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Sombrio aproveila
beleza. E nós?

Bm Sombrio, município leventerem, des d e sua mais eatrangetroe que seus o «slalus» da cidade. E

catarlnense. realizou se fuudação. Quem jli viajou .prõprtos pais e acham que olhem que adotam «slo-

reunião, entre 0::1 Drrerores por és!!es brasis a f ó r a, vivem "na onse" Como gaôs» de «Suiça Catari

do Deerur e o Prefeito deverá ler noredo que 110- se enganam' essas peseôee nense» ou «Suiça Breei- 2aAeira última, DO

Ita-I
Na oportunidade, te v"e

Muni.clpal, para definir e mos olhados como "es- Se qmzermoa
: adorar a lelra». Orgulham se na

jrsra Têni8 Clube, aliá8, lugar a apresentação do

orienlação que o município rrengetros" em sölo Piilrio menreltdede turísttce em apresentlção pessoal e
nas dependências d a projeto, seguído de deba

deve adorer com releçso

I
Tudo reacende aos enre n08SO meio, iniciando a local A múslca envolve Companhia Melhoramen- tes tntenstvos, concluindo

10 turismo. No encontro, passados, porque connnue- Indústria sem- chaminés, Iodo e qualquer torasretro. tos de Jarsguá, realizou- os preseDte8 pela deli

foi tambem ebordeda II mos praticando a condute devemos pensar em outros Nun ...a mels êle esquece. se a solene eDtrega do gnação de uma Comillsão,
onenreçäo adequada ao

I
dQS entepeasedoe, Prédios, rêrmos. Toda a Cidade Em nosso meio entende Projeto de Implantação para. a escolha de uma

loreamemo de área_ mu jardins, hébltos sociais e d e ver á erregtmentar-se

I
mos que é bom 10m cantar do lJentro de 'I'reínamen- área adequada para a

nlctpeis e as normas pare c u o d u I as, levem nos à E rertamos que .nlclar com' músicas incompreen.sivels to Polivalente de Jaraguá construçäo de um prédio
a cansrrução de casas. jli admiração doe que por as próprias conetruções, compostas por medíocres do Sul. Oonvecado pelo de alvenaria, cobrindo a

que "II meemes obedecerão aqui passam. 5eolem se Elas rertam que obedecer c a n I o r e. dll atualidade Presídente da ACIJ, dr. área de 518,50 m2., com

I um eenlo determraede. num lugar diferente. Não éI um a..pecto Cã'''�.�, I.::!IICO, mundial. É preciso ser Rodolfo Hutenueseler, ali possíbtlíuade de futura
.

é o lugar comum de suas próprio do lugar. Tertemos eutênnco, no que herda- eompareeéram 08 Indus- ampli'lção, lIai o projeto
Muito bem andam IIS cidades. As' casinhas ca que formar uma famflia. mos de ncssoa entepasse- triaii Interessados, o Pre- prever uma área de terra

eutondades do munterpro recterlsnces com os seus .nieressuda em iltrólr rurts dos. Mlsrurer moderntsmo feito em e x e r c
í

c i o, de 6.000 m2., por onde
cerertnense, que se preo lerdlns enfe.irlldos, as Ie- mo Trazer ru-tstas pere com o passado, acaba não b d I á Ih

I·
u u - Vereador Eugênio Stre e ese,:!vo ver �e o� o

cupa com o. desenvo VI meses merches da busca visili'lr o nosso "modus dando nem p're um, nem
Cl Presidente da Câmara. p r o Jet o arquttetôníee.

mente harmônico da cidade do rei, alinhando despor I
vivendi", Ninguem sái de p'rd outro. Muito ao con Vereador AlfoDso Franz-

e Iraça n o r m II p.jfll a usres de Iodas as idades sua cidllEie pere ver uma trérto. Devertemes pensar ner, o V i c e-P r e f e i t o Noya8 reuniões dever!o

construção de p r é d i o S
II calegoriu sociais, pu cidade igual " SUII. Todos serlemenre nas construções EugênioVitor Schmöckel, seguir-se para. a ímplan

dentro do seu quadro ur- xados por uma bandinha querem ver algo diferente. a serem levemedes na
o Pruf. dr. Alcides Abreu, tação, DO m a i 8 C U r t o

bano. muito caprichada e alegre. Pelroij0l!s, Teresól'o!is é cidade. Adequá las a pai o Prof. Paulo dOll Rei8, espaço de tempo, do im-

Aliás, 'para o probll!mll, repré'senillm o "fino'" da Friburgo, fazem quesrão sagern, Nos EE,UU exi� () dr. AliitODio Jorge, do portante centro de trei

é bom lembrar aspectos alfllção. Muilos "p'ra fren de caraclerizàr.se pelo seu lern ainda hoje, só para SENAt de FloriaDópoli8, Dsmento da·mio de óbra

jaraguiienSi:S, quanlo ao Ie", acham que .isso é ""'110' de vida. Aqlli bem cirar, cidad�s que le�

�de
o dr. Saulo Gellar Dis8, especializada, oe que 8e

que respeira às edificações CllfoAice para 05

q.uadrados pertin.ho'
de nosso munici·

I.UdO
da palsalfem e.h? I da Secretaria de ASlis- re8sente o parqu" fabril

Vivemos prDt,cdmenre ou da cidade, islo é, os que pio - Säo Benlo do 5ul, tos frllnceses, mesmo 'í s tência Social e outrR8 da Pérola (do Vale) do

,mil éÍrea fóra de 5éri�, em idade socilll movimen· - aproveita os seus en �lIlcodoa desde sempre ,i m ilul!t�e. II per8oDalidades. Itapocú.
q u ó li ti ú examinamos a� lélm a sociedade. Modi:r· cantos, para re8taur::tr"Ve território americano; 1 a-

__,.;... _

edificações que a qui se ntzam se,adorando hábilos lhos prédiOS fi perpelUar mos pensar no IIssunlO

Gilson' Roberto RossaBanco do. Brasil
• Falec�u dia 15 do cor

I Daugura rente, Da cidade de SAo
,

d
. Paulo, onde fõra 8ubme

DO,VO pre 10 tido a melindrosa cirur·

gla, o meDino GilsoD

Dia' 17 do corrente, f1,. Roberto R088a, filho do

feira última, àsll h., teve casal HermiDio (Dilma

lugar a soleDidade de M a r i 8) Ros8a, operoso

inauguração dai DOva8 funcionário do BaDco do

instalações do Banco do Bi'8sil S,A" local. Duran

Brasil S.!\., local, DO pré- te long08 aDU8 lIofreu de

diu situado na.:esquiDa
da Mal. FloriaDo e CeI.
Procópio Gomea de OU
veira. Alta8 autoridades
do tradicioDal :estabele
cimeDto de crédito .esll
veram presentes ao áto
inaugural, com a compa
rencia das autoridade8

locai8, clieDtes e povo em FioriaDópoli8 - O Pa·

geral. Como parte inte· lácio do Govêrno divulgou
graDte da iDauguraç!o o programa oficial da

ali Be 'fiZ presenta a visita do Vice-Presidente
BaDda Lyra da Aurora, da República a SaDta

O clichê de hoje mOli com a ch�glldll diária de

I
apresenlação das várias que abrilhaDtou com lIeU8 Catarina. que será iDicia·

Irll um prédio muito fa qualro dezenas de viarurllS salas Houve qu�m se acórdes a fe8tividade, da IImanhi, ,

millIIr 1I0S jllraguaenses e Havill que cuidar se do opuzesse ao melhoramllo, aliás, como lIempre o faz e8tendendo.ae até. dia Em FloriaDópoli8, o

IIOS muilOs forasteir,01l.9g\! IIspecro !Ia Rodoviária, pe lO no prédio, fnrçando a com muito brilhaDti8mo viDte e três, O Almiran- AlmiraDte Augullto Ra

por IIqul passam, em de lo Que
.

ela�' re'presenra de idéia de. consrrução de nos fe8tivais do chopp da te Augusto Radpmacker d"macker 8erá recebido

�lIndd a OUlras ('idlides promorora de nossa cida uma nova rodovtqria. A .GuaDabara e out r o 8 virá' acompaDhlldo de pelo Governador Colom-

I:. o prédiO da Esrllção de e, por isso, des acou munlcipdhddde não des· acoDtecimeDt08. sua espõsa e de vários bo Salles às 10 bora.

Rodoviárlll de 'Jllraguá do. se um funcionárJo espltcial- curou dêsse problema, mlls E 'd t I a8seS80re8. do dia 211, RetorDar' a

Sul, Slla na' Praça do menre para cuidllr dll Iim· não pO,deria p�rmlrir um m seguI a e.v� ugar O V i c e _ g o ver D ad o r Brasma às 15 hor••,

eXPedicionário. O prédiO pesa das lireas e- dos sa aspecro nega.ivö. enqilan· baDqu.ete a08 vlilltaDte8,
desembarcará DO aero após participar. de al

com quasi 6 lu�hos de nilâtjcs: que são· Mélhos e r9 a,novi! ,consrrljçii'9 ser
com h8ta de adesão, DO

orto de Tubar!o à8 161moço no P a I á c i o da

eXisréncia, senão mllis. usados, é verdade, mas rill le�t'"t<'lda. O ::>refellp �IUb� !tlético Ba�p.Ddi, �oras de domiDgo, des Agronômica,
apresenrava um tlspecto apresenram IIspeCIOS de Hans Gerhard Mayer, de eunlO CI p o r a guma.

aombrio ciós villja'n'les, pe h'giene, inuito embora os ,é'mioou esrudb's para a
horall as clas8e8.,co,nsar- .... .

