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Suprimo o "do Itepocú", ces prii constatar donde val" por cá se apagou gelro- aproveítar. 000 A QUE os jovens desta cena quando "a podrí-
deixando somente "0 Fritz" vem II nossa verdura, o que nem cinze se viu (se "Miner" tá bolando um pré. geração sejam tão-sértos, dão do reino da Dína
para continuar a provocar nosso legume, e porque não na testa conservadora dlo ali ne Deodoro (esqui. é triste; mas é compreen- marca" (lá não há podrí
II mOlivaçlio que conseguí cargas d'água 'IIe plenre ni! 4a. feira, ne Igreja Ma ne) que vai ser um colos. sível, E que suas preo- dão nenhuma) tome-se

já ne extréia (último nú- tão pouco (hortaliças) nu- triz), 000 ôe você tem 08 80. "Btelrhaupt", por sua cupações estejam muito ins u p o r t á v e I, es

mero)" com o meu "Água ma t e r r ti glortosemenre seus "lucros" aqui ne ter vez, vai ser sensação na
IOD ge das descompro- tes H a m I e t s con

Benta-Governador", Uma agrícola (de colônos). 000 rrnhe, onde você epl.ce Iourdan/Vargas, Dá gosto
missadas discussões de temporâneos buscam Iõr

improriedade perslstente é Uni picolé pré você (com suas rendas? Isso vai In .de se ver, ó gentel 000
outros tempos, é - atê > Ç8S Interuns para dsrro

o caso insolúvel de nossas morango) informar porquê reresaer (e muito) ao Fritz, Tá chovendo? Que iinpor uma necessidade. Quando tá·la 8 estruturarem uma

vias de comunicações so não temos estrades decen- 000 Ieragué, esta sofrida, ra? Importa só. pare quem
em Florianópolis, os re- idéia de poder onde a

lúveia até hoje apenas den res, nem para [oinville (42 sofre de poluição quádru tem estrades. Jaraguá não pôrteres . fotógrafos r e· nobreza do gesto, a dig
rro da água (chuvas). A klm) nem pere Corupä (18), pia: olfática (tem porcos lern. DaL.. clamavam das "c a r asnidade da atitude e a

ACIJ não dá por menos: nem para Pomerode (DS) no centro, Prefeito!), Visual, f"chadas" da nova gera, audácia da ação sejam
insiste, protesta (no que Você vai botar a bôca no

auditiva e tát!1 (esla,. você ção em praça pública, . as dominantes.
'

faz bem) Mas, porqu,e só

I
mundo ou vai encolher o

I
deve descobrir par. 51 rnes

------.....-..-- tentei explicar o fato No entanto, onde 8uas

) '" - através do t r i D Ô m i o atividades se realizam,ela? E só o ROlary? Nln- rabo? 000' Um 'sorvete mo ,.o.oo...,e voce gos Ia
d bIt h

'

J sociológico que é base são como tarefas de Sí-guém mais se mexe? Que (�pm crême e gelalina): e I,�IC e�, vel!, a �ra a-

Posto de de preocupação de qual- sifo, num eterno e inútilcoisa? 000 Nossa "urbe" quel ti diferença entre uma r�gua ..aqui voce tere, com .

(palavra elegante porque fêmea e uma mulher? 000
blcícleta e. tudo,. toda.s _as quer tipo de cara de repetir-se. E o poder oou-

I d d gente: segurança eco tinua sustentado nas for-esrrengelra, hein?) não rne- E a diferença entre um
ce çe dS a sua rsposiçeo

IS' dV P au e nômica, segurança aocíal, �a. tradicionais, sxalan-reee a desatenção e o des homem e um macho? 000 0':0 ou ,�ropor ao re

segurança p o l I t i c a. A do a câda momento umaserviço que tantos donos Nosso Frei ôrulzer já lern fell<_> um. concur�o anu�1
de rerrenos teimam em nos pronto "II história de Iare de. J a r d Ins particuleres ;

nova geração nada disso podridão mais fétida e

prestar: mato,' metsgel, gúá do sul",' nosso vete- v,a!. ser um tro�o, (Essa recebe tem, mais horrenda (que não
dé bé b O estranho não são as há na difamada Dinamar-espoerre, terrenos sem cer rano Ermlio Silva (o pes

