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,JARAG-qÃ DO SUL (Santß Oatarma) �âbl:)do, 11 de 'Fevereiro de 1968 N· 2471

A 8eguraóça dos teus

empregados é ume preo
cupação de que não te
d?ve&.descuidar. Zelan
do por ela, estarás' 8a.1
vaguardando a tu� pró- .

Dria �.mprêsa.
�------------��
'YENDE ......SE

1 Propriedade. COUI cast.··
sita à Av. Mal Deodoro eil
Fonseca.' (Próximo .

à 19re�
Matriz)

I
Demais inlormaç6es nesta

redaçlo.

Fundação:
Arhi Mill.r

D;iref.Qr .:
» .

.

BUOBNIO .Sociedatl. Grálica Annlela Ltela .

;. '

Comissão de Flaaap$, Econeml., Olfamento e Coatas do Municlplo
t ....,. EUg'ênio v for Schmöckel - Presidente
2 - Hans Oerhard Mayer

.

3 -.Octecilto Dedro Rémoa
4 - Orlando Bernardino 'd.a Silva
ã ... Dolcfdio M'eoel

.c.Qmlssão de leglstaja I lustlp
1 - .Öctacilio Pédro Ramos . P�(>sidente
2 - Sigolf Schüncke
ã - Orlando Bel.'nardino da Silva

comissão de educape. saúde e asslstiDcl1 sedai
y'::'_ Hans Gerllard Mayer -- Presidenie
2. - Affonso Frllnzn�r'
õ' - Dolcídto Menel'
comissão de viapo, ibras públicas, agrlcultur., Indústria e cDmércio'
1 __,. Sigolf ôchüncke - Presidente.
2 - AU:onso FranZJler
3 - João Ei'míliQ Cardoso

. �

&Omissão de redação.

Octacilio Pedro Ramos

1 - Rudi Franke Presidente
2 - Eugênio VíIOI' ôchmõckel
li - Norberto Hafer'maaD I

sé de
�
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tlrm(1os �Emmendörfer, s. A. rs.i�1 f11lreglr bell I sJI ßiahiro
" ,c:::::-�c:::>��

"CORHflO DO POUO" MUD;A
-'

fundação: I'Jrtur mo ler - 191'9) .

"

O- ' Frut1t;lras e rnament.ls
Emprêsa Jornalistica

"Correio do Povo" Uda.
'. 1968 •

Diretor
Eugênio Vitor Schmõchel

!
'

•

'r"OORR8IO(DO POVO .'
-..i_-:,".i , .

_- '-'-��. : '
-

1mobillzado
Terrenos, prédios e benfeite
rias; máquinas, ferramentas e

equipamentos; m6veis e uten
sílios; comtruçõel em anda
mento; veículos a servi�o da
casa; reavaliação do ativo imo
bilizado

Disponlvel
·

Oaixa 8 baacos
r. Reallzllel a ClriO e lonDo Prazo
Contas' ds fregueses; contas

· correntes dívArsas; Banco do
; Brasil - O/FIT; Eletrobrás;
Impêsto de renda na fonte;
,duplicatas a receber; depösí
tOI à ordem da Sudéne; de-
1)6ditos à ordem da Sudeps
üaminhões e eomerciats no-

_ tOE'; eamínhões e comereíaís
US�QOS; peças ,

e &cl'sfl6rios;
combustíveis e

.

lubrificantes;
pneus e câmaras; rsfrigera
dores novos; outr os artigos
Parlicipaoóes em outras em

prêsas;. adIcionais de imposto!;
obrigacõtl's reajustáveis FIT;
,empréstimos

.

compuls6rios;
obrJg 'QÕI!S da Eletrobrás

'

· Valores Pendentes '

Contas pagas anteoipadamen
te; sPgUf08 a vencer
conlas de CliDlpelsação
iTítulos descont5dos em ban
cos e outros; ações cauciona

,

das; seguros contr,ataào�; lí�
Julos caucionados

Reaistro Civil "Juventude e
Enquente você descansa ... seu d nhelro se

M"lI G bb Ofici 1 Presença": nôvomuh plica. Por isso, empregue bem o capiral pa- Aurea, u er
..

ru a,
o

1C1a
�

•

ra ler rendlQ'lenJo assegurado. d<;, Regist o ClVIl do I. D s= lívro que mostra.'
.

:jlI
tnto da Comarca de JaraguaCON�ULTE-NOS SEM COMPROMISSO do Sul, Estado de Santa odíälago com os

=-"'""".....-===-===-====�=.=========
.

Catarina, Brasil. •

•

".
\

;
Faz saber que comparece- 10vens

.

-'
.

,

93,081,51 .
I. ram no cartório exibindo es Uma equtpa de auto..

veis, máquinas, mõveis; mata- documentos exigidos p Ia lei reS que tendo c�rsado o
9.955,16 rial de atim de se habilitarem para Instituto Superior de ,

consumo; despesas diversas;
casar-se: Pas t o r a I Oatequética,cota de índenisaeões aplicadas; após pesquisas ..e retle-

seguros de prédios e mäquinasç xões pessoais, apresen-.
seguros de aeidente do traba- EditeI n. 6.597 de 6-::·68 ta agora ao público a

_ Jho; seguros, de meroadorfas: Oópia do Oficial de obre "Juventude e pre-
segures diverso>; impostos e Schroeder, neste Estado. sença".

.

taxas sôbre 10 öveis; 'outros O livro, publicado ps-impostos e taxas; depreciação ,Egon Stein e
Ia Editôra FTD S.A.,

de m6veis e utsnsílíes; deprs- Elvira Daugs tem sua Importâncíe e
eíação de máquinas, ferramen- Ele, brastlelro, solteiro, atualidade. � um di'.
tas e equipamentos; deprecia. lavrador, natural de Ja- logo vivo. com a [uven-ção de veículos til servíço da raguá do Sul. domicilia tuçe atual. numa tenta-
casa; depreeiação' de móveis e do e residente eto Três tiva de responder à maiorutensílios reavaliades; depre- Rios do Norte. neste dis a"piração dos jovtlnlil deoiação de máquinas, ferramen- tríto, filho de Walter hoje. '-

.

tas e equipamentos reavalia- Stein e de EUa Rüecker "Esperamos mais amor
dos; juros passivos; descontos Stein.

