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JARAGuA DO SUL (Santa Catarina) Sábado, 8 de Maio de 1971" Ano LI N.O 2632
Fundado em 1816

Fmancípado em 1934

o Presidente Emílio o eminente bresileiro e seu
Gerrastezú Médici está de mlntstro dos irensporres
v i a ge m marcada para - Mário Andreezze, pela
ôente C a t a r i n e. Vem decretação de nossa re

inaugurar li tão esperada denção Já' t a r d a v e oO dia lOde maio de tel ainda não aconteceu, 1934, somente' 15 li nos aos reclamos coletlvoa.
ßR-468, que interliga na aconrectrnenro c Ass im1971, - 2a.· feira proxime, não obstante os boicotes depois, é que nos emaucl- Vias públicas são alarga- ßR.l OI, dando excelente' mesmo, podemos esseguptarcd � passagem dó 52 ° de alguns "póbres coita- pemes, Depois, veio o das e pevímentedes. Óbras rrênstto entre Curitiba e rar .lIO Presidente Médici,�no de existência dêste dos", que dentro de sua problema ne energia e do de tôdo o pórte' figuram lolnvtlle. O progrema ela, que a comunidade do VeleSemanário. Um jornal Das grandesa, não sabem a empresariado. 30 I;IDOS Ie da egenda de ·'rabalho. A
borado prevê solenidade do Itapocú foi besrenteele Dum distrito muelclpel que os r o d e i a. São os vamos para que pudesse- instrução dQS jovens vái
em Geruve, na divisa com beneücieda com d nove

que linha aspirações maio- m ii I e s necessários que mos dispor dos recursos bem, obrigado. Analfabetos o ::>aranlÍ, visita à loinville lotnvtlle=Curuíbe, perrníres Desde' 10 de Maio de contribuem pera que não para ii nossa tndustrlell felizmente, poucos. Onde
e Blumeoau, percorrendo, lindo um, trân�ito mets lá1·919 que estamos firmes esmoreçamos na luta do zeção. Lutas inúmeras e não existem? Enfim, uma
na ocasião o parque in pido e econômico, tradu

na nossa trtnchelra, luren dia-a-die. Urne! lição que de tôdos es tipos se su- Cpmunidade que se torna dustriel ceterlnense Os zlndo melhores prêços peredo por uma comunidade agradecemos aos DÇlSSOS cederam nesse íntermédlo. adulta, consciente de seu moradores do Val e do os produtos e m.aor promaior. 1919 foi a partida gratuitos inimigos. O dia Assim mesmo, nunca dei papel na consteleçâo dos lrepocú e, mais precisa- dutividade do DOSSO parquede uma grande empreitada que publlcessemoe os er xernos de pensar no bem municfpios cererinenses. mente. Jaraguá do Sul, sua fabril.,Parabens, DresideotePrometia-se, na época luta qutvos das r a r i d a des, estar de nossa terra. Pre .
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Muitoe contribuiram pere cepue economice, sau am e lOIS re.
e informação. Informação rnuua gente cairia "duri- f.eriamos lembrar "os bons",
aos. muitos leitores. Lula nho". Mas 'preferimos não aqueles que. de' fáro, nos o aluai estágio do nosso' -------------�------�

"e I a s causas Iustes da utilizar o método dos que, deram s'alisf,ê1ção A nesse desenvolvimento. Deseja . -

-

terre. Só quem folheia; ii näo gostern de nós Êles emencípeção polirica: a mos, 'contudo, ressaltar os Enlace Kru··'ger •• S.chu'l'z'coleção do "0 Correio do são necessários. Afinal, o nossa partícípeçéo no de primeiros homens que se

.
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..
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Povo", poderá norer que que seria do amarelo, se senvolvímenro da' cidade dedicaram à, missão de
êle nunca Isltou com a rôdos gostassem do azu]. e do município. Partlctpe- lutar em pról da comunf Unem-se pelos sagrados Ia- nhos do Ato, porparte da noí
promesse totetel. J O r n a I Até os Inglêses däo-se.ao mos a 2é!. guerra mundial. dade. Artur .Müller e Ve- COS do matrimOnio 08 jovens va, os srs, Norberto Gaulke.e
noticioso e lndependente. luxo de possuir um ían Enaltecemos os .. n08SOs Edla, filha dileta e prendada Sra. e WerDer Jungton e Sra.

. nâocio da Silva Pôrlo, de Otoll (Irmgard Greuel) Krü- e, por parte do noivo o �r.Hoje, após 52 anos, per resrne em cada cestele pracinhas Participamos do
I ger e Rolando, filho de Walter Leopoldo Rowe e FIra, e 08 10-.

certamente não fa rarem aosegue o ideal de bem ta ,O que interessa a êste movimento político, alguns , . .

p" (Armanda Kraetzer) Schulz, re- vens Ilda e RemoIdo 8chulz.
formiiJr. Ainda hoje é inde semanário, agora. sob .o muHo pessoais e por isso seu compromisso. OIS, e sidente nesta cidade. A cere- Os convidadoá serão recebi�

,

nb homenagem aos men, mônta civil ocorreu em data dos na' residência da noiva,pe.ndent�.. Não ob�dece à imp�cto dos 5� anos,,i é choc�rélm. a coletividad�. cionado� é ue desejamos' de ontem, às 16 horas, para- 'em ßl0 da Luz I.orJentaçao de 'nlnguem. conttnu�r i) defesa dos Depol& velo a falSe dedl-
_ q., mufados por parte da-noiva, "Correio -do Povo", apresen:Tempo )lO,uv,e em que se lnleresses maiores da co cada no trabalho conslru- lembrar aos demals� VIVOS 'pelo sr.!Norpel."to Gaulke e. Se. ta ao� nube�tes, seus pais e

preteo(tt'u m,élni�taç a� suarmuo.ida.de; �Por '.falar. : em, tiyo. É ii fase:qu� ,fIlraVes- ,o� _�,ortQs, pele mu,J'to Que, nhora �, po�/parite �o noivo. dema.ls famillare,� os votos de
,- \lÓZ 6i1encP"r,:- d -iiii,ko,dos IOrer'êsses v'ßGê"''''J''J';''' ri'6,1'éÍ; 'sa'mos Tud'õ':��esce 'em ;N.iifarn ,'\õt·, :f"t:tr:'cilg'uk dó pelem l{)Ve�S IlQ�"" Sebillt ,6, 'nnt1�.s: "ft}l!cf!J.�d�s, �S.P�<:Ül'-

," • ....'''. "

I. , "''''.". "

:.
,I' Reinoldo Schulz. mente a'O Doivo que é �om·mUllos JornaIs que eXIstl- ram' o progresso de Jara·, Jaragua do Sul. A munI Sul. E vamos em frente", IA ceremônia rellglosá reali. petente profissionalimpreásorram nesta /Ie,rra , por maior guá do Sul.? A nossa luta cipalidade, h o j e, dedica em busca, do 53.0 ano de zar.se-a hoje na Igreja Evan- do nosso jornal, funcionádo

empenho que 'se fizesse começou em 1919. Em tempo inlegral para atender existência. géllca LU�6rana de' Jaragut\ do, da'Socledade Gráfica Avenida,'. .' ,'.'
, .'

