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Mobred Mobiliza
o Governo' Mtnicipal

está flrmemente disposto
It implantar em nossa meio
e Movimento Brasileiro de
Alfabetização. Para tanto,
ficou constituída Comissão
executiva, com trebelhos
bastante adiantados. Para
o fi� desta semana, os

principais estebelectmen
tos de ensino, destacam
alunos que irão percorrer
a cidade, na locellzeção
de analfabetos que deverão

participar de um curso de
aprendizado das letras, de
5 mêses. Os moradores
deverão receber os jovens
com a educação que ca

reeteuze aqueles Que reco
nhecem Q aobtlítante ser

viço dos estudantes, Ior
necendo lhes as informa,
ções soltetredes.
No interior do municipio,

a Comissão paSSH a agir
de mödo diferente. Os
moradores estio sendo

convidados ii comparecer
às igrejas Iocets e às es

colas, onde serão recolhi
dos os dados sôbre enat
Ieberos. Padres, Pestores Campo Alegre ê muní- damente no meio do! de diretor, rêde de esgoto.
e Professores ' estão sendo cíplo com Uma série de mais muaícípíos da re- canalização tia Barra do

mobílízedos nessa' tarefa, atrativos turísticos for- gíão. Rio Piçarras e dragagem
que acebarä por erradicar mando entre as comunas Suas principais reinvi do rio Lagoa e Braço do

o analfabetismo em D08S0 que compõe a micro re díeações são: Energia Elétrica: Rio Piçarras. Expansão Indls
meio. Péde-se a colabora, gíão da FIDESC. Nas úl- 150 km de eletrificação Irial: Fmanctamento a Ion

ção de tôdos no mo\'im�n- timal eleições concorreu rural. IraDSporles: SO-21 li- go prazo. Igricullur8: Incre
to, que é de âmbito nacio com substancial votação gação do trecho Campo mente do gado leiteiro
nel, para o atual deputado A!egre Pírabeíraba. Comu- pelo sistema de piquetes,

Oetacíllo Pedro Ramos .. Dicaçóes: 50 termínaís tele- reprodutores, aprendíza-
Como qualquer comu- fônicos. EDSino: En s i no gem da técnica agríooia

.na, Oampo Alegre res: agrícole. e Industríal se- e incremento à Irutteul
sente-se de uma sêríe de cundário e treinamento tura (pêra, pêssego, ma
atendimentos" par� que' ds corpo docente. Saúde - çã e ameixa).
pO�81& progredir integra- SaDeamente-Habitação. P I a n o

o que falta· para
Campo Alegre

FORMATURAS
IDglbert. Iribes' - p�tl_Ialdu8tria!S, o Prof. HOlandol" "Correto d� Povo",

Faculdade de Educação, MarcelIno Gonçalves. O agradece a gentllesa dOI O fda UDESO, de Florianó- eeremoníal da formatura convites e formula votos que se az na __

polls, formá-se Ingaberta prevê Missa em Ação de -de sucesse na neva car
I

'I'ríbes, como Ilcenclade Graças às 19 hs. e cola reira profissional. Prefeitura
, da Faculdade do 1.0 lJur ção de gráu em sessão

' Ferdinando Pislc:e
so de Educação para o s o I e n e, o primeiro na Walneide latzlo - Junta O Pref. Haus Gerhard O nôvo govêrno catarinense, instalado mês passado,
Lar. A solenidade de Cátedral Metropolitana e mente com a licenciada Meyer, com li sequência adotou como base de Bua ação o lema- "Unir para Desenvol

colação de gräu, dar, se-á o segundo no Teatro Ál Ingaberta Tribes, forma- de dies sem chuva, está ver", altamente significativo e sumamente feliz, se analisado
em suas verdadeiras dimensões.

ás 20 hs. no Teatro Ál· Taro de Carvalho, dia 20 "e p e l a Faculdade de dando continuidade aos Nunca se duvtdou de que a União faz a. fôrça, pois alo
varo de Car�alho. do coerente. A nOS8a cí- Educação a jovem Wal- trabalhos de retiflcação e inumeráveis os exemplos históricos que demonstram e ates

Holando M. Gonçalves - In dade orgulha-se em po- neideWatzko, integrando nivelamento da, Rua 7 tam a assertiva.
-

P f d L' T P f Nil d Ora, nestes tempos novos que vive a
I
nossa Páiria,

tsgrando a Turma 1'0. er contar com um 'l- a urms 1'0. 1 ton e (Walter Marquardl) em comum, tempos em que o Governo Revolucionário tem eon-

Ondivaldo Silva, forma- se cenciado em Artes In- Medeiros Santíago.. Á demanda ao bairro de Rio seguído vitórias sôbre vitórias no ärduo trabalho de soerguer
pela Faculdade de 'Edu ,d,ustriais do Curso de Walneide, os cumpelmen- Cerro. O trecho entre iii o País da difícil situaç&o a que chegãra nos idos de 64, per-

cação, da, UDESO, como Treinamento de Docentes tos desta folha. ..estofaria Man.ges e VaHat,H, mttímo-nes, como cidadão brasHeiro radicado há sete anos'

licenciado em Artes In- em Artel! Práticas. '1 'de'\Yel'ä1J5�ter�uid(h!m m�,ís; !le��_fida.je,.mrlg.1:r, al�lInas-pal,!1<v.!'af!' de:�adv-er.tê}lc!� 2ÍOI5 �
- lariguaenses, e de modo particular às cluses empresariais

1 m. e. entre o Cortume gue são, sem dúvida, o sustentáculo econômico da comuni
Schmill e )Affonso franz- dade, visto que do produto de 8uas atividades gera-se a maior

ner, devera ser elevado o parcela dos recursos da pública administração.
í I d f Há muito tempo que Jara,guá do Sul fix(;m-se como 7.

n ve a 'rua, trans orman município em arrecadação de Sta. Catarina. Em número de
do aquela via pÚblíca n. indústrias instaladas, possui o 3. Parque Industrial do Estado.
mais bela das ruas que Nio se tem noticia de nenhum outro município catarinense

formam o qlfadro urbano, que produza' tão grande variedade de produto. industriais
,

i' como Jaraguá.
apos os serv ços ii cargo Tudo isto somado representa, é inegável, um progresso
<ia CBLESC. invejável, fru.to do marcante espirito de iniciattya do empre-

De acôrdo oom a Por- tanduv8s, CQ.pinzal, Erval- :Velha, Botuverá,Oorupá, Na Rua 20' (Domingos sário jaraguaense. Porém, uma cidade,' m�rmente quando
taria n.o 11; do IBDF - Velho, Fraiburgo, Herval Campo Alegre, Camburiú, da Nova), teve prossegui- tem pretesões justificadas de ser cidade-grande, não pode
D I

.

d S C t' 0'0 t Ib· é I· I O I' h G G·
'.

d J viver só disso. Uma cidade grande terá de ser forçósamente,
. e tlgaCla e . a arlD8, 8 a, lcar, pIra, ra ane 10 a, aruva, as- mento o servIço e ca Çil� hospitaleira; precisa oferecer ao forasteiro o confôrto, ao l

permite-se a csça ama- ni, J08çaba, Jaborá, Le- par, Guabiruba, Guara, mento. As máquinas da menos aproximado" do próprio lar distante. 'Quem vem de

florista na temporada ofi bon Régie, Lacvdópolis, mirim, Itaj8{, �lhot8, In- municipalidade eslão àbrin. fóra, espera encontrar na cidade grande nlo só a oportuni
eial de '1971, com inicio Matoi-Costa, Ouro, Ponte dail, Itapema, JoinvUl�, do enormes vc1!letas, na dade de bons negócios, ma. também - e julgamos isto o

em" 1.° de mal·o e t.êrml· S d PA t U I·a-o Jarag'uá do Sul L"I·Z Al .

t I
-

d d )
- mais importante -, o ensejo de UD;t passeio inesquecívelou

erra a, o r o D" .

' ," r
- lOS li açao e mo e ar SIS..

o ambiente cativante, oapaz de retemperar-lhe as energias;
no em 21 de agôsto, nos Presidente CastelQ Bran- VElS, M88saranduba, Na- tema de esgoto. Breve- E, infelizmente, não temos por aqui nem uma coisa nem ou-

municipios caracteriza- co, Pinheiro Preto, Pira vagantes, Nova Trento, meDt� estllrá satisfeita tra. I

dos pdss Zonas '2a. e 5a., tuba, Piritiba, Rió das An� Penha, Pôrto Belo, Pome- uma velha a5piração dOb Sem já falar na falta ,de bons hotéis e restaurantes

abaixo especificadas:· tas, Salto Veloso, Tanga rode, Piçaras., Rio dos Ce. moradores da famosa ·e modernos, perdoem-nos a franqueza, temos pecado até pela

lODI 2 - Agua Dooe, Ani- rá, Treze Tílias e Vid,ei dros, Rodeio, São João importante via pÚblica falta dos mai. comesinhos princípiOS da hospitalidade. Gente
. . ,

. é8tranha vai e vem todos 08 dias e, alora 8S atenções, limi-
ta Garibaldi, Arroio Trin· ra. Batista, Sio .Bento do Sul, Enqu�nto ISSO, Ja feram tadas no tempo, que recebem desta op daquela firma, nlo

ta, Campos Nevos, Curi- lODa 5 - Ascurra, Ara, S c h r o e d e'r, Tijuca! e concluídos os trabalhos existe em Jaraguá do Sul absolutamente nada que posla

tibanos, Concórdia, Ca quari, Blumenau, Barra Timbó. de calçamento di Rua 31 motivar a quem quer que s�ja a retornar aqui.
______________________________

/ OaoobBuc�emb�el�n� V�am�a�Mum�emp� ill�o��r�"�op�
O trecho da cidade nas' Jaraguá do Sul, tarefa, aliás, que se nos afigura facílima,

imediações da Mar'isol e
considerando a pujança ecoBômica desta comunidad'e: Jaa
çaba é uma cidade do V.ale do Rio do Peixe, menor que

do, dr. Ots�. JaMguá do Sul. Aqui temos mais de 30 mil habitlJ,ntes; lá
pouco mais de 20 mil; temos 14.075 eleitores, contra apenas
8.174 de JoaQab�;, em janeiro último arrecad8lDos 763 mil
cruzeiros de lCM. conservando o 7, lugar, contra 444 mil de

Joaçaba, que está em 8. lugar no Estado; dados da CELESC

(1969) m05tram que naquele ano Joa"aba conljlQmiu 1.590.190
'Kwh de energia elétrica, contra 7.696.770 de Jaragtiá do Sul. '

. Ora, sé fôssemos racionar simplesmente na base da lógica,
. ,.

deveríamos chegar à conclusão de que Joaçaba é muito

Atualizaça-O das
' Desde 6a.-felra ultIma, menos progressisla que Jaraguá do Sul. E, contudo, assim

BoAdas de P"rata
-

instalou·ze ni) Capital do não é, sob certos aspectos, pois com menor população que

Listas Telefônicas Estado á XI Conferência Jarag�á e metade da nossß arrecadação, Joaçaba está em

'" .

