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. _/

O'eputado, Octacílio Pedro Ramos reiilVldica Augusta :Harger
Emmendörier-Com muita satisfação mlnação, no 'sentido de to, em fórma de indica- don Batista, funcio.nando

notamos os primeiros ätos apressar a instalação da ção, foi dirigido ao Go- no presente ano letivo
do nosse representante' Agência do INPS em Ja- vernador

.

0010mbo . Ma, de 1971,com 31 'clas�e8,.
I)� Aesembléíe Legislatl- raguä do Sul, com [urís chado Balles, solicitando acolhendo em suas aca

va, O Sr, Oetacüío Pedro diçãe nos munícípíos de a ímedíate construção, do nbadas e defici'entes de- -Faleceu dia 18 do cor Lá tambem inltalariá� Q

Ramos compareceu á tri- Jaraguá, Schroeder, Co- Grupo Escolar; '-
na Rua pendêncjas, nada menos

reute a Sra. Augusta casal José - Augusta
.

a

buna da Assembléia pars rupá e Guaramlrlm, cria Jolnville, cuja construção que 1.144 �lunoir Inter- Ka rg � r Bmmendõrfer, fábrica de bombona e

apresentàr dois requeri da através a Resolução o extinto Plameg já havia mou ainda', o deputado, Com o passamento d!l caramelos, um engenho,
mentes, unäeímemente D.O INPS-603,27, -de 14/ comprometido, após co- aos S8US ilustres pares

veneranda Senhora, a CI· dá serra, uma fábrica de

aprovados, que refletem 05/1968. A Dl e di d a, si .nhecer os p-a r e e e r e li qua a Pref'e'ltura Munici '

dade de Jat:,aguá do S�l, v�nezianas' a, finalmente,
a preecupação do parla- atendida deverá solueío- favoráveis das' Ooorde- pal, através o Pret. Hans pe.r�8. um .

de seus mf!.ls fábrica de ,pe'rsl8�a8 aia
mentsr [araguaense, em nar angustiante problema nadorias M uni c r p a l e Gerhard May9lr, já efeti':' tr��lcIonaIs tron�(:)s fa da hoje existente.
dotar Jaraguá do Sul, ligado à previdência so- Regional de Ensino, Como vou a doação do terreno míüaree. Nas c I d a a A atual r,esldência se,
daquele8' beneficios ha �iai que, .normalmente subsídio para a indicação,

' '0310.J�89, contava' 81 viu de Iocal para a prí-
concluindo ainda a ne- anoe e 6 mêses de exts- meírs Missa. rezada, nomuito reclamaôes. O prí- tem que S8 locomover informa o representante .

melro 'requerimento foi para Joinvil1e, para 'Yer [areguaense que a eons .. eessária terraplanagem têncía, filha dos austrfa. 1.0 pavimento, pelo VigA-
dirigido ao Sr. Kleber atendido sues relnvídíea- trução do grupo escolar- e a via: de a e e li 1,0 ao

C08 João Karger e An tio, Pe, Dr. 'Pedro Frau-

Galart, Presidente do ÇÕ8S,� " virá d'esafogar o grande :' .
'

.tonía Karger, Em 22, de cken, de S8U(l'08& memõ-
I N P S líeít d I

atluxe da metrícutae no Imóvel destlnado à cena Junho de 1907, CBeava·se ria. A cômoda que serviu
, . . ., so ICI an o a lO D

J é E
'

valiosa e decisiva deter, O segundo requeriínen- .atual , Grupo 'Bscolar Ab trução em aprêço, COm 08, mmendörfe'r, parao serviço religioso
na cidade de Blumenau, aind" existe;Wilhelm,Em·
de quem envi,?v�u em mendörfer, pái de José,
1963. Naqueles tempos já na oportunidade, serviu
�ra pensameato dos en- de sacristão. UPl passado
tão [ovsns, o desbrava que entrapara a hi8tória,

/ ' mento de nOV08 horizon- cujo centenário de Iun-
O Departamento Àgro de emergêncla. te inaugur�,da. Durante oa da ponte pênsil veio a ,teso É aconteceu em 1909, dação terá lugar s'm 1976.

Pecuário tem desenvolvido No mesmo período o dtas 7 féJJ,1 1 de sbrtl, levou- confirmar � velho �nse!� quando José preparou a O casal José (Augusta
o seu plano de arendtmen pessoal fez entregas, .do se li efeito .servrço de con- di!! população, que hole nao vinda para Jaraguá, que Karger] Emmend'örfsr,
to BO I�yrador,_r.eali�ando Dep,arta�ento, �rj,b�tário. ragem dos passantes. pela, se emsce maIS, pa.ssando 8e deu um a,no �epoitJ,.}.. agora já a ccaminho da
nos meses de JaneIro, a no UlterIOr, ,�Jstrlb�lu fo' I' o n te,. ,constatando,se t.J peltl ponte, �da -Es.'rada de casa de' dois pavimentos eternida'de, deixa os fjlhos
março �e 1971 os se�ul,!: Ihetps n� orlentaç�o d,os pa_ssagem de ,1.!14 pedes· Ferro ou na,o precu�a loco- que, S8 localiza hó.je na, Rod9)pho (Rudi) Guilhet-

.J tes ,servlç:os: 1,607 �mméllls agrIcultores ,p.ara fmancla tres, ,1 667 clc�lsras e .47 mo�e.r se ate li ponte �bd�n confluên.cia das 4 gra�delt me Emmendörfer,' liJua

v.aCln�d
.. os,.

310

crl.�do.r..

es

.m.en.to �a?.carIO
..

, num total

la.m.
b

..
retas.

O.,"�la de,..
m

..�IOJ',l Bat.lsta•.
para

.1'.a.ssar., ao.,.
via8 PÚblica.8'.'.fOi .iniciadlil e:8,;pôsa_ Erna.,2

ne

..
t.o.
s Fr.

atendIdos com servIço de de 505 IDteressados. ,mOVlmentÇ>, fOI o de saba� outro ·Iado da-CIdade, De,JI no -8n,0 da vinds e foi, darieo Jo.ão Emmendörfer
v�cln;�ção -da a.flo�a, �92{ '; Ni) cista�é, a �unicfp�- Ao, :com 1�p pedes'r��,48? "Iro .�� ,»{eve,_._ p���.élIreltl,��; inaugur��,a,,�m 1�911.,�Se-. e Lucj�la J1]mmendörfer. '

'�:�'�:����o:'���'::����:�!a "�?n��·,�e���!::;i'� ��i!d�i::'í��gi!�$;j;:?������e���}�',:�f:���ó���Jr�'a������,'���a,;��ni��1g!éê::r�f��,·:��?���_t::ú�ê,ikt:r:��'·letas de sa,!gue pa:a test,e rentes par.tes da nossa u�. pel� \ ponte peDsll.e ,de 851 t�r dados de cOlflo �e mo- wicz, .

uma da8
I pOUC8il Emmendörjer 'foi muito

de �ru,celo�� .e ,1� msem� �e. D� destacar o: •.movl- entre p�destres, clcl�s!as e Vlmenta a populaçao no ,ca8.8S de alvenaria, Prin visitado dúrante o tf:tmpo
na�oes a-rtlhcl�I� .. 146 �a�· mento q__ue .

se verl.lCIJI na lambret,lstl!s ..
,

O horano da quad.ro �rbano, ,e� fa(.(� cipalmente de d�is pavi em qú. Ucon expôsto à
maIs de mUOlClpJOS V�ZI- ponte pensll Jacob Alfredo, �statístlca fOI das 6 �or�s �a �ltu.íIl,çao das Inumeras mantos. Um arrojo para visitaçio .pública. Coube
nhos receberam atendIdo Emmendoerfer. recentemen- as 21 ,horas. A construçao mdustrlas. a época ,ond'. se cons' ao Rev.. Pe. Bernardo

....
truiam cssas de madeira Ch,rav,al Emmendörfer,

E b 'I· dE·
• ,com cobertura inferior. virtuoso vigário de SãO

sta ·e eClmeotos' e OS··100 Na C8sa dos Emmendö-rfer Bento do .Sul, sobrinho
, ,

"

_
,.', 8e instalaria ° primeiro da falecitla, o ofício tu-

hbt�I, na época denomi- nebre da amada tia Au- '

alun08, .. no nado de Casa ,de Pasto. gusta.

faz ,DO Prefeitura

Aciso·70
recebe escola

,.

:Atenção Srs. 'Caçadores

ci altar os jovens· L f r i ii

��s:o��kêl�a:arl�ff�::� J-u,.,... , stiça condena(Rosa) 5chmoeckel e Ha'ri,
filho da VVlJ. Clara Mer·

b I' dtens, selando perante as tes- ca e u· otemuohils as juras de amÔr•.
, A ceremônia religiosa té·

rá 'lugar na Capela de São
Braz, às 18 hOrJl8, veJifi
cando�se ii recepção 'cIOS
,convidados no Circulo Mi
litar do Paraná. no Largo
BittencourJ, em Curitiba.

Como parte integrante, p3ra a referida escola.
do programa Aßiso-70, O material eiD causa, se·
o comandant'e do 13.0 B.C., gundo infor,mações, de
.,m JoinviTle recebeu do verá ser entregue na

Prefeito Hs'ns Gefhard programação do AClSO,
Mayel' o cômp'romisso de 71., em julho' próximó,
entregar 8 um Pluniçípio beneficiando n0880S ir
menos favoreci,do, o ma· mãos do vizinho munioi
terial destinado a insta- pio de Araquari. De !"es

,

-Jáçáo' de U[!la escola. O saltar a atitude das clas
eCJmpromisso . assumido ses conservadoras,' que
foi em julha de 1970. Na em bôa hora

r

.ouviram o '

lemana que ,pas8ou, o S8U Prefeito Municipal, I
" ,E n I aCre

Prefeito,
.

em nOgle tia na ajuda aos lÍlenos fa .

- coletividade, especial vorecidos da sorte. Um Schmoeckel Mertensmente. do cometcio e da gesto de� solidariedade .',
'

. -, I

indústria, fez entrega do humana que' reflete a A ·soCiedade curitibana
material a08 componeD- formação do n!)sso em- engahmã-se dia 29 do cor
tes do 13.0 Batalhão dl!ll presarilldo. rente. para receber em seu

Caçadores, do' mat�rial seio deis jovens ornameo-
,r====================:=========;; 'tos da Cidade Sorriso.

Após bem sucedido na·

moro. comparecem perante

o sr. Aristides M. Gon- ses .8 6477
çalves, Coordenado,r Lo· ,anó, de 1970.
cal de '�duca9ão, aeaba No' munic1pio de, Ço�de .re-laclOnar os .estab�- rupá existem 51 cla8ses
leClm�nto d� �ns!no el-

com 1,773 alun08. contra
t�dua18, mUDlClpal� e pa�. 58 classes 8 1.716 alunos,
tl�ulares. em, SUll JurIsdI- n6 ano de 1970.
çao, compreendendo Ja, .

raguá do Sul' (') ,Corupá. () levantamen'to r.ali-
De ácôrdo com o levao-, zado pelo Coordenador
tamento, existem nO-lÍlu- local dá·nos li idéia. de
nic1pio de Jaraguá d'(:) co-nÀtante crescimento
Sul 212 classes com ,6,825 dOI jovens eI.D idade es·

alunos, contra 217 clas� colar.
./, . .'