Sul, às '16 horss, sendo padri- Uda.
"

Senador Antonio. Carlo$, 'Konder Reis Baependi tem Conselho • Diretoria
o repl1esentéinre calar,i-, dida de o qovêrno Fede. Após o perfoôo de crisl' ra _ Haroldo Ris!vw; pre.1n�ns.e no Seoddo da R�7 ral pr,opo'rcl(:war recursos passado pelo' Clube Arlé- sidenle _ Alfredo Leilholdt,p�blt(;a. Senado� �DIOOlO atraves do B�N D,E �O! tico Bdependi, a Vl'terana 1.0 Vice.�resideote _ RãlfCarlos Konder, R�IS, fez Estados, . par� que. eles entidade desportista.cullu. Marquardt e 2.0 ytce Pre

recente pronunc�am.t',n�o possa� .compo� <?Qslstema ral-social da cidade 'volta sidePle -: Eugênio José da
. 8ôb�e o Plano RodovlarlO r��ov.arlo dos Lstados, a sua normalidade. ,\ As- Silva, O Conselho FiscalNaCional. O �eu oportuno pFtn�lpalmeDte <;> Estado sembléia Geral Extraordi- compõe:se dos seguintestrabalho .focallzou ii nossa de Santa CatarlDa" m�u nária, 'c o n vaca d a para sócios: ef�tivos _ Nelson
eSlr.emeclda I��ra, em es· Estado, e fazer a hgaçao 30-4-71, entendeu' de dis Klilzke, Darcy Buc�manflpeclal' ii regla� nordesIe entre os centros produtores Iíluir oConselho Delibera- e Rélmer Wille e suplentes

.

de Sanl� Catarlaa. � certa e as grandes r.o�.ovlas �o livo qt!le já não se reunin Millon MaÍ()chi e Ermesaltura �o, ,seu dlsc�r:w Pla?p Rodovlarlo, Naclo" normalmente, eleg�ndo�em Kuchenbecker.
r��nu?c�� se da s�gutn'te na!: ,.:.. ,seu"lugar D�VOS com�o- "Correio d o I? o � o",o m.d. Quer<;> POIS, �r A. BR 101, em S�ntal nentes, que sao os segulD- �presenta aos conselheIros.Pres:denle, registrar a �ova CatarlDa, par� .ter, �fetlv�- tes: logo :Fallgaller, Curt deliberativo e fiscal, bempolillCo. qu� o � Governo mente, um. senlldo e�ono- BirckDer. HeioriclÍ Geffert, como ,à dire�oria executiva,Federal esta reahzando no �I1IC�, precIsa estlJr llga�a Hilário B ö"r ii t Ja, Willy os seus cumprimentos.seror dos transporl\es e os' as, c�dades que lhe esta?, Mahnke, Adltmar' Mahnke, com votos de profícuabendfc�<;>s que ela, �fetlva pr�X,lmas, como Ararangua, Ralf Marquaröf, Egon Sag- gestão.mente Ja tem traZido. ao CrlCI�ma, Jaraguá, �O . Sul, se Alfredo Leilhold, FiáEstado de Santa, CatarlDd, Gu�r8mnlm, P�nhé'J, Plçarrds, vi� Lenzi, João Ba'iatacongrdtulo-me com a me Parla Belo.

Prim, Eugênia. José da SiI· NAva, José Carlos Neves'l OVO '
.

,A·na·lf..a"belo-·5 �����r �:���: �Y�::OV���'I loUstos de JarDlná'do Su'l OB, ConveßG8.ß �e JD8CH�B
.. , nes, Hilda Meisler, Jorge S "I'

.'
O Clu-be de Diretores Löjistas de Ja:'8guá 90

l\1attdr e Dorval Marcallo. a arl'o Sul, far·se á representar por nume'rosa d-elegsçãü

,m- 'e'no',s' de 4- % Säo,,,supl .. nles: Luiz e Lio·
'

0& 5.a Convenção t:lo Comércio Lojista, qua se rea-

coln'Rislow, Mário DonißI, lizará na Cidade de JoaçablJ. 00'8 dias·l3 8 15. ·do
Alfredo ,Domingos Janssen

M'
· corrente mh O importante conclave deverá r.�u-

. Jaraguá do Sul tem sido fabetos que devem com;
e Gera'ldo"Doubrawa A Inl'.mo air Lojistas de todo o Estado de S�o�a Catarma,

'.e comunidade que, de l.on pôr uma classe. diretoria'do Con5elho,com. além de participantes de Estado8 VIZIOOOS, ,como

ga €laIa, é pO�lodora do
, É' uma sarlsfóção .,saber põe' se <Jas que, se seguem. Paraná e Rio Grande do Sul. .

.

menor. fndice de anéllfabe que o povo de Jaräguá do
.-:om mttndaro para dois �O Presid�nte da RepúJ A Delegação de' noss� Ciqade, !evará consigotos no EstlÍdo de' StJ'nla Sul se instrui, fazendo jús
anos: Presidente: - João Ba-

. blica, com base nos fndi .ioúmeras prendas de fâbl'JC88 locaIS, que ser.a,oCat<lfIna. Diversos censos ao movimento induslrial e
lisla Prim, VIce - Eugênia ces .do aumenlo do custo distribuídas como ,lembrl:l.óça entre os conven�lO',tem publicado' o q'u� afir a aspirllção d'e 3 .•. parque
José da Silva, 1,° Secre- de vida apluados p e lonais, o que sem dúvida promoverá nOS80 MUDlci·

'!lamos. Com a'Ißslalação industrial de Sabta Catari 'ária:' Horst Verch e 2 o

DeporrameOlo Nacional de pio e SUas indús�ria8.
. _do MobTal -- MOVimento nã, cOnJribuindo' como um

�ecrl>tár;o -�Eugêoio: V Sttlário, eSldbeleceu nova A pedieto do PresJ;dente da Oonfederaçao .d08Brasileiro de AlfaberlzaçãO dos "d�z" maiores ôrrecõ.
5chmöckel. -

labela de 8alártos, à partir rll1b.,,8 de Diretores Lnjifoit88 de- Santa CatarIna,
e .öjuda de colegiaiS, ,rea dadores �e ICM no Es{a- Com C!I composição do de 1.0 de mala d� 1971. Região H, 8r. _Moacir Pereira Oliveira, e CDL de

, Iizou se 'o' levéintámento nôvo Conselho Debbeut'- D,e a�ôrdo com o diploma JSI'ljguã do Sul exporá na 'onveoção 8:U nÔvo
,dos �nalfabeJ()5, não atin .do:. O p;Ó_p.rio povo que vo, realizou' se 'a' tom&dll legal, fortim estGbelecldas métof1o de funcion!lmente do SEPROC posto em
::Jl!náo ti 4% do total' dos habil/CI a 'Y,erola, �.do Val,,) de contas da diretoria, a- 6 niveis para !SS diversas prática' ha pouco t�mpo, o qual, expos�o pt:llo P:-e·

, habitl:inles� LacaioS ex!:sl.em, do hapoc_ú ,contnb41 gos, provada por 'unilllimi.dade feglões,. Para Sanla Cata- ,sidente de nl08so CDL de.�pertou a curlosidade. do
, d�nrro ,d') �un;cJpi;Oi' <tue tosàmenl� pl'lra. o fJe�en. e li .. 1�l�ão fia n('va dire· riM' o aumerJlo foi de r�f<:lrir1o senhor., 01'1 LOjIstas de Jaragl1á do S�l�
��o com;porram a, instill,a·· volvlm!r,:,OIo do . muolciplO. loria e conselho fIscal, es 2f(l!�, aS'5lm tanibem ocor

' pÓI" �erto trarã�1 novas técnicas e. muito prov�lt�"çao d,�,' ,ugJi:'J escola do' Cumprim�nto� ao Povo de wlna que ·recdiu nos se- rendo com as dQmais re dessa Conveoçao, que se prenunCIa como um 1m

,MobrClII� ."pela falta ,de anal- Jdraguá do Sul.
.. _,.,:,'�:;.;� gUJ[)tes: PreSidente de HOß Iillões.

'

portante evento para a Classe.,•

,
• '.' - �,

•

1
•

SI�.a.NCIO!
vamos, :falar �e

MÃE
Mãe é dedicação. Mãe é CGrinho. Mãe é noites
sem dormir. Mãe é r�médio caseiro. Mãe é lernura.
Mãe é Çlconchego. 1\1ãe é Deusa. Mãe é braba. Mãe

,

é compreéDsão. Mãe é segurança. Mãe é Sanla.

É, Mãe e tudo isso, Mal! é muito mais Mã/?
é principalmenle Amor .

Mae é a única que lhe dá "mlor e n'ão pede
,nada em fraca.

À tôdas lIS Mãesl, no seu dia '.

a homenagem do-

Clubs de Diretores lojistas
de Jaraguá do Sul

JARAGuA DO �UL

Médici
Calarina:

"
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PEOAM OATALOGO,
ILUS'l'RADO

Leopoldo Seidel
- aORUPÁ -

Edital de Leilão
\

Curpo de 8om�eiros V.IHorários de' JBrIDJIÍ, '0 811
.."