'

I
\ eondiçoes de sediar, n� mês que vem, a 5a. Convençio

O estimad� casal Harry A COTESC Companhia'Dl8!l1ltal d� �otary nter- Estadual do Comércio Lojista de 'Santa Vatadna, conclave

(Wally Kühne) Marquardt, Catarioense de Telecomu natlOoal, dIstrIto 465, com no qual já estã,o incrUos centenas de convencionais, proce'

completa hoje 25 anos de encerramento em data de dentes do Estado, do ßio, São Paulo, Rio Grande do Sul,

feliz união, recebendo nicações comunica 1I0S hoje. O mundo ro'tário etc., que serão todos acomodados, alojado. e ali!»entados
usuários de seus serviços. f nos numerosos e modernos hotéis e restaura.tes ]oaçaben-

parentes, amigos e con· , -

d cat,arlDense aU se aZA pr�. ses, e encontrarlo, além disso, uma intensa atividade social,
vidados nas dependências que esta orgaDlz�n o o

sente, com � .comparencla inteUge;ntem,eo.te organiz",da, a �e.enr6�ar-se nos várioi elu,

do Botafogo F.C., de onde {C�dastro d� �SslOante,., de grande HUmelTO de rota· bes recreativQs ,da cidade. '

O sr. Harry Marquardt é à�lm de dl!tr�bu(�los as rial'Jos jllraguaenses, nota� Fatos assim evidenciam a 'ntlbessidade de s� pensar

seu atUlant" presidente. �Istas_ Telefo�l�as, para damente o alUai Presidepte, nisso tambem entre nós, pols 8e o centenário de .l_raguA

A ceremônia religiosa IOser.çao Das Pagmas Am�. sr. Dietrich Hufenuessler e�tá aí; se lá em Joaçaba existem boml hotéis, bOBs, restau- -

será cel�brada na Igreja r�2i1S - endereços dassl-
e Sra. e o f,-turo, sr. Iyo rantesv���:���ala�n�:.S:nt����ue nio existe isto aqui?

Evangélica de Barra do fl ...ados. Bwald e Sra. Na Ocasião,
Rio Cerro, com a p�eBen- Para fanto os iDtereS8a�, o Rotary Club de Jaraguá .' ,

ça de convidados e seus dos- tem' o prazo" de 15 ,do Sul, IIpresenlou aplauo Veo'dadores Prac·l·stasfilhos Manfredo, Heinz e dias, afim de atué!lli�r o en- 4ido trabalho, intitulado
'

-

Eludigard. Cumprimentos dereço e o ritmo de ati,vi- "Serviços Profissiooais e '

,
' ,

,

do "Correio .do POTO", da�e profissioRill ou comer- Relações Humanas", à car- PrE:cisa-se com prática de Vendas em Eletro· Domes

pOl' tão,significat'iva data Cill, preenchendó um for- g"o dos rota·rianoa Mario. ficas: rDteres�ados deverão .presentar-se na Av.

para a sociedade ,jara. mulário existeote na Cen- Souza e Lourival Rotben- Marechal Deodoro, 890, no horálTio comercial.

guaeDlI8. trai Telefônica da cidade. berger. REDBLAR COM. B REPR.' LTDA

Unit para· Desenvolver --

Onde se. pode
cacar em maio?

•

Mãos de Aço recebem Az
.

de Ouro
A aguerrida equipe do

Grupo de Bolão Mãos de
Aço, de Ouritiba, estará
recebendo na tarde hoje
os componentes do Az de
Ouro Boliche Clube, filia,
do ao Clube Atlético Bae,
pendi. O Grupo do Mãos
de Aço, é filIado à Socie
dade Operária Benefici
ente Rio Branco (antigo
Handwerker) e tem larga
folha de serviços presta
dos ao esporte bolonisti
co paranaense, onde tem

pontilhado entre os pri
meiros colocados, quando
não aponta como' cam
peão.' O Az de Ouro,
ehefiado pelo Pi'ésid�nte
Heinrich Geifert, sairá na

tarde de hoje pela BR-
468, devendo os primei
ros abraços serem troca
d08 em S.I José dos Pi�

nhais, na entrada p,ara Q

Aeroporto Afonso rena.:.
Espera-s. uma grande

noitada, em meie de ge- através da amizade que
'

A o

ral cpnfrafernizaçãfl, on- une os dois tradicionais-. COJIllfereJillClial.
de entre mortos e feridos, grupos de bolão. "Gut ,.,

,

todos d'everão salvar se .Holz", Companheiros t I((»tarna
I ,

..
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:::>"'"'"c::::::ac::::::::a<::::=- ragtiasinhe, neste distrito, E�ital n, 7.462 de 13/4/71
.

. filha de Alfred'o' Witt e Rolando Schulz e

MUD A S Lucia Kluge Witt. Edla Krueger cl �razo de 20 dias
.. , Edital n, 7.459 de 8/4/71 Ele, brasileiro, solteiro, O Doutor Nestor José da Silveira,. Juiz deFrut1/er.,' e Orn.ment.I, Ger�i Cardoso e • tipógrafo, natural ,d�. Ja- Direito da Comarca de Guaramirim, Estado

Laranjeiras, Peeegueíros, Dorotêa do Nascimento raguä do Sul, domíctlíado
,
de Santa Catarina, na Iorma da leí, etc ...

Kakiseíros, Macieiras, Ja- ' e residente na Rua Jorge FAZ SABER a quem interessar possa que oEle, brasileiro, solteiro, C
' " <;

t ldbotíeabeiras, etc. Roseiras zermewicz, nes a e] 80- Sr. Oficial de Justiça servíndo de- Porteiro dosoperário, natural de Ja d f 'I h 'd W It r P I'
-

d dDahlías, Camélias, Ooní- a, 1 o' EI a e Audítóríos, levará à ub HW pregao e ven a .,
f P I· .. .. rsguä do Sul, domiciliado Schulz ti Armanda Kra- aerematação, nô próximo 'dia 30 de abril, ài 10ASSINATURA eras, a meiras, esc. ete. ídante na Rua EpI': e res u •

etzer Schulz. horas, os bens abaixo descritos, penhorados a Har-Anual "', Cr$ 10,00
, PEQAM CATÁ.LOGO

täoío Pessoa, nesta eída- Ela, brasileira, solteira, ry Krause nos autoa de Ação Executiva que lheSemestre • . , CrS 5,20 de, filho de ,Alvino Oar- doméstica, na tu r a 1 de move Octavio Belegante, na Porta Principal do�����o ·.t;a8;d� gl �:�� ILUSTRADO doso e Maria Carvalho Jaraguä do Sul, domíeí- Fórum, pelo maior lanee oferecído acima da ava-Cardoso. Iíada 'e resídeate e,m �io Ilação respectiva:'ENDERÊÇO: ,Leopoldo Seidel . Ela, brasileira, solteira, �a Luz I. nes�e, distrito, 1) Um terreno, parte do lote de terras n.066,Caixa Postal, 19 doméstica, n a t u r a 1 de filha de Otolí .Krueger da Linha Massaranduba, situado na Rua Gera],Avenida Mal. Deodoro, 210 - CORUPÁ -

Jaraguá do Sul, domtel- I d G I K 93 2 f d f t d'Jaraguá do ser . S, Catarina llada e realdeute na Rua
e rmgar reue rue eontendo a area do 4 ' m , azen o ren e na 1-

------------
---......c::::a-c:::::a ger. ta Estrada Pública com 21', m.; Fundos,' e de um--- - Epltäcío Pessoa, nesta -

d d dcidade, filha de Bertoldo Edital n. 7.463 de, 13/�/71 lado, com teras dos outorga.dos ven e ores; e fi)

outro lado com terras de VJgand Donath, com 18do Nascimento e Maria João Buzzl e metros. Registrado na Comarca de Jarl:lguá do Sul,do Nascimento, Teresinha Kammer no livro 3-P, fls. 118, sob n,O 31356. avultado por

Reg -stre Civil Edital n. 7.460 de 8/4/71 Cópia de edital recebida CrS 2500,00 (dois mil e quinhentos eruzeíros),
,

b Jo'sé Síemíenteoskí e 'do Registro Civil de
' 2) Uma casa de madeira edificada no terreno' Aurea Mülle-r Grub a, Cficial ,

I' d C .. 50000 ( 'h tFazem anos hoje R C' '1 D' Carmen Sueli Brugnago Joinville, neste Estado aeima, e ava Ia a por r., .' qUID en os cru-
- o sr. Carlos Hafer- da egisctro lVI ddOJ I. IS; EI b '1' ltel zeíros). _

,

mann Netto; trito da omarca e aragua Ele, brasileiro, solteiro, a, rasI erro, Ba erro, '3) Um rancho de madeiaa edificado no ter-
- a sra, Rosália De-

do Sul, Estado de Santa viajante, natural de Ilhota, lavrador, natural de Be
reno acima, e que foi avaliado por Ora 500,00

'F
. , Catarina, Brasil. neste Estado, domiciliado medito Nove, aeste Estado, (qutnheutos cruzeíros)msrchí odí, nesta cída- b

""

d "1' d 'd t
wFaz Sa er que comparece- e residente na Rua Rio OmIC] 18 o e resn en e Não havendo arrematação, fica desde já de-de; rarn no cartório exibindo os B r a n c o, nesta cidade, em Joinville, nesta eida

aignado o dia 14 de maio próximo, às 10 horas,Faaem anos amanhã documentos exigidos pela le. filho de Amandío Sie de, filho de Angelo Buzzi
para realização do leilão, quando os bens poderão

- o sr. Adão Maba; afim de se habilitarem para mientcoski e Maria Irene e Maria Buzzi.
ser arrematados independente da avaliação

- a Ira. Vanda, espô- casar'se: Curbsni Siemientcoski. Ela, brasileira, solteira, /

B para que ni.nguem possa alegar ignorância,sa do n. Guilherme Mu- Edital n.' 7.456 de 6/4/71 Ela, brasileira, solteira, doméstica, natural de foi expedido o preseote edittll que será afixado
eller; industriária,' natural de Luiz Alves, neste Estado, no lugar de costume e publicado da forma da lei.
- o Ir. Caetano Ri- Orlando Sanson e Jaraguá do Sul, domici filha de André Kammer Dado e passado nesta Cidade. de Guaramirilll, Es-

beiro; Maria 'd.e Lourdes Rosa Uada e residente em Vila e Maria K;ammer. tado de Santa Catarina, 80S doil. de abril de mil
- o 8r.· pasckalino Ele, bralileiro, solteiro, Nova, neste distrito, filha .

E
\

h novecentos e setenta e hum, Eu, Ralf fllltin, Escrivão,,'Z 11 I
'

h B para, que· c egue ao GO 'spe a, em tapocuzID o; comerciante, natural de de Daniel rugnago e
nhecimento de todos mandei o datilografei e subllcrevi.

- a srta. Wilma Luiza Jaraguá do Sul, domici· Carmen Rank Brugnsgo,
passar o presente e<lital que (as) Nestor José da Silveira, Jui� de Direito

Corrêa; liado e residente na Rua I bl d I C E R T I D Ä O
'-- o garoto Marcelo, P f A 'A' Edital n. 7.461 de 13/471 será pu ica o pt! a impreG'la Certl'fl'CO que apresAnte co"pl'a confére com oro essor ntomo IrOSO, e em cartório õnde sera

v

filho do calla1 Maguida ti nesta cidade, f i 1 h o de Ernesto Geisler e
afixado durante 15 dias. Se original d() que dou fé.