Proibfc;:�o, \

Peia
. presente nós abaixa alsinados, Arthur

Hans"n, brasileiro, casado, industrial, Ewaldo Volter,
brasileir,o, cssado, 'lavrador, e Willy, Borçhardt,
brasileiro, viúvo, todos r'êsidentes em Jaraguáziaho,
ô'est" municípie de Jaraguá do Sul, proil)im08 ter..
mi.nantemente a entra!Ia ae pessoas em n08saá
propriedades sitas no, 'local acima, para fins de
caçar, pescar, tirar plantsçõQs e cau,lar outr08
danos, não nos responsabilizando peló que í posla
ocorrer a08 infratores.

'

Jaraguá do Sul, �2 de abril de 1971
Ar,tbur Ha'nsen
Ewaldo 'Volter '

Willy Borchardt

O Grupó Escollir Mu
'=====================-========== nic-ipal "Albano Kanzler" , "Correio do Povo", ao

C I' S t' L'·'
elegeu sua nova direção ensejo dt) fellZ aconfeci ..

a p'. 8' a', ' an, ,a ,. U Z�I a �aeBt:::.c�çg�n::lloaiÔi� �:t�t:,n:b�e:t:��as:uoss .:!��
'.,

- re�tor, recaiu nas sE1guinw e demais familiares, voios
Dia 16 de maig de 1971 acabamento. tes' peSB081!1: Preso Victor de perenes felicidades.

será celebrada ii la. Missa .A Missa ,será secundad'a; Horner, seguido d. Ava,. '

-_�
da nOVd capela, em cons',' de movimentada cfesta, Q'�e rU Gomes, UQlberto San- � .,. ",

trução, em ltapocutinhQ. deverá c<}.ntat cem o apôio son, Pref. Dolc1dio Menel, \, p>rrelo do Povo,
Naquela ddta será lançada

I
da população'domunicípio, Altério Lenzi, 'Ge(ú1io' um Jornal a

a bê��ão à b.,elíssima to.rre. q�e sempre préstigiou mo- Lenz�, S�eli M�uris8enl, ,. Serviço do Povo
que J� éSta em c fase de VlmeDtos dessa natures.. OtáVIO ·NIcocelb.

,

A Ju'stiça l\;filitar em

São ,Paulo condenou um
cabeludo a dois, meses
d. prisãó', sem sursis,
por negligencia e irres
ponsabilidade,' salientan,
do, a sentença, que o réu
I'dava mais atenção a seus

longos cabel08 do que à
direção de seu v./iculo

V
'

dmotorizado, cOlIJo o fa, en e-se
zem as mulheres". O de.
nunciado,�parecitl0 Go�-' MáciQ�na' de' escrever
çalves Santana, no dia Remi.n�ton Rand ano 1965,
15. de março de 1970, por sem uso - 120 8spaç08.
volta da meia noite, diri- , Pre90 de ocasião.
gia seu CArro pela av. M.aiore.a informações
dos Autonomistas, em no escritório local da
Quintauna, em estado de Acarelc, com Ruth.

I," \.._
•

e,mbriague� e sem habi
litação, quando provocou
ferimentos no soldado
Onéias Dias, de g,uarda
no local.

Encontra·se a disposição aos srs� caça·
dores, aSI licenças pl caça. de Amadores. na

CASA SCH;MITZ, à Av. Mal. Deodoro em'

Jaraguá do Sul.

Albano Kanzler
tem nova ArM

\'Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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aeste Estado Edital n. 7.653 de 16/4/71 B'
.

rd G bb" S/AEle, brasileiro, solteiro;' Gentil Roberti e e,rnar O ru a •

nerurel de Iroupeve, neste Iracema Pellens INDUSTRIA E COMÉRCIO,
Estado, domiciliado It re- Ele, brasileiro, soltelre,

'

CGCMF 84 4Z� 679/001
stdenre em Massaranduba, lavrador, natural de Iara- ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
neste Estado, filho de AI- guá do Sul" 'domiciliado e Edital de Convocação
berre Ztbell e Elia Ztbell, d

'

I h 'Jresl enre em tapocuzin o, Pelo presente edtral, de convoceção, sêo CODVI'�Ela, brasileira, solteira, di Iilh d Pneste rstrno, I o e e· dados os senhores acionistas á, reunirem se emnaturel de Ioínvtlle, neste d n b
. n lld M

...

ro KO erll e Komi a, ar· assembléia aeral ordinária que será realizada em nos-Estadu, domlcillada e re- h'
-

eo

sldeate nesta cidade, filha
c I. :!Sa séde seetel à Rua Presidente Epitácio Pessôa n.O

, Ela, brasileira, solteira, 1.207, em JiI, raauéÍ do Sul, às 15 horas do dl'a "O, dede Augusto Neumann e d
-

I' I d J
eo u �

emes ice, natura e ara iõlbril de 1971 pare deliberarem sôbre a see-uinleElfrlda Neumenu. guá do ôul, domiciliada e
e

Edital n. 7.648 de, 15/4/71 residente em Ilha da, Pí- .
ORDEM DO -DIA:

gueíra, oeste dtstrtro, fllha l.o _ Exame. discussão e i,provação do balan-
de João ôílvíao Pellens ço 'geral, conta de lucres e perdas, encerrados em 51
e Mar,ia Alves de Siqueira de dezembro de .1970, e relatório da .Dírerorta e pa-

Ele, brasileiro. solteiro, Pellens. recer do conselho fiscal do exercícto de 1970.
-"

I d C' 2) - Eleição de nove Diretoria .

------.----- c::::::::=..=::::>c:::::a�C:::::::IIC;;:::::- operarto, nalUUI
.

e .oru
Edital D,' 7,6"4 de 16/4/'71 EI'á, neste Estede, domtel- o 5) - lelção dos membros do Conselho FisCil

Illiado e restdeute 011 Rua lldemar Bartel e para o exercício de 1971.

lolnville, nesta cidade, filho Maria Milker 4) - Outros aS�J,Jntos de rareresse da sociedade.
=========;=!! de Bstevão Lunelli e Ce Ele, brasileiro, solteiro, A V I S O

Reeistro Civil cílle Lunelli.
.

motorista, natur.a.1 de lera- Acham-se à disposição dos srs. ectonteres no

Ela" brasileira, solteira, auá do Sul, domiciliado e escritório desta secredede, os documentos a que se ,

Iil .

1. - Aurea Müller Grubba, Cficial ..I I

I
eo -

J.! aeem anos. amanna iOlllustriaria, n e t u r ii -de residente em lrapocuztnho, refére o arr.. 99, do decréro lei n. 2.627 de 26 de

Tusnelda
do Registro Civil do r.Dis- Jaraguá do Sul, domtel- nesre distrito, filho de Ber setembro de 1940.sra, trito da, Comarca de Iaraguá lil!d� e restdeate na Rua toldo Bartel e Maria Koe- Jaraguá do Sul, 26 de merço de 1971do Sul, Estado de Santa Ioínvllle, nesta cidade; filh., hler Bartel. Waldema� Grubbe, Diretor Prealdente '

Catarina, Brasil. de FridolinQ ôchmídt e Ela,
.

brestletre, solteira,
(

CPF. n. 005 720,049Faz Saber que cempàrece- d C Ze eteríne Immermann professora, natural de Ja-ram no cartório exibindo os Schmidt. raau� do Sul, domlcrlledadocumentos exigidos pela lei \, 6

_: O Ir. Buí Herculano afim de se habilitarem pata Edital n. 7.649 de 15/4/71 e residente à Rua Joinville, Auto Jaragu,a' S.A. • Ind. e Com,e'rclftode Freitas Pereira; casar-se:
nesta ci'dade, filha de Ro·

_ o sr. Erwin Eidman-n; EVilldo Kreul:l.feld e b�rto José Milker e Rosa

""':'" a menina Marlete Edn"f n. 7.464 de 14/4/71 Maria Mokwa Reck Milker. Assembléia Geral/Qrdinária
Weiss, em Schroeder. Vitor Schweder e Ele, brasileiro, solteiro, Ediial n. 7.655 de 20/4/71 Edital de Convoeação '

Dia 27
' Otilia Erdmanm lavrador, natural de Jara- Bernardo Leilold e P

,

guá dn Sill, domiciliado e elo present& ficam convidados os Srs. acio'
_ a sra. Viúva Joana Ele, brasileiro, solleiro, residente em' Gariblildl, -

Valdiria Klug nistas desta loaiedade a comparecerem à' AS8em�

BIosfeld; Ii!lyrador natural de Encru- neste distrito, filho de Li. Ele, brasileiro; solteiro, bléia,Geral' Ordinária, a realizar-se· na séde social,
_ a sra. Lídia. eSpÔIi18 zi�h��iI, neste E�tado, do, nus Kreutzfeld e -ema Ka- lavr.ador,. natlÍral de Jara- à A•. Mal. Deodoro da Fons'ca, 991 em Járaguá

do sr..Pau!o Wunderlicb; mlclhêl�O e resldep�e, .em nlis Kreutzfeld. guá do Sul, domiciliado � do Sul-SC-, às 14 horas do dia 29 de abril, afim
_ a srta. Dorotbi Te' J�,ragua, 8.41 neste, dlstrllo, Ela, brasl,leira, solteira" resideni,e ,:_m G"a ri � a I'd i, de deliberarem sôbre a seguinte, Ordem do Diá:

rezinha Mascarenbss; filho �� R"i�ardo Schwedet doméstica, natural de Ja neste dlSfrJIO, filho de Pe· 1.) Apro,ação do Balanço e contas do exer-
_ o sr. Fidélis Wolf,

e Emilla S�h�eder. . raguá do Sul, domiciliada' dr� Leitold e V'e r,o n i c a ,cicia (je 1970. .

industrial nestb cidade; EI�, .brasllelra, solteIra, e residente em Garibaldi Lellold. 2,) Eleição da Diretoria.
- o jovem Vidal GIo· domc:sllca, natural .d�.- Ja- neste distrito, f i I h a d� Ela, brasileira, sol�eira, - 3.) Eleição da Oonselho .Fiscal.

watzki, em Garibaldi; té!lgu� do S11I, QomlcJ!lada Adão Mokwa e Joana Ur· doméstica,
I

natural de p()u '4.) Assuntoe: de interêsse da Sociedade.
_:.} o, jovem Ortwin e resld�nle. em �aragua, 84" baoski Mokwa. so Redondp, neste ESlado, Jaraguã do Sul, 07 de abril de 1971

Hermann. neste dlstrllo, f,lha deHu-: " domiciIimda e residente em Moacir Luiz Bogo - Presidente
.

_ a �ra. Oristina S. go E r d m a D n e Adela Edllal n. 7.660 d� 15/4/71 Ribeirão C a c i J da, neSIE ,\. #

. Cort,êa, espôsa ,dO sr. ,An- pu�kle Erdmanp. Ät ••e t No�i,:al Clliol:li.ni Ie distrito, m�a d�, Francisco '.
AVISO: Acham-se a disposição dós srs. aaio-

dy Corrêa. Edital n. 7.645 oe 14/4/71 'Isallina Maiochi' Klug e Tereza Burgar Klug. �I:�;: :e q2�io�i4��fere ,o attigó 99 do' decreto-lei

Dia 28 Bugenio Herman,D e Cópia de edital recebida Edital n. 7656 de 20/4/71
_

/
_ a sra. Otma, espôlia 'Laurindil Eldi Kiatkowski do Oficial do Registro Jair Frul.uos,O Vieiril! e

:-------.---.------------

do sr. Mário Nicolini; Ele, brasileiro, so.lteiro,
Civiln�:t�E��:��rim, Anila Zang Vend e -s e

- a,sra.Walli TomaseI1i; operáriO, natural de Cú. Cópia de edital recebida
.

