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CONTADORANDOS deJ971I.NP'S!lpode melhorar serviços
,so pagamento oas divi-

-

mar Ballanhel, ARENAINo día 3 de dezemb-o

fs@gllint\e8: Abflio dos An Mauet Ferrazza, NélSi,
de vontade, Além de pro- d

.

G ê
de 1971. realízar-se á 8 [os Soares, Airton Dejai Fagundes, Nélson Barg, veeto Agente Munic�pal

8S do ov roo ao INPS SC, apresentou projeto
entrega ,festiva dos díplo- �omão. Af_!a Bárbara Bu Nilson Benkendort, Nor- de Bstanstíca, acaba: de (mais de um bilhão de de leí que regula EI fixa

mas aos eontadoraudcs de chmann, Angelo Vitório berto Bnke, Norma Pans- concluir 7 anos desestu- cru�eiros novos) é fun p!'az�para a líquídação
1971, da .Bseela Técnica Oontin, Antônio Oartos tein, Orlando Luiz Prad], des noturnos, concluindo

damental para que o Ins- 1 daq'uel,as pendências e

S Á
tituto Nacional de Previ- encargos.de Comércio ão Luís, Oaneltas Coelho, ures Osmar Gonçalves, Renato inicialmente o ginasial e, dêneía Social amplie e Com êsaes recursosdesta eídsde. no Oínel Alquíní, Dínaldo Carlos Drschsel, Robert Donath, agora, o de técnico em Ih

.

ê
Jaraguá, às 20 horas. No Sansou. Elírto Cisz, Es- Roland Walter Jsnssea, contabtlidade. Gom 4 M

me ore a assíst nela aos não precisaria o IN"PS
trabalhadores e seus fa- eertar ums série de be-dià 2 terá lugar Culto' meraldo Oamaehe, Flávio Silvestre Schllckmaae, anos. pái de 10' filhos e '1"

E êní O lê' L k G lá
.

S M f P' V' 1 9 ét
. . mi lares,' "�� neííeíos que são essea-

cunn DICO, no o' gto em e. e 810 Campes uenon a ra ínto.: a � s u Oi, eoasegue attngtr Com essa justificativa cíaísaos aeus eonteíbuta-
São Luís, às 19 horas, trini, Gert Jll-nlsen, 'Her- dir Pasold, Valmor José a sua aspiração máxima o Deputado Federal WH- tes.>
seguíndo-sejantar de eon- mas Krueger, Ingo José! Garcia, Vander M�ier, de concluír um curso

Irsternizaçã,tí), no Itaja,ra Krause, Irene Maffezzol Vaní ,:{>anstein e Waldir profísaional que o habílí
Tênis Clube, às 20 horas. li, fSinar' Antônío Seh- Paulo Satler, O orador da tará, certamente, a um

É paraninfo .da turma o wartz, Ivo,Gonzaga dos turma é o contadorando maior deseavolvímeato
Prof. Nor:berto S. Emmen- Santos, João Vasel, José Laerte Steín., nas atividades funcionais, No día 8 do corrente, curiosidade do seu pas-
doerler, patrono o Rev. Deeker.Lasrte Stein,Leo .que exerce entre nós há faleceu no vizinho muní- semento, foi Oll deseen.
Irmão .Alcídlo Sehmínt e domar Luiz Lopes, Luiz Entre os formand,olil mais de 10 anos. cípío de Oorupä, a Sra.' dentes que deixa, pois,
padrtnho o Prof Eugênio' 08rl08 Erschlug, Mãnfre desejamos destacar, sem Josefina Maes Dias. Filha Dada mail nada menos

Strebe. Ser e liio párecer, foi do Mohr, Marilú Teresa ferir aos demeís, o sr. 'Aos contabtlístas de de Belgas, imigrados para que 12 filhos, ,98 nétos,
a máxima eseolhída pelos Krause, Mário Norberto I Abílio dos Anjos Soares, �971, GS cumprimentos o Brastl, éra a viúva de 125 bisnetos 8 1 tartsea

formandos, que são Os Píszera, MaurélioMaurer, pela BUll extrema, fôrça desta Iôlha, João Bonif'�io Dias, resi neto, tôdos vívos, formam
' ......._.......----------------.....;..- dente em �ltó Rio Nôvo a composíeao d� sua

ti falece a' It ,83 anos. fértil vida na antiga
Fáto que ,�e8pertou 8 Hansa-Humboldt.

Orgão de maior penetração no intenor do nordeste catarinense
--------------------�--------�

Fundação:
Ârtur Mliller

DIretor,

euoêNIO VITO'R SCHMOCKBL
, -

Soe/eel.Je Gr.llec ÂvenlJ. bel•.

,I"
'
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.JARAGUÃ DO SUL

Fundado em 1876
Emancipa(lo em 1934

JOSEFINA MAES' DIAS

.. ;., Décio ENLACE DE PAULA · OlEKSY
. " ,

'Uniram se pelos sagra- bre cargo do Ministério Tre.m.m �,to ent,r,e_ ,',Penhor'a' de ,Bens' Com grande setlsfeção pio. Iníelizmenre esta se- dos laços do matrimôoio da Agricultura. A Srta. J II C ;&ri

re�eõe�os da ciGlad�. �e m�nll /'!inda. re�ebo �n,s dois jovens' ,da 80cieda- RoseU tornou-se a Se-
OIDVI e� orupa � .'.

Boa VIS!il, no .Temlono edltadf)s em JaneIro proxl- de curitibana. A noticia nhora 'AnisÍu Oleksy, Á, partir dê.ale 'd�ôii� Fe!er��cr:t:�:ei�� R:��:,: ,

F�de.ral de, Roral��., ,uma mo�passsado; mas,chegam do acontecimento social pas8aßdó a integrar a dia 28,�� cor:ente, li Ride que os contribuintes em
m,lsslvll-dc_- sr, Dec,lo Raul e Ie se CGm fodo ° cuida'- r�percute gostosamente família Leonardo (Eva) Fe�ro�l�rl!l fíederêl, pela dé_!>ito com_ o Im,pôstl? de
:P1i!IZer�, fll�o, do n08s,0 do para que nada s� esca� entre 08 jaraguunses, 'Oleby, em bunità cere- 11. divisa0 PIara os esta- Renda lerao seus bens pecon��cldo AI.varo Severl- �e de nossas vistas. Aq�llde vez qlle a noiva, mônja religiosa oficiada dos ào Parauill e Sanla nhoradoB prio;ipálmenle
�� fê�i:�� I,�:;���� "i� ��ah�:_� :;:i��as,a��;�r�tls r!���n��!i;�té.:o

�Ji�i-11�'i.k���;
Dd�oÕi����lJt� ��::f�!' ',r:-:i�n\"j§t;J�!��i�, :��P���i�:e,d�ãoD���:�r��Fro,nte,lra. ,0

Iluslre

�,lh,�ar sau�aç,�e� � "�.

I.reca,O
e Jeff�rson

Davi,S,
de' Paula

riSO, Cumpi'imentos aos,
Joinville e Cq�upá. fer,eote lIO exercício "de

assim p�s, escreve, É funcl(lnarlOs, e Donda Rosi, que,durao- neivos,e r'tlspectivoß pais O trem

qUejfariÍ J)arada 1970. Há uma 'seman� te-
�om o maxl,mo prazer �u,e "

-

�

,

. te Jongos- anos parti�ipa- com votos' de pereDes nas estações" inlermediá- ve inIcio em ,todo o paísacuso. recebimento de !nu· Face ao exposto,
_

pedt. rám da 8ociedad9 local, feli:eidades. " rlds, ob:�ecer ,

lIOS :5egu.in- iii expedição das comuni-
�etos �xe�pIares ,desse mo� uma colaboraçao es no desempenho de no-

"

te.8 h�rarlos; s1·fda de )010- c_ções de dívida par�--com,tao querido Jornal, Somen peclal aos dedicados fun '

'

I
-

6h
'f'
h

te numa longinqua fronlei. cionários do BBCT, para
I

.

