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"

JARAGuA DO SUL

ROMPE UMA NO"VA· ÉRA
Eng.. Colombo Machado Salles o Futuro Governador 'em que depositamos nossas

( quem Jaraguá do Sul e Municípios vizinhos muito esperam

Nosso des,envolv,imento depende da ,atenção' que,' o Govêrno Esta,dual

esperanças e de

nos dispensar
. ,

TOdas lIS' atenções do ação etas Secretarias de que "Santa ClIt,rina é víeo e debrucarsm-se SOM Elergil EI6IricI:-Moderniza- zinhe dietética, viatura para
mundo polítlce administra- Estedo, a fi m de que o iltrGvessado por duas' setes bre o préblema de seu ção do sistema dletrtbuíder assistência soctel, 30 ber
tive de Santi' Catarina tödo cresça' por illual e o que apaatlJm em direções s'etor; resultendc dêese urbano I construção de çiÍrlos. 2 sllas de eule e

estio voltadas ,para o dia desenvolvimento ofereça I ópoatas e. por Isso, o E�- esforço. louvável sob 10-" i6 km. de Unha no erste- 1 refeitório).
16 de Março de 1911. Na- harmonia das regiões entre rado sofre as IDgúsUas dos os titulo•• um trabalho ma d� eletrificação rural. EIPllSil Ildlslrlll: lodus
queJe dia um homem de- st. dess," contradlção. Uma honesto du neeesstdades JrlftspDrles:

ASfaltamentol
trillização.· Escolá par.

verá comparecer perante li Por certo o atendimento das setas:- de setureee imedi�tils de jlrlguá do da ligação Jlraguá_:Po· formação de mecânicos,
Assembléia Legoislativa,' e I

os contéctos entre o politlco-edmlnletretlve - Sul, que paS80U a integnr mercde.c-ßlumeaaa; Asfal· ferrlmen'leiroa e eletrlcte-
onde pcssulmos o o II S o lloveroador e seus auxt- aponta pera o sul; a outra o P RO JET O CATARI- tamente ligação São Bento tas. .

'.

represenrante, para prole- liates e os responsáveis - economica e empresa- NENSE DE DESENVOL- -Corupá-jaraguá-Gua- Agricultura: Aasistênciíl
rir- o juramento de bem pelas comunas que eom-' remlrfm: Ligaçiio Indelel técnica para produrores de
eervtr os tuteresses' maio- põe o Estado, será em - Pomerode - JaraguB e leite; Serviço de insêmina-

,

res do Es t • d o barriga fórma de respeno pelo que Ponte sôbre o rio ltepocu- ção artificial (já em anví-
verde, Löge mais galgará cada um representa no seu. zlnho, ligando ôchroeder dade); Veterinária; Escola
es escadarias do pelécío cargo. A figura do pedinte à )araguá. ' Técnica Agrícola.' instala0.
rosado da Praça XV, onde de chapéu ne mão a subir Comunicações: lnsteleçäo ção de fossas, colocação
deverá iniciar um período as escadarias palacianas, de Telex e 500 rermtnets de engenheiros agrônomos
adrntnístretlvo certamente com absoluta certese, será telefônicos. e financiamentos à agri-
dlferente de Iodos aqueles apallada do cenário adml- fnsino: 2 Grupos Escola- cultura; Ampliação do ser-

que alguma vez já ocupa- nistrativo. E s p e r a n ças; res; Professores; S li I a s viço de extensão rural' e

ram
.

o mandato de gover-" enormes correm pelas veias espectallzedas; MateriaJ de combate à ascaris e anel-
nadar. dos a:lministradores cata enstno . para 6 escolas se lostomose.
Seus eseessoree anun- rtnenses, de que nlnguem cundértas 1. ciclo (esra-] Seg.ruRç. Pública: Re'cursos

ciam que Q ceremonial mais sairá "da audiência duais e municipais); Cur- plJr� meaiuenção da Dele-
deverá ser extremamente com o Governador, duvi sos especlellzedee para racia de Po.lfcia; Viatura;
Simples, como convem fi dando daquíío Que lenha . professores; Convênio com Aumento do destacamento

; governos desvinculados sido t,rat.do. Cremos até o Oolégto São Luís, para poliCiai,; Estudo pare eons-

de compromissos. A au' que ,os seus auxiliares,' 'i'nstaJàção de sal�s de,al;lla trução de !lova QeJ'egacia
sêOél'à dê' oradores, sé- escolhídös "'li dedo, êSlejam' . di .�Ffsl�ã,· "'eu(mlciÍ ""e 'Hfs{ . em nôvo local: Camfnhão ' .

rundo se lê pela imprensa imúnes ao c�ndenável há- róri'lJ N.tur�l; Faculdade t àjl que, equipada com

diáril, provàvelmente. será bilo de p r.o met e r, sem de educa�ão; Faculdlde moto· bombl, com escadas
para d.r atendimento an contudo, resolver os pro· de Administração; Facul- e mangueiras paril. o Cor-
tecipado do p�nsamento blemas que lhes sã,o con- dade de Ciências Contá- po de Bombeiros Voluntá·
do Presidente Médici, de fiados para solução. Cer: O Governador Colombo Machado Salles beis; Ampli�ção de aales rios de jararuá do Sul e

que o mês de Março é tarnen te as pubUcaçõe. em seu gabinete de trabalho /. de lula DI zona rur.al; Construção de um Ccntr.
tempo' de construir.' De oficiais que· refletirem II Convênios com entidades Cívico,
tr.balh.r mais t de falar ação administrativa, jamais riill - voltÍl se rumo nora VIMENTO. de ensino privado; Ginã- DaqUi, da sIJI ·de reda-
menos. haverão de cO,n.trllstar com Ie." Não 'foi ó Prefeito ou o sio�orientadQ p/ua o Ira- ção, slluda.mos o Enll.'
Pelos vário. contacfos ,o� que contribui_mos de im Tôda a comunidade jeJ- Vice ou outro setor isola- balho, P.avilhão, de Espor· Colombo Mlchado Salles

que tivemos com ó nôvo posrob e o que retorna em raguaenae. esta vigilante do- que concluiu pelas De- tes; Pavilhão de Exposi- e seus eficientes luxilia
mand8tiÍ"io catarinense, fórma de óbras necessáriAS no -aeu proce8So de de- cessid.des .pontadas. O ções; Sala de Concerto e res. propondO-DOS ii trl*

comparado com os pro ao de8envolvimento de senvolvimento. líderes' e auscultlmento atingiu tô Teatro; Escol'I ',de música, b�lhlr de mio ,dada� com

nunci8mentos reiterados cada município. Para o representantes " legítimos ios os setores e os pró- balé e ginástica; 8sc611 o Govêrno que está para
feilos aos seus coestadua· CISO jarlguaên�e, a dite- dos v�ri��. se,ores da �id,. prios selores reaponderam profilsionillizante e Escola se instalar, d II n d o um

nos. nos leva i1I segura e rença astrono;mca ent,re Q comuDltaml de Jari!lllulI-:(fo e apontaram os I'ontos de 'agrícola. pouco do nosso labor erQ

tranquila esperança de 1.° contribuinte em ICM t' Sul, acompanham 05 ges estrangulamento de nossl SaÚdl-Sllleamento H.bll.çia: beneficio do B&t�do. IPlna
pensar qu� vimos ter um o 94 o em retorno cle óbrÍls, tos e "8 atitudes do hoje vida comunitária. Construção de Dá km. de que dei�e de figurar na
govêrno deaeovolvilpentis· sera um quadro do passa· G�vernador Colombo Ma- �ssim, aliado ao. pensil- esg,otó. \__ condição humilhante de
ta. Técnico com. Ilrga do. Haverão de rir se 08 chado Salles.. mento de que será um Saúde: Hospital parI trlM unidade imprensada entre

folh'a de _ser�'iços prestado técnicos dos métodos ado- Quando indicado Ci) seu g'ovêrno bem 8ucedido, tameoio de doençlJs, in- dois irmãos poderosos.
ao Es t a d o e à União, lados peles de então. nome, percorreu o Estado. lefllos q,ue . por concluir fecto contagiosas; Hospi- Aqui estamos para dar

passui as credeóciai's para Publiceções tais, como, _au�cullando a8 �!Ceesida' que' haveremos de ,atingir laI para doenças mentais; " nossa colaboração para
realizar umll administração as que aparecem ija revista des de cada regllo e de as métas programadas e Especialistas e'm ginecolo. que o Proj.eto CatáriDens�
toda volreda pára " mapa Visão, de 14 de feverei�o cada m�lßi�ípio. HomeR� Que estão .refleUdas pelo gia e obtetrlcia; Centro de de Desenvolvimento seja

, �e Santa Catarina. em que do' corrente ano,. estarao responsaveus de Jaragua atendimento" das necessi- .saúde; Gúarda Sanitário; o esforço conj'igado eap�z.
iodas as comuDidades de.' definitivámenl'e nos arqui. do Sul,. prontamente aten- oades dos seguinte:!; .elo Äperelhamento p a r a· a de fazer romper uma Nova
Verão ser atingidas pela vos e oinguem dirá, mais deram ao chamamento ci res. CreLhe (Ambulalório, co- Éra em Santa Catarina.

Hinoà JóraguÓ:
o Concurso patrocina.

do pelo Rotary Club de
laraguá do Sul, e�tá em

No di,. 2 do corrente o faJe de julgamento, déven;'"
distinto casal José (Renil- do ii comissão designada
dI Schmilz) Ribeiro, com. fazer a proclamação da

pletau 2á anos de casado. letra vencedoJlil no di. 26
P de abril de 1911. Nad.ara assinalar rio grata mais q'ue lã concorrentesefeméride, compar,ecerlm á
Capela Nos s a Senhora pafficipam d.· concurso

Apàrecid8, na Ilha da Fi- ,que dará "O ganhador o
gueira, para I missa cele- prêmie de Or'. 1.000,00,
brada =,elo Rev. P.' Ivo Concorrentes d. cidade.
Riter. de Cidades catarinenses e

de outros Estados da fe-
Após a ceremô!lia reli- deração. fizeram-se repre

giosa, (9 c.sal de prata re- sentar no Cuncurso "Um
cebeu os convidados em Hino para JaraguêÍ do Sul·.·.
sua residência, onde foi demonslrando o interesse
oferecido um lauto janlar. que o movimenlo rotário
"C,orreio do Povo" que despertou. 31i... feira última.

tem no disli'Oto casal um foram abertos· os envelo-.
�onst.nte leitor, apresenta pes.· em presença de inle

ao. ce�al -de pràta os cum' j'ressados e de rotarianos
pr.lmtntos" com VOIOS de! presenteIS, _ que rubrh:.r.m ..:

muitas
. f�licidades. ! 08 trabalhos apresentldoá.

