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15 de abril - Grandioso Baile de Rainha'
Bandlnha. Bandeirante .de Blumenau

,CORREIO DO ,OVOI
JARAGUÁ 00 SUL

Dirú9r:
I!!UOONIO VrroR SCItMÖCKBL

_________O--:r�g'-ã-O--d-e-m-;-aI=·CX' penetração no interior do nordeste catari_n_e_n_s_e �---1

Fu'odoção: .

A,t", Mille,
lmpreseo na:

So<:l..leJ. GrIlle. A'renIJ. LtJ••

Ano LIlI JARAGUÁ [lO SUL (SaDta Oatarin!l')

o Coordenador local de Educação, Prof. Aris

S·
O

d dAtO d P tides Manoel Gonçalves, acaba de dar à publicidade
Dele a e Ira ores rogresso um interessaOle trabalho sobre os estabelecimentos

poote tem 72 m. de com.

N
de ensino estaduais, municipais e particulares d(lS primento por 1,50 de lar .

.

.

a aemana que passou, Desde o dia 20 de feve'l ciedade
fará realizar nos muoiclpios de Jaraguá do Sul e Corupá, sob sua É

nOt,tClilmos um groto acon reiro a veterana Socie- salões do OIube Atlético }·urisdição. De acôrdo com o mencionado trobalho, gura. ponto de atraçll.o
leClm t I d A I P B d' f t T' turística. Quem não a vi

en o socio na Ira i· dade t radores rogres. aepe� I � .

es li �e Iro tomamos conhecimenlo do crescimento vertiginoso
cional Rio Cerro II. Richard so possui nOTa direção. �o ReI (KoDlgschles�en). d� nosaa população em idade escolar, fazendo.nos

sitou ou passou, deve

Masl e G u i I h e rmi n. Para presidente de honra anlr;oada pe!a Ban�lDha antever o que será em poucos anos o panorama
aproveitar a oportunida

Grützmacher Mus, com foi escolhido o sr. Gsral- Welss, de RIO NegnohH 'educllcional nesta Coordenadoriá Os dados oficiais
de para conhecê la.

pltlarlm no dia 1.0 do de / Weminghaus, para O programa obedece ao de 1972 revelam os seguintes dados irrefutáveis· At' t ê '1
corrente 08 suas bodas de presidente - Arthur Rode seguinte.desenrolar:13,30'

.

COlupa Jaul' do Sal 'lelal é er�el�a tPfn e f nSI

Ouro, em oliJbiente festivo e Vice, o sr. Haroldo hs reumio dos atIrado
. a pon e o a men e re-

'reunindo familiires amigó� Wolski Outros delltaca. fe� e associados na séde a)- N.o de eslobelecimentos 2t 52 76 constr.uída- sôbre o rio

e p,arenles. Por uma dessas dos nomes fazem p'arte social,' 14,00 hs. partida b)- N° de classes
, 1Ó� �6347 42?9Ó Jaraguá, ligando a Rua

c)- N.o de func. e professores <I " "2" d Julho à rua AngeCOisas da vida, mais pare da diretoria, aos quais da caravana para a resi. ti e. -.
ctn.do um Irole de 1.0 de

lapresentamos
os nOSS08 dência do Rei; 16,00 hs ALUNOS MATRICULADOS lo S�hlochet, no coração

abril, noticiamoa como cumprimentos. No dià 22 Inicio do Tiro Rei; 18 hs. a)- pré primário 22 150 112 da c�dade. A entreg� ao

I end o o casamenlo de de abril, a' veterana lO Encerramento do Tiro; b)- la a 4a série do 1. grau 1087 4.448 5.535 pllbhco deu se no dlll·9

prata, quando dtverlll sig 22,00 hs. Inicio do baile c) _ 5a. a 8a. série do 1. grau 602 2006 2608 de março de 1972! como
nillclIr li bodll de ouro. e 23.00 hs. proclamação d)- 111. a 3a. série do 2. grau 567 567 parte comemoratIva do

Nem por isao aa festivi- 'mina'Grützmacher) Mass, do novo Rei e Cavalhei- 1.11t 7.171 88823ldemarçodel972.Cons
�ades dtlXllram de se rta- estão em conslanles feli· r08. A partir do dia 15' Na oportunidade vale a pena apresentar aos

truída em tempo record,

hzar, para nosslI felicidade cidades duranie 50 IInos, do correlÍte haverá reser· leitores um interessante quadro compllrativo sobre o
I'\a tem a largura de 1,5!J

e tôdos apreciaram demais com seus filho. Iodos co va de mésss Da Chúrral- crescimento dos alunos nos últimos Ireis anos;
m, por 96 m. �e comprl·

• reunião aocial que a locados e p I e n a m e n I e caria Alvorada. 1970 _ 8.193 alunos malriculados ment.o, a ml\lOr ponte

bOda proporcionou. Por aluantes nll sociedade CII 1971 - 8538 _ acréscimo de Má alunos pénsll até então co.n1tr.ui.
ISII.o. eatamos aqui para ·a tarinense. Ao IIpresenlllr 1972 _ 8882 +- acréscimo de 344 alunos.

da em nosso mUDlC pIO.

rellflcaçiio, subsliluindo a mos as nosslls escuaas, I . Somos agradecidos ao Prof. Aristides M, Gon 0, "o óbraB, como se vê,bod d "Correl'o do Povo" "0

a e prllta pela boda tornamos a cumprir'nenlar çalves o fornecimento dos dados acimll que capaci
de ouro, significando que o feljz casal de ouro, com

I
um Jornal tam ao pevo deste município e do de' Corupá conhe feitas sem grande alarde,

os .nosaoa inuiro queridos votos de muitas e muitlls a Serviço do Povo cer o crescimenlO dos jovens em idade escolar, ma- stlrvindo à crescente co·

IImlgos Richard (Guilher- felicidades. triculades em nossos es!abelecimentos de ensino. munidade.

o D. E. R. ca,pricha
Um falo novo esla à ee esrreda eslá precária. De qúele dia ou da nolle, co

acrescenlar à censerveçäo ve haver o equilibrio, con mo queiram, a perrole do
da lllUill Estrada Jaraguá rendo ae jambern o que se Estado esteve

.

dando o

do ôul-Oueremtrtm - lorn faz em favor da região> A serviço, patrolanoo o Ire
ville. É murro do hébíto esirede, sabemos, oao é eho de Vila Nova até
crilicar se e- edmlnlstração da melhor qualidade. Últi Bruderlai e quem sabe eté
Estadual, com reflexos so marnente, multa coisa se mais. Parece exagero,

maslbre a Residênciéll de loto- fez pela sua melhoria, re é Il verdade. Trabalho no

vtlle, alegando se em de- mecademízandn II rodovia, turno da petrote. para que
sebone da edmíntsrreçâo: cortando curvas perigosas no dia seguinte o Iráfego
o pouco Interesse pela e alargando' as estreitas pudesse correr normalmen
única via estadual à lotn pontes. Pelo menos lern se Ie. Ceusou verdedelre su

vllle. Pois, por incrível noção de que o Estado vê presa ao diretor deste se

que pllreça,' alguma coisa' e procura erender aos re- menarto esre cuidado exe

neve esré acontecendo no clamos de seus usuários. gerado da 'Residêncin de
cenário Estadual no que Pois, bem, 3a.-fi!ira úhíme, [olnvllle. E os quest 80
concerne à conservação dia 4 do correnre, obser estudanl� jarilguaense que
das rodovias. Daf a n·eces vou-se algo diferente. Di c u r 5 a m faculdades e!11
sidade de se destacar tdis zem outrou observedorea loínvtlle, tiveram um Iran.
atlvldades. Não se deve que já tem acontecido mets. quilo rerôrnc à Jaraguá do
desancar o páu,.quando II vezes. Seriam 23,30 h. da Sul Nora 10.

Temporal devasta 'inferior Jaraguatnse
o remperel que se aba., ülnmos 50 enos, as águas

I
rern concluldos em Ireis

teu DO dia 29 de Março não chegaram ao nível do semanas.
de 1972 sobre Jaraguá do dia 29 de março, levando
Sul, detxou um saldo de em SUIl fúria tudo que en- A atividade privada tarn
selador de danos pare a contreve pela frente Don bem sofreu sérios danos,
municipalidade e pere os res inteirl!s sumiram do com os pasto, completa
lavradores das regiões de mapa, Cerca de 160 a 170 mente enlameados, preju
Rio Cerro, Rio da Luz, barreiral! fecharam esrre dicando os animais que
Garibaldi e parte de Ne 'das, obrlgendo ao rreba- aH normalmente pesrevam.
reu Ramos. Forlea chuvas lho Incessenre de miÍqui A propriedade do sr.

cairam nas mencionadas nas e tratores parll remo Kreulzfeldl e seu engenho,
regiões, cauaando verda vê las. silll na Sohnstife, viu rom
deira devaslação, com um pida II barrllgem e lJS ödu·
lIaldo de 16 pontes destruí· A municipalidade fez um loriS, lIanificando o arroz
das e ii maioria das estra levantamento dos danos que se achava no. inlerior
dill ficarllm em petição de causados à administração de aeu estabelecimento. A
miséria, apenas aparecen· publiclI, estimada' de Cr$ ação da nalurl'sa deixou

d� o barro e pedras, aem' 100.000,00 - cem milhões um saldo dufavorável nes
slOal do m .. ,adame que aDligos. Turmas de Iraba te começo de 1972, preiu
C�bria OI Citlldlls vills pu

Ilhadores
dll Prelei!url to dicando o �ndamenlo nor

bhcaa. No Rio da Luz, no ram concentrödos nos lo· mal dos tr�balh05 progra·
Salão Bllrg, a populaçiio cllis para a recuperação, mados pl'la ·municipalida·
lem comentlldo que nos devendo lais trabalhos se- de.