Dr, Clayton Karam, em Adolfo Sanson e Palmira Orlanda Hardt
alguém souber de algum im- Guarami.rim, 02 de abril de 197.1

Florianópolis. Lourenç San on '

l' 'Ralf Faltin, Escrivãoos, Ele, brasilelr.o, so teIro, pedimento acuse':o para os
Dia 19 Ela, brasileira, solteira, lavrador, natural de Ja· iin�legais... _

� o ar. Luiz,da Silva, industriária, nascida em ragqá do Sul, domiciliado AUREA MULLER GRUBBA Jaragua' Vel'cul,o'
-

s S Aem Maslarauduba;, São Francisco do Sul, e resideste em Ribeirão Oticial • •
- o sr. Rudolfo Reech, neste Estado, domiciliada Grailde da Luz, neste CUCMF 84: 436 583/00.1

em Itapocuzinho', ti residente ilá Rua Pro- distrito, filho de Alfredo
Cf A' A'

-

---"'!'"'---""": Edital de onvooação- a sra. Relinde Mahn- e8�or ntonl.o lr�SO, Geisler e Adele allasch ,---;-
ke Marschall; nesta cidade,' f i 1 h a de Geisler,

. Assebrbléia Geral Ordinária
- a sra. Otnia Tiegs; Antonio Rosa e Fridl\; Ela brasileira solteira Correio do Povo São conVidados os senhores acionistas a com-
- o sr. Wilson Bastos, Zipp Rosa�

,

domé�tica, na t � r a 1 d� parecerem à assembléia geral ordinária, DO dia áO
em Itapocuzinbo, Edital n. 7.457 de 7/4/71 �ar8guá do. Sul, domic!- �m Jornal a, de abril de 1971, às 10,00 horas, para deliberarem

hada e relldente em RI- sôbre a seguinte, Ordem do Dia:Dia 20 Ivo Lenito Schmidt e beirão Grande da Luz. .

.

M iI' H Ad I' K' b Serviço do Povo .1,0 - Exame, discussãQ e deliberação sÔbre o
.

- a Jovem ar]a a- e IDa Itz erger neste distrito, filha de '

f t CI'dadA Balanço / Geral, Demonstraç80 da conta LucrOI eemann, nes a ...

Ele, brasl'lel'ro, 8'0Itel'ro, Augusto Hardt, ti Seli
C IhPerdas, Relatório da Diretoria, Parecer do onse oDia 21 torneiro, natural de Ja- Spredemann Hardt. .

- fiscal e demais. documentos ,referente ao exercício
- li sra. Ecy Masca: raguá do Sul, domicilia. --------------------- social encerrado em ãl de dezembro de 1970;renhaa de Almeida, es· do e' residénte ná Rua

Ed@t I d L ·1-
.

2,0 - EleiçãQ do Conselho fiscal e lIupleDtes e
pÔsa do ar, Heraclid.s Joinville, neata cidade, I a e el ao fixaçiio de luas respectivas remunerações;de Almeida, em Lapa, PR; filho de Bertoldo Sch[Qidt

O Doutor Milton Cunba, Juiz, de Direito da 3,0 - Outros assuntos de interêsse da Sociedade.
- o sr, Erich Schmidt, e Erdi Vogel Schmidt.

Oomarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Oa- Áv I S Onesta cidade; Ela, brasileira, solteira,
- o garôto Raul Mar- industriária, natural de tarina. na forma da lei, etc,.. A diretoriG desta sociedade ilvisa aos lenhores

COI, filho do Ir. Herbert Jaragué. do Sul, domici· FAZ 'SABER a todos quanto ê8te edital, cOpl acioniStas que estão à sua disposição na sede social,
, Marschall; fiada e residente na Rua o prazo de dez' dias. virem ou dêle noticÍa tiverem os documento! de que 1rata o artigo 99, do Decreto-
- a ara, EiUa Lsnge João Planinscheck, nesta e interessar possa, que no dia 19 (dezenove) de lei n. 2.627, de 26 de sétembro de 1940. '

,

d f'lh d W abril próximo, às 10 horas, em frente à porta prin- Jaraguá do Sul (SC), 06 de abril de 1971Weiss, eIq Schroeder. c]da e, I, a 8 erner
cipal do Edifício do Forum, será procedido o lei- Rolli Bruch, Diretor Gerente,. CPF 009960419

Dia 22 Kitzberger e Adelia Pis-
Ião do bem moveI penhorado à executada Imobi-

- o jovem CláusArildo,
ninscheck Kitzberger. liáris Brazimbres Ltda., na açãe executiva que lhe Ass,embléia Geral Extraordinária

f i 1 h o do Ir, Aristides Edital n. 7.458 'de. 8/4/71 move à firma Madesul Indústria e Comércio Uda., São convidados os stnhor�s acionistas II com-

G 1 t 'd d e aba]'xo descriminado: parecerem à assembléia geral extraordinária, no diaonça ves, nes a CI a e, Vitor Camp.strini 8 30 de abril de 1971, às 14,00 horas, ptua deliberaremIrene Witt a) - UM MOTOR estacionário, d'e dois tem·Dia 23
poa, marca PASCO, série A. modêlo ME 176, de sôbre. a seguinte, Ordem do Dia:

- o sr. Mário Tomelin, Ele, brasileiro, solteiro, 6,6 HP, RPM _ máxima até 4000, núme.lo R-00805 1. - Aumento do capital social .mediaote aproo
gerente do Jornal "O motorista, nascido em R, avaliada em Cr$ 760.00 (detecentos e sessenta veilamento das Reservas, Correção Monetária do
LUME"" em Blumenau', Ar.rozeir8, neste Estado, ') \ Ativo e Moeda Corrente do País;' ,oruzeIrOS .

,

'

'., .

. - a menina Anita, filha domiciliado e resid�nte A venda em leilão será feita ß quem melhor 2, - Aheraçiio parcial dos Estatutos;
do' sr, Gustavo Alper&-. em Rio dos Cedros, nestß oferta fiz6r� Em virtude do que, com fundsmtlnto �3

.
....:. Outros assun,tos de inte,rêssé, da Sociedade.

taedt, em Itapocuzinho; Estado, filhó de Severino no art. 15, e seU8 pArágrafo8, da Lei N. 5474, de jaraguá do Sul (SC), 06 de a·bril de H71
- o j o v � m Edilson Campestrini e Virginia 1807 1968, que dispõe Iilôbre a8 duplicbtas, foi Rolli Bruch, Diretor Geren,te, CPF 009960419

Schmöckel, em Curitiba. Campestdni. l"xpedido o presente edital, que será afixado no

Dia 24 Ela, brasileira, solteira, local de costume e publicado na imprensa local.
- a sra, Otma, e�pôsa doméstica, natural de Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul.

do sr, Arnoldo L. Schmitt, Jaragué. do Sul, domici· a08 doze dias do mês de março do ano de mil
nesta cidade. liada e residente em Ja novecentos e setenta e um, Eu, (8S) Amadeu Mah

fUd, escrivão, o subscrevi.
, (as) Milton Cunha, Juiz de Direito

Kohlbach S A· Iod de'Ma'q Ele'tr·l·cas: Confere com o �riginal; 'dou fé, Pelo presente fiêam' eor;tvidados os ,Srs. Bcio'
.

• :••• Jaraguá do Sul, 12 de março de 1971
.

nishs desta Iiloeiedade a comparecerem a AsseDl�
, O Escrivão, Atpadeu Mahfud bléia Geral Ordinária, a realizar-se na séde social,

.

I'
à Av Mfll' Deodoro da' Fonalcs, 991 em Jaragllá

.

do ßlll-SC-, às 14 horas do �ia 29 de abril•.afim

Rep r-e\sen'tação
I

de deliberarem "ôbre a segllmte, Ordem do DIa:
- 1.) Aprovação do Balan90 e contas do n:er-

Elemento residente em CURITIBA, dcio de 1970.

registrado' no CORE do PR. deseja re- 2) Eleição da Diretoria.

f d 'd d 1 3) Eleição do Conselho Fiscal.presentar irmas esta Cl a @ naque a
4.) AssuntoR de interêsse da Sociedade.

OAPITAL à ·base de comissões. Favor
Jaraguâ do Sul; 07 de abril de 1971rlirigh'-se ao Sr. A, J. da Silva. Moaoir Luiz -Bogo - Pre.sidente

Caixa Postal, 1398 AVISO: Acham-I@ â disposição dos srs. Boio-
CURITIBA PARANÁ nistas a que se refere o artigo 99 do decreto-lei

2627, (ie 26/01l/40.

/ fundação: flrtur Muller - 1919

Emprêsa Jornalistica
"Correio do Povo" Ltda,

- 197) -

. Diretor
Eugênio Vitor Schmöckel

"CORRflO . 00 POUO" Edital de Praça e Leilão

SOCIAIS

Aniversários:

C.G:C.M,F, 84.485,007/QOi
AsSembléia Geral Ordinária

810 oonvidados 08 senhores aclonlatas desta sociedade
para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária a realizar·
se no dia 26 de abril de ]971, às 14,00 horas, com a seguinte:

Ordem do Dia
'(y Discussão e aprovação do relatório da diretopa e

parecer do conselho fiscal, balanço geral, demonstraçlo da
conta de lnoros e Perdas, contas e demais atos referentes
ao exercício enoerrado em 31 de dezembro de uno,

%) Eleição do Conselho Fiscal, . ,

.\3) Assuntos diversos de interêsse social.
lJaraguá do SUl (SC). 18 de março de 1971 .

,

Heinz Rodolfo Kohlbach Diretor Presidente
NOTA: Acham·se à disposiçlo dos senhores acionis

tas os documentos a que se refere o art. 99, do decreto lei
n, %.627 de 26 de 'setembro de 1940. "- --_--------

AutQ Jaraguá S.A. • Iod.' e Comércio
Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação
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, ,
Prefeitura

EsCade, d.\.a�C. C.Cârl'na

Municipal. de jaraguá do Sul'
DEPARTAMENTO DA FAZENDA
'DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Aplicação dos Recursos 'do Fundo de Participação dos Municípios no Exercício de 1970'
Plano . Estratéuico �e
Desenfolvillelto

Histórico da Aplicação dQs Recursos do·F�P.M. de
Acôrdo com QS Proj�os e Atividades Programados

------�----------��------------��

AntIDADE: Iransferöncll a Acarese
,

Valor transferldo ii Aceresc: p/aplicação no' meio Rural ele. convênio

PROJETO: COlstrução de Eslradas e Ponles, COIIO seUle :-

Aquisição de Madeire para construção da ponte sôbre o Rio Touro em Rio Manso
Aqqisição de Tela de Arame pera CI Ponte Peqsil em ltapocuztnho ,

Aquisição de madeira pera construçãe da Ponte sôbre o Ribeirão Grinde da Luz, Da

localidade de Ri0 da Luz "

'

,

Aquisição de 'Ferragens, para construção da Ponte. Pencll - ltepocuzlnho lirlndo laraSlulÍ
, do Sul ao' Município de' ôchroeder-
Aquisição de cimente para cOllstrução ,da Ponte Pencil - Irspocuztahe
,Aquisição de Madeira p.ra construção de uma pente na Barra do Ribeirão Grande do Norte
Desapropriação .de 301 m2 de terra pira ebertüre de via pública pago ao Sr. Waidemir Pelli,
e 8Ull Mulher

.'