,- o sr. Afonso Buhr,
'D.êl!ta eida�h'; "

..:. o ar. L"opoldo S'.hl;
- o sr. Wdldilmar Ao

t.ônio Vasel;
- a sra. Anl, @.pôu

do sr. Sih,pstre BarlOlko
wiski, em Corop';
- 8 ua. Adélia, sspôu

do ir Leopn}.io Schwartz,
em Jaraguàzinho;
- a sl'ta. ZI" Rodri·

,ues Leile, em Iraperona,

o Doutor Milton Cunha Juiz de Direito da
Comarca de Jaraguá do Sul, Eetedo de San
ta Catarina, na forma da ler, ele ...

Faz Saber a todos es que o presente edital de
leilão, com o prazo de dez' dres, virem ou dêle co

nhecimento tiverem e tmeresser possa, que serão ar
rematados por quem mets der e maior lince oferecer,
em frente às portas do Edifício do Forum, lO dia t7 de
maio Yladouro, às 14,00 horas, es bens penhorados a Ner-
80n Lehrnenn. ne ação executiva que lhe move Aho
màrio Bauer, abaixo descrtmtnedose

.

1..0) - Um Automovel, marca "FRAZER", ano de Ia
bríceção 1949, moror n.O F62264M85ã222, mo
vido ii gazolina, 6 cilindros, 112 HP, côr ver
de eiDtila�'te. sedam, pere 5 pessoas, cernü
cedo de propriedade n." 277802.

2.0) - Uma Písrola, semtautoménca, marca "SAVÄ·
GE"- Americana, calibre 32, n ..

o 92331, Regis'
rro n.

° 1325/68, cabo de mesea.

3.°) • Uma Coleção de lívros-Iü volumes, eutor
"Kerl May", encadernados.' ,

Registro Civil Um Motor Elétrico, marca "WEG", 3/4 H.P.,
Fazem anos hoje Aurea Müller Grúbba, Oficial 4.0) - com 1.700 RPM, monetéstco, 110/220, série 14, Recouhecemoa a exatidão 'do Balanço Gera!

, do Registro Civil do r.Dis-
"l49026, com bomba dágua. acima transcrito, somando Or$ 72552.65 (Setenta e- o jnettl Oldemar trito da Comarca de T'araguá
Assim serão os referidos bens arrematados POl dois mil, quinhentos e cinquenta e deis cruzeiros eVoelz, Desta cided,,; do Sul, Estado de Santa

quem male der e maior lançe oferecer. E para que sessenta e cinco centavcs)," no ativo e passivo res-- a jovem Marcy Olga C tari B I chegue ao conhecimento de lodos e de quem tnteree
'

peetivamsnte.M h a arma, rasi . f
'

d
•

de�scar<m 8S, nesta eída- Faz Saber que comparece-
ser possa. oi expe ido o, presente edital, que será Jaraguä do Sul, 20 de fevereiro de 1971

ram no cartório exibindo os
afixado no local de costume e publicado no jornal Dr. Gerd Edgar Baumer, Presidente, - o sr. Osmar SchmiU; d . . local "Correio do Povo". Dado e passado ,n,esta cl- Vicente DOnJ'Dl', TnsouO:"I', oEI B k �cumentos exigidos pela le d d d J

'" ,., ,.,-- a sra. za ue f d h b
a e e aregué do Sul, aos quatorze dies do mês Victor Hörner, Tec Oontàb. CRC/SC 2 113nesta cidade;

• a im . e se a ilitarem pa a de abril do ano de mil novecentas e seteure e um,
- o sr. Rodolfo Maier, casar-se: Eu, (8) Amadsu Mahdul, escrivão, o 'subscrevi. "Parecer do Conselho Fiscal"
- o Ir. Erich Ehlsrt; Edital n. 7,668 de 28/4/71 7 (ã) Mílton Cunha ciOS slgnatãrtcs, componentes do Conselho
- o sr. Bruno Friedel,

-

JUiz de Díreiro Fiscal do Corpo de Bombeiros Voluntários de Ja-
.em Três Rios do Norte; Evaldo Zipf e Coníére com o original; dou fé. raguá no Sul, depois de terem examinado os ele

- a sra. Adélia, ASPÔBB Marlene MaurisseDs Ja.raguã do Sul, 14 de abril de 1911 mentos do balanço reral encerrado em 20 de feve-
do sr. Rudolfo Harbs, Ele, brasileiro, solteiro, o Escrivão, Amadeu Mehfud reiro de 1971, opinem o mesmo m e r e ce r plena
nesta cidade; lavrador, natural de Ja- -------- e nrovação por parts do Conselho Deliberativo. que
- a sra. Derothi Grub- raguä do Sul. domiciliado Edital u. 7,672 de 3/5/71 nesta cidade, f i I h o de

sôbre o mesmo deverá deliberar' .

. b a, nesta eidade; e residente em Gsríbaldí, (ass.) Hans Ger.bard Mayer.

FI João Gualberro Rocha e- O sr. Ademar Hsnn, neste distrito, filha de Altrio oriani e E'llgênio José da Silva
J V dAI CODstâocia Teixeira da�m aragu;zinho. Antonio Zipf e Tacla Oes. an a nge ina Aldro-

Silva Rocha. Demonstratlro da conta VariaGões Patrimoniais conforme
Fazem anos amanhã tereich Zipf. .andi

BalanGo Geral encerrado em 20 de fevereiro de 1971
o garôto Mário. filho

Ela, brasilsira, solteira, .

Ele, brasileiro, solteiro, Ela. braE,ileira, eolteira,
do Sf. Genésio da Silva, domé.,tica, natural de Co- viajante, natural de Ja- lluxiJiar de escritório, na- Contribuição Puticulares 4:0000
nesta cidade; rllp�, nbste Estado, do· raguá do Sul, domiciliado tural de Jaraguá fio Sul, Contrihuição Oom. e Indústria 5.406.00
_ a sra. Mariana, es-

miciltada e re8iden�e em e residente na Rua Ma·, domiciliada e resideDte Contrib. - Auxílios 300.00
pôss do sr . .Alberto Mu' Garibaldi, neste distrito, rechal Deodoro, n e ti ta oa Rua Epitacio Pessoa, Material de Expediente' 80,66
rara; , filha de Fidelsi, Maori.s- cidade, filho de Alidio nesta cidade, filha de Despel!9s de Recreação " 145,00

,
_ ,o sr, Vligando �taat1t;,

sens e E�na Maurissens. Floriani e Cilli L a f imAmando Staehelin e de C@missõss e Corretagens 530,50
_ a sra. An�li8 E.nke Edital n. 7,670 de 30/4/71 Flodani:' .., 1;0- Olara" B'8>rlOldli S1adl'elin·. Manutenção- de. Veícul:os ", d·42Q.8;3

Karsten, em Estrada No. Ela, brasileira, solteira, Limpeza e Conservação 116,00
Va'

. Renat� da Costa II industriária, ,na�ural d'e E para que chegue ao 00 Impostos e Taxas 5,00
·

:_ o sl'.'GreaÓdo Müller, LUCIa Gorges J'araguá do ,Sul, dOß'lici nhwmento de todos mandei Perdas Diver8a1 7G8.26
em Co·rup'; . Ele, brasileiro, solteiro, liada e resideDte na Rua pa,sar o presente edital qlle Despesas Bancárias 674.18
_ o sr. Josã Renn, em lavrador, natural de Ja' 'Clemente Barato. Desta Será publicado peh. imprema SUB-TOTAIS 3.745,43 6106,00

Jaraguàzinhó; . raguá do SIJI"domicili�do cidade, filha de Arthllr e em cartório onde sera Resultado positivo dêste eXlr-

Dn;a 10
e rpsidente em Itapocusi' Ald�ovaneii e O I.i m piB atixado durante 15 dias. Se cício que se t r iii n·s f e r Q PlirB

r, nho, neste dtstrito, filho TeCllla AldrovandJ. alguém souber de algum im- "Patrimônio Social" 2 360.57
d R 1, C

. pedim:hto acuse.-o para os TOTAIS -.;6;.;1;.;;O;.;;6.;.;0;;..;0�-6-1-0-6-0-0< � au IDQ yriaco na Edital n. 7.673 de 4/5/71 I
.

.', .

Costa e Luzia Schmitz da
fins egais.' Dr. Gerd Edgar Baumer. Presideule

C08ta. ""A Icido Dallm:mn e AUREA MÜLLER GRUBBA.
.