-:- a sra. Du I c i n é a, rupá, :neste Est6do, domi- Ele, brasileiro, solteiro, do Juizo' de .Casamentos
espôsa do sr.' Leopoldo ,cili.do e r 'e s i den I e em comer:::iönte" 'natural de da Comarca e Município
Reiner, nesta cidaGe; Nereu Ramos, neste dis- Jaraguá do Sul, domicilia- de Smoeste, N/E.
- o Ir. Ricardo Wen- trilo, filho de Fréderico do e residente nesta tida- Ele, brasileiro, solteiro,

dorf, em Ri,o Cêrro;, Hermann e Rosalina Her· de, filho de Primo Chiodini bancário, natural deSle Es
- o menino (Hélio, filbo m�nn. e Wandil Araldi Chiodini. lado, domiciliado e resi

doar. Wilson Baggenstoss; Bla, brasileira,. solteira, Ela, brasileira, solteiré!, dente nesta cidade filho de -------- , �

Dia 29 doméstica, n�lural de Ja� do lar, natural de Guari!l- Alipio Frutuoso Vieira e

raguá do Sul, domiciliada mirim, oeste Estado, domi- de Celina Flores Vieira. C I bAt I
'

t
·

- o sr. Rudotfo Recb, e residente em Garibaldi ciliada e r e s i d e o t e em EJa, brasileira, solteira, U e e I 'C o
em Itapocuzinbo;

,

neste distrito, filha de An�' Guaramirim, neste Estado, func, pública, natural de
- a era. Wali, 8SpÔS8 tonio Kiatkewski It Geno- filHa de <?enuino .Mai?chi Smoesre, neste Estado.

do sr. Francisco Ronchi;' veva Tisai' Kiatkowsk.i. e Rosa PJSela Malochl. domiciliada e residente em
- (; sr. Ericb Scbwarz, Bd' J 7646 d' /7 Edital n. 7.651 de lé/4/71 Smoesle, neste Bstado, fi-

em Rio da Luz Vitória;'
. Ita Di' c' 14/4 1 ,

Ricardo Bolomini e
lha de Osvaldo Z�ng e

- a sra. Oldl.iÍa Vieira, Norberto Drews e Benedita Hildega'rd Maros Amanda Zélng.
espôsß do sr.' José Vieira, GiseliJ Oschsler
em JOl'nvl'lle' Ble, brasileiro, solfeiro," Ble. brasileiro, solteiro, .

I d G.

- o sr. Linus Zimmer· operáriO, nllturill de Pome- Ilntureiro, nat,ura e ua-

mann, em Ilba da Figuei ,.,mirim, ne s t e Estado,
ra;

rode, oesle Estado. domi� domiciliado e residente 06

_ o sr. Artbur Hafler
ciliado e residente em Ilha RUd.Joinville, nesta cidade,

mann, em Rio da Luz;
da Figueira, neste dislrHo, filho de Angelo Bolomioi,

_ 8 menina Rosa Mar-
filho de' Gustavo Drews e Ia Bdith Hãckbarth Bolo-

gareth, filba do sr: Ingo Wally Drew8. mini.

Meyer; Ela,\ brasileira, solreira, Ela, bras,ileira,· solteira,
_ 8 Ira. Lidia Nagel; doméslica, natu�a'l de Jaril� doméstica, aatural de Ca,
_ Q sr. Dietricb Hufe- guá do Sul, domiciliada e noinhds, neste Estado, do

nuessler, industrial nesta residente em Ilha da Fi, miciliilda e residente nll

cidade.. gueirêl; Reste di'strito, filha Rija Felip. Schmidt, nesta __� _

de Grabriel . Oschsler e cidade, f i I h a' de Paulo
Dia 30 Monica Hillesheim Oschs� Augusto Maros e Frau
- o sr. Joâõ Batista ler. cisciil Hach Maros. Promoção do ���-'"<I��.�-'4�

Rudolf, nesta cidade; Edital n. 7647 de 14/4/71 Edital n. 7652 de 16/4/11
. f "", l

o

AI � t1l t
�:;:&d�t'::.i��::'3� �tr��� �!���:D Ar:;':: :;����;o:o ' ��!?a!�. C. es. r �-�l����ª

. i
� a jovem MaJ'gret Cópia de edila'l recebida Ele, brasileiro, loIleiro,

tara' promovendo g'ran- i ADVOGADO nos fôros de iBeyer, em União da Vi- do Oficial, do Registro lavrador, natural de Jara, R"1'0.

d S I d I d'
"

d'
-

t
.

I São Paulo - Guanabara � Estádo do d 8
tória-PR. Civil de Ma,slIrlJnduba, (gua ou, omici i� o e 10SO mOVlmen O sOCla,

�' i
'

.

residente em Garibaldi, com a realização do
Janeiro- - Bras1lia.

.

"r.;:
- - .- .- � --'

.__�'--
t d' t't f'lh dO"

'

Processamentos perante quaisquer Mi",,

_,_..__• ._.._ __. "'_'�"""'_'.
.

DtíeS' e. IS ,ri o, I o e S Baile do Chon,p' anl'mado
'

V Id'" N w W'I ,t-- , .

�
nistéri08, Autarquias e Reparti�õe,s' Públicas

, 'a... leno e I ma I "V "O
' Y,

Dp. Reinoldo lIu.pa.8 K�eys5jg Ni.en.ow. .' pe 0$ .- eteranos. em geral.
, "

,

i
Ela; braSileira, soileira, aconteclmentoterâlugar

J
Escritório CaDlra!:

)
,

II ADVOGADO 1'1 dom�8tica, natural .d�. Ja· na séde social dt? vete- Avenida "Franklin Roosevelt, 23 - GruPQ 303 i'f
"

l

. '

ragua do Sul, domlcl,hada ,rano clube no dia 8 de .,
, (Fone: l':.2..1'89�) "

, . ,e residente em Garibalbi, "

d H�71 .
" 'J: .

,Escrlt6rIo ao lado da Prefeitura' neste disrriio, f i I h a de
maIO e

B
,atraID�o i Z C - 39 , . .

I

�J,ARAGUÃ DO SUL .�
Conrado) Horongoso e para a. a�r� do RIo

�.RiO
ôe Janeiro

-�'.

.
"

" Irmgard Milbralz Horon- Cerro ,ps aflxlOna�os da
l

Estado\da �u.ANABARAl ���I> goso. dança e da. çerveJa.
,

.

e� .

)

"CORRflO �O POUO" M:U DAS\
,

fundação: flrtur Muller - 1919
Fr.ti/erlls e OrllllmentaiJ

emprêsa Jomalistica
"Correio do Povo" Ltda,

- 1971 -

Laranjeiras, Peeegueiros,
Kakiseiros, Macieiras,1 Ja
botíoabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Oamélias, Ooui
feras. Palmeiras, eto., etc,

Diretor
Eugênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
Anual .. . . Cr$ 1'0,00
Semestre • . • CrS 5,20
A ,:u180 • • • • Cr$ 0,70
Numero atrasado CrI 0,22

PECAM CATÁLOGO
ILUSTRADO

ENDERÊÇO:
Caixa Postal, 19

Avenida Mal. Deodoro, 210
{Jaraguã do Sul - S. Catarina

Leopoldo Seidel
'_ CORUPÃ -

I

José Lunellí e

Emilia Schmidt

SOCIAIS

Aaiversários:

- a

Mayer;
- Lia Schwarz, em-Rio

d. Luz.

Dia 26

E para que chegue ao 00

nheciinento de todos mandei
pa<;sar o presente edital que
Será publicado pela impreQSa
e em cartórl0 onde sera

afixado durante 15 dias: Se
alguém souber de algum im
pedim_nto acuse-o para os

{ins legais.
AUREA MÜLLER GRUBBA

aliciaI
'

.I

. Um terreno situado à Rua Domingos R.
.

da Nova, com áres de 836 m2, tendo 13,50 m.
de frente. O terreno se situa entre as C3sas
residenciais dos Snrs.: Affonso Piazera e Jorge
Piazera. Tratar diretamente com HHdefoDso
Phlzera em Pomerode.

Baependi
Edital de Convocação

Pelo .presente edital e de conformidade com o

dispôsto hem B., do Art. 27 dos Estatutos Sociai'!:
ficam convocados' os Senhorel "Sacias do C. A, Baependi"
para a reunião extraordinária a ter lugar na séde
social, ás 20 horas, do dia 30 de Abril do corrente
aDO, para a seguinte Ordem do Dia.

1.°) Tomar conhecimento da :falta permanente
.

de número legal do Conselbo Deliberativo.
2.°) Tomada da,prestação de contas da Diretoria,

Gestão encerrada em março de 1971. .

3.°) Eleição da Diretoria para o period'o 1971/73
e do Conselho Fiscal do Clube.

Observação: � A reuoião de que trata éSla con'oca�
. ção, na falta da maioria absoluta de seus

socioÍo funcionar' em 2,iI convocação, meia nora
após, com qualquer, número.

Jaraguá do Sul, 31 de março de 1971.
Arno Henschel - Presidente

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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CORREIO DO POVO Sábado 24-4-71 Pagina"

E.eado de Santa .Catarlna

de jaraguá do Sul-
DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE .

Aplicação d�s Recursos do Fundo de Participaçã� dos Municípios no Exercício de 1970)

Prefeitura

Plano Eslral6uico 'e
Desen,olvl.ello

Despesas Despesas Tolal por Pro;e ,Total por
Correntes de Capital lo ou Alividades . Area .

Histórico da Aplicação dos Recursos do F.PM. de
Acôrdo com es. Projetos e Atividades Programados

----------�------------�------�----'----------------------�----�--------

AlItiDADE: IraAslerêncla I Acarese .

Vllor trensferldo a Aceresc p/aplicação no meio Rural ete, cenvênlo

PROJElO: COlstlução de Estradas e Ponles,. eOllo seUle .

.

Aquisição de Madeire -pare construção da ponte sõbre o Rio Touro em Rio Manlo,

AquisiçãQ de Tela de Arame para a Ponte Pensil em lrapocuzlnho .

Aquisição de madeíra pera construção da PODte sôbre o Ribeirão Grande· da Luz, DI

localidade de Ria da Luz .

Aquisição de Ferragens pare construção Idl Poate Pencll - Itapocuzinbo Iil'lJudo J�rlgulÍ
do Sul ao Município de ôchroeder

,

.