Os Plantadores de Banana Carlos
Torinell'i

i

Bodas de
PraiaA n08Ba cidade não responsabilidade de �8ta· ginal plantação liIaiu'le

escapa às originalidades do lamentável da Rua com eBBa: "Depois que
que outra8'ja produziram. Joinville. Felizmente é 08 oaminhol não condu

Pois, acontece que. em privilégio de muitos S8- zem mais' pAra o Maca- Faleceu ás 14,DO horas
dial desta semans. alguem ber que o SAMAE, Ser� quiaho, é aproveitar o, do dia 9 do' corrente, nl

resolveu plantar bananei viço Municipal de .{g'!a terreno defronte da Pi· cidade de Rio. do Sul, no

ras defronte a Cerealista 8' Esgoto. por convento wedo··;- Hospital Cruzeiro, o esti-

Piwedo. O cartaz alusivo à Fundação SESP, Servi mldo cidãdão Carlos Tori·
trazia dizeres referentes ço Eapecia,l de Sa�de

U fi II II
.

neHi. após longa e pertinaz
ao Prefeito Hans Mar.yer Pública, órgão f,ederal. ice IUerllulr Ilrlueel enfermidade. O leu deseo-

-

e seus fiscais. De critica tomou a si o encargo do lece deu se aos 11 anos

p'elo máu estado da roda. Serviço est.Bndo OB ser Desvanecido.s reoebe- d� idade e o sepultamento
via que está revo�vida viços de abertura das mos antecioso offcio do ocollreu no dia seguinte,
oom a implantação do valas 'a cargo de uma Vice-Governador, dr. Jor· pari o .Cemitério Munici-

. sistema d,. abastecimento empreit.ira, com. sé�e ge Konàer Bornhausen, pai daquela cidade, com

d'água. Como· a ignorân- .fÓra do n0880' mUDlcíplO. apr�sentando seul agra,. grand� acompa�h/J!,Dento.
cia nio tem lugar, Qerto' IS80 quer dizer que .os, decI�entos por \ô�as 88 O exrmto.. era Irmao

.

do

para morar; também aqui criticos foram mUlto 10- gentllez8iS de que fOlalvo"nosso mUI!o .conh�cldo
nãQ teve o pth:ilégio de feliz�s na .teatral apre· durante o seu mandato. Angelo· TormeHl e .'10 do
Ie deixar ficar em,lugár sentaçio das bananelrlls. A_o agr�decerm�1 a ma- sr. Ernesto. '!orineUt, c0!D'
de menor destaque. Os Mesmopúrque, plantaram' ndestaçao, deseJamos 80 petente �!aflco d� Socle

ignorantões,.tribui'ram 80 e, de.pqis,· tiverám 9ue, dr. ;Jorge lJ�rnhau�en. dade Gra�t�iI Avemda Ltda.

Prefeito (que faz favorel desplantar. Um galat.o. feheldade� nas 8uaslld�s, -.Á famtltll �nlutadl os

até aos adversários) a passando defronte à orl- advocathnas. DOSSt'S pêsame•.
!

,�Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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"CORRfIO DO POUO" "

omarca de Guaremirlm

fundoçiiCl: Iirtur Muller _ 1918 MUD'A S Edital de Citação
Frrltffer.s e Orn.ment./s ,O Doutor Nestor José da Silveira, Juiz de Di- CGCMF 84429984/001

retro �a Comarca de Gueremlrlm, Estado de ôenre Edital de Convocação
Laranjeiras, Pecegueiros, Cetarlna. na forma da lei etc,.. .

Assembléia Geral Ordinária
Kakiseiros, Macieiras, Ja- FAZ SABER li todos quantos o presente edital' .

boticabeíras, etc. Roseiras com o prazo de trinta (liO) dias virem, dêle conheci- ,Pelo presente Edital de Convocação, são

Dahlias, Camélias, Coni- menlo. tiverem .

ou ínteressar possa, que por parle de convI.dadlJs o� �e,nhores .acionistas da firma Co

feras, Palmeiras, eto., ste. Valentim VOIPI, brasileiro, casado, lavrador residente I
mércío e Ind�strla Schmitt S.A., à reunirem-se em

e domiciliado no luger Lo Braço do Norte, 'Município em Aseemblêía
.

Geral Ordinária, que será realizada

PEQAM CATÁLOGO de Massaranduba nesta Comarca, através de seu
na séd_� da eoeíedade, à ,Estrada Blumeneu Km.4,

ILUSTRADO
' procurador Dr. Reinaldo Murara foi requerida uma

nesta CIdad.e, às dezesseís (16) horae do dia trinta

ação de Usucapião de um imóvel localizado em 1.0 (30) d� abril do c?rrente ano, a fim de delibera
Braço do Narre Município de Messerenduba com li

rem labre a segulnte, Ordem do Dia:
área de 1860,00 melros 2.. com as segulntes con-

1 - Exame, discussão e aprovação des coa

frontaeões. Frente. com Eslrada Geral, com lil me-
tas correspondentes ao Balanço e Demonstraçãe

tros, fundo. com o Ribeirão, com lil m. de um lado
da Conta Lucros e Perdas, encerrado em 31 de

_________-: c::::::::::oc::::::>c:::::,....oe:::>c:::=..::::::::a com Avelino e Olàina Derettl, com 60 merros, e de
dezembro de .1�70.

.

II
outro lado com Velentin Volpi, com 60 mettos. Feitô

2 - Eleição do conselho fiscal e suplentes
S O C I A I S _.

a Justificação Prévia da posse foi julgada PROCE- para o ano de 1970/1971 ....

!':=========
DENTE por sentença. E para que chegue ao conhe- 3 -- Assuntos gerais.

=.======.=.d! �imen!o �e Iodos e não possa no futuro ser alegada Jaraguä do Sul, SC, 23 d� fev-:reiro de 1�71
Registro CIvil Ign�mmcla, mandou expedir o presente edital, que

Arnoldo L. Schmítt, Diretor Prestdente

Aurea Müller Grubba, Cficial sere Clf,xado. no lugar de costume e publicado na A V I S O \.

do Registro Civil do J. Dis-
forma d�. lei. Dado �. peseado nesta Comarca de Acham se à, disposição dos senhores actonío-

trito da Comarca de Taraguá G_uarammrr.. no Ca�lorlo do Cível e Anexos, aos tas, na séne social, os documentos de que trata o

do Sul, Evtado de Santa
Ires de març� de mll.n�vecenlo� e. seren Ia e um. Eu Art. 99, do decreto-lei n. 2.627 de 26 de setembro

Catarina Brasil. (as) Ralf Falnn, Escrivão, o dalilografei e subscrevi. de 1940,

Faz Saber qu'e cemparece-
(as) Nesror José da Silveira. juiz de Direito

ram no cartório exibindo os C E R T I O Â O
documentos exigidos pelá le.

..

Cerlifico que ti presente cópia coníére com o

afim de se habilitarem pata orlgtnal do que d�� fé. '
.

casar-se: Gueremtrlm, 03 de março de 1971 -,

Ralf rallin, Escrivão

Fazem anos hoje
- o sr. Alfredo Bngel

mann, nesta cidade;
- o sr. Rodrigo Nico·

luzzi; .

.

- (,) sr. Jorge Erschíng;
- a sr. Ana Bleich, em

Corupá;
- o sr. Augusto Gesser,

em Concórdia;
- o jovem Paulo Oar- Edital n. 7.427 -de 4/3/71

los, nesta cidade;

rent, ��o�es�:::�$�.Ge-' LI::::s�aJ�:��S:i ASIReioeR. I dos COltobilislas �e JlfBIUd do iSal
Fazem h

- Ele, brasileiro, solteiro,
anos eman a [vigtlante bancário, na tu

- o sr. Francisco Mo- ral de Jaráguá do Sul
drock, funcionário da domiciliado e resident�
Prefeitura Municipal; em Francisco de Paula,

O presldente da Associação dos C�nt�b�jstas
,

.

_ a srta.Matilde Müller. neste distrito filho de
de Jlraguá d� Sul, no uso. de suas alnbulçoes, e

em Corupá Bertoldo Junk'es e Utilia c��forme o dlsposlo no. arllgo liO.o dos ESlalu�os So-
_ o sr. Lino Zapella', Alb bt J k

ClélIS, convoco os aSSOCiados para a Assembleia Ge-
I

rec un es, rat E t d"
.

I' d'em tapocuzinho; EI'
. .

x raor lDarla a rea Izar se na se e SOCial na Rua
_ o sr. HI'lárI'o Fodl'

a, �rasIleIra, solteIra" Presidenle Epitácio Pessoa' nO 298 no p o"
�

d'
doméstIca natural de . .

.,
.

r xlm_o Iii

em Rib. Molha;
,

Pindotiba' Orleães neste
18 d� março, as 19.3� horas, p�ua delIberar sobre a

- a sra. Adalzira, espô- E t d d' .

'1' d' segumle ordem do dia:
I! 8 o, omici la a e re·

.

S8 do sr. dr. Murilo Bar- sidente em Nova Br8silia, 1. - Reforma dos eslalulos socias;
reto de Azevedo. neste distrito, filha de 2; - Eleiçöo de direlores e

'

Dia 15 Pedro Zamoski e Alveria- 3. - Oulros assunlos do inlerisse social.
_ David Moreira, em

na Nascimento. Jarilguá do Sul, 25 de fevereiro de 197í
Itapocuzinho, Edital n. 7.428 4e 5/3/71 1 0110 Ku,scher de Oliveira, Presidente

��-"CI��-'(I��Dia ;6 sr. Dr. Luiz de J3::ili!q;:!�:1��nm�:ae �":' -:�
....."'O _....-"'G�� T �'r . tun 71' Ale � tfitllJl71 t]l

���=:�;,e.id.ote da Gua· Ele,l_>r••ileiro,."oltel'o,
� Dp.,ReIDOldo lIopapa 11�����

.