I ela, eu III,m em .co ro
I i ç õ e s de otimismo e ca).cas, calçadas víetnernen qutsador] ainda não falou; po�que �am�em preciso de
alegria que os mais ex- Lutando oontra a crise

ses, que dli dói Tenham nosso cornenclste Augusto lUlU. pra. Viver), 0.00 s- mcteríaI-

d perientes procuram trans· e a desordem do mundo,dó, ó gente�1 000 O glo, Sylvio Prodöhl tii a espe �oc.e qU!Z�� pesquisar o
mitir a estes jovens; - os Hamlels oonleml)orâ-rio'so Cine Jaraguá é um ra dos dois para entregar Ollmlsmo popular, rep�- estranho porque distaute neos _ cemo seu modi,fala: tem pulga(milma mia, o Sl'U romance )'aragllaen re os rostos d"os que vao da UNICEF d I'e n08S8 rea Idade no ano lo dinam'l_rquês imaginá-como ,lern pulga!) lern des- se "às morgens do itapo- c0lT!prar nos, pegue e-pa d II f

conforto, mas também tem cú".lntelecllllllidade lemos', gue , IOdos_eles: caras fe· e 1.73, apesar do oro rio - enlram em cri,sll,
h d f h d Dondo cump'rl'mento a midável salto econôml'co dl'an'e de sua l'mpote'ncl'a,fila (por-que 'é "a única dis- o que falta é uma ajuda c a ilS,. ma_os ,ec � as, .

n •

tração")! 000 ESludllnles, decente a esses homens, que o dInheiro la_ pra fe deliberação tomada na dadó pelo Pais n.o con para o solucionsmento
h d d ultl'ma reunl'a-o da ('oml's certo das Naco- eliO. Ou que delas se e�l·ge. E es-dos bons, de. ambos os 000 A inauguração dll pis c ar, lU o, e lao CUrlo J ' - 4

são Munféipal de Saúde, precisament-e por' C8usa la crise expl{)de nos 08-'
osexos, se decidiram, a pe, cina do Beira Rio, um fa· Mas, não s�ja por isso. os �eU8 iDtegrante�, fize disso. Porque a sombra belos c o m p r i dos, nOi. �ido dos, pais, a 'umas lO; lalvez por isso lambém s�ja olimisla: o Brasil lá ram entrt'ga ao Posto de dessa prosperidade eco i· ié-ié e nos taia, inferni·'pesquisas sócio-domésti- foi um flltQ que o "carna, rico. tá aberlo para l'stran- Saúde de Jaraguá do nômica é o afundamento DhoB, nos meDOS lúcido�, .

Sul, um conjuoto de ma das misérias populares e nos mais lrAgiCOl, nas

terial Qirurgico e ullm, E, assini, estas e outras bolinhas
-

de lodos 88 le
�1li08, fornecido p e la s lições nos surgem com o 8es toxicol6gicHB, E num

e n ti d a des UNIOEF/ sabor falso dll experiên- nihilismo radical, naque"
ABOAR/AOARESO A en cills somadas e DunCIl de I,es que, lúcidos, carregam
trl'gll !ie dt·u no dia.2 do I'xperiência8 pensadas, a dor do mundo e a' dor
corrente, às 11,15 hs. ao E os ji�vens, em seus da cQnciência em seUi

dr, P!:Iulo WitlDS, Obefe vinte anos. acumularam débitos esphitos de jo
do Pü8to de Saú 1e, com maiores refl�xões sôbre vens,

a presença do sr. Eugênio suas experiências. e so; Lembra me -aquele es·

Strebe, Prefeito �unicipal freram com maio'r inten ludante, 10 colOCAdo no
n8 qualidade de Coar sidade estas experiência,;>, "V8s1itla": "Oomo é cons

denador, aI é m do sr, do que em outras épOCfiS tragedor pr! gente ver

João Batista Prim, Preso fiais abertss ao lúdico em cada oulro colpga
do Oorpo de Bombeiros Vivemos dias terríveis, v8,stibulsudo. um concor
Voluntários, do sr. 001- nós quais tôda uma ge- rente 'a querer tirar a

cidio Menel, Ins pet u r ração poderá sl'r sacri vaga que a gente tam'
Municipal de Ensino, das fic!:lda pelo acúmulo de, bém pretende. Como é
Extencionist!ls da Acaresc erros de seus snterioras:1 lrilile enxergar'.se no ami'
Marcia Lehmkuhl e Ro Nas universidades, nas go; um inimigo, no cola
lonia Martins, dll popu- ruas e, m esmon as g.íi, um adversãrio a dis-'
lares e da imprensa, na "boates-inferninhos" vivI' pU.lar conoo1OO o logar ao
pessôa do nusso diretor. uma gerllção que viu Rol.qoe preoisemos para

desa.parecer qual que r o n08SO futuro. Ohega· se
estabilidade é t i c a; ou a ser odiado e a ter
moral; e que vive' uni ódio, ..