Bodas de Ouro

Sábado, 8 de Abril de 1972 N.O 2 678
Fundado em 1878 '

Emaactpado em 193'

FOTO DO FATOA

A foto mostra um novo

I
de atração turfstics II pool", pênstí fni construída

aspecto da ponte pênsil ambiente de e n c o nt r o pelas duu municipalida
sõbre o rio ltapocú, li dos moradores na8 tardes des, com 67,50 m. d'�
gando a Rua N�i Franco I enst.JH.raOIiS, ",,,gerilldo comprimento e uma lar
- Clube Atlético B".. um gnstoso banho de rio. gurs de 1 50 m. - Gran

peodi - à Rua Cé!. Proc A atu-I administração des festejos essínalaram
Gomes de Oliveira. Oen. teve um cuidado

el'peci'la
inauguração, c o m a

renas de pessôas passam ,8,1 para as comunicações. comparênela �as aut�ri
dlhri"mpllte de um lado Ern lU de out U b r U de dade8 dos dOIS muulcí

para our-o, encurtandlQ 1970, foi entregue ao oü- pios e deputados da re

a8 distâncias que, nor· blico dos municípios de gião.
maio snt!', eram feitas Jaraguá e Schrnader a

através da ponte:Abdon ponte pênsil que liga ns

Batista, em pleno centro doil! municípios, geral
da cidade. A .ponte pên; mente prejUdicados quan.
sil Alfi edo J. Emmendoer- do das periódicas chei!l�,
fer recebeu um acaba· impedindo a pass!lgtlm
mento especial, transfor pela ponte baixa, na aI·
mando o local em ponto tura da firma "Jarita". A

A segunda ponte,
objéto do clichê acima,
foi construlda sôbre o

rio. Itapocú, ligando. 8S

rU8S Nei Franco e José
Salai. Foi inagurada com

uma éhopada, no dia 31
de março de 1971, para
"ati�fação do público que
liplaudiu o interesse da
muoicipalidlide' em favor
das reiovidiclSções do
povo que dela necessitll,
p a r 8 SE' 10comover..A

o ensino em nosso meio
,

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- Sr. Migut'l Schwartz;
- sr. Alfredo Müller;
- .rta, Elfi Seidel. em

Corupá;
- sr. Guido Mundstock;
- Jovem Hélio Meyer'.

em Curitiba.
-

Fazem anos Amanhã

Edital de Letlão
o Doutor Alcidll dOI Sintol Agailr. Joiz. d,

Direito di Comarci da JaraiJ06 do Bol. Eatado d.
8anta Oatarína, nl forma da leí, etc.

Laranjeiras, Psoegueíroe, Convidamos os 8rlf. Acionistal desta Sociedade Faz Saber a todos ,quintal ••t. adita,I,. co� o
Kakiseiras. Macieiras. Ja- a eomparecerem à A&sembléi� Geral Ordiniria. prazo de dez (10) dias••irem ou �êle ncnoía �19t•
boticabeiras, etc. Roseiras à reahzar se -no dia 28 �e abrtl do corrent� a�o rem e ínteressar possa. qOI no dia 17 de abril p.
Dahlias Oamélias Ooni- às a horas na Séde SOCIal. a Rua Pres, Epitácío ,indouro, às 10.00 horas, em frente à porta princi
feras. Palmeiral, �tc .•

atc'l
Pessoa, 2!188, a fim de deliberarem lIôbre a seguín- pal do Edifício do Forum, aerãp arrematados em
te Ordem do Dia: .' .

leilão. 08 bens penhoradoa à executada HafermanII'
PECAM OATÁ.LOGO a):Di8cu8s�0 e .aprovaçAo. do bal�nço' geral. & Cia. Ltda ••�,na aoão �ec.uii,a q'dá lhe mova. fir·1

relatório da diretoria e demals doeumentos rofe- ma Instituto Bíochimicô S.�. Paulo Proeno•• e abaí-ILUSTRADO rentes o exercício de 1971; xo deseriminadoe: ,,".
b)EleiçAo do NOva Conselho Fiscal e fixacão .) - pina MAquina de, Esore'er. maroa R,·

dos seus honorários; mington.Ra.nd. dá cõr, .J;)re�al�' J..aliada �m, ,ar$ 180,00
o)Outrol assuntos de interêsse locial. (oento e oitenta orozeiros). .

.

A Dlretoría b) - Uma Oama de Oamp,áDha; marca Sam�i.,

Soper, com colchão <Je flocos de espuma de corc:::::::oc:::>�<>c:::::o ATillo-Acham-se à disposição dos Srll. AcioniF
azul, avaliada em Or$ 85.00 '(oitenta e cinco eruseí-

';====�================;II tas. na séde da emprêsa, os deournentos relativos
ras). .

.

S O C I A I S ao Art. 99 do Decr. Lei 2627. de 26/setembro/194U. A venda em leilão .erã feita a quem melhorl========
oferta fizer. Em virtode do qua. Jcom fundamenlo

Aniversários I Dia 13 Registro Civil guá do Sul. domlcíllada no art. 15 e seos parágrafos. dá L�iN. í47�. d,
e reetdeute em RUII Ioín- 18-07,1968, que dispõe sõbre a8 dopl�oat8B. ,fm ex·

Faeem anos hoje
- Sr. Bernardo Grubba Aurea Müller Grubba, (:ficial ville, nesta cídade, filha pedido o presente edital. qoe serã afixado no 10cIIJr.; do Registro Civil do r.Dis- de Alvino Leopoldo Ger. de costume e publieado na imprensa local. Dado.
- ara. Olga Wacker· triro da Comarca de Jaraguá mano Eggerl e de Adelill passado nesta cidade de Jaragoi d? Sol. 1108 vint.hage, em Rio Cêrro; do Sul. Estado de Santa Tribeas Eggerl. dois dias do mês de março de mil novecentos e
- sr. João Linhares Catarina. Brasil.

setenta e dois. Eu. (a) Amldeu Mahlud, e,sorivio, o suba-Medeiros. em JoinviUe; Faz Saber que comparece- Edital n, 7.718 de, 44/72 crevi.
. .

- sra. Erica Horbs ram no cartório exibindo os
(a) Alcides des Santos Agoiar. Juiz de DireitoKarsten; documentos exigidos pela ler Elmohr Hornburg e

A presente cópia confere com O ortgmal; dou fé.
- Rosílene, filha do afim de so habilitarem para Irene Piske'

Jaragol do Sol. 22 de março de 1972Sr. Günther Rosder, Iílm casar-se: Ele. brasileiro. solteiro, -

o E.scrivão. Mahfod Amadeu
_ Sr. Ewaldo Bernar. co.:.u��: Noberto Rowe. EdilaJ n. 7.77b de 29/3/72 lavrador. nalural de' Jara·

r;;1i>"'
. It --.e --.o��'-c!'r�do Schmöckel. em Cuti-

Dia 14
Luiz Schmill e �eus�d��leS�� d�i�ic��a�u: DP.-;einOl�O M�.apa 1tiba;

.

Iris Sasse Vilória. neste dislrilo. filhoJúlio Schener; - Sr. Paulo Wunder Ele. brasileiro, sOlleiro'l de Vitor Horoburg e de.'
.

II "'DVO"-" "'DO II- Sra. Alice Airoso lich; . operário. oat�flJI de Jaraguá Berla Horoburg. } L!I. _.....

..Schwartz; - sra. Nair Airoso Les do Sul, domiciliado e re. Ela. brasileira, ,solteira. ,- Cezar Luiz Schia· cowiez; sidenle Da Rua Joinville. do lar, natural de Jaraguá ) Escritório ao ladO da Prefeitura,chet. - Ilr. Ary Buchmann; nesla c i d ade. filho de do Sul. domiciliada e resi·

L
'

Dia 10
- sra. Ida, esposa do Fridolino Schmill e de denle em Rio dll Luz II.

�� =G� ��" SU.....L�/_=�...

sr. Ricardo Bürger;
.

C a I a r i n a Zimmermann nesle distrito, filha de Fre·
�-�..__...,.""C-",

.

- Sr. Lauro Voltolini. - sr. José An tOn i o SchmU!. derico Piske e ele Gertru.
em Curitiba; Campos. Ela. brasileira, solteira. des Glasenapp P�ske. MARISOL S. A. • Ind. do Ves+lua'rl'o- sra. Maura Dirce Aos anivel'sariantl's os no lar, nalural de JllraguáMascarenhas Schmidt. em cumprimentos do Correio IJo Sul. domiciliada fl resi· Edital n. 7.779 de 4/4/72 C.G.C.M.F. 84429752/001Ouritiba;.. ,do Povo. denle em Ilha da Figueirll.
- sra. LiDa Prestini

_---------, nesle dislrito. filha de Her- Cópia do Edital de Rio Edital de ConvooaçãoTomelim, em Itapocuzi- berlo Sasse e de Hilda Negro - Paraná
Assembléia Geral Ordinárianho;. ."Correio do Povo" Friedel Sasse. Nelson Luiz Schmilz e ,

- sra. MatIlde Zapella Odeie Kllhlow
favanello. em Itapocllzi um Jornal Edital n. 7.776 de 3/4/72
nho.