Aquisição de címento para eonstrução da Ponte Penei! - lrepocuztnhe
Aquisição oe Madei'ra para construção de urna pont� na �iI�ril do Ribeirio Grande do Nor!e
Deseproprteção-de êüt m2 de teml,plFa abertura de vie publica pago lia Sr. Waldemar Pelh�
e eue Mulher I

Desapropriação de 696 m2 de terra di Frederico Schmidt e sua Mulher,· pere retlüceçêo
d. Rua Welter Marquardt - JiJrlJguá do Sul

PROJETO: AquisiçãD de Equipamenlos Rodoviários
Amortização parcial de um Trator Fiat, adquirido de Nodari S.A.
Amortização· perclel de um reboque de pleraforma ·inclinável (np-top) destinado ao trens

porre do trator, adquirido de Trtvelero S.A.
Amortizoção parciál de uma'pá carregedelra. adaprede com retroeseavadetre, adqulrtde
de Formac S.A. .

ATIVIDADE: MaRutençio e Conservação dós Veiculas e M6quill,s Jladovilrios
Aquisição de combusrívete e lubrificantes Jf/veículos e maquírrae
A·qulsição de Pneus e Câmaras de ar pare Veículos, da_ P�deifura
Aquisição de Peças e .Acessörtoe par. veículos e mequrnas

, .

Mão de Obra ne conservação e manutenção de Veículos e Mãqulnas
PROJETO: Inslllação do frilorilleo no Mercado Municipal,

._

P�go li Rudi ßruns (A Refrilécnica) mão de obra e peças empregadas na tnstelação do

Frigorífico no mercado municipal
PROJETO: Construção ,de Prédios Escalarei

Ampliação do Grupo Escolar Albano Kanzler em convênio com o ME�
::>arcela da Prefeitura ne construção de cinco salas de eula em convênio com o' Bstado,

j sendo: duas ne escole Julis Kersren e três no Grupo Escolar Abdon Batiata

AlIVIOAUE: Manulenção do Ensino Primaria 51 Unidades Escolares
PagamentQ de vencimentos aos Professôres Municipai�

.

. ReforiTIa de díversos prédios escolares Muntctpaía; compreendendo metertel empregado e

mão de obra empregaáif
- -o

o

•

•

�

.••

Pago � Victor Hansen serviços de terraplenagem efetuados na �scola E.stadual José
Duarte de Magalhães.

�

nivelamento do terreno pare íutura construçao de mars uma aala
de aula pelo PLAMEG

. PROJEIO: Pavlmenlação de Vias Ur�alas
.

Aquisição de perelelepiprdos para o calçamento de ruas da cidade·
.

Aquisiçêo de cimento paM fabricação de tubos para C8nali�ação d! esgotos �as VI�S urbanas

Amoruzacão de parte dé participação de Prefeifura na ínsreleçäo da Rede D Agua no

Município " Fundação SESP
TOTAIS GERAIS

Contadoria da Prefeitura Municipal de. Jaraguá. do Sul, em 12 de Abril de 1971
Hans Gerherd Meyer - Prefeito Municipal ,Má�io Kruizsch - Contador

Agricultura

Illra Estrlturl: .

Treusportes

t

Abastecimente

. Desenvolvimento
Social - Educação
e Recursos
Humanos

\ .

, Saneamento

REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO licença p/construir uma casa residencial de medeíre,
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL Anlônio Zanevon, requer licença pere construlr uma

,
• casa residencial de alvenaria, Irineu Slähelin, requerA Vista da Informação como Reque� 'almhômento e .nivelamento p/construir um muro, AI

Oswaldo Kretschmer, requer viSloria e habite se. berto Tore:l.llOi, requer' licença e alinhamento p/cons·
Lauro Tait, requer licença bem como alinhamento p/ .ruir uma casa de madeira,' Blineo do Brasil S A ,

constr.uir s/casa �esidencial de madeira, Leopoldo tendo em vista li rescisão do contrate de empreitada
Tolllrdo Morbis, requer licença bem como alinhamenlC' com a Construtora Hewokra Ltda.. encarregada da
p/constrUir s/casa re�id, r' clôl de madltira, Osni Nagel. conslrução dó novo edifkio do Banco requer que
requer licença p/reforma ,,/casa residencial de alve slojam efetuadas as. devidos tloolações. Francisco
naria, Dorival Picinini. ,: qu\?r nivelamento p/constrUir Engel & Sobrinhos, requer licença p/constrUir uma

. um muro de alvenaria, Ac Ihur M6rquardt, reqQer licen- eSlura d�_ al-venaria, José Vavasson, requer vistoria e

ça p/constrUir um rancho de môdeira, Osvaldo Bol- habile· se, Elza Harbs, requer vistoria e habile se,
dUitn, requer ljcen�ça e alinhamento p/C()(ístruir sua Hary Koch, requer vistoria e habll(> se, HOl y Koch,
casa residencial de madeira, Roberto Grandberg, . re tendo contratado cöm o construtor Sr. José Teodoro
quer licença p/refortnôr seu prédio de alvendria. Silvio Pereira a construção de uma casa de madeira, r�quer
Ewald; requer li·cença p/conslruir um rancho, Comer- transferência p/o Sr. Casimiro Rincoveski, Belarmino
eial Victor 'Ltda., requer alvari! de habite se, Reiner João Raulino, requer licença p/constrUir uma meia

Modro, requer vistoria e habite se, Eriberto Brelzke, água, Waldir Demarchi, requer licença p/constrUir um
requer alinhamenfo e nivelamento p/construir um muro, rancho de madeira, Tercílio .scoz, requer licença pl
Olindo Tomaselli, requer licença p/demolir e recons- reformar um PUChlido de madeira, Roger Kan:tke, re.,

truir um rancho de madeira, Neves S.A. Ind. Catari- quer licença bem como, alinhamento' e nivelamento
nenSe de Artefatos de Madeira, requer aprovação de p/construir umei casa residencial de madeira, Alfonso
plantas de c'onstrução p/ampliação de s/indústria, Simon, requer licença bem como alinhamento. p/cons
Dercílio Penski, requer vistoria e habile-se, Mecânica truir uma casa residenc·ial de madeira, RonahJ Köhn
Diesel Jaraguá Ltda., requer vistoria e um galpão, topp, requer alinhamento e niv,elamento defrome .. s/
Dorival Neumlnn, requer alvará de-habile-se, Giardioi' propriedade e licença p/c('nstruir uma obra comer.cial
Luiz Lenzi, requer vistoria e habite-se. Hilário Zápella; e residencial, Dercflio Penski, requer· alinhamento e

requer lice.nça e alinhamento p/construir sua casa re- nivelamento defronte s/propriedade e licença p/cons
sidenci.1 de madeira, Edmundo Brünmüller; requer Ij- truir uma obra -residencial, Arcides FUgel, requer vis
cenç4 e alinhamento p/constrUir uma casa residencial, toria e ho-bile-se, Augusto Manfri.ni, requer licença e
Silvério Aben, requer "licença p/construir um rancho, alinhamento para construir uma casa residencial de
Pedro Zimmarmann, requer licença. p/constrUir sua madeira, Norberto Koch, requer visto�ia é habite se,
,casa residencial, bem como alinhamento e numeração Amônio Kammer, requer licençll e 1Ilinhamento p/
domicilier, Herta Emma Karsten, requ�r licença e construir uma casa r e si den 'c i 1I1 de m a d e i r a,
aliphamento lp/construir muro, Daniel Billencourt, Afonso Bertoliní, requer licença bem como alinhamen
requer alinhamento e nivelamento p/construir umll to p/cons.ruir sua casa de mlldeira, José Vieirll, re-

, caslI residencial de m�deir,), Emílio Weldt, requer quer licença p/ construir um depósito, Mlircoi Dalprd,
Ilinhamen'to e- nivela·mento defronte. s/propriedape, e requer vistoria e habile-se, Leandro MlIclirini, requer
devida licença p/construir uma obra residenciaJ; Rei. Iicençll e alinhamento p/construir uma casa reaiden
Ber Modro, requer licença p/constrUir uma gareJem, cial de m�deira, Norberto Koch, requer . acrescentar
Reiner Modto, requer 1Ilinhéfmento, p/c:onstruir uma duas dependênCias ligildas 1I0 �rédio domiciliar err.
cerce de madeira, Horácio Tecillll, requer licença p/ fase de conclusão, OUm,iG Aldrovandi, requer visto
Conltruir uma .casll -de madeira, EugêniO Roweder, ria e habite se, Aotônio Rank, requer· alvará de hll.
requer vistoria I liabile'le, Genésio. da Silva, requer bite-se, Francisco Fodi, requer vistoria c habile-Ie,

23.379,22 23.379,22

2.006.96
606,00

1.567,91

2.664,85
2239,49
684,84

800,00

417,60 10.966,64

62806,00

9.613,00
,

9,185,40 71603,40

26.151,27
. 1.786,61
'5423,67
1.026,40 õ",386.86 116.956,89

1.437.49 1.437.43

8.600,00

11.020,00 ·19.620,00

19.646,64
,

6.686,61 ."

2M760 28870.75 48.490,75

10.6R7,20
233486

10.500.00 2352206
86.636,82 127.149 M 213 7�o,õ5 213.786,35

Pedro Zlmermenn, requer vistoria e hebue-se, Arman
do Dutra, requer licença p/ reformar s/ prédio, Flévio
ôchrocher, requer vistoria e hebíte-se, Hertor Freiras,
requer licença e alinhamento p/ construir si casa re

sidenci.al de madeira, Aldino BalsanEdli, requer licen
çl) e alinhamento p/ conslruir s/ casa residencial, Be
bidas Max Wdhelm S.A, requer licença p/ construir
um galpão�'Sebas"ão Silva requer licença e alinh.a
mento pi construir uma CdS, • ""dencial de rnadeir,a,
Dorival Neumann, requer Itcençc1 v/colocar uma ·placa,
Waldemar Grimm, reQuer Ilcenç<J p/ construir uma

garagem de madeira. Ângelo TonnelI" requer vistoria I

e habile se, Hilário Berloldi. requer Vistoria e habite·
Be, Arno A. G Müller, requer Ilcençéil, alinhamento e

nivelamenlo p/ construir um meio fiO em frente de �I
residência, Adélia Stioghen- Picoli, requer vistoria a

habile se, ArfUr Kanzler, requer licença e alinhamento
p/construir uma cerca, Lliiza Figueiredo, requer Jicençll
p(constrUlf um muro, bem como alinhamento e nive
lamento defronte s/propriedade, Casa PerniJmbucana,
requer licença p/reformar seu prédio, Olivia Nagel
Glóvatzki, requer vistorill e habile se, Alberto Neu
mann, requer viatoria e habite-se, bem como licença
p/construir um muro de' alvenaria.

Jaraguá do 'Sul, 06 de abril de 1971-

�
{ ADVOGADO D08 fôros de

, São Paulo - Guanabara - Estado \ do Rio d •
JaDeiro - Bràsflia.

{ Pr.ocessamentos perante quaisquer Mi.
nistérios, Autarquia. e Repartições rúblicas
em gera].
Escritório C.Dlla!:
Aveúida Franklin Roosev'elt, 23 - Grupo 303

(Fone: 52-189.)
ZC-S9 .'

i .... Rio de Janeiro .

.

�. Bs.dó da GUANABARA.
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,
Edital da L.eilã,o com Praz,o da 20 dias

,

(Ação de Usucapião) O Doutor Nestor José da Silveira, Juiz,dtot O Doutor Nestor José da, Silveira, Juiz de
O Doutor Milton Cunha, Juiz de. Direito �a Dlreíto da Oemarcade Guaramírlm, Estado Direito da Comarca' de Guaramfrím, Estado
Comarca de Jaraguá do Sul, Estade 'de SaD" , de San�a Oatarína, na forma da let.: etc..; de Santa Oatarlna, na forma da let; stc.; .

