 3 .• _ Assuntos de interêese Sooial.
.paralelamente eo encontro do emor .0 próximo, lns. apreciar a seliruinte Ordem do Ola '

Jaraguá do Sul, 2 ds abril de 1971pirados Da portentosa obra de Melvta Iones, equêles' L) - Exame, discussão e aprovação das conres Edehraut Bauer Gumz � Diretora Presidente21 cidadões, hoje leões, se lançaram untdos em tõrno e demais éros do exercíclo, encerrado em 31�12·1970, AVISO _ Ficam à disposiQio des Senhores Acionis-do seu Clube parti alicerçarem cada vez meis o pro- 2,) - Eleição do Conselho Fiscal. taa, 019 documentos a que se refere o Artigo 99 dopöslto de benquerença e amor 80 pröxtmo, 3.) - Assuntos de ínteresse soclal.
_

'

'

Decreto-Lei n.O 2627 de 26[09/1940, na séde social.Nunca é_ demais lembrar se :

que a ,antigüidade AVISO; - Eneontrem se li disposição dos srs, Acio·', \

'A DIRETORIA.

grepo-romtlna ignorava o arnor ao préx.mo. Apenas nteres, ne séde social desta emprêsa,' as documentos
uma ligação estreita unia oe membros duma mesma a que alude o art. 99, do decreto-lei n. 2,627, de ...::� _

cidade; mas oe estrangeiros, 05 bárbaros, isto é, li 26 09 1940
'

" f

maior pane do gênero humane, erd conaldereda co-
..

�ssembléia Geral Extraordlnérla
.' ,Slcie�B�e Assistencial ao llurl�Dr �D,Uale �IIIBDOCÚmo seus inimigos. 'F d d

,.

d t S cledadeFoi, no entanto, lesus Cristo, o grande Mestre ícam convi a os os actomstas es a ocrecece,
CGCMF 84434943/001 "

,

pina participarem de um'd Assembléia Geral Extreor
_e Arquiteto do Universo que, no Ocidente, criou � dlnérta, II realizar se ás 11 horas do dia �9 de abril) A V ,I S Oeenfreterntdede humana e revelou em Deus um pa. de 1971, na séde social, à' Ru� Exped. João Z�pella, Affonso Fraazner, Presidente da Sociedadede quem somos ,todos filhos.

. _ . afim de deliberar sôbre a seguinte ordem do dia: A8siltencial so Lavraäor do Vale do Itapocü, eha-E da pregação do Messias surgiu emao li ma-
a) _ Preenchimento dos

, cargos VdgOS na ma a atenção dos 8óQio8 desta Sociedade, para oxtma - "Amei-vos uns aos outros" - alia ülosofle e

Diretoria. , Edital dá Oonvocaeäe e Assembléia Geral Ordiná .

, binômio do Amor-Caridade. É por isso que a cario
Pelo comperecimentô; desde já agradece

'

ria afixado no local de Editais e Avisos, no Halldade: nunca há de acabar, porque é ela uma fonte
i A Diretoria da 'Prefeitura Municipa] de Jaraguá da' Sul e naviva que não se esgota, mas que se estende pelo Jaragriá do Sul, 23 de março de 1971.' entrada da Casa do Lavradar, ao lado da Prsfeí-ímpeto da sua corrente; é uma chama sempre ativa

" Octacílto Pedro ,Ramos-OPF 104372409 tura, marcada para 24/04/7'1.
"

que não se extingue, mas que se multiplica pela sua
Diretor Presidente Jaraguá do Sul, 20 de março de 1971ação, porque ela vem de Deus, , :f

.

Affonso FI;anzlisr _ .PresídenteDtstenclsdo do partldertsmo poltneo ou sectarls- T-
mo religioso, servindo destnrereeseéemente à comu- E, d it a I d','8 L 1'1·1' a-, onidede, vem o nosso Clube, pelo Leonlsme, mobili· ,

zando energias coletivas em Ievor do euscultemenro .