. i' "

III maneira cinZenltl das s�us usuliriOS, nem sem consrruçijp dlJ no�a Rodo .. (v)a�oras i.d� regillp Da

.CII·II',dllde fl"alel',eB t1ifllerlißli de.Jlrlllu' di �.I
" J pre dispensem o cuidil�o Viária no mesmo 10cIII mal8 penélta confrater· DuU .IIU u u u U H

pilredes éxrernalÍ 'Acompa no seu' uso, Infelizml'lIie �prov�ilandó, IIpenas, '� nização,
.

nhaodo (I progresso; dlver: ., I' -,

co?slrução,' prlmiltva do " Dada a premência de
aos prefello� ftzeram emen As_Im mesmo, o funcip predto e os anexos II ae tempo, daremos maiorel
daI!! ao prédio, origInal. nlirlo muniCipal esforça se

rem consrruldos. A plélnra detalhe8 Da próxima
modif'cllodo II esrrurura Oll larefa de zelar pela exisre e os eSludos foram ediçAo.

"

primárill do complexo, em bÔII apresenração dos am felloa. A nova Rodoviária
prl'ju zo das própriall ins- b'entes A muntcipal,dade,
lalélções, em determinIldos illém de melhorar o IIspec· !lalrla em 1 97. I, Cri
casos. �Ii'gunllo I<!vi'lnra ro E'l('erno do prédio. lor- 1150.00000 Ntonhum finlln

mento feiro em Agõslo de nando o mais alralivo ao ciamenro se ofereceu PII-

1971, passavam pela Ro

I
públ'co, levou a elello ra a sua realização llré

dOviária, semanalmenre complera ptnlura inlerna. agOl'a e os rli'cursos orça

Cer�a de 7.000 pes5ôds, com isso melhorilndo a' menrários não permitém II

A Foto do Fáto
"j

•

suaOentro de
treinamento
Polivalente'

enfermidade cardíaca e

completaria a 22 do corM

rente o 8eu 9· �,DO de
vida O seu corpo foi
trazido da capital paulla·
ta pelos 8eU8 pai8, teDdo
roido sepultado no Cemi
tério Municipal de8ta ci·
dade, às 15,30 h8. do dia
8eguiDte, com g r a D d e

acompanhameDto.

Vice chegará
amanhã

locando se, em 8eguida
para Gravatàl o D d •
pernoitará. Segunda-fei
ra em Tubario. No dia
22, viaitará' LaguDa •

Imbituba.

A ComuDidadeJEvllngé- lIapocuzinho Alto (5/11) II

lica 'LiJlherlina de ,jll(ilguiÍ Três Rios do Norte (12/3).
do Sut levará a efeito so· em número de 21, amanlrâ

lenes e 'festivas ceremô na séde de JaraguiÍ do Sul,
niu de conflrm.ções de ° turno dll tarde, (.om �

jovens luteran'os; no cor- jovens; dia 26/3, na séde

rente mês de março e co· de jilraguli dó Sul, o turno

meço de' IIbril' vindouro. da manhã, com 37 jovens
De IIcôrdo com o calendâ e no dia 9/4, em Irapocu

rio eclesiásrico realizaram zinho, serão confirmados

se alé hoje ce;emônias de I mais 11 jovens.
confirmllção da sédes de

SUII realizllção, ii pra
zo curto.. Esforços, conlu
do. esliio sendo envidados

pllrll a conslrução de umll

DOVI Rodoviárill.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



E para que chegue ao co·

nhecimento de todos mandei
pa,sar o pFesente edital que
será publicado pela imprensa
e em cartóriß onde ser.

atixado durante 15 dias. Se

alguém souber de algum im·

pedim,nto acuse-o para os

fios legais. .---------0-=========
AUREA MÜLLER GRUBBA 11---------
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Fecularia Rio MO,lh
Assembléia GeraI Ordinária

Edital de Convocação

.A.
Emprêsa lornalistica

"Cerreio do POYO" Ltda.
01972-
Diretor

Eug�nio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
Anual .• . • Cr$ 15,00
Semestre . . , CrS 8,00
Avulso • • • • CrS 0,80
Número atrasado CrI 0,50

.

ENDERtÇO:
Caixa Postal, 19

'Avenida Mal. Deodoro, 210
Jaraguá do Sul· S. Catarina

Lar�nf�iras, Pe�e�uei_ro., Pelo presente ficam convidados os senhores
Kaktseíros, MaCIeiras, Ja' aelonístas desta soci'lldade a comparecerem à al

botíoabeíras, etc. Roseiras liembléia geral ordinária a realizar se no dia 29
Dahlias, Oa�<ilias, Ooni- de abril de 1972, pelas 9 boess, na s.de social: aferas, Palmeiras, ete., eto'l fim de deliberarem sêbre a seguinte Ordem da DIa:

1.0) Díaeusaão a aprovação do balanço, de
PEÇAM OATÁLOGO monstração de lucros e perdas, relatório da díre-

ILUSTRADO toria e parecer do conselho fisoal, referente ao

exercício encerrado em 31 de dezembro de 1971;
2.0) Eleição do conselho fiscai;
3.0) Assuntos de interêase socíal,
Achem-se 8 disposição dos senhores aeío

nistal, na sede social sita na rua Domingos da
'!---------.....: c:::::-::::>c::::::w-:::::-c::::::..:=::a Nova, 102, os documentos a que se refere o art.

99 do deoreto lei n.s 2627 de 26 da setembro de
1940.

Jaraguá do Sul, 28 de janeiro de 1972
.

Adolfo Antonio Emmendoerfer, Diretor Garente
Raimundo Adolfo Emmendcerfer, Diretor Téonico

Leopoldo Seidel
- OORUP,Ã _

SOCIAIS
- sra. Araoi Winter

Schmidt.

Dia 21

Aniversários

Sr. Frederico Ellíngdr,
em Blumenau;
- sr. Manoel Henri

que Karam, em Curitiba.

Dia 22

-------------------------------------�Fazem anos hoje _

- A Jovem Valtraud
Schmidt, nesta cidade;
_ Sra. Carmen R06S'

ler Hoefner, em Curitiba;
_ lira. Yolanda Nieo

luzzi Motta;
- sr. HODS Beyer;
- Walmir João Medei. - Sra NairElza Horbts

ros: Oasulí, na Foz do
....:. sr. Waldir Fodi, em Iguaçu;

Rio Malba; - Jovem Rogério La
_ srta, Edit

H!\fftlmann'lwin;.
.

1JI A]r,
-

- sr. Roberto Keíser.
.I! aeem anos man a

.

- Sr. Alfredo Lange, Dia 23
em Corupá; _ Sr. Alfredo Moser,
_ sr. Renato José em Pomerode:

Wunderlich, em Joinville; _ sra. M�rta espêaa
-- sr. João Carlos do sr. Antônio Padri;

Lange, em Oorupä; _ Herths Henschel
- sr. José Bruner, em Marquardt em .Ioínville:

Bela Vista do Paraíso, no _ Jove� Marly HaF-se:
Paraná;

.

.

o

_ Vva. sra. Estelca Dza 24 J

Gatcher, em Jaraguazi- _ Sr Alfredo Jan�en
nho; A o s aniversariaPtes
- Dr. Ps�lo .Roland OI cumpriinentosljdo

Unger, em JOIuvllle. C o r r a i o d o P o �I o
Dia 20
'. Q

_ Sra. D o r o t h 8; a
Mielke MoeIler;
- sr. Inocêncio Sil\"a;
- sra. Cecllis, espÔsa

do sr. Arno Benetts;
- Sf. José Watzko;
._ sr. Edgar Piazera,

em Rio do Sul;
- sra. MUda F. Sohü

tzer;

Dr. Frasetsee Anto_io Piccione
-:M::En-.:co - C.R.:M:. 1'7

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

Oirurgia e Olíu.ea de �dultos II Orianças
Partos - Doenças de Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ· OORUP,Ã
Residência: Dr. Nereu Ramos, 4U

I CO_lUPA - !!IA::!"Ii�A CAT.1L1!.'iUCNA

Ela, brasileira. solteira,
auxtliar de escritório,
natural de Jaraguá d«
Sul, domiciliada e resi
dente à Rua João Berto
Ii, nesta cidade, filha de
AtronRo Eugênio Ní eoluz
zi e Ignez 6rützmaoher
Niooluzzi.

Campanha de Educação
Clvlca

Reg:stro CiVtl
Aurea Müller Grubba, tieial
do Registro Civil do r. Di,
trito da Comarca de Iaraguá
do Sul, E -tado de Sam a

Catarina, B' asil.
Faz Saber que '-omparece
ran no car tório exib.néo os

docum.ntos exigidos pela Ie
afim de se habilitarem para Edital n. 7.765 de 143/72

Fernando Engioht e

Marli Gregolewitsch
Eie, brasileiro, solteiro,

.operário, natural de Ja
raguA do Sul, domicilia
do e residente em Fran
oisoo de Paula, neste

distrito, filho de Edgar
Ele, br8sileiro, solteiro, Engicht e Júlia Fusil En

maroineiro, naturIlI de gicht.
Blumenau, deste Estado, Ela, brasileira, solteira,
domioiliado e residente do lar, natural de Jua·
em Pomerode, neste Es guá do Sul, domiciliada
tado, filho de Gustavo e residente em Franois·
·Luedtke e Paulina Lu" co de Paula, neste distri
edtke. to, filha de Leopoldo
Ela, brasileira, solteira, Gregolewitsoh e Jurema

oostureira, natural de Karasaok Gregolewitsoh
.Iaraguá do Sul, domioi
liada 'e residente em Ja·
raguA do Sul, filha de
Marcelo Demarchi e EI·
vira Demath6 Demarohi.

Edital n. 7.764 de 14/3/72
Neloio MineI e

Amazilda Nicoluzzi

Ele, brasileiro, solteiro,
mecânico, natural de Ja
raguA do Sul, domicilia
do e residente à Rua

II
Jorge Czerniewioz, nes·

ta oidade, filho de To
maz MineI 8 de, Rosa
Silveira MineI.

'

==================================7===�

casar·se:

Edital D. 7.763 de 13/3/72
Cópia do Edital rece·

bida do Ofioial de Pome
rode, neste Estado

AntÔnio Luedtke e

Rosa Tereza Demarohi

"Correio do Povo"

um Jornal

a Serviço do POVIJ\

AVISO
O Departamento da Fazenda da Prefeitura

Municipsl de Jaraguá do Sul, avisa aos contri·
buintes que se enoerra a 31 do et>rrente, o

prazo para o pagamento do primeiro semestre
da TAXA DE LICENÇA PARA RENOVAÇÃO
DO ALVARA. Comunioa outrossim, que não
há necessidade da. apresentação de qualquer
dooumento, c o n f o r me exigênoia dos anos

anteriores.