ViceDte DoiJiDi. Tesourpiro
Ela, brasileira, soltE)ira, Vera Rusch Oticial' Victor Hörner, Tee. ,Contab. CRC/SC 211'3

dOIllßstica, n 8 tu r ai de
.

Ele, brasileiro, solteire. -------,------.....------

Gu,ramirim, neste Esta ferreiro, natural de Jara· :--.-\---------"""'!! p. b
· .-;

do, domiciliada e residente guá do- Sul domiciliado
Campanha de E.du·c31'aMo ,I' r o 1 1 ça ona

.

Rua Joinville, nesta '(I residente 'em Ribeirão I

cidade, filha dlil LeopoldO ,Grande da Luz, neste Civlca Pela presente nós abaixo assinados, Arthu.r
QO'rges e Agatha KleiD. distrito, filho de Alberto O hasteamento dd

H8ns�n. brasileiro, casado, industrial. Ewaldo Volter,
Edital n. 7.671 de 3/5/71;Dallmann e Elfrieda Wa· Bandeira e o canto brasileiro, casado. lavrador, e Willy Borchardt,
.' ckerhage Dallmann. do Hino Nacional sã'o brásHeiro, viúvo, totros �e8idente8 em Jaraguáziobo,

Valentim MaruUi. 'Ela, brasileira solteira b nesf� mUDicípio de J�r8guá do Sul, proibimos ter"
L'd' OI'

" o rigatórios, uma vez .

t' dI 18 lari costureira, ,natural de Ja. mIDaD emeDte a entra a de pes80as �m nossas
, por semana, em todos .

d d' I I' f' dCóvia de edital recebida raguá do Sal, domiciliada os' estabe,lecimeDtos ,proprle a es 81tas na
.

oca aCIma, para JOS e

c-o sr. José Peten, em do oficial do regil!iltro Oi- e re'pideate em Ribeirão caçar, pescar, tirar plantações e causar outroR
· orupã

M' Ô
vil de Corupá, n'./Estado .Grande da Luz. ne 8 t e

de qualquer gráu de danos, pãó nos responsabilizando pelo que possa·

Q '''ra 8 I ensino, públiéos ou .

f
• -

.. D r a, esp 1118 distrito, filha de Ricardo ocorrer aos 10 ratores. .

d,o ir Carlos Mayer; Ele,
.

brM8í1eiro. solteiro, Rllasch., Rosa Brandt particulares.
9_ o jovem Mário Ro- operárIO, Datural ,d.e .

Ja' Raasch. Jaraguá dO Sul, 22 de abril de 1 71

ters; raguá do Sol, domlcihado Artbur H8Dsen
_: o 8t'. Wilfredo Müller; e rc"sidente em Vila Lenzi,

I

Edi.lal D, 7.674 de .415/71 ,

Ewaldô Volter

,

- AUffHI Milda Scbeuer, 'ne.st� �istrito, filho de AureHoo Kreutzfel'(j e Vende-se Willy Borcha'rdt
fIlha do 131'. Jo ... é Scheuer, ,Augllllttn�O Maruni e de Amelia Lemka

---

�m Jar8guá 84; Marta PrIm Maruni. T,t- o sr D<iQkwart Her- EIs, brasileir;a, solteira, Ele, bresilelro. solteiro, erreno
aJl.ion, em Corupá; I doméstica, na t lJ r a J às lavrador, natural de ja-
,; - 'o sr, Wt'foer Mei@r, GUlll'llmirim.nute Estado raguli do Sul, domiciliado
�rm Barra do RIO. Cêrroj domiciliAda fi re>idlilnt� e residente em Rio da
" - a 1i1"8 Alzl('a, elpôsa em Corupá, nelte Estado Luz, neste distrito. filho
.0 Ir. Hllbtll't Radó .. nz; filha de Augulltinho Oliari d� Bruno Kreutzfeld e

.

- a mroina Cláudi .... ROIia ASlilini Oliari. :Ltnda Hornbuli Kreulz
Daoie'le Ristow, nesta c.i ftlld.
dadt'; . i:la, brasileira. loheira,

domé,stio8. natural de Ja
raguê go Sul, domiciliada
e ·residfoote em RIO d.
Luz, nesle dilllt'ho, filha
ri .. Erico Lemks " Lina
Klitzke Lemk�.

EditeI a. 7.675 de 4 5/71

ASSINATURA:

Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakiseirea, Macieiras, Ja
botieabeiras, 'etc. Roseiras
Dahlias, CamélisE,l, -Ooní
feras, Palmeiras, ete., etc.

c::>�c::::::a"-<:::::-c::>a::::=::-

"CORRflD DO PDUß" ,

..... . .... MUDAS
Fundação: firtur MtJlI�r - 1919

FrutTI.r•• e Orll.,.,ent.,.\ 'Empfêsa Jorni1isth:a .

"Correio do Povo" Ltda,
• 197J •

Diretor
Eugênio Vi.tor Schmocke)

Co:.c�F ,fH 484 !&7.QQJ
B.lango Geral encerrado em 20' de feverelre de 1971
ATIVO

1 1 01 - Terreno.
11,02 - Edifícios e Confltruçõ98

Spds Social 'rí 90S.i4 >

Tõrre
'

'1.392,42 1329856
1.1.03 - Móveis e Utenaílios 92866
�.1.04 - Equipameuto Técnico 11 36960
1.1.05 - Veículoi 1983900
1.1.07 - Equipamento 3.282,24
1.1 08 - Participações 50�,44'
1.202 - Banco do Brasil li A. 713,49
12 03 � Banco Bras. de Deseon-

. .

tos S.A.
1·601 - b�spelilas Dííertdas

'TOTAL PO' _"TIVO
PASSIVO

2,603 - Bauco Brad.Juvest. S,A.
2.7,01 - Patrimônio Social

TOTAL DO PASSIVO

20.000,00

55.,70
2.561.96 72 552,65

725526.5

II, SOÇIAIS 9307.20 .

63 245.45 72,55265
72.552,65Aniversários:

- a Ira. Ana, e�pôsa
do Rr. Bertoldo Panstein,
em JaraguA 84;
- o sr. Jorge Mailar,

coohdor de A Oomercial,
QesJa cidade;
Dia 11
- 8 sr�. ADita, espôsa

do IiIr. Herbart Buerger;
-- o sr. José Carlos

Gessar, em ConcQrdia;
- it Ri's, Zilda Schmö

ekel, em Cu�'iuba-PR.
l)ia 12

Estado do .Rio;
- ° jO�l!lm Sentino Rita,

Am Guri\iba.
Dia 14

Casa de Malerial
Situado 9 km. do centro' Com 12 Dtlpendencias (S818� Quarto, Quartos,

de Compá, na Estrada G�r8gem p/ 2 veiculos, etc)
Nova Corupá à São Ben' ESQUINA, Rua Cê!. Procópio Gomes de OH
to. tendo 10 a 12.000 m2, véira, c150 mts. e Rua Domingos da Nl.va c/63
altitude cerca 800 metros mts;, ésta últinia já c/calçamento pago 1 736
própria para construção m2. VENDE·SE Total oU ParcÍl\lI. Preço ba�e
de casa de veraneio, 'Cr$ 82.000.00. Aceita.se Automóvel em conta.

Informações com o Sr. . Tratar com F Frederico Moellei', Rua Joinville.
Kurt Hillbrecht, . Caixa 454, Jaraguá do Sul ou Ottö Diener JOf: Telel
Postal, 7 Corupá. 2�03, (Hórti comercial) em São Bento do Sul.

Correio de Povo

um Jornal a

Serviço do Povo

Certificado Extraviado
Eu. Gerhardt Arlhur Marquardr, bra�llleiro, Vvo.,

industriário, r4esiden:e e domiciliado na Rua Preso
Epilácio Pessoa, nest, çiQade de Jl!rdt1u� do Sul SC,
declfJro para os devidos fins que roi extraviado o

Certificado de Propriedade do veículo marca Volks
wagen, ano 1969. côr azul, Jr.Qlor n. BF 325817,
chassis B9 661817.

Jal'aguQ do Sql, 29 de ebri! de 1971
'

�

Gerhendt Arlhu.r Marquardt

.

- o Ir. Albano KaDzler
..

" ,

oellta CIdade; .