!

dos 'complexos problemas sociais dia terre leregueen O Doutor Milton Cunha, Juiz de Direito ds
ae, Comarca de Jaraguä do Sill, Estado de San

, Para tenro, vale citar que 'o Leontsmo é um ta Catarina, na forma da lei, 'etc ...
cemínho prátiCO e sensível pera empreendimentos e FAZ SABER a todos qllanto êste edita], com
esforços cívi,cos unidos. E um meio para um fim na o prazo de dez (10.) dias, virem ou dêle conh€cimen� ...../
'promoção da boa vORtade e benevolência: é I,Jm vei- to tiverem e interessar possa, que no dia SO (trinta) p-.
culo ÚIW l'i!lra ampliar II tVisão e para melhor nos in· di abril p. tindouro,; b 10 horas, será procedirlo O

..

Ficam convidados oi Acionistas desta emprêsa,.formarmos ,sôbre assuntos de int'erêsse local"estadual leilão do veículo penhorado a CONSTRUTORA HE para participarem de uma, Assembléia 'Geral Or di.
e nacionaL, É também um au.xiliar valoroso no cres· WOKRA LTDA.,' na ação exeolltiva q'lle move 8 fir nAria, a realizar se no dia 30 de abril de 1971. licim,ento de vilas e cidad�s. E um. irmão maior que ma 8ELMET � Sociadad,e Eletrometa1úrgica Ltd,a., 16 horas, na séde social; à Rua 2, n. 23, em Jaraajuda todo esfôrço unido e digAO� Ajuda a formlção abaixo d.scriminado:- gui do Sill, afim 'de apreciar a, seguinte ordem dode homens me'lhores e nos torna mais ativos" em'

.

a) - UM CAMINHÃQ, marca CHEVROLET, dia:
"nossos deveres de cidadãos, dando nos o fôro de cor verde. ano de fâbrio8ção - 1967. capaCIdade pa7 a) � Exame, discussão e, aprov8Qão du éontascapacidade geradora de progresso. É afinal, religião, fá 6000 kg., plaoa 61 25 26, chassis Q. 06534DRI e átQs, encerrado em 31 de dezembro de 1970.

sem fanatismos e controvérsia.
'

4691·,B, 6 cilindros,' 149 HP., tudo conforme cerUfi- \b) _ Eleição 'do Conselho Fiscal e da Diretor!a.E é dentm dessa simbiose de ideais 'Ieooísticos cado de propriedade n. 193251-SC, avaliado em c) _ ,Afil8untos de interesse social.
que o' nosso Clube encontra a justificativa' da suli Cr$ 12000.00 (doze mil cruzei'ros).- ,Acham se à dispos�Qão dos sre. Acionistas, naexistência e da 5U'a ação. A Yend� em leilão ser'á ft:lita a quem melhor séd's social, os documentos a que se refere o art.Por isso, recebemos hoje, hõn'rosamente, a nos· ofert'a fizer ....... Em virtude do qlle, 100m fllndamento 99, do decr,'lei n. 2627, de 26/09/1940.sa Carta Constitutiva, que é uma eviCJência de fé, no art. 15,' e seus parágrafos, da Lei n. 5474, de ,Jaraguá do Sul, 20 de Man�o de 1971
uma dá3iiva de confiança em Que sob o roxt> e o 18 07· 1968, q1l1e dispÕe sôbre as,d,uplicalas, foi expe· Lucila Emmendoerfer _ CPF 009960259 /, ouro do Leonismo, as leis de nossa terra. os princí· dido o presente 9dítal, que será afixaqo no local de

'

'Diretorrt Comercialpios de Uma irmandade cheia de fé
.

e de paz, �t!!' ·costume e publicadO na imprensa local. Dado_1 pas-
define: o que ela representa de grandIosa para nos. ,sado n-esta cidade de Jaraguá' dO Sul, aos vinte no-

.e dias do mês de março do '8no àe mil novece'n'
tos e aetenta e um -Eu, (a) Imadeu Mahlud, escrivão,
o subscrevi.

(a) Milton Cunha, Juiz de Direito
A presente cópia confere com o original; dOll

•. ,
O OUE VAI. PELO UONS

José Emmen�oerfir S.A. - Iod. 8, Com�
CGCMF 84430412/001

EDITAL DE CONVOCAÇAO
'! -1 \

Assembléia Geral Ordinária

v.