Dia 11
- Sr. Edgar Schmidt;
- sr. Pt'dro Zapella.

em Ilha da Figue�ra;
'- Ir. Hilário Baratto.

Indulltrial;
- sr. Fritz Mllier. Bar

ra do Rio Carro;
- menina Milene Fis

cher Martins,

ENDERtÇO:
Caixa Postal, 19

AvenIda Mal. Deedere, 210
Jaraguá do Sul. S. Catarina

Leopoldo Seidel
- CORupA -

"COHHflO DO POVO"
��

Metalúrgica JoãoWiest S.A.
. MUD A S OGOMF 84430768/001funda,õo: flrtul' Mul/er - 1919

Edi 1 d C
-

, .

F,.",.,.. • O,,,•••/lt.'. ta e onvocaçaoEmprêsa Jornalistiea
"Correio do Povo" Lida.

• 1972.
Diretor

" �ng!nio v� Scbmöckel

ASSINATURA:
A�ual .••• CrS 15.00
'Semestre • . • CrI 8,00
Avulso .' • • • CrS 0,30
Número atra�ado CrI 0,50

Ele. brasileiro. solleiro.
marcineiro. oalural de Ja·
raguá do Sul. domicililldo �,__-.r""' .���
e residenle em Sanld Lu r;Zla, nesle di'Slrilo, f;lho de

II)) lO' d poRobe�IO Wehrmeisler e de
.., r lUln 71

�Leocadla Gaulke Wehr ,r o Il�
meIster 1 .--..,.......;.----------

Ela, brasileirli, solleira. ADVOGADO nos fOrol de
do lar, nalul ai Je Jaraguá SAo Paulo _ Guanabara _ Eslado do Rio de
do Sul, domic,liadli e resi,

Janeiro _ Brasma.den Ie em hapocusinho, nes Processamentos perante quaisquer Mi.g IfIC'l'In==''' x , , " \ -( c ,

� Ie dislrilo, filha de Raul
nil!térios, Autarquial e Repartições públicas6' :� Heher e dfl Olga Lindner
em geral.

I:: Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta !:.�
Hefler.

.

Escritório Centra!.
� E para que chegue ao co· Avenida Franklin Roosevelt. 23 - Grupo 303

'I nhwmento de todos mandel \ (Fone: 52·t894)

� o r M oac II:r Can ter � ����:���:;:���::; z

�O-d��::I: GUAIIABARA
� • .: � ;��!�n;���r�e�ll:i:·ai�: ;:::=.:::.:.=.:...:.::..:...-=:.:.-�---_.---_,

I.; CODsuitas 'no.�:.HQspital dSijo Josêll< ': t�E�'�%t�� GRUBBA Elo�.�.!' !'d�D;��a��I�IBA.8 �l registrado nO CORE do �R. deseja re- ;

li.' to'"das te'"r"as·e qUl·ntas-fel·raspela l.l presentar firmas desta CIdade naquela :C y l VENDE-SE CAPITAL à base de com.isB?es. Favor

� 'manha- ·�.·.'.·da·S' 7,30 a's' 12 'hora"s' i'� m�:IJ"P��C�����m:.s��:��
I
dirigir-se ao sr'l A.�9�· da SIlva.

, 1r' '1 inoxidáveis. em ;perfeilo Oaixa Poata. 1 .

�1 ,:.� c "oK} :." 4' ;, , \., ::., ; , � .1 es�!��r neslll Redação. ·....;.. ._C_U_R_T_�T_I_B_A_,-_._P_A_R_ANA;

r.

a Serviço do Povo Renaldp Uecker e

Isolde Ruediger
Ele. brasileiro, solteiro.

mOIarista, nalural de Jara·
guá do' Sul, demiciliado e
residenle em Jllraguá 84.
nesle dislrilo, filho de Emi'

/iO Uecker e de Frieda
1ensk� Uecker.
EIII. brasileirll. solleira,

industriárill. nalural de Ja·
raguá do SuJ, domiciliada
e resideole em Rio Cirro,
oe�le dislrilo. filhll de Ri
cardlD Ruedlger e de Mioa
Alsleben Ruediger.
Edital n. 7.777 de 3/4/72

Ele, brasileiro, solleiro.
cirurgião denlisla, nlilural
de !araguá do Sul, domi
ciliado, e residenle neslll

cidade, filho de Valdemiro
Schmilz ti de Hildegllrd
Leutprechl Schmilz, .

Ela. brllsileira. solteira.
do lar. nalural de Mafra.
neste ESllldo, domicilillda
e residenle em Mafra. neSle
Esilldo. mha dfl Carlos
Erneslo Adalberlo KahlLw
e de Lidia Kahlow.

Pelo 'presenle edital d'e convocllção, são convi·
dados.os Senhores acionisills a reunirem·se em assem

bléia geral ordinlÍrhi. que será rea!izllda em o.ossa
séde social às 9 (nove) horas do dIa 28 de abrIl de

1972, para deliberarem sObre II seguinle
Ordem. do Dia

t) - Leitura. discussão' e volação
_

do rel'lório
da direloria. balanço. ,eral •. demonslrllçao

.

dll conlll,
de lucros e perdas e parecer do conselho fiscal. refe' .

renIes ao exercfcio encerrado em 31 de dezembro de
1971;

,

'

.

2) - Eleição do conselho fiscal e respecllvos
supltnle!!;

3) - Fixação dos honorádos di direloria e

conselho fiscal;
,

4) _ Assunlos de inlerisse social.
A V I SO

Acham se à disposição dos senhores acionistall.
na séde social desll sociedllde. os documenlos a que
se refere o arlillo 99. do Decrelo·Lel n.O 2.627, de
26 de selembro de 1940. ,

Jaraguá do Sul. 4 de abril de 1972 .

Pedro Donini. Diretor GerenIe

Dia 12
- Sra. Alana Bosham

mero Estrada Jaraguá;
- ar. Adolfo Heon,

Vende";'se
Terreno·

Situado 9 km. do centro
de Corupá. na Estrada
Nova Corupá à Silo Ben
to, tendo 10 a 12.000 m2.
altitude cerca 800 m�tros
própria para construçAo
de casa de veraneio.
Informações com li Sr.

Kurt ij:illbrecht. Oaixa
Postal, 7 Oorupá,

Henrique Hardt e

Marli Edil Eggerl

Edital n. 7.780 de 4/4/72
Sabino Wehrmtisler e

Anélia Heller

Certificado Extraviado'
Ele, brasileiro, solreiro.

joalheiro. nalurlll de Gua
rllmirim. nflSle ESlildo. do
miciliado e rellidenle em

Timbó, oeBle ESlado, f,lho
de Osvdldo Hardl e de
Fridll Kuchenbeck Hllrdl.
Ela. brasileira., solteirll.

balconisla. nillural de Ja�a

. Eu. HillOD Malhis. brasileiro, cllsado. motorilill.
residellie e domiciliado neslll cidlld� de Jaraguá do
Sul, nesle Eslado, declaro para os devidos fins que
foi eXlrllviado o cerlificlldo do cllminhão Ford F-600.
aliO ,1960 cllpaeidllde de.6.500 kg•. Placa - 85.
0303. Cor verde mllrfiin.

WGA - Jllraguá do Sul, 22 de março de 1972
HIGON MATHIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO 'SA8ADO PÁGINA �

Melalúrgica João' 'Wiest S.A.
_ ..

cgcmf 84 430 768/001

•.

j 'R_elatório dfa Diretoria
,',.', I' � V (.

,
t-;', I. lo' l(; I

Em obedíencla lOS dispo_sitivos legais e estlllutários, submetemos à eprecieção de V, Sas. o reletörlo dlls IItividades da emprtsll' durante o exercíclo de 1971 e

o Balanço e Demonsrreção de Lucros e Perdas, levenrades em 31 de dezembro de 1971.

1 - aspectos finaM.�iros ';;-.lI!;, "� c:
.

, n - -

( t,
Em assembléla geral extreordlnérla de 30/6/71, eumentemos n/capillll social parll Cr$ 410 000 00 e obtivemos autortzaçêo paraum Í1'ôvo eumento em dinheiro
paro Cr$ 2000000,00, quantia que será mets compatível corrr oa volares I'.ellis de n/9tivo, imobili�af:lo. e tjlmbém pare o desenvolvimento dos nn/negócios. Esta
mos _rrllblllhan.do apenas com 3.00/0 de n/�e.lIl capacidade de produçãe, e o referido aumeóto im dinhefro n'ba permínré atingir capacidade plena, com a aplicação
do citado capital na forma abalxoJ

') _ :,1' '. I "

,

.

15,10% em aqúisiçã'o df méqulnas' e equipemenros
�2,Ot% ampliações no parque lndustrlel .