.

e menos censura Que-
passivos; despesas bancárias; remos. a presençfts :dos

5507,97 404.063.76 oontas duvidosas; impôsto SÔ'" [8:la. brasileira, solteira, pessoas que am.amo�.bre a renda; reserva para 8U- d6PJIléstica, natural de com quem possamo� .

mente de capital; reserva Ie Guaramirim, neste Esta abrir.nos e sermos acon-
13751,,81 ga I; reserva estatutária c 233.916,59 do, do�iciliada e resi- melh.ados."

, Vendas de caminhões fi comer·
dente em Schroeder III

.

Os jovens estão apela�-
ciais no,os; vendas de cami.· neste

..
Estado, filha �e do para que trabalhemóB

�enrlch Daugs .. de Crls, "com" êl�s, e não '''para''nhões e comerciais usados; tIDa Pfleger Daugs. êles Desejam "convivên-vendas de peoas e acess6rios;
248316.20 vendas de combustfveis e )u- ' cia" e não "coexistência".

Ne $ 769 168 44 Edital n. 6598 de 10 2 68 "Juventude e Preseij-r . brific8ntes; vendas de ppeus e

P .&.881""0 câmaras; vElndas de refrigera- Oswaldo Sanson e ça:', em siote,se, é um

dores novos; vendas de outros Leonora Zipf livro que tenta colaborar,
artigos; vendas de'mão de obra; forma decisiva, com to

vendas de mão de obra de ter- Ele, .brasileiro. solteiro, dos aquêles cuja missão
ceiros; veodas de IiIstadia, la- viajante, natural de Jara é dialogar com a juven-
'agem e lubrificaoão; ,�nd8S guá do Sul. domiciliado tude.
de mãQ de obra s/reclamações; e· residente em esta ci

. Para maiores informa·
juros ativos; doscontos 8'tivos; dad�, à, rua Exp. Anto çQes dirigir-se .. Editora
'rendas diversas 233.916,59 nio Oarlos Ferreira, filho FTD, AT. Mal. Deodor_9

NCré 233,916,59233.918,59 de Theobaldo Sanson e da Fonsaca. em Jar8gu�til' de Laurentina Machado. do Sul � SO,

Letras de Câmbio, c/renda de 31% ao ano,
livre do tmpôsro de renda. Letras Imobiliárias de

.

dlld rentebílfdade.
; Depósitos à prazo fixo com 'correção mane

réríe e juro compensador. Cerrltrcados de�.Dep6-
sito - Estimulos Fiscais (Decr. 167)

Depõaíroa do Banco Nectonal de Habifação
Açõl"s - Tímlos Públicos

. I

Seguránça em tôdas as faixas, do mercado
de capitais

'.

AGORA COM lO JI\ A fRAIQUILIDADE EM SAlTI C.'ARIIA·
Em JoinvilJe, a MANCHESTER S. A., Cor

retora de CâmDio e Tüulos.
. Em JlragDÍI do Sul, Informações .no Escritório

A COMERCIAL, Av. Ma], Deodoro, 130 - Tele-
fone 234.'

.

A8SINA"i"YRA �

Anual . • • • NCr$ 6,00
Semestre • • • NCr$ 3,10
Avulso. • . • NCr$ 0,12
Número atrasaeo � NCr$ 0,14

Laranjeiras, Peeegueíros,
K� kís- i ros, Maeieiras, Ja
boticabeiras, etc. Roseira8i
Dahlías, Oamélias, Cooi·
feras. Palmeiras. ete., ete,

f' ;, Comércio. e Importação
Relatório d.a Diret.orla

':. Senhores acionistas:
Em cumprimento às disposições legais 8 esta

tutâeias, vimos submeter à VOSBa apreciação aß eon
t8S referentes ao exercício social enoerrado em 31
de dezembro de ,1967, bem como ° pare�er do Oon-
selho Fiscal.

.

Ficamos ao vosso dispor para qualquer escla-,
recimento que julgardes neceslário.

Jaraguá 'do Sul, 12 de fevereiro de 1968.
Victor Bernardes Emmendörfer, diretor-presidente
Edmundo Arnolalo Emm�ndÖrfer, diretor-garanta
Jacob EmmendÖrfer, diretor-�ice-pr&sidente "

Amando João EmmendÖrfer, díreter-téeníco
Balanço Geral Encerrado em 31 de dezembro/1967

ATIVO

BNDBRÊç"O:
Cai", Postal, 19

I\venida Mal. Deodoro, 210
Jaraguã de Sul· S. Catarina

PEOAM aAT'ALOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel

- CORUPÁ -

Hada e residente em

Barra do FHo Oêrro, nes
Edital TI. 6699 de � 2 2.68 te distrito, filha de Lt-�·

.

. poldo Schuster e de Otl. .

Waltlemar ObertIer e lia Voigt Sahuster .

Veronica Schuster

o Anuncio é a

Alma do N'eg6cio
.

anuncie neste, .

Semanário

273.031,83

:125.523,96

· Ião. Ellel,el
Capital registrado e realizado; reserva

p/aumento de Oapital; reserva legal;.
reserva estatutária; prOVisão ,ara deve
dort's duvidosos; fundo p/depreciação de

·

máquinas ferramentas e equipamentos;
,fundo p/depreCiação 'de Qloveis e uten
sílio@;' fuudo p/deprecIação de -veículos

.

a servioo da cBsa; fondo p/depreciaoão
dA bens reavaliados
Eliui,el 8 curlo e a lonull pral�
COniaS a pagar por' mercadorias; con _

tas a pagar vários; dl1plicatu a pagar
� ,�pör meroadorias; bancos � sàques' c/d-
"trilos em cauçã.o; recebimentos anteei
pa dos; contribuiQõßs e impostos a pa
gàr;. FGTS a recolher
Valares Pendentes
'.FulJdo P418 indenizações trabalhistas

· canlas de compensação
Desconto da lhulos em bancos e outros;