VII e a� , 30;:c egada em o ll1'lpõsto de Reàda, e os

ra é que ii ,genie senle (') que fmçam chegar ,mais

C I d S t L
· ,Corupa as,,�1�6m. Saíd� conlribuintes nOlificados

quão agradável é ler ilS 'cêdo o nosso semanário ape, �' 'e an a' ,UZ,la
de Corupa as. 1�h_10f!l' lem apenas 48 horas para

.

notícias de nosso' municí ao Décio, II chegada em� )olOvllle as regularizár a, siuusção.
20h32m.

'

dinâmica equipe convi- (
dam' a população, para ICM ' I t{ d" ,5' 'R

ON •

á Jar áqUê . prestigie a festa
- nspe Ir a a.· eglao Vif a agu

programada, ocasião em Na próxim� sem a n a, i circulação de Mercildarias.
que se, poderá c�nstata� -provavelmenre A paleslra interessa es

que a Capela Já esta dia 05, o Sr. Cláudio An- pecialrnlflte aos Contado
concluida externamente, drade Ramos, Inspelor da res, Conlabilislas' e aos

�alt8:ndo agora a parte 5 II Região; com sede err. próprios Contribuintes. que
IOterna, para: se torll�r Joinville, virá, ii Jaraguá poderão, na ocasião, for
�u� dos admlra90s edl do Sul pêra uma visita mular perguntas s ô b r e

(

flclO� daquela prospera informal, ocasião em que qualqu�r dúvida iii respeito
localIdade. fará uma ,expesição, em do nôvo decreto do ICM,

linhas gerais, das novas que está e.' vigor dêsde
allerações do Impôsto de 11.0 deste mês. .

Contran limita ruídos de
C' veículos nas ruas urso

Raul' Piazera

Como acontece tôdOA
08 anos, ocorre no mês
de dezembro, ii festa da

Qapela, Santa Luzia, em

Itapocuzinho. Adata pa
ra a festa foi fixada pa·

Na vizinha cidade de A Srta, Isab.el -Uber foi ra o dia 5 de dezembro,
Guaramirim formam se' ho· homenageada "e I Cf sua devendo '08 reouflilos
je as normalisras de 1971. ,invulgar ,inreJj'gência. lo· angariados servir para
do Coi Normal Prd:· graodo uma média de 9,4 cúbrir as despesas, da
Lauro Zimmermann Ho, em rôdo o Curso Normal cODstruçãO do, bonito
menageados são es pro que acaba de conclui;, templo. O Presidente
fessores e pais, além das Ig.ualmenle foi homena Eugênio Prestini e sua

, homenagens especiais ao geada a ,Srla. Wali B� Dóu
Paslor Wolfram Mehler, brawd. por ler concl:!ido
Def',' Adernar Garcia Filho ,o, ginásio com a excepcio-
e Frederico Guenlher. nal média de 9,6,
ãaAeira última, o ROIa ßsre semi!lnário cumpri,

ty' Club de Guaramirim, mema os formandos do
prestou significativa horne Colégio Normal Prel. Lau
nagern à melhor es!udanle. ro Zlmmermann_

Colégio Normal
Pre[' Lauro Zimmermann

Gratuito da língua Universal
SÃOPAULO":" Nenbum 103: até 185 OV, 89; aci-, Esperanto - por correspondência.'

'

veiculo, pode trafegar ma de, 185 CV, 92. ,...".
produzindo sons ou rui- Para 08 sons de buzi· ' �prender ii 'ler, escrever,. falar, estar em cOl1dl-

,dos su.periores aos limi- na8 e equipamentos si" çóes d�. corresponder-se com e:speraolis�C!1s em todos

IBAM' E· C 'b
' tes fixados na relilolução milares produzido&! por :08 conllDentes do mundo, de diferentes Idades, c1as-

,

. nSlna a o rar baixada pelo Con8elho veieulosmas vias urbanas,. ses soc!ais ou profissionais, por córre8pond�ncia. Tu-

I'
'

A'" ,. d·
"

Naei.,onal de, Trânsito, o indice ,máximo será dê' do gratis. Aul.as dadas pelo prof.. Karlo Gejsero.

mpostos 'trasa OS publicada no Diário on l{)4 decibéis. Pede-se junlar envelop� _deVidamente selado pa-
cial. A medida ra re'sposfa, endereçado a SI mesmo.

,
Ciente de

- que grönde tração da Dívida Ativa vi'sa principalmente a

O E d
' Cartas para: ,

,parte das dificuldades fi- Municipal, no periodo' de evit�r, eXC8SSOS pratica. slu O Divulgação de� Esperal]lo
.

Ilanceiras atualmente en- 10 de janeiro a 4 <Ie feve- dos peio uso de escapa-
' , 95560 - To�res - RS - BraSil

frenladills pelos municípios reiro de 1972. mento abertos e buzinas do CaAnce'r _'"
brasileiros é conseqüê.ncla '

.

d d
• . Remuneraçao para Verea'dor

d d d d 'b o curso, 'pa'trocl'nado IDIl equa a8.
'

, ','
, '

'

a incapaci a e 'e co rar

os tributos em atraso, de- pell Subsecretaria de Coo' A resolução Sendo' o 'cânoer uma BRASfuA - Um grupo 05 verea'dores gaúchos que
vido ao desconhecimenf0 peração Téenica e Econô· Aresoluçã6 estabelece das doenças que provo· de vereadores das Câma- "a gratuidade do:mllDdafo
,generalizado dos procedi mica In t e r n a c i o n a I que os indices maximos, cam D;laior número de ras municipdis da Região criou uma disri'gçáQ" peri
mentos legais li! adminis (SUB'IN), do Ministério do em decibéis,sio osseguin mortes, o seu estuda es- do Vale do Rio dos Sinos, gosa entre oa brasileiros.
'Iralivos capaZes de perm i ,PIé'JDejamento e Coordena- teso 1 - veiculos de peQifico deve ser obrjga- Rio Grande do Sul, enlre Impede ela, que os mais

til' urná cobrança rápida e çã,o Geral, é inteiramente passageiros 'e de" uso toriamente incluido nos gou, ao P r e s i den t e siplples, embora honestos,
eficaz;, medianIe inscrição gratuito, sendo concedrda misto (exceto ônibus), Oursos de Medicina. Garrasfazu Médice, memo- com capaCidade e espírito
dos d'ébitos na dívida ativa, a08 parHcipanles umö aju 'motonetas, motocicle�a8 Projeto nê8se sentido rial solicilando o restabe- público� 'possam aervír as A

o '16AM - Inslituto Bra' da de ,custo no,' valor d� e 'bici91etas com ,motor foi apresentado à Câma- lecimento da rernuneraç,iío, suas cQmunidades, pois
sileiro de Adminislração Cr$ 300;00. Maiores illfo!-; auxiliar: f'4; 2 - veiculos ra F,ederaJ pelo D,�puta- de todos ,os v,êJ'eador�s, 'forna-se proíbilivo o exer

MUDicip.al I'ealjz�rá; öu:a- mações 1>oderão' ser obli- decarga, ônibus, máquie do Wilm,ar DaUanhol, desde o'mais Simples alé cício da verença, em defri
vés de sua Escola Nacio- das, junto ao IBAM, );l'ua Das de tràção egrieolas, devendo agora ser astu- o ""ais importante municí. menlo dos interêssel da
Dal de Serviços Urbanos, ViscGnde de Silva n.· 151, máquinas industriais, d,e dado pela Comissão de pio. maoutençâo familiar com

úm curso sôbre 'Adminis· GB, tel. 266-2132.
,

trabalho e demais veicu· Saúde. No memorial afirmám dignidade".