Deeeproprteção de 696 m2 de terra de Frederico Schmidl e SUl Mulher, para relificdçãe
da RUlli Waller Marquard! - Jaraguã do Sul

,

,
. PROJETO: Iquisição de"Equiplmenlos Rodoliirios \

Amorlização parctel de. um Trator Fiat, adqutrldo de Nodari S.A. -,

Amortização pardal de um reboque de plataforma lnelíuével .(tip-to,,) destinado ao trens-

perte do trator, adquirido de Trtvelaro S.A.
, '.

Amortizaçiio parcial de uma pá carregadelra, adaptada com retroeeeevadeíre, adquirida
de Permae S.A. ,

ITlVloAoE:' MáRulenção ,. CORservaçãe ,dos. Veicules, e Maquills Radoviarios
Aquisição de combusnvete e lubrificantes p/veículos e méqurnae
Aquisição de pneus c Câmeras de ar pare Veículos �a Prefeitura
Aquisição de Pe,ças e 'Acessórios-para veículos e mãqutnae
Mão de Obra ne consesvaçäo e manutenção de Veículos e Máquinas

'PROJETO: ,Inslllllçào do frigorifieo no Mercado Municipal'
'

Pago a RLidi Bruns (A Refrilécnica) mão de obra e peças empr,egadas nll, inslall:lção do
_ Frigorffico no mercado municipal

Desenvolvtmeato PRoJElO: Construção de Prédios Escelares
.
Sociál - educação \ Ampliação do Grupo e�colar Albano Kanzler em cenvêeío com o MBC .

.
e .RecursolS ::>ilrcela diJI Prefeitura ne censtrução de cinco salis de �ula em convênio com oBstado,
Humenos ,. sendo: duas ne escole Iulís Kareren e três no Grupo Eseeler Abdon Bati'ata

IIIVIDA6E:rMaoutenção do Ensino Primaria e Unidades Escolares
Pagamento de veactmenros aos Professôres Municipais

-

,Reforil'll de diyersos prédiós escolares Municipai'l: compreendendo metertel empregado e
-�, ,., mãe öe obra 0I:npr�gl!ld'ê5,

",' "",
•

ii ,., {. i,· ',.,
'

,PlJ'gO li Victor Hansen serviços de rerraplensgem eíetüedoe na Bscela Estaduel José
Duarte de Magalhães. nlvelamento d'o terreno para futura conslrução de mais uma sele
de aula pele PLAMEG

PROJETO: Pavlmenlaçio de tias UrbaRal
AqUisição: ,de paraleleplpldos para o calçamento de ruas da cidade

,

Aquisição de cimento pard fabricação de ruboe p�rll clnalizaçiio de esgotos das vias urbanas
Amortizt!lçiio de parre d. participação da Prefeitura na instalação da Ride'O'Agua' no
Município ii Fundação SESP
TO,TAIS ,GERAIS

Agricultura

lalra Eslralura:
Trensportee

.1

, I

Abaslecimento-

Saneamenlo

Despesas Despesas TollIl por Pro;e
-

Total pOl'
Correntes de Capital Ia ou AlivldB�e,S Area

23379.22 '!3379.22 23.379,22,
-

)

2.006,95
605,00

'J 1557,91

2.654.85
2.239,49
684,84

800,00

417,60 10.966,64,-

\
, -

52.806,00'
.

9.613,00

9185,40 71603,40

r

26.151,27
1.786,61
,5.423,57
1,025,40 116.956,8934.386.85

1.437.43 1.0437,43

8600,00 .

11020;00 19.6�Q,OO

19,646,64.

6686.�1· " .-� '.

25ã7,50 28.870.75 -48.490,76

10.687.20
2334,86

f 10.500,00 23.522.06 23..622.06
.866õ6,82 \ 127.149.õ3 213.786.35

I 'I ' I

Contadoria da Prefeitura Municipal dé l.raguá do Sul, em 12 de Abril de 1971
Hans Gerherd Mayer - Prefeito Municipal Mário Krutzech - Contador

, , .

Bernar�o Gru��a S.A.lnd� I Cumárcil ::::::::,iÖ�n�!i���;en�::'
'

. -

I Datedores, Tltulol a Rece-

CGO. (MFJ 84429679/001 ber, Vendas Mensais,' De ..

.

, . ," . .' pósito 'Sadene, Dep6sitoRelatorIo da Dlretona Sudepe, De'pósito Decréto:
Senhores Aoionistas. Lei n.O 157, Depósito Fun-

Em cumprimento aos dispostos legais e esta- desc, 'Adicional 10% BNDE '01.780,57 .

1;.tári'oli, temo. á grata satisfação de submeter-ao tom.ensação I •

90SS0 exame e deliberação, o balanço geral, contas Ações Oaucionadas 30,00 628963.40
de lucros e perdas e ·demais documentos, r,elatitos PAS S I V O
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro

.

.

.

. de 197C, é, o paréce� do conselho fiscal, documentos Ião Exigllel
que demonstram com e\areza a situação econômica'- Cil pital, Fundo deRepar',8
financeira �8sta sociedade. Legal, Fundo Especial pa-

. ra Aumento de Capital,
�oda�la,. per�ane?emo� l dispt;>sição dOi! se Fundo de Depreciação, La"

nhores RCIOnIstas �m nossa liIéd.8, 80ell�1 para pr�s- crol em Suspenso e Fund,o ,

tarmos 08 esclareCImentos que Julgardes nec9ssárlo..de Indenizaçãe Trabalhis,
Jaragu,á do Sul" 26 de m8r�o de 1971. ta 262,066.59

Waldemar Grubbs, Diretor PreSidente --

Bernardo Grubba Junior, 1.° Diretor Gerente Exiglvel 8 curto e IonUD pruo

B I G I
'/
d d" Empréstimo de Capitaliza-

a anço �ra, encerra o em 31 e ção, Titulos à Pàgu, Titu-
t. dezembro de 1970 los DescontadolJ, Fundo Ra-

. , . ,ral, Impf Renda deRC. fon-
A T I V O te sôbre, frétes, Contlll Cor

rl"ntes' Credores e Saldo à
Dilposi,ãö da Assembléia 366.866:81
COllpebsaçio -

Depósito da Diretoria . 30,08 628963,4:0

Jaragai do S"l� 31 de ,Dezembro de 1 �70
Waldemar Grubba, Diretor- PÍ'.si:dant�

Bernardo Grubbs\ Junio,r, 1;0 Dire,tor Gerente
EUlênio Vitor Schmöckel, Contaqor CRC-SC 1.605

\

, D.c� 51.083. Eseritório·S C. 0048

Demonstração da Conta"':de Lucros e

Perdas 'em ,31 de· �ezembro de 1970

Imobilizad.
ImóVeis, Maquinas e Insta
lações, teículos I Semoven-,
tés, Bene Móveis, Reavalia-

.

ção do Ati,vo Imobiliza€lo'
cl reafaliação. Ações S.A.,

. AQõeil do Desembank, Pe
trobrb Lpj 2004, Fundo

. 'Lei 1474;51, Vasilhames,
Banmércio c/

.

Ações, Taxa
de MelhoiameDto., Resul
tados P�nd_entes, Depósito
pará Obrigações Trabalhisl.
tas, Títulos de Capital,ila
ção e . Obrigações Elétro
bras Lei 4.156 art. ' .•

Dlspon',el
'Caixa ca Baocos

RealizAVel í1 eurlo e lonUD prazl

8 Telégrafos, FundG de Garantia do
Tempo de Serviço, Despesas de Viagens,
Despesal Telefônicas, Consumo' de Luz

.

'e ForQ',' Despesal Laticinio., Férias,
\ Criação Suinoa, Despesas Engenho de
Arroz. Conservação de Móveis e Utan
silios, Consenação de Imóveis" Orde
nados. Pro-Libore, Seguros, Linos e

Material de Escrit6rio, Despesu aos

Representantes, Juros Passitol!l, Hono
rários, Constamo D'Aguá, Despesas Ban'"
cárias, Descontos Passivos. 13,0 Salário,
Q Saldo à Disposição da Assembléia 323:569,77

.

CRÉDITO
Lacros e Pel'daB, Juros àtivoB, 'Frétes,
Descontos ÁUvos, Rendas Diversas, A-
luguéis e Mercadorias 323'569.77

, Jaraguá do Sul, 31 de Dezembro de 1970
Waldemar Grubba, Dir. Presidente ,CPF.0057200249

I ,Bernardo Grubba Jr .• l.o Dir. Gerente CPF.005720809
Eugênio Vitor Schmöckel, Contador CRO 8C-1605

Dec. i'l,()83, Escritório S.O. 0048

Parecer do Conselho Fiscal
- ,"'. l

,
.

'Os membros afaUfos
.

do Conselhô· Fiscal da
Firma Bernardo Grubbra S.A. Indústria e Oomércio,
tendo procedido a terific8ção dos ,livros, balanço,
conta de· lUcros e perdu e demais documentos
referente ao exàrcicio encerrado em 31 de dezem
bro· de 19(70, constataram 8 sua exatidão 8 oonfor
midade, pelo que recomendam sua aprovação na

próxima usembléia Ireral ordinária .

Jaraguá do Sul, -2'3 de ma,rço de 1971
,

João Batista Rudolf, CI?F.OQ99539'9
Dortal MareaUo, OPF.009679479 -

�ailherme Nehzel, CPF.004362599

J'
'

Precisa�s'e, .

Técnico em ,Cóntabilidade recém - fOf,mado
Gompanhia Máquinas Famac

1

Oébi_to

Contribuiçõel Legais, Fréte. 8 Exp:or
tações, Despesas - Gerais; Impost08 8

SêlOB, ConssrvaC}ão de Veículos, Combu,s·
'iveis e Lubrificantes, Despesas Co,rre.iol

206046.46

21.1.24.37
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,'PaQ'ini't 3

GUIDZ Irmêos S.A. -Edital da-Leilão Indústrias Reunidas Jaragu,á'S�A.
Indústria, Comércio e Agricultura O Doutor Milton Cunha, Juiz de Dit'eito,da, Assembléia Geral Ordinária'

.

CGCMF 8� 430 836/001 Comarca de Jaraguâ do 'Sul, Estado de San·
Relatório da Diretoria 'a Oatsrtna.' na forma da lei, ete.;

São convocados 08 Senhores Acionistas d.
Indüsirtes Reunidas Jaraguá S.A" pare éS AseembféíaSenhores Acionistas FAZ SABER. todos quanto .Aste edital,' com Geral O,rdinäria, a"realizar.se no día 30 de abril deCumprindo as determínaeões Iegaís e estatu-· o prazo de dez (10) di8l, ,irem ou dêle oouhseímen-

tirias, temos o prazer de apresentar e submster to ti'erem é interessar POSSà, qua no dia 30 (trinta) 197t, às nove horas da manhã, ne sue sede social à
Rua Rodolfo Hufenuessler, 716/901, ii fim de dellbea apreciação d8s Senhores Acionistas, o Balanço da 'abr�l p. vindouro, b 10 horas, será procedido o
rarem sôbre a segulnfe ordem do dla:

'

Geral e a Demoastração dl\ Conta de Lucros 8 leilão do veículo penhorado a,CONSTRUTORA. HE,

Perdas, relativas ao exercício encerrado em 31 de WOKRA LTDA., na ação executiva que move a fir- I ..:..: Aprovação do Balönço e Contas do
.

exer-
dezembro de 1970.