"ta Cataríns, na forma da lei, etc.
,

FAZ SABER, ,a todos quanto o presente edi- FAZ SABßR, a08 que o presente edital virem
FAZ SABER aos que o presente edital de cí tal de leilão com prazo de vínte días vleem, dêle ou dêle oonheetmento tiverem. que o sr. Porteiro

'tação, com o prázo de 30 (trinta) dies virem ou C?nhéCimento tiverem ou Interesser POSIU\, que no
dos Auditórios' dêste Juizo, levará 8 publico pre

dele conhecimento tiverem. que, por parte .de día 28' de abril próximo, às 10 ,horas, no edífíeío gão de venda e 'arrematação, a quem mais der •
Raul Marcolla, residente e, domiciliado neste mu- do Fórum da Comarca, o Sr. Porteiro dos Auditó- maior lance oferecer, acima da avaliação respsc
nlcípío e Comarça, foi requerida uma:Açi.o 'de tios -Ievarä a público pregão' de venda e arrema- tíva, no próximo, digo, próximo día '26 de abril, a8
Usucapião, para adquírlr o domínlo do seguinte tação, a quem maís der e maior lange oferecer, 10,30 horas, em praça, a ser ,realizada na Porta
lmövel:' Um terreno, síto 8 rua Germaao Mahnke, teependente da avalleção respectiva, os bens sbaí- Principal do Edificio do Fórum desta. t:omarca, 08'
no munícíplo de Oorupä, co_rn a área de 10.?13,358 xo descritos, penhorados a Carmo Brandt nos au- be�s a seguir del!lcritos,! penhora�os a Nilo R. Cor

l!l2. e s�gUlntes confrontaçoes:- frente em duas tos de ação executiva que lhe é movida por Ma-,deíro, nos autos de Ação Executiva que lhe move

linhas diferente, sendo uma de 107,60 m na Estrada: lharía Irveitex S.A.:" ,Bénvindo Simioni: 1) DOIS TERRENOS, o primeiro
Oorupä-Jaraguá do ,�ul. - 36 e outra. �om 42;20 m

, 1) Uma máquina de lavar' roupa, usada, ava- com a area de 5,640 m2, fazendo frente com' a Es

e!D terras dos herâeíros Leopol�o S�u�el. tr.aves ltada por CrS õO,OO (cinquenta cruzeiros). ,trada Bto da Prata, com 80 m; a Oeste, medindo
sao dos fundos com terras de WIlly Kríchnakí com 2) Um terreno. situado na Rua, Athanasio Ro- 141 m. com Pedro' de SOuza e Alvaro Franeeskí;
137.45 m, extremando de um lado com 89,73 m em sa nesta 'Cidade de Guaramirim com a area de A leste e Sul, medindo 141 m. com terras do ;ven
terras.de Nicolau Hinschi.ng e de outro lado' com 465 ni2, edificado com uma peq�ena casa de ma-

dedor. O segundo Mm a area de 44.468 m2, ta
duas líabas em planos dlfe�entes, sendo, uma d.e dein.• registrado no Registro de Imóveis da Co zendo frente com terras de Pedro de Souza, me-

79.55 m em terras de herdeíros de Leopoldo �el� marca da, Jaraguá do Sul, 8Gb n,? 28 501 ..Livro, 3.0, dindo .t 25 m.: Fundos,' com 60 m, com ditas de

, �el.a ,out:a �e. 63.�4 m �m terras d� Arne Behhng avaliado por CrS 2500,00 (dois mil e quinhentos TeQbaldo Reinert; a Oeste, na distancia de 4.59. m,
Feita a JUltIflCacao, fOI,a mesma Julgada p:-OC6 eruzaíros). Dos autos não consta nenhum recurso

com 'I'heobaldo Reínert e a Leste, medindo 378,50
dent�, por sentença, �. para que ch�g!!e ao co pendente .de decisão. mo, com terras' de Francisco Bortolomeottl, amboa
nhec�mento d.e todos lDtereSSad?s· o nínguêm ale-}' E para que ninguem alegue Iguorâncía, man.

no Rio da Prata, nêste �unicj-pio, registrado a.

gue Igno.rânCl8, manda o. dr. JUIZ expedir o pre dou o MM. Juiz expedir o presente edital, que se-
fls.' do Livro 3-K, sob 0.° 21,90B, Registro de Imö

sente @dlta� que será afixado no local de costu rá afixadl!) .no lugar de, costume e publicado, 'na veis de Jaraguá do Sul, e que foram avaliad08 por

me,. séde d�ste Juízo, às portas �o Forum e por forma da lei. Dado e passado nesta Cidade de Cr,$ 1.140.00 (bum mil cento e quarenta cruz·eiros).
cópIa, publIcado na forma da leI.";;' Dado 8' pas· Guaramirim Estado de 'Santa Catarina ,aos tdnta Caso 'não haja licitantes. no dia e hora marcad08,
sado _nest", cidAade 'de Jaraguá do Sul, a.08 trinta e de março d� mil novecentos 8, setenta �e um:; Eu, fiua desde já designadà a data de 10 de maio pró·
um dIas do mes de março do ano de mil no.v�cen•. (as) Rall fallio Escrivão, ordatHografei e Sllbscl1evi. ximo, às' 10,30 horas, para o leilão, quando pode.
tos e setenta e um.- Eu, Amad,eu Mahlud. Escrlvao, o (a8) N�stor José ,da Silveira rão ditol benl serem arrematados inde·
subscrev1.- (as).Milton Cunha � Juiz �e.Direito. ,

Juiz de, Direito pendentes da avaliação. E para que' Dinguem P08-
A presente cópIa confere com o orIgInal; dou 16.

C E R T I O Ã O
'

,,8a alegar ignorAncia, mandou o MM. Juiz expedir
Jaraguá do Sul, 3l-de março de 1971. . , o presente edital, que Rerá afixado no lugar d�

O. EscriVÃo, Amadeu Mahfud Certifico que",a pre8�nt. cópia confér,e, com c,ostume e publicado na forma da leL Dado e pas-
o original do que dou fé., sado nesta Cidade de Guaramirim, Estado d. 'San-

Guaramirim, sa de 03 de 1971 ,ta Catarina, no Oartório do Crime, Civel e Anexol,
,

' Ralf Faltin, Esorivão a08 trinta e hum de maréo de mil novecentos e
8etenta e hum. Eu, (IS) Half falliD Escrivão,' o damo-'

,

I'
grafei ., subscrevi.

'

,

(a8) ,Nestor José da Sil\"eira, Juiz de Direito
,

, CERTIDÃO
.' ,C�rtifi90 que a presente Cópia con'fére com

! o original dI!) que dou fé,
Guaramirim, 31 de março de 19�1-

Ralf Faltin, Escrivão

EDlTAL

�------------------------------�',-----

Casa',de Malerial
, Dr; Fraaeiseo Aaloaio Piccione

:MI: ;eD 'I ICo - C.1Iir..:':':. 1:%'

(C.P.F.) N.o 0043,8.379
Ciru�gia 8 CtinieR ,de Adulto•• Crianças ,

Pattos' - Doenças de Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE NÂZAR:� - CORupI

R�presen.t.aç� l
Elemento residente em CURITIBA,

, registrado no CORE do' PR. desej a re-
, II Vende-se presentar firmas desta cidade naquelaEstado de Santa Catarit;la '

'

OAPITAL à base de comissões. Favor

P f -t" M
- -

I d
'

J'
,.

d S' 'I
II Terreno dirigir-se' ao Sr. 4. J., da Silva.

'

Je ,ei ura, unlclpa' e aragua O' U 'Situado 9 km: do ceritro Caixa Postal, 1398
de Corupá, na E8trada CURITIBA - PARANÁ'

DEPARTAMENTO DA FAZENDA. Nova Corupá à São Ben'j'_' ------.-__....:

DIVISÃO DE CONTABILIDADE . ��ti::::�elr�: 8t�0�Oé�02s; Irllla08 fnlmeß�ßrfer 8� ß. � Comérc;to e ImPlrtaCa.Fundo de Participação dos Municípios '

própria para' construçao '

Prestação de Contas
'

, Exercicio de 1970
'

de casa de veraneio,
D d 'I R "A I A l' d Informações com o Sr.
emonstração O tota dos ecursos p ioados e dos não p 10a os Kurt H'J'l'lbr"'cht" Ca'l·xa''"

, São convidado8 08 senhores acionista. delta
, Saldo do F.P:M: proveniente do Exercício anterior Cr$ 2.662,53 POlital, (7 Corupá.

.
sociedade, para a a8se'mbléla geral or,dinária &

Total dos recursos' recebidos no exercíCio de 1970 Cr$' �t 1,931.40 realizar•.se no dia 30 de abril de 1971, às 9 horal,
Total dos recursQ's disponíveis no exercíCio de 1970 ,Cr$ 214.49Õ.9� ---------------- n8 sede social, na Avenida Marechal Deodoro da
Tolal dos recursos aplicados no .exerc.fc.iO de 1970

,
' Cr$·

'

2,13.789.35 Campanha dê, Educag.ão Fo.ns�ca, 557, em Jaraguá dó �ul, para deliberare...
Total dos r�cursos não �plícados no exercício de 1970 ,Cr$ 707,57 sôbre a seguinte, Ordem do Dia: '

MAGISTÉRIO MU.ICIPAl: �As despesas de CrS 19,646.64 com f) paramento de . .Civlca' 1) _,. Exame, discussão s, aprovação do rela-

parte dos vencImentos dos .Drofesllôres, Municipais; conforme demonstrado no O hasteamento dei tório da diretoria, d�monstração da conta de "Lu-

quadro da aplicaçºo dos recurses do F,P.M. de 1910, nas' esca'las -Municipais Bandeira e o camo cro�. & Perdas", balanço geral e par�cer do ,COD-
abaixo �emoDstri5das: do Hino NiJcional são selho Fiscal, referentes ao exercício social de 1970;

obrigatórios, Uma vez' 2) - Eleição do Conselho, Fiscal e fixação
,pór Sellli!na, am,todos das respectivas relDuneraçõss;

-

os estabelecimentos 3) - Ratificação de permanência do cargo
de qu,iidquer grãu de de Gerent.. Admiois,trativo; .

ensino, ,públicos ou

I
4) - Outros ,assuntos de interêsse da sociedade.

particulares. " Jaraguá elo Sul, 12 de abril de 1971
•

----------
Victor Bernardefl Emmenrörfer� Diretor Presidente

Rei'idinoia: Dr. Nereu Ramos, 41.
, coau.-Jí.. ,·8A�TA. ·C.:a.'.:r.'ARJ(l!!(Á

, Com 12 Dt,pendencia8 (Salas·Quar,to, Quartos,
Garagem pI 2 veiculos, etc,)
ESQUINA, Rua Cé}. Procópio GomeI de Oli
veira, c/50 mts. e Rua Domingo.s da Nova c163
mts." ésta última, já c/calçamento pago 1,7l36
m2. VENDfE.SE Total ou Parcial.' Preço. base
Cr$,32.000,00. Aceita-se Automóvel em conta.
Triltal' com F. Frederico Mo"eller, Rua Joinville,
454,

.