62,89% aquisição de matéria-prima.
O primeiro aumento efetuado, proporcionou uma bonificação aos ectomstas de 43,4%, já di�lrlbuida.
O lucro apresentado no presente balanço ainda é pequeno. Todavia devemos considerar o perlodo de recuperaçêo pelo qual a emprêsa está paesando, e III

imobilizações técnicas efetuadas no exercício. Mesmo assim, sôbre o ceplrel social médio do exercício ti lucro liquido atingido. foi dev23%. �

- 2 - aspectos índustríaís e de mercado
Del!envolvi�ento com técnica própria um nôvo modelo de silencioso, o qual, com bastante si!ltisfllção vimos sua total aprovação no conceito naclonal. Tretern
Ie de SilencIOSOS compactos, tipo esportivo pera veículoa de passageiros de produçäo brestleíre. Säo, comprovadamente, de alia durabilidade e desempenho,
co-r excelente acabamento. Uma espécie de elleacloso rotelmente diferente dos modelos convencionais o que em outras palavras poderíamos chamá-los de
inéditos no Brasil. '"

'

Dildo as ssjcarectertencee.reerão sendo ótimameote aceitos pelas melhores revendedoras de veicul�s I casas especializadas. Com tel produto, conseiuilllos atin-
gir uma linha de cllentes ainda meís sofisticada. \

-

Ademais, conunuemoa.a atuo!izar n Iinh� normal de Iabnceção, com a produção dos mais modernos escepamentos para os últimos lençementoa 'das auremobí-
llstícas. Em linha paralela, deixamos de produzir os itens já cansados pelo mercado. " •

Talvez por tudo isto, e em que se pése ainda o fato de que estamos vendendo somente de alguns Estados da federação por falia de maior produção, vemos
cosstamemente n[marca sendo dísputade em regiões onde não' mantemos representantes. Além disso, engerlnhamoa para pequenas exportações, mercado o QUAI
brevemente ampliaremos n/partici'pll�ão, entmedos que estamos pelas propostas do exterior que nos .chegem. .

.

3 - aspectos admínístratlvos e gerais
Uma emprêsa como II nossa, com 24 anos de ex stêneta, já travessou inúmeras dlflculäade. É njobletivo reconsolidá-Ia definitivamente em

.

têrmos flnancetros,
treneíormendo-a em ume indústria elremenre rentável.
Com rõdas as medidas fornadas nos setores edmlntstreuvo, técnico financeiro, e outros aliados II u� plenelemenro geral, criterioso, esperemoe n!lndependênci'll
fin1lóceirD ainda êsre ano. Dai pllrD a frente, cresceremos de a()ôrd� com a necessidade' d.o mercado de auto-peças, por, sinal em franca expansão .tualmeote._,
Com, t,ô.d.�1! as crises que passamos, emendemos de suportá-Ias sem nos desfazer do imobilizado dfl ernprêsa. Isto em parte demonstrou a confi,9nça que' terpos
no negocIo, "

'o '
, .

.

O prédio de a[propriedade atuelmente locado ao SAMAE, localizado II Rua Expedicioná�io A. C. ferreira 103 desta ddade, brevemente será parclalmente riror
mad� de uma menetra 'que poseibílue m.ais dois ou três inquilinos, aurnentendo desre meneira il renda m�l')sal de aluguél, e enriquecendo o pâmrnônío �a-emprêsa.
Mantivemos no decurao do eno de 1971. vários conréros diretos com clientes de maiores potenciais de co'ibpra. e com êles estabelecemos um atendimento au

rométlco de entregas, melhorando deste forma pere o comprador, "no que tange II ponrulIÜdade de enHegll, e parI! nó�, a Itacilidade de. programação de produção
e economia da visilll de representllntes.

.
•

Aind'iI sôbre o aspecto adminislrlltivo, descobrimos uma maneira de industrializar os retalhos de n/matéria prima, trAnsformllnqo· os .em componentes de maferial
de embalagein. J

.1

'.
., ,

'

4 - expansão e con�iderações fináis
Os prognósticos para o próximo ano parecem-nos Javoráveis em razão da continuidade do progresso nacional. notadamente da expaneão das Indútrial automobillsticas. S01I\08. uma,
emprêaa que está relativamente atrasada. mas que efetivamente chegará na}rente em têrmos de rentabll!dade, ae nada flllhar quanto aOB DI!/obj_etivos..Encerrando, queremos deixar aqui consignado oa mais vivos agradecimentos ao n/fundador, o Sr. Joio Wiest Jr., que como empresá]'io de,larga vislio li técnico aballsado, fabricando
ss/próprl8S máquinas, construiu 'um empreendimento o ,qual hoje. a cada hóra que passa. lorna-se.mais promissor. A êle, que atualm'ente é membro principal de 'n/Conselho Fi8cal,
externamos além de nn/agradecimentos e admiração, o n/grande respeito.

' • .
.

' " ....

Igualmente agradecemos aos nn/acionlstas. aos Orglos do Poder Pt1bIlco. aos Bancos, aos' nll/colaboradores, técnicos. empregados e principalmente. com destaque. 'a08 nn/fornecedores
que, na medida�do posslvelJ aempre têm nos ajudado a dar, mesmo 'em modestíssima escala. n/parcela de contribulçlio ao desenv'ólvimento,. da Nação, admlIlstrada ,de uma. fllrma
que multo nos inspira e anima. .

" "
, . �

. 'Jaraguá dó Sul (SC), fevereiI'O. 9, 197Z" ;; () t,

Jam,IrO Wieat, Diretor, CPF Alleu T. Garcia. Diretor, CPF Jairo Wiest. Diretor, CPF Ademar H. O. Furtado,' Diretor ,CPF

Registrada na �M. Junta Comercic.d do Estado sob n. 26056,
Cópia do Balanço encerrado em 31 de deze�Dro de 1971, transcrito às' fls. 232

"
.' Livro, Diário n. 13, registrado sob 'n. 12293

II ,1 I ,t;

'A!TIVO P,ASSIVO

':'{(
Senhores Acionistas

, t'l

Imobilizado'
Im6'eil
Conllruçõe. e Benfeitorias
MAquinai 8 Pertence.
Ferramentas
In8talações Elétricas
M6.eia e Utenaf!iOI
Veículol II Acess6rios
CaUÇÕ"1
Realizável a Curto Prazo

Duplicatas a reoeber· ,

Dsyedotel Conta Capital
Adiantamento Comillõea
Degedora. Di,usol '

Almoxarifados: '

M'It6ria Prima
Mal6ria SecundAria
ProdutOI Manufaturado.
prödU10. ·SeBli-AcablldQ8

, Realizável' a Longo Prazo
1'hu108 a receber

' '.

Thulol àe rendu
'

De"doreR di,ersol

" �iaponibilidade /'

r
&'11[a . I .1 I

Bancos,;, l
.

Resultado .':Pende�te
Di'enos .. "

Contas de CompensaçãoSaguros Contratadoll

�çõe8 cauoionadn (Diretoria)
!tulos em eobrançaTUulos caucionados

Bens em garantia
Total Geral do Ativo

I "

'\
" �

d

I

1

,11
"

"1

:J '·11

..l
68.670.96
1122'7,71'
385896,18
420U.7)
6192,50
9.1l19,38
7.195,59

79.00

"

"

,,' 593 506.!l9

"

'.'

630,071,7'
7,

U,119,05

. ,

t8405.65,

�FS7,aij

639.625,18
1.975 565,26

, "

I'J .

'.

t' '.
I'

"

n

e 233 do

I" '"

4'10.000,00'
f ,"

j't i
132292.85

, tl�"
I'. �

88,110,'2 !4 'oi I, "
" 5.415,77 " 63ij�79,04

..

" '

257,607,91
'

170189.60
4��897,513810Q.00

�

311U8S.50
81,050.00
30066,34
3.271,50

20.738.67 '

4.954,,13
109874,20
1718�,40

,(; I' 1 951.99
4.725,98
3454108

Nãó1 Exigívef>
C8pital Social )

�uß�OI!< pi'ersol � Credores p/aum,ntol(de
(Japlt8l q {I . i "

Provisões
I'

\
Fundo de depreciação
FJodo de reserta p/dnedo.res4du,idosol
Exigível a Longo Prazo

Títulos s pagar: .

Valor parcelado
Impo\!tos parceladOS
Contu !corl'sntu crejoral

Exigível a Curto Prazo

255301
5852,6�

fI

,

627,3735

400000,00
800,00

26080.00
16389438
'8850,80

142 883,70
17070,18
38i8,96
16.313,26
21.456,91

.

8118,56
24471.96" , 23U,63,p:

Fornec;edóres
DI! Impostos
Salários a pagár
Duplicatas deloontadal
RepreBent�te,. l'
Aoionistas .c/correnttll
TUulos' a p�ar

Compensação. ,

"

Contratos de Segurol
"CauQões d�' Diretoria
'JEnc;lolso p/l1obran'Qa de tUplos
Endo.so p/oobr. ·ouO. dI' titulai
Ppnhor indlJ,lltrial

"Tota)O'Geral d9 Pusi,o

.Jarsgu6 do SuÍ. (S,�, 31 di; ,dezemilro �� �971.
Jamiro Wiest - dirêtorj cpf 004 368 79�
Jairo Willst· diretor, opf oor; 337 2�

Alfeo Taroilio Garcia - direlor, cpf 005 719 701}
Ademar Humberto de Oliveira Furtado - dir.tor, cpf 112 919 359, cro IIC 424,9

1/
t ••

y

Õ _\,_ •

400000.00
800.00

26080,00
163894.38
4885080

"

639.6n.lS
'i 975,565.26

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORR810 DO POVO 5AßADO - 8·04-72 PÁGINA ..