'

, ma 8ELMET - Sociedade Eletrometalúrgica Ltda., cícío de 1970;
Para quaisquer esclarecimentos, que acharem abaixo descriminádo:-' II - Eleição do Novo Conselho Ftscel;

necessário, estamos à disposição dos Sltnhores a) - UM CAMINHÃ.o, marca CHEVR.oLET, III - Aesunree de rnteresse da 50ciedade.
• Acionistas na séde social cor 'ferde, ano de fibricaQão - 1967, capacidade pa- Nota: Acham-se à disposição dos Senhores

Jaraguá do Sul" 06 de abril de 1971 ra 6,000 kg., placa 61 25 26, "huBia n. Q6534DRl Actopistes os documentos a que se retere o artisroA Diretoria 4691 B, 6 cilindros, 149 HP., tudo conforme certifi- 99, do decreto-Lei n. 2.621 de 26 de setembro de 1940.
cano de propriedade n. 193251-SC, avaliado em Jaraguá do Sul, 06 de abril de 1971Or$ 12,000,00 (doze mil aruzeiros).-, \) Dlerrlch H. W. Hufenuessler, Diretor PresidenteA 'fenda em Ieilão ser' feita a q1J8D1 melhor {/\
oferta fizer.- Em virtude. do que, com fundamento

148.641,19 no art. 15, e seus parágrafos, da Lei n. 5,474, de
18 07· UJ68, que dispõe sôbre 8S duplicat'u, foi exps
dido o presente edital,' que será afixado no local de

453.817,55 eostume e pubtíeado na imprenl. looal.-Dado e pas�
sado nesta cidade, de Jaraguâ do Sul, aos ,inte no-

42.249,77 n dias do mês de maErço (dO) .aDod deM' tDr idl nnseoen
tos e leteota .. um - u, a ma e. I.. U, escrivão,
o subsere,i. '

(a) Miltpn Ounaa, Juiz de Direito
,

A priSent. cõpía confere oom o original; dou

lalanGo Geral encerrado em 31 de dezembro de 1970
.&TIVO

ImobilizadO ,

TerrenQIi. Prédios e Ocnstruçõee ('
Eslível .' ,

Móveis, Máquinas, Utenstlíos, Instala
eões, Semoventes, Veículcs em Geral

Disponibilidade .

Caixa e Bancos
.

Realizavel a curll e longo prazo
Mercàdoria8, Criação e Lavoura, Almo
xarifado, Lenha, Combustíveis e Oleos,
Material de Fabricação, Embalagem e

Botulos, Frascos e Caixas Chocoleite,
Empréstimos Compulsório, Iavestímen
tos, Incentivos Fiscais, Duplicatas a

Receber, C/Oorrentes Devedores, Ações
de outras Emprêsas, Obrigações do
Tesouro Nacional -,

Conlas de Resalildos Pendenles
Seguros a Vencer

Contas de Compensaçãa
Bancos Conta Oobranea, .Oarte,ira de
Oobraneas, Ações Caucioriadas, Conta
Cobrança Representan,tes, Contratos
de Seguros

Gumz Irmãos 5�A,

\
,

252.135,05 Capri, Industrial-
380 21 Jaraguá do Sul ,_ Santa

,

.
\ CGCMF 84430 0i6/001
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Aasenibléi. Geral Ordiaária

S.A�
Catarina

Indústria, Comércio e I1gricultura
C.G.O.(M.F.): n." 84430636001
Assembléia Geral Ordinária

/ CONVOCAÇAO
� '\ São coneídados 0& Senhotll AciOnistas, para a

ASBembléia Geral Ordlnârla, a realizar-se no dia 30
ds abril de 1971, na séde social em Bié do Cêrro
km 14, nêste muníeipio de ,Ja.ragllá do Sul, às 9
(nove] horas da manhã, para delíberarem sôbre a

Begaiute,

fó.
,Jlragu' cio Sul, 29 de março de 1971-

.

Amadeu Mahfud, o Kacrifio

Picam 'convidados os ii!cionistas desta Sociedade,170908.07
par .. participtJr�m de uma Assembléia Geral Ordinária,

Total do Ativo Cr$' 1.U68.131,64 a realizar-se às 'lO horas do dia 29 de abril de 1971,
P A. S ti I V O na séde social, à Ilua Bxped. João Zapella, afim de

lã, Eliglvel apreciar éS serúinte Ordem 'do Dia
.

Capital e Fundol "

,778.262,51 ' 1.) - Bxame, discussão e aprOVlJçDO' das contas
"

Eliglvel 8 Curto e Longo Prlzo e demais átos do exercício, encerrado em 31-t�·1970.
Fornecedores de Leite, ele AcioBietas, 2.) ',� Eleição do Conselho Piscill.

0(;)Ot8S a Pagar, Fornecedores, c/àol'- " .'

' 3.) - Assuntos de initeresse soci.1. ,

rentes' Credo.ré., Ordenãâos 'a J>agar,
' .. _ �" . � AVISO: _, gnCOl1'tl�n\,'S� cl, 41sJ1esi�ãó':,aos,,$I'S. Acio-

Ob'
- I

F'
.

/ R t nistal, na séde social desta empresêI, GS documenlos
ngaç088 ISC�lS, c c' epresentan ee" O Doutor Nestor Jose da SilTelra, Juiz de, Direito da

Banco de Br�sil S.A. C/Empréstimos, ii qlfe alude, o art. 99, do decrelo-Iei D. 2.627, de:
Comarca d� Guaramlrim, Estado de, Baata Ca.tarina, na forma26·09-1940. d 1 i

-

Dividendos, a Pagar a/Ações Preferen- a e, etc ... ,

eiais 118.961,26 Assembléia Geral Extraordinária FAZ SABER, a todos quanto o presente edital virem,

contas de �.m.e'nsaça�n.. picalll convidados os acionistas desta Sociedade,
dêle conhecimento tiverein, ou interessar possa, que o Sr'

I' • Porteit:0 dos Auditórios levar' à público pregão de venda e

Duplicatas Em Cobrança, Duplicatas em pa:ra partiCiparem de umd ASlembJ'éia Geral ExtrlJor:. arfematação, a quem mais der e maior lance oferecer, acima
, Carteira, Caução da Diret1nia e Segu-, , dináriil, II realizar, se ás 11 horêls do ,dia 29 de lIbril da avaliação, no próximo ,dia %7 de abril, às 10 horas na

ros Oontratadoil 170.9U8,07 de 1971, na séde social, à Rua Exped. João Zap�lIa, Sala das Audiências do Fórum, no .dHicio, da Prefeitura Mu
.. 8 afim da dell'b'erllr soAbre a ,secruiol<> ord"m do dia: niçipal, 08 bene abaixo descritos, penhorados a Dorival Jurk.

Total do Passivo Cr... 1.06 .131.84.. .. .... nos autos de açio executiva que lhe movem Albrecht Fiecher

Jaraguá do Sul, 31 de d,ezembro' de, 1970 a) _ Preenchimenlo dos cargos VdgOS na e Euçlides Guckert. Nio havendo arrema�ção, fica desde i'
,

Hdeltraud B. Gumz-Dir. Pre�idellte 'Diretoria. "',
'

,designado o di� 11 de maio próximo, às '10 horas, para a

Pelo comparecimento, desde J'á acrradece realização do leillo, no qual os b,ens serão arrematados pelaArthur"G. G� Gumz-Dir. 'Comereial .. melhor oferta independente da avaliação'

'< I, Heinz 'Bartel -' Diretor Secretário, ,

A Diretoria "Um te;reno, eito no lugar Estrada'Schroeder lI, atua,}-
, Arthur 6, • G. Gumz,-Contador Registrado no Jaraguá do Sul, 23 de março ge 1971.

,
mente rua Marechal Castelo Branco, em Schroeder, com' as

.' CRose eob n.O 08.37 Octacílio Pedro Ramos-CPP 104ã72409 seguintes oonfron,tB.çõ1!s: Frente, ao leste, COlD dita Rua, com
" \, '" Diretor Presidelite 43 metros; Fuiutol', lio oeste com terras de· Ervino Rückert

'Dem'on'slraça-o da Conla de, Luc'ros e
com 41' metros. Limita-se de um lado com terrss de Jorge
Meier com 50 metros e ao norte com terras de Ervino Rü-

Perdas em' 31' de dezembro d'e 1,970 ckert medindo em cada um dos, lados 50 metroe, com area

total de :1.100 m2, edificado com uma casã de material-madei-

Ed·t I de Praça e 'Le·la"" ra. Registrado na Comarca de Jaragu� do Sul, sob n' 27.292.OtBIIB '

'

\ I a' ,

. I o Livro B·N - avaliado por Cr$ 6.800,00 (stiis mil e oitocentos
A Mercadorias, Criação e 'IJavoura, • cruzeiros).

"

Almoxarifado, Lenha" Oombustíveis e O Doutf)1.I Nestor José da Silveira,.Juiz de Diréito' da E para que ninguem possa alegar ign,o;rânci!1, foi ex-

0180s, Material de. Fabrica9io, Em'ba- Comarca de Guaramfrim� Estado de Santa CaúJ-rina, na forma pedid,o o presente edital, que será afixado no lugar de Coso
'

I R 1 F C
. da lei, etc... ,

turne e publicado na forma da lei. Dado e passado nestá
agem e otu 6S; raSC6S e alX8S- FAZ SABER, a todos quanto o presente edital virem, cidade de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, no Cartório
Chocoleite, Compras, Despesas Diver- dêle conhecimento tiverem ou intere,l!Isllr possa, que 0_ Sr. do Crime, Civel e, Anexos, aos vinte e dois d,e março d. mil
8ae, Fundo d. Dôpreciação, Fundo de .

Porteiro dos Auditórios, levar6 a público pregão de venda novecentos � se�eilta e um. Eu, (as) Balf Filltin, E.orivAo, o

Deprecia"ão ,s/Va,lôres da,' C,orre"&o e arrematação, a quem mais der emaior lance oferecer, acima datilografei e lubscrevi.. . , ,

Y Y da avaliação, no próximo dia 26 dê abril, àe 10 horas, na (as) Nestor José da Silveira, Juiz de Direit�Monetária, Fundo de ReBerva Legal, Sala das Audi6ncias do edlficio do Fórum, os bens ab$o _ C E R T I DÃO
Provilio para' Devedores Duvidosos, ' descritos; penhorados a Dorival ,Jurk nos autos de ação Ceriifico que a presente cópia confêre com o original
Fundo de Manúten9iio do CapUal de executiva que lhe movem Arthur Marquardt, Evaristo' Frel- db que dou fé. ",

Giro, Fundo de Reserva Especial, Di- berger, Hilário Freiberger e MarIa Freibellger. Nl10 havendo Guaramirim, li! de março de 1971 : '

arrematação, fica desde já designado o dia 10 de maio pró· Ralf Faltiil, Escriviovidendos a Pagar s/Ações Preferenciais 1.013.2S3,97 ximo, às 10 horas, para a realiZli.Qio do leilão, no qual os
CRÉDITO . bens serlo arrematados pela m�lhor oferta, independente da

De Mercadorias, Oriação e Lavoura, avaliação: -

Alinon'tifado, Lenha, Combustíveis e "Uma caminhonete Pick-Up, 'marca G.M;C., ano, de la-
, . bricação _1951, cOr verde. Sevilha, de 6 cilindros, 105 HP,Oleos, MatfJpial de. Fabl'ica�ão, Imba- ,

placa 23.10.70, motor n.· 228.368.093". Avaliado por Cri 2.200,00.
Iagens e Rotulo8, Frascol é Oaixas " Referido v.fculo acha-se à disposição dos Interessados,
Chocoleite, Vendas,. Produção Propria para exame, na Oficina do Sr. ,AlfODSO Ulmann, nesta oidade.