Jaraguá do 8ul, 09 de março de 1972
MáriO Krutz8ch, Dir. do Departamento da

Fazenda
Visto: Eugênio Strebe, Prefeito Municipal

em exercíoio

UiL O hasteamento doi
Bandeira e o canto

do Hino Nacional são
obrigatórios, uma vez

por semalla, 11m todos
os estabelecimentos
de qualqu'er grBu de
ensino, públicos ou

particulares.

I

s6c 10
VENDE

sua participação em Emprêsa gozando de
excelente conceito comercial e ótima situa·
ção financeira.
Situado no centro, em privilegiado ponto
colhercial. .

Possibilidade de expansão ilimitada.

Excepcional oportunidade para elemento di·
nâmico, com ambição de progredir.

Vende-se
Terreno

Situado 9 km. do centro
de Corupá, na Estrada
Nova Corupá à São Ben
to, tendo 10 a 12.000 m2.
altitude oeroa 800 metros
própria para oonstrução
de oasl!. de veraneio.

Informações oom o Sr.
Kurt Hillbrecht, Caixa
Postal, 7 Corupá.

I

Informações: JARAGUA DO SUL
Avenida Getúlio Vargas, 350

-

Hlroamo
CGCMF 84 429 679/001

Assembléia Geral Extraordinária
Edital de Convocação

Pelo presente edital de convecação, sãi)
vidados os senhores acionistas à reunirem-as
Assembléia Geral Extraordiná1'is, que será r

zoda em nossa séde social à Rua Presidente
táoio Pessôa n." 1.207 em Jaraguá do Sul, ii
(Quato'rze) horas do dia 30 de março de 1
para deliberarem sôbre a seguinte, Ordem do

1.0._ Alteração dos artigos 13 e 2� dOI
tatútos Soolais.

2.' Outros Assuntos de Interesse da Socied
Jaraguá do Sul, 06 de março de 1972

Waldemar Grubba, Diretor Preside
CPF 005. 720 049

Bernardo Grubba Jr., Diretor' Comer
CPF 005. '720 809

Assembléia Geral Ordinária
Edital de Convocação

Pelo presente edital de convocação, são G

vidados 08 senhores ecionístas à reuníremse
Assembléia Geral Ordinária que será realla
.em nossa séde soclal à Rua Presidente Epill
Pessôa n.O 1.207. em Jaraguä do Sul, às 15 (quin
horas do dia 30 de março de 1972, para delibe
rem sôbre a seguinte, Ordem do Dia:

1.0 - Exame, discussão e aprovaçio do

lanço Geral, conta de lucros e perdas, encerra

...m 31 de dezembro de 1971 e relatório da Di
torta e parecer do Conselho Fiscal do exerci
de 1971.

2.0 - Eleição dos membros do Conselho
cal para o exercioio de 1972.

3.· - Outros Assuntos de Interesse da soeleda

A V I S O

Aoham se a disposição dos srs, acíonlstaa
esoritório desta soctedace, os documentos 8 q
se refere o art. 99 do Decreto Lei n.O 2627
26 de setembro de 1940.

Jaraguá do Sul, 06 de março de 1972
.

Waldemar Grubbe, Diretor PresIde
CPF 005 720 049

Bernardo Grubba Jr., Diretor Comllib'
OPF 005720 !l09

NEGÓCIO DE OCASIÃO
V en de·se um TRANSFORMADOR

de 20 KWA para 6.000 volts

com pouco uso

Informações na

TORREFAÇÃO a MOAGEM DE CAFÉ

SASSE

FONE: ?238

Escritório Jurídico Contábil
Max Roberto Bor:r;tholdt
Luiz Henrique da Silveira

ADVOGADOS

·Contador

Registro de Firmas
Escritas Fiscais

.

Contabilidade
Defesas Fiscais

IPI
Imp. Renda
ICM
INPS
FGTS

� �� L2======�============� ���������-�_�_
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PÁGINA S .

Irmãos Emmendõrfer S.A. · Comércio e Importação
CGCMF 84.429.7861001.

, (.

Relatório da Diretoria I
lados 176 730.50

S9nhOf81 aci·oniela.: . E.mpr�.ti.m_ol Baneâries "O 000.00
, .Em o.amprimento às diipoliçõss legaia ,'_' -')81." ÇJon�lbulçOS8 s Pagar 4914,50

tatArlas, 'lmoa submeter à VOII&a apreoiação u coo-
Imposto de Renda a Palllr

r 1811 referlnlel ao exercício social encerra..do em 31 1-
Ano Cor�ntl!.

de dezembro da 1971, bem como q �arecar do Con mpoatos a
..agar

. lelho Fiscal. ,_ ,<' Impostoe Re,tldoll na Fonle
'. Fioamos a' VOS80 dl,por' pari- qualquer escla- FGTS a Recolher

_ .

r,cimenlo maiil que .julgardel 'D'I:'�1I8ário. P�ano de Integração SOCIal

Jaragu' do Sul, 14 de m!rC}o de 1972 DI,erlos

Viciar' Bernardea �mendÖrfer Dir. Presidente Bancos : Saques c/Titulas
. 'I C.P,F. 009957 089 B�n�;u��o Brasil S,A. _

aU18,56

Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de Conla PASEP .

1971, transcrito às páginas:' n.Os. 260, 261, 262 e Ião Eligi,el
263 do Livro "Diário" n.O 5, registrado sob n.v Provisão para Devedores

11868, no Cartório do Registro do Comércio de Duvidosos
. _

Amadeu Mahfud de Jaraguä do Sul Santa Ca. Funde;> para Depreciação -
. '. ' MáqulO8S, Ferramentas e

tarma.
L Equipamenlos

A TJ!.V O Fundo para Depreciação -

Móveis. Utensílios e Ins
talações
Fundo para Depreciação ...

Veículos' a Serviço da Casa
Fundo para Depreciação -

Reavaliação do Ativo Imo
bilizado 19.629.37
Oapital 875000,00
Reserva para Aumento de
Os pital
Reserva Legal
Reserva para ManutenQão
do Capital de Giro

Valores pendentes
Fundo para Indenizações
Trabalhislas

Contas de compensação
Respons.abilldade por A�al

425.108,38 Dsseenjo de Títulos em

Bancos e Outros
Oaução da Direloria

32.200.49 Contralos de Segurai
Cobrança de Título!
Caução de Títulos

Imobilizado
Terrenos, Prédios e Ben
feitorias
Máquinas, Ferramentas e

Equipamentos
Móveis, Ulensílios a Insta
lações
Veíoulos II Serviço da Caaa
Renaliação de Ativo Imo
bilizado
Construções em Andamenlo
Partioipações em Outras
Empris88

'

Adicion3is de Impostos
Outros Investimentos
Obrigações Reejuslãgeis -

FIT
EmprésliOloli OOlllpulsórios
Obrigações lila Bletrobrás
Dispanl,el

.caixa
Bancai
Realizá,ell curlo e I 10,naa praza

Impôsto de Renda na Fonte
Conlas Oorrentsa Diversas
Duplicataa a Receber
Veículo.
Duplicatas a Receber
Outro.
Oontas a Receber
Oontas a Receber - Ga·
renus
Depôsitos de Disersas Ort
aPDS - FUNDESO
Eletrobrâl
Depôsitoe à Ordem da SUo
DENE

..

Dllp6silos à Ordem da SUo
DEPE
Empreendim!lntos Flores
tais
Decrelo lei 157.67
Dlpósitos à Ordem d� EM-
BRAER ,,'
Autom6teis No,os
Camiilhões e Comerciais
Novos'
Automó'eis Usados
Caminhõell e Comerciais
Usados
Combustínis e Lubrifican'
tes
Peça.' Chevrole'
AOfissórios
Pneus e Câmaras
Serviços Efetuadolil por
Terceiros
OUlros Arligos.
Outras Peças

Valares Pendentes
Contas Pallss' Anlecipada
menle
DespesBs Pagas Antecipà
damente
Seluros a Vencer
Fundos Caucionados - F.
"GMB" S.A.

Conias de compensaçiio
Títulos Avalisados
Títulos Descontados em

Bancos e Oulros
Ações Caucionadss
Seguros Contratados
ThuloB em Cobranqa
Títulos Caucionados

176.730,50
3000

240.000,00
9190,29

353018,00
Or$ 2.939981.9,

JaraguA do Sul (SO), 31 d. dezembro de 1971 '.
Viclor Bernardes EmendÖrfer, Dir. Presidenlt

.