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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c::::::ac::::::-c:::>......c::::::aé:::ac:::::=r,Registro· Civil nesta .cldade, filho de José Edital n. 7864 de 18/lt/71 Ela, brasileira, solteira,
Aurea Müller Grubba, Cficial

Tanko e Helena Barleno José Lino Zepella e funcionária pública, nasci-

R C· '1 Tanko, Maria Ivone dos Sanlos da em Iolnvlle, neste Es-do
.

egistro lVI do I. Dis-
lado, domiciliada e rest-trito da Comarca de Taraguá Ela, brasiléi,rê\l, sclrelra, Ele, brasileiro, solreíro, dente à Rua Franciscodo Sul, Estado de Santa proíeesere nascida em operérto, nascido em Jarl! . Mees N.o 1.678, em CorupàCatarina, Brasil. 'Guaramiri�, neste Estade guá do Sul, domiciliado e nesre Estado, filha de Wal-Faz Saber q�e. co�parece- aos cinco de junho de mil residente em Ribeirão Mo- ter Schütze e Clararam no cartono exibindo os novecenros e clncoenta lha, aesre drstrlro, filho de ôchüize.documentos exigidos pela le. domiciliada e residente á Izidio Zapella e Maria

afim de se habilitarem para Rua Padre Pedro Frankem, Fernandes. E para que chegue ao 00-
.

casar-se: nesta cidade, filha de Pe- Ela, brasIleifa, soltelre, nhecimento de todos mandei
Edital n. 7.860 de t 7/1 t /71 dro Schmitz e Angelina iodustriária, nascida em passar o presente edital que

Joana Schmitz. ôão Bento do Sul, neste será publicado pela impreosa
Estado, dernícílledee resí e em cartório onde s'erá
dente à Rua Marechal afixado durante 15 dias, Se
Deodoro, nesta cidade, alguém souber de algum im
filha de Francisco Gonzaga pedimento acuse-o para es

dos Santos e Maria dos fios legais ...
Sentos. AUREA MULLER GRUBBA

_O icial
Edital n. 7.866 de 23/11/71

Dorival Fodi e

Reinlraulh ôchüize

Cópia de Edital receber
do Oficial de Regirtro Civil
de Corupé, neste Estedo

Ele, brasileiro, soltelro,
escriturário, nascido em

Jaraguá do ôul, domicilia
do e residente à Rua
Jorge Ernesto Gzernlewlcz,
nesta cidade, filho de Peu
lo Fodi e EH Lehmen Fo
di.

Ela, brasileira, solteira,
industriária, nascida em O Doutor Milton Cunha, Juiz de Direito da Comarca
Guarami'rim, neste Estado, de Jaraguá de Jaraguá do Sul, Estado de San�a Catarina,
domiciliad� e resipente á\ na forma da lei, etc... I
Rua P�ocópio. Gomes, FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dêle
nesta CIdade, fllhél de conhecimento tiverem e interessar possa, que por parte de
Adolfo João Barbi e Alice Erna Günther Emmsndörfer, atraves seu bastante proourador,
Duarle Barbi. advogado dr. Reinoldo'Murara, lhe f�i dirigida a petição do

teor segu11lte: "Exmo. Snr. Dr. Juiz de Direito da Comarca
de Jaraguá do Sul. ,

Erna Günther Emmendörfer, brasileira, casada, comerciante,
residente e do.mic1l1ada à Rua França Vosgerau, s/n.o �esta
cidade, por seu advogado infra assinado (instrumento parti
cUlar de mandato incluso), inscrito nA O. A. B. seção do Es
tado 'de Santa Catarina, sob n.O 326, com escritório à Av.
Mal. Deodoro da Fonseca 215, nesta cidade, vem nos têrmos
do inciso I do artigo 1.316 do Código Civil brasileiro, mani
festar o desejo de extinguir o mandato de procuração que
outorgou a Rodolfo Guilherme EmDiendörfer, brasileiro, ca·
sado, do comércio, residente nesta cidade, a proeuraçiio la

, vrada no livro n. 34, fls. 243, do Tabeliio MarIo Tavares da
Cunha Mello, desta Comarca de Jaraguá do Sul, COm os po
deres constantes da mesma (certidão inclusa), inclusive com

poderes de emitir e endos.ar cheques, fazer retira.das me
diante recibos, dar quitação, aceitar ti endossar e sacar le
tras cambiarias, avalizar titulos, assinar contr�tos de 8bertu
ra de contas bancárias e movimentA-las, assinar escrituras e

correspondencia, fazer empréstimos, etc. Acontece que nl10
mais convém à requerente, manter em vigor a dita, procura
ção, razio porque deseja revogá�la. Face ao que precitúa o
inciso I do Artigo 1.316 do Código Civil, quer. a mandante
notificar ao mandatário e a . terceiros, mediante publicação
por Edital, a revogação da procuração. O Direito: Segundo
o Comentário do artigo t3l6 do Código' Civil, J. M. de Car
valho Santos diz: "A lei não exige forma sacramental para
a revogação do mandato admite-se por isso meSnIO, possa
ela ser expressa ou tácita." João Luiz Alyes (Código Civil
Anotado) assim se manifesta: "Em relação ao mandatário,
a revogaçio produz efeitos eis que lhe é notificado ... Oomo
porém. se deve dar conhecimento da revogaçilo ·aos terceiros?
No mandato para tratar de pessoas indeterminadas, o costu
me é, o aviso pela imprensa, de que o mandato foi revogado,
este aviso põrém, não tem valor jurídico algum. Será- mais
seguro 8 cautela, a intImação por edital. publicado pela im
prensa, em virtude de ordem judicial". O Re�uet:imeDto:
Pelo expô.to, requér nos termos do artigo 724 do Codigo de
Processo Civil, se digne V. Exa. mandar notificar pOl' man

dado, o requerido Rodolpho Guilherme Emmendöerfer, acima
qualificado, de que ficam para todos OB efeitos revogados 08

poderes a êle outorgados na proouração, e seja igualmente
averbado no Livro respectivo do Tabelião Mário Tavares da
Cunhe Mello, intimando-se a êste a nlo mail fornecer certi
dões da referida procuraçio, ou se o fizer, que das certidões
que extrair, fique constando a averbação da revogação, e fi·
nalmente que se publique editais na imprensa, para 8iência
de terceiros. Procedidas a. formalidades legai., sejam os
8utos entregues à requerente, independememente de transla·
do '(art. 723, G. P. C.): Dá-se à 8ção o valor de CrI 100.00.
Nestes Têrmos P. Deferimento. Jaraguá do Sul, 29 de setem·
bro de 1971, pp. (a) Reinoldo Murara. (Coladas estampilhas
estaduais no valor de CrI 6,00). .

E para que chegue a público e conheçimento de quem
interessar possa, foi passado o presente edital que será afi
xado no lugar de costume, publicado pelo jornal local "Cor
reio do Povo" e no Diário da Justiça, em Florianópolis. Da
do e passadO nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos trinta dias
do mês de setembro do ano de mil novecentos e setenta e

um. Eu, (a) Amadeu Mahfud, escrivão, o subscrevi.
.

(a) Milton Cunha
Juiz de Direito

A presente cópia confere com o original; dou fé.·

Jaraguá do Sul, 30 de setembro de 1971

O Escrivão, Amadeu Mahfud

"CORHflO 00 PDUO" MUDAS
fundação: fJrtur Muller - 1919

FNlff/er.. e O'II.menfa/�

Laranjeiras, Peeegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
botieabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Oamélias, Coní
feras, Palmeiras, ete., etc

Mario da Silva e

Irma Líesernberg

Emprêsa lornalistica
"Correio do Povo" Uda.

o 197J -

Diretor
Eugênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
Anual .. . . Cr$ 10,00
Semestre • • . CrI 5,20
Avulso • • • • Cr$ 0,20
Número atrasado CrI 0,2:2

PECAM CATÁLOGO
ILUSTRADO

Edital n. 7.862 de 17/11/71Ele, brasileiro, soltetro,
operário, nascido em Gua- Waldir Paulo ôe rler e
rernmm, nesre. Estado, Diva Terezlnha Manfrini

�c::::>c"'I'oC:::::::-c::::::a� domiciliado e residente à
Rua Jorre Gzerniewicz, Ele, brasileiro, 'solteiro,
nesta cidade, filho de José auxiliar de excrilório,
Manoel Silva e Oltvle nascido em Jaraguá do Sul,
da Silva. domiciliada e 'restdenre em,

Aaiversários: Dia 30 EleJ, brasileira, solteira, Rio Cêrro, neste distrito,
.