Criação, e Lavoura, Jurol Ativos, Des-' ,

E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou

é R_h' F é o �M. Juiz expedi),' o presente edital, qU"e será afixado no
co�tos Ativos,Alugu is eCo.uld08, r ..

. lugar de oostume e publicado na farma da lei. pado e pas-
tes Recebidos, Rendas Diversas e Pro.. sado nesta .cidade de Guaramfrim, Estado de Santa.4Jatarina,
visão para Devedóres Duvidl:.'Io8 (re- ,no Cartório do CrIme, Cível e Anexos, aos vinte e dois de

, Ficam, oon,idadoB OI Acionistas desta emprês8,\
versão) 1.013.233,97 ,março de mil novecentos e setenta e um. Eu, (as) Ralf Faltin, '

( E.cnVAo, o datilografeI e subllcreVi. 'para participarem de liIma Assembléia Geral Ordi·
Jaraguá do Sul, 31 de deze'mhro de 1970 " (as) Nestor José da Silveira; JuiZ de Direito nária, a realizar,se no dia 30 de abril de 1971. b

Edeltraut ,B. Gumz - Dir. Presidente C li: R T I DÃO 16 horas, na séde social, à Rlla 2, n. 23, em . Jara
Arthur G.G. 'Gumz - Dir. Comercial Certifico que a presente cópia confére com o original gOá do Sol, afim de aprecin a. seguinte ordem' do
Helrtz Bartfli - Diretor Secretário do que dou fé. ,

,dia:
'

Ar'thur G. G.' Gum" - C'"'ntador Regl'strado, Guaramirlm, %2 de marI}o de 1971
) E d'

_' . -

d tAO '" R lf F ltin E i ã 9";_ xamf!l, l11cll8sao e aprO'''Q30 9S con as
BO CROSO lob.n.o 0837

' a, ,a ,. scr v o
e átos, encerrado em 31 oe deztlmbro de 1970.

P�r'ecer do Conselho, FI·S'ca:I, b) - EléiQão do Co,nselho Fi,seal e da Diretoria.
trádo tudo na mais ,erfeita ordem, pelo que 'flio c) - AS8untos de interesse social..',

�

de paréeer, que, 08 referidos documentos merecem Aeham'se à disposição dOI SrB. Acionistas, na
ser aprovados pela' Assembléia G�ral Ordinária{ séde social, os dqcmment08 8 que S8 refere o ,art.

Jaraluá do Sul, 06 de abril de 1971 '99, do deor.-lei n. 2627, de 26/09/194:0. '

Germano Zastrow Jaraguá do Sol, 20 de Marqo de 1971
Alfredo Utpadel :, LucHs Emmendoerfer - CPF,009960259
Ricard. ,schulz Diretora Oomercial

-<

.oRDIlM DO DIA
1.· _ Ap'resentaQão, discussão fi apro,aQão do Ba

lanço Geral e conta de Lucros 8 Perdas do
exerc.fcio de 1970;

2.· - EleiQãQ do Conselho Fiscal;
3.· - Assontos de interêsse Social.

Jaraguá do' 8ul, 2 de abril de 1971
Edeltna' Bauer Gamz - Diretora Pre.idente

AVISO - Fioam à dispoliQão dos Senhores Acioni8-
tas, os documentos • que S8 refere o Artigo 99 do
Deeretg-Lei n.O 2.627 de 26/09/1940; na séde social.

A DIRETORIA \
'

Edital de- Pra"ça"e,:;.Leilão,

CGCMF 84 430 (12/001
E�ITAL DE C�NVOCAÇÃO
Assembléia Geral·Ordinária

,
08 aDai'xo· assinados, membros efetivos do

Conselho Fiscal de' Gumz Irmios S.A. Ind. Com.
e Agric., temdo procedida. o exime do "Bala'n,o
Geral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas'
• demais Cantas, Rt;llativas-ao exercício encer:-ado
,.m 81 de ,dez"mbro de'''l970, declaram ter enCOB-

"

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Edital dé Praça e Leilão
cl Prazo de 20 dia.

O Doutor Nestor José da Silveira, Juiz de
Direito da Comarca de Guaramirim, Estado

lenhares Acionistas. de Santa Catarina, na forma da lei, etc ...,

Atendendo dillpoiiiçÖêS estatut6rias, e Im enm- FAZ SABER, a quem interessar possa, que o )
Delo presente edilal de convocação, são cenvl-:

prime"nto à lei a diretoria da firma Manoel F. da sr, Porteiro dos Auditórios dtste Juizo, levará à dados os senhores acionistas. á
-

reunirem se em )

Costa S A. COQ1. e Ind. com satisfsQ,ão apresenta à ,oleia público pregão de venda e arrematação, Jla Porta assembléia geral ordinária que será realtzeda em noe

apreciaC}ão o balanço geral encerrado em 31 de, de- 'Principal dêste Juizo, no próximo
I dia 29 de abril, ea séde social à Rua Prestdente Epltécíc Pessôa 0.

lembro ds 1970, conta de Lucros & Perdas, bem às 10 horas, os bens abaixá descritos, penhorados' 1.207. em Jarllguá do Sul, à. 16 horas do dia ãO de
como o parecer do conselho fiseal. a Waldemar Vieira, DDS autos de Concurso de Ore- abril de 1971 para 'deliberarem sõbre a seguinte

Pelos documentos apresentados ficarão os BS-:- dores promovido 'por Alvlno Wiese e Nême Antö ORDEM DO DIA:
nhores aeíonlstas perfeitamente inteirados da situa- nío Tobias: " 1.0 _ Exame, .dtscussão e aprovação do belsn-
tão da sooiedade, bem Como de sau desen,olvimen 1) Um. terreno situado ns Estrada Bananal, Co' geral, conra de lucros e perdas, encerrados em 31
tó, ficamos entretanto, na séde aocial à disposição, nesta Comarca. e Cidade, com a área de 2.836 m2, de dezembro de 1970, e relatório da Díretorla e pa_
para 08 esclarecimentos que nos forem' solicitados ·fazendo frente na Estrada Bananal; Fundes com o recer do conselho fiscal do exercícto de 1970. /

Itapocuzmho, Jaraguä do 'Sul, 12 de janeiro de 1971 Rio Defuntínho; Confronta se nas laterais com ter- 2) _ Eletção de neva Dlrerorle ,

.

Wanda A. H. da Costa, Diretora Comercial ras de Hélio Alves e Adelino Vavassori, devida ö) _ Eleição dos membros do Conselho Ffscal
M�noel F. da Costa-Diretor Presidente mente transcrito no Registro de Imóveis, sob D.O

para o exercfcio de 1971.
B I G I d 31 d 28515, Ltvro 3·N, avaliado por e-s 3.000,00 4) O I t de l t d

.

d da �DÇO era encerra o em e '2) Um terreno situado na Estrada Rio Quati,
--;o ,uros assun es c Ul eresee a socre II e.

dezembro de 1970 nesta Comarca, fazendo; frente com dita estrada . A V ISO,
.

•

pelo lado Norte. com a area de 12.400 m!, trans Açhàm-se à d,isposição dos srs. acionistas DO'

'"
A T I, V O erítcs .ne registro de imóveis sob, n,O 28.966, Livro escritório desta sccledade; os deeumentos II que se

.. Imobilizado � N, avaliado por Cr$ 5.000,00, refére o Irr. 99, do decréto-Iel n. 2.627 de 26 de
Imõveis, benfeitorias! ativo imobilisade Os íuteressados deverão comparecer no dia setembro de 1940.
cl reavaliação. _,50.894,4:2 e hera disignados, sendo que os bens seeão arre Jaraguá do Sul, 26 de mereo de 1971

D,lsponl,el, matadoea quem maís der emalor lance ofere,cer, acima
• /. Waldemar Grubbe, Dtreror Dres'idenre

Caixa, Banoo do Brasil S;A., Beo. Naeíe- da avaliação respectiva. Não havendo arrematante, 'x. .' CPF. n. 00{'; 720,049
nal do Oomêroie Desenbsnk 3.870.,47 fica desde já designado o dia 13 de IlUdo próximo, ------...........------------

Eslá,el, às 10 horas, para o leilão, em que os bens pode Ed't I d L 11- P d 20 diMóveis & utensíltoe, veíoulos, mâquínas,
.

rio ser arr@matadosindependentementedaavalia-'la81IaOCamrIZ'o I,' I.asmotores, ferramentas, IJ) e r c a d o r i 8 S, -

Ç80. .'

RN DE. investimento Sudene, adioie- E para que ll,inguem posla alegar ignorância, O Doutor Nestor Joeé da, Silvei�a, Juiz denal Iai 157,' ifi,sstimQoto Sudspe-obrig.- f
.

d'd t dit 1 á bl' d., OI expe I o o presen e e I a que ser pun ies o Direito da Comarca de Guaramirim, Estado,öss eletrobrãs, taxa de melhorameutes, na forma da lei, e afixado no lugar de' costume. de Santa Catadoa, na forma da leí, etc ..•adicional lei t.474·petrob�isf. semoven- . Dado e pa8sado nesta Cidade de Guaramírlm.: 1i:8 'FAZ SABER, a todos quanto o presente edi-tes, eoop. eletrificação rural Rancho tado de, Santa Catarina, no Cartór�o do Oríme, Cf tal de leilão com prazo de vint,e dias virem, dileBom letras 8· receber, depósito obrira· vel e Anex08, aos dois de abril de mil noveeen· h t r
.

tç,öes trabalhistas, obrigações trabalhistas ,52.354,19 t08 e setenta e um. Eu, (as) RIII falll. Elcrivão, o· cd?n Q�cdimenbo 'llvere� oUiln 1,eOrehss&r pOlia, qd�ef' �o
Iransllórll .

' Ia ",g e a ri pr6xlmo, s' oral, no e J 1010
datilografei e lubsorevi. '(

.

J
. do Fórum da Comarca, o Sr. Porteiro dOI Auditó-........ Lucrol & Pardas 7,654:,62 (&s) Nestor José da Silveira, Juiz de Di-reito rios levará a público pregão de venda e .arrema-Compensação

2000
C E R T I D 1 O

'

tação, a quem 'mai� der e maior lan,e ofereGe�•
. Ações caucionadas .

. Certifico que a presente cópia cO,nfére com idependent. da avaliaçio respectiva, os beDs �bai- \ I

Total do AU,o 122.090,79 o original do que dnu fé.
.

xo descrit08, penhorados a Carmo Brandt nos au-
PAS S I V O GuaraDlirim� 02 de abril d. 1971 t08 de ação executiya que lhe é movid. por Ma-

lio exlul,el Ralf F�lt�n, Escri�ão Iharia Irveitex S.A.:

CSRPital 57.000,00

Ed •.t.al de Pr·a.ça·· e Le.·'a-,.o
1) Uma máquina de Üiva�r roupa, usada, ava-, eserva liada. por CrS 60;00, (cinquenta cruzeIros).

.

Fundo de reserns, fundo indeniza9ão
. 2) Um t"rreno. lituado na Rua Athaoasio R�.

'

lrabalhista, fundo p/ instRla9ão, fundo O Doutor Nestor José da Silveira, Joiz de sa, nesta Cidade de Gu�ramirim, com a area de .