" '

m und o completamente Esles jovenl df<testam
carente de dignidade, e Polônio, visam 8 destrui·
sem a menur preocupa ção de OIAudio e o amor

ção com a grandeza, de Ofélia - �acdfic8da
embora todo voltado para lambém Das loucuras de
o sucesso. E esta geração seus Hamlets - e procu'
possui dentro de si ,o ram 8upremamente a oro

sôpro indestruUveis da denBção do mundo. SUB
vontade ·de ser h.'mem mela é a ob�a de erte, e

Sua tragédia nasce qUlln possuem uma vi�ão esté'
do �uer ser homem num lica da da polítioa, como
mundo onde já não exis- OB Prín(}ipes da Renas
te lugar para ó homem ceneB,
substituido pl'lo consu As tarefas que Be e8,
midor. E nada mais. Oa tendeni por todo o muno
ds jovem é um projeto do distanCIam se c 8 d 11
do homem para vencer vez mais de Beu coml)ri·
a crise, e em cada ja meDIo; e ao contrário de
vem padecll um Hamelt Shakesl)eare, sem a pers'
IlSlil8ssiuadu pectiv8 de um Fortinbrâs.
Esta personagem de

Shakespeare é a melhor
sinteBe' d ti s t a geração
prende de intelectualida·
de já condensada, de
pensamentos em compo
ta e idéias em lata. En
latado tudo para fins àe
consumo, Entrando em

DO /F R I T' Z:

EstA de parabens o Posto
de Saúdll por contar com
moderno material de
atendimento e a Comisl!ão
Municipal de S!lúde que,
assim, cumpre o seu

pa'pel deDtro da Comu
nidade.

L
•

ela
Sábödo e ,domingo (carnaval) propriadas, o lalifundiário e senador

morreram 12 nd BR-101; 47 foram Paulo Guerra reagIu
-

prODIamente:
para o hospilaL Em São Paulo, no diss� que os lalifundiários pernam
mes de fevereiro, 260 morreram; 819 bucanos poderialfl "pegar em ilrmas
foram para o hospilal Em um 'só mes, para impedir a execução do piogra,

x - x ma".
"Uma das grandes, senão a maior x - x

tragédia do homem moderno eSlá em O carnaval 00 RIO terminou com
que r hoje dominado pela força dos 29 mortos e t69 ferido\.

'

milos e comandado pela publicidade- x - .x
consumidora organizada,

'

ideológ,ca Na sessão da Câmara Municipal
ou nlio, e por isso vem renunciando de Tubarlio, Ó vereador Leúntino do
cada vez, sem o saber, à sua capll- Nas c i m e n to (MDB) disse que "o
ciJade de decidir. Vem sendo expul abalimenlo do imposlo do ICM nlio
so da órbitll das decisões" (Paulo está influindo no preço da carne"

, Freire).
.

que continúa no mesmo:
x�x �-x

Uma lUla entre duas grllndes em Por iniciativa do ROtllly Club de
preileiras -'- umll italillna e uma Jaraguá, (Mario de SOUZII) foram dis
brjlsileira - tSlá criilOdo um s.ério- tribuidos pelo centro da cidöde 22
probiernIl polítiCO para o governador recipien es de lixo, Objetivo: "Povo
Rondon Pacheco: a dispula é pela educlIdo é cidade limpa".
conslruçlio civil da Usina Hidrelétrica x - x
de Minas Gerais, envolvendo 700 O depu Iada Nina Ribeiro (Arena)
mllhõu de cruzeiros. gllranliu que Vai emp,el)!1àr-se n�s.te

x - x ano "para que oll Câmara aprove
Se btm que noje Sl'ja comum a projelo que est.ende às ,mulhe.res

grupo. eSlrangeiros comprarem em- b r II s i I e i r Il s a obriglllori.edade ,da
presas nacionais, parece inacredilável prestllção de serviço militar" �

-.

alguém usar um classificado .de jor.... x - x
nal parCl fazer uma.oferta de CO(11pra ' Causa espanlo em Jaraguá do
como eSIIl: através de anúncio pu- Sul e sem-cerimônia com que são
bhcado no "Jornôl do Brasil" (4/2/73) usadas as calçadas pelos ciclislas
um grupo nOrle�!Imericano Ilnuncia de ambos os sexos, menores e adul·
a intençlio de "adquirir o conlrole de lOS. Os acidenles se sucedem, A Os Chefes do Grllpoemprfi!sa que tenha uni faturamenlo insegurança se incrementa. Pergunta
anual superior aos 600 milhões de se (e com razão) se foram inlrodu. Escoteiro Jacoribaba de
cruzeiros." (Banqueiros e- industriais zidas "novas normas de trânsilO para nossa cidade avisam B
est1icj espantados: no Brasil, apenlls biciclela!'!" nesla cidade. A Polícia todos os Escoteiros e
um grupo muilo reduz,do de empre· labe d,sso? Lobinhos que suas ati·
sas possui um faluramen'to anual vidades normais iniciar-deDlro dessa fllixa). x - x