- O sr, Venâncio Ni indu5triária,' naselde em filho de Plácido ôetler e
Fazem anos hoje -coluzzt; Jaraguá do Sul, domiciliada Natalia Demarchi Sarler.
-:- O sr. Julio Ferreira - o sr. Francisco Mor- e residente em Vila Nova,

. Filho; ,
., bis, nesta cidade; neste dístrtro, filha de Ar

- li sra. Helena, espô- - o sr. Dalmari Bona; noldo Líesemberg e Lina
sa do sr. Eugênlo Soares, - o sr, Andre f'od], em ôeurner Liesemberg.
em Corupé; Rilileii'ão Molhe;

.

_:;_ o sr, Artur Poreth, - a srte, Oracy Maria Edllal n. 7.861 de 17/11/71
em Rio Cêrro; da Cunha, em lrapocuzl- I Luiz Antonio Tanke e .

- o ar. José Leonel nho; Dolores ôchrnnz
Silva, aesta cidade; ,

- iii menina Sonla Ma
- a srta. llse Norma ria ôehroeder, filha do sr.

[oeneh, Desta cidade; Doneldo ôchroeder, em
- a srta, Terezlnha Milfra;

Glowarekt, nesta cidade; I - ii sra. eisa Lange,
- o sr. Gerherd Georg em

lrapOCUZi�lhO;Hermann, em Corupá. - a. srla. L ri Hoffmann,
Faaem anos amanhã em RIO da L z.

�

- A sra. Cat�riDa, es Dia 01 1
p�s� do. sr. MalhJa& Paos

_ O ar. i'}einz Moeller,
reIO,

. nesta

cidad�- o Jove� AgeDor MI' _ a jove, Elcina Bau
nes, nesta CIdade.

mi:lnD, em rês Rios do
Dia 29 Norte;
- e> sr. Florenlino To- - aaroll. 'Amantina Ne-

maselli; ..

. ckel MahD,k,�, nesla cidade;
- a sra. Maria Correa - o sr. ,\Iexandre Haa-

Fallundes de Oliveirlll, em ke, êomerclante resid"nle
ItapocuziDho; nesli) cida4e.
- o sr.' Dr. Clayton D I

Karan, em Florianópolis; .

ia 02 I
- a srla. Gllisela Lan- - A srör Inês, espôsa

g�, nesta cidade. do sr. José� Spézia;

ENDER�ÇO:
Caixa Posta], 19

Avenida Mal. Deodore, 210
Jaragua do Sul « S. CatariDa

Leopoldo Seidel
.

- CORUPÃ -

SOCIAIS

Ela, brasileira, solteira,
nascida em Jaraguá do
Sul, damiciliada e resídea -

te em
- Jaraguá Esquerdo,

nesre distrito, filha de
Geovani Maofrini e Judite
ôtínghen Manfrini.

Ele, brasileiro,
.

solteiro.
ecessor de Direrorie, na

tural de Santo Antonio da
Platina, Eslado do Paraná.
aos. trinu, de dezembro
de mil novecentos e qUd
renta e ciDCO, domiciliado
e residenle à Rua Presi·
dente Epitacio Dessoa,

Edl'al n. 7.863 de 18/11/71
Vadisl'ilu Llbinskí e

Tereza Alice Barbi

Ele, brasileiro, solleiro,
motorista, nascido em
Palmeiras das Mossões,
Estado do Rio Grande do
Sul, domiciliada e residen
te á Rua Procópio -Gomes,
nesta cidade, filho de João
Ubinski. e' Madalena
Ubinski.

'

- a sra. Neila Maria
Copi, 'nuta cidade;
- o sr. Adolfo Laffin;
- o sr. Vitorio Borto·

lioi;
- ii ara. Helena Thie

me, em Corupá;
- o sr. José Scheuer,

em Jaraguá 84.

Dia 03
<'
- O Jovem Francisco

Glowalzki, em Garibaldi.

.. .. \, ....
.

OCamp+ãoJackieStewart�
PneusGoodvear.
O incrívelTTPP.

.

Ganhegrátiso incrívelTTPp, .

t-TruqueseTãcnicasParaoPilöto '

, (euma revisão de seus pneus)•.r _----

t( Simples:·
Jac.kie stewart venceu o Campeonato
Mundial de Pilotos· de 1971.

f Correutôdas as.provas c_om
t. os seguro�, forte� e resIStenfes
li!, pneus Goodyear.{.,., EJmuito oontentes coma dupla

IND� E COM. BREITHAU�T S.A.
Av.Getulio Vargas, 268 .. Jaraguá do Sul �!.-ki.&��

6=,"Ô-�.,\�; GOODIYEAR
l A serviço de s,ua segurança.

_, "._

vitória, nós resolvemos entrar
..

na comemoração_.
Dê UID. pulo até aqui.
Venha conhecer a marca do Campeão.

. E o incrível TTPP. Pneus Goodyear e

TTPP são conosco mesmo.

..... '.

. �t:j:� '.

t

Vende-se
Terreno

Situado 9 km. do centro
de Corupá.· Da Estrada
Nova Corupä à São Ben
to, tendo 10 a 12.000 m2.
altitude cerca 800 metros
própria para construção
de casa de veraneio.
Informações com o Sr.

Kurt Htllbrecht, Caixa
Postal, 7 Oorupä.

Certificado Extraviado
Comercial VietorLtda; comunicapara 08 devidos

fiD,s que foi extraviado o Certificado de Proprie
dade da Lambreta marca LI, tipo 160, côr verde
esc�r8 e bordeaux, motor LE 1150B87976·A, chas
sis LI� 150- 35308,1 cHind'ro e 6 t/2 HP.

Jaraguá do Sul, 10 de novembro de 1971.
Comercial Victor Ltda.

,E D I T A L

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



CORREIO DO POVO

. Estado de Santa Catarina

o departamento da Fazenda da Prefeitura
Municipal de Jaraguá do Sul, avisa aÖI senhores
eontríbuíntes do Impôste Predial e territorial
Urbano que encerra dia 30 de novembro o prazo
para o pagamento da 4 a prestação e que decor
rido êste prazo proceder se à a Inseríção em dí
víãa ativa, seguido de publicação na Imprensa
local 'e posterlor cobrança judicial.

Contando com a colaboração e compreensão
. de todos ev'itando sejamos forçados a tomar .ms
didas alheias a nossa vontade.

Atenciosamente, Erich Sprung, Diretor

pr6pria neste município, Norberto Koch, requer por
certidão a data em, que foi dada 8 baixa de s/fir
ma, Guilherme Humberto Emmendoecfer, <requer
certidão ds baixa, Guilherme Humberto Emmen
doerfar, requer certidão de baixa, Blásio Mennes,
requer por' eerfidão se é ou não devedor a Fazen
da Municipal, Ary Carolino e Tekls G. Fruet, re
querem por certidão ss são ou não deted'ores em

relação a impostos ou taxas, Lourenço Roberti,
requer por certidão. oomprovando que esteve esta.
baleeido com o ramo de .seoos e molhados, Sebas
tião Ayroso, requer por certidão se o requerente
é 00 não devedor em relação a, impostos, Tseela
gem Gunitex S. A:, requer certificar se é ou Dão
devedora em relação a impostos, Ioga J. Bsnken
dorf, requer' p,or certidão se (1) requerente é ou não
possuidor de casa pröprta, Cizesky & Fruotuoso Rolf DamII, requer licença pjvender s/ponto

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal de Ltda, rsquer por certidão se a requerente é ou não ds sutomõveís.
.