- Alice Meier, nesta ��::���ÍI, nn!��Id�@ta�:' � II ,ADVOGA.DO II i f
ADVOGADO nos fôr08 de t

Cidade. domiciliado e residente , .

i
São Paulo - Guanabara - Estado do Rio de'

Dia 17 na Rua Joinville, n(>sta ? Escritório ào lado da Prefeitura Janeiro -: Bras1lia. i_ o Ir. Rodolfo Paulo cidade, filho de Pedro

�.
.

Processamentos perante quaisquer Mi..

Pereira, em 8.

Francisc.
o Francisco Ventura e Ma-

. JA:RAGUÃ DO SUL � nistérios. Autarquias e Repartições públicas

ido Sul; ria Joana da Silva.
'

.

em gera].
.

- o sr. Augusto Silvio Ela, brasileira, solteira,
B �

���-��
Escritório Ceatral'

Pr�döhl, j'ornal�sta. e �s- industriAria, natural de ota ogo Futebol Clube·
. (

crltor, em FlorIanepolIs; Corupá, neste Estado do-
Avenida Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303 ,

- Cleyde Syrlene, filha miciliada e residente em
(Fone: 52-1894) .'

1do sr. Aristides GODç81- Vils Lenzi, neste distrito,
Assembléia Geral Ordinária z C - 39

ves, nesta cidade. filha d. Manoel Flores EDITAL DE CONVOCAÇÃO Li'Rio de Janeiro

�Dia 18
da Silva e Ana Flores. "Estado da GUANABARA

Ficam convidados os senhores sócios para
_ o sr. Curt VaBel, Edital/n. 7.429 de 5/3/71 uma AssembléIa Geral Ordinária, à realizar-se em

= � = � = � - = ���

nesta cidade; Adolaris Siqueira e 8ua 'séde social em Barra do Rio Cêrro· as 900 ---

- a sra. ,O a r m e m Luzia Spengler horas do dia 14 de março de 1971, com 'a seguin I pRoessle Hoefner, em Cu- , . .
te ordem do dia: �. . rec isa -se

ritiba-PR; Ele, �rasIleuo, solteIrO, 8) Eleição da Diretoria;
_ a sra. Yolanda Ni- ,op.erárlO, natural de Arro- b) Prestação de Contss;

I
Técnico em Contabilidade recém· formado

coluzzi, espôsa. do sr. ze.Ir!1! neste E�t8do do- c) Assuntos de interêsse da sociedade. •

Onadir Motta n/cidade' mlcIhado e resIdente na Jaraguã do Sul, 24 de fevereiro de 1971 Companhia Máquinas Famac
_ o Ir. H�nl Beyer� Rua Rod�olfo . Hufenu�ss- I

.

'

' Harry Marquardt
_ o sr. Walmor João ler, nes.a �Ida�e, filho =---.-,----------------.....!

\Medeir08, em Join,vme;
de Josefa �Iquelra. '-I

I

-'ojovemJ�meLui� rua,�ffistlel�,�olt�ffl, Co� � P� ����������������!���'������������
filho do sr. Hilário Schio doméstica, n.sclda em um JOrnàl a
chet· Jaraguá do Sul, domici- Serviço do Povo I�' Waldir Fodi, em

liada e residente na Rua I

RI·be,.'ra-o Molha,' Guilberm� Weege, nesta
'd d f'lh H de Assis e Maria Sabino.

_ a srta. EdI'th Haffe- Cl a e. I a de enrique EI b
.

S I 01" S h' a, rasIleira, solteira,
mann, nesta cidade. peng er e IVIa c 10 d éehet Spengler.

_. om stica, natural de Ja-

Dia 1!1 raguá do Sul, domiciliada
Edital n. 7.43Q de 9/3i71 e residente �m Nuva

JQão Pedro de Assis e Brasilia, neste distrito,
CODcel'Ção Ribeiro dos filha de Francisco Ribei

Santos ro dos Santos e Julia
Eleuterio dos Santos.

Assembléia Geral Extraordinária"
•

CONVOCAÇÃO

Leopoldo Seidel
- CORUPÃ -

Emp.-êM Jornalística
"Correio do POYO" Uda.

- 1970 -

Direter
Eugênio Vitor Scbmöckel

ASSINATURA:
Asual , • • • Cr$ 10,00
Semestre • •• CrS 6,20
A,:ul58. . " Cr$ 0,20
Numero atraiaao. Cr$ 0,:12

I!NDBWÇO:
Caia POitaI, 19

t\veni.. Mal. Deodoro, 210
laraguá •• Sul ' S. Catarina

Aaiversários:

- O sr. Alfredo Lange,
em Corupá; .

- o sr. Renato José
Wunderlich, em Joinville;
- o sr. João Ronchi,

em Luiz .Alves;
- o sr. José C. Toma·

selli;
- João Carlos Lange,

em Corupá;
- o sr. JOl!!é Bruner,

em Bela Vista do Paraísu
PR;
- o sr. Ernesto Fer

oandes;
- o sr. Dr. Paulo Ro·

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Gua·
ramirim, neste Estado,
domiciliado e residente
em Nova Brasília. neste
distrito, filho d� Pedro

'E para que chegue ao 00·

nhecimento de todos mandei
passar o pf.esente edital que
será publicado pela impre�6a I
e em cartório onde será
afixado durante 1 5 di,as. Se
alguém soubt::r de algum im

land Unger, em Joinville; pedimçnto acuse-o para so

- a sra. Vva. Etelca fins legais.
Gatcher, em Jaraguási- AUREA MÜLLER GRUBBA
nho. /

� I

Oticial

Comércio 8 In�ústria Sc�mitt S. A.

Manoel F. daCosta S.A. Com. e Ind.
ic.o.c. (MF): 84.4li1 816/001

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Ordinária

. São convidados os srs, octontstas desta socíe

�ade pera se reunirem em assembléa geral ordinaria
a realizar se no die 28 de março de 1971, ás 09,00
horas, afim de deliberarem sôbre o seguinte:

1) - Exame, discução e votação do relató �io

�tI direloria,. balanço geral, parecer do conselho
f:scal e conlas referentes ao exercício de 1970.

2) - Eleição do conselho fiscal é seus suplenles.
li) - Assunlos diversos.
Acham·se a dieposição dos senhores acionistas

no escritório da sociedade, os documentos de que
Irata o art. 99 do decreto lei n. 2.627 de 26 de setem
bro de 1940.
Irapocuzinho, Jaraguá do Sul, 22 de fevereiro de 1971

Manoel F. da CosIa, Diretor ::>residente

o Inverno faz lembrar malhas
de algodão, e, malhas de
algodão compra-se melhor

(

diretamenté da' fábrica.

MAIOR VARIEDADE

MELHORES PRECOS

IIIARISOL

....- -
- -

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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FONTES,V IVA S Sul supera a ação' dos EUA ßucfi dis Hlles isl finmll Bei IIS in Ria Cerro Pissiert
Entrevistando os Antigo. �'O esforço dél auto-ajuda que o Sul do Brasil (II) Emsi

por frei Aurélio Stulzer _ Niterói (RJ) presta ao Norte e ao Nordeste brasileiro é superlor Elae schwerbewaffnete Pa trulle durchzog unser

HUGO
li toda a ajuda que ii' nllção norte americana presre.à Rio Cerro. Llnsere Radioaparate wurden beschlegnehmr,MAYER (II) Americil Latina". A afirmação é do ministro Ronaldo und wie Alleisen auf einem Ackerwagen verstaut. Alle

Que nos contou de outras pessoas e fatos. Costa, encarregado dos Assuntos Econemlces do Ila- deutschen Bücher und sonstige Schriften derer sie

Frequentou a Escola Evangélica. SElU pai maraty, e foi feita durante palestra proferida aos elu habhaft werden konnten wurden verbrenar, Bei einem
tentara matrtculä-Io na Iscola do Prof. Heleoãoro nos do Coleglo lnreremerlcano de Defese, ora em Bauern verleagren sie (nachdem sie alle seine Bücher,
Borges Não havia vaga. Quis que o tcmasse como víeue ao Brasil. verbrannt haften) eine gewisse Summe Geld. Der
aluno à no!te. 0. sr. Heleo�oro não o aceitou pois A conferência do ministro Ronaldo Costa teve

Mann musste dazu das Geld den Paerenbrtelen sei

que , noíte virava alfaiate. Apreveitava para por objetivo dar a08 elunoe do CID uma visão ge-
ner Kinder entnehmen. Auch allen ôpek der er in

atender sua freguesia. ral da realidade economlca brasileira, dlacutlndo o
Hause halle musste er hergeben. In diesen Moment

Seus companheiros brasileiros de escola to Plano de lnregreção Nacional e as metas da polírlca
.tlgle der Papagei, der vor dem Hause in seinem

ram o Afonso, o Emílio, o Camilo. o Sílvíno, o externa brasileira.' '. Käfig eass: "Jakob will Brot 1" Bstá prêso, alemão de

Hilário. o Sílvio Plazara, o Rodrigo e Rúbens Lobo' m. Und der arme Vogel wurde verhattet und tersäch-
. O Valdemar Grubbe, aluno da. escola Evangé- r-�-C�U�-R'"I4�S�O --"<!JS��',

lich mitgenommen. In einem anderen Hause prorestl-
Iíea, foi o primeiro a sair para estudar em Blumensu, erten die Mutter und ihre luagverhelrerete Tochter
no Colégio de Santo, Antônio, des Franciscanos. gegen die Beschlagnehme ihres Radios. Sie wurden
Conheceu a Domíngos Rodrtgues da Nova. Uma

i
beide ins Gefängnia zu Jlilr�guâ gesleckt. Die Toch-

vez a Escola formou para esperar o dr, Lauro mantidos pelo artista FELIX LIDUMS ter hatte ein ganz kleines Kind das die Brust bekam.