.caucão da diretorra� contratos de se-

· guros; caução de lílulos

324.346,49
Jaraguá do Suf, 31 de dezembro de 1967

Victor Bernardes EmendÖrfer, DiretOl'-Presideute
I'lorberto S. Emm8ndoerfer, Técnico em:,Oontabi

lidade ORC-SO sob n. 1.945
, I

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, natural de
Jaraguá do Sul, domici
liada e f13li1idente nesta
cidade. filha de João
Zipf e de' Maria Krumi
ck",r Zipf.Os abaixo·assinados, Membros efetivos de Oon

selho Fiscal da ulrmios Emmendörfer S.A. Comér"
. 770,27 ..

d
-

I
'

cio e Importação ,cumprindu eterminaooes !-gals
e estatulári�s, examinaram o balanço geral, demons'
tração da conta "lucros & perdas" e o relatório da

'248316,20 diretoria, relativos ao pxercicio social eneerrado eIll

31 de dezembro de 1967. sendo de parecer que Ol>NCr$ 769168.44
mesmos devem merecer a aprovação doS senhores

Jaràguá do Sul, 81 de dezembro de 1967 acionistas na pr6xima assembléia geraUordinária.,Victor BerDardet! E.melídörrf .. r�, I>lrtitor-Pr�sidElntr- .

NQ,berto S. Emmendoerf�r, TéclJico em Contabili Jaraguá do.Sul, 12 de fevereiro de 1968
( dade CRC se 80b nO 1.945 •

.

Loreno Marcano
Wilhelm 'Lauf"f

Demonstração da conta de "LUCROS E PERDAS" \Valdemar Grubba
.

em 31, de dezembro de 1967
Débllo

195.735,4�
Pareeer do Conselho' Fiscal

Ordenados e Comissões dos
vendedores; impôsto de circu
'lação de meroadorias; remu.ne.·,

.faOão dos dirigentes;' remuns·

ração dos chefes de sl:!�ãQ; re
muneração dos outros auxilia·

. tefól; salário família; salário edu'
'cação; fundo de garttnUa do
tempo de serviço; despesas

c com yefculos a serviço da ca

sa; imp essos e artigos de es
.: crit6rio; propaganda;contripui
'" ções, 8lulociaçõ�8 e dona tivos;
despesas de Viagem e de, r.·

,: presenbção; frelee e carretos;
,despesfIs de coruunic8çõHP;

� ãgl.,a loz 9. fôrOI!; eontribuições
�': 80S institutos do! pretidência;
'�mlnu�enoão e reparos de im6-.

crédilo fSCII. Particular )BroDud

Ele. brasileiro, solteiro,
operário, natural de Itou
\pava, neste Estado, do
miciliado e residente em

Blumsnau, neste Estado,
filho de Adollfo Obertier
e de Rita Obertier.

Ela, brasileira. solteira,
industriária; natural de
Jaraguá do Sul, domici-

E para que chegue ao co

nhecmento de todos mandei
passar ö presente edi' aI qlfe_
será publicado 4'el-l imprensa
e em ca tór,o onde sera

afixado' durante 15 dias, -Se

alguem soq.ber de ;tlgum im�
pedim nto acuse-o para os

fms legaIS ..

AUREA MULLER GRUBBA
,

O :cial
.

1 ----.-.•.------.--------------- ,,_
.. A ,matrfcu a para o cur _r===:::=======..;:-.::=----...-----------:----"),
50 primário nn supra�cita· II· .' D

. da escola 8eha-se
A abe.�.a II DI· .,

'

5 It· 'uno dia 2� dêste mes qum.. II . r. "'-oIorn oe er
"IlJ�feira. das 8 h. às 1 t.30 h, !I CIRURGIÃO-DENTISTA Ie das 13,3.0 h. às 17 horas. ii Jt

. Acha, se também aberi"a ii n
lJ matrícula para alunos li •••8. • 'fi
que deséjam aprender o II ßidioma alemão. quer sej�m ii

-

n:>rincipiantes, quer já do· II
minem o idioma' e desejam II n
aperfeiçoar se na escrita e- ,

.

, H
na gramática 'I, li
Informaç'ões na supra I' Avenida Getúlio Vargas, 198 - Jaraguá �o Sul - Santà Ca'arina li

cilada e�cohl com o pro- I -:'.
.
", , J�'fe.lor Ricardo Feldens. \\::.._-==-====::::::t=:::I=======�=--=======-=--:r==:;::::c:=dJ.

. ...
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"';.i'" , c· 'n FA�E$ �M- " a�-ú.�· . mo orlS ;Jsr"gua ·111, n.turado�p'ite.SdtaCä�rii;taCIG.C. (M.F.).84 429�95 '

, SIND·IeA.L·IZ.A.P 7.···0·. :D J:TRA L�._ü�.-dutos em' Oomodato. Varia.. .
y.B. .n u _"

Relatório da DI'r�tor'la" çõee.do ICM sôbre o InveD- .. Destaques - Caixa",Postal 278
..

:..
tário e Parcela dos Lucros .

Prezados Senhores Acionistas à Disposi,Ção da Assembléia
.

FIoriaIló10liS
I

•Oonsoante aS.disPosiçõeslegais e est8tut�rias" Geral
.

.

62(084.06 N'OT'ICI' :R'"10' N' n "�1/68'passemos li apresentar-lhes nosso Balanço ;Geral 9 CODlas de, Compeasação .

.• u. .

.

e. De.monstra��o da
.

Conta de Lucros e' Perdas. Contratos de Seguros. Res- 1 _ Passarinho promete melhor elquadramenlo para o pe,
relatI�o� ao exercícIO de 1967. ponsabilidade por Ftancas 8 queno proprlelario:

.
,

'

.. 818 documentos. demonstram com clareza a Penhores. Caução da Díre- "

situa.ç�� econômico-financeira de nossa sociedade. toría, Endossos para Oobran- Con�iddrou u ministro do Trabalho' como
possíbílttando uma perfeita avaliação. . ça-Caução, Valores Deposí- grave a sítuação de empregados e eI:I\Pregadores

Cumpre-nos. todavia, colocar -em destaque ..dós-FGTS 773.553.59 rurais, que vêm .dívergíndo quanto ao enquadra-
aspectos ImpQrtaoles: .