OPF. 009 957 039
Alcides Bertholdí, Téonico em ContabHidade

CRC SC sob n: 5.368. OPF.�057 901 749

Demonstração da conta de "lucros �el'Perdas"
encerrada em 31 de dezembro de 1971" e trans
crita às páginas n.ss, 257, 258, 259' e '260 do
Livro Diário n.' 5, registrado sob n.· 11.868 n�
Cartório do Registro do Comércio de Amadetl
Mahfud, de Jaraguá �o Sul - Santa Catarina;

contas Débllo Cridilo
De - Vandu Opala Espe-
cial, Opala Luxo, Opala SS,
Pick-Up Modêlo C'10, Pe-
ruas Veraneio Mo d ê I o
C 1416, Caminhões, Auto-
mÓ9llis 'Usados, Caminhões
e Comerciais Usado., Mão
de Obra Automóveis. Mão
de Obra-Oaminhões e Co·
merciais. Mão de Obra -

Reolamações, Mão de Obra·
Tercl'iros. Plçlls-Automó
veis Ofioina, Peçlll·Cami·
nhões e Comerci8is·Oficina.
Peqas Reclamações. PeQ8IiI'
Balcão, Oulras Peça!l, AOIlI-
sórios Balcão, Acessórios·
Reclamsçõe!. Pneus e Câ
maras, CombuslÍVeis e Lu
brificantes, Estadia, Lua-
gem e Lubrificação. Outroll
Artigos, Juros Reoebidos,
Desoontos Oblidos, Rendas
Financeiras, Recuperação·
Contas Duvidosas, Rendas

1
Diversa., Exoesso Pro,isão

10.402,49 IR Ano Anlerior
A Despesas com Entr�g8B
de Veículos Novos,1 Corle'
sia Instalações Aoessórios·
Veículos, Impôslo sôbre
Circulação de Mercadoria.s,
Impôsto I.ôbre Serviços de

Qualquer Natureza, Reinu-
797.286,93 neração dos Dirigentes,

2939.9111,95 RemuneraQão d08 Chefes
de Seção, RemunEração
dosOutroi Auxiliarei, Fun
do de Garantia do Tempo
de Serviço. 13.0 Salário,
Despesas com Veículos a

Serviço da Casa, Impressoil
e ArtigQs de Escritó ia.
Propagand� DonaUvos e

16.451.30

26858,98

9622,81
5.423.73

.193.751,68
95.253,83

70540,00
3.215,40
1.000,00

2244,55
391,10
355,00

7.214,63
24.985,86

3,35
2·fi06,42

752.001,00

191.751,C3
956,40

113,23

54951,94
3022,31

14.955.00

11.650,00

5840.00
1.507,00

'103,00
119.810.28

81.252.95
71.383,00

23650:00

29.:110,33
106381,89
25842.96
. 5722,78

3.186,66
60.112,52
108369.61 1.674983,66

4940,80

1389.30
596,51

3475.88

18818,14

341.731,73
3000,00
20276,46

86.036,00
5.5!!5,72
152,79

I. 14l.119
s 511,89
802;27

109.327,78

28.312,56

7.298,35

2211,41

1154.71

207.784,25
48.629,63

6400000

2244.55

18318,14

Contribuições, Cortesia, ?e·
çu e S"rviços, . Despesaa
de Viagem e de -Hcapitali
dade; Mensalidade de As'

o scclaçõee e Subscrição da

I Jornais e Ry'i8las, Despe
S81 Legais e de Audiloria,
Freias e Carretos. Despe
Bas de Comunicação, Enear
gas Sociais, Material de
Consumo, Deapesas Diver
sas, Manulenção II Repa
ras de Equipamentos, Ma·

886430,19 uutsuçãc e Reparos da

IImóteis,
Água Luz e Fôr-

. oa, Impostos e Taxas' sê-
bre Imõveis, Outros Im
postes e \Taxas, Seguros'
Prédios II MAquinu. Segu
ros, Acid.entes do Trabalho,
Seguros-Mercadorias e Di
"ersos, Depeecíação Mäqui
nas, Ferra&imtas e Equi
pamenlos, Depreciação-Mó·'
veis, Ulensílioe e Instalale
çõse, Depreciação V':lÍculol
a Serviço da Oasa, Depre
ciação' ResvRliaQ!io do Ali·
vo Imobilizado, Juros Pa
gos, Descontos Concedidos,
Despesas Bancárias e da
Financiamento, Conlas Du-

.l vidosas, Impôsto sôbre a

1.254.020.28 Renda, Mobral Movimenlo
Brasileiro de Alfabetiz9Qão,
Pin Programa -de Itegração

2.244,55 Nacional, PIS-Programa
de Integração Social, Re
serva para Aumento de

Capital. Reserva Legal,
Reserva para Manutenção
do Capital de Giro

176.730,50
30,00

240000.00
9190,29

S53018,00
Cr$

PASSIVO
EliDirei B curto e 8 lonoo prazo

Oontas a Pagar - Forne
cedores
R"cebiment08 Antecipados
Coutas a Pagar - Várias
Bancos - Títulos Dellcon'

1.102.520,65
1.102520,65 ill�

Jaraguä do Sul (SC), 31 de dezembro de 1971

Viciar Bernardes Emendörfer, 1)ir.' Presidente
CPF. 009 957 0311

Alcides Bertholdi, Técnico em Contabilidade
CRO SO sob n.O 5368, CPF. 057901 749

Parecer do Conselho Fiscal
Os abaixo asarnados, Membros .afelivoR 110

Conselho Fiscal da "Irmãos Emmendörfllr S.A. Co'
mércio e Importação", cumprindo delerminações ls
gais e estatutãrtae, examinaram o balanço geral,
demonatraçâo da conta "Lucros & Perdas" e o re

latório da diretoria, relalivos ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 1971, sendo de

parecer ql1e OB mesmos devém merecer a aprova'
ção dos senhores acionistas na próxima assembléia

geral ordinária.
Jaraguá do Sul, 14 de março de 1972

Loreno Marcatto, CPF. 009683319
Wilhelm Laufer, CPF. 004 352 10�

Waldemar Grllbba. CPF. 005 72ß 049

1.102520,65

Eletromotores Jaraguá .S. A.
CGCMF nO 84429695/001

Sociedade Anônima de Capital Aberto - GEMEC R·71/2948
Rua Venâncio da Silva Pôrlo, 399 I,

Jartlguá do Sul Santa Catarina "

Levamos 110 conh�ci.mento dôs nossos dis· 'J:

tintos acionistas, participant�s do nosso último '1,

aurn�nlo de capillll, que as caulellls de SUIIS res· ,

pectivas lições, se enconlram à sua disposiçlio. 'i:
que as mesmlls dev�rão ser retiradas pessoilimente, 1'1'
no Departamento de Acionistils da emprêsll. !

Informamos lIindll, que os acionistas resi·
dentes DdS cidades de Joillvill�, Navegantes, Barril
Velha e Blumenllu, deverlio procurIIr as referidas

caul.elas, JUDIO à ..\LPHA-Distrib. d� TIl. e

val.-IMobiliários Ltda .. silo à Rua 9 dll Março, 508,
em Joinville (SC).

�-----------------------------------------------------

Represen tação
Elemento residente em CURITIBA,

registrado no CORE do PR. deseja re·

presentar firmas desta cidade naquela
CAPITAL à base de comissões. Favor

I dirigi�::x:�o��;'.����::B:l�"PARANÁ I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORRE IO' DO POVO
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SA�E'JA·'""Q? - 18·03-72 P!GINi\ "

Eslado de Sanll Calarlna Indústríc de Calçados G O S C H Irmãos S. A.
I CGCMF, 84.429,.729,001

Relatório da Diretoria Jaraguá do Sul. DI.de dezembro.de 1971
Senhöres A�I'o'nis' tas:

I l) Herre T. M. P. Gosch - Diretor Preso Iu �

Walter E. W. Gosch - Diretor Super.Atendendo. -àa.derermlnações estaturérles e 'Pres· O�mbt 'Bllrlel, Técnico em CoptabilidadeDECRETO N." 234
, crições legais, '!®Impre à esre- dírerone epresenrer-vce Registrado no C.R.C. sob n. 3865O Prefeito Municipal qe ilaraguá do Sul, Es. os documentos relereutes ao exercício !-ncerrlldo '.«m y-;.... <lö' e no D.E.C. sob n. 2771tado de Santa Catarina, 'em exercício/nó' uso" de 31 de dezembro de ! 971, a· demonsrraeão do Passlvp ''\, " '<I ,

'

suas atribuições e na eontoemtäade do p"e'rmitido I
e Anvo, demoastreçêo da c.o.ntll de Lucros e ]lIerd�5 Demodstração da Conta de "Lucros e Perdas"no art. 6.0 - I da Lei Df� 325 de 1,0 de novembro e o parecer Qo�Con5elho FI5cllI, >

v" .( /'.de !971 DE C'R E TA:' " Pelo estudo dêstes documentos. podeis verlfícer d �1 d d b d 1971Art. 1.0) _ Fica aberto por conta do exces-
a sttueção deste sociedade. que s� a'p�e.sentll 5?Hda. encerra o �m �

.

,J� ezem ro e
so de arrecadação do eorrente 'exercício, o crédi sen�o.o �e�ultado �� exercíclo settsterérlo, permlnndo
to. suplementar de Cr$ 356.481,90 (Trezentos e

a dlstrlbuíção de dlvld�nd�s. _ , .cíuquenta e seís mil, quatrocentos e oitenta e um Ésie, senhores actontstas, e o reletörto c0!D que
cruzeiros e noventa centavoa), para reforço da vos epresentemos

_

05 docu�eDIQ� do exercicl? �edotação 4.1.3.0-27/172, do-orçamento vigente. 1971, ?5 quers serao"subm:Il�C!s a vossa eprecraçao
Art. 2.c) - Este decreto entrará em vigor na

na proxirne a�semblela ordlDa�la ..data de sua publicação, revogadaa as dísposíções Jarogua do Sul. 13 de ienerro de 1.972em contrário.' , Herta T.M.P. Gosch, Diretor Pres.
Prefeitura Municipal' de elaraguá do Sul, 29

de "fevereiro de 1972. ..

Eugênio Strebe, Prefeito Municipal, em exercício
Publicado o presente decreto nesta Diretoria

de Expedíente, Educação e Assistência Social, aos29 días do mês de fevereiro de 1972.
João Malhias Verbínenn, Diretor

'mobilizado
Imóveis e ßenretrcríes, Ativo Imobilizado
c/Reavaliação .

Eslevel
,

Móveis e Llrenstltos (Matriz .e Filiai5),
Máquinas e Acessórios. Llrenstltos Di
versos, Veículos e ôemovenres, Marcas
e Palentes .

PARTICIDAÇÖES
RealiZável

Invenrários (Malriz e Filiais), EmpréslimoLei 1474í51, Depósitos Fiscais. Emprés
limos Eletrobrés, Obrigeções Trebelhts
tas, DepÓSitos Sudene. DepÓSitos ,sude·
pe, Titulas a Receber, Conlas Correntes
Representantes, DepÓsitos Fundfi:sc

.

Valores Iransitórios
Seguros PrêmiOS ,suspens05

- Disponibilidade .

Caixa e Bancos•

Dispõe s�bre !l pagamento em prestações dos Contas compens_çiioDébitos fiscais para com a Fazenda Municipal.