Müller. Devia chegar a8 nove horas da. manhã, Rua Preso Eplliclo Pesloa. 932/934 - Jaraguá do Aber man nahm keine Rücksicht. Das arme Kind

pela estrada do Rio da Luz, mas chegou muito Sul. Desenho artístico; - Pintura· - Mode- i
musste !4 Stunden ohne Muttermilch auekommen.

atrazado. Hospedava-se na cala do Nova. lação em Couro; - Gravuras em'madeira. �eufig wurde über in der Roça ar�eilende.Ko,lonis.te.
O sr. Venânoio Põrto, [ovem escrivão, ainda Reserva para vllgss das 14 às 16 horas ��nweg:g�sch05s�n. Aber der Kolonlet arbeitete

..weJf�r
não tinha desembaraço completo. Trabalhavam

L:riamente no enderêço acima. �
�ur dds �ohl. seID.es VlJ�erlande8, s- das

Gefangn.lscom êle dois Emilio: o Piazera e o Stlva. 10 Jaragua beí wellern DIcht ausreichte um aUe Ver-
As partes procuravam o Pastor Schlünzer e �������

brecher zu fassen. wurde einmal das Reelaurant Ruy-
e Padre Franken para suas correspondências com sem mit Verbrechern aus Rio Cerro vollgetropft. Und
8S autoridades maiores. A seu tempo quem fazia Documentos Bxtravíades

um ali íhrem.Heldenteten die Krone aufzusetzen wur-

isso �ambém era o Professer Heleodoro Borges. de noch die Blebel vom Altdr unserer Kirche durchs
A mie do sr. Venãncío Pôrto morava acima Fenster geholt.

da cala do João Bertolí, da 1. diligência postel Eu, FRANCISCO\ RAMOS, brasileiro, easade, Auch sonst war maR allerhand Schikanen aus-

de Jaraguá a Blumenau.
residente à Estrada Ilha da Figueira. município de gesetzt. Meine Frau musste sich damals Operieren

Os Fuck vieram de Benedito Nôvo e monta Jaragná do Sul-SC-, declaro para os devidos fin8 lsssen, und �1I der Arzt ·in Jaraguá die Operation
ram na entrada de Chico de Paula numa Ferraria. que foram extraviados 08 segutntes documentos: nicht machte, mussten wir nach Blumeneu Iehren, An
Dali S6 mudaram para Hanse-Oorupä e depois para - Carteira Preftssíonal; der Salto-Brücke stand ein Posten: "Para onde?".
Can.oinhas. - Título de Eleitor; Nach erheblichen Zeitverlust .durüen wir weiterfahren.

Fronteiro aos Fup][ moravam 08 Koch. Antes - Cuteira. Nacional de Habilitação n." 95.485 Nun waren wir in Blumeneu. Aber heraus durften wir

deles. casa pertencera ao João Butscbardt, que Jaraguá do Sul, 24 de revereiro de 1971 so' ohne weiteres nicht. EI Duzte kein Geburtsschein
dali se transíerlra psrs Bananal Guaramirim. Os FRANCISCO RAMOS und kein Wählertitel. Es musste ein Salvo' Gonduto
Koch vieram do Garibaldi. sein. Mil viel Zeitverlust und Geldkosten durften wir

A estrada mais antiga levava a Joinvi1le. A endlich nach Hause.

de Jaraguá, Rio do Cêrro, é mais recente. Não Nachdem musste sich Jedermann eine Militär-

havia a de Rio do Cêrro, Pomerode, mas sim es Represen tere a-o
kartelre meehen leseen. Der nicht gedient hatle bekam

de Rio da Luz 6 do Garibaldi. y
die '.'Terceira Categoria", Um diese zu erlangen,

Provavelmente J·á exi8ti� enl19Th-,pois que de 1
musste man aber erst allerhend Fragen beantworten.

E emento residente em OUR.ITIBA, Des wer fü .... P bl S h íü d
Jaraguã, por Cerro e Pomerod9, Mayer seguiu a

DS war ur maDCtlttB em ro em. o auc ur en

Ibiráma e lembra.s. como ali se achava quando registrado no COR� do PR. deseja re- guten Anton. Br meinte: "Ich kalln doch kein Worl

rebentou a guerra. (Confirmado Confrade meu, presentar firmas desta cidade naquela Portugiesisch, ihr müsst mich das mal aufschreiben,
Frei Patricio SChmitt, contou me que com seU8 CAPITA.L à base de comissões. FaTor Wé!S man d. sögen muss." Nun halle er sich die

colegas, recem·vindgs da Alemanha por esta estra- dirigir-se ao 81". A. J. da Silva.
Antworten alle schön auswendir gelernt. Aber dies-

da passàram. rumo a Blumenau. Na carroça da

I
mal fragte der Drüfende in einet anderen Reihenfolge.

frente ia êle com a mala. Na outra os demais Caixa Postal, 1898' Und da beantworfete er folgender massen: Onde móra ?

colegas. Na serra a la.�carroça virou. Quasi morreu. CURITIBA _ PARANÁ
- "AnIon Pieritz"; Como se chama? - "28"; Quantos
lInos fem ? - ".im". Nun lief es den Examinador rol

Era noite escura .. ,> ,4......-,.�;;;"".;::;.:......,_....., - an und sagte: "Burro. vai plantar batata". "Rio Cerra"
-

war die: Antwort. Und d.s Exameo war bestanden'

l �:;��.
Aoloo.

' •

GARANTIMOS QUE · c::.�.:�:: de Mllillrel- OeellracHa de PeSSII fiai'.

NOSSA'S PC· S
lfIIII Bandeira e o canla O Chefe do Pôsto da Receita Federal de Jara-

.

'. . E A NAU do Hino Nacional são guá do Sul nisa aOIil interessados que serão reali-

obrigatórios, um� vez zad08 nest. Cidade. n08 dias e locais abaixo men-

por semilaa, em todos cion.dos, treis cursos de monitores para preenchi-
·

PREGAM P- CAS
\

I os eSlabl!lecimentos mento de declarações do Impõsto de Renda, Pessõa

.E. •
\ �:s�u:.lq:�blf::: �� ��i:·'I:/�� 7iUftlqG��á���P�.8L�:I� f:í::r:�c�a:��:;s
i particulares.

f' 23j03/71 - EletromotOr8S __j idem às 19 horas
,

- " 25/03/71 - Ginásio S. Luiz - idem'às 19 horas
Quando v. instala em seu veículo Volkswagen uma t O. interessados deverão inscrever-se com ante-
peça original VW, pode ter certeza de uma coisa: :! cedê1ncia.

ela nunca vai querer roubar o espetáculo. . f\' Vende-se-Porque as peças originais VW são
�

componentes de um elenco onde todos \; Funda eercel For. Wlllys
trabalham em harmonia.
Quando uma peça não é legítima, o Intereressados, triitlilr no

espetáculo é sempre interrompido. Porque t Hotel Ideal co}11 o Sr. lor·
ela pede muitas atenções, cuidados 1 ge.
especiais, além de lhe dar uma tremenda 1
falta. de confiança na hora de uma viagem. i
E tem mais. A peça originat VW ii
sempre instalada com ferramentas ��Iespeciais para ela, pelas mãos de 4

homens especialmente treinados para �
lidar com elas. ,

\
!Mais ainda. Só em nossas oficinas v.

pode ter a certeza de que a peça original i
VW,é original mesmo, ,I

Garantida por 6 meses ou 10.000 km•.
; )

Por isso, não se esqueça.
Quando v. prega uma peçá 1'10 seu VW. I

v. es.tá pregando uma peça em v. mesmooj! �
Chato, né? -

. ;
- . )

:�
_�Ist�'

"l�' '��:;,�
r

;Jd
, ",a
.-' ,-'-:�
::1

J ar ag,uá V e íc:u lo s Ltda.

Precisa-se com prática de Vendas em Eletro· Domés
ticos. lateressados deverão apresentar-se na Av.

joão Jorie Albano Marechal Deodoro, a90, no horário comercial.
.

RBDBLAR---COM. E RBPR. LTDA
\. .

�Xi�S7Al
� Revendedor da i
I,BR,AHMA CHOPP j
8

\

.

.

�� ,em Ja�aguÓ: .d? Sul.
·

ij
� �lito Vale �o Ita)aL e. agora �
� t.a.mbem Integ�an�o-�e na �
i Grande Florlanopobs. �

. n ,onde além dos. seus produtos revenderá �!
� B R A H M A C H O· P P �
C�r·.··,··.·'r·"·t·iI!,,�"�·····.·Ts:)'\··.··�r"·�··..·"······.·'e·,··,···,�ö

V8n�e�ores - Pracistas

r'

.;.:! -_ ·1.. ii

/';� f,��ft'
fivenida marechal Deodoro, 312 (fundos)

.

Jaraguá do Sul -:- SaDta Catarina
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Irmão.s Emmendörfer S.A. Com. e Imp. ���·cr;:,sSlques clthuloe em

cauçãoInser,: no C.G.C.}J;F. n. 84429786/001, Ião Eligl'e,1
Relatório da Diretoria .Provisão para datedores

I 'h " ,dUfidoBos'
en orei a.CloDlsta!!: .

-

. _

�

. , Funde p. Depreo. di má-
...

Em '!lJmprlmento às,disposíções l�ga!. e ssta- quinas, ferramentas 8 squi-tatãrías, 'fimos submet'!,t. It vos.Ia apl,',ecII",ao 88 con- pamentosl '.

&8S referentes ao exeroicto ,SOCIal eneerrado em 31 .Fundo p. Depreciações de
de deze�bro de 1970, bem eomo o parecer do Oen móveis. utensílios e insta-
selho �lBoal. .. lações

. FICamos.R "088�; dispor para qualquer esela- Fundo p. Depreciações de
rscímento wals que Julgardes nec�ssärlO.. .aÍculos a aerviço da casa

Jlraguá do S�l, 22 de feterelro da 197�. Fundo p. Depreciações
.

VICtor B�rnardes Emmendorfer Reualjação do Ati,o Imo-
Direter- presidente, C.P.F. 009957039 -bilizaC1o' .

.

'

Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro Capital
de 1970, transcrito às páginas D.OS 154, 155, 156- �e.8erva p. aumento de ea-

157 do Ii "D'"
.. "

5
.

t d b: pitale ivro '

...

iano n. � regts ra o so,' �. Reserva leg'al
11.868, no Cartono do Registro do Comércio Reserva estatutár�a
de Amadeu Mahfud, de Jaraguá do Sul . Santa Reserva p. manutenção do
Catarina.

'

capital de giro
A T I V O Valores Pendeltes

Fundo para indenizações
trabalhistas

Contas de CompensBçõ!S
Reapensabiltdade por aval
Descento de títulos em Ban
cos e outrce
Oaueão da Direjoria
Contratos de seguros
Cobrança de títulos

.

Caução de thulos

l.obilizAdo
Terrenos, prédios e benfei-
torias

-

16.461,30
Máquinas, ferramenta� e

equipamentos
Móveis, utensílios a instala
ções
Veículos a serviço da casa

Reavalíação do 'ativo imo-
bilizado U9.242,86'
Oenstruçõss em andamento

'

73891,30 -

Partletpações em .outras
emprêsas
Adicionais de impostes
Outros iuvestimentos

. Obrigações reajustáve�s
.