Delloßstra;ia da clata de 'Iucrls e perdas, refer'lite o balaDGI geral elcerrado a 31 de dezembro de 1971
Contas Débito Crédito

Despesas de OODlumo e fabrioaQão 506 161,43
Despel" Adminiltratival 166.291,15
DelpellS Co�eroiais 77.386,90
D8Ipe.as Finano,iraa, despesas e/descontos e outras 122,402,81
Despelal Tribut6riu 40271,74
'Resulla,do eôbre .endas e produção
Reeeita finBnceira e outraa

Lucro Operacional
'

,

Provísãc p/devedoru dueídoaoa, variaQiio para I} maia
Besultado do Exercício

.

Jaragu6 do Sul (SC), 31 de desembro de 1971
Jamiro Wiel' :.._ Diretor, cpf 004 368 799
Jairo Wies' - Diretor, cpf 005 337 269

Alfeu Tarcisio Garcia - Diretor, cpf 005 719 709

Ademar Humberto de Oliveira Furtado - Diretor, cpf 122 919 �59, oro so 4249

PARECER DO CONSELHO FISCAL
OS abaixo assinados, msmbrea do Co�.,lho Ftscal da Metalúrgioa João Wiest S.A., após e;uminar o BalanQ.o Geral. le9Bnt�do. em 31

1971 e demais contas relativas ao exercício encerrado naquela data, recomendam sua aprovação pela Àssembléla Geral doa ÀClODlstas,

Jaragui do Sul, 09 de fevereiro de 1972

1.732,01
64.374.55

de d81embro de

Reiner Alfredo Willie !ldo Piasera João Will' Jr

Estado de Santa Catarina

Prefeitura M�nicipal de Jaraguá do Sul
I

Art. 2") - Esta lei entrará em vigor ne da
ta de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, 29 de março de 1972,

Eugênio Strebe, Prefeito Municipal, em exercício

Concorrencia Pública N.o. 01/72
AVISO

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
torna público, para eonheelmento dos interesaados,
que receberá propostas até às 11,30 horas do dia
02 d� maio de 1�72, para concessão e exploração _

A p!,esente leí fo! public,:da n�sta Di!etoria
de díversos servrços no Mercado Municipal. de E.xpedlsnte, Educação e Assl8têncla SOCIal, aos

O Hdital encontra se afixado na Secretaria 29 días do mas de março de 1972.
da Prefeitura Municip'l.l, à Annida Marechal Deo João Mathias Verbinenn, Diretor
aoro da FODBeca, 247, onde serão prestados os ,.nlelolarecimentol necessários. V

Jaraguá do Sul, 04 de abril de 1972.
Eugênio Strebe, Prefeito Municipal, em exercício

L EI N.· 340
Autoriza o Chefe do Executivo Municipal a

receber por doação diversas. áreas de terra nesta

PORTARIA N ° 08
cidade.

.

, . . EUO�NiO STREBE, Prefeito Municipal de Ja-
O Prefeito MUlllclpal de Jaraguá do Sul, Es raguá do Sul, Estado, de Santa Catarina, em exer

tado da Santa Catarina, ein sxercícío, no uso de cícío, no UBO de suas atribuições.BUIlS atríbuíções, R E S O L V E:
,

. Conceder licença em prorrogação:
D, acordo com os artigos 125, 135 e § 1." do

artigo 128. da Lii no 4425, de 1602-1970, adotada
por esta Municipalidade:

A Odete. Barotto . Selai, ocupante do cargo de
Professora Padrão "0-7 do Quadro Único do Mu·
níçípío, de noventa (90) dlas, a contar da presen-
te 'data.

-

Oomuaíque se, Registre se e Publique se

Jaraguá do Sul, 04 de abril de 1972. .

Eugênio Strebe, Prefeito Municipal, em exercício

Faço saber a todos os habitantes .deste Muni
eíplo que a Câmara Municipal de Vereadores
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. I:) - Fica o Chefe do Executivo Muni

cípal autorizado a receber por doação as seguín
t�s árl!a8 de' terra sitas nesta cidade. que se des
tfllam à ebertura de uma via pública entre as

rU8S 173.e 175: De Ermínio Auacleto e sua mulher
123,20 m2, de Angelo Pereira e sua mulher 251,30
m2, e -de Cláudio Derettí e sua mulher 140,00 m2.

DECRETO N. °
.

231
Art. 2.°) - Esta Ieí entrará em vigor na data

de .SUIi publicação, revogadas as dtspostções em

contrário. '

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Es-
tado de Santa Catarina, em eXércício, 00 uso de Palácio da Prefflitura Municipal de Jaraguá
lua8 atribuições e na conformidade do permitido do Sul, 29 de março de 1972.
no art. 6." - I, da Lei n.O 325, de 1.0 de novem

bro de 1971, O Fi C R E T A:
Art. 1.°) - Fica àberto por conta do exeils

lO de arrecadação do corrente exercicio, o cré
dito suplementar do Cr$ 8.000.00 (oito mil cruzei
ros), pera reforço da' dotação 3.1.1.1.03/112, do or

çamento vigente.
,

Art. 2.°) - Elite decreto entrará em vigor na -

data de Bua publicaçiio-, revogadaB as disposiçãel
em contrário.. .

Palácio .d� Prefeitura Municipal de Jaragüá
do Sul, 24 de março de 1972.

Eugêl)io Strebe, Prefeito Municipal, em exercício
Publfcado o presente decreto neBta Diretoria

de Expedieote, Educação e' Assistência Social, aOB

2' dias do mês de março de 1972.
-, João Mathias Verbinenn, Diretor

eugAuio Strebe, Prefeito Municipal. em exercicio

A prePente lei fol publicada nesta Diretoria
de Expediente, Bducllçl10 fi Assistê'lcia Social, aOB
29 dias do mês de março de 1972.

.

João Nathias Verbinenn, Diretor

LEIN.0341
.

. Aut�r.izlj o Chefe do Executivo Municipal a
receber por doação área dI! terra sita nllsta ci
dade.

EU01!:NIO STREBE, Prefeito Municipal de Ja
ragui do Sul, Estado de Santa Catarina, em exer·

cicio, no UBO de 8ual atribuições.

Faço saber'a todos os habitantes dellte· Muni
cípio que li Câmara: Municipal, de Vereadores
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.0) - Fica o Chefe'do Executivo Muni
cipal autorizado a receber por doação, uma área
de terra contendo '(,23 m2, de propriedads do
sr. Felix A. Julião e liua mulher, situada na loca
lidade ,de Jar�guá EBquer.dô, nesta cidade, ocupa
da pela '1'ua 8, Joao Januário Ayroso.

-

.

. ,.
,

Art. 2.0) - Ij:dta lei entrará em Yigor na data
de SUh publicação, revogadas aI' disposiçõ.lls -em
contráJ;'io.' .'

,

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraghá
do Sul, 29 de março dI! 1972.

Eugênio Strebe, Prefei,to Municipal, em exercicio

L EI N.o 339
Altera ai épocas. do recolhimento daB Ta

xas de ServiçoB Urba,noll e Impostos sobre a Pro
priedade . Imobiliária Predial" Territorial Urbana,
no corrente exercício. "

EUOENIO STREBE, Prefeito Municipal de Ja·
raguá do Sul, Bstado dê Santa Catarina, em IIxer

cício, no uso de su�s atribUIções.
Faço s.aber a todos 08 habitantes deste Muni

cípio que- a Camara Municipal aprovou e eu Ban·

Iliono a seguinte Lei:

Art. 1.0), - 0s recolhimentos dOll tributos a

que alude o art. 253, Titulo VIII, Capitulo V, do

Código Tribut.rlo Municipal, Lei n,' 159, de 22 de
"

'dezembro de lQ�6, com a nova reda9ão dada pelo A presente lei foi publicada nesta Diretoria
'art 12iD .da lei n.O 288 de 17 de dezembro de 1970, .de Expediente, Educação e A,ssistência Social, aos
serill> cobrados no corrente exercício nos meses 29 dias !lo mêl de março de 1972.
de abril, junho, agosto e novembro. João M:athias Verblnenn, Diretor

169.513.93
8.106,66

6610656
977620,59 977620.511

J araguá V:e,iculos S. A.
CGCMF n.O 84 '36583/001
Edital de COnvocação

Assembléia Geral Ordinária
São convidados os senhores acionistas a com

parecerem à Asaembléía Geral Ordinária, no dis
29 de abril de 1972, às 8,00 heras, para delibera
rem sobre aseguínte:

Ordem do Dia
1 o _ Exame, níscussão II deliberação sobre

o Balanço Geral, Demonstração da conta de Lucros
e Perdas, Relatório da Diretoria, Parecer do Con

selho Fiscal e demals documentos refirentes ao

exercício social encerrade em 31 de dezembro de

1971;
2.0 _ Élllição do Conselhe Fiscal e suplentes

e fixação de seus respectivos honorários;
.

3.· - Retificação do cargo de Gerente Admí
nistrativo e fixação de Ileus respectivos honorários;

4.c - Outros assuntos de Interesse da Socie
dade.

A V I S O
A Diretoria desta Sociedade avilla aós senho

res aeíouistas que estão à Bua dillposiçã<? na sede

social, os documentos de que trata o artígo 99, do
Decreto lei n.o 2627, de 26 de setembro de 11140.