x _ x Grandes homenagens revestirão o
se·ão lioje, na própria

Em fins de julho do ano passado, programa de recepção co novo cllr. sede às 14,00 horas. Es-
quando o governo anundou o infcio deal t.rasileiro, Dom Paulo Evaristo tando abertas novas ins·
dd execução do PROTERRA, dímdo Ams, em São Paulo. O novo cardeal crições para 1973.Um prazo de 180 dias para 05 pro· é natural de Sanla Catarina. A che-

Iprietários de terra �derirem ao pro· gada de Romll es Ia marcllda para o Até Lá
grama ou lerem suas lerras des!, prÓXimo dia !8, domingo.

===============' Sempre Alerta!!!

Atenção!

Assim, a 1 a r I! f a de
Hamlet é mais dura por.
que inútil, e seu sacrifí·
CIO um absurdo.

Um absurdo nec8s�'·
rio. Porque oon.8tr6i Bua

grandeza.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Relatório da Diretoria •

Ellglvel a longo prazo
Oontas a Pagar, Financiamentos ePrezados Senho- es Acionistas
O/Corrente AcionistasCom prRzer submetemos à apreeiaçâo de V Resulladas PendenlesSas. o relatö-ío ria diretoria, balanço garal, o di'
Pagamentos Antecipados de Mercado.monstrativo de resultados e o parecer do conselho rias e Saldo à Disposição da Assembléiafiscal, relativos 80 exercício encerrado em 30 de Inuigiweldezembro de 1972.
Oapítal, Fundo de Depreciações, Fun.Vendasl Impulsouada pela demanda do 'do de Depreciações s/Real'aliações,meroado e pela crescente competição, a empresa Fundo de Indenizações Trabalhistas,remodelou toda a sua linha de produtos. ESIIR8 Fundo para Aumento de Capital, Funprostdênotaa proporcionaram ótimo aumento da8 do de Correção Monetária, Fundo devBndas, com um incremento da ordem de 87,40% Correção Monetária ORTN, Fundoem relação ao exercício anterior, atestando a pe p/Manutenção do Capital de Giro PrénetraQão efetin dos n0880S produtos junto 80 mero prio, Fundo de Reserva Legal, Fundocado oonsumtdor.
de Ações Bsnlflcadas e Fundo de RtlExpansão: Para adequar ainda mais n08'
serva

.

80S produtos às necasaidadsa do mercado, efetua' compenslçâo,mos, durnute o Ilxetcício findo imobilizações no Contratos de Stiguros, Bancos C/Co.montante de CI $ 313.394,83. Esses in,estimentos brança, Bancos C/Caução e Ações emnOB permitem antecipar que nOS80 faturamento, ne
ãpróximo exercício, creacer

ä

em 50%, sem oontar Oauç o

com o aumento que advirá da melhoria de uoasa Total do Passivo
produtividade. Adquirimos, preoendo a necessärie Jaraguá do Sul, 30 de dezembro de 1972
expansão do nosso parque fabril, um áre� oe 40000 Pedro Donini, Diretor-Gerente
m2., situada à Rua Joineille, ainda dentro do pe- CPF 103938979
rímetro urbano. Trata-se ds área localiz ada previ, Edison Jaho, Técnico em Contabilidade
lagiadaments às margens do Rio Itapocu, com 8CS8 CIlC-SO 5080-DEe-SC 2758, CPF 121134929
80 8 Rodovia Jaraguá do Sul Joínv.lle.

D -

d C t d L'
.

Rentabilidade: Acusou sensível melhora emoastraçãe a on a e ueros e
em relação ROS exercícios RnteriOfps. A continuar Perdas em 30 de dezembro de t 972a atu ,I conjuntura e tudo indica que a expansão in-
dustr ial deverá perdurar, inclusive no setor textil, D É BIT O
podemos prever melhor resultado ainda para o

próximo exercício, que' aste ano representou ,64.4%sobre o capital. o que é uma ótima remuneração
90 investimento do. nOS&08 acionistas. Proporemos
à assembléia geral II. díatr ibuição de um dwidendo
de 12%, tanto para as ações ordinárias como pa ca
as preferenclals.