Jaraguâ do Sul, Estado de Santa Catarina, de OOD de ...edora em relação a impostes, Jairo Wiest, re- A b B
.

C C -,

formidade com o estabelecido na Lei Estadual n o quer por certidão de construção, José Ferreira
- ver a-se a . aixa.e onceda-se a erüdão-

4,.421 de 21 de janeiro de 1970, combinado OOPl o Cruz, requer cerudão de quueçãe de impostai,
decreto Lei n.O 200, torna püblieo a quem inseres- Ind. e Com. W. Weege S/A, requer certidão de

sar possa, que se acha aberto pelo prazo de 15 baixa, Paraná Equipamentos 8. A., requer certidão

(quinze) dias a contar da presente data, Edital de negativa' do Imposto Pr adial e Terrttortal do Sr.
tomada dá preços para a venda de 5 (cinco) oami- Afonso Bartal. Gabriel

.

Marissens, requer por csr

nhõss usades cíe. caracterfstieas e preços mínimos tidão se o mesmo ou s/espôsa são ou não possui-:
abaixo relaeionades:

' dores de casa própria, Mstalurgioa Erwino Mene· lrme Bottenberg Veira, estabelecida com o

1) � Um caminhão Chevrolet Basoulante. ds goHi Ltda, a fim de participar de" Oouoerrência ramo de Bar, Generos Alimentícios e Verdureira•.
. Prefixo n,O 2. Ano 1966 eôr verds _ 6,5 toneladas Pública junto 8 Prefeitura Municipal de Nova Can tendo encerrado l/atividades requer baixa do.
_ Motor C653BR17840B ao prêço mínimo de Cr:$ tü, PR, requer por certidão se a requerente é ou impostos, Frídolíno Vicente, tendo encerrado s/ati-
9.000;00 (No1'e mil Cruzeiros). . não devedora de quaisquer impostos municipais ou vidades no ramo de Bar -e Ohurrasearía, requer

2) - Um caminhão' Ohevrolet BasGula�e de taxas, José Ferreira Cruz, rsquer: certificar que a caaeelamente dos impostos, Ind. &. Com. W. We
Prefixo n." 3, kno de fabricação 1966 - eôr .-erde oenstruqão da casa do peticionário será feita apre- ege S/A, tendo eueerrado s/atividades comerciais
- 6.5 tom;}adas - Motor 06532BR17764B ao prê' veitando os dois terrenos de propriedade do reque· no sfPollta lIe Gasolina, requer cancelamento dos

ço mínimo de Cr$ 9,000,00 (Nove mlI cruzeiros). rente e situados na Rua Luiz Kienenn oonforme impostos, Tereza Walz Pavanello, tendo enc@r-ra-

3) ....;.. Um caminhão Chevrolat Basculante de planta da easa devidamente arquiYada nelta Pre· .do s/ativid�des no Ramo de Secol e Molhados.
Prefixo n.O 14, Auo de fabrioação 1962 - côr verde feitura.' r�quer canqelamento d08 impostas.

.

- 6 toneladas � Motor C626223M a6 prêço míni- - CONCEDA-SE - - ConcedaJse em CaráterProvisório Com o Que
mo de Cr$ 6.000,00 (Seis 'mil cruzeiros). Ú4) - Um caminhão Ford Basculante da' Pre- Adão Maba, estabelecido com o ramo de fãbri- Determina o Parágrafo nico do Art. 10 do
fixo D.o 13, Ano de fabrioação 1957 - .côr verde - oa de sorvetes e gêlo, requer A.lvará de licença, Deoreto N.ó\ 227 - de.8 .de Outubro de 1971-
6 toneladas, Motor F64A17SBX15499 ao prêço mí- Nelson Vegini, es�abeleeido com o ramo de oomér-

D'
( A'

.

.

nimo de CrS 3500,00 (Três mil e quinhentos eru- cio a Varejo de GêQerQs Alimentícios requer Al'u-
.

ommg?s Cor�ela, requer.hce�ç� p/ei!1tab!le.
zeiros). rá Iile Lioença e Looalização, Pinturas-Jaraluá Ltda, cer Ie c�mo motorIsta de taXI, ArIstIdes �egme •

. 5} _ Um caminhão Ford Baseulante de Prefi� re'quer Alvará de Lioença e Localização, Ourt Bir· req�er

hcen�a
p/e8�8belecer-.le como motorIsta de

xo n.O 15, Ano de fabrioação 1�57 _ côr verde _' kner, �uerendo estabeleoer. se com a. �t�vi.d�de de taXI,. A.lberto . �IOC.
hI,

reqU�r.lIoença. P/e�ta
..
belecer.

Corretor de Seg,uos de VIda e CapltahzBQao, re- s.e como mot rlsta de taXI, Pascoal Ma�tIDJ, r.HIu,,!� toneladas - Motor F64AL7SBX13266 ao prêço I bcegça p/est elecer 88 como motO"lstA de taxI
mínimo de Cr$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos oru- quer o devido Alvará de Licença, Ctzeski-"& FrUo' ."

. '; - �
.

..,' "l'� '. , ...•

zeiros).
.

tuoso Ltda, queren.do eFtabelecer S9 com
.

o ramo
Oswaldo EI8C�.��edt; reqlte.r IIce.nça p/estaceleear-

.

As propostas deverão ser apresentadas em três de Posto de Gasohns. requer, Alvará de LICença e
se como motqÍ'Ista de taXI .

... ias e em enfelopes laorados, sendo o primeiro o Localização. Oscar Ehlert, 'riquer cancelamento do - A Vista da Informação Como Requer -
d t

."

t d" • d
. A alvará de licença e looallzação, Antonio Jose Ve- . . -r. .... . .a propos a proprlaIqen e loB con.en o o preço

nâncio, querendo.. estabelecer-se como motorista Walde�llro WI.scheral, requer. IIcen.�a e alIn-
para pagamento à vista, e o segando envelope de- h t / t d I
'erá conter a doclunentação exigida pela Lei Esta autônomo requer alvará de .licen9a e IO,calização, !l�.n (1) y clons rUIr uma casa re�I· enell elll. m8�
dual n.O 4.421 de 21 de janeiro de 1970 combinado Sebastião Ayroso, estabelecido com o ramo de. deus, Joaozçnho. SatIer, requer lIcença e alInha

com o deoreto Lei n.o/200., Bar � Lanchonete, requer a devida baixa, Luiz mento p/c.on\strUlr uma, cêrca de tela .de arame,

As propostas serão recebidas pela Secretaria Belati querendo estabelecer'lile com o ramo de Ind
.. Reumd�f;l Jaraguá S. A., requer. ahnha!Dento

desta Prefeitura MunioiplÍl de Jaragoá do Sul, até Escritório e Serviços Gerais, requer alvará ge e. Dl�eI8me�to para r.eformar uma Ißstala9!l0 sa

às 11,30 'horas do dia 03 de dezembro de 1971, e licença, Rudiberto Drews, estabelecido com o nJtá�Ia, Va_}emar, Dler.lilchnabel, req�er lI.cença
.

ramo de transporte de carga"',. requer o d·"'VI·.do e ahn.hamemm. p/constrUIr. uma cas.a reSIdenCIal em
. pOsteriorlDente julgadas por uma comissão nomea-· ....

d A.I.. tTIl
da pelo PrefeHo Municipal, sendo facultada a pre�

alvará de licença, Osvald'o Demathe, querendo ma �lra, ��l a Arapp, requer. Icença p a �on8'
sellQa dos interessados. estabel8cer�se como motorista autônomo requer tr�ç,ao d� uma cerca d� madeira, A�olfo ReImer,