Jaraguá do Sul (SC), 28 de março de 1972
Norberto Schulz, Diretor, Presidente

CPF n.O 103 911 009

Edital de Convocação
Assembléia Geral Extraordinária

Sâo convidados 08 senhores ecíonístaa a eom

parecerem à Assembléia Geral Extraordinária, no
dia 29 de abril de 1972, àl�lO,OO horas, para deli
berarem sobre a seguinte:

Ordem do Dia
1. - Aumento do Capital Social mediante. o

aproveitamento das Reservas, Oorre'ção MonetárIa
do Ativo Imobilizado e Díeeítos Creditórios;

2 o-Alteração parcial dos Estatutos;
S o-Outros assúntos de interesse da Soeie-

dade. .

.

Jaraguá do Sul (SC), 28 de março de 1972
Norberto Schulz, Diretor, Prellidente

OPF n," 103 911 009

Edital de
O Doutor Alcides dOll Santos Aguiar, Juiz de

Direito da Comarca de .Jarl!gui do Sul, Estad? de,

Santa Catarina. na forma da lei, etc... .•

FAZ SABER a todos quantos êste' edit,!il. eo':'!
o prazo de dez 110) dias, virem ou dêle con�ecl
menta tiverem e interessar possa, que no dIa 25

de abril Ilorrente, às 10 horas. em frente à portl&
principal do Edificio do Forum, será efetuado o

leilão do vefculo penhorado 80 executado Rodolfo
Melchert, na ação executiva que lhe mo'\'e Auto

Mecânica Central, e abaixo desoriminado:

a) - Um Caminhão, marca Chevroillt, aQ?
1964' chassis o ° 064BlIí73M:, cor nrde claro, 6 Cl·

lind;os 142 HP, Certillcado de Propriedade n.O

170563 'placa n.o' 56-õ5-62,- capacHlad",; para' 6 000,
kg. avaliado em Cr$ 12.200,00 _

.

A venda em leilllo será fei,ta'o a quem m,elhor
oférta fizer - Em virtude do que, com fundamen
to no art. 1'5, e seue parágrafos, da lei, n,o. 5474:
de 1807 1968. que dispõe sôbre aB duph�ata8, 101

expedido o presente, edital, que lerá afixado no

local de costume" publicado na Imprensa local.
Dado e passado nesta cidad� de Jaraguá d.o Sul,
aos trê. dias do mê8 de abrIl Aio ano de mI! no

vecentos e setenta e dois: Eu, (a) Amadeu 'bklud, Es

crivão, o subscrevi. '

(a) Alcides dos Santos Aguiar, J?i� de Direito

A presente cópia confere com o orlglDal; deu fé.

Jaraguá do Sul, 3 de abril d'e 1972
Amadeu Mahlud, o Escrivão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de LeilãoSl,iedl�e ßlliBllcialII lItrldlrdI VII. dlltalDCd
··SA LV I TA" O Doutor Alcidea. dOI Santoa Agullr, Juiz de

CGO ()'U!'.) 84434948/001 Direito da Oomarca de Jaragul do Sul, Estado de

COMUNICADO
Santa Catarina, na forma da lei, etc.

.

Faz Siber 8 todOI quantol êale edital, com o

"'enhores Acionislas.
Comunicamol a08 a8loaiadol que ae aeha afio prazo de dez (10) diu, .jrelD ou J!êle notícia li..-

� Xldo DO QUldro de Editaia a. Prefeitura Munici- rem 8 interessar paIllla, que no dIa 17 de abril p.

Submelemos à ej)recillção de V. SIIS. o:,811Ian�0 paI, o edital de convoc8Qio para uma A88eD;lblêia ,indouro. la 10,80 horas, em frente à porta princi
Oeral, Demoaetreção da CODIII de Lucros e Perdas e Geral OrdinAria, a realizar-slI la 9 horll do dia 19 paI do Edifício do Forum, I.rá efetuado o leilão

Parecer do Conselho Filcal, relellvos ao exercíclo de abril de 1972, na sMe eoeíal, nos fundol da Pra- dos bens penhorados i executada Hafermann &
. encerrado em 31 de dezembro de 1971, eonsoente feitura;Municipal. Oia. Ltda. na aQão exeomíva que lha move Ormo-

disposições legais e eslalulárias. .

Jsragui do Sul, 18 da marQO de 1972 noterapia Richter do Brasil S.A., • abaixo descri-

Duranie o exercíclo findo, além do eprlmoremenro A D I R E T O R I A minado:
.

das lécniclls de fabricação, que permiliram uma me-

lhor produrlvtdede, reeerruturemoa nosso setor de ven-
------------.------ 1.0 - Um Cofre, marca Bernardine, côr ..rde,

das, ao que podemos etrtbulr o creactmemo do Iatu com 88 dimansões de 0,50 em. de .largura, por 1,50

romania, aproxtmedemenre 40% superíor 110 exerctcto Píaturas Jaragua'. Ltda.
m. de altura, em bom estado de eoneervação, a'l-

aDrerior. Ourroestm, prevemos para o proximo ano
liado em Cr$ 600.00 (seiseentoa ·cruzeiros)

social igual índice de cresclmenro, ee perdurar ii atuel 2 o) _ Um Balcão de côr bege, revestido de

conjllDlura. (Antiga Oficina Kahn) vidro, com 2.50 m, de comprimento, por 1 m. de

Desrecsmos aqui, noesoe lI,radeclmenlos aos largura e por 1 m. de altura, avaliado em Cr$ 220,00
funcionáriol, representamee, aclonteree, esrebelectmen (duzentos e ,inte cr uaeiros).
tos bllncários e a Iodo. equêles que, de uma ou ou- Pinturas de Letras. Painéis,
Ira forma, colaboraram Da ccnsecuesão dos noseoe Faixas e Placas S.O) -- Um Balcão de côr bege, revestido de

objelivos. I
"idro, com 2 m. de comprimento, por 1 m. de lar-

lllrllguá do Sul, 28 de fevereiro de 1972 Mudou 119 para a gura e 1 m. de altura, naliado em Cr$ 200,00

PEDRO DONINI, Dlretor Oerenle-CPF 103938979 Rua Jorge Czerniewicz, 497 (duzent.s eruzeíros). '

WIGAND HASSE, Dlreror Técnico-CPF 104375419 A ,enda em leilão rerä feita a quem melhor

WEI2NER SCHUSTER, Dir. Financeiro-CPF 103911189 =-- • oferta fizer. Em ,irlude do que, com fundamento

Balanço Geral encerrado em
no art 15, e saus parágrafos, di Lei N: 5474, de

b
das do Alivo, Fundo de Deprectação, 1807 1968, que dispõe sõbre &.I! duplteatas, foi ex·

31 de dezem ro de 1971 Fundo de Deprectaçãe s/ Reavaliação, pedido o presente ..ditei, que será afixado no local

A T I V. O
fundo .pere Devedores Duvidosos, Fun- 'de costume e pubhcado n a imprensa local. Dado e

do de Reserva Legal, Fundo Memnenção pasaado uesta cidade de Jarsguä do Sul, aos vínte

do Ceplrel de Oiro Próprio e Saldo a doi" dias do mês dI' m: fQO do ano dd mil novecen-

Disposição da Assembléia 1.615.780,41 t08 Cl setenta 8 dois. Eu, (a) Alildel Nublad, Bscrivão,
o subscrevi.

laraguá do Sul. 31 de dezembro de 1971
(a) Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de Direito.

Pedro Donini . Direlor Oerl'nle-CPF 10;;938979

Edison lahil • Técnico Conlabilidade CRC SC 5080 A presente c6pia confer", com o origin�l; dou fê.

e CPF 121134929 Jaraguá do Sill. 22 de m.rço dA 1972 _

I
O Escrivão, Amadeu Mahfud

Parecer do Conselho Fiscal

MARISOL S.A.
Indústria do Vestuário

C.O.C.M.F. 84429762/001
RELATORIO DA DIRETORIA

Imobilizado
Máquinas e Perlences, Ferramenills, Mó.
veis e Utensilios, IOSllllllçõe., Imóveis,
ConsIruçõl'S e Benfeiloriils, Marcas e

Plleoles, Vefculo&, Im6veis Conla Rea

valiação Especial, Reavaliação Máquinas
e Pertences, Reavaliação Móveis e Ulen
silios, Conslruções e 'Benfeilories Conla
Reavaliação Especial, Reavaliação Cons.
nuções e Benfeiroria., Reavaliação Inala

lições, Reavllliaçiio Imóveis, Reavaliaçiio
Vefculol! e C:onlribuições de Melhoria ã-45.0�5,73
Disponirei

Clixa e Bancos Conla Movimenlo 18,871,22
Realizável I Curla Prlzo

Devedores por Duplicalils, Devedores por
Duplicalas Loj., Conla Correnle Repre
seDiantes, Cheques·em Cobrança, Valorea _

a 'Receber, Inveotário, Almoxarifado e

Imposlo de Renda II Compensar 694363,96
RealizArei a Longa Prazo .