. Total do PASSIVO 2.61843Y,46 mento sindical dos pequenos proprietários e dos

.a)_PATRIM NIo. LíQP-IDO - Registrou-se a .: .: .

,

meeíros, 'parceiros e arrendatários, prometendo
asc.ençao de 75,18% em relação ao exercício an- Demonstrativ, da Conta de Lucros e Perdas em uma solução urgente para o assunto.
terlor, n.as contas �os recursos prõpríos, o que Anexo ao Balanço Geral Encerrado em 30 2 - RURAIS - Declarou O' ministro que é
Vem atestar um õtímo indice de crescimento. '

.

.

.

de Dezembro de 1967 grave a situação entre empregados e empregado-
bJ R�9EITA BRUTA -:- A receita bruta. quase O f 8'1' O

res rurais, a respeito do enquadramento dos tra-

gue exclusívamenta em função da produtividaâe t
• • balhadores rurais que 'são pequenos proprietários

, apresentou a elevaçãO,. de 105.9l% sObre o a n �I
Custos .�n�u9t.rIaIs. Despe.sal meeiros, parceiros e arreudetáríos.

, anterior, pojl os aumentos. söbeé o. preços vlgen- de. Adml.D1stração. De8�e�as
,

Salientou que no seu entender OB meeiros,
tes a 1 de outubro de 1966 _ em média � atín- Tr�butárlas, �espe8as FJn_an.' parceiros e arrendaté.rio�. desa,e que não possuam
':'glram 7.54%,' .' cerras, Doteções, Rev:erfioes, empregados, devem ser' eonstderedea como traba-

..c) TRIBUTOS.....;..Oontrtbuímos para os C(.fre�
além d� lucro ltquído do Ihadores autônomo!. e de igual.,fo,r,m!l es. peque-

PUtlbcos com 08 segUIntes valores:
'.'

. e�ercf�o, por propos.ta da nos proprietários, pois não seria j�stó deixa-los
,

�

União .. ,' •.. NOr' 153 58Õ 92 Díretoría distribuído a. Fun- nas entidades represeatatlvas, dos; empr.�gadqre8
Estado . , .•. NOr. 166864;06 do de Reserva Legal. F�n. para.aerem esmagados pelds grandes proprietárips

, '

Munic1pio .•. NCr. 42.18023 do para Aumento de. Capital nem tampouco �os siodiéaios, de .empr,egados. já,

. d) MÃO DE OBRA - As de8pe�88 de mão
e parcel� à dispOSição da. � que não. têm VInculo empregatfcl� A .tendência

ide obra elevaram-se a NCr. 233981 53 mais o.
AssembléIa Geral ; 975.049,,8, do Ministro da trabalho é a I� criar .os aíudícatos

encargos sociais dA NCr$ 5õ;944 93
' • Crédllo. .. .

rurais autônomos. (Correio da Manhã .de S1.01 68).
e) PRODUÇÃO E PRODUTiVIDADE _ Sem.

Receitas Bspeelaís, Rece�tas � . . 3 - A �ARESC, embora sempee tenha deren-
pre preocupados com êste fator, já em i967 estio ��mpleUientares, R«:celt8s � o

dido a sindicalização do pequeno proprietário em

,vemos colhendo ,?�DS frutos daquilo que v i mos
Ftnancerras e Revetsoes

"

1·.9 fi.flA ••�� faixa própria, está promovendo encontro ruralía-
Invertendo em cursos de organtzeeäc e métodos Soma 1.97;).049 2& 1 975.0492R ta para examinar as vantegens e �esvantageBs
de trabalho. possibilitando ainda a melhoria da Jaraguá do Sul, 30 de dezembro de '1.967. da instituição do Sindicato dos Trabalhadores

\ capacidade Intelectual de nossos Colaboradores. ELETROMOrORES JARAGU� S. A.
Antônomos,

rio ano em eV!dê�cia dispendemos NOr.6349,45. , E.ggon Joio da Silva, Dlreter-Presidente
- A sua opinião, caro leitor. é-nos valiosa,

Em decorrêneía Justamente da produção e produ Otto Rutscher de Oliveira. Díretor-Admtntsteettvo 4 - RURALIstAS. CUIDADO COM OS fALSOS FISCAIS
tívídade, eonseguímos o enquadramento nó sistema (CHC�SC 3045) A Confederação Nacional da Agricultura está
de contenção de preços, preeontzsdo pelo Decreto alertando os proprietários rurais contra a 8ção dos
Federal n. 38/66. Com Isso, além de habilitarmo- PARECER DOCONSELDOFJSCAL falsos fiscais o falsos exatores, que. nos últimó8
nos ao benefício fiscal de 20% sôbre a taxa do Os membros efetivoi do Conselho Fiscal da anos, 16m percorrido o interior, obrigando muitos
Impôsto de Rends a ser päga em 1968, pudemos ELETROMOTORES JARAGUÁ S.A., h8Vendo�f>Xh produtores a pagarem a contribuição sindical a
oferecer aos. nossos distintos clientes, prO'dut08 de minado minuciosamente o Balanço Geral, Demons- sindioato8 de trab81hadór�s rurais•. sob ameaça
not�v�l qualIdade e acabamento. 'a preços "!TIm. trativo da C'onta de Lucros e Perdas e demais de pe8adas multas,

· patl,!eJs c�m a ação gover·namental de. estabiJ.tia. documentos atinéntes ao exeroício de 1967, são de Adiantou a eNA que 08 proprietários rurais
de fInanceira. Nostia produção. em núm�ros fíSICOS. parecer qUb merecem a total aprovação dOI!! �t'nbo devem' recolher aquelá contribuição. na forma da

ultrapas�ando espetacularmente a do ano' anterior, r�s acionistas;' bem camo as 'contas e atm�CIJa oi. lt>gislação especifica à própria entidade ruralililta
revigora nosso otimismo em tôrno .

da expançãó retoria,. do mesmo exercicio 'às F�deraçõe8 .

de Agricultura d,os Estados e sin,.-
.,n/dustri�J brà��leira. pois sabemos que, ctida ÍDotor Jar8guá do SU1, 6' de. ,feyer�iro d� 196.8, dicatos, Rurais dos municípios. (Noticiário da eNA
,Bdtlö de nossa fäbrtc., corresponde a mais., uma (ass) Nelson Drles.en ....