!ções
Caucionadas, F G.T.S. - Conta'" EUG1!:NLO STREBE. Prefeito Municipal de Ja- ão Oplante5

raguá do Sul. Estado de Saqta, Catarina, em exer·
cício. no uso de suall atribuições, I

Faço saber a todos os habitantes deste Mu PAS S I V O
nlclpio que a' âmara Municipal aprovou e eu san Não eXigível "

cinno a prssente lei: . 'apitai. Fundo de Rel!erva Legat, Fundo,
<. Ar.t 1.0) _ Os débitos para com a Fazenda e Reserva Especial. Fundo de Inden i

Municipal. relativos a exercício anteriores ao do zações Trabalhislas. Fundo p/-Deyedqres
requerim�nto. poderão ser pagos em prestaçõe€ duvidosos. Fundo p/Aumenro de Capilal,
mensais, acrescidos de encargos legais, neRet" Fundo Especial de Aumenro de Capiral
que autorizado o parct!lamento em despacho exa 4357/64. Fundo de Depreciaçõe5 Reava
rado p",lo Diretor do Depártainento da Fazenda. liaçõe5, Fundo de 'Depreciações, Fundo

A'rt. 2.0) - o número de prlistações; cujo- va- de Ações .BoniCicödlls
lor não ,será ·em. qualquer caso, inferior 8 10% E1igível
(dez por cento) do lIalárid míniino. será fixado de ,cúnlas Correnle5:
acordo com o valor do débito, obedecida a S8- n:lretcir�5,. Divers05.� Ernpré5timos Ban
guinte tabela� , , c�rios, Represeniantes

Conla5 Transilóridol'Débito de valor até. 5 (cinco) salários Parcelamento em alé: Tfrulos à Pagar. Fornecedore5. Operários 48ó 468,99Mínimos regionai,s 8 prest. men. Correções Monerárias 2566,14 Os abaixo assinados. membros efetiv05 do Con-De mais de 5,sal. até 10 lIal. 12 prest. men. Saldo à Disposição da Assembléia 18706,25 8êlho Fiscal, da ',sociedade Anônima' "Indústria deDe inais de 10 sal. até 20·sal. 18 prest. men. Retenção na Fonte @71;03 Calçados Gosch Irmãos ,s.A .... tendo examinado de-De mahl de 20 sal. até 40 sal. 24 prest. men.. Contas de Compensação: vidömenle o 3alanço Geral, .demonslração da ConlaDe mais de 40 sal. até 100 sal. 30 prest. men. Ações Cllucionadíls. F.G.T.S. T Conta de Lucros e PerdàS', Relatório da Diretoria e de[DaisDe mais de 100 sal. mi. 36 prest. meDsais. não Oplanles 7.471.86 contlls referente5 ao exercicio de 1971. encoólrando.
Art. 3 o) _ O atrazo no pagamento de qual 1.273 781.22 ludo em perfeifa ordem, manifesIam favoravelmente

quer prestaçji.o ;\carretará o vencimento automá. ao critério adoradó', por enlenderem que ° mesmo
-

d consulta os inleresses sociais. -'tICO· as demais. Art. 6.°) - A presente lei, revogadas 8S disArt. 4.°) - O pedido de parcelamento pode posições em eontrário. entrará em vigor na data E, consequenlemente, êSle conselho é de pllrecerrá ser fefto de débito inscrito em divida ou já em via da sua publicacão e produzirá seus efeitos pelo. que as conlas e documenlos apreciados sejam a.pro·judicial. ficando 0rdeferimento, neste caso, condi. prazo de 90 (noventa) dias. vados pela As�embléia Geral Ordinária doa s,enhorescionado à comprovação do pagamento pelo re- Jarsguá do Sul. 14 de março de 1972. acionistas.querente. das custas, emolumentos e demais sn· Eugênio Strebe, Prf'feito Municipal, em exercício Jarilguá do ,sul,.13 {je janeiro de 1972cargos legais. A presente lei foi publieada nesta Di('etoria .Art. 5.°) - O requerimento do devedor soli- de Expediente, Educação e Assistêocia Social, aOB Ingo Splillercitando o parcelamento do débito valerá como 14 dias do mês de março de 1'972 Edmundo Splir'lerconfissão ,irretratável da ,divida. João Mathiss Verbinenn, Diretor Maria J�estingx��� ....... � .. � ...�� ..�., ....�, .......�, .....� .....u.,� ......� ..... �'....... ,���.�.......x �!'!!!!!'!!!!�!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!�!'!!!!��!'!!!!��!'!!!!!'!!!!�!'!!!!�!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!��!'!!!!���

I.:,i. Olhos, "O��jdos, Narii" e Garganta :�:! Ins t r u -me-n-tos' d e
g 1 Em Geral. especialmente

II, Dr.. M�o,a'.tC·'III,lr
"

Canter ..i,l· i:=�:�!:':';;�!�:�;.:;�:g J ÓRGÃO,s TUBULARES e EI..,ETRÖNICOSf.� :.�J. Guilarras e' Amplificadoresf � Instrumentos pár� Orquestras, Bandas eH i:J Conjuntos Modernos: .

f! C, 0,,RSU,�1aS', :"no. ;, '.'IHósp,'lt"all "São José" lJ '�f�l�!��'s��O�fo":��à������:e�,a�i��:.la��:t�á'!:'�D��:�f. 3 :plet&s, Pandeiros, 'Chocalhos, MaraCDS e Afuchês,f: f ' � .:J 'MétodoB, Cordas e Palhetas.

!l tôdas têrças e quintas-feiras pela II Enfim" tudo que fór do ramo, V. S. encontra para pronta enlrega na '

I::.�. manhã das 7,30 às 12 horas i:.l Expediç��, l::�:��::d',�4�S�C��,��o,���o Kobs
f l São 6enlo do ,s!!I ,santa Cararinax�·· .. ·��·�· .. ·�· .... • ......·u��c ....·��.. • .....�:.�� ..

������ � ______

Mercadorias Trans!. pifiliais, Vendas, ,.

Merc Transferidas do Atacado pfFiliais.
Merc. Seção Atacado Vendas, Venda5 FI.
1.2,3,4. Melrc. Tran5f. p/Filiais FI. 1.2,3.4.

Juros Auferidos, De5contos Aufe
rido5, Outros Re5ullados, Inventários Ma
trtZ, Inventários Filiais 1,2,5.4. e Lucros
e Perdas. Cr$ 2931.246.08

Jaraguá do Sul, 31 de dezem�ro derl971
Her.til T. 'M. P. Gosch. Direrer Presidente

Waller 8. W. Gosch, Diretor ,super.
Osmar Barlei, Técnico em Contabilidade

Regi5. no C.R.C Sob. n. 3865 e DO D.E.C. sob. n.O 2771.

Parecer do Conselho Fiscal

Prefeitura Municipal de
Jaraouá �o Sul

Balanço'Geral encerrado em
31 de dezembro de ''1971

ATIVO

.p É BIT 9.
Compras. Compra5,rAtllcado Lojas. Imp.
5/Prod. Industriallzados, Impôsro Mercen
Iii. Preres e.Carretos, rôrça e Luz. ôe
lários. e Ordenados. �egur05 Acidentes
de Trebelho, Outras Despeses Fábrica,
Comissões Dlspeudídas, Merc. Trensfe
ridos da Metriz, FI. 1,2,6;<4, Compras FI.
1;23.4, Mercadorias Trensf, de Filiais FI.
1.2,3,4, -lrnpôsro Mercanlil�'FI. 1.�.3,4, Oro
denados FI. 1,2,3,4, Aluguéi5 fI. 1,2.3,4,
Luz e Telefoße 1"'1. 1,2,3,4; Seguro� FI.
1,2,3,4, Outras Desp. FI, 1.2,3.4, Previdên
cia Social FI. 1,2,3,4, Irnpéstos FI. 1.2,3.4.294.939,37 F,G,T.,s FI. 1,2,3,4. P.I.N. FI. 1,�,ã,4,'
Honorários Admintsrreção, Ordenados
Functonérios, Prevjdência Soclal, Segu
ros, Malerial de Expedíenre, Publicidade
e Propaganda,' Conserveção e Límpeze,111.245,05 ôubstítuição e Oonsêrtos. Oombusnvets,'41 .. 272,00 Impostos e Texes, Telefone, Selos e

Telegramas, Despesas Bancárias, Dona
nvos, Outras .['1.'111) 'Admini:stração, Vei
culos cjCusrelo, Salário I"amilia, Con
servação do MaqUlDário. Desp de Via
gem, Indenizações. Fundo Garantia Tem·
po Serviço. Pronto ,socorro, Mullas. Sa.8'12' 403,34 mae. P,I.N., Juros Dispendidos, Descon
tos Di5pendidos,. Fundo de Depreciações,2.359,52 Fundo de Depreciações Reavaliaçõell.
Fundo p/ Devedores Duvidosos, Fundo

�.090,08 de Reserva Legal. Fundo de Reserva
Especial, ,söldo il .Disposição da As
sembléia" Cr$

7.471,86

PORTARIA N ° 04
O Prefeito Municipal de Jaraguá 40 Sul, Es

tado de Santa Oatarína, DO uso e exercício de
BUSH atribuições, R E S O L V E:, '

Exonerar, a pedido:., .

De acordo com o ar], 88, HOlm I, da Lei n.o
4.425. de 16 de Ieverelro de 1970:

Aveuício Isidoro Lenzi, .do cargo de Profes
sor do Quadro Único do, ,Município. e contar de
1 ° do mês em curso. ,

Comunique se. RegistJte se e Publique·se.Jaraguá do'Sul, 13 dee março de 1972_
Eugênio Strebe'. Prefeito Municipal, em exercício

LEI N,"v 338

CRÉDITb1 273 781.22

620.094.66

139.402.29

Música'

_.1

"

2.931.246,08
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KOHLBACH S.A. Edital de Citação Edital de aitação

\ ,

DispORI..1
Caixa e Bancos
Reallza,el a curie pr.zo 1 "

Clientes, almoxariflldo, contas. corre'ntes,
cheques em cobrançl, impôsto retido nl'

< '\

fonre e titulos de terceiros 'em garantia
.'