FIT,
Empréstimos oompulaörios
Obrigações da Eletrßbrás

,

Dis.aolvel
Caixa
Bancos

RealizA,el 8 Curto e a Longo Prazo
Impôsto de Renda na Fonte
Contas correntes diversas
Duplicatas a receber-veícu
lOB
Duplicatas a rseeber-eutros
Contas I receber
Contai a receber-garantia
Depósitos de difersu ori-
'gens "FUNDESC'·

.

Eletrobrás
Depósitos â ordem da SU-
DENE ,-
Dep«hito! à ord'em da SU-
DBPE

.

Empreendimeptos Flores
&ai8
Deorltô�-Lai 157/61'
AutQmóveis Novos
Caminhõel I comerciaIs
novos
Automóveis usados
C ..m�-Dhõ8le comerci.. usa-,
dos· ,

Combustíveis e lubrifican tel
Peças
Aceslórios
Pneul e câmaras
Serviços efetuadol por ter�
ceiroB
Outrol artigol

Valores Pendenles
Contas pagas antecipada
mente

Despesas pagas antecipa
damente
Seguros I veDcer

Fondos Oaucionados ... F.
"GMB" S.A. . I

ContIIs de COllpensaçio
Títulos avalizadoy

-

Títulol deAcontadoli: em

BaDcos e outros
Ações caucion�ad8s

'

Seguros contratadlos
Título,1 Im cobrança
Título!i caucionad·ol

727869,05
2 395 49�,30

Jaraguá do Sul, 31 da dezembro de 1970
.

Victor Bernardes Emmendörfer
Diretor-presidente, C.P.F. 009957039

Alcides Bertholdi, Técnico em Contabilidade
CRC·SC sob n, 5.368, C.P F. 103967059 (Dep.)
Demonstração da conta de "Lucros e Perdas"

320-628.49 encerrada em 31 de dezembre de 1970 e transcrUa
às págiDas n.os 152, 153 e 154 do lino Diário a.

, 5, registrado sob n. 11.868, no Cartório do Registro
27.380,5a do Comércio de Amadeu Mahfud, de Jaraguá do

Sul SantaCatarina.
. Contas a6bile

De Vendas Opala Standard.
Opala Luxo, Píokup modê-

,

lo C-10. Peruas Vel'8ueio
C-1414, Caminhões, aute-
mÓgeiB 'Usados, Caminhõ81
• Comerciais Usados, Mão
de Obra-AutomÓveis, Mão
de Obra· Caminhões e Co
merciaís usa.os, Mão da
Obra-Reelamaçõel, Mio de
OIJra·Terciiros, Peças-Ca-
minhões (I Oomerciail-Ofi-
cina" Peças-Recl.maQõ�8, '

Peças-Balcão, Acessórios'
.

Balcão, Pneu I e Câmaras,
Combustíveis I Lubrifioan
teR, Estadia, Lava,em e

Lubrificação, Outros Arti-
1'011, JurQs recebidos, Des-
oontos obtidOS, Rendas Di·
.ersas

A Caminhões Vendedores,
Despesa coni a entrega d.
Veicolo&, Cortezia·lnstala-

.

ções AC8ssórioll-Veículos,
- Impôsto .ôbre Circulações
de Meroadoria., Impôsto
sôbre Serviços de Qualquer

3 2 511 98 Naturez8;Remunersçãodos1. 1. , D' R
-

.. irlg., emuneraçao dos
Outros Auxiliares, Fundo
de Garantia do Tempo de
Serviço, 13. 'Sálario, Despe
sas' com veículos a Serviço
da Cas8,Impresso&'e artigos'
d. escritório, Propaganda,
Donativos e Oontribuições,7.111,28 Cortezia' Peç81 e Serviçol,
Despes8s de viagem e de
hospitalidade. Mensalidadl
de Associações 8 Subsori:
çõe8 de Jornais. e Revistas,
Fretes ti Carretos, DéSP"SI8 '

da Comunicação, Encargos
Sociais. Material de COOIU
mó, Deapes8s Diureas,
Manutenção e Rlparosl d'.,
Equ'ipamento, Manut@nção
e Reparos de Imóveis,Água, ,

Fôrça e Luz, Impostos e

Taxas sôbre Im6uis, Ou-
.
tros Impostos e Taxas, Se
guros-Prédios e Máquinas,
Seguros·Acidentes do Tra-
balho,Segurai Mercadorias
e Diversos, 1)epreciações
Máquinas, Ferramentas- e

Equipamentos. Deprecia'
Qões - Móveis. Utensílios e

Intalações, DepreciaQõel�
Veículos a Serviço da Casa,
Deprecia9ões - Rea�aliaoão

18.985,24

5.679.01
2.923.78

./

46.647.ÕO
3.215,40
1.100,00

2.244,55
391,10
355,00

25,156,03
2224.47

0,55
2.240,57

677.432,60
149,291.55

951UO
"

·113.23

28082,54
1.910,78

10826,00

18.140.00

9.746,21
1.507.00

42266.95

42.120,71
18.000,°9

52.100.00
22.054.99
187.697.32
10514,42

/ 2.286,40

2.852,29
37.371,47

1 271.,��
1.389,30
1.923,90

2526.88

49.287.19

\

120.2�,00
30,00

228000,00
8649,26

321 682.60 ' 727 869.05
2.395.499,30

PASSIVO

\

/

, Eligl,el a clrlo e. a lonao prllzo
'Contas • pagar-fornecado"
res

Recebimentos antecipadcu
, Con�as a pagar . 'fárias
Bancos. thulos descontados
Emprés'imolC bancários
Oontribuiçõe..s a pagàr
Impôsto de Renda a pagar.·
ano corrente
Impostos a pagar
Impostos retidos na Fonts
FGTS a recolher

260,5()O,68
28,000.00
9690.78

120,220�00
38500,00 l.,

3,421.22

62.061,68
3805,45
402,46

I 1.604,10

2.750,48

226.674,31

'24,801,72

4.934.81

1.526,36

194,92

14366,52
680'.000,00

89,372,01
34,325,20
44350,88

14.882.12

2.244.55

49.287.19

120.220,00
30,00

228.000,00
8.649.26

321.682,60

Ind. de Calçados Gosch Irmãos S.'A.
756631,16

C.G.C.M.F. '84.429,7'29/001
Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação
Peio prinptl ficam eoneídades O". ssnhores

acionistas a comparecerem à Assembleia Geral Ordi
nária a realizar' se no dia 24 (tinte e quatro) cie

.

� abril do corrente ano, es 9, (nove) horas na 8ed.
· social, ,afim de deliberarem söbre a seguinte ordem
do día:

-
.

I."J - Diseuseão e aprovlçiß do Balanço Geral e

demail;l doeumentos refarentes ao exercício
de 1970.

2.°) - Eleiqão do Noto Consêlho Fiscal.'
S.O) - Eleição da Diretoria. .

4.0) - ASBuntol de Inferesle Sooial.
Jaraguá do Sul, 16 de fe9�reiro de 1971

I
Walter E. W. GOBch, Diretor Téonioo

Nota: AchJm'se à disposiQão dos senhores acionis-
908.754,54, tas no escritório desta sociedade, os documentos a

que se refele o artigo 99 do decreto lei n." �.62'l,
de 26 de setembro de 1940.

Assembléia Geral Extraordináría

Edital.de Convocação
,
2.244,55

Pela preuntt' ficam. coneidados os senhoras
acionistas a comparecerem à Assembleia Geral Ex
traordinária a realizar-se no di. 24 (Vinte e quatro)
de abril de 1971, às 10 (rt'ez)'horae tia sede social
afim de delibersnm sôbra a segainte ordem do dia:

1;-) - A:umentó do capital social
2.°) - Reforma dos Estatutos Sociais
3.°) - Assuntos de Interesse social

Jaraguá do Sul. 16 de fevereiro de 1971
Walter E. W. Gösch, Diretor Técnico

Crêdila

ExtraviadosDocumentos
Eu, NERSON LEHMANN, brasileiro, casado,

�uxiliar),de fiscal, declaro pera os 'devidos. fins que
foram extrevrados os . seguintes decumenros:
- Llms escrltura de terra;
- certificado de propriedade de automóvel;
...::. título proprietário da Lagoa Bonita;
- Ululo proprietário do lIajara Tênis Clube;
_, título da Cruzelro do Sul;
- título do BRADESCO;
- recibo de depósitos do B. do Brasil de S. Mi�

guel do Oeste, e 'uma certa de crédito da Wolks
wagen;.

- certidão de nascimento dos filhos;
, - diversas duplicàlas quitldas, canhotos de cheques,

e documentos de promoção.
Pede se a quem encontrar, entregar na Fiscàli

zlçiio da Fazenda de Jaral'uá do Sul, sendo boa a

grll.tificlção.
-

Jaraguá do Sul, 09. de março de- 1971
NERSON LEHMANN

doAtivo Imobilizado, Juros
Pegos, Descontos concedi'
dos. despesas bancárias,
Contas Duvidosas, ImpÔlIto "

\ 766.360,59 sôbre a Renqa,� Impôsto
sôbre Operações Financei
ra8, Resern para Aumento
de Capital. Reserva Esta
tutária, Reslrva para -Ma-

· m,ltenção do Capital de
Giro 766.360,59

766 360,51J' 766.360.59

Jaragu6 do Sul. 31 de dezembro de 1970
\

. Victor Bernardes Emmendörfer
Diretor�pre8ident9, C.P.F. 009 957039

\ Alcides Bertholdi, Téonico fim Oontllbilidade
.

CRC SC sob n. 5368, C.P.F: _103 967 059 (Dep.)
Parecer' do Conselho Fiscal
O. abaixo assinados, Membros eletivos do

Qoosel.ho Fillcal da "Irmãol!l Einmendörfer S.A. Co
mércio e ImpQrhção" cumprindo determinllções
le.gais 6 esta,tu16ri88, examinaram o_balanço geral,
demonstração da conta "Lucros e Perdas" e o rela'"
tério da giretoria, relativos 80 exercício sooial

.

encerrado em 31 de dezembro de. 1970,' send.o de
parecer que os mesmOs devem mencer a apro.ação
dOEI senhore� ácionistas na próxima assembléia geral
ordinária.