,

D.ei 165,)_ O HOMEM' I: A EMP·R�S.,'· .máquina posta em funcioLámento. -

OUbio Müller I. ,

/' Permanecemos à inteira t;lisposiOão de V. 8as. Victor Zimmermann Se você aspira a progredir na sua vid,ft,
para 4�a�squer esclarecimentos que for�m julgallo profissional, não Ite esqueça de sua obrigação de-
·necessarl(JS. .. 8perfeiçoar S8 naquilo que executa. Todos· os as-

· f Jauguá do Sul.' 5 de fevereiro de· 1968. It'
. .

C
'.

L Id
suntos, tôdas .'-'8 6specjalidades. modernamente,

Eggo.d João da Silva, Diretol'-Presidente bflUS ria 8 ·umlrçIO. lUpa' O· já foram estudád.as por inúmeros técnicos. existiri-
· ti - do livros sôbre as peculiaridades de, tôda8 as
,BalançQ Gerai Encerràclo em 30 de dezembroj1967 profjssõe@, . praticamenre. O aperfeiçoamento lhe

A'J'll'Q .

)8- � bb {b A dar' condições' de aumentar o' séu ren.dimento
I lfIJobillzldo ," " , ao uru I II de trabalho, libertando em você novas idéias,

�mobilizaçõe. Técnicas 435.512,63
.• J' iniolativas inéditas, que servirão à sua empresll

Ativo l.lnobi1ízado-C/Reavalia-' / e a você mesmo. (FARESC. 02.0��)
,�äo 113.317.43 Edl·"-:;a·1 de CODV'ocaça-o ---------------';lmobiliz8çõee Financeira. 582,00 549412.06 '

,�

j,T;8��::�I::'.e Bancos 87759.?2 Assembléia Geral. Ordinária Leia bem essa historinha ...
H " 3 ReaJizarel .

!i A curto e· a longo pl'azo
li·Almoxarifados e Armazéoo!
·

PrOdução .

Titulus e Obrigações
· Clientes I

· CODtas Corr�ntefl
· , 4 CODlas de' Resullado pendenle
E"tampilhaM f.:�ta<lultis, Ues
pesss Dlftlridös, Ht"floresta
mento Oontratado em Par
.cei·ia
,'. 5 COItas de Compensaçiio
.St'gllros Contratö()II,po;. Fia0-
"ÇIlS e Penllores. Ações, au
cioDadas. THulos em Cobl'su
ça;,C8ução. Depól!ltos ViDCU
ladO" FGTS Opth.nt"-R; Dt'pó
'sitos Vinculados FGTS 1\80
O'pt�ntes
Total do ATIVO
,

PASSIV.,

íC;2614.16
\

66.233.79
1754DO.43
748.79260
18 75w.15 1.191860.03

960.240,fl5

N'EGÓCIO DE OC.A.81A..0
Vende.s� um t�rreno com 7 morgos, lha

um KJ. do centro da 'Cidade pelo pr.ßço de
NOr$ 2.�00.00.

Vende se lotes planos e secros na Vila
Bae!>endi. a prazo de" 40 meses sem entrada.

,

',.. . ,

Vend� liIe belIssimoB lotes ,planQs e S8CO,.
no centro da cidade prazo de 10 Qlt<ses.

Diver80il. 10t�8 'na Rua' ,Rio Branco. a

partir de NÇr$ 750,00 l vi�"".
Informa9ões com Orgàniz8ção Lombardi'

AV: Mal. Deodoro. 141
Em frente Posto Wolf•

.
,

10.864.56

Pelo presente, são convidados 08, Senhores
Acipni&tal!l a S9 reunirem em ASl'embléia Geral Or�
diD'ria DO dia 30 de Abril de 1968. na sédeJ social
desta Socifdade. a Rua Joinvílle-328, oesta;:'cidad .. ,

as 10 horas. 8 fim de deliberarem sôbre:
8) - Relat6do da Diretoria, BôlanQo Geral,

Conta de Lucros e Perdas referentes ao fxercício
findo de 1967. apresentados pela Diretoria e sôbre
o respetivo Partlcer do Conselho Fiscal.

b) - EleiQão do ConSf>lho Fiscal e respetivos
Supll'otl"s. f::x:acão de seus honorá, ios.

c) - Assuntos de IDterêsse geral.
A Diretoria comunica ainda. que sa acham

a àisposiQão dos Seohort's Acionistas na séde so·

cial, os documentos a que se refere o art.·99. do
Decrt!to Lei n° 2627. dfl 26 de Setemb o de 1940.

Jaragu' do �ul, 30 ele Janeiro de 1�68
fR11. e Com. Leopo'ldo J. Grubba�S. A.
Diretor Presidente, LeopoldO João Grubba

que é' mais uma

que historinha o' ••

estorinha

.77355õ.59
2 618439.46

Era ,uma vez uma familia que tinha um paJ,
uma mAe.' rap8zes, môç8s e crianças. Os filhoB,
como eram bona jar8guaenses, gostavam de e8t1�·
dar e de ler. Mas êles quase nl,lnca liam nenhuma ,

revi"ta católica. Por isso não eram Católicos mui
to atu8)lzadoEl. Um dia a rami1ia âescobriu a revis
ta REPARAÇÃO. A família ficou atuàUzadissim.8.
Mas dbf começou outro problema ... ,Como a r�
vista só' vinha cada .três meses êles brigavaql
gemaÍs parJi .ver. quem a .lia

.

prlmeil·�, O Ptti en·
tão comproQ uUJa revista para cada um na faml·
lia. H(lj�

.

êles são católicos atualÍzad08 que nio
brigam por C8U8a da revi8ta da familia,

.

.

MORAL DA HISTORIA:
Esofßva para REPARAÇÃO.