, d.pre,isiio, fundo\d8senvol,i·inento, f�n- D' 't d (3 d G
..

E t d
. -

do éspeeiât 'ãumi'tlto capil'àl, fundol' d>é� '> �;Sl """,�.... "0-. ,..1', l,deI' o.," a", .

am.arca" ' e... · ua·paDlI-rl�, ,
. 8, a o' ,465 m2, edificadq 'C"Om 'U'mB peqUlt�a casa. de ma-

preciação c/ reavaliação
.

fundo depr6.
de Santa Catlsrma, na forma da l!l, et�... deira, registrado no Registro de Imóveis da Co-

f
.

I 2409000 FAZ SAHER, aOI qUl' o pFesente ,edital v'lr!m' marca' d•. Jara,guá do Sol, .Iob n.o 28.501-LivrQ 3-0,eiaclo, ondo de reserva e�peCia . , ou dêle �on�ecimento t��erem, que o sr. �ortelro avaliado por'Cri 2.500,00 (doil ,mil e, quinhentos
'

EXiul,el 8· curlo e lonuo prazo .

dos AuditórIOS diste JU.IZO, levará a publIco pre' eruzeiros). Dos autos não consta nenhum recursoContas a pagar, contas corr.entel!', Bea- i d d
- .

d
desco, lucro disnosinão assembléia 38.9(,835' ,g � ti) ven, a e arremàt�çao, a que� mllls

.

er e pendente de decisão.
.

., 'ri '
maIOr lance oferecer, aCima da .avalIaçio re8pec· .. _. .Iransllória tiva, no próximo, digo, próximo dia 26 de ,abril, a8 E para q�e nIDgu�m alegoe 19nor�ncla, man·

Lucro disposição assembléia 2.032,44 10;30 horas, em praça, It. ser relllizada' na Porta ,dou<? MM. JUIZ expedIr o presente edital: que se-

Compensação , Principal do Edificio do Fórum desta' Comarca, os rá afixado n� lugar de costume e publ!cado na

Caução da dire&oria
". .

20.00 bens a seguir. de�scritos, penhorados a Nilo R. Cor. forma �a. lei. Dado e �assado nes.ta Cidade. de
Total do Passl'o 122.090,79 deiro, nos autos de Ação Ex@cutiv8 que lhe move Guarammm, Es�a�o de Santa Oatarma, apa trinta

D
�- .J -. d L 0_ P d Benvindo Simioni: 1) DOIS TERRENOS, o primeiro de março �e mIl.nove,cento� e set�nta e um. �u,emonslraçao _.a conta euros - er as com a area- de 1),640 m2, fazend.o fren�e com a Es- (8S) lall F8111n Escrlyão, o datIlografei e 8ubsc.rav�.

Crédil8 trada Rio da Prata, com 80 1Iil.; a Oeste, medindo (al) Nerstor Jos� da SIl:ve�ra
Lucro bruto verifioado em 141 ID. com Pedro de Sooza e Alvaro Franceski; C E R T I DÃO

JUIZ d� Direito
í
mercatiorias. 79,279,20 A leste e Sul, med�ndo 141 -mo eom terras do ven·

Cartinco que a presente cópia confére com
Idem, j·oros & descontos 165,65 dedor. O segundo eom a area de 44.468 Q12, fa- , ..

I d d fé
DébitO" zendo Iren'te com terras de P"dro de Souza, me.

o ()fIgma o que ou .

Férias, IboDO família, fré- dindo 125 m.; Fundos, com 60 m., com ditas de
'

Guaramirim, 80,de 03 de 1971

tes salários, impostos e, tri-
� Teobaldo Reinert; a Oeste. Ba distancia de 459 m,

.

Ralf FaUin, Escrivão

butol, multa, delilpesas ge-
' com Theobaldo Reinert e a Leste, medindo 378,50 --------------------

rail, lacro ,a disposição da III., com terras de Francisco Bortolomeotti, ambos Alb t' B' S'jA I
.

C
'.'

Isstam,bléia 79444:,85
_

.

no Rio d.a Prata, nêste Municipi�,,' r.egiitrado �s· ar o
.

aUIF - odoltrllO e UlerGl1
79.444,85 79.44:4,85 fls. do Livro 3-K, sob n.O 21.903, Regll�tro d,e Imo· _

. . ,. '"

. veis de Jaraguá do Sul, e que foram avaliados por OGeM'" n. 8( (3g 886/001
Itapocuzinlto, Jaraguá do Sul, 31 de �ezembro d� 1970 Cr$ 1.140,00 (bum mil cento e quarenta cruzeiros). \/ ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIAManoel F. da Costa, D�re�tor PreBlde�te, Caso íl�O haja licitantes, 'no dia e hora marcados, 1\..

Wanda IA., H. da Costa'l D�retora comerc.I�1 ·fica desde já designada- ,a data de 10 de maio pró. Bdital de CODvoéaçãó
Valerlo da Gosta, tecDlCO ,em contablhw ximo, às 10,30 horss, para -o leilão, quanqo pode. Pelo prnenle ficam conVidados os Srs. aeionislas

.

dade reg. sah 0,. 3.0n rio ditos benl serem arrematados inde· desta sociedade li comparecerem II Assembléia Geral

Parecer do Conselho Fiscàl pelild80tes _da aV8li�ção. E para que niD�Jem po�-- Ordinária, a realizlI!-se n� séde socilll� à Av. Mal. -

,

8a alegar IgnorinCla, mandou o MM. JUIZ expedIr Deodoro da Fonsecll, 739 em Jaragua do �ul·SC,.
Os abaixo aslinado membros do Conselho Fis� o presente edital, que será afixado no lugar de ás (16 horas do dia. 29, de abril de 1971, afi.�, de

cal da firma Manoel F. da Costa li A. Com. e lad. costume e publicado na forma·da lei. Dado e pas deliberarem söbre a seguinte ordem do dia: � /

tendo examinado o balanço geral, a coótàs de Lu sado, nesta Cidade de Guaramirim, Estado d. San 1,) Aprovação _do Balanço e Conras d'o exercício
cros & Perdas, e démais documentos de escrituração, ta Catarina, no Cartório d.o Crime, Civel e Anexos, de 1970.

' .

declaram ter encontrado os mesmos 11111 perfeita aOI!! trinta e hum de março de mil. novecentos e 2) Eleição -da Diretoria.
ordem, e recomendam por isso, • -!Aprovação da As setenta e hum. Eu, (85) Ball Fallin Escrivão, o datilo· ã) Eleição do Conselho' PiscaI.·
simbléia Geral. 'grafei e subscrevi:

.

4) ·Assunlos de inlerêsse da Sociedade.
Ita,poeuzinho. JaraguA do Sul, 12 de janeiro de .�971. (a8) Nestor JOl!lé da Silt'f,dra, Juiz de' Direito J,uaguiÍ do Sul, Q6 de abril' de 1971

.

'Eug&nio Vilor Schmochel C E R T I DÃO
. • .' �I�ert'o Bauer, Dr�al�ente

-

8SS; Oetacilio Pedro Ramos C�rtifico que a presente Cópia eonfére com AVISO: Acham-se a dlsposlçao d�. Srs. aCIOOlS'lIa

Agostinho V. do Rosário. o 'original do que dou fé. os.documentos � que se ref�re o arllgo 99 do Decrelo-
"

-

Guaramirim, 31 de março dß 1971 ,LeI 2.627, dI 26 09,·1940
, .

RaU Faltin Escrivão �-�.-...-_...__---__,..-

�_.�.:.-�..� I Festa de São·Marcos I
T

•D;. Reinoldo 11'0•••• 1 I
.

�verá gr,."diosa' festa na Igrej a de I

J . 'I' .•ADTOGA.DO � '1 � Nossa Senho�a da� Graças na IBarra do Rio �
=�====='=' !. � � Cêrro, nos dias 24 e 25 do corrente. �

.

Escrit6rio ao la�� da Prefei'u�a I Ha!,erã no local �ompleto ser,,!ço de bar � \

L'" JARAGUÁDO�SL I. . I
e oo�nhat sen.do que. havera também.�\.

,

. daRcmha nos dias di festa. J
______..... ..... _p elUS· ...... '.·wr...,.. ... �

. �������--
/

..

,C.G.C.M.F. 84431816/001
Relatório da Diretoria

Bernardo Grubba· SIA.
INDUSTRIA E COMÉRCIO

.

CQ-CMF 8( 429 679/001
ASSEMBLeiA GERAL ORDINÁRIA'

Edital de Convocação

Manaal f. da Costl S.A. ,Com. J8• IR�.

Dr. Fraafiseo Aatoaio Piccione
l!N[:au 'ICO' "'"' C.:R;.l!Nl. 1'1:

.

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

Oir.r.ia e Clib�C. de Adultol e Oriançal'
,Partol _;_' Doepças, de Senb,oraa

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - aORUPÁ

I
Reaidiaoia: Dr. Mer.. Ramol, U'

co_uPA,. - .AN�.A. c.&.r.A�J[:RA.

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



,
'

c 'o R R E I O' O' O p O Y O!!==='Í=OQUE VAI PELO LIONS
ODE aos Convencionais de lIajaí

'

CL Paulo Mor.tU

CO.MPANHEIROS d-o Sul. do Norte, í

ItaJsí nos acolhe entre abraços,
Partamos qual imensa coorte .

Oonduztndo prä lá n0880S passos.
Viveremos o COMPANHEIRISMO

no grupo Num' encontro de festa e de flôres,

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
'

.

- Desfraldando, com ardor e egoísmo,
, O estandarte em que estão nossas cöres.

DIVISA0 DE CONTABILIDADE L
•

Neste ínataate nós move 8 ansiedade

FU,ndo de Par.Jicipação d'·os Mun.·c.'p.·os I 'uplon De estendermos alegres 'as mãos,
.

_ No maís puro sinal de AMIZADE,
Prestação de Contas Exercício de 1970 A empresa "Brasil O qual nf.,lM unirá como irmãos.

D t - d t t 1 dos Reci A l' d d
-

A 1" d Hajaí é um cenário de festas,emoas raçao O O a os ecursos p 108 os e os nao p 10a os Reflorestamento e Celu- Um palco que se vai entreabrir
Sa'lcilo do' F.P.M. provenlente do Exercíeio anterior Cr$ 2.562,55 lose Ltda." -r"Celubrás" Para uma sinf�nia de orquestrai
Total dos recursos recebidos DO exercício de 1970 Cr$ .211.931.40, _ teve seus bens confis- Que executará o lema: SERVIR.
Total dos recursos disponíveis RO exercício -de 1970 Cr$ 214 493,9� cados pelo presidente da Leões convencionais, cOBgre8llist�,
Tolal dos recursos aplicados no exercício' de 1970 Cr$ 213786 ã5 R blí O b

DOMADORAS gentis e fagueiras,
Total dos recursos lião "plicados no exercício de 19-70 e-s ·707:'â7 "" epu l�. S edns, que Que êste encontro n08 traga conquistas

M É
. toram mcorpora os ao Para a glória de n08sa8 fileiras.

AGISI RIO MUIICIPAL-: As despe�as de C.r� 1?646,64 com o pagamento de Patrimonio
.

da União Concluído nOS60 encontro, bá., de vir
psrte dos vencimentos dos Drofes'lor,es Munictpats, conforme demonstrade no _

.
,

quadro da aplicação dos recurses do F,P.M. de 1910, nas escoles Municipais sao representados pela Da saudade '0 momento do adeus,
abaixo demonstredas: area da Fazenda Mo. Retornemos, buscando cumprir

-, Do LEONISMO os códigos SeUS.