�,
Pelo presente ficam convidados os Srs. acionistas

desta SOCiedade a comparecerem a Assembléia Geral
Ordinária, a realizar se na séde social, à Av. Mal. Auto Jaragua' S.'A' • ,- Ind. e", Comérci,oDeodoro da Fonsêca, 739 lern Jaraguá do Sul SC, '

,ás 16 horas do dia 29 de abril de 1971, afim de
Assembléia Geral Ordináriadeliberarem sôbre a segUinte ordem do dia: '

I' 1 ) Aprovação do Balanço e Contas do exercício Edital de Convocação,
de 1970i, Pelo' presente ficam convidados. os Srs. acio2) r:,I'eição da Diretoria.

nistas desta sociedade a comparecerem à As;sem�
, õ) Eleição do Conselho Fiscal

bléia Geral Ordinãri,a, a reali,zar.se na séde social,'

4) Assuntos de ioterêsse da Sociedade.. F" A 991 J âJ
"

d S I 06 d b 'I de 1971' ' a A •. Mal Deodoro da ons"ca, ' em arag',Glra,gua ,o, U, � �1�lerto Bd�er, Presidente' do Sul-SC·, 'às 14 horas do dia 29 de abril" afim
Aviso: Acham·se à disposição dos Srs. lIcionistcs de deliberarem sôbre [8 segllinte, Ordem dp ,Dia:
08 docum\?nlos a que se refere o ar'ligo 99 do Decr�to r.) Aprovação do B,-;lsnço e I contas do exer-

Let 2627, de 2609 1940 cício de 1970.
2) Eleição da Dire�ria.
3.) 'Eleição do Conselho Fiscal.
4,) A8t1UQtOi': de interêsse da Sociedade.
Jaraguâ do Sill, 07 de atiril de 1971

Moacir Luiz Bogo - p'rpsidente

AVISO: Acham �e á disposição doá srs. acio
niRtas a que se ,'pfere 'o artigo 99 do decretO-lei
� 627, (i4il. 26/0�/40.

Jaraguã do Sal, 29
I

de março de 1971.
�m8deu 'Mahfud, o Escrivão

Bernardo �Grubba S/A-.
INDUSTRIA E COMÉRCIO

'

CGCMF 84 429 '679/001+ ASSEMBLeIA GERAL ORDINÁRIA
EdifaL de Convocação IEdital de Convocação

Albario BaQBr SIA. -Indlskil e-CoI�rcia
OGCMF n. 84 429 836/001

ASSEMBLÉIA GE�AL ORDINÁRIA fé.

Pell) presente edital de convocação, são cODvi�
dados os senhores acionistas á reunirem se ,em
assembléia gllral ordinária q'le será rea'lizada em nos

ISa séde social à- Rua Presidente Epitácio Pessôa n.O

1.207, em Ja,raguá do Sul, às 15 horas 'do dia. 30 d,
i:lbril de 1971 para deliberarem sôbre a seguinte

• . J."-
I

• \ ORDEM DO DIA:,
,

L° - Exame, discussão e ap!ovâ,ção do balem�
,"o geral, conra de lucros e perdas, encerrildos em 3t
de dl"zembro de 1970, e relatório da Diretoria e pa.
recer do conselho fiscal do exercícto de 1970:

2) - Eleição de nova Direloria" '

ã) - Blelçã.o dos membros do Conselho Fiscal
para o exercício d� 1971-

4) - Outros lIssuntos de interesse, da sociedade,
,

tJ. V�I S O
Ácham-se à di�posição dos srs, acionistas

�

no

escritório desta sociedade, os documentos a que se

'fefére' o EIrf' 99. i do decré!o lei n. 2627 de 26 de
selem bro de 1940.

Jaraguá do Sul, 26 de março de 1971
Wöldemar Grubbd, [)irelor Presidente

CDF, n. 005 720.049

,Vendedores - Pracistas I

Precisa se com prática de Vendas em Eletrd· Domés·
ticos Interessados deverão apresenlar-se' na Av.
'Marech'al Deodoro, 890, no horário comercial.

RÉDELAR COM. E RBDR; LTDA

Leões « A'BEIRA·MAR"

K '" i /

»

�isite Itajaí nos di,as 16. 17. 1,8 d'e abril j".� Villa.' Conv.ençao
'Distrital do Li:on's' de, Santa ,Catq_rina

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