- Il Irta. Horlênei.
SaUer; Ibrflim Rocha ,e
- o 81'. Elchion SiI,eirl, Cecilia Staeh�lin

em, Rib, Gr"o�1 do Norte; i EI•• bruileiro. 8olteiro,
-

? (II"AHp.mz Gl\8dk",. ,técnico mt;'te!ú"llico. n!ltu
em RIO Cerro; f'lIIl de JaraguA do 8ul,
- a sra. Eny H9rbat; domiciliädo ., rE'sidEmte

em Porto Al€gl e-RS. na Rlla Epitaeio Pes,soa, __� _

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



Decreto n. ·217
Constitui a Comissão Municipal do, Mobral de Mãe, 9 de maio, seu dia. A você mamãe de

Jaraguá do Sul. Jaraguá, de Santa Catarina, do BrasH e do mundo,
,

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul.
o GEEB !sttmde o se� afetuoso 'abraço.

.

usando de atribuições legais, considerando que a
Voce .qu� se dedIca�aos seus, que ,na pelt>lá

Fundação MOBRAL está iniciando um progrsma,
no labor diário 11em soesego .tem para rep?u�ar ...

de impacto 'em todo o pais para alfl:lbetização de Sen�o pobre ou sendo, rICa, a .sua mlss.ao é
adolescentes e adultos e semiqualificação de mão.

a mesma. viver nelil�e mundo pa.ra o se� redil.
de�obf'a' '- Você que- tem IDcen�Hmte lIda, voce que é a

, C(l�siderando que êsse movimento é ori�ntado expressão do �mo�, você ·que não lI)ed� sacrifícios ..

de forma a ,que a sua execução seja a nivel mu P!l�a voce fia0 há �onumento .rlco que possa
nicipal;

,

s�r erJgIdo, m�s. seu preito há de ficar na huma

Consider�n_df' que a Administração Municipal Dldadel s�a glorIa eetá �m pou�o além da cruz!
está em coudlçoes de convocar os grupos comu

Mamae - no seu dIS, aceIte.. o� nossos me·

nitál'Íos pbra participar dêsse\ programa; .

Ihores yot08 de ventura, de, bençaos e nossos

Consil1erando, finalmtlnte, 3 necessidade de agradeCImentos.
instruir um órgão local com & �Atrutur8 simples e

Carinhosamente.
fl�xÍ\'d para I:Itender a essa atribUições; Decreta: O GEEB

Art. 1.) - Fica criada a Comissão Municipaldo M9BR�L d� Jar8g�á do Sul,
.

com o objetivode Altnb tlzaçao F�ncI(lnal da faixa etária áe' 12
a �5 anos. sob 6 orientação e supervisão do Mo
vimtlnto Hr8�ileiro rte Alfabetizacão - MOBRAL
Central e em harmonia coOl os Orgãos Federais e
Estaduais.

,

P8rágr�fo único - As funções de Membros
das Comishões Municipais serão exercídas gratuitamente e considtlra<1ss serviços relevantes ao
pOGer público.

,

Art 2) - A Comissão Municipal do MOBRAL
de Jliraguá' do RuI. será constituída peJo menos,
dos seguintes Membros:

'

I - Conselho Comunitário;
II - Presil1enfe;

,

lU - Secretário Ex�cutivo;
IV - Coordeoador Geral'
V - I

Encarregado de A;suntoFl Financeiros.
VI - Encarrt'gado da Propagandll e Divui.

gl1ção
§ 1. - AM atribuições dos Membros' da Co

mist!ão, serão fixadas pelo Regulamento.' (

.
§ 2 - Nos C880S de relJúncia, impedimentoou lIctloça. o Prefeito designal'� o substituto.

,

'Art, 3.) ...,.. As dt.ippe�88 C'lm êste Decreto
eo!'r�rão por conta das dot8çõ�s orçamentárili8
,conslgoadsl!I no Eosino Primário Munieiplil. du

AI·t. ,4.) - FiCa criado o Fundo Especial para,

���l
i ADVOGADO nos fôros de

São Paulo - Guanabara � Estado do Rio d e

P r O I- b I- ç a"'" o }' Janeiro � Brasllia..

Proc4:'ssamentbs perant.e ,quliiFquer \II!.
, ";�' ,�

,

" nistérios, Autarquias e Rep'artiçõetl públicas
Pela p,resente. vem Agro Industrial Retorcida. f eml geraL

Ltda, pelo seu diretor infra assinado, proibir ter· 'E s c r i t ó r i o C e D t raI:,

I
minantemente a entrada de pessoss estranha!; em
rerras da firma acima cilada, silo em Ribeirão Avenida Frankl�n Roo�eveJt. 23 - Grupo 303
Grande do Norre, município de jaraguá do Sul SC, r (Fone. 52-1894)
afim de Cé:lçar, e causar outros dllnos, não nos res- i Z C - � .

pODsabilizando pelo que possa aconrecer aos iofraro·

L:iO
de Janeiro

.�res. Estado da GUANABARA
Jaraguá do Sul, 27 de abril de 1971. I "'" ���(!)--..{!)�.

P/Agro Indusrrial Retorcida Ltdi2
.

Geleste Alchinl Certificado
Alflibetização,. d� naturt za contábil, com ti fina)i
dade de centrsliZ3r o movimento' financeiro da
Comissão Municiptll do MOBRAL deste Municfp'io.

Art. 5, - Fica aprovado o Rf:'guhúílento ó»
Comissãs Municipal que com êste Decreto é bai
xado.

Art. 6.) .:.... B,te Decreto entrará �m vigor na
data de sua publicação.

Art. 7) - Revoga,m se as disposiçõ =s em
contrário.

PAlácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
Sul, 1. de 8bril de 1971.

'

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipàl

CO�REIO DO POVO

Desapropria, amigavel ou judicialmente, área
d� terra na localidade de Barra do Rio Cêrro
nêste Município.

' ,

.
Hans Gerhard Mayer, Prefeito' Municipal de

Jar8guá do SUl, Estado ·de 8,'8nta Catarina, no UIIO
e eXtlrcício de lilUas atribuições.

Faço saber a todos os habitantes dêste Muni
cípio que a Câmara ·Municipal aprovou e éÚ san
ciooo li seguinte lei:

'

Art 1.0) - Fica o Chefe do Executivô Muni
cipal autorizado a adquirir amigaulmente ou de
sapropriar por utilidade pública, uma área d,e ter
ra contendo 507,60 metros quadradas, situada na
ll)calidade de Barra dQ Rio Cêrro, nêste Múnicípio,
de. propriedade de Egon Ponath e sua mulher, des
tina�a. ao alargamento e retifioação da rua Ângelo
RubiDI. '

\

Art 2 o) "" Esta lei 8ntt'ará�t>m��vj,gD..r. na�·.dat.8
de 8ua pUblicação, revogadas\ as disposições em
contrádo.

Palácio da �refeitur8 MuniCipal de Jaraguá
do Sul, 19 de abrIl de 1971.' ,\

Hans Gerhard Mayer, Prefeito MUDicipal
A presente lei foi publicada nesta Diretoria

de Expediente,�Educação, Saúde e Assistência So
cial, aos 19 dias do mês de abril de 1971.

'

----

João Mathias Verbinenn; Diretor

Estado de Sinta Catarina Govêrno Distribuirá E d i ta I 'd'e Fa lê D C i a �,

Prefeitura M,unicipal da, 20.000 Bolsas de Estudo: o Doutor Milton Cunha, Julz'de Direito da Comarea
de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na Iorma da

]JrIDU' do �u'l Decreto p,ssinado pelo Governador Colombo lei, etc...
,

U � U U Machado Salles disciplinou a distribuição de bol- FAZ SABER aos que o presente edital virem, ou dêle

Lei n. 301 sas de estudo '" Iílhos de ex combatentes e alunes
conhecimento tíverem, e interessar �ossa que, a requerimento

� de Híldegard B, Scheidernantel, firma individual com' séde na
Desapropria, amigavel ou [udíclstmente, reconhecidamente pobres: cidade de. Timbó, neste Estado, por sentença dêste Juizo, de
área de terra na localidade de Jaraguá Es. Para o corrente ano está prevista 8 dístríbul- 26 do coerente mês, foi DECRETADA, a partir das 16 horas

E � S do referico día, a FAL�NCIA da firma "Construtora Hewokra
querdo, nêste Muuicípío. ção de 20000 bolsas em todo o stado tle anta Ltda.", estabelecida nesta cidade, fIgurando os SÓCi08 Luiz

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Mnnicipal de Catarina. Foram estabelecidas duas modalidades Ferreira da Silva, dtretor-eomeroíal e Celso Aotômo Henníng,
Jaraguä do Sul, Estado de Santa Oatarina, no uso

de bolsas: diretor-técnico, como encarregados da admíníatração geral
e exercício de suas atribuições. Parciais: para os que podem' custear parcial. da firma, e cuja sentença é do teor seguiote "Vistos, etc.

t t d
.