O chpfe do Executivo reser�a-se o dirflito de alvará de licença e localização, Egon Gessner, requer lI.cença p/demoI�r e reCoD8tr�llr um ranc�o
tendo encerrado s/atividades no ramo de trans de madeIrs, Helga. UlrIch, re_9.uer bc.ença EI a_Imanular total ou parcialmente a Presellte Tomada
portador ,autônomo, requer a devida baixa" Bota- h�,mento p/constrUl� uma c�r.ca mIsta, Vamldo

.de Prêços, caso a mesma não venha aos intereSSes
fogo F. C., requer,- devolução de impostos que'. Bac.bmallll, re.quer .beenç.a e, alInham.ento p/caos·

da Municipalidade. t d I d d W Ir
Quaisquer esclare�imentos .sÔbre o Presente fOfam pagos indevidamente, Oswaldo Ponath, que· rUIr uma cas.li reSI 8nCl!i .. ' e ma eIra, o. gang

rendo estabelecer·se com o rAmo' de venda de SeIl, requer lIcença e alInhamento p/constrUIr' um
Edital d.e Tomada de Prêços poderão ,ser obtidos

produtos hortigranjeiros, rt'quer alvará de licença galpão d.e madeira "p/s/?ficina, Waldir .J8co�ini,na Secr@tariadaPrefeituraMunicipalemseuho'fe localizaça.-0, Mário Papp, estabelecido com o requer lIcença p coostrUI.f. uma casa reslden.Clal.erário nor.mal de expediente. E- para que cheglle ao h d RtP t
conhecimento dos interessados lavrou se o presente comércio d.e roupas f,�itas em geral, requer alvará' ·um p�c 8 (ii.

'

@na o 13ze.ra, req�er .

VIS orla

Edital, que será afixado no looal de costume des de liceDça e local'izllção, Genésio Antonio Barre- � babIte-se, Nel8�n Zallmer, requer .vIS�?rla e h�
ta Prefeitura Munioipal e publicadO no Correio do to, firzna individual cem serviços de lavagem de l.Jlte S6, Udo ValdIr Adratt, �equ�r vlstona ti habl�
Povo e no Jornal de Join�ilIe. veiculas ·em geral, requer alvará de licença, Moa- te se, Irene Eblert,. requer VIstoria e habite se.

JaraguR do Sul, 19 de novembra de 1971. cir Al)tônio ISchmitt, pret�nden'do estabelecer S8 Jaraguá'do 'Sul, 17 de novembro de 1971-

Hans Gerhard Mayer, Prefeita Municipal oom o Comércio de Couro em Geral, requer alva
rá de licença, Elpldio Coelbo, tendo iniciado o

negócio de Bar, Secos e Molhados e Verdureira,
requer alvará de licença e localização, Elfollso
�chramm, estabelecido com Lojl:' de Peças de
Lambretas, Vespas, Motocicletas, requer alvará de Indu�st·rl·a Catarl·nense d'e Arte'fatls 'de Madel·r4
licença e ·localização, Setla. Ltda. ,querendo-esta' '., ••

belecer-se com o ramo de Veodas d.e Imóveis, CGC/MF 84433440/001
requer alvará de licença e localização, Aquiles Edital de Convocação
B_elarmino

.

GOllzaga, estabelecido com Serviços de

Lixador,
.

requdr o devido alvará d'e liCtlDça, Assembléia Geral 'Extraordinária
Engenharia Civil do 'Pa'faná Ltda, tendo sido en

carregada p/ó término das obras do Banco do
Brasil S/A, requer alvará de licença, Assumpta
Pavanello, querendo estabelecer S6 com.o ramo

di:! Gêneros Alimenticios e Bar, requer alvarA de
licença e localização, Hugo Emílio Jacobs, que
rendo estabelecer·se com (I rlimo de Represen
tante Comercial, requer alvará tia licença, Aloys
Bublitz, estabelecido com o ramo de Secos' e Mo
lhados, requer aÍvará de lieença e localização,
Ary Buchmann� estabelecido com Serviços de
Eletrecista, requer alvará de licença,' Irma Häring
Pinter, com o ramo Veículos em Geral, requer
alvará de licença.

. -. DEFERIDO -

Prefeitura
AVISO

Muni c i p a I de ,J a r aguá do Sul
ir um mausuléo p/a/falecida filha, Januárlo Seabu
ri, requer licença' preonstruir um mausuléo pIs/fa.
Iseído filho, Balduíne Vicente Juekes, requer Ii
cença plconstrutr um mausuléo p/s/f-aiecido filho,
Olivio Fodi, requer licença p/eonstrulr um mansa
léo pjseu falecido filho, Jnstino Stolf, requer licen
ça pjconsteulr um' meusuléo ,p/s/falecido filho,
Egon Brune, requer licença píconstruír um man
suléo p/@/faleeido filho, José ,Boaventura, requer
líeença pjconstruir um mausuléo p/sua falecida
sogra, Marmoaria Hass, requer líeença p/colocar
um mausuléo no cemitério municipal, Fraaciaeo
Lopes, requer licença p/conßtruir um mausuléo
p/s/falecida filha.
- Concedo na forma do Parecer do DEEAS _.

Edital, de Tomada ele Prêços D.
o 0·4/71

, '.

Merceària Muller de Edeltrsudt S. Muller,
estabelecida com o ramo de bar e Picador, tendo
encerrado s/atividades, requer baixa. belD como
certidão negativa.

_;_ Averba-se a Baixa=-

_.

NEVES S,.A.'REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL

CERTIFIQUE-SE _

Quiliano de Souza, requer certidão do tempo
em que estava estabelecido com.o oficina de repara
ção, Gus,tavo Henschel, requer por certidão desde

quando' estava estabelecido com o ramo de Comér
oio e Açollgue, José Dario Ribeiro, requer por eer
tidãQ se possui ou não casa própria· resgistrada,
José Ribeiro, requer por oertidão desde qU8Qdo o

requerente estã pagando o Imposto de Indústrias
e Profissão, Alwan .J{arsten, requer por oertidão se

o requerente pagou imposto s/ Indústriu e ProfiRo
sões, Ma.rli Borchardt Soheuer, tendo falecid.ó s/ es·
poso em acidente de transito e qué estava inscrito
Gomo Oarpinteiro Au·tônomo,. requer que seja 8ger

bada II baixa, bein como certidão da mesma, Alice
Padri Rocha, requer certidão de s/ tempo da .aeui
QO prestado a êste mllnicípio como professora mu.,

nicipal, Walfrido Schmauch, requer por oertidão 8e

'o mesmo po�sui oasa pr6pria registrada, J,osé Mo
destino Junkes, requer certidão de pagamento de
impostos, Eribert e Célia Lima Elza Radun.z, re�

querem por 'oertidão de qae não são pQssu,idores Helena Stolf, requer licença p/construi-r um .

de oasa própria, Errol e Mariana F. Kretzer, reque· mau8uléo pIs/falecido filho no Cemitério Munici-'
re. certidão pronndo não terem oasa rerilidlncÍal paI, Guido Joio. Lunelli, requer licença p/constru-

.

I

São convidados os senhores acienistas da
NEVES S.A. Indústria Catarineos8 de Artefatos d.
Madeira, para se reunIrem em AS88mbléia Geral
Extraordinária em 8ua séde social a Rua Preso
Epitáeio Pes8ôa, 2.522, no dia 29 de novembro de
1.971, às 10,00 horas, pafa deliberarem sôbre a

seguinte ORDEM DO DIA:

1.· - Aumento do C�pital Social de Cr$
380.000,00 para Cr$ 550.000,00 com aproveitamento
do Fundo (,te Correção Monetária' e de Lucros
Suspen80s;

2.0
.

- Modificação dos' Estatutos Sociais em

Beus artigos 3.°, 7.·,. 13.°.

3 .. - Outros assuntos de interêsse Social
.