Jaraguá do Sul, 22 de fegereiro de 1971
Loreno MarcaUo, C.P.F. 009683317
Wilh.lm Laufer, C.P.F. 004 352 109

Waldemar Grubba, C.P.�". 005 72004:9

A V I S O
Em cumprimento 80 dispolto no art. 99 do

Decreto'Lei B. 2627. de 26 da' !!Ietembro de 1940,
comunicamof!l qUI encdntram-se à disposição dos

· senhores aoionistas, na sede loci81, na A,enida
Marechal Deodoro da Fonseca, 557, em Jaraguá do
Sul, os documentos constantes das LCHras A, B e 0,
do mencionado art. g9. .'

JUlioi do Sul, 22 de fnlreiro de 1971
Victor Bernardes EmmendÖrftlr

Diretor·preaidiDtej C.P.F. 009957 039
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Indústrias Reunidas Jaraguá S. A.·
CGCMF 84 430 149/001

Relatório da Diretoria
Senhores ACionistas:
,. Em. obediência IIGS dleposlrlvos legela e esretu
tanas, vimos epresenrer- a Vv. ôs. para o devido
exame e consequ.ente deliberação o Balanço e demals
documentos relativos eo exercício findo em 31 de
dezembro de ! 970. '

.

Permanecemos à disposição de Vv. ôs, � pare
querequer esclarecimentos.

Jaraguá do Sul, em 2 de Janeiro de 1971
'

Dietrich H. W. Hufenuessler, Diretor Presidente

Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de 1970

v
: Lei n. 294

Autoriza o Executivo Munipal a receber por
doação, bens arrecadas pelos Lions Clube de
Jaraguá do Sul.
Hans Gerhard Mayer, Prefeito· Municipal de

Jaraguá do Sul, Estado de 88.ota Catarina, no U80
e exercício de 8uas atribuições.

Faço saber a todos os habitantes dêste Muni
cípio que a Câmara Municipal aprovou e eu slin
ciono a seguinte lei:

Art. 1.0) -. Fica ó Executivo Municipal auto·
rizado a receber por doação do Lions Clube de
Jaraguá do Sul, 08 seguintes bens arrecadas pelo
mencionado Clube:

Obrigação àa Eletrobrás Cr$ 4100,00
_/ Talões de luz, a serem trocados:

- Referentes ao ano de 1967 Or$ 2.759,49
- ReferenteR ao ano de 1968 Cr$ 2.792,13

Referentes ao 'ano de 1969 Cr$ 1.416,78
- Saldo de guias de troca Cr$ 0,86

Tot a I CrS 11.U69.26
Art. 2.°) - Esta lei entrará em vigur I::a <la

ta de sua publicação, revogadas as disposições
em cootrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, '4 de março de 1971.

Hans Gerhlud·Mayer, Prefeito Municipal
A presonle lei föi publicada Dssta Diretoria

. .. .
de Expediente, Educação, Saúde e Assistência So-

Os. IJßfra-as�m�dvs, Me�br08 do �onselho Fl�. cialt aos 4 ,lias do mês de março de 1971.
cal da flrl�i IDdusfrla� Reum�as J_aragua S.A., depoIs·· João Mathias Verbioenn Diretor
de terem lido e exammado mmuclosamente o Balanço

•

Geral, encerrado em ãt de dezembro de 1970, a De- Lei n. 295
monstração dlJ Conta "Lucros e Perdas", o Relatório Regula as e�ificações d. madeira.da Diretoria, 9S Livros de Contabilidade, Registros Hans Gerharh Mayer, Prefeito Municipal de
e demais documentos comprovantes, referente ao Jàragoá do Sul, Estado de Santa Catarina,

-

no uso
mencionada exercício financeiro, certificaram se d .. e exercício de suaa atribuições.
exatidão e perfeita ordem, motivo porque os reco· Faço laber a todos os habitantes dêste Muoi
menda à aprovação di1 Assembléia Geral Ordinária. cipio que a Câioara Municipal aprovou e eu san·

JöraguéÍ do Sul, em 2 de Janeiro de 1911 CiOl;lO a seguinte lei: .

Eugênio Juergens Art. 1..) - NBS zonas onde fôr permitida a

Dr. Waldemiro Mazurechen construção de casas residenci·.is de madeira, a

Nelson Driesscn superfície máxima de área coberta, será de 150
metro8 quadradoB.

_

Art. 2.0) - Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicaçio, revogadas ai disposições em
contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
da Sul, 4 de março de 1971.

.•Hanl Gerh!lrd Mayer, Prefeito Municipal
A prelente lei foi publicada nelta Diretoria.

de Expediente, li:ducaçäo, Saúde e A.sistência So
cial, aOI 4 dias do mês de março de 1971-

João Mathias VerbineDn, Diretor

PASSIVO
Eligível a Cario Prazo

C/Correntes C/prazo lnf, a 180 días,
Fornecedores. lmpostos a pagar, Salários
ii parar, Previdência Social, Comissões,
Títulos Negocledos, Promissórias Rurais

Eliglvel 8 Longo Prazo
C/Correntes cjprazo sup. a 180 días.
Contas de Tüulares da Firma, Emprés
limos c/prazo SUpe Cl 180 dlas, Lucros
em Suspenso
Ião Eliol,el

Capilal, Pundo de Reserva, Fundo p/.
aumento de Capital, Fundo de Depre
ctação, Fundo de Depreciação c/Reava.
lleção, Fundo p/Devedores Duvidosos,
Fundo de Indenização, Fundo p/Manu-
tenção p/Cap. de Giro Próprio .

Contas de Compensação
Seguros Contratados, Ações Cauciona
das, FGTS

1.466.624,44

_/.

I. Anésia Meide.
Eu conheci muitos camínhos .".
Viagem de trem

de navio,
de avião,

Para conhecimento dos contribuintea do Im- de táxi,
pôsto Territorial Rural-INCRA, antigo IBRA, trans- d õníb

D L
.

e m US ...
crevemos o ecreto- ei n.O 1.128, de 13 de outu. Durante a minha viagembro de 1970, que institui a cobrança parcelada dos nunca ocupeis aseento.
débitos Iguala ou superíores ao dôbro do maior sa- Ficava dependurado num gancho.Iärío mínimo vigente no pais desde que 08 beneä- <) ritmo do ônibus me embalava.
cios previstos no referido diploma legal sejam re- As vêzes o ritmo aumentava,
queridos até o dia 14 de abril da 1971, pois, ultra- e eu surpreendia um dorminhoco
passando êste prazo, seré feita a cobrança execu- com uma batida. \

,

tiva da dívida. Já suportei groslas . gotas de chuva.
Para melhores esclarecimentos, 08 Interessa- Lutei contra tremendos vendavais

dos deverão se ?irig�r à séde do �indicato �ur�l que me envergavam.de Jaraguá do Sul, sIta à rua Presidente Bpítáeío Eu era resistente
Pessoe, 284.·

..
e sempre voltava' à posição normal.

Hans Gerhard Meyer, Prefeito MUnICipal Minha côr preta
----

era símbolo de distinção.
Lei n. 293 Gozei de muitos privilégios:

Desapropria, amigavel ou judicialmente; ärea Fui companheiro fiel das religiosas
de terra na localidade de Vila Nova, neste nas longas viagens.
Município.

'

. Onde quer que fossem
Haus Gerhard Mayer, Prefeíto Municipal de sempre me levavam consigo.

Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso Longos anos se passaram.
e exercício de suas atribuições. A Igreja sofreu inovações.

Faço saber a todos 08 habitantes dêste Muni. As religiosas substituíram
cípío que a Câmara Municipal aprovou e eu san- as vestes longas e pretas,2.904.731,13 clono a seguinte lei. por curtas e coloridas.

. Art 1 o) - Fica o Executivo Municipal sutorí- Alegrei me �m poder proteger
56.310,49 zado a adquirir por ajuste amigavel ou desapre- tão belas cores.

príar por utilidade Publica, uma área de terrá eon. Porém, substituíram-me

1 49752908
tendo �4�,4.o m2, na l�calidade de .Vila Nova, nês- por uma sombrinha e eapa.

.. .

'. te MumclpIo, de propriedade de Anita Brandenburg Estou prêso num velho armário.
6.180,005,7.2 e sua .filha menor Rosineia Brandenburg. destina- As gotas de chuva

da a abertura de uma via pública, contendo as 8�- deixaram àe me refrescar.
guintes confrontações: Norte e 8ul, com terras das As lágrimas umedecem o meu tecido ...
mencionadas proprietárias ao Oéste com a rua Já I não existe sol para me .secar.
Professar Domingos Demarchi e a Léste, com ter- Estou môfo.
ras de Daniel Marangoni. Pessoas passam por mim

1.557.531,45 Art. :oi! 0) - Esta Ieí entrará em vigor na data e não se dignam abrir-me a porta,
de sua publicação, revogadas aB disposições em Travam diálogos... -

contrário. Alguém começa a ler jornal, em TOZ alta.
.

Palácio da Prefeitura I Municipal de Jaraguá Um artige me chama a atenção:
do Sul, 04: de março d. 1971. e UIO da Máxi.

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal Num relance, relembro o passado,
A presente leí foi publicada nesta Diretoria esqueço o presente,

de Expediente, Educação, saúde e Assistência So. e me transporto para o futuro.
cial aos 4 dias do mês de. maeço de 1971. Uma esperança se apodera de mim.

João Mathial Verbinenn, Diretor Se a Máxi que S8 usava bá enos
está sendo moda,
por que eu não pOS80 sêr?
Se suportei, pacientemente,
tantos sôcos nas viagens,
por que não me dão o prívílégto
de participar das graRdes galas?

Jara·guá do Sul, 28/10/70

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal da
JorBDui do Sul

o desabafo de um guarda-chuva

Comunicação

Filo
Tt!re�os, Edi�fci?5, Casas p/Empregados,
Mäquinaa, Móveís e Utensílios, Análises
e Cauções, V�fc�los e Máquinas Agrí·
coles, Reavahaçao do Ativo Imobilizado
Instalações e Reflorestamento

-

'

,Realizavel
Almoxarifado, Mercadorias e matérias
P r im d e, Participações, Empréstimos
Compulsórios, Seguros li vencer, Notas
a Cobrar, Duplicatas a Receber, Devedo-
res em CoDIa Correntes .

Disponlvel
Caixa e Bancos

Contas de Compensação
Contratos de Seguros, Caução da Dire
toria, F.G.T.S.I

1 721 435,02

Conforme Trenscríto às folha� N.os 328 a 333
no nosso Livro Diário N. 18, Registrado sob N:
22.610/70, em 08 de outubro de 1970 ne Junta Co
merciel do Estado de ôanre Catarin�.