I
-

á
.

f' ,Hildegard R Scheidernantel, firma individual, com séde naFaço saber a todos os habitantes dêste Muni. men e seus aI! u os cujo va or nao ser 10 error a
cidade, de Timbó deste Estado, requereu a Falência da ftrmà'

cíplo que a Câmara Municipal aprovou e eu san- 25% das anuidades escolares;' Construtora Hewokra Uda., sob fundamento da falta oe pa-,
ciono a seguínte lei.

" Integrais: para filhos de ex combatentes (Lei gamento de título Uquido e certo. O pedido veio instruido,
'Art. Lor _ Fica o Chefe do Executivo Muni- federal 55U7, de 10 de outubro de 1968) e para os com uma procuração, um protesto de letra. uma via da alte

.

lbilíd di d g' t ração da firma individual da requerente, um cheque emitidocipal autortzado a a,dqu'l'rI'r smtgsvelmente ou de- que comprovem.a Imposs. I I I a \e e pa amen o
t B d B u 1 j,ó i dq

1 b 1 1
eon ra o anco o ras, pe a/requer ua, na quant a e Cr$

sapropriar por utilidade pública, uma área de ter da anuidade esco ar, sendo estas o sas no va or 1.500,00, contra a praça de -laréguä do Sul, duas vezes apre-
ra contendo 32144 metros quadrados, de proprie integral das anuídades. sentado e devolvido por falta de insuficiência de tundes e o

dade do Sr Leopoldo Aloísio Scheuer e sua muI De acôrdo com o decreto, são considerados jtalão comprovando o pagamento da taxa judiciária. Autuada
A'

t lt d f 11·.... a petição, foi expedido mandado de ettaçao, o que ocorreulher. destinada ao alargamento e retificação d3 econömtcamen e uecesst a as as am ras qUE. na pessôa de seu Diretor Técnico, Eng. (;elso Hennínz, por
rua 8, João Januário Ayroso. tenham renda inferior ao aluguel (ou amortização se desconhecer o paradeiro do Diretor Gerente. que abanno

Art. 20) - Esta lei entrará em vigor na data da casa própria), maís o produto de meio salárío aando a requerida, a deixou ao "Deus dará". A fls. H. consta
de sua publicação, revogadas as disposições em

mínimo pelo número de dependentes. a certidão do Sr. Escrivão, onde se constata, que a suplicada,
-

S-�'d d d d t f' não apresentou qualquer defesa, nem mesmo se valeu deconträrío, ao consi era os epen en es para os e elo
qualquer dos itens do art 4.0 da Lei de Faíencías, Pelo ex-

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
-

�08 de decreto, �o�os os .fiIhos menore� de 18 anos posto, encontra fundamente o pedido de falência, daí .JULGAR
do Sul, 19 de abril de 1971. ,e a espôsa que �ao. tenha renda própria. ,o mesmo procedente, paea a requertmento da Iírma individual

\ Hans Gerhard Mliyer, Prefeito Municipal; Não terão direito a bolsa escolar, as pesso�8 Hildegard B. Scheidernantel, eatabeíecída-na cidade de Timbó
A presente leí fOI' publícada nesta Diretorta' que t.enbam pago Impo.sto de Renda DO e.xe_rchn,o deste Estado, decretar a partir das 16,00 horas de hoje. a

... FAL1!;NCIA" com fundamento no art. 1. e Z.' e n.os, do Decre-
de Expediente, Educação, Saúde e Assistência So a�terlOr E,!D. �aso de Igualdade de condlçoes .te to·Lei N. 7�661 de 21,/6/945, da firma "Construtora Hewokra
ciaI, aos 19 dias do mês de abril de 1971. rao preferenCla ?s alunos de melho� aproveita Ltda., estabelecida nesta cidade, com o comércio de constru
'.

João Mathias Verbinenn Diretor r:nento e os matriculados no Curso B�SlCO II. ções de imóveis, sendo seus sócios, os Srs. Luiz F�rreira da
,

As bolsas de que trata o menCIOnado decre Silva, brasilero, cas.ado economista, residente nesta cidade,
.

I
e atualmente em lugar Incerto, exercendo na falida o cargoto destinam se exclusivamente a alunos matrlcu a- de Diretor Comercial com atribuições para a administraçãodos em, cursos do nível Básico e Médio. Geral, interna e externa. Celso Antônio ·Henning, brasileiro,
casado. engenheiro civil, Diretor Técnico. Levinus Krll use,

�------------------- brasileiro, casado, pedreiro, Mestre de Öbras. Erich .Iohann
SchweinIe, brasileiro, C9ilildo instalador sanitário, Diretor

,

Serviços Técnicos, e Albano Kanzler, braslleh'o, c8sado, pe·
dreiro, Mestre de Óbras. Todos residentes nesta cidade e
com Os referidos cargos, conforme item 4.° da 4a. alteração
do contrato social da falida. Fixo o têrmo legal da falência em
sessenta (60) dias ante.s do primeiro protesto que tenbo co·

nhecimento, que é o constante do outr0 pedido de falência,
apensado ao presente, e requerido por ReImer & Cia. l.tda.,
'que precedeu ao presente, onde o protesto 'se deu em �8 de
dezembro de 1970, conforme doc. de fls. 7, podendo nesté
sentido haver retificação a ,post�riori, caso surjam novos

elementos, conforme prescreve o art. 2% da Lei lalencial.
Não há nos autos, elementos para a nomeação do sín

dico, estando o'Diretor Comercial e Administrador Geral, :'r.
I Lujz Ferreira dil Silva, conforme comentário geral, em ,lugar
incerto, e a sUplicante é domiciliada em Timbó. Entretanto,
a nomeação do síndico, é fato que se impõe, para acautelar
melhor os interesses da masss e providenciar com presteza,

o andamento do processo falimentar. Por ditas razões, nomeio
síndico, o economIsta Eugênio Vitor Schmoeckel, que mantem.
um bem aparelhado escritório dEi CölitabUitll1d-e' nesta cid..d�,

� devendo prestar' o devido compromisso. Marco o prazo de
, vinte (20) dias, para os credores, apresentarem as declara
I
ções e documentos 'justificativos de S6US cuditos. Ficam sus,
'pensas as açlíes ou execuções. a que se refere o art. 24 da
, Lei falencial, contra a falida, observado os seus § §. Cumpra
se o dispôsto rio art. 15 e 16 da Lei de Falências, devendo
constar do edital a ser publicado, o cQ_nvite à falida, Da

pessôa de seu diretor Comercial e Administrador Geral, ou

, i Da impossibilidade, na pessôa de qualquar outro Diretor,

H'
· presente, para cump1'1r tôdas as obrigações que lhe sao im·

Om e n ag e I a postas pela LEI de FAL�NCIAS, inclusive pelo art. 34 da
, referida lei Publique-se. registre se e intimem· se. Jaraguà

do Sul, 26 de abril de 1971. O Ju.iz de Direito: (l'1) MUton I u

nha," E para que chegue ao conhecimento de ,todos que in
tereSS8r possa, foi passado o presente edUal' na forma da
lei, que será afixado no lugar de costume, às portas do Fo
rum, e à porta do estabelecimento da, falida, bem assim
publicado no Diário da' Justiça do Estado. Dado e passado
nesia cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte e sete dias do
mês de abril do ano de. mil novecentos e setenta e um. Eu,
(a� Amadeu Mahfud, escriv�o, o subscrevi.