Cenlro de Previdência dos Bancários,
Obrlll"ilções Elelrobrás, Obrigações Tr.-
balh!slas e Deposilos Cauciooados 11.547,57
Imsllmenlos

Sudene, Embratur, Decrelo Lei 157/67,
Adicionei BNDB, Parlicipaçiio em eutras

Emprbas, Embraer, Refloresillmenlo e
Fundesc 71.499,18
Relolledes Peldenles

Imobilizaçõee em Curso, Despesas Dife-
ridas e Premias de Seguro o Vencer 37890,25
CI.pellaçio

COOlralos de Seguros, Tirulos Caucio·
nados, Tilulos em Cobrançll e Ações em

Caução 777.149.34
19!i6Õ47.26

Passivo

Ião EIIOII8I
Capjlal Socilll, Fundo de Depreciação,
Fundo de Depreciação s/ Reavaliação,
FUDdo de Indenizações Trabaihislas, Fun
do para Devedores . Duvidoso!!, Fundo
de Reserva, Fundo de Ações Bonificadas,
FU�do de Reserva Legal, Fundo de Cor·
reçao Monelárill e Fundo de Manulenção
do C.pilal de Oiro Próprio 496.814,20
Exigirei B Curlo Praza

Bilnco CODla Desconlos, Imposlo de Ren
da Relido na FaDIe, Valores a Pagar e

Conta Correnle Fornecedores 398.473,38
Exillrei 8 Longo Prlzo

<:001118 a Pagar e Conla Correnle Acio.
DISIIS

. 240.652,88
. Relolladls 'eldules

.

\

.

Pagamenlos Anrecipados de Mercador.ias
e Saldo ii Disposição da Assembléia 44.257,45
COII.ensICio .

Seiuros Conlr.tados, Bancos Conle

�'IlÇãO, Bancos Conla Cobrilnçe e 'Ações
i Duclon.dlS 777.149:34

;' 1.9!i6347.25

,pe.oastração da Coata de Lucros e Perdas

: .em 31 de dezembro de 1971

'�endas I Prazo, V!ndlls • Viala Loja,
·

Me_ndas II Prazo Loja, Receilas Diversas,

'1>
110 de Obra e Serviços,·Transferência

· d
lira PÖ.,o de Vendes e Reversão fun-

bO pl Devedores Duvidosos 1 615780.41
·

A�sp.e�es de Filbriceçiio, DespesllS de

mlnlslração, Despesas de Vendas,
Despesas de Vendas Loja, Prejufzo Veo--

Edital

Os membros delivos do Conselho Fiscal da
---

Marisol .!b.A. indúslriil do Vestuário, procederam.
delalhado exame no Balanço Oeral, Demonslralivo

da Conla de Lucros e Perdas, demais conras e alos\
da Direlo'ia, ,elillivo 110 exercfcio encerrado em 31 de

dezembro de 1971 e eDCODlrarllm perfeila ordem e

�xalidão. Por isso, recomendam que a Assembléia

Geral Ordinária de sua 10lal aprovação.

JéUillluá do Sul, 28 de fevereiro de 1972

Irio Piazera· CPF 00434922910110 KUlscher de Oliveira - CPF 009682859
.

<'O_UPA - .ANTA CAT.A.Rn�A

.

LnJiau Ralh - CPF 009954879 !.- _

Dr. Francisco Antuio Piccioae
:M:�.D"CO - c_:a.�. ::1.'%

(C.P.F.) N.o 004884379

Cirurgia I OlhJlea da Adulto. e CrianQII
Partos - D08nQsI de Senhorn

HOSPITAL JESÚS DE NAZA-Rt - OORUPÁ

R�l!idêncil: D ... liieren Ramos. 419

•
OCampeãoJackieStewart.

Po.eusGoodvear•.
O IncrívelTTPP.

........:v_-·.:_·

��;���,.
t,i�·:Ç.,�:-;.

1 Ganhegrátiso incrrvelTTPp,
�J:.�.;.;'_,.y. �Truquese"W:êcnicasParaoPil�to
���;j '(euma reYlSio�e seus pneus).
(. Simples:

.JaQkie Stewart venceu o Campeonato : .� .
'Vitória, nós resolvemos entrar

Mundial de Pilotos· de 1971.
-

na comemoração..

,

Correutôdas as.provascom Dê um pulo até aqui.
os seguroe, fortes e resistentes Venha conhecer a marca do Campeão.

l' Imeus Goodyear. E o incrível TTPP.Pneus Goodyear e I
E,muitQ contentescomadupla TTPP são conosco mesmo. .i

! LV.i�C:v�.!·v!�!-�!.��'!����. A
'7'":. �,.'

--

-') GOOD/'iEAII �,<�:fiq: ..��.. �'���.r�A
• -

.

"'-1' ,...... l A serviço de sua segurança. �.,. �. . �- .:,- .' , .... !y )
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



AMO Lili - JUAOUA' DO SUL (SANTA CATARINA)

Ir.

CORREIO DO POVO

o torcedor jaraguaense ter' oportunidade de assiaüt a
dois bons encontros, na tarde de amanhl1.

Na aportunidade estarão vendo a S. D. Acaríd receben
do as faixas de csmpeäo do 1.0 Torneio Artur Müller, a..
fazendo a preliminar da rodada dupla de amanhã enfrentando
o D. Pedro II da cidade de Corupa.

Na partida principal estarão em ação C. A. Baependi e
]j: com muita satisfe ção que estampareos hoj _ Tupy de Gaspar.

a toto-río Rev, Irmão Aloisio Kuhn, superior diri- Será sem dúvida nenhuma uma boa atração ao despor-

genIe da Província Ma�I'8Ia de Santa Clllllrl·..aI1, sadia-
tista jaraguaense. que verá duas boas partidas de futebol.

• u, Louve-se salientar a idéia dos mentores de Baependi
pa em Jaraguá do Sul. Aliás, são poucos 08 mera- e Acaraí, que organizaram esta rodada dupla, que por certo

L10res que sabem que a Previncia Marista de Santa trará o êxito de.ejado, servindo de exemplo para outras

Catarina ss aitue em nossa cidade, posto que, em promoções.
outras uuidadea a lede localiza-se nas capitais dos Certame Estadual Catarínense Prossegue Amanhã
E�tad.os. O Rev. Irmão Aloisio K�hn, _!;l'Rllchô. de : Terá prosseguimento na tarde de amanha o Certame
bô a tempera, vem de suceder o Irmao Luts (Avelino Estadual Catarinense em sua 5a. rodada.

Spada) ö-a desempenhando funções dI! daaraque Els 08 jogos: .

no Oolégro Marista em Roma e cidadão heuorärio em Joinvllle,.(:axia. X Paysandú de Brusque,

d J á d S I' em Blumensu, Palmeiras X Figueirense da
e aragu ou. Capital do Estado:

Reunl"das. Jaragua/l' S A
' Por um período provisõr!o o provincialato foi em Rio do Sul, Juventus X Prósperade_Criciuml;

• • diri.ido pelo Ir. José Ruver. Posteriormente foi em Florianópolis, Ava! X America de Joinvllle;

designadO o' Ir. Aloisio Kuhn o novo Superior da em Tubarão, Hercmo Luz X Internacional

Assembléia Geral Ordinária Provincia Marista de Santa Catarina. Em outra
de Lages.

8ão conVOCad08 08 Senhores AcÍonistas da edição já mencionamos aos nossos leitores Oll dados DE SCHROEDER
Indú8trias Raunidas Jaraguá S.A., para a Assem- do no,o Irmão Provincial, que o faz situar enlre

bléia Geral .ordinãria, a realizar 8e no dia 29 de as sólidas culturas com que os maristas contam

abril de 1972, à8 nove horas, na séde social, à 6;)ntre seus dedicados educadores. No último dia 8
Rua Rodolfo Hufenuessler, 755, a fim de delibera- de abril de �972, o Ir. Aloisio Kuhn complelOu meio
rem sObre a seguinte crdem do 'dia: . ario de ProvlDcialato. motivos porque o felicitamos,

_

I - Apro.vação do Balanço e ContaB do éxer. ex�endendo aOI demais irmãos o homenagem que
cíclO de 1971. . , ' h'l)e preslamos ao seu superior.

, II - Eleiçio do novo Conselbo FiscaL ---'----------------

III - AssuntoB de interesse da Sociedade.
NDTA: Acham-se à disposição dos Senhores

Acionisias os documentos a que S9 refere o artigo
99, do decreto lei n.· 2627 de 26 de setembro oe
Ü140.

Jaraguá db Sul, 0:1 de abril de 1971
Dietrich H. W. Hufenues8ler, Diretor Presidente

O Doutor Alcides 40s Santos Aguiar, Juiz de
Direito da Comarca de Jaraguá do "uI, Estado de
Santa Catarina, na forma da lei, etc ...

FAZ SABER a todos Oll que o presente edital
de praça. com o prazo de dez (10) r,uas, virem ou
dele conheeimento tiverem e interessar possa, que
será arrematallo. por quem' mais der e maior lan,
ce oferllc?r. em frente às portas do Forum. no dia EDITAL DE CONVOCAÇAO
24 de abril corrente, à@ 15 horas, o bem penho I Assembléia Geral Ordinária .

rado à Felicio Dematte. na ação executiva propos· -

.