AT. V O

1.658 320,75

1.4�7 529.08
6.180.00b,72

Demonstração da conta "Lucros e Perdas"
DÉBITOS

Consumo de Maléria PrimI, Mão de
Obra, Gil s tos Gerais de Fabricação,

'

Despesa Administrativa, Despesas Co
Terciais, Despesas Financeiras, Despe
sas Ger6is� Depreciações e Previsões,
Fundo de Reserva, Fundo Manutenção
Capital de Giro, Fundo p/Pagamento
Impôsto de Renda, Prejuízo líqUido pl
Venda Ativo Imobilizado, Lucro Líquido
ii Disposição 7.304620,62

Rua CeI. Emílio Carlos Jourdan, 72
,

Jaraguá do Sul Santa Catarina

Lei n. 296
Reconbeee de Utilidade Pública a Oomuni
dade Evangelica Lutherana de Jaraguá do
SuL

. ,

.

Hans Gerhard Mayar, Prefeito Municipal de
Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no. exer
cício de SUIiS atribuições.

Faço saber a todos os habitantes dêste muni
cípio que a Câmara Municipal aprovou e eu san-
ciono a seguinte lei: .

Art. 1.°) - Fica reconhecida de Utilidade PÚ
blica a Comunidade Evangeliaa Lutheralll� de Ja
raguá do Sul, fundada em 1.0 de abril de 1907, te
gistrrada no Registro de Pessoas Jurídicas de Jaw
raguá do Sul, sob' D.· 182, Lino A 1, às fls. 262, em
31 de maio de 1969.

Art. 2.°) - Està lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrárie. .

Palácio da Prefeitura Municipal de' Jaraguá
do Sul, 4 de m�rço d. 1971.

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal
A presente lei foi publicada n8sta Diretoria

de Expediente, Educação, Saúde, e Assistencia So
oial, aos 4 dias do mês de março de 1971.

João Mathias Verbineon, Diretor

ca.GDITOS
Vendas, Almoxarifado, Rendas Diversas 7.304630,62

Jaraguá do Sul, em 2 de janeiro de 1971
Dietrich H. w.. Hufenuessler, Diretcilf PresideDle

Rodolfo F. Hufenuessler, Diretor Gerente
Hildegard Hufenuessler, Diretor Comercial

Guarda-Livros CRCSC 0533

Parecer do Conselho Fiscal

Aceito alunos para Piano
Maria Salete Zimermann

Portaria ß. O_2
O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul Es

tado de Santa Catarina, no U80 e exercício de 'suas
atribuições . Resolve:

Desingnu, comissão compolta dos Srs. Mário
Krutzsch, Henriqne Jaeobi e AUeu Pet.rs para
sob a presidência do primeiro procederem a aber�
tura e jQlgamento dos doeume�to. e propoltas con
forme Edital n.O 01/71, d8 22 de fevereiro de 1971-

Comunique-Ie e Regiltre-Ie.
Prefeitura Municipal de Jaraguá do'Sul, 8 de

março de 1971. /

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal
�
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SABADO, 13 DB MARÇO DB 1971 'N.O 2.624ANO ,LI _' 'JAIlAODA' DO SUL (SANTA CATAIiINA)

ETIPOA, ••

50 Anos de Bens Serviços
JOSÉ CASTILHO' PINTO
Técnico Rural da ETIPOA

No dia 6 do corrente estender muito e até

Gevêrne ,Que F.·,nda a ETIPOA, antigo Sipama escrever um livro,\o qlle
órgão fede"al àe padro seria imposlivel num

Gert B. Fischer nlsação, classificação e eepaço de jornal.
Mais alguns dias til teremos DÔVO comando DO Govêrnp inspeção de produtos de Do seu pequeno corpo

Catarmense. Sio novas esperanças que surgem para todos origem. animal do Minis de. servidores flil�em par-
aqueles-que talvez nlo viram realizados os seus anseios por tério da Agricultura, ao te funcionários técnicosCinco Minutos ·de \ Reflexão uma SANTA CATARINA melhor. qual eltamo8 vinculados e auxílleres, relevando,

CL Paulo M'oretü- São os anseios dum povo que no pasllar dos anos, há 6 .Iustros, completou notar que entre os téeviu o seu querido ESTADO prensado entre dois irm�os que
50 snoe de exlstêncía e níeos tem surgido verdaficaram bem mais tortes, a se arrastar lentamente na longa-Envolvidos pelo turbilhão da vida moderna, tão estrada que leva ao desenvolvimento, sem contudo ter atín- de bons serviços presta- deírcs gênios nas sues-

agitada quanto matertelízenre, às vêzes, chegamos li gido o lugar que merece no concerto dos demais �stadoll da dos ao'Brasil. 'resp.ctiv�s especlaltda
nos esquecer da nossa condição de vis morteís, de Federação. .' E dizemo, bons servi des, J um dos quals jáb f de né I

' Damos mlos à palm�tória quando escutamos a inteDsapo ree criaturas eltas e po. para o qua tornaremos.
propaganda oficial, ria., rádios de tôda a SaDta Catarina, ÇOI!! porque realmente a falecido e que vamos

Assim envolvidos, 'parece nos foIrar ternpo para cantando as realizações no setor educação.' ETIPOA, embora nem citar nominalmente como
cinco minutos de reflexão, parti um momento de con·, Não poderemos; justiça seja feita, ignorar o que foi sempre bem compreen Ringellt homenagem o dr
centreção inferior, que BOS leve ao reeelhímente e feito no sentido de eqútpar certas sedes d� muníetptos, com dida, tem à seu cargo a Jóão AS8is Ribeiro, lati.,

d
-

f I I b modernissimos (e caríssimos Palácios da Justiça. Q mesmo, , .a me i�açilo, para orte ecer nossa a ma nos em eres
diga-se também, dos pall1clos de esportes .... da "faraônica" inspeçio sanitária, no eíaísta de Lama Interna- .

da vida, para animar nosso corpo na luta do con- Assembléia dos Deputados ..... Acreditamos, obras PRIORITÁ- País, de quase todolos cional • sob cluja superdieno. RIAS e que certamente trarlo 08 tiO necessários altos divi. estabelecimentos que re- visão estivemos' fazendoPara- o homem creme, pare � criatura temente e dendes de que ta,nto precisamos em um curto espaço .de cebem e índuatríalizam há anos passados, o CursoDeus foi Ihé dado pelo lívre arbítrio o discernimento' tempo; Quando nio se tem muito' dinheiro, deve s� planeJar
produtos de origem aní- de Aperfeíçoamente em' '. "

bem onde aplicá-lo para que sua rentabilidade sela lnversa- _

entre o bem e o mal;, por ISSO mesmo, pertencemos, mente proporcional à. quantidades disponíveis.. mal como o.leíte, a carne, Laticínios e Inspeção
., um escelão de pêesóae que, mercê da trestpreçevi- Se nos ativermos ao que foi feito no setor viário, o pescado e S8U8 derí

.
Sanitária no Instituto de

do centra tab tos I tão insidiosos ecenos para o des chegaremos à conclusão que as novas estradas asfaltadas
vados, físealízsção que Laticínio. "Cândido 'I'es-

via da rota do bem.
-

catarinenses e de respon.abllidade do Est8�0 não passaram
comece pela matéria prí- tes", em Juiz de Fora,"

' : de UDS poucos e acanhedoe quilometros. Não houve o dina- yResponsavels que �omoa .pelos nolS�os at�s, por mismo necessárIo' que levasse o asfalto até os nossos irmãos ma a empregar e termina M. G�niai�, Entre OI au
que acobertados pelo veu da liberdade, e precrso que, do Oeste, nos quais ainda desta vez, Dão se deu a opertunt- ne produto acabado, o xllísres também vamos
neate. estágio em que sé encontra a humanidade, tão dade da integração Catarinensé: Interessante, a BR')16 depois que importa em dízer que encontrar servlnores resdtstente do/ ideal noa vistamos da' armadura da fé de concluída. desintegrou ainda maís aquelas regioes do es-

sua ação está estreita ponsáveis e competentes,. '. !'. ' 'tado, que se tornaram com maior íntensídade, popularizadOScuia hnguagem e eterna, cUJO poder traneporta mon-
por P Alegre e Curitiba. A obra de redenção do gOTêrno mente ligada à saúde muitos dos quais possuin .

•anhas em busca do Infinilo. que fbtda seria essa 8strada. ,mfeilzmente escapou·lhe essa púbJica. Mas nãe fiea só do cursei afins ao servi.
B nesta mística ambiência, rompemos o silêncio oportunidade. Por mais alguns anos, provavelmente, Slo Mi- nil!!to, pols O órgão tem ço e que lhes permitemd'o indiferentismo para o doce registro de uma pala- guel, Chapecó, Joaçaba, Videira, Concórdia; integrarlo o

outral!! funções importan�
.

o desempenho profjcien-h 'Id dA. hinterland" de Sio Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Sãovra �e �re�e comungada com li uml a e conlemfa catarlnenst!s que contam só nos números, não integram de tell como coordenar a te de IU8S funções.da fe crista, da qual se despren,dem torrentes de luz fato o Estado. Já que essa �strada foi cOÍlsiderada impossí construção de usina. e ' Dos vários funcionários
que inundam e iluminam nossa mente, n0:580 coração vel, PQrque então não concluímos gloriosamente a'SC 211 fábricas de gên�,ro, sob Jque ocuparam o alto pôse Dossa alma transbordando em lições de caridade, Porque fizemos o asfaltamento até Campo Alegre, vindo de

altos' p'adrões técnicos', to de Diretor da, ETIPOA,' '" d
'. - I

Ih Mafra e desintegrando mais regllo do Estado? Entenderam?de amor a famIlu�, e med,lta�ao em que nos rec;o e-
ne Campo Alegre é mal. fácil ir a Curitiba que vir a Join- fazer observar rigorosa lembramo�nol!l daquelesmos como que nOI dessedentando de abrasador en' ville. O mesmo diga�se de Sio Bento, Rio Negrinho e Corupá. higiene R08 estabeleci- que maia recentemente

.eio. 'Com essa não conclusão da SC�21, acabamos de entre- mentos e seUB operários, desempenharamafunçio,B em meio a essa nostalgia do eterno, em meio gar ao Paraná ricas regiões agrícolas do Estado.. Vo!taado exigindo, d�Bte8�últimos, come osDrs. Rogério de
II essl poesia do recolhimento, IIOS entregam., aos ��e�r���oàCh�::n:;�� :.�o n�r:� �� �:;��á n:t:::sC:;i�' exame de saúde periódi� A. Maranhão, Danilo Samdes.bAfos da aI.ma e ao sUêncio de um retiro de c:ioco econômica _ Jaraguá do Sul - estão sem comunicaçio r�� co; reiospecionar 08 pro� paio, dos Santos, João S.
lI1inutos de reflexão, exercício tio aalutar pilra Ó for- doviárfa. Chove no, Litoral Norte pJ:eclsamente lO dias, e Já dutos destinados ao co.'Abrantes Filho • Lúcio
falecimento de nOlsas c:oDvicçõ�s, prárica tio rêco· :pIo 6 mais possível,. normalmente, atingir,as localidades de

méreio libt'rando�os me- ,Tavares de Macêdo iated 'd
'".