Jsraguá, ,do 8'\)..1 ou Ot�o Diener: .for. Telef.
2303, (Hóra Comercial) em São Bento' do SuL

-, ,

Edital de Praça e Leilão> '

'

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

•••1�d. ' N. di ,

Easi.. PrDf8�sôr.s

G. E. Albano Kanzler - Nova Brasilia Pril11ário 18
EE. R'R. 19 de abril - Jaragua Esquerdo " 4

Henrique Gefferr - Bela Vista ., 1
Vitor Meirelés '- Itapocú . Hansa ., 2
D. Pio de Freitas _ Estrada Nova

- \" 1
Di(lrcy Vargas - Orota Funda "1
Aurélia Walter (_ laraguazinho 1
Machado de Assis - João Pessôll lO 1 (2Iuroös)
Georg Wulf,

'

- Estrada CÁcilda 1 (2IurOo$1
Erich BIosfeld -

.

Aguas Clarl:ls ..

'I
Major Júlio Ferreira '- Ribeirão Cavalo ',,' 1 /

28
General Osório ' '- Rib. Grande do Norte 'r

'

2 ' 48
Orestes Guimarães � Ria. Grinde da Luz '� 1 32
Duque de Caxias '_ Ribeirão lararilca i " 1 21
Vilor Kon!:ler, \:__ Pedras Brancas 1 12
Padre Alberto ]acobs - Ilha dos MODOS' .. r' 1 26
FreimuDdo Kiiser' _ Trindade -- Garibaldi ,. , 19

'T O' t 'A 'L' G E R A' L
,

,

--õ-9....t-2--9-�-2-
, , ,

D_ B C L A ,� A ç Ö B S
,

Declaramos que o' recrutamento de professôFes no e_xercí,cio de 1970, foi
feito atrivés teste de seleção, os quais enconträ'm-se na inspetoria escolllr Mu·
nicipal, sendo os admitidos regidos pela Gonsoíidação das Leis do Trabalho',

Declaramos que a ampliação da rêde de esgotos no exercício, de 1�70, foi
feita em Ruas não pavimentadllis.

,

, DecÍaramos que no exercício de 1970, não foi alienado nenhum dos bens
Idquiridos co� recursos do Fundo de particIpação dos, Municf,pios, desde 1967.
Contadoria da Prefeitura Municipal de Jí:lraguá do Sul, 12 de abril de �971

,

HaDs Oerhard Mayer� Pref.eHo MuniCipal
, "

Má,rio Krutzsch, CODtador

�ome da Escola e Lócalização'da Mesl:1la
N. di

'

AlinlS

398
97
15

,

40
14
1.1
20
67
50 '

24

í·f "! _.J
-,

"

Assembléia 'Geral 'Ordimária
\

,.

/, 'CONVOCAÇÃO \

I!

o Inverno f�az lembrar malhas
de algodão, e," m�lhas de
algodão compra-se melhor
d'ir.etamente da ·Jábrica•. ,

.MAIOR ,VARIEDADE
. '.

I

I
I .,

I

.,MELHORES PR:ECOS
\ .-, !.

, '.
�

...

, '

<'

• A' ,R' I S O L"
, ,

--
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Edital de Praça e Leilão

cl Prazo de 20 dias '

O Dootor Milton Cunha, Joiz de Direito da
O Doutor Nestor José da Silveira, Juiz de Comarca de Jaragoâ do Sul, Estado de San O Doutor Nestor José da Silveira, Juiz de
Direito da Comarca de -Guaeamtrím, Estado ' ta Oatarína. na forma da lei, etc... Direito da Comarca de Guaramírlm, Estado
de Santa Catarina, na forma da leí, etc... FAZ SABER a tedos quanto Aste edital, com - da.Sauta Catarina, na forma da leí, etc ...

FAZ SABER, a quem Iuteressar possa, que o o prazo de dez (10) dias, virem ou' dêle conhsolmen- FAZ SABER a quem ínteressar possa que o

sr. Porteire dos Audítóeíos . d'ste' Juizo, levará à to tiverem e ínteressar possa, qoe no dia SO (triota) Sr. Oficial de Justiça servlndo, de Porteiro - dos
público pregão de venda e arrematação, Da Porta de abril p. vindouro, b 10 horas, será procedido o Auditórios, levará à Publico pregão de venda 8

Principal dêste Juizo, BO próximo día 29 de abril, leilão do veículo penhorado a CONSTRUTORA HE arrematação, tio prôxlmo dia- 30 de abril,' às 10
às 10 horas, os bens abaixo descritos, penhorados WOKRA LTDA., na ação executiva que move a fir horas, os bens "abaixo descritos, penhorados a HaI"
a Waldemar Vieira, n08 autos de Concurso de Ore- ma SELMET - Sociedade Eletrometalúrgica Lrda., ry Krause nos autos de Ação Executiva que lhe
dores 'promovido por Alvino Wiese e Nême Antô abaixo descriminado:- .move Octavío. Belegante, na Porta principal do
nío Tobias: a) - UM OA,MINHÃO, marca CHEVROLJi;T, Fórum, pelo maior lance oferecido acima da ava-

l) UIP terreno situado ns Estrada Bananal, cor terde, ano de fábric8ção - 1967. capacidade pa- Ilação respectiva: .

nesta Comarca, e Cidade, com a área de 2.836 m2, ra 6000 kg., plaoa 61 25 26, ehassis u. 06534DR1 1) Um terreno, parte do lote de terras n.s 66,
fazendo frente na Estrada Bananal; Fundos com o 4691 B, 6 cilindros, 149 HP., tudo conforme eer tifi- da Linha Massarandoba. situado' na Rua Geral,
Rio Detunttnho: Oonfrenta se nas laterais com ter- cada de propriedade n, 193251-SC, avaliado em contendo a ,area do 493' m2, fazendo frente na di
ras de Hélío-Alves e Adelino Vavassori, devida Cr$ 12000,00 (doze mil cruzeiros).- ta Estrada Pública com 21 m.; Fundos, é dê um

mente transcrito no Registre de .. Imóveis, sob n.O A venda em leilão será feita a quem melhor lado, com taras dos outorgados vendedores; e de
28515, Livro 3-N, avaliado por Or$ 3.000,o@ . oferta fizer:- Em virtude do .que, com fundamento outro lado com terras de Vigand Donath, com 18

, 2) Um '�terreno situado na Estrada Rio Quati, no art. 15, e seus parägrafos; da Lei n. 5474, de metros. Registrado na Comarca de Jaraguä do Suf,
nesta Comarca, fazendo frente com dita estrada 18 07-1968. que dispõe sôbre as duplicatas, foi expe- no livro a·p, fls. 118, sob n.O 31356, avaliado por,
pela lado Norte, com a area de 12.400 m2, trans dido o presente @di�al, que será afixado no 10é!l1 de CI" 2500,00 (dois mil �r quinhentos cruseíros).
erítos no registro de i,móveis sob n.O 28.966, Livro costume e publicado na imprensa 16cal.· Dado It pas 2) Uma casa de madetra edificada no terreno
n N, avaliado por Cr$ 5,000,00. sado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte no- a-Cima, e avaliada por Cr$ 500,00 (quinhentos cru- -.

Os interessados deverão comparecer no día ve dias do mês (je março do 8DO de mil' 'novecen- zeíres).
,.

e hora dlsignados, sendo que 08 bens serão arre- tos e setenta e um -Eu, (a) Imadeu Mllhlud, eserívão, 3) Um raneho de madeíaa edificado no ter-
matados a quem mais der e,malor 18nc� oferecer, acima o subscrevi.'· reno acima, e que foi avaliado por 01'$ 500,00
da avalíaeão respectiva. Não havendo arrematante, (a)" Mihon Cunha, Juiz de Direito (quínhentos oruzeíros)
fica desde já designado o dia 13 de maio próximo, A presente cópia confere com o original; dou Não havendo arrematação, fica desde já 'de-
às 10 horas, para o leilão, em que os bens pode fé. signado o dia 14 de maio pröxímo, às 10 horas,
rão Bel' arrematados íudepeudeutemente da 'avalia- Jaraguá do Sul, 29 de março de 1911. . para realização dó leilão, quando os bsns.poderãe
ção.

' Amadeu Mahfud, o Escrivão ser arrematados Independente da avalieção.
E pars que ninguem possa alegar ignorância, B pare que nínguem possa alegar tgnerâneía,

foi expedido o presente edital que será publicado

J,'08- e' [.m'.men.d'oerflr ,S.A. --.Iod. e Com.
foi expedido o presente edit'!l que serä afixado

na forma da lei, e afixado no lqgar de costume. no lugar de costume e pqblicado da forma da lei.
Dado e passado nesta Cidade de Gu�ramirim, Es Dado e passado nesta Cidade de Guaramirim, Es·
tado de Santa Catarina, no Cartório do Crime, Ci CGOMF 84 430 41)!/001 'tado da Santa Catarina, 808 dois de abril de mil
vel e Anexos, aos dois de abril de mil novecen \ EDITAL DE CONVOCAÇÃoO novecentos e setenta e hum. Eu, Ralf Fallin, Escrivão.
tos e setenta e um_ Eu, (IS) Rall faltio Escrivão, () o datilografei e subscrevi.
datilografei e subscrevi.

. Assembléia Geral Ordinária· (as) Nestor -José 'da Silveira, Juiz de Direito
(as) Nestor José da Silv!,ira, Juiz de Direito

.
Ficam contidados 08 :Acionistas desta emprês8, ( ,__.c E R T I D Ä O

, C E R T I D A O Certific.o que a presente cópia confére coJ,Il o
Oertifico que a presente cópia confére com para partioiparem de uma A�sembl.éia Geral Orài· original do que dou fé _

-

o original da que dou fé. nAria, a rdal'izar,se no dia 30 de abril de 1971. às Guaramirim, 02 de abril de 1971
Guaramirim, 02 de abril de 1971 _

16 horas, na séde ,social, à Roa 2, n. 23, em Jara
.

Ralf Faltin, Escrivão-

Ralf Faltin. , Escrivão guá do Sol, afim de apreciar a seguinte ordem do
dia:

a) - Exame, diBétJssão e aprovaQão das conta's Jaraguá Veículos S A
e Atos, encerrado em 31 de dezeinbro de 1970.

. li •
,

õ) -'"- Eleição do Conselho Fiscal" da Diretoria.
( CGCMF 8443'6583/001

c) - A88ontos de interesse social. Edital/de Convooação
AcllaD) se à disposiç�o dos. srs. Aci'));1is_t�8, ,na Assembléia Geral Ordinária

séde eooiat -oi âocu-meÍHO's a"'que lse refer�·"'o' -Ifrt. Sã� C'O�Vid'liélös �;;' �e�'h��es acjöni�t�8 � 'com:
99, do decr.·lei n. 2627, de 26/09/1.940.