RUA OAROLiNA SANTOS 141
't

Méier, GB ZO �16 .
._

,
.

q� pergunte 'os noviços de }iio ,Cerro o que
quer dIzer essa hIstoria de "ReVista de tamanho.
pequeno para gente c.om cristls.Qismo dß tam�nbo
grand.e" .••

6 Eligl,el
A curto e a longo prazo
,Contai Corrente"" Fornece.
,·dores, THulos D��scon*ado�,

· Baoc"s-Conta Empréstimos,
D.ivt'rRos H P8gar

.

'. 1 Ião.Eligl•.el
: 'Ca pittil �O(),OOO.OO
\. Fundo 'de Reserva, Legal.
,FUOllO para Aumento de Ca-

-'

,·.pital, . Fundo de Correção
�. M()n�tárja. Fundo de' IndeDI
',zaçi) .. ",Tr8baihiRtas, Provisâo
'j pani Dep"�ciaçõelil, Provi8ão
· para Deveqores Duvido�Q8 2l,�.56t.2,6 82� ã6�..26

.

'
.

8 Coól.s 'de
.

RtsUII.do Plllleale
�·:·C(jnta8 a Regularizar.' Pró-

�.:.: ,#

�

�"',..,.' .,"..
'

•

-',,� •• �.'�. -a�·.· ,,/'.� ,::,-� .• ," .• ',,-.

OPORTUNIDADE

ULTRA SOM
ONDAS CURTAS

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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-, '

d 'S I
..

o Rotary Club de Jaraguá do Sul, após eon:

• O 'QUE'" VAI'
.

'PtrL·O 'tl'8N'S I rI 81tura UßlClpa, â BralHá
.

o U �u��as�t!��O�aj�ri�:�i�, :::::::,�r�Sse� ���dsOe��n::�:
'[ I: de reunião das 6a.-feiras para a Da. -feira. Oo-:

, V O NI (J :N I V A. � .AO' munlcação nêsse sentido já foi feita ao Governador
,.._"""",=="",'"""",=='

.
Tendo em vlste. a necessidade de complemen Bustamante, assim como li todos os clubes irmã08

Radiografia de um Companheiro tar a .reforma admil!istrativa lev�da a efeito nesta da região, afim de que possam, com tranqutlída.
PfefelUra, e o atendimento aos díversos problemas de, recuperar no R.C. desta cidade. A mudança
ainda sem solução, como também a "plallificação deverá ser uma prática motivadora para elevar
das obras a serem executadas. pelo Município, a frequência, tã-o comprometida anualmente, durante.

As primêiras e aR úmmas Impressões são a8 C O M QN I C A· Q U E, os mêses tradicionais das fé,rias escolares e da�
que-mata bem se caracterizam, as que mais bem, :este Executivo só concederlji,audiências nõs viageos 80S balneários da orla maritime catarlnense.
se cristalizam em nossa retenliva. seguintes horários'

.

S· I·
-

d odoví oe a
Aciono o ínterruptor do meu subconsciente Às segundas-feira: Das 8,00 às 11,00 hor8� às.

IDa �zaçao" e ro ovias pre . Up·
e, de imediato� se ativa a corrente da imaginativa autoridades Civis, Militares e Eclesiásticas. rotarianos
para produzir a lembrança luminosa e ioconf\lndí Das 14,00 às 17 horas para os senhores Ve- Os últimos acontecimentos tristes que se
vel daquela figura aíugular de companheiro. Bem re_dores. verificaram na rodovia entre Jaraguá do Sul -
apesaoado, aparentando meia' idade, apaixonado Às rerees-teíra, Das 8,00 as 11.00 horas e das Joinville, trouxe à baila o velho problema da sina
pelas cousas e pelas causas do Leonlsmo, homem 14 as 17,00 para o público em geral. lização de rodovias. Ainda Da semana que passou
de atitudes definidas, ssbe traçar seus atos, sa- Nos demals dias s6 serão atendidos 08 casos perdeu a 'vida, em trágico acidente rodovia, um
be pautar sua vida, segundo a amplitude de seus excepcionais. relacíonados com a admiListr-ação benquisto filho de -Blumenau, ao transpor" uma,
sonhos. Alt graudes reservas..de sua personalldade .pubtíca municipal.

.' \

ponte estreita, perto da localidade de Vil", Nova,
estão gUindadas no relicário de sua grandeza de �r-,;..(lrato pela atenção. já no 14unicii)io de .Joiville. Manifestaçõe's se fi-
alma que reflete ao seu redor o imenso colorido ��((l .,.���, gué do Sul, 15 de fevereii'o- de 1968. zaram ouvir no R O. de Guaramirim, como no de
da ternura humana, o clima de íudefeetísel otimis �/., r.f.,!,�.�,<)•...• tt VIC�O'R ,B�:U�R Jaraguá do Sul, oulmíuando com o envio de orícíos
mo nascido es.p·ontâneo de uara suave harmoni I -, ...., , 'o E geaheí o R' 81'd nte em 'Jol'nvl'lle e ao DER

.

de sentimentos nobres e realizadores. \ f1? ',� )... Prefeito MUDlclpal
lã Fnl -, ór l'

e el···t d" tPJ: d
.

•

d
.'

C) \ ,:,J, '!. t ti' c em onan po IS, so ICI an o a ao . esela a e

Bneepusado sob o véu da modéstia, víslum- �, ;- #' ,
necessária sinalização das rodovias estaduais,

bra-se nêle o segrêdo de uma dignidade austera ·6 '-' "....,'" d d
.

t llíd d o qu vI'al'am pelas�l'..�" C o mUD i c a ,. ã. o an o meior ranqm ca e a se.· .

que, malgrado austera, deixa transparecer um ,. estradai do interior. '

encanto pessoal todo feito de pureza 'de sentunen- C mpre nos cornunicat �os -interessados que, D t
Ao C Ih D· t

tos e' serenidade de : atitudes. Sua pe sonalidade na.prõxímo dia 29 do co-reute, terminará o prazo . espon a o novo. 0l!se o Ire O�
marcadamente autêntica e autênticamente marca- para o pagamento da .Taxa de Llcença para ,reno- At!ndend� a determmaçoes de. R. I. e reco

da com as cõres ,carismáticas da bondade e dà vação de Localizaçâ(l. ' mendaç08s dp (,overnador Bustamante, procedeu-se
ternura, üa pureza e qa serenidade criou· nêle,.