5.699691,06
Reallzavel I lonlo pr zo.;

'" ,

'Empréstimo compulsório, empréstimo
eletrobrás, obrigações do tesouro 'naéio'

nal, depósito emp!ezul e cauçao óxigênio
InvesUmenlol

'
. ,

Sudene, sudepe, decreto lei 157, fundesc,
cotesc, ell1bratur, einbraer e participações
em outrlls emprêsas 491.541,60

Imobilizações
Imóv:eis, ,construções, construções em

IIndamento, máquinaà e pertences, má·

qUinas em fabricação, ferramentas, mó
veis e utensilios, veiculos, reavaliações
e marcas e pltentes

.

2.720.781,69
Resullado Pendenle

DespesllS diferidas "

Compensaçiio
'

,

Ações em cauçDo" contralos de seguros
e assislência técnica clientc,s

O Doutor O1no W'lchenfllder JuÍI de Dirli
to da Comarca de Guaramirim, Eltado d. Santa O Doutor João Paulo Pasquali, Juiz: Subalilulo

Catarina, na form.a da IIi etc .. �y "no exercício do cario de Juiz de Dlreiio, da Comarca

FAZ SABER a todos quantal' ,reseotl adi- de Jarllguá do Sul, Estado de Santa Catarloa, oa for-

Seohorca Acioolalls' tal com o' prazo de ,rlnta (30) dias .irem, dile eo- ·ma dll lei, eIC •.•

Bm cumprlmenlo às delcrmiollçõea legaia e es- IIhecimento titerem ou interesaar posli, qUI por
IllutlÍrllls, lemoa a •• lIsfaçio de apresealar o balanço parte de Alcidel Felix Stolf, brasíletro, '

F.z Saber aos que o presente edital de clreção,

gerIlI, coola de lucros e perdas e parecer do Conse. solteiro, latrldor rlaidente e domteilíadc DO :10 com o prazo de 30 dillS, virem ou dêl� conhecimento

lho Fiscal, refereotu ao exercíclo eocerredo em 31 gar Ee'rada Bananal Munioípio �e GIi,aramirim, tiverem e inleresalr posee, que por perte de Laude

de dezembro de 1971. n88ta Comarca, atr89�a de Reu prorl'ilrador;::CDr. He- Iino Meneetrtna, Itravés seu bestente procurador. ad-

Delxlmos também aqui regialrado ncseoe Igra lio Altes, foi requerida uma açlo 'if'� Usuoapião de votJlldo dr. Reinaldo Murara, lhe foi dirigido o peti

lIecimentos, II todos que, dtreremenre ou lndtretamenre, um imóvel localizado e. l!;etrada:'caananlll, Munici, ção do seguinte leor:

colaborllram com o emprêse, consegutnde deslo forma pio de Guaramirim com a' '{'ria dlf, 39,480., m2 com "Exmo, Sr. Dr. Juiz: de Direilo di Comarca de

mlis uma vez: alcançar os oblerlvos' a que>lÍ� propôs. ali seguiritesico,nfront8çõee: "Frente, com RiO. ItIPO laraguá do Sul, Landellno Menestrtne, braslletro, ca-

A Dlretorla enconne-ee II dlsp&siçlio dôs senho- eü, a oBste/ineãinÍlo 44'cm Fundo!!, c(jm�'·t8rr81 de sjlgo, levradcr, residente e domiciliado à Rua Ano

res acionistas, Pl!r� quaisqu_fr esclarecim�!ltos.::qu� se Laudelino J,!:ecel, fi leat', Jlo�,'.7"�. d� umlado.eom 30m mualcíple de Corupá, nesta Comerce,> por. seu

tornarem �ecessarlos;" ". �en8A daLaudelinc Ecré�:ào..lior�e. com a*,Om,e de baat�Dle procuredor Infra.,assinildo, pdv.ogado Insert-

Jllrlliul do Sul (SC), 16de fevereiro de 1972 outro lado com terrS8 dt!::'t�querente ao·.·8ul com,lo no<:O.,A, B. seção do,fistildo de,Silntll Cotarin.,

He,lnz Rodolfo Kohlbll�h; Dlre!or Pres!dente 840 Dl- F'�ita .. ; J,u!llifiolll1iio' Prév)1l ,dá ppase (oi [ul- sob n .• ã26,,;com. escritório à, Av. MaL" Deodoro da

',' llae �ohlbach, Diretor ylce Preslde�te gadp PROCE1;)EI!ifTE .por.' :l'entença, E para que Fonseca, ,215, nesre cidade, vem propor centra suo

, ,
Milton �ohlb,ac.h, D.lretor\,lndustrial chegue 8.0 COnhecimento. de todos e não p,Qssa .no mulher Selere Meneetrtna, breslletre, caseda, do lar,

Rubens Nicoluzzl, Dire!Or CO�IIE;rclal (uturo ser alegada ignoräneía, mll'bdou expedir o alual.t.eri'te 'ein lugllr Incerto Ie nãö sabido', I AÇ)l."O
Anhur Rode, Díreror AdJunlo p�e8ente �ditlll, que ser6 afixado no .lugar de C08- ORDINÁRIj\ OB "DBSQUiTE, com �fundari1ento' BD

A T I V, O ) �ume flil publica;qo na forwa da lei. Dadq e passado incisa' IV, do IIrtigo 317 do 'Códi'go Civil, como pro-

qesta COqlarpa de GQaramirim, llo,Cart6rioldo Ri vará:'l-"O requefente conlrllili matrimônio no'dia 07

24U.124,95
vel EI Anexo!, aqs vinte e.,dois�;de fe9�reir,? da mil de 'oulub�o de 1967, colnform� filZ 'prova com ii inclu

nOfeCelltos e setB,ota e c;lois, Eu (as) Rall Falllß" Eseri sll Cerlidão de' Casomenlo, regislrlldo sob 0,.0 2.778,
vão, o damogr:afei e ,8ubscr.e\'i. " às fls. ,74v do, LiVfO 1l••,.11" no Ca�tório dp,,Regislro

(as) Olno. Weachenfelder, �uiz d.e D,ireiro Civil,da" cidÍlde de Corupá., II - .Dês,te Ipatrimôniq o

, G E R T IDÃO, casal não teve 'fiiho� e não !J<í ,b,ml! I p�rtilhllr. ur -

Certifico que a presente c6pia confere com o A ,vidit.em Gomum do !;�slll,. dUTOU �puco mais d_�
original do qlJe dou f�, dois (2) a,nos, surgindq durílnl� êsse, tempo, ,l,Ima se-

Guarsmirim, 22 de fllterliro de 1972 rie de .incompatibiLidllde., por ciúmes motivlldo�, pela
'RaU:Faltin, Escri"ão suplicada, ,que

.

culm'ino� por abandonar volunlária;
---.......-.....:.--------....,..------ mente o lar conjugal, em 1.. de dezembro de' 1969,

I" d d C I d G h ii'
.

S A
indo morar por algu.ns dias, em cilsa de, seus pais,

n. e· a' ça os ose ,,'. �r,ma-os', . "

daí mudando se para Curitiba, não 'mais retorn.an�o
.

para junto de seu maridp, �If - Assim sendo, deve

'A b' G
.

' .

. a preseiÚe ação ser juliàda prpcedenle, re,conhecen-
ssem I�iá .�ral Ordmân�, do,se para lins de direito, e supliclldl.,como conjuge
Edital de Convocaé�o�' culpada, desaulori1;ilDdo II mesma de conlilllHlr á usar

o seu nome (Menesttilll),. IIdquirido' com o. casamen

to pllssando a usar o nome de soltei,rll, 5alete Fodi,
m�diallie expedição de Ordem Judicial 110 Corlório

compelente, plira i! .devido ave;rbação. V - Fllce 110

eXPôsl<>, requer iii V., Exa., que de a,côrdo com I lei,
seja a mel!,m.a cilada por, edital, após mllrcado o dia

e hOfa da audiência de conciliação, ou a conversão
do Elesquúe Iitirioso em amigiivêl, ou lIinda, pllra con

t<:sta� II ação no prazo legal, querendo" ficando de.
de já citada pllrll Iodos os demais termos e.,atos do

causa, até ffnol sentença e execução, e çondenada ao

pagi:lmento dlls <;ulltas proc,essuais e ,hOQ.orários ,de
advogado do ,supliCllnte. Como prova do IIlegado, re·

qller a tomada do depoimenlo das testemunhas abai

Xo indiclldas. Par.. e'eifos fiscais, dá�se à oção ovo'
lor de Cr$ 1.000,00. Nestes têrmos. P.. Qeferi,mento.
Jllri:lguá do Sul, ,tO de déz�mbro de 1971. (II) pp. Rei
noldo Murljra " ..;_ DESPACHO -

.. Designo o,dia 5-4-72,
às 16 horas, p/a lIud. de conciliaçi!io, ficando a ré

Cillldl, se não compIIrecer para todos. (IS têrmos do

processo, Po. editai�, com o prazo �e 31) dias. ,Bm
11)2/72. (II) J. P. PlIsqua!i. ,JUi� Sub!!t, em .exerc.

'

c

Em virtude: do qut foi expedido o presente edi

tai, pelo qual chama,' notifica e cita d ·requerid'a 'Sa�

Ie Ie' Meneslrina, plltl comparecer nesl. JuizO, sala du
audiênciitS,' Edifício 'do Forum, 'nesto cidade. 'no dia

I) de 'abril p. vindouro, 'às 16 horas, afim de' iÍssislir

li aU2iência' de: conciliaçlío, ludo"'coliforme' a.' petição
Inicial e despacho retro 'transcritos, f1l::aildo desde j6
citada' par.a todos, os têrmos 'da' ação e; querendo,
contesta Ia; no 'prlizo (Ie 10 dillS, conta�os di audiên'
cia designada, sob pena de 're)lelia' e confesso':' Pa,ra
que chegue ao 'conbeéimento da suplicada, foi passo·
do 6' preseote'·edildl, que será afi'xlldo; no local dê

costume' e publicadb nd imprensll 10cIIl 'e Diário ua

Justiçtl do 'Estado. Dado' e' passádo .

nesto cidade. de
Jarag'uá tio Sul; lOS v'inte dois' dill$" do m'ês 'de: feve

reiro do IInO de �i1 .':!ovecentos e Sele!)ll, e. dois.