Aos seuhores acioníetas, aos UOSS09 clientes e

fo"neosdores, aos representantes, 80S oi gãos go"ar
namentaie e estabelecimentos de c' édito, 808 nossos
empregados e 80S membros do conselho üso ,I, - x

pressamos sincerros Hg adeeimentos pela confiança
depositada e eol» bo-scãc recebida, tão impor r-nu
na consecução dos nOS80S objetivos. Continuamos
à disposição d08 senhores aciouístas para quaisquer
esclarecimentos C'ompltmenta,res.

Jaraguä do Sul, 15 de f"vereiro de 1973

435,471,49

SABADO - Ifl-n:l·7:l PÁGINA 2CORREIO DO POVO

"&08"(10 DO POVO"
fundoçao: /ir/ur Mul/er - 19.19

E1l1prêsa Jornalistica
"Correio do Povo" Uda.

·1973·
Diretor

EUli(ênlo Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
Anual CrS 20,00
Semestre " CrI 11 ,00
Avulso • • • • CrS 0,40
Número atrasado CrI 0,50

MUDAS Marisol S.A. Indústria do Vestuário
F,.tll.,••• O'''....lIr.,.

Laranjeiras, Peceglleiros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
boticabeiras,eto. Roseiras
Dahlias, Oamêlías, Oonl
feras, Palmeiras, eto., etc

259.199,88

ENDER�ÇO:
Caixa Postal, 19

Rua !, n.· 130 - Fone: 2023
Jaraguá do Sul· 5, Catarina

PEÇAM CATÁLOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel
- CORUPÁ--

SOCIAIS 615896,49

Aniversários I
Dia 13
- o sr. R o d r i go

Nicoluzzi;
- o sr. Roberto Funke; - o sr. Jorge Erschlug;
- a sra. Paulina Mor - a sra, Ana Bleich;

bis, em Rio Molha; - o Ir. Augusto Gesser,
- a sra. Romualda em Concórdia;

Henke, em Curitiba; - o jovem Pau 1 o
- a sra, Alzira, esposa Darlos Hoeft;

do sr, Oscar Nagel - o sr. WIlldir Gerent,
em. Astorga - PR.;
Dia 14

125937t,30
3 il22.020,69

Fazem anos hoje

.

Fazem anos amanhã
- o sr. Fidelis Baratte,

em Criciúma; I
- o sr. F r a n c i s c o

- a jovem Dalsy da Modrock, nesta cidade;
Costa, em S. Francisco - a sra, A d a I z i r a,do Sul; esposa do Dr. Mur i I o
- a sra. Ivete Stulzer Barette de Azevedo.

da Silva; Dia 15
Dia 12

.

- A j o vem Eliane
Reiner

Dia 16
.:._ O sr. Dr. Luiz dI'

Souza, na Guanabara.

Despesas de Fabricação, Despesas
Administrativas, Despesas de Vendas,
Despesas de Vendas- Loja, Perdas Di
versas, Vendas do Ativo e Provisões,
Fundo de Reserva Legal e Saldo à Dis
posição da Assembléia

CRÉDITO
Vendas a Vista II a Prazo, Receitai
Divertias, Tranferência para Loja e

Reversão Fundo Devedores DuvidOSOS 2.991.827,65
Jaraguá do Sul, 30 de dezembro de 1972

Pedro Douíní, Diretor Gerente
CPF 103938979

Edison Jahn, Técnico em Contabilidade
ORC-Se 5080 DEC-SC 2758 - CPF 121134929
PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Mariaol S. A Indústria
do Vestuário, pelos seus membroe etettvos, haven
do efetuMdo a verific&ção do B"lanço Geral e de
mais cont8s relativas ao t'x"rcício encerrado em

30 de Dezl'mbro de 1972 6 encontrando tudo na

melhor �xatidão e ordem, é de Pllrecer que se

jam aprovados pelos senhores Acionistas,? Ba
iaDeO GerMI, as contas e todos os atos da Direto
ria durante o exercício.

Jaraguá do Suí, 12 de fevereiro de 1973.
Otto K. de Oliveira, CPF 009682859

Lallau R$th, CPF 009954879
Eugênio José da Silva, CPF 009952669

2.991.827,65
- o sr. H e 1 mut h

Neitzel, nesta cidade;
- a srta, Ma rilan e

Doeríng,
- o sr. Udo Wagner,

nesta cidade;

.Edital de Praça
o Doutor Alcides dos Santee Aguiar, Juiz de Direito da

Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Call1rll1ll, nalorma da lei, eto.
FAZ SABER a tcdo. 08 que o presente edital de pra·