.

No ato. do p(!g�m",nto deverá ser ápreséntado na última reuni�o do R. C. de Jaraguá, a. eleiç.ão
peli1s vitórias do coração � da ioteligência. pelo prova do pagambuto Ó�I tmposto SiBdical e Certi- do Cooselho D�retor para o período r�tár�o. de JU
feitio de seU8 atos e inclinaçõelil!, atitu�es tie um ficaoo de' Regularidade do I.N,p.s., fiCando dispen· lho de 1968, a Junho de 1969, com a partICIpação
verdadeiro "gentleman", o que vale dizer, atitudes sada a apresentação da Certidão negativa do Im. de. todo� 08 rot,ari�nos jarag�aenses. O res�!tado
de encantamento 8 prazer. posto d'e Renda, \'isto que a mesma já é exigida eVIdencIOU a vlt6rla da seguinte ch�pa: Pre�lden-

Sua vida de homem do' cotidiano ou de leãl) pelo I.N.P.S., para o fornecimento do C6rtificado de te � Murillo' Barreto de Azevedo; VlCe,.Presldente
do, compan�eirismo espelha um 'coÔlportaménto Regularidade. . - Joern Soelter; 10 Seqretário - Henrique Reis

retil1neo, acima de afeições e sentimentos, uma Outrossim, pedimos a 'todos os Industriais, B-:rg3n; 2° Secr�tário -:- RainerA. Wieie; r :resou-
fôrça luminosa de· crenQa e de respeitabilidade, Comerciantes e profissio.nai8 L.i.beraiS, para que re�o

...... Dalm
..
oOlr G., Plazera; 20 _T:es,oureIro - q-e

,apsDágio de uma existência ,que encaderna dià· procurem rt>gularizar sua situação junto a Eltilta t� Q B. da; Silva; Dlr�tor de Protocolo -:- GUldo

riamente uma página de· raro valor no livro' aber Municipalidalle e aos 'demais. órgãos. a fim de dar FI her; Diretor � - LO,reno �a�c6.tto;. DIretor :a
to desta ida fugaz e passageira, repleta de es cumprimento às determinações legais. .

- �arlo Sousa; �Iretor I, - DietrI�h H.ufenuessler
plendores e amarguras, um suceder intérmino de' Jaraguá do- Sul, 1� de fev-ereiro de 1968 e DIretor p - �r!ch Kaufmann. CumprImentos 808

consolações e 'desalentos, de certezas e utopias. Visto, Victor Bauer,' Pref. Municipal companheIros eleItos.

Na escala musical d'e suas realizações, des Erich Sprung, Dir. da Fazenda' Pe. José Fernandes de Oliveira
tacam-se o hinário de suas; emoções, a8 DOt8'8 de Á convite do Rev. Pe. Elemar Scheid, nosso,seus transbordamentos de alma, os bemóis de seU8 benquisto vi'gário, esteve entre nos em dias desta
gestos largos e simpáticos, os, sustenidos do seu

semana o Rev. Pe. José Fernandes de·Oliveira, da
trabalho diário e diutUrno, enfim todos os aci

A', V 1-. S D'
Ordem do Sagrado Coração, de Jesus, integrante

dentes da ciave 9ue �ontrastam a acentuação de •
do Centro· Vocacional São J'Udas Tadeu. da Cap�-

heroismo e nobreza. de compreensão e justiça, tal Paulisla. O Pe. José t::oabalha ativamente num
de amAor. e ddedi�ação't 'd h' d Grupo Eséolor �'Abdon Batista", e Ginásio Nor- plano ,piloto, inédito no País, .que compreende um

migo a Juven u e, compaQ elro os cO.m-
"ProfessOra Leonor' qe Souza Neves". trabalho de profundidade !'Com a júventude e de

.

panheiros, sem'eador da culturs, lider da inteligên ..
mil

-' X _ . que participará toda a comUnidade, passando, a .

eia, bandeirante' do l.ieo:nillmo. semeia, ns es,eira chamar-se 8 Semana de �ntrosamento Comunitário.
d

.

r
.

'

.

t d 1" f d Dia 19/1 às 8 hor.,s exames de 2. época �
os trIun 08, a 'semen e a mguagem ranca o '_ X _ Durante 4 anos' esteve nosEE�UU.. ocupado' no

bom exemplo, reflexo natural da linguagem fran, IW d A ex'a'me dos pro'blemas da J·uv,""nt'ude. Rev. Pe. JQ'sé
d 1, 't f t t' t 1 Dill 19,t, Inscrição para os Loxemes e dmis--: v

ca e' uma a ma em e erna es a sen Imen a , a Fernades de Oll'vel'ra fOI' estu"ante no Seml'nál'l'o
Ih à ã h' l'

-

ú
.

·t· sôo öo Giaáeio. O. exames de Admissio ab Gin6· u

aspa ar s m os c elas. Içoes tels e provei osas sio serão re.l!zados pos dias 20 e 21 de fevereiro do Sagrado' Coração de Jesus, de Corupá, send�,
trans0ritas lias págfn8s de alta dignidade e edu

às 8 horDs. portanto. prófundo coohecedor doS problemas da
�ad� galõanteria'dtestemunho fietl de SU88, sl�dPedr.iOrteô·s _ X' _ juven,tude local. e, por isso, ,o movimento está
msplraç es e e sua marcan e persona I a e, -

M.ATRrCULA fadado a alcançar, amplo \ sucesso, . co� ,proveito
,da feita de entusiasmo, confiança e otimismo. .

para a mocidade e um reencontro dos mais velhos
No quadr9 de sua existência se delineiam, As 'm.triculas esl.,ão aberlas nos dias 191,20, 00m a kente mo,ça da Metropolß do DiMmismo-.

em fortes pinceladas, a sua imaginação fértil, as 21, 22, 23 t1e fevereiro no, horário das Pe. José participou da ultima' reUnião do It C., de
qualidades do bom gôsto, a prudência e a sagaci- 8 horas à$ 12 horas e Jaraguá, ocasião em. que teve oportunidada ,de.
dade, virtudes cujas côres sa in'corporaram defi- du 14 horas às 18 horas. entrar em contactq com os' rotarjanos" exp<?ndo 8
nitivamente à nossa s'ehsibilidade de ap'r�'ciadores .