' .• Bu, Ci:Q 'Aml�ea labIud, �sc,rivão, o subscrevi.

� (o) -Jolio Paulo PasquIlli, Juiz Subst. em exerc.
I

A pr�senle cópia CODiere �o�· o original; dou fé.

Jarllguii do Sul, 22 de fevereiro de 1972

Amadeu Mahfud, o Escrivão

Indústria de Mllqulnas Elétricas
caeMF lU 486 007/001

RelatÓrio da Diretoria

.,<

78015,91

39898,16

Pelo presente ficam convidado'á', os senhores
acionist8s a ,eomparsQurem à A8sembléia Ger"l Or
dinã3ia a' realizar-ee lila dia 2(, (Vinte' é quatro) de

abril do corrente 'ano, às 9 (Nove) horss, ns sede

��cidal�:afim ,de d�liber8rem sô.,bre
a s:�gUi�te

orf"
em

1.°) - Discussão e IprovaQão do Balanço � s

ral e demais documentos referentes' ao exerciei de
1971. '

.

2,°) - Eleiç,ão do No,o é�n�êih�' FiBcal.'
. .; 3.°).,," Aesuntos de In&erêue Social.,

.

Jaraguá do iul. 16 de fefereiro de 1972
Hertà T. M. P. Gusch, Diretora Presidente

NOTA: Acham-se à dispoeiQão dOI senhores acio
lIi8ta8 no Iscrh6rio desta soCiedade, OB do

cu'meatPil 8 que se refere o artigo 99, Elo

decrlto lei n.· 2 627, de �6 de setembro de 1940.

�iDturas d., Letra�; Painéis, •
,

, ,Faixas' e Plácas
'

•. , I
'

5093,3911.85

14.3M.447,21
PASSIVO

lio Eligl,e I
Capital
Fundos e reservas

,

Elialrel • I:lrll prazo
Fornecedores, responsabilidodes diversas,
liralo!} desconlldo.; bllncoa .coallls fl
rllntidas, 'cootas correntes credorea diver·
aos e CODt.S cQrreóles representantes 3897.2Ól,63

EXigi,el • IODID prazo
:---------.,....-----.---

.•

-

Bancos contas gá'rontidas � 9'11 711,,90, .

Lu�er�l�d�i�����ãO da: III!�emb)éfo 1.399.934,41 Pinturas. Jaraguá Ltda.
,

Compe.slCil ).

Caução da diretoria, contralos de seguros
->

(Antiga O�iclnel. Kc;:>hn)
e assistência lécoico,clieoles I) 093 393,85 ,,' ..,.

14,3óã,447,21

DemonstraGie da centa Lucres I Perdas em,,31.12.19il
DÉBITOS

besPlsas administratives,' ii e s pes II'S

. financeirlls, despesas 'iributáriilll, despesas
de produçlio, perdas de vendas do olivo

imobilizado, reservo 'legal, fundos de

depreCiação, prevj�lío p/devedores duvi

dOlOS, rr.enulenção de' éapilal de giro
proprio e hicro'a �isp�siçlio di! !,s,l'embléill 6 ,63q.32t, � 9

,

,l' C R � D I TOS

Merclldorias, juros aúferidda, (lesc'óntos Pelo presente, .na forma do artigo ,38, letra '.

auferidos, 'lucros evenluais, aluiueis,_' �.: dOI! eltatutol 80clai8, vim08 convocar <Í "Con8elho

rendas diversllS, ICM, IPI, .rendas de Deliberativo do Clube Atlético Baependi", para

vendas do ativo imobilizado, fundos plrll , . u!Da AS8embléia Geral Ordinária a t��, lugar nQ

devedorescduvido&os:(reversão)' "" <6633.'321,!9 dia 29 de mar90 de 1972, às �O,OO ..hora!l. na 8�d,�,
J

-

d S I' (SC) 31 li d b d 1971
do Cluhe, para tratlr da 81gulOte Ord ..m do Ola I

aragua ou, e ezem ro e 1.0) _ ,Aprovaçli.o das contas; .

Heinz Rodolfo Kohlbach, Direlor Presidente 2°) - A8suntos divers08, de interes8e da So-

'Use' KohIblIch. Diretor VIce Presidenle ciedade.
'

Mmon" Kohlbach, Direlor Industrilll Outr08aim, e8clarece-se que, oa form:a. do per, r;�'Rabea."Nicolbzzl, Dirélor Comercial mitido no artigo 40 dOll estatutos 80ciais, na falta

llJ) ]L'; o ':

�.,,

'Arthur Rode, Direlor Adjunto de QUqRUM regular" realizar-se-a. a Asseml)léia,
'. 'fo

' 'DU III
'

.

p

Adelmar Max Eggert, Técnic'!) em Contabilidade meia hora após com ° numero Dlinimo de oito COD- , IUlll \\"
.' . CRC-5C 4.190' leIheiros. } '- ----- ....

Jaragui do Sul, 08 de março de 1972.

I'
ADVOGADO nOI fOrol dê

Alfredo Leithold, P.reiidente Säo Pa�lo _ GUllbabiua';; Estado do Rio "d.

. No desempenho' dils' funções, que no!> cllbem RODald Köntopp, Secretáfio: Janeiro _ Braa1lia. ,

por lIelerminações legai's, examinamos o balanço ' Proêessllfuentos 'perante iqus'isquer Mi.

geral, a conta de lucros e perda's e os documentos r:::_..,_oCil"'...,
, -------.....

111;::., ni8tériol!, Alltarquia8 e ltepartlções Pú.bliclll

reillivos IIq exerc(cio ilnual, ,(irido em' 31 !je dezembr() ,

.

',; " I
de t971, eDcontrllndo tudo em perfeilll ordem e ,exl Dr. Reinoldo 'Mupapa' em ;ger�:, " o;

tidão" ,"

II' II i
Escritório C.Dt.rQl;

P.lo'expôsto, somos de ,pllrecer, que sejam
." ADVOGADO Avenida Franklin Roosevelt, 23-,Grupo303

aprovados pela, assembll,Sill geral, o balanço, Iodasas. " (FQ.ne,.,,&2.189,4}, "
_, ..

'

conlas e os atos praticad'Os pela Diretoria.
"

JaraguiÍ do Sul (SC), ,.17 de fevereiro de' 1972 Escritório ao lado dia PreféitQra
'

Z C - 39
'

"

Wolft'long W"ege �"'Á
.

l!iO de Janeiro, '
, 'I;j•

'" ';.. ,. JARAGU. DO SU�, U· T BARA'
DorvlIl Morcallo : Es"_dQ;'da G !tIl,A ,

.

': '

Waller Carlos Herlei ��
.

I "

2.300.000,00
761.201,42

Mlldbu lIe para 8

Ru\ Jgrge Czerniewic'z, 497

Clube: Atlético, Baependí
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PARECER 'DO CONSELHO"FISCAL

-------------------------------------------------------............------------�--------------------------��------------....��-----'�'�----....�--------�--���--�._--�._�����----�----�---- .,
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"

N•• 2.675

'Gumz Irmãos S.A.

Indúsllra.Comércio e Agrliultura
CGC(MF) n.· 84 430 636/001
Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação
Pelo presenre, ficam convidados os senhor.

acioniales, a comparecerem à Assembléia Geral ar.
dinária a reallzer-se no dle 8 (ouo) de abril do cor

reute ano, às 9 (nove) hores na sede social Im Rio
Cêrro km 14, Deale municlpio de Jaragilá da Suli
afim de deliberarem sobre a seguinle ordem do di.:.

1.° - Apreaenlação, discussão e aprovação do
Balenço Geral e Coma de Lucros e Perdas do exer

cIcio de 1971.
2.0 - Eleição do Conselho Fiscal.
3.• - Assunlos de inlerêsse Social.

laraa-uá do ·Sul, 11 de março de 197i
Edeltreud Bauer Gumz, Dírérora Presidlole

NOTA: Acham-sé à disposição'. dos senhora
aclontstee, 'no eecrttönc desta sociedade, oe doca
mentes a que se refere o lIrtigo 99 do decreto-lu
n.O 2.627 de 2609-1940.

-

A DIRETORIA

- JARA{JOA' DO SUL (SANTA CATARINA) S48ADO, 18 DB MARÇO DB 1972. '

ainda profundamente consternada com o seu falecmento

ocorrido dia 16 do corrente com a idade de 8 anos, vem

através dêste lemanl!.rio agrad"cer a todos que envia·

ram fi6res, c6roas, aOB que aoompanharam o extinto

até a Bua última morada e, aos que de uma forma ou

da outra prestaram a sua ajuda I solidariedade, neSle

doloroso transe porque passaram.

Outrossim, vem agradecer de manlira especial ao
Rvdo. Pe. Ivo Riter, aa Irmlls e Profe88ôras do Colégio
Divina Providência, aos Funcionl!.rios do Banco do Br..n

S.A. e da COTESC, bem como as famll1as doa sra. Wal·

mor· Zon!a, CIcero Ferreira, Alécio Berrl, Eugênio Vitor

Schmöckel, ,Angelo Pradl, lIdo D. vargaa, Lindolfo Braun,

Antonio Ziemermann, JOlé Ferreira Cruz, Paulo MoretU,

Roly Bruch, Orlando Bernardino da Silva, Victorio Laz.

zariB e Antonio Maba. .

CONVITE PARA MISSA
Ficam oonvidadoa todos oa parentes, a.igoll e co·

nhecidol para partioiparem da missa de 7.° dia a ser ce

llbrada na próxima .a. fetra. dia. 22 do corrente, ãs

19,00 horaa na Igreja Matriz de SäO SlbaltiAo. Por maiB

'lste áto de Fé CristA, a tamllia enlutada agradece.
Jaraguá do Sul, Março de 1972

.