(a) MUton Cunha, Juiz de Direito da Comarca
Confere com o original; dou fé.
Jaraguá do Sul, 27 de abril de 1971 I

O Escrivão, Amadeu Mahfud

CONCURSO

Lei n. 302

Dá!'! 10,00 às 11,30 horas
Dás 16,OU às 18,00 horas

E'screvente-Datilógrafo
t

(Môta)

EXIGIMOS: Curso de Datilografia
Ginásio Completo
!dade Superior a 18 anes
r

OFERECEMOS: Ordenado inicial de Or$ 25700
Semana ge 5 dias

Efl-tre'V'ietaS"il'8:ra",i-oserlçã9 no Escritório d,o'
SAMAE no seguinte horário: '

Inscrições até o dia 4 de maio às 11,30 horas

o 'GEER

Extraviado
Eu, .Jurandir LoiDbudi, brasileiro, casado. on

cis I de Ju�tiça, residente e domiciliHl1o à Estl'A.la
.JarAglJá EÄquerdo, "In nesta cida1� de Jarsguá Öl

Sul SO , d,eclaro para 08 devido!! nos que foi t'X

tl'öviado o C:ertifieado de Propriedade du veícul,.
li motor: e�pécie Motoneta;

marca: Vespa;
- sno H161; ,

- côr: cinza;
� motor D.O VBtM 6688BR-. ,

Jauguá do Sul, �8 de abril de' 1971
,

,
JUf&ndir Lombardi
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Prefeitura MuniciUII de' larBDuí di 811
Edital de Tomada de Pretos n. 03/71

'

AVISO
\NO

I

JAIUOUA.' DO SUL (SANTA CA.TARIN�)

'.

.
S�BADO, 6 DE! MAIO DE! 1971 N.O 2.M2

. A Prefeitura Municipal de Jaraguä do Sul
,��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!==��= torna. público, para conhecimento dos tnteresaados

quareceberã propostas até às 17,00 horas do dia

S· A' 17 de maio de �971, para a execução dali! ob-as ds
'

• • terraplenagem e revesttment» da rua Joinville,
n�sta cidade, como sejam, retificação, alargamento,
nívelamento e .revestímento a macadame.

O Edital encontra se af·ixado na Secretaria da
Prefeitura Municipal. à �venida Marechal Deodoro
da Fonseca n." 247, onde serão prestados os escla
recimentos necessários. '

Jaraguá do Sul. 3 de maio de 1971. ,

Hans Gerherd Mayer, Prefeito Municipal

CCCMFn_a443e5a�o�
Relatório da Diretoria Ião Eliulvel

Senhores Acionistas . Fundo de Depreeiaeões de

.
Oumpriado as determinações legals 8 estatu- Máquinas e Equipamentos

tárla�, temos a satisfação' de aubmetsr 8 Vossa. Se- Fundo de Depreeíação de Fer-
nhortas, o Balanço Geral deata Booieäade, bem oo- ramentas

'

. .mo o demonstratívo da conta de Lucros e PerdaR, Fundç de Depreciação da Mó·
_acompanhado do parecer do Oonselho Fiscal, refe- veis, Utensílios e Instalações
reute ao exercício eneerrade em 31· de dezembro Fundo de Depreclsção da
d.e 1970 Veiculos' de Uso da Firma

Embora os -dados que ora apresentemos de- Fundo Depreciação IUquioas
monstram a fiel situação econômica e financeira da e Equipamentos Rea'f9liados
Seciedade, ooleoamo nos ao inteiro dispor dos se- Fundo Depreciução Ferra
ohores Aciooistas, para quaisquer esolareeimentos mentes Reaealiadas
que desejam obter.'

,
Fundo Depreciação llóveil,

Jaragu4 do Sul, (SO), 08 de abril de 1971. Uren.. , e Inetalaeões Reaval.
N,orbert0 Schulz - Diretor'Presidente Provisão para Dsvsd, Duvid.

.

.

.
.

'CPF n.O 103 911 009 Provisãe -para Impostos
Rolli Bruch - Diretor-Gereote Cepltel Registrado

CPF n�· 006 960 4,19
.

Reserva l,.�gal
Adolar João Bsrtol! - Diretor-Administrativo Reserv� para Aumento de Cep.

. , .

CPF n.O 121 103 4:19
' Reserva pliriJ Manutenção do

Ingobert PeU - Diretor-Comercial Capital de 'Giro Próprio
CPF n.· 103 94:0 609 Lucros Suspensos

"Carlos J'riedemami Mahler - Dir·etor·Técnioo Resalladas Pendenles
.

-

CPF n" 112 028 4:09 . Vendas a Executar

Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de 'Contas de compensàçiio
1970, transcrito ãs.pägínas 129 a 131 do livro Descento de lindos em Bancos H3.õ68.98
Diário o 2

.

t d b O
.

.' Cobrança de Ttrulos 2.409.06
':1', ' regis ra o' SO n•., 1/�0 na Junta, Caução de Tttulos 17.23Í,57

Comercial do Estado de, San�a Catarina Cauçêo da Diretoria 50.00
A: 'I' I V O Contratos de Seguros 237.000,00 430 059 61 O 16 o Distrito Rodoviá'- deverão apresentar- se no

Disponlrel I
C .. 97'1: O 'I: O} rto Federal, sediado em prõximo dia 12 do cor
r.. 1 - o. lu. :..

FI
'

ICaixa 1 456.72 Jarilgu� do �Sul (SC), 31 de dezembro de 1970
. oríeaõpo is, por seu reute, nd Ceptral, aos exe-

Bancos 62228.74: .

63.685,46 Norberto ôchulz, Dtreror Presidente CMhefe End,·O !:Iildebrand,? mes pslcorécntco e médico
R.alizjrel a clrlo prltlO C 0'1: 9 arques e .....,ouza. esta .

PF n, 1 (I 11 069 publicando edital de coo após terem sido aprovados
Oontas de Fre'gusses 307,92 Rolli Bruch, Dlretor Gerente, CPF n. 009960419 curso p''_ r a patrulhetros nas provas de escrita e de
Devedorelil Divers91 3 525.06 Adolar João Berroll, Diretor Administrativo auxiliares Os tnteressedos morortsra.
Valores a Receber 3500,00 CPF n. 121 103539 _ ..

l)uplicatas a Receber 212.718,46 ' Carlos Friedemann Mehler, Di,retor TecDico --.--.---'-'-.,....-'.-.---.
---------

VW - Conta Autos 15.'159,64 '.
.

. CPF n. 1-12028409 Manutenção e Reparos de Má-
VW - CO.Dta Peças �3 005,36 Ini'obert Petl. Diretor Comercial. CPF n. 103940609 quinas, Equip. e :FerrlJmenta
Veículos Usado. '1 _55488,6Ô ; Norberlo 'Stassúhn Bmmendoer(.r, Técnico em Manutenção e Reparos de Mó·
PeÇas 77.022,78 CODtabilidade,CRC.SCaobn.l.946,CPFn.l03926379 veis, Ulensílios e Instalações
Acessórios 16843.02

. Imposlos e Taxas sflmóveis
CombultíTeis 8 Lubrificaniel 2.4:50.14 Demollstrac;ão da Conta -LUCROS E PERDAS, Impostos e T�xa�, Diversas
Outras Mercadorias 3.106,72 4:13127,70' encerrada em 31 de dezemb"'o de 1970 trans. MIJ,ierial �e Consumo

'

R.aIlZl,el I langoprltlo'
.., Mulras por Infrações Fiscais

D/
crita às páginas 125 a 129 do livro Diário n. 2, pt>rdas DI·ver".s'

uplic,taa 8 Receber 366509 d b
...... �..

Imobilizações léCnlcas
' 5 registra o so n. 01/70 na Junta Comercial do Despesas O-iversOI

Te Estado de Sànta Catarina:
.

.,

Programa de Integr. Nacionalrreuos 42.951,22 R di' -

S
.

IMáquinas 'e Equipamentol '4:2.915,38 C 0.0 I a S Débito Crédito
.rograma e

\ nt.egraçl1O OCUI
, Ferra.mentu .

7.968.84 SeguFos' de Drédios

M�vAis. Utensílios e Il;ls,'alações 4:1.836,43
De Vénda de VifCulos Novos 41-7349,1'1' Seguros de Acidenles de Trab.

VeICulo. de Uso da Firma 7.14820
Venda de Veículos Usados 77.29929 Seguros de Merci:Jdori'as

,Construções em Andamento 1'22209'64: Venda de PeçllS 64661,77 Seguros Diversos .

R9sval!a,ão de Miq. 6 Equip. 1.062,00
Venda de Acessórios 28446,28 Deprecjação de Máq. e Equip.