I
-

d
'

d"
- Guara�lr1m, Jaragua do Sul e Corupá. O leito da. eêtrada. '

. . D'.'meu a, ii para a revlfi:! izaçao e nQss'lIs ISpollçoes além do revesttmento ,precaríssimo encontra ..se parciBlmente, diante certifICado de 811- o atual Iretor.de sermoS bons, justos,' operosos e e�icieDlea no tra 8ubmeliSO nas baiXadas. O!, 38 ,K.iJ.. ,que separam Joinv,ille nidade;manter um p,erfe. '

"h
.

dbdlbo de bem ,SERVIR, de servir de�lnteressadamente.' daquela loeaUdade, .ão oobertos em mais de 80 minutos, so- to lerviço de estatística I Tod�" qu�r ten �m SI _o
Animados com tais disposições, fortalecidas nos- lrendo ó material rodante, .érios, prejuizos. É inconcebivel, sAbre "produ�ão expor�

ou sejam duetores, quer
.,

d
- . dado ,a importâucia da l'egillo, um (lst!ldo, semelhante de o

_
y, Isejam funcionáriGs técoi.sas convicções, retempera a DOSSi:! crençl, eotao sim

cousas. Um abandono total. Vejam só o' que circula por essa taçao e estoque dos pro
cos ou iii U x i I i a r es' davoltemos ao convívJo diário de n(>ssas obrigações. estrada! Massaranduba deverá estar produzindo 150.000 �a- dutos com ,absoluto con·
BTIPOA E

.'

T-
.ins,lstindo junto aos desesperançíJdoa pela falt& de fé, c�s de arroz, Guaramirim talvez, 250.000, Jaraltuá umas trôle de sua rotulagem. .- ,qUl�e eCDl-

aes dilacerados pela ausência de esperança o quanto 300.000, Co�pá muda bananas, Jaraguá escoa toda a sua E fi . res eito da ca �e Padronlzaçao, Cli!ls�
de bom e de úril is.ão pira nós, .. cinco "minutol de produção industrial (mostram ali/estatísticas que Jaraguí é ErnI:àA a

.
p

tã
. sifieação e Inspeção de

r;"fl;;'xiõ--. J um dos maiores contribuintes de (ICM). É um trânsito intenso, e a Il!lpor' nOl8
Produtos de Origem Ani-• ,., uv.

n8ssa temporada de ano. E no entanto, ·a estrada se encontra de suas funçoes como .

NAUFRAGADA. Que desconsideração. O i,ocentlvo. à A-gricul- órgão orientador e fisca- m�I, todos merecem cum,,;

I
,II!!!

tura foi tio irrisório que dos té,cnlcos da Seoretarla de A�� lizador da indústria de p�lmenros pela datil de.6
,

cultura, mais de 50% não exercem norm�lm9nte suas funç�es .. de Março de 1971 que

t�" A g' 'r adt C' 18 m e n t 'o
e colocaram à disposição seus carg�s por falta de condiçoes produtos de origem a�l- assinala o jubileu de-Ourode trabalho. Prova disso aí está abandono do armazém se- ,mal no País, com mançao, , _ ,

'

.

,

cader de arroz, da Vi.a Nová, na importação de produtos do seu elevado critério do. org�o a que pertencem,
hortigranjeiroB do Palianá � .Sao, Paulo .... '

,

\ no aproveitamento e con POlS, sao 60 anos de bons
A familis de

d
Fala-se mublto no proJeto de àFrult!cultturaatdr'�sClidmiasotemhá- densção de matéria prima 8�rvlços prestados,�o. Br,apera o, mas.. sa emos que prov ve men e a s

_ '.. sll e ao povo brasllel'ro.muita promoção. A. câmaras frigorilicas para a estocagem ou de produto mdustrla- ,

,

da Batata,- Semente de Lages ficaram no projeto, Estra- lizado, podiamos DOS jaraguá do Sul, se, 9/'6/11nhamos a transformaçio de um banco de desenvolvimento )

em um banco que opera na faixa comercial, identHicando,se
êom as demais casas da rêde bancária particular;.. Sio con-

siderações, meu Governador, dum catárinen.e da decada de
trinta, que vê o fim de um govêrno, por êsse ângulo reaHsta.

(A NOTICIA), 1l-3·71

•,

, o QUE VAI PELO UONS

Walter J. F. Gosch

O.e ni 'I,s O n

Garcia

Ultimamente se tem falado muito söbre a

fraternidade. Espera-se que os homens se unam

180.ço na Terra da Pro- e vivam como irmão. Que estendam o bem e a
missão, Desta redação felicidade aos seus semelhantes de Deus na:" sua
estamos torcendo 'para,. f' .' -

·f··"'·
.

b' d tque isso aconteça. Mãos 10 100ta ma�n� l�lel}Ola, .s� VIU O figa o a es en

à óbra, e felicidades. E der a sua glOria e feliCIdade ao homem, por
um pspecial abraço à que o homem, feito á sua imagem e semelhan
Dra. Zná. Qa, nao deveria se .. sentir iqlpedido a estender

a seu 'bem-eita� &OS seus semelhantes?
'; � I

Para, alcançar a verdaqeira fràternidade, de·
vemos também" aprender ãceitar B nós mesmos,
oonstruir a nossa personalidade dentro das nos
sas limitações para ,podermos aceitar ,as limita";
ções ou imperfeições dos nossos semelhantes.
Assim, partindo dessa harmonia; poderemos
construir um mundo, mais humano, mais sadio
e, 'consequentemente, o homem será mais feliz.

Obs: uo amanbã depende do dia ,di boje"
I

.

FRATERNIDAD E

Recentemente assumiu
o elevado cargo de Pre-

I
feito de Itaperuna, no

, E8�ado do Rio de Janeiro,
o sr.' dr. Rubens Vieira

• Iii
L e i t e, integrante da

x- ........------x--- ...-- .....---. ARENA flumenense. Bn,
1

'

_. I tre fJeus 8S88880res, temos
i \.

.

I

A t e n ç: a o ! ! a grata satisfação ·de no.

! F a r m 3' c.·, 3 C e D t r,3'1 ! ticiar aosamig08 e admi

J _
, rlldor.s jaraguaeosel da

'1 ! Srta. Ora. Silá Rodrigues
comuBica a' leus clientes e amigos que , Leite, a sUa designaç:ãoi transferiu luas instalações para a Avenlda ,. pára o cargo de Diretora

i Getúlio Vargas, 198: entre & Com. e Repres. I, de Administração Geral
i de Máquinlls Agrícola8 "Tobatta" e Oasa 1 daquela Prefeitura. Figu
I. pedrnamdbucana8" elPf�rando continuar cmer.r.eo· 1 ra exponencial, grande Para o feliz casal Ha'
I ce or II vossa con lança e permane '1, cultura jurídica e fino milton (Marli Butschardt)
11 inteiro dispôr dos prezados senhores. i ornamento social daque,. Garcia, li cegonha trouxe
, _. • . -

t Ie pedaço da terra flume- no dia 8 do corrente um

.. 1' A C h • u nl 9 ! ! 'n-ense, �stá gabari.t�d!, robusto menino, que os pa· -

-- -__

, para executar I:) dlflcll pais iria levar à pia batis·
i Z � I A pot h e k e t mister, daQdo e8pecial mal com o nome de De-
i e n , r a ' 't ênfase à àdministração niisoD. O acontecimento Certificado Extraviado1 . ,1 doO Dr. Rubi, que conta, verificou'se no Hospital e

I
teilt seiner vornehmen KundHchaft mit, dass I também, com a colabora Malernidade jaraguá, ten Eu, ITAMAR LUIZ CAMPREGHER, brasileiro,

"I
die Inltal�tioDeD der Apotheke Jetzt an .der ! ção inestimá.v�l de 'um do o rebenfo, como avós solteiro, residente e. domicil'i'ado em laraguá do Sill,
Av. GetúlIo Vargas, 198� zu 1lDden s1Dd, , exc�leDte OfIclsl de Ga paterno8oTeD,HugoAlves SC, declaõo para os devidos fins que foi extràviado

1 zwischen der firma Com. e Repres. de Má- 1 binete, na pes8�a' do (Lindomar) Gar,cia e como o seguinte documento:
.

i _ quinai Agríoolas "To.batt�" und Ga8�B Per- 1 rotariano Luiz L e i t" avó materno a Sra VVlJ., '-A,Ce,rtificado de- Prop�ieda�e da Lambretta
,I ilambucanas, wo welterhm: 'gute b�dlenuDg 1 Araújo. Cbegau a vez do Ana Butschardt. Par('Jbena 1968, cor branca e verde metahco, motor n. 91.182.
, zu erwarteu ist. . I' Rubi arregaçar as man 80S pais e um GbraçõlI no jaraguá do Sul, 08 de J;l1arço de 1971

"

�__... x_�_"""" • gas, para dar aquele ba� Denilaon.
.

ITAMAR LUIZ CAMPRBGBR
I \

lenlibilizada agrãdece a todos 08 se.us,
parentes, amigos, vizinhos, que a confortaram
no dolorolo traDse por que parlou, aos que
enviaram flôres. corÔ8s, e que aeompanha·
ram o extinto até a sua última morada:

Em espeei�l deséja externar o seu pro
fundo agradecimentó as enfermeiras e a

equipe de médicos do Hospital São José, \e
80 ,Rev. Pastor pelas palavras confortadoras

. proferidas na casa, na igreja e à beira do
tumulo.

'

o G E E B dá, o seu Parecer

,Dra. Zilá �Rodrigues' Leite

Família Eniutada

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