ça, com o prazo de vinte (20) dias virem ou dele conhecimen
to tiverem e Interessar pOisa que hão de ser arrematados
por quem mais der e maior lance olerecll,r. em Irente às
portas do Edlflclo do Forum. aolma do preço da avallação,reduzido em 20%, no dia 26 de março Próximo vindouro.
às 10 horas. em bens penhorados à IIrma CONSTiiUrORA
HEWOKRA LTDA. (Mas.a Falida), !l8S ações ex.cutlvas
Fiscaie n.o 5.794 e 5789, em que é exequente a FAZENDA
NACIONAL e Estadual, a seguir descriminados:

1.°) - Um terreno, não edlfi<,ado, silo neste Munlclplo,à rua Francisco Fischer. com a área de 2.133 m2, f5zendo fren
te na rua FranclaDo Fischer com 30 m, travessão dos lundos
com S linhas, medindo uma 21 m, outra 23 m e outra 9m,extremaudo de um lado com terras de Renato Kaiser e Ver·
glllo Picolll, com 77,20 m e de,outro .lado ccm terras de João
Wiest Junior e Julio Plazera com 64 m, devidamente regls.trado sob n.O 82.697, às fls. 142. do Livro lI-Q. avaliado em
CrI 15.000,00;

2.°) - Um terreno, situado neste Municlplo, sito à Av .

Mal. Deodoro da Fonseca, oom a área de 2.167 mZ, edifico'
do com um prédiO de alvenaria, fazendo Irente na Av.
Mal. Deodoro da Fonseca, com 22 m, travessão dOI fundos
com 3 linhas medindo, uma 21 m, outra com 23 m e outra
com 9 m, extremando de um lado oom terras de LeopoldoGrubba, com 93 m, e de outro lado oom terras de Orlando
Bernardino da Silva, oom 2.5 m, 8 m e com Lia Schneider
com 9 m e Verglllo Plcolll com 36,80 m, devidamente regiatrado no Cartório de Registro de Imóveis desta Camarca,
lob n,o 82.697, fiS. 142, Livro 3-Q, avaliado em CrI 800,000,00,Assim serão os relerldos bens arrematados por quemmals der e maior lance oferecer, em segunda praça. pelo
preço da avaUaçao, reduzido em 20%. podendo ditos bens
serem examinados por quem Interesse tiver, no local em que
se acham situados. E, para que 'chegue ao conhecimento do
publico e Interessado., 101 expedido o presente edital, queserá afilr:ado no local de costume, às p�rtRs do lorum e
publicado no jornal local, na forma ·da leI. Dado e passadonest", cidade de jaraguá do Sul, a08 vinte dias do mês de
Dezembro do ano ele mil ne·venentos setenta e dois Eu. (as)Adolpho Mahlud, Bscdvão, o subscrevi.

Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de Direito

�a
f Sl10 Paulo - Guanabara - Estado do Rio de
� Janeiro - Brasllia.
: Processamt'ntos perante quaisquer V!'

nistérios, Autarquias e Repartições públicas
em geral.
Escritório Central=
Avenida Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303

(Fune: 52-1894)
Z C - 39
Rio de .Jantliro -

�Estado da GUANABARA
.

���

Disponível
Caixa p Bancos

Realizável 8 curto prazo
Devedorps por Duplicata8, Devedores "

por Duplicatas Loja. Imposto dp_ R"n'
da 8 Compt>nsar, Oh, (lUAS em CobrRn-
Qa, InventArios. Almoxarifado, V 101"t's
• R"cFber, Banco do Brasil S A. r/o'lu
Qão, Bonco Ipiranga C/CauQão, Adian
tam,'ntos e Empregados e O/Oorrentes
R"pre�entantf's 1 314247,34
( ) B 'nC08 C/ Dl!scon tos e Previsão�
p/Dilvedorl"8 Duvidosos 336.707,81 977,539.53

RealizAvel a longo p'lZO
Obrig QÕP� Eietrob Ih. Ob'ig ,ções do
Tesouro N'acionsl, Depósitos Cauciona-
IlOS e CE'ntro de p, ovidêocia 'dos Ban'
cAri08

Ißreslime.l�s
Sud ..np, hdlorE'stamento, EmbrRtur,
Decreto-Lfli 157/67, Adioional. BNDE,
Embraer, Fundesc e Par1ioipaçõds em
Outr88 Empresas

Imobilizado
MAquinas II Pertenc"s, Ferramentas,
Móveis e UtensilloP, InstalaQões, Imó·
veiR, Construções e Beuf"itorl8s, Mar
cas e Pateolep, Vdculos e Conto ibuiQio
de Melh,.,ria 578.314.7�
Reavaliação do artigo i [)I o b i I i z a d o

117 170 53 695 485,32

231435,19

Pedro Doniní, Diretor-Gerente
CPF nO 103938979

Wigando H1sse, Dirptor Técnico
CPF n.· 104375419

Werner Schuster, Dir.-tO'-Fi '''nceir"
CPF n° 103ill1189

Balanço Geral encerrado fm
31 de dezembro de 1972

AT I VO

Fecularia Rio Molha S. A.