-parecerem à assembléia, gerlll ordi'nária no dia ãO
Jaraguâ do Sol, 20 de MarQo de 1971 de abril de 1971, às 10,00 horas, par� deliberarem

LucHa EmDÍendoerfer - CPF 009960265 sôbre a seO'uinte, Ordem do Dia:
Diretora Comercial er

E d i t a I. d 8 L I i I' ã o Edital de Praça e Leilão
cl Prazo de .20 dias

Capri Industrial S. A.
t Jaraguá do Sul Sa,nta Catarina

-_ .. , ,..�._",�ßQCMF.a.44,3.0.º16ßiol .> .,' • ""

EDITAL DE CONVOCAÇÄO
Assembléia Geral Ordinária,,'

I ,

Ficam convidados os é!!cionistas desta Soctedade,
pa�tI parliciparem de uma Assembléia Geral Ordinária.
a realjzar se às 10 horas do' dia 29 de abril de 1971.
ila séJe social, à' Rua Exped. João Zapella, afim de
aprecia,r a seguinte Ordem (lo Dia

.

1.) - Exame; .diS€ussão e apravação das contas
e demais átos do exercício, encerralilo em 31-12-1970.

\ 2.) ."'" Eleição do Conselho Fiscal.
.

, �.) - Assuntos de int_eresse social.
AVISO: - Ené:ontram se li disposição do'S srs. Aciº
nistas, na séde _social desta emprêsa, os documentos
n que alude o art. 99, do decrelO·lei n. 2.62i, de
26· 09-1940.

Assembléia Geral Extraordinária
Ficam conVidados os acionislas desta Sociedade,

'pa�a par,liciparem de uma Assembléia Geral EXlraor
dinária, a realizar se ás 11 horas do dia 29 M abril
de 1971, na séde �o.cial, à Rua. Exped. João Zapella,
afim de deliberar sôhre a seguinte ordem do dia:

a) .;;_ Preenchimento dos ca·rgos vagos mI

Diretoria.
.

Pelo comparecimenlo, desde 'já agradece
\ A Diretoria

laraguá .do Sul, 23 de março de "1971. .

.

Octacmo Pedro Ramos-CPF 104372409
D!re.lor Presidente

(

1.° - Exame, discussão e deliberação �ôbre o

Balanço Geral, Demonstraç50 da conta Lucros e

Albarto . -Ba'ue' r. S/A. -lndust'rl'l e COllérCI'O Perdas, Relatório .da Diretoria, Parecer do Conselho
U Fiscal e demais documentos referente ao exercício

aGCMF n. 84429.836/001 SOcial encerrado em ãl de dez�mbl'o Ide 1970;
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

2.° -:- Eleiç.ão do Conselho Fiscal e supleDtes e

fixação de suas respectivas .remunerações;
.,Edital de Convocação 3.° - Outr,os assuntos de interêsse da Soc.iedade.

'.

Pelo presente ficam convidados os o5rs. acionistas A V I· S O
desta sociedade a comparecerem a Assembléia Geral

r A diretoria desta sociedade avisa aos . senhore.
Ordinária, a, realizar-se na séde social, à �v.'-Mal. acionistas que estão à sua disp�sição Da sede social,
Deodoro da Fonsêca, 739 em Jaraguá do Sul se, os documento! de que trata ° a�tigo 99� do Decreto., �

lÍs 16 hor·as do dia 29 de abril de 1971, afim de lei n. 2627, de 26.de setembro de 1940.
âeliberarem sôbre a seguinte 'ordem do dia: Jaraguá do Sul (SC), 06 _de abril de 191.1

1.) Aprovação do Balanço
-

e Conlas do exercício Rolli Broch, Diret?r Ge�ente, CPF 009960419
de 1970. _

2) Eleição da· Diretoria. Assembléia Geral Extraordinária
õ) Eleição do Conselho Fiscal \

São convidados os senhores acionistas ii Co'm-

4) Assuntos de iDterêsse da Soci'!dade. parecerem à assembléia geral extraordiniÍria�' no dia

J.uaguiÍ do Sul, 06 de·abril de 1971 30 de abril de 1971, à. 14,00 horas, para deliberarem
•

1 Alberto Bauer, Presidente sôbre a seguinte, Ordem do Dia:
Aviso: Acham-se, à' disposição doa Srs. acionistas 1. - Aumento do capital social med'iante apro- ,

os documtntos a qUe se refere o artigo 99 do Decreto veitamenlo das' Reservas, Correção Moneláriil do
Lei 2.627, de 2609 1940

. Ativo e Moeda Corrente áo País; "

2. -' Alteré1ção parcial dos Estatutos;
3. - Outros assuntos de interêsse da Sociedade.
Jaraguá do Sul (SC), 06 de abril de B71
Rolli Bruch, Diretor G�rente, CPF 00996041'Gum'z Irmaos. S"A, Precisa-se \

Indústria, Comércio e fi_gricultura
C.G.C.(M.F.): n.o 84.430636 001

Assembléia Geral Ordinária'

CONVOCAÇÃO
. !São con.idados 0& Sen.horel Acionistás, para 'a

ASàembléia Geral Ordinãr!a, a realizar'se no dia 30
de abril 88 197'1, na 'séde social em Rio. do Cêrro
km. 14, nêste monicipio - de Jaragoá do Sul, às 9
(nove) horas da manhã, para deliberarem sôbre a

Beguinte,
'

[I,
•

ORDEM DO Dl..&.
1.. - Apreseatação, discussão .' apro'8ção do B.·

lanço Geral e cQlilta de Loaros" Perdas do
exercicio de 1970;

2:· - EleiQão dõ Cónselho Fiscal;
3.· - Assuntos de interêsse Social.

Jaragoá do Sol, 2 de a"bril de 1971 ".

Edeltraut Bauer Gumz - Diretora Preaiden'e

I· AVISO - Fioam ,i. disP9siQão- dos,Se�hore.s Acionis·ta., OI -documentol a que S8 r.tere o ,ArtIgo 99 do
Decreto-Lei n.O 2627 de 26/09/194:0, na séde social.

L .

.

A �IRETORIA

I
Técnico em Contabilidade recém· formado

Companhia ,Máquinas Famac Paulo Wagner· S.)A.
�------------------------------��-----
I' Lavoura, Comércio e Indústria

Indu"s.trias Reunidas Jara-guá_ S.A. Assembléia Geral Ordinária
Edital -de Convocação

.

I.

Assembléia Geral Ordinária Pelo presente ficam convidados 0'8 Srs. acio

São. convocados os Senhores AcionIstas di! nistas c,esta sociedade à' comparecerem a Assem'.
Indúslrias R�unidas Jaraguá S.A., para a, A.ssembléia .bléi.1 Gersl Ordinária; à: re�lizar-Be na s�� aide
Geral Ordinária a realizar·se no dia 30 de abril de SOCIal, _J(lGú Assú, mUDlcipiO de GuaramIrlJ!l, às
1971 às nove' horas da manhã na Bua sede social à 16 horas do dia 08 de" 'maio de 1971, .flm de deli-:.
Rua '(lodolro HnfeDl,lessler, 716i90l, ii fim (je delibe berarem s,Ôbre a seguinte, Ordem do Dia:
rarem sôbre a seguinle ordem do dia: , 1.) Aprovação do B,lanço e Coutas do exer·

I - Aprovação do Balanço e Con,tas do exer� cicio de 1970.
. ,

,

cício de 1970;
,

2.) 'Eleição do Conselho Fiscal.
II - Eleição do, Novo Conselho Fiscal; 3.)·Assuntos de int.rêsse d. Sociedade.
'III - Assumtos de interesse da Sociedade.

J 'á d S 1 1� d b ·1' d 1971
Nota: Acbam.s, à, disposiçio dos Senhptes aragu o· U, " e a 1'1 e

..

Acionistas es documento. ii que se réfere ° arUro Affonso Wagner - Presidente

99, do decre,to-Lei n, 2.621 de 26 de setembro\ de' 1940. AVISO: Acham se à disposi,ção _dos srs, aeio·
Jarag-uá do Sul, 06 d'e lI'bril de 1971' nrstas, os documentol a que se refere o, artigo 99

Dietrich H. W. J;Jufenu,essler, Diretor Presidente do decreto-Lei 2.627, d. 26/08/1940.;
J

"

/ '
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IMOBILIZADO
.

6.796,84 Máquinas e I:Q.st&lações; Móveis e

Utensll1os, Bens Imóveis, Veiculol
(lomltrl1ções e Benfeitorial
Ativo Imobilizado

REALIZAvEL A CURtO PIAZO
1.995,00 Duplícatas à Receber

Mercadorias - Inventtrio

1.470,CO REAlIZAVEl I LOIGO PRAZO '

, Dbrlgaçõe, Eletrobrás, Deposito p/In·
1 440 00 denizaçõ,es Trabalhistas, Obrígaçõee

, Trabalhistas, Adicional Lei 1474/51,
Obrígaçõea do Tesouro Nacional e

1.309,00 Depõsíeos Caucionados
.1.710,00 IItESTlMEIIOS

Partieipaçõei em Bmprtsas, Sude.e,
Sudepe, Fundesc, Adicional B.N.D.E. e
AdictoDal Decreto n. 157/67

\

110 ElIGIYEI.
Capital Social
Fundo para

.

Devedores Duvídosoa,
Fundo de Deprectaçlo, Fundo para
IndenizaçõeB Trabalhistas, Fundo De
preciaçlo Cta. ReanliaçAo, Fundo de
Reava:l1açlo-Lei 4S57, Fundo Especial

750.00 .A.umento Capital·Lei 4357 .Fundo de
Reserva Legal e Fundo para Aumento

198.00 de Capital
1.100.00 EXIGIYfl A CURTO PRAZO
830.00 Titulos Desco�tados, Contas à Pagar,

10 061 ,H7 Empréstimo pára Custeio Industrial.
OI Contas Correntes e ltetençlo pa Fonte

38.596,98. EXIStVU A LOISD .P8IZ0. .

Banco do Brasil-Financ. Fundece.
Cia. Catarinense-Cta. Financiam;
VVD crédito e Financiamento
Bradesco Cta. Financiamento

Iisponlwel
Oaixa e Banees 122 ..846,35 conslrução de Panles:

Realizá.el a cUllo prazo Construção da Ponte .Pênsil' SIRio Ita-
Olíéntes, almoxartfado, contas correntes.. pocuzinho
eheques em cobrança, impôstc renda Construção da Ponte sôbre o Rio, Velho
retido na fonte, ädiantamento a empre- Construção Pontilho - Estrada Braço
,-ados, cobrança por conta de t.roeiro� do Sul
e acionistas c/subscrição 4.360918,46 Construção Bueiro - Estrada Rancho

Reiliz6..1 I .Ionao
I

Jlrazo
.

Bom
Empréstimo compulsório, emp.réstimo . Reforma da Ponte sêbre Rio DuasMamas
eletrobrás, obrigaçõês do resou�o Na- .

R�forma da Ponte
..
aôbre Rio Hern

eienal, depósito emprezul caução oxí- -

Total
gênio .

36.205,80 Total das Despesas de Capital10Iesll.enlo. .

Sudene, sude,e, decreto Iii 157, Fun-,
)

. Despesas Correntes
deso, Ootesc e Embratur 301.650,60 Selor de Edlcação

Imobilizações, Pa gamento vencimentos _professôra
Imóveil, construçÕes, construçõel em Selor de Viaeio, transpories e Colftuolcllções:
andamento, máquhtIB e instalações, Pagamento Salários a08 Operárias lo-

mAquinas em fabricação, móveis e uten- J tados D M.E.R
silios, .eícu10s, oorreções �onetárjas e Recuperação e· Oonservação de Equi-
marcas e patentss

.