-
. X -

. ideia do movimento, que terá séguimento em abril
do belo e dQ bem. "Observação: Só serão malriculadob os a'lunos próximo ,

.

que ilpreaenfllrem o bolelim do liDO pesado.·
, A' d R C d J

'

Idealista alheio às malícias do cotidiano, ' Os aluaos.. novos do 1.. IIno deverio apre�e' _

- reumão o . . e aragua .

h
.

d
.'

t d d f' d Volta.mos a lembrar, que as reuniões do R. C•

.

omem· raro, nco
.
e Vir U es e

.

e Irmeza, e tlr; a) c�rtidio de n8lcimenlo;
farta energia e robustez mental, amigo incompará- b) IIleel.tlo de vacina élo�ivariólica. <

de Jar8guá do Sul, realizam se às Sa.·feiras. O

ve1 6 compreensiv'O,.·' nas 'dádivas generosas do
.

_ X _
local é o mesmo Itajara Tênis Cluba. O telefone

coração, da simpatia irre8i�tivel, a 8ua existência
. J.ra,uá. do Sul, D de Fevereiro de 1985 Q oUnua inalterado: 6 7.

se desenyolve num crescendo de êxitos-e vitóriae ,Zuilide M. Elpezim ' M&.T81�ULÃ.8E NA (.IAM,EO)
em etapás felizes,', 89b a aura de um� destinação Diretora· Continuam abertas as inscrições para os cursoa de
nobre e nas bênçãos da consolação - dai a vas de madureza da Escola JAMED. '

teza das afejções de companheiros, amigos e ad- Dia 18 a partir das 9,00 hO'raß apareça no Grupo Esco-

d lar Abdon Batista para maiores iDlormações.
mira ores. Já do conhecimento geralo funcionamento do artigo

99, cabe entretanto um esclarecimento sôbre a anUlaçllo do
exátne de clênciás que teve que ser relletido

Um aluno de Joinville ,pretende,u intimidar a barum
examinadora caso Dilo fosse aprovado:

.

iria Impingir que as

questões apresentadas em .Joinville eram iguais às de. Flo
rianópolis. Examinado pelo presidente da panca e pelo

São convidados os senhores acionistas desta Inspetor, notaram d", 'Isto a semelhança em algumas pergllD-
•

dd' blé' I d' á
. tas A Danca "bas.lante Caxias, alias", resolveu cortar pela'80Cle a e, para a as�eD) la ger� or 1096rla. quge raiz a possibllidade de nQ futuro'alguém suspeitar da serie:-

�el'á r�ã11zada no d!a 30 ,de a�r_l de ,1 8, às dade desses e:ames: anulou-os todos, inclusive do 1'0 ciclo
horas, na se.de SOCIal, a AveDlda Mar. Deodoro que nadá tinha com à questão.
da Fonseca, 557. em Jai'aguá do Sul, para delibe·_ A noticia repercutiu deslavoráveltnente. mal o aluno

rarem sôbre a seguinte .

amadurecido da JAMED não sê intimida e loi': enfrentar D

OROEM DO DIA exame a segunda vez (sem despesas extras) e conquistou
,

E ö'
,� -,J 1

o diploma. ' I.
1 - xames, ISCU8sao_e aprovaçao tJO re a- Fazemos é,te esclarecimento com o duplo objetivo de

Em 'cumprimento ao äis(}osto no art. 99 cÍo tório da diretoria, demonstração da conta "Lucros explicar o que houve; e mormente para mosqar que o assun-

Decreto-Lei n 2627. de 26 de setembro de 1940, &. Perdas",' balanço gera� e par�,cer do COIlse91h7� to é st;�aee:ree;t!��:t�e��!,:::orilu°:;;o da JAMEO também
comunicamos que encontram se à d.isposição' dos FIscal, referentes ao exerclclo SOCIal do ano de 1 6 , é sério e duro. Já mudaram até o nome de "Madureza" para

.

senhores acionistaS, n8 sede sócial, à Avenida Mar.
<

2 - EI�içâo 1,4a. no'!a. Diretoria; .�!"içio, do "Dureza", e o é de fato:·Mal é par� adultos e pessoas que

Deo,doro da ,Fon&eca, 557. em lar$guá do Sul, os Gons.e!ho· F];scal e' flxaçao das �eape.ctI�as replu enfreI;lt!im qualquer situação. A desistenciaé o caminho. mais
documentos constaotes das letras A B e C. do, neraçoés' 't' ': ' .'

'.
';1" Iá-Cil

..
,parl,\, n&ose conseguir na,d1t e nosso lema é a.tenac1da..

, .'
',' "...... " .i. >. • 'A '.'d: ri

.

·'tl·, d de, 'a flor.a, a coragem constante, que já trouxe a muitos la-
menclOoado art. 99.

.... •.
.,.� - Al!lsu.ntos de mt�res�e, a:..,oCl� a e. j, raguae08,esevaitrazerêsteanoakidamats,ostllQprocur.ádos.

Jaraguá' do Sul, 12 de 'feTereIrO ·de 196� Jaraguâ do sul, 12 de fevereiro de� 196�. ': .

I . .

Jârag1lá"MellJ.o�es .Dias,.l5-.•evereit'o de 19118

"Victol' \Bernarde.s Emmendörfer, Dir.•Presidente . Victor Bernardes Emmendörfer - Diretor�presiden'té Flores Freiberger - Coorde�ador
•

.

.'. '�,' o".' ,

CL Paulo Moretti

,.AVISO

Irmãos Emmendöfer S.A. Comércio.e Importa;H
Assembléia 'Geral Ordinária

Convocação

Neste reencontro sentimental, nesta pagina
de profunda emoíividade tracei a todos o perfil
ereto de um ho,iDem de bem, o testemunhá elo
qüente de um companheiro excepcional, 8\ radio'
grafia liel de um !erdade�ro leiloo

Irmãos Emmendörfer, S. A.
.

Comér�io e Importação

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