Despesas Diferida�. lmobiliz ções em
Our80 e Prêmios de Seguro a V�noer

Compensaçio
.

Segui os Contratados, Bancos· C/Cob. an
ça, Bancos r/Oaução .e Açõ"s em

Caução
Total do Ativo

48351,72

Assembléia Geral Ordinária
Edital de Convocação

Pela presente ficam convidados os !,enhores
acionistas destl! 80ciedadl' a compcuecerem a aasem

blé a gerlil ordinár,a a real'zar se no dia 30 de abril
de 1973, pelas 14 hor!,s, na sede social, a fim de
deliberaró!m sobre ii seguinte: Ordem do Dia.

1 ) Discussiio e aprovação do balanço, demons
fração de lucros ti perdes, rda!ório da diretoria e

parecer do conselho fiscal, referenre ·ao exercfcio en

cerrado em 30 de dez�mbro de 1972;
2-0) Eleição do conselho fiscal;
11 o) Assuntos de intli!resse social.
Acham se a dlspos:ção dos sennores acionistas,

na sede social sita na' rUd Domingos da Nova, 102,
os documenros a que se refere o arf. 99 do decrero
lei n .• 9. 627, de 26 de selernbro de 1940

Jaroguá do Sul, 29 de Jdneiro de 197õ
Adolfo Antonio Emmendoerfer. Direlor Gereilte

cpf 00�3604691iO
Raimundo Adolfo Emmendoli!rfer Direlor Técnico

cpf 0043688091114
Assembléia Geral Extraordinária

São convidados os acionisras da firma FECU
LAIlIA RIO MOLHA S. A .. para a assembléia g"eral
exrraordinárill a realizar se no dia 30 de cbril de 1973,
pelas 17 horas, na sede social. sila na rua Domin·
gos da Nova. 102, II fim dt> deliberarem sobre o au

mento do capiral, com rl!avaliação do ativo de acor·
do com a lei nO 43!i7. de 16/07/64 e consequente ai·
leração dos eslaluros

Jarllguá do Sul, 29 de janeiro de 1973
Adolfo An!onlo Emmendol'rfer, Dire!or Geren!e

cpf 004360469,20
Raimundo Adolfo Emrr.endoerfer, Direror Té�nico

cpf 004358809/i'14

11 878,36

97959,27

Resalledas Pendenles

1 259.37t 30
3322 U20,bll

P.rASSIVO
Eliglrel a Cltta prazo

Imposto de Renda Retido /

na Fonte,
Valores a Pagar, Financ'jamentos e

C/Corrente Fornecedores 752081,53

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Dr. Francisco Antoilio PiccioneI
l'i"II li!': lU> � C <I> - c ... .Da. M. 1. "Z

(C.P.F.) N.o 004864379

Cirurgia p Oliu,ca fil' Adultos e CrlallQal
Partos - DOl'ln.;"s dA Senhoras

HOSP TAL JESÚS DE NAZARÉ r.ORUPÁ

CORREIO DO POVO SABADO - 10-03-73 PÁGINA 3 -

Companhia Melhoramentos de Jaraguá do Sul Fecu Ia r ia- R io M o I ha
CGCMF 84436 ,m;OOI

.

.

., CGCMF 84430 164/001
Rua Expedicionário Gumercindo da õtlva, 237 - Jaraguá do Sul (SC) R.ELATÓR.IO DA DIRETOR.IA

Senhores AcionistaslRelatório da Diretoria Cumprindo disposições legais e estatutárias, submetemos 80 exame doa aenhoree
acionistas o resultado de nossas atividades no exercícío findo em 80 de dezembro de 1972,
compensado no balanço geral e demonstraçllo da conta lucros e perdas que acompanhamo presente relatório. I

Pelo exame dessei documentos poderão os senhores acionistas formar, um juizoexato sobre o movimento dos negócios e a sítuação financeiro-econômica, da sociedade.
Qualquer esclarecimento que por ventura julgardes necessário, queiram por obsé

quio msnífestã-Io com sinceridade, a fim de que tenhsmoe a oportunidade de pormenorízartudo quanto nos for sollcitado.
Jaraguá do Sul, 29 de janeiro de 1973
Adolfo Antonio Emmendoerfer, Diretor Gerente, CPF 004860469/10

Raimundo Adolfo Bmmeadoerter, Diretos Técnico, CPF 004358809/84
B A l A N ç O G E R A L encerrado em 30 de dezembro de 1972

s. A.