1.808.373,30 pamsntos Rodotiáriol 421285 Demonstração da
Resultados Peadenles .

Total das De.pesls Correntes 22.431.85
Despesas diferidas B3.OIiO,39 hClllzaeão da Escoll • Grlu de Ensino· N. Prolessôrl • N. Aluaos

.AçC��!�I=��UÇãO e contratos d. peguroll 4.543100.00 Eslr_ Duas Mimas Primário \ 1
. ��

Cr$ ll.206.144,90
Aldo Romeo Pssold, PrefeIto MI2DlClpal

P A. 8 S I 'V O DECLARAC,ÃO -

Aldo Rome. Pasold, Prefeito Municipal de
1.700.000.00 Schroeder, em obediência do dispôsto na Resolusão
431.025,89 n. 100/70 em seu Art. 3', Item V, baixada pelo

Tribunal de Oontas da União .. declara, que durante
o .xercício de 1970. não foi alienado nenhum dos
Bens adquiridos eom recortas do Fundo de Parti-
cipação dos Municípios, desde o IlDO di 1967. {, Jaraguá do Sul (SC), em 81 de dezembro de t970

O referido é verdade li dou fé. Octacllio P. Ramos Diretor Comercial
HUádio Chiodini - Diretor Técnico

Prefeitora Mu'nioipal de Schroeder, Eugênio Vitor Schmöckel - Contador reg. lob
31 de dezembro de 1970

.1:

D. 1805 ao CRC-SC e D,EJC. sob �. 51083
Aldo Romeo Pasold, Prefeito Municipal Parecer do Conselho Fiscal

DECLARAÇAO OS abaixo assinados, Membróã do Conselho Fiscal da
Aldo Romeo PaBold, Prefeito Munioipal· de firma Capri Industrial S.A., havendo examinado detidamente

Sohroeder, atendendo as exigências do Tribunal de os livros � documentos que compõem as peças do Balanço
CODtBll da União conetante da Resolut?ão n 100170· aeral ene�rrado em. data d. 31 de (lezembro de 1970, eneOD-

. ,
, •

Y .' • trando tudo em perfeita ordem, slo de parecer que os
Item V, ParAgrafo UOlCO, letra c, declara, qo·� para referid()s atos devam ser aprovados pela Assembléia Geral
O reorutamento de Profeslilores Municipais,· dorante Ol"dinárla a reaüzar-se próximamente. �

o exercíoio de 1970, não hoove nenhuma nomeação. Jaraguá do Sul (SC), em 20 de aJ1r1l de 1971
tendo sido observadas 81 determina,ões das leis

,. Hans Gerhard Mayer
em vigor para recrutamento de Professores Irio Carlos Piazera

O ref.rido é verdade e dou fé.
.

Alvaro Hering

Prefeitura Monicipal de Schroeder,
31 de dezembro de 1970

Aldo RQmeo Pasold, Prefeito Municipal

RESULTaoos PEIOEllES
A DllpOBiçlo da Assembléia

16.024,00

LI J"RAOQA' DO SOL ·(SANTA. CATARINA) N.O 2.630,)SABADO, 24 DB ABRIL DB, t 9.71

, O.G.O.M.F. 84.435.007/001.

Relatório da Diretoria

ç'
-

-Mun·icipaJ de ,Schroeder,Kohlbach S�·A. Ind. de Máq. Elétricas Prefeitura
Relação das delpesIB efetuadas cem reeursoa
do Fundo de Participação dos Muníeípio»,

<; durante o exercício dlil 1970 conforme dlter-Senhores Aeionistas: mina a resolução n., 100i70, artigo 3.
Findo mais um ano de nossaa 8ti�idades, junto

a esta emprêsa, 8 oonforme 88 determinações legais Desp.sas de Capital
8 estatutárias, temoB a !latillafis cie apresentar o OBRAS: - {Selor de Educação
balanço: geral. conta d. lucros e perdas e o parecer Ooastrução Sanh'ria na Escola Muni-
do conselho fiscal, referentel ao exercício encerrado eípal "Ooelhd N.eto" e Melhoramentos
em 31 de dezembro de H�70. na Escola Municipal "Castro Altes"

Queremos deixar registrado os noslos agrade- Selor de Saúd. \

cimentos aos n08SOS fornecedores, clientes e estabe Início da Construção de um Pôsto "de
lecimentos banoärios, pelo apôie que nos te.. dado, Saúde, localizado a Rua Mal. Castelo
manifeltando sempre sua confiança em nossa socie- Braneo
dada. Selor de Eslradas de Rodagem ,

Registramos igualmente, com laUsfação e sem Oontrução e malhoramentoe de Estradas
qistinção, OB nOBlOI agradecimentos ao corpo de 81 seguintes a saber:

'

colaborador•• , pelo seu elevado espirito d. com- a - Estrada Doas Mamal - Rio, Sil
preenQão e colaboração e, pelo que representam vado
nas r8alizaoões de DOSla soeledade. b - Estrada Rancho Bom - Tifa Koe-

A Diretoria 8)l0oDtra 118 à disposi,ão dOI se- arIer
nhores acionistáB para quaisquer e.lclarecimentol'o-Estrada Duas Mamas - Rio Ca-
que 8e tornarem neeeseâríos. .,. maradas

)

JaraguA do Sul (SC), 26 de fnereiro de 1971 d - Estrada Bracinho - Tifa Paulo
Heinz Rodolfo Kohlbach, Diretor Presidente R. Gneipel

Ilas Kohlbach. Diretor Vice-Presidente e - Estrada Rio Hern
Milton Kohlbach, Diretor Industrtal f - Estrada Duas Mamas - Rio Ca
Rubens Nicoluzzi, Diretor Comercial maradas braço direito

ErneRto Bartsch, Diretor Adjunto g - Estrada Duas Mamal
Arthor Rode, Diretor Adjunto· h' - Estrada Ponte PAgail

A. T I 'V ,O
.

i - E,�trada Schro'eder II

6.104,47

1.530,00
3.180.00
1.386.00
2513.70

Total 15.633,70
.,

4.025,00
.. 3.158,97

Ião Elililei
Oapital
Fundos e Resaftas
Eliallli a Curll Prazo

Forneeedores, responsabiHda·des difer
ias, titoloa descón:tad08, banGos contas
garantidas oredorea especiais e contas
corrent.. representante.
Ellallli I Lonao Prazo

Bancos - contu garantidas
Resultado Piadelle

Lucro a disposic,ão da Assembléia '

COmpeAsaçjo
Oauoãodadiretoria e oontratosdes.guros 4.543100.00

Or$ 11.206.144,90

No desempenho das funções, qoe n08 cabem \

por determinaçõe. legais, e'xaminamos o balanço
.eral, 8 'conta de luaroi , perdas e os documentos
)lelati90S Ia exercício anual, findo em 31 de dezem
bro de 19710, encontrando tudo em perfeita ordem e

exatidão.

3.562.391,32

640.039,97

329.587,72

I

Demonstração da conla Lucros e Perdas
em 31-12-1970
O'élb i tos

DII!spes8s administrativas, delpas8S de
föbrica.,ão, lucros e perdas, provisão p/
devedores duvidosos, fundos de depre'
cia,ão, perdas de gentias do ativo imo-
bilizado, luoro 8 disposição da assem

bl�ia, manu,enção de capibl de girQ
próprio

Créditos
Mercadorias. juros auferidos, descontos
auferidos, lucros eventuais,' alugoeis,
juros s/obrigações do tesooro naoional,
rendas div�rsas, fundo de reserva para
d�vedores duvidosos (reversão) 3.897.541,78

Jaraguá do Sul (IC), 31 de dlzembro dê 1970
Heinz Rodolfo Kohlbaeh, Diretor Presidente

Ilse Kohlbach, Diretor Vice Presidente
Milton Kohlbaoh, Diretor Industrial
nubens Nicolulzi, Diretor Comercial

Arthur Rode. Diretor, Adjunto
Ernesto Bartsch, Diretor Adjunto

Adelmar Max Egg,ert. Técnioo em Contabilidade
ORC-SC 4.190

I

3.897.541,78
-

Parecer do Gonselho Fiscal

Pelo expôsto, somos de parecer qoe sej�m
apro'"d08 pela assembléia geral, o bsl'anço. tôdu
as contas e os atos, praticado. pela, Diretoria. :,.

Jaraguli do Sul (SO), 26 d·� fevereiro 4- 1971 PrecisfHse com prálica d� Vendas em Elelro· Domés'-
Wo)fgang WeElge licos., Inleressados deverão .presenlar:se na Av.
Dur,a[ MarcaUo Marechal Deodoro, 890, no horário comercial.
Walter CarIai Hertel . RBDBLAR COM. B RBPR. LTDA

Capri· I·ndustrial
C.G.C.M.F. sob n. 84.430.016/001
Relatório da Diretoria

s. Ä.

Senhores Acionistas:
Temos 'a satisfação de submeter à apreciação de V. S.·s.

o Balanço Geral, Demonstração daiConta de Lucros e Perdas
e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerra.
do em 31 de dezembro de 1970, conforme preceitua dispositi.
vos légais e estatutarios. .. �

.

Através o exame dêsses documentos poderão os senho,
res acionistas formar um juizo exato sôbre o moTim.Dto dos
negócios desta sociedade e SUa correspondente situação
eoonômico-fiDanceira.

Colocando-nos d.sde já a iDteira d1sposlçAo dOI senho,
rei acionistas,' para quaisquer esclereeímentoa julgados ne

cessál;'loB, visto termo" o prazer de permenorizar tudo
quanto nos for solicitado. .

Jaraguá do Sul (SCl, em 20 de abril de 1971
Octacilio P..Ramos, Diretor ComerQO

Hll6dio Chiodiai, Diretor Têenico

Balaneo Geral Encerrado em 31 de dezembr. de 1970
, ATIVO

DISpo.IVEl
.

Caixa e Bancos 2.397,21
I

J80.401,47
46.616,92 207.018,39

112.705,54
60.391,tl

I
163.096,70

2.608,67

l8.625,98
393.744,90

PASSIVO

180.000,00

50.0&8,53 230.058,63

120.0IX,16
. �

-

11.500,DD
5.020.00
4.085,00
10.700,00 81.305,00

12.870.22
393.744,90

Conti IILucros e Perdas", encerrado em

31 de dezembra de 1970
\ Contas

..

Despesas Financeiras, Despesas Co
merciais, Despesas Tributárias, Des
pesas Administrativas, Despesal d.'
Fabricaçlo, Material de Emoalallem,
Fundo para Devedores Duvido$os,
Fundo de Depreciaçlo, Fundo Depre
cia910-Cta. Reavaliação, e A Disposi
çAo da Assembléia
Mercadorias. ßeverslo do Fundo par�
Devedores Duvidosos, Juros Auferi
dos e Descontos Auferid.os

. .

39J.S30,73

'-

392.330,73
89_2.330,71 392.330,73

Repres�ntação l·
Elemento residente· em CURITIBA,

registrado no CORE do PR. desej a re-
. presentar firmas' desta cidad. naquela'
CAPITAL à base de comissões. FaTor
dirigir-se_ ao Sr. A. J. da Silva.

.

Caixa Postal, 1398

CURITIBA - PARANÁ

Vlnd8dor8S · Pracistas
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