.:R989ahação de Ferramentas 1.036.01
Venda de Combustíveis e Lu· / Dlepreciação de Ferramenlas

;Rs8\'eli8Qão de Mó,eis, Uten- brificantes 6.149,91 Depreciaçfio de Móveis, Uten
aílios e InltalaQõel 09878 267 5G116 50'

Venda de Mão de Obra· 79.380,52 sílios e Installlções 3 '236.46

Imobilizlções. flnl.ceirls
. .., . <li, Venda d.e Mão \ de Obra de Depr. de Velc. de Uso da Firma 2.119,13

P
, . Terceiros

'

961,94 Deprecia,.ão de Máquinas e
· articip. em Outra's EmprêslI 10886.00 '

Y

'.obrigaçõe_ da Eletrobr 4s
. Venda de Estadia, Lavagem e Equipamentos Reavaliados

\

Investimento. na Sudens 9
'286!84 Lubrificaçfio -. 2.660,06 Depr. de f'erramentlls Reavaliadas

Investimentos oa SUdepe 7:���:g�'\ Juros Ativos 701,96 Depr. de Móveis, Ulensílios e

In'f>.stimentos nll Embratur 3072,00
Descontos Ativos r -1.132,80 Infalações Reavaliados

I

I0getft. 00 Decreto-lei n.0157
Rendas -Diversas 26.174,76 ,Venda de OUlras Mercadorias

Inv.t>stimento. no FundeiO 26 ���:�g A ImpÔsto de Circulaçfio de Impôsto sôbre ._ Renda
. 57.550,77 Mercadorias

.

170.606,30 Reserva piua' Manutenção do
·

. Resultados Pendentes
D P

, Impôslo 'SÔbre Serviços ,d� r Capital de Oiro Próprio 27900,08
e8p�sas agas 4ntecipad.' 96.00 Q IN' 'I: r:.08 '1:4 D L I 49961:.1

C P
,

ua quer arureza U.U ,u Keserva ega ,
. ,u

ontas.. agas Antecipad. 1260,00 O d 'C· 2 "01 6Q n A C· I '1:4 -97r:. 1:.6
J4' C

. espesas e orleSla ..... '. r. Keserva para umenfo Ilplla U. u,u

:8
IlDdos 8Vucionados

. 830.4:7 Juroa Passivos 19.243,79 f' Lucros Suspensos 59 968 10
eguros 8 e,noer 2,225.56 4: 412 03 O P _.

22406,64
-----.-----

,Conta, s. de Cllmpensaça-D, .

.

.

.

I esconlos aS81VOS Totais Cr$ 693 7CJ8 38 ,693.708,38 (

Tr
Despesas Bancários 34.081,40 Jaraguã do Sul (SC),31 de d�zembw de l.9�0tulos De.Sc.oD$ad01\l em Bancos 113.368,98' Con.as Duvidosas

.

7.481,08 Norber.o Schulz, Direlor Presidente
Títulos em Cobraoça 2409.06 Remuner.çfio dos Dirigentes 64.366,80 CPF n. 103 911 009
Títulos Oauciooados 77231.57 RemunerlJçiio dos Chefes de Rolli Bruch, Diretor Gerenie, CPF n. 009960419
Ações Caucionados 60.00 Seção 15381.41 .

Seguros Oontratados 237000.00 . 430059.61
n

.

-

d A I 19r:.-
Adojar Jofio Berloli, Direlor Administrativo

Kemuneraçao os uxi illre. 1. ul,1 i
,

.

CPF n 121 1034.19
.

I O, $ 1 273013.02 Remuneração dos Ausentes 1.354,48 Carlos Friedemann Mehler, Direlor Técnico
p A 8 S I V O

. 13 ° SaláriO 6.210,21 CPF n 112028409
fllglvel • Curlo prllO 'Gratificações Espontâneas 2.470.00 Ingoberr Pell, Diretor C9mercial, CPF n 103 940 609
Oon a Pagar por Msrc,doriss 21 715,93

. Depósito do FGTS . f> 631,8� Norberto Srassuhn Emmendo,erfer, Tecnico em

Contà8 8 Pagar Diversas . 1934089 Encargos.' Sociais, 16464,00 Confabilidade, GRC,SC n. 1.905, CP'F n. 103926739
CODtribuiçÕI�iI de Previdência' Despesas com Veículos de
• P Uso da Firma '14.106,61

' Parecer do Conselho Fiscal
agar 4.2�l,75 O V d S h AFGTS a ReoGlher 983 57 espeslJs de illgem e e en ores cionistlls

Tltulos Descontados . 113368,98 _HospilaJidade 1154:0.63 Os abaixo assinados memb�os efetivos do Coo

B.dnc08 Saquelt, o/Títulos em Despesas de Comunicação' 1.908.65 seiho Fiscal da Jaraguá Veículos S.A. fendo exami-

Caução 4:6.711.28 Despesas com Revisões 3734.23 nado minuciosamenfe o Balanço Gerál e' demonstrd

"'Emp é .timofi1 Bancirios 2290') 00 Despesils Legais e de Audiloria 19.202.50 ção da coDIa Lucros e Perdas, referénle ao ,xercfcio

Rl:'viiiõ�s de T,uceiros a Pagar 200'00 Propaganda e Promoçõezs
.

,6221.74 de 1970, apresenlados pela Direloria•.com fbrneci·

10M a Pagar 13 2n9 00 Conlr!bulções e Doações 200,00 menlo de tôdas .6S informaçõés e escldrecimenlos

ImpOsto sôbre Serviços a Pagar 58065 Impressos e Mat. de escrilório 9.089.22 solicilados, decllJram ter encontrado tOdas as contL'J�

Impô��o R�tido na Fónte .

60593 Freies e Car.reios
.

7.16294 e documentos em perfeita ordem e correção e são de

,InceOlivolI Fí80ais a Pilg"f 4 496.00 ÂgUiJ, Luz e Fôrça 1.95278 .

parecer que os mesmos merecem ser aprova�os pel�
OU&1'311 Obr.ig�çÕps' a Pagar 2931597 277.64:9105

Mensahdddes de AssQcieções·. , 630,00 ' Assembléia Geral :. . ,

Elial,el 8.lonuo prllo
·5ubs'Cr. de Jornais e Revislcls I

. 235,00 '," ,

Jaraguá do Sul (SC), 10 de abril de 1971 :
Ernp é'liúwt'l' B Ilcarios Álugtiéia. I 3600.00 Loreno Anr'ôOlo Méircallo, CPF 009683319

66807.78 lVlanulea,.ão e R e p a r o s de Eugênio Vf.or Schmöckel, CPF ()0435422� .

. )UCIIO'1V08 FUicais a p"aar 8 700' 00 7550778
Y 9• " 'Prédios e. Benfeitorias 106,63 ,.

,

AlJbll:rt E\Va1d, CPF 12108987
.

:Jaraguá
1.994:,40

940.84:

3.658,73

119,13
�

79,65

98.06

36.34
7481.08

12.901.00
300.000,00
4.996,61

34.976.66

27.900.08
59.958.10

fBIßncio,'de CDISlrU·lira Hewokr8·Udo.
O Dr Max Roberto Bornhóldt. síndrco

da messe falida de Construtora Hewokra Ltda .•

avisa todoa os credores e demais tnteressedos
, de que se acha à disposiçãp dos mesnios. dlé
rlemente, à Av. Marechal Deodoro ii o 210, em
Jé:lraguá do Sul, 'das 10,00 às 12,00 horas.

;_ D_r_._M__lI_X_R_o_b_e_r_to_B_o_r_nh_o_l_dr '
,VENDE·'·SE

Um terreno à Rua' Alcâptara, no Bairro de Boa
476 139,48 Vista, c/201,öm de freote e 45m. de fuodos. '

Informações à Rua, Silo Paulo esquina cla Rua
Içaras,141 em' Joinville, com o sr, OUo Ilelchert
ou neste Redação.

14667,10

Patrutheíres Au·xiliares

685,00
657,76

1.164,06
8.866.76
521,50

10.000,00
8.8�0.42
6.029.00
892.00
213,70

.

4300,24
997,28·

1.264,29
1340,68
683,09

19,65
92,96

ã4.73
3.475,59
42.396,00
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