Jaraguá do Sul, 09 de novembro de 1.971
J08é Carlos Neves, Dir. Comercial

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



C O R R E'I O O O p O y O· ODo.Ior;::Mßt!?c..L.JT.d.�!IoL:comaread.,
, Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na fOl'ma,da lei,

,

-,
,etc.•.

FAZ SABER aos que o presente edital vtrem ou d�le
__________________- l conhecímento tiverem e interessar possa, que por parte de

JARAODA' DO 8UL (.SANTA �ATARINA) S4B1lDO, 27 OB NOVEMBRO DB 1971 N•• 2660 Leníta Fauth, a1raves seu bastante procurador, advogado
. dr. Reínoldo Murara, lhe foi dirigida a petição do segutnte

l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!== teor: "Exmo. Sr· Dr. Juiz de Direito da Oomaree de Jsraguá
do Sul. Lentta Fauth, brasileira, casada, doméstica, óra resi
dindo na Barra do Rio .Cêrro, neste município e Comarca,
por seu bastante procurador infra assin�do (ínstrumento
procuratório incluso), adv�gado inscrito na O. A. B. seção do
Estado deSante Catarina sob n.O 326, com escritório á Av�

, I Mal. Deodoro 215, nesta cidade, vem manifestar o desejo de
extinguir. nos termos do inciso I do artigo 1816 do Qód,igo
Civil Brasileiro, o mandato' de procuração que outorgou a

I Waldemar fauth, brasileiro, casado, tndus$rfaJ, residente e
domiciliado em Nova Santa Ross, Comarca de Toledo, Estado

teriormen'te julgadas por uma comissão nomeada' pe- do Paraná, a procuraçio lav!ada no Uno 11..°32 fls. 223 do

lo Prefeilo Municipal sendo facultada li presença dos Tabelão Mário Tavar�s 'da Cunha Mello, da Comarca de

H 'O h
sÓsÓ;

I •

'
, . Jaraguá da Sul, com os poderes ilimitados vender ou alienar

ans' 'er srd Mayer, Prefeito Municipal de Ja tnretessedos.
• .

, bens imóveis do casal; sttuedaa neste Estado e no Estado'
raguá do Sul, Estado de Santa Catarina, de confor- Quaisquer esclarecimentos sôbre o presente Edl- do Paraná, inclusive outros poderes constantes do documen-1
midade com o estabelecido na Lei Estadual n. 4.421 tal de Tomada de Preços poderão ser obtidos ne ôe to junto ..Acontece que não maís convém á requer�nte, man- .

de 21 de Ianeíro de' 1970, combinado com o decreto crererta da Prefeitura Munletpal em seu 'horário nor ter em vigor a dita procuração, .razlo porque deseJa rev�gá-
l O '·b

.
. .. Ia. Face ao que preceitúa o 'lOClSO I do artigo 1316 do Codi-

. eí n. 20" forna pu Iico a quem Interesser possa, mal de expedlenre.
. . go Civil, quer a mandante notificar ao mandatário e 8 ter-

que ee acha aberre até o dia 03 de dezembro de E pera que chegue ao conhecimento dos tnreressa- cetros mediante publicação por Edital, a revogacão da pro-
1971, edital de tomada de preços, pare a equlstção dos lavrou-se o presente edital, que serã. afixado no curaçäo, O Diretor: Segundo o comentário do artigo 1.316 do
de 7 (sete) Carrocerias Metélícss Basculantes com local de costume desta Prefeitura Municipal e publi- Código (livil, J. M. de carvetao Santos diz: "A lei não �xige

,

d d d 4 ( ) c;. () üb do ne Imeren 'L I J I d J' '11 forma sacramental para a revogação de mandato, admite-secapeei a e; e quatro a o cinco metros cu icos, cet o ne �prensa ?c.ÉI e no orna
,

e ornvi e,
por isso mesmo, possa ela ser expressa ou tácita. "João

de formato retangular com cenros arredondados, mu- Prefeitura Mumctpal de . Jaragua do, Sul, 24 de Luiz Alves (Código CIvil Anotado), assim se- manítestae "Em
nldos com Hldréultco de Baixa Pressão. novembro de 1971. relação ao mandatário, a revogação produz efeitos eis que

As propostas deverão ser apresentadas em lhe é notificado ... Como porém se deve dar conhecimento
� .

I I d d
Hans Gerherd Mayer, Prefeito Municipal da revogaçâo aos terceiros? no mandato para tratar de

tres vias e em enve opes sere os, sen o o primeiro pessoas Indetermínsde, o costume é o aviso pela imprensa,
o da proposta com rodos os dados Técnicos, preço . de que o mandato foi revogada, êste avíso porém não tem
à vista, garantia de preço, prazo de entrega, garantia Edital de Tomada de Preços N. 07/71 valor jurídico algum. Será mais segura a cautela, Pl. tntímaçäo
e locsl de entrega, o segundo envelope deverá con por edital, publicado pela' imprensa, em virtude da ordem

ter todos os documentos exigidos pela lei estadual ,Hans Gerherd Msyer, Prefei!o M.unicipal de Ja judicial;"O Requerimento: Assim sendo; requer nos têrmos
-

raeua do Sul Estado de Santa Cereríne de confor do artigo 7M do Código de Processo Civil, se digne V. Exa,
D. 4.421 de 21 de janeiro de 1970,' combínedo com, o �

"

. .' ° 'manda.r notificar porCarta Precatória, o requerido Waldemar
decreto lei 200, ou ser eredencíedo COlItO fornecedor midade c�m � esrebeledldo ne �el Estadual D. 4.421 Fauth, residente e domiciliado em Nova Santa Rosa, Comarca
desta Prefeitura Municipal. " de. 21 de JaneIrO, d� 1970, cDm�tnado com o decreto de Toledo, Estado do Paraná, de que ficam para todos os

As prop08t�s serão receb,idas pela Secre- Lei 200, toroa pu�hc() � quem tnl,eressar possa, que efeitos, revogados os poderes a êle outorgados na procura.
taria desta Prefeitura ty1unicipal de Jaraguá do �ul, se. acha aberto afe o dUI 03 de dezem�r? _de ! 971, �!Od� ����"U:;:r:t�a��,:::dMeÜ�, lir���:���:oa.'���:l�
até às 11,30 horas do dia Oi de dezembro de 1971, editai de tomada de preços p�ra a aqulslçao. de .um, aã'o mais fornecer certidões da referida Procuração, ou se

e posteriormente julgadas por comissão nomeada trator carregador com (IS segutnles características. fizer, que d�s certiuões que extrair, fique constando a aver-

I P f· M
..

I d f I d
. bação dà revogaçllo, e finalmente que se publique editais na

pe o. re eHO· UOlClpd, sen o acu ta fi a presença I 1.o) - Ser de fabricação Nacional imprensa, para ciência de terceiros. Procedidas as formalida-
dos IRteressados. '

, 2.0) - Potência Mínima de 80 hp e máxima de deslegais sejaw os aut08entreguesál'eque�ente, independen-
O chefe do Poder Executivo reser a·se o direito 110 hp. .

' temente de traslado. Dá.se á açil.Q paraefeitos ovalor de Cr$
de Çlmll,ar total ou parcialmtnte II pre,s�nte Tomada

, 5.0) _ Canacidàde caçamba de 1,50 li 2,00 jds5, 100.00· Nestes Têrmos. P. Deferimento. Jaraguá do Sul,20
d P li h'·

" de setembro de 1971. pp. (a) Reinoldo Murara".
'

e reç?8, .caso _a mesma n o v.en ,ii aps JOteresses
'

4,°) _ Tração nas quatro rodas Despacho: A. R. Cite-se o requerido ·por precatória.do MUDlCfpIO, nao ,cabendo aos Interess,ados qualquer 5.°) - Conversor de tOlque e reversão instan-' Publique-se edital na imprensa, para conhecimento de tercei-
indenização ou reclamação. 1- ,. tanel

.

ros. Jaraguá do Sul 21/9/71. (a) Milton Cunha. Juiz de Di-

.