Nome da Esc'ola e Locallzaça-o da
l.. ..
eama

Irll de N. de N. d. rungava, que fioa em
_

- "lV.l Easi.. Prllessöres AlinDS Sengés, Paraná. Nela
G. E. A.lbano Kanzler

'

- Nova Brasilia Primário 18 398 moram mais de mil
EE. RR. 19 de abril - Ieragué Esquerdo' " 4 97 familias, na qualidadeHenrique Gefferr '_ Belll ViaJa "1 15 de arrenda.tarias e pos.Vitor Meireles - Irepocü • Hansa ., 2

J
40

D. Pio de Freiras - Estrada Nova 1 14 seiras. Em nota oficial,
Darcy Vargas - Grete Funda "

. 1 11
.

a Comissão Geral del
Aurélia Walter - leragueztnho 1 20 Investigações diz que o
Machado de Assis - João Pessôa .. 1 (2IUrnos) 67 confisoo vem oomple-Georg Wulf - Estrada Cacllda 1 (2Iurnos) 50 mentar O ressaroimentoErich BI0I5feid � Aguas Claras "I 1 24
Major Júlio Ferreira .

- Ribeirão Cavalo " 1 28 do desvio de bens pra-
General Osórlo - Rib. Grande do Norte ,.

.

2 48 ticado pelo "Grupo Lu-
Oreates Guimarães -- Rib. Grande da Luz 1 32 pion" em 1951. I /'

Duque de Caxias - Ribeirão Jararaca ., 1 21
Vitor Konder - Pedras Brences 1 12
Padre Alberto lecobs - Ilha' dos Monos "

1 26
Freimundo Keíser I""" Trindade - Garibaldi " 1 19
TOT A L O E R A L 39t2 922

ANO LI JUAOIiJA' DO SUL ,(SANTA CATARINA) SABADO, 17 DB ABRIL DB 1971 N.O 2.629

Estado de Santa Catarina

Pfefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
Confisco

EID I T ,A L
I

(Ação de Usúcapião)
O Doutor Milton Cunha, Juiz de Direito da
'Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Sall.a
ta Catarina, na forma da leí, etc.

FAZ SABIR a08 que o presente édital de eí
tação, com o prázo de 30 (trinta) dias' virem ou

dele conhecimento tiverem, q u e por parte de
Raul MarcoUa, residente e domiciliado neste mu

nicípio. e Comarça, foi requerida uma Ação de
Usucapião, para adquirir o domínio do seguinte
imóvel:" Um terreno, stto. a rua Germaao Mahnke.
no município de Corupá, com a área de 10.213,358
m2, e seguintes confrontações:- frente em duas
linhas diferente, sendo uma de 107;60 m na Estrada
Oorupä-Jaraguá, do Sul.- 36 e outra com 42,20 m

em terras dos herdeiros Leopoldo Saidel, traves
são dos fundos com terraa de Willy Krichnaki com
137,45 m, _extremando de um ladó com 89,73'm em
terras de Nicolau Hlnschíng e .de outro lado com

duas líahss em planos diferentes; sende- uma de

79,55 m em terras d, herdeiros de Leopoldo Sei
del a outra ele 63.84 m em terras de Arn. Bebling.
"Feita II justificação, foi a mesma julgada prece
dente, por sentença. K, para que chegue ao co

nhecimento de todos Interessados o ninguém ale
gue ignorância, manda o dr. Juiz e·xpedir o pre
sente edital, que será afixado no local' de, costu
me, séde dêste Juízo, às portas do Forum '8 por
cópia, publicado na forma da lei.- Dado e pas-

'

sado nesta eidade de' Jaraguá da Sul, aos trinta e

um dias do mês de março do ano de mil novecen�
tos e' setenta e um.- Eu, Amadeu Mahlud, Escrivão, o

subscrevi.- (as) Milton Cunha - Juiz de Direito. (

A presente cópia oonfere com o original; dou fé.
Jaraguá de Sul, .31 de março de 1971.

O Escrivão, Amadeu Mahfud

. D E C L A R A ç /0 E 's
Deélaramos que o recruremento de professôres no exercício" de 1970 foi Situado 9 km. do centro

feito através teste de seleção, 0& quets encontram-se na inspetoria escolar 'Mu' de Corupá, na Estrada

nicipal, sendo os admitidos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. Nova Oorupä à São Ben
Declaramos que a ampliação da rêde de esgotos DO exercício de 1970 foi to, tendo 10 a. 12.00.0 m2.

feita em Ruas não pavimentadas. ' ,. f',' /' altitude cerca 800 metros

. "

Declaramos que no exercício de 1970, lião foi alienado nenhum dos bens- propria para construção
adqutrtdoe com recursos do Fundo de participação dos Municípios desde 1967. de casa de veraneio,

, Contadoria da Prefeitura Municipal de lereguä. do Sul, 12 de dbriJ' de 1971 - Informações com o Sr.
HQDS Gerhard Mayer, Prefeito Municipal Kurt Hillbrecht, Caixa

Mári.o Krufzsch, Contador POltai, 7 Corupá.

Vende-se
Terreno

Ir.los' fm.endOrfar 8. ß., - Comércio e ImPlrlncla
Assembléia Geral 'Ordinária

CONVOCAÇAO
São convidados 08 senhores acionista. desta

sociedade, para a assembléia geral ordinária à
realizar-se no dia 30 de abril de 1971, às 9 horas,
na sede Bocial, na Avenida Marechal Deodoro da :---------------

Fonseca, 557, em Jaraguá do Sul, para deliberarem
sôbre a seguinte, Ordem do Dia:. .'

1) - Exame, discussão. aprovação do rela.
tório da diretoria, demonstração da conta de "Lu
cros & Perdas", balanço géral e parecer do Con,
selho Fiséal, referentes ao exercício soeial de 19701

2) - Eleição do, Conselho Fiscal ,e fixação
das respectivas remunerações;

-

8) - Ratificação de perri:u�nência do cargo
de GereiJt. Administrativo; _

4) - Outros assuntos de interêsse da sociedade.
Jaraguá do Sul, 12 de abril de 1971

Victor Bernardes Emmendörf�r, Diretor Presidente

Lei a. 299
,

'

.

HANS GERHARD MAYER, Pre�eito Municipal
de Jar8g'uá' do Sul, Estado de Santa, Catärinll, no

. uso e exercfcio de suas atribuições. '\

,Faço saber a todo. os habitantes dêste Muni
, cfpio que a Câmara Municipal aprovou e eu sancio·
no II :seguinte 'lei:

Arf. 1.) - As ruas numera:las, abaixo relaciona
das, ficam assim denominadas:
Rua 13 - Adelia Fischer - ProfessOra

� 41 - Heinz Mahnke
. .. 44 - Presidente Cas'ello Branco
" 39 - Marina Frutuoso - Professôra
'" 54 - Leopoldo Molheiro - Pioneiro

'

" 46 - Hermann, Schulz - ProfelSsor
" 4'â - PresidenJe Costa e Silva
" �7 - Dr Arquimedes Dantas
" 48 - OnéJia Horst
.. 'âi - Padre Horácio
" 58 - Erich Doubrawa
" 69 - Irmão Leandro
" 65 _;;;_' Josef Fontaoa

.

." /66 -- José Albus
" 71 '_ Alfredo KraUle

72 _ Walter Janssen
74 _ CeI. Leônidas C. He'rbster pio que ii Câmara Municipal aprovou e eu sanciono

" 132 - Antônio Tobias a seguinte lei: J
" 168 - João Sarni Tavares. Art. 1.) - Fica o Chefe do Executivo Munici-

Art. 2.) - Esta lei entrllrá err. vigor na data pai autorizado a adquirir da' Cam'panhia Cafarinense
de sua publicação,- revoröd'as, as disposições em de Telecomunicações·COTESC, um aparêlho telefô
icontrário.

.

.

nico e doá lo à Eml?rêsa Brasileira de Corr"ios e

Palácio da Prefeitura Municipal .de Jllraguá do Telégrafos, Arênci. de Jaraguá do Sul.
'Sul, 6 de abril de 1971. I

.

,Art. 2.) - Fica igulJlmente, autorizado o Chefe' Pelo presente ficam convidados OB Srs. acio·
Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal do Execulivp Municipal ii abrir o crédito especial de nistas desta sociedade a comparecerem a Assem.

,

A presente lei foi publicada nesta Diretoria de Cr$ 2 783,00, por cODta da aDulação pi!lrcial da dota· bléia Gersl Ordinárià, à realizar-se na sua séde
/

Expediente, Educação;--Saúde e Assistêócia Social, ção 4.1 30·28/103. dó orçamentó vigente, pina o fiel social, Jacú Assu,' município de Guaramirim, às
aos 6 dias do mês de,_abril de 1971. , cumprimento da preSente lei. 16 horu do dia 08 de mafo de 1971, afim de d.li·

João Mathi",s Verbinenn, Diretor "'rt. 3.) - Es,a lei entrará, em vigor na data berarem sôbre 8 seguinte, Ordem do Dia:
de s�� publicação,· revogadas as disposições em 1.) 'Aprovação do Balanço e Contai do exer·
contrarIo. cício de 1970.

.

Palác'io da Prefeitura MuniCipal de Jaraguá do 2�J EI�ição do C�n8elho Fiscal.
.

Sul, 13 de abril '(fe 1971. .
.

'

R) Assuntos de mter.êsse da _SOCIedade.
Hans Gerhard Mayer, Pr�feito Munfcipal Jaraguá do Sul, 13 de abrir de 1971

A presente ler fo'i publicada ne�ta Diret�ria de .

Affonso Wagner � Presidente
,Expediente, Educação, Sàúde e Assistência Social, ,AVISO: Acham·se à disposição dos srs, aeio-
aGS 13 dias do mês de abril de 1971.

.

nistas, os document�s a que se ,refere o artigo 99
João Malhias Verbioeon, Diretor do decreto·Lei",2:Õ27, de 26/09/1940.

'

.
'"

Casa' de Malerial
Com 12 Dependeneia8 (Salas-Quarto, Quartos,
,Garagem pI 2 veiculos, etc.)

, ,

.

ESQUINA, Rua Cél. Procópio Gomes de Oli·
veira, 0}60 mts. e Rua Domingos (la Nova c/63
mts., ésta última já c/calçamento pago 1.736
m2. VENDE-SE Total ou Pa.rcial. P�e90 base
Cr$ 32.000,00. Aeeita-se Automóv�l em conta.

, Tratar com F: Frederico Moeller, Rua Joinville,
454; Jarag.uá do Sul ou Otto DieD,er J�r. Telef.
2305, (Hóra Comercial) em São Bente do Sul.

I'
-1-. .

Paulo Wagner S.À.
Lavoura, Comércio e Indústria

Assembléia, Geral Ordinária
, Edital de Convocação

Lei n. 300.
.

A:,;toriza o Chefe .,do Executivo MuniCipal li

ad'quirir um aparêlho 'tel�fônieo e dá outras provi-
'dências.

...

,

HANS OERHARE> ,MAYER, Pteféito. Municipal
de Jaraguá do Sul, Estado de,Santa Catarina, no
,uso e exercício de suas atribuições. 1

FlIço saber a fodos lOS habitantes dêste Municí·

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