. A Familia Enl..tad.

De Schroeder
S. E. R. Bandeirantes
realizou Festival

Neste décimo aniveralirlo, CCLL fundadores e demai• . .. . '. ,

CCLL, neófitos ou já rompidos nas refregas das batalha
.' Na pllrllda prlOclpal do fesllval da S. E. R. Ban·

leonlstic!il, armemo-nos com o elmo da fé, com o escudo d ' deirantes, domingo úllimo, dia 12 de março alliu SI!

elperança e com a couraça da proteçlo do Todo Podaros I vencedor II equipe da CELESC de loinville por 3 à
para cODa.ervarmos montado o altar do Companheirismo 1 1. Tendo a equipe joinvillense como atração o IInli-
da ParUcipaqllo para nele oferecermoB o culto da amizade ,I •

do amor ao próximo e do serviço desinteressado mantend go aslrO de fulebol, Norberlo Hoppe do CaxllJs Fu·

assim acesa a IAmpada votiva do Leoni&mo pa�a que s : tebol Clube, jogou 'bem e conlribuiu com 2 belfssi

Infiame em todos 1IS clubes a liquecedoura lareira da cona- mos lenlos pilra a vilória de sua equipe.
ciência nacional de Bem e da Verdade, do Dever e da JUI-
tiça, reavivando nossa disposiçAo de continuar a plantar.,se- Enquanlo que as equipell do Esporle Clube
mentes de carvalho no terreno do cottdiano, para-que durem Aliança e A. E. "Barão do Rio Branco" venceram

na gratidAo da posteridade, o opima colheita dos nOlsos es-
... E n B

torços e as maravllhosas llções que Melvin Jones nOB deixou. os. seull comprOmlS�Os n08 fesllvllis da. S. . K. an

delranles e S. E. Joao Pessoa, respecllvamenle.
E quaniaa 11çõe8, e que 'belas llçlieB neases dez anol

que se fbram. Sio llções do paslado. sAo Hçlies no presente, Festival do CORINGA F. C.
JIIo llções para o futuro, mas lempre' Hções.

.

Nelas e por ela� continuaremos a apreender o abc d�J realiza-se amanhã
.

companheirismo,
"

Amanhã, dia 19 cl, março realiza-se oIeslivIII
, Nelas e por elas oontinuaremos a euinar a ruosofia do Coriog:! FUlebol' Clube no campo d. Aval Espor.

do L.eonismo. II Clube em Guaramirim.

Nelas e por elas continuaremos a 'aprender e a ensinar A· parlida preliminar será realizada entre IlS

o abc e a ruosofia. do SERViÇO DESINTERESSADO. equi,es do AV'dí Esporle Clube e dal A. E. "Bario

do Rio Branco". A parlida principal lerá como ael
versários o promolor da fesla o Corin�a FUlebol
Clube e o Esporle Clube Aliançll.

Madalene Scheffler, Chefe eXDl'dienle da LES

Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇAO
São conVidados os senhores acionislas desla

80ciedade, para a allembléia geral ordinária a reali
zar-se no dia 29 de abril de 1972, às 9 hora",' nl!

�edc social, Da Avenida Mil!. Deodoro dá Fonseca
657, em Jaraguá do Sul, para deliberàrcm sôbre �
aeguinle, Ordem do Ola:' .

1 - Exame, discussão e aprovação do relal6-
rio da direlorla, demonslração da conla de "Lucros
& Perdas", balanço goeral e parecer do Consllibo Fla
cal, referenles,ao exefc(cio lIocial de 1971·

2
.

...:. Eleição do Conselho Fiscal e .fixaçio daa
respeclivas remunerações;

:I - Ralificação de permanencl. do cargo de

rGerenie AdminisrraliVOj ,

.. - OUlros assunloa de inlerêase da sociedade.
laraguá do Sul, 14 de mllrço de 1972

JViclor Bernardea Einendörfer, ,Dir. Presldenle

.
A V I S O

CDF. 009957039

Bm cumprimento lO dispoSlo no arl. 99 do De-

!
creia-Lei n.·.2627, de 26 de sClen:bro de 1940, co

municamos' que enconlram-se à diSPosição dos s�-

nhores IIctonislas, na aede SOCial, nll Avenida Mal Faça-nos uma visita
Deodoro da Fonseéa, 567, em laraguá do Sul os

:���;enl'os da� Lelros A, B e C, do menclon'ado
. Rua Jorg.e Czerniewicz, 397 -. Fone: 2056

lara�uá do Sul, t4 de março de 1972

L
(1) (no antigo oampo' do BaepetId1) _'

Vlclor Bernarde. Emendörfer, Dir Presldenle .

CPF. 009·9&7 Oã9 ������i)or'"'oo�-ID-r ,. -I!

Décimo Aniversário de Fundação
Mensagem aos CCLL Fundadores

CL Paulo MoretU
(continuaçAo)

CCLL fundadores, e nessea dez anOB de apostolado
Ieonístíoo, despidos de idiossincrasias, isentos de ergofobias,
quantos exemplos n08 destes de ..dio ecmpanheírísmo e de
serviço desinteressado.

'Foram dez anos em que carregastes galhardamente a

Dama luminosa do Leonismo, empuahanée-e nlo embuçados,
timidos, mas destemidos, do rosto ao vendaval, enfrentando
a canlcula do verão e as sBraival\l1s do inverno para man.

ter essa flama sempre acesa e aempre mals viva.
Foram dez anos em que sorvestes a fé no cállce da

esperança, em que hauriste. da filantropia na taça do traba
lho diuturno e Insano, polarizando sentimentos Ideallzadores
em prol de realizações nobres e duradouras.

Foram dez anos em que voa eonseteutstes apöstojosdo
bem, lampadóforos do trabalho, mensageiros da ordem, mes
tres do companheirismo, paladinos do decoro e, sobretudo
pregoeiros da verdade,

'

Foram dez anos em que nos destes Iíções sem conta
de Personalidade, Trabalho e Companheirismo - Personalt
dade não símbolízand» apenas a conquista da celebridade _

Trlbalho não significando lAo somente um termo de ordem
de Clube - Companhejrismo não representando unicamente
um verniz de atitudes servindo à vaidade de quem as possua.

. Foram dez anos em que nos destes exemplos de vi-
vência e couvivência leonísticas, não vos conformando com
monotonias estereotipadas, não seguindo mentaUdade.s ore

pusoulares, não tendo apatia mental, não anestesiando facul
dades superiores, nem tendo o espirito blindado por estüpí-
dillS vaidadel ou ridículas presunções. ,

'

Neste décimo aniversário, todos' nós, fundadores ou

não, acolltados pelo desejo de SERVIR, retemperados pela
ânsia de vencer, pelos VOBSOS exemplos e pela nossa parti
cipação, esperamos continuar a haurir, a plenos sorvos e a

largos haustos, nelte manancial inesgotável donde emana to
da doutrina leonistiea - Melv1n Jone. Oll Ideais de um com.

panheirilmo autenticamente leonlstico e leonisticamente
autentico.

Irmãos Emmendörfer S. A.
Comércio e Importação,

Correio do Povo
nos Esportes

JAIME

Baependi X Guaraní de Blumenau
Eere é o espereeulo Iuteboltstlco marcado pira

emenhã a tarde em nossa cidade
O Beependí que esteve em Blumenau no meio

deste semene enfrentando o mesmo Guerení c lendo

sido derrotado pelo marcador de 3 X t, vai enfrentar

na tarde de ernenhä II equlpe bugrina blumeneuenae,
pensando a�enas e Ião somente numa vitória.

América X Hercílio Luz
Pela 3a rededa do turno, do Certerne Esladuill

Ceterlnense, o América receberá em Iotnville ii visi

Ia do Hercilio Luz de Tubarão.

Após ernpeter sem abertura de conlagém. lá em

Lages no domingo que paesou com o lnternacloaal,
li esquadra rubra de manehester tentsré a sua prl
:neira vilória.

KOHLBACH S�AI
Indústria de Máquinas Elétricas

CGOMF 84435007/001

Assembléia Geral Ordinária

São oonvldados 08 senhorea acionistas dosta
sociedade psra se reunirem em Assembléia Geral
Ordinária a realizar se no dia 14 de abrtlde 1972,
às 10,00 horas com a seguinte ORDEM DO DIA.

1.0 - Discus.Ao e aprovação do relatório dI'
diretoria, balanço geral, demonstração da conta

de lucros e perdas, parecer do ':onllelho Fiscal

e demais atos referentes ao exercício encerrado

em 31 de dezembro de 1971.
2.° - Eleição da Diretoria
3.· - Eleição do Conselho Fislull

4. - A8sunto8 Diversos d� interesse socía;

Jaraguá do Sul (SC), 15 d� março de 1972

Heinz Rodolfo Kohlbach, Diretor Pre8idente

Caxias em Florianópolis
Enquanto o' Amértcs jogará em cese, vai o

Caxias F. C. a Florianópolis dar combale ao Figuei
rense, num jogo de dtfleels proporções pare o flua
dro alvinegro de lotnvílle, pois sempre é. diHciJ der

rolar o Figueirense em seus próprios domInios.

Por outro lado a pertída que eslava marcada para

amanhã li tarde, loi entectpade e será mesmo reell

zllda na rerde de hoje no Esládio Orlando ôcarpélll.

..

A g r a d e c i me n t,ot A Familia Inluta.da de

Gilson Roberto Roza,

"

Desportista Jaragnaense
"

compareça aos estádios

nôvo, hem? Muito bem! Mas não deixe a
Comprou um carro

ferrugem depreciar êste capital.
LEVE·O LOGO, terá a melhor

carro estará livre dêsse terror.

"RENOVAMOS SEU CARRO VELHO E PROTEGEMOS SEU

CARRO NÔVO", Oferecemos .para pronta entrega:
Tintas - Vernizes - Massas - Polidores - Colu - Borra·

chas Corantes - Thinners - Solventes - Lixas - Vedadores - enfim,
tudo que você precisar para pintura de sua casa ou de Beu veículo.

e mais garantida pintura e seu
\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