'

Quaisquer esclarecimentos sô�re o presente 6.0) _ Pêso não inferior iS 7.500 kg e não su-
reito". E para que chegue a público e coh�cimento de quem

Ed t I d T d d d I bt' d interessar possa, foi pa�sad0 o presente edital que será afio
.

I a e oma a e praços po erao s,er o I os na perior a 8.200 kg. xado no lugar de costume, publicado no jornal "Correio do
Secretaria da Prefeilura Municipal érry seu' horário

. Povo" e no "Diário da Justiça" em Florianópolis. Dado
Normal de ExpedieQle. ' ' Da Proposta,s: e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos vInte ,três

, E parlJ que chegue ao conhecimebto dos ilHe- -," � dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e seten-
ressados lavrou se o p.resente edital, �íÚe será afixado

' As propostas deverao, ser apresentadas em IFes, ta e um. Eu (a) Amadeu Mahfud, escrivão o subscrevi.
. vias e em_, envelopes lacrados, sendo o primeiro ,o da (a) Milton Cnnha, Juiz de Direito

,

BO local' de costume desta Prefeitu ilI Mun'icipal e
lJropo�t-a �0P1 Jod,oS os, ,!!{ldf.')� �t�cß�o�. p.t�ço à vi.st,f1I,; CoMere c_�m o .ol'l,gm�J.. dp que ,iklu lé. � '.1p.ublicadO oa impreDsê!I local e 'no JOi\(.ílU á,é j�-invHle. garantia de preço prazo de entrega garanh::J e local Jaraguá do Sul, 23 de set«;mbro de 1971..

. ,

Préfeitbra Municipal' de Jaraguá :�o Sul, 24 de de entrega; o l5eg�ndo envelope de�erá conier a do-
O Escrivao: Amadeu Mahfud

Dovembro de 1971. �
.

eumén,.,ção exigida,pela.lei estadual n;o � 421 de 21, ••-------.-----------Bi!Hal!!s Gerhilrd Mayer, Pretteilo Municipal de janeiro de 1970, combinado com o decreto lei 200,
ou ser credenci'ado como' fornecedor des Ia Prefeitura tMuni::ll�ropostas serão recebibas pela Plefeitura Mu i'

.

nicipal na Secretaria até às t 1,50 horas do dia_03 de
dezembro de 1971, e !i)osteriormeme julgadas por uma
comissão nomeada pelo Prefeito Municipal, sendo fa
cultada a presença dos interessados.

O chefe do Poder Executivo reser'Vo· se o direi·
to de anular totel ou parcialmente ii presente tomada
de prtços, caso /li mesma não venha BOS iDferêsses
do, Município, não cabendo aos interessados qual'quer
recJamaçã,p ou indanizlJção.

. Qu,aisquer esclarecimentos sôbre o pres�nte Edi
fal de Tomada de preçC;)s poderão ser, ,obtidos na Se
cretaria da Prefeitura Municipal em seu horário nor-

mal de expediente.
.

E paro que chegue ao conhecimen:ó dos inte,
ressados lavrou se o presente edital, que será afixa
do no local de costume destlJ Prefeitura Municipal e

publicado na imprensa local e no Jornal ne Joinville.
Prefeitura Municipal de }araguá do Sul, 24 de

novembro de t 971.

Hans Gerhat'd Mayer, Prefeito Municipal

PFefeitura Municipal de Jaraguá do.' Sul

Cumpre-nos (, doloroso dever de
piU o trágico passamento de

Roll Kuchenbecker,
ocorrido no dia 18 de setembro de 1971, quan.
do contava! 24, anos de' idade. Por êste inter

médio, desejamos agradecer a todos 08 que
enviaram f1ôres, cor.ôas, que, apresentaram ma·

nifestações de pesar e que acompanharam o

feretro até, ca sua última moröda.'

Um agradecimento especial ao Prefeito
Municipal de Pomerode, sr, Má'riO Jung, ao

corpo diretivo do Hospiral e Ma'lernidade ,Rio
do Testo, de Pomerode, ao Rev. Pastor da
Comunidade, Evcmgéliciil Luterana de Jaroguá
da Sul e ao sr. Laudelino Pokrywiechi.

Outrossim, iiI!i)roveiram da oporlunidade
para convidar parentes, amigos e vizinhos para
o cultQ a ter lugar DO dill 28 (amanhã), às
7,38 hs., na Igreja Evangélica Luteràna fdesfa
cidade, culto em português.

'

Jaraguá do Su'l, Novembro de 1971

11'!l"""'!'!!'II!!!'!!II !!'!!!!'!__!II!!!! -!!!'o!!!s-e!!!n!!!Il:1!!!,t!!!a!!!d!!!o!!!s_!!!!!!! �

ANO ,Llrl

,

Estado de Santa Catarina

Edital de Tomada de Preços N. 05/71

I

Edital de Tomada de Preços \ N. ' 06/71
Hillns Gerhard Mayer, Pr.feiro Mu!nicipal de la

raruá do �ul, Estado' de Santa Cataritl(a. de confor
midade eom o estabelecido na Lei n .• 4.421 .de 21 de
janeiro de 1970, combinado com o de�r�to lei n,. 200,
tQroc'J público iii q'uem interessar possat que se acho
aberto olé o dia Oã de dezembro de 19{1, Edital de
tomada de preços, para a venda de U�l Retroésca'
vadeira com duas Caçambas, sendo um�j com capa
cidade de 8,3 pés cúbicos e OUfra um poucp, menor

pelo preço mfnim() de Cr$. 34.000,00 (TriD/a e qua ..

,
tro mil cruzeiros) para pagamento à vista; equipa
mento êste com poucas horas de serviço e encontran·
do·se A disposição dos iotereSsddos no Galpão des·
ta Prefeitura Municipal ,ara a devida apreciélção.

As propostal5 deverão ser apresentadas em três
vias e em envelopes lacrados, sendo o primeiro o da
proposta propria�lnre dita contendo o preço parö
pagamento à vista, e o s�gundo 'envelope deverá
conter ,os documentos exigidos =,ela Lei estadudl n.O
4421 de 21 de janeiro de 1970 'combinado com o de-
creto lei n.O 2QO;' ,

,

As propostas' serão recebidas 'pela Secretaria
desta Prefeitura Municipal de ]àraguá do Sul, a�t as

11,30 horas d,o dia 05 de. dezembro de 1971, e pos·

Jago Dupltj!
Satisfaça

.

seu,' desejo de.· possuir um
1

FUscAo 1500
.

I,
-

. �

'E, ao mesmo tempo, de aplicar seu

dinheiro em FUNDO DE INVESTIMENTO!

Participe d'a ,3.a Sél"ie' do
CONSÓRCIO J'ARAGUA VEíCULOS

,
\. .

II CR$ 160�OO'MENSA.IS

AGRADECIMENTO E
CONVITE PARA CULTO

II

II,

partici-

Instrumentos Música
Em Geral, espeCialmente
Gaitas e AC9rdeöes

CQmpl�to sortimento com,8 li 120 baixos'
Bandoneons - Pianos - Harmônios
ÓRGÃOS TUBULARES e ELETRÔNICOS'

Ouitarras e Amplificadores
Instrumentos p.ara Orquestras. Bandas e

Conjuntos Modernos:
Violinos, Violões, Bandolins e Banjos, Flautas, Clarineta.;
Pistons, Saxofones, Trombones, B�iXos e Bate.rf,as com

pletas,' Pandeiros, Chocalhos, Maracas e Afuchês,
Métodos, Cordas e Palhetas.

,

Enfim, tudo que:fôr. do ramo, V. S. encontra, para pronia entrega n�

Expedição "LYRA"
, ..

Musical de Paulo Kobs
Rua Jor,ge Lacerda, 242 - Caixa Postal, 59

São Bento do Sul Stlnta Catarina

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