_ . _. .

ta por Orestes Franceski, abaixo descrito:
Ficam co�v�dadns 08 aClo0l8t8s .d"sta SOCle

a) - Um Frigorifico com três portas, cor d�de._ para par.tlclparem da Assembléia G:eral Or
branca, motor de conjunto fechado, marca Frigo- d�n�rla à realIzar se às 10. horas do dia 29 de

mar, com 2 m. de altura, por 2 m. de 'comprimen
aorll de 1972! na sede .soClal à rua Exp. João .Za.

to II 1 m. de largura, en. perfeito funcionamento pella, 214, af!m de delIberarem sôbre a lIegulDte
avaliado em Cr$ 2.000,00 (dois ínil cruzeiros).

'Ordem do DIa: '.

.'

.

Assim será o reftlrido bem arrematado por �.O) - E�ame. discussão � aprovação das

quem mais der' li maior lance pferecer acima do
contas e demaIs atos do exercícIO, encerrado em

preço da avaliação. podendo ser examinado. por
31.12.71;

. - li"

quem interesse tiver, no' local em que se acha 2.�) -_ ElelçaQ do Cons�lho .Iscal e sl!pl�n
depositado, em mãos e poder do próprio executa

tes e fIxaçao de suas r8spectly.�8 remuneraço&s,.
do. E, para que chegue ao conhecimento de todos 3.0) - Outros aS8untos .de Ipterêsse da SOCle

interes�ad08, foi expedido o preseDte edital que
datle.

será afixado no local de costume e publicado na A V I S .o

imprensa local Dado e passado nesta cidade de A diretoria desta sociei:lade avisa a08 senho-
Jaraguá do Sul, aos três di81!1 do mês de abril do l'es acionistal!l que estão à sua disposição na sede
ano dEI mil nOVe�eD!08 e seten!!, e dois. Eu, (as) Bocia)•.Osß�0u!Dentos de que trata o artigo 99, do
Amadeu Mlhlad: ellcrlvão. o subscreVI Decreto, lei n.O 26�7, de 26 de !let�mbro de 1940.

(a) Alcldell dos Santos Aguiar, Juiz de Direito Jaraguá do Sul (SÓ) 29 de abril de 1972.
A presente cópia conlere com o original; dou fé. 'Victor Bauer

Jaraguá do Sul, 3 de abril de 1972 CPF n.O 004358139
o Escrivão, Amadeu Mahfud Diretor Comercial

Editßra lefrigeração. S.A.
.

: Esteve entre nós o jor.
nalísta Daphnís C. de
Lauro, representando a

Illditôra Refrigeração S.A ,

com séde em São Paulo,
O ilustre confeade, con
Vidado do Rotary local,
tilve ocasião de informar
que' ae encontrava em

DfoSSO meio, para uma

reportagem especial on.
de, entre outros, seria
focalizada a Eletromoto-Ires Jaraguá S A., na di
vulgação que diz respei
to à industria da refriga
ração no Pais, de onde
o nosso Município, mo

destsmente, é um parti
cipante em potencial

NOIVADO
Desde o dia 2 de abril

de 1972 Maria Helena
Piccoli e Ricardo Feldens
consíranse noivos, proje.
tando. um futuro lar. Ma·
ria Helena Piccoli é nor

malista, escolhida a Miss
Jare guá . 1971, que rece

beu o apôío maciço do
povo jaraguaense que
torceu como poucos pe
la sua vitória estadual.
Trabalha atualmente na

Guanabara como eficien
te secretária num escri
tório e é caloura de psi
cologia. filha d08 nOllS08
muito conhecidos Virgilio I

(Helena) Píccoli, .

Ricardo Feldens, um

dia apareceu em noesa

cidade, na qualidade de
prolessor, logrando a co

locação de diretor da Es
cola Jaraguá Depois de
muitas reviravoltas en

tendeu de' percorrer o

mundo. Hoje é funcioná
riu da Embaixada da Ale
manha na Guanabara, fi
lho' de Paulo e Hedwig

Feldena e, também, ca
louro de psicologia.
t-omo a vida é capri

chosa foi preciso percor
rerem muitos Estados,
para . que cupido atasse
os laços do amôr de dois
jaraguaense óra vivendo
na Guanabara. Cumpri
mento desta Iôlha,

Campanha de Educa�ão
Cívica

O hesteemento d ..
Bandeira e o cenro
do Hino Nacional são
obrtgarónos, uma vez

por semana, em todos
os eerabelectmeatos
de qualquer gréÍu de
ensino, pábltcos ou

particulares.

VENDE-SE
Uma bicicleta escolar,

marca Prosdócimo, raios
inoxidáveis. em perfeito
estado.
Tratar nesta Redoção_

Indústrias

Edilal de Praça

,S4,BADO, II N.O 2.678

Kelly Mahn�e
No dia 22 de março

de 197�, nasceu no Hosp
Jaraguá uma rob\lsta me

nina, filha de Walter e

Valéria Mahnke . .os pais,
como é natural entende
ram de escolher um nome

legal para a companheira
se Simára, dando o n(lme

de Kt')ly à recem nacida.

Os avós Rudolfo (Frida)
Lenz e Will y (Frida)
Mahnke estão exultante8
de alegria pelo nascimen
til de mais uma garota
que irá fazer companhia
à Simara. Cump,imentos
aos pais e avós e uma

beijóca na Kelly.

C a p r i In d u s t r i a I S.Á.
CGCMF 84430016/001

Noticias de Corupá
Por BrDelto BllIIIk

8,0 C I A L

Ealace BaeDllle e MlIlke
Nó próximo dill 16, irão. unir-se pelos Sllgrlldos

11Iços do' MlllrimOnio os noivo. Eng.o Dr. Rudolfo
J. Baeumle e a Srla. Karln Manke. Ele filho do In·
dU31rial Sr. Adolfo. Baeumle e ela filha do Sr. e Srll.
Germano Mauke. Aos noivos noasee sincera. congr•.

. tuleções .

Mals um Nlver
No dte 26 de Março p.p., completou mels um

ntver o Sr. Benjamin B do Nesctmeuro 2.'0 511'10. PM,
Delegado de Polícia em nosso muníeíplo, 110 ílustre

I homem do Lei, nossos sinceros cumpnmentos.

MOB Ainda não Definiu-se
,

Comenta-se que pela ala emedebiste o possfvel
csndtdero à Prefeito será o Sr. Narciso Nogecz . O

que oücrelmenre só se Silbér4 ne Convenção de

Agôsto próximo. Enquanto que pela ARENA es Ia se

popularizando a candidatura de 010 Ernesto Weber,
Espera- se que a Arena COnsiga um bom' resultedo
nestas eleições pois irá lançar um sö ceadldeto, neto ,

Corupaense. Pols II atual Adrnlntstreção deixou mui

to ii desejar.

Correio do Povo
nos Esportes

JAIME

Sensacional Rodada Dupla Amanhã

A. E. "Barão do Rio Branco" realiza festival
Reallza se hoje e amanhã, dias 08 e 09 de abril, o

festival esportivo em comemoração ao sétimo aniversário de

fundação do clube. .

Hoje, dia 08 serão levado. a efeito duas p&l'tldas:
1 ;_ Firma, JerÔnimo Tomaselll & Filhos Ltda, x

Ginásio Ademar Garcia
2 _ Esporte Clube Veteranos x Coringa Futebol Clube.
Amanhã, dia 09, os seguintes clubbB c.onHrm8ram SUl

presença pela parte da manhã:
Kohlbach S.A, S.E.R. Bandeirantes, Esporte Clube Co

merciário, Caxias Sport Clube, Jaraguá Veículos S.A., Aval

Esporte Clube, Indústria de Artefatos de Madeira Neves S.A.,

Associação A tiét1ca Breithaupt, Uberaba Futebol Clube e

Faixa Azul Futebol Clube. .

Pela parte da tarde: S.E. João Pessoa, Esporte Clube

Alian�, União Futehol Clube, Grêmio Cultural e RecreativO
Lumiére. .

E a partida de fando às 16,00 horas:

A. E. "Barão do Rio Branco" x A. R. Weg

Boletlni Ollcial'N. 003/72 da Ug. Esportiva Schroedense
1.0 - Presidência: .

1.1 _ Resoluçlo N. 007/7Z - ArUndo Scheffler, presi
dente da Liga Esportiva Schroedense no nso de suas atribui

ções legais, Resolve:
1. _ Requisitar o campo de esportes da A. E. "Barão

do Rio Branco" de Schroeder, para a realização do Festival
da L.E.S. no dia 23/04 o Torneio Inicio dia 80/04, cuja re�da
reverterá em beneficio da testmraria da LIga EsportIva
Schroedense. . ....

2. ,_ Revogam-se as dloposições em contn.rio..

Registre·se, publique-se e Cumpra-�e
Schroeder,.o4 de abril de 1972

.

Ass. Arlindo Scheffler, Presidente
CONVOCAÇÃO

Pelo presente ficam convocados os. snrs. presidenteS
ou representantes credenciados dos clubos filiados para u�
importante reunião a realizar·se no dfa 16 (quinze) de abr

do corrente ano na'sMe da Liga Esportiva Schroedense 'colll

a seguinte Ordem do Dia:
1 _ Discussão ·e Aprovação do Regulamento para o

campeonato de 1972
2 _ Arbitragens
3 _ Assuntos de interêsse da L.E.S.

Schroeder, 05 de abril de 1972 ii
Madalene Schelfler, Chele expediente da L.E.• ·

Arlindo Scheffler, Presidente

Dr. RejnoldoM::'�
t· . EM,i,ó,,�:oV::��� 1
����
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