Prezlldos Senhores Acionistas
Desde a Assembléia Gerel Extraordlnérta reelízeda em 22 de fevereiro

de 1972, que rransformou o ITAJARA TENIS CLUBE neste socledade.Jençemo
nos vtgoroaamenre ao trabalho de visitar individualmente Iodos os nessos con

sócios, coletando procurações, avaliações, registros e uma série de dedos com

plementares, com o fito de regularizar II empresa, dando lhe base edmtntsrreríva
pllrll o funcionamento,

Em 6 de junho de 1972, proprlemente, deu-se início à atividade, culmi
Inando o qua se pode chamar de primeira etapa, com a epresentação que fazemos.

ii V. ôes , do n05SO Balanço Geral I Demonsrreuvo dos Re5ulrados, em dala
de 30 de dezembro de 1972.

O endernento das obras segue em ritmo acelerado, e em meados de
maio vindouro, espera-se estejam totalmimte concluídas 115 reformas Nessa oca

aiiio,. será instalado o «Reareuranre ltelere», em novo e moderno amb enre. Quanto
ao «Itajara Hotel», foi já concreteda a segunda laje, que dá cobertura ao primeiro
pavimento e serve de piso ao segundo.

Contemos com o apoio financeiro do Benco do Brasil S. A., Agência
desta cidade, o que elimina a' poseibtlrdede de as obras virem a sofrer solução
de continuidade. Uma vez íntegrellzedo o capital a realizar, no montente de Cr$
250.000,00, teremos o uesejável equilíbrio pera podermos levar a cabo as metas
traçadas,

A Iodos os n03505 Am gos, o nosso muito obrigados pela colaboração
em n0850 propósito de melhorar nossa terra. Atenciosamente,

Ieragué do Sul, ! 2 de janeiro de 1973
Vicente Dontm, Presidente do Conselho Admtntsuatrvo (elC 009955269)

Merlo ôcuze, DIretor-Gerente (CIC 00431:)5009)

BALANÇO GERAL encerrado em 30 de dezembro d, 1972

1. Disponível
1.1. Bens Numerários
1.2, Depósitos ßencérios à Vista

2, Realizável a Curto Prazo
.2,2, Créditos

2.23, Outros Créditos
2232. Actontsrea Conta Capital "Integral zar
22'; 3. Contes Oorrentes

Anvo Circulante
3. Imobilizado

3.1. Imobilizações Técnicas
3,2, Imobtltzeções Financeiras

3,2.1 Participações em Empresas
At.ivo Real

4. Pendente
4.2. Outras

4.2,1. Despesas Pré Operacionais a

TOlal do Ativo

3964,26
12853 00

Não EXigivel
.

Capital, Fundo de Reurva Legal, Fundo de Depreolaeão, Fundo de Co reçãodo Ativo, Fundo de Depreciações das Correções, Fundo de Ações Bonlficadas
Fundo pata Devedores Duv.dcsos
EI:gi,el 8 Curlo e Longo rrHO
Dividendo, Obrfgacões a Pagar, Bancos, Contas Correntes, Instituições de Pre
vídeneía, Tttulos Deseontades, Salarios a Pagar, Contas Uflclais, Contas a Pegar16 8,7 26 Conlas de C, mpensação

.

Caução da Díretorts, Contratos de Seguro, FGTS

ATIVO
Imóvel Il Eslável
Bens Imóveis, Bens Móveis, Máquina8 e lnstalaçõe., Veioulos e Semoventes,Imóveis Reavaliados, Máquinas II. Instalações Reavaliadas, Bens Móveis Reava
liados, Veículos e Semoventes ReavaUados, Construçllo e Instalação Fllial
Realizá' I 8 Curlo e Longo Prm
Sacos, Lanha, Duplicatas a Receber, Mercadorias, Capitalização, Adicional Lei
nº 1474, Depósitos p/ SUDENE, Adicional BNDg, Obrigações da Eletrobrás,
Participações, Depósitos piSUDEPE, Depósitos p/EMBHATUR, Depósites pj �

EMBRAEIf, Deposttos p/Obrlg. da- Eletrobrás, Contai Correntes 1,24J,952,17
DilpOnirel
Caixa e Bancos 55.957,78
CDnI�s de Compensação
Ações em Caução, vatçres Segurados, FGTS

407.196,54

1.067.335,45
Cri 2.772.451,94

PASSIVO

A T I V O 808.n87,36

897.029,18

1.067.:l35,45
Cri 2.772.451,94

AQlorliZar

97.420,00
t :)Y600 994'600

t 16 2M,z6

306834,35

789,69 307.62404
4.38!i7,i1U

18.49280
44� 3511 10

7106,95

30702,45 37,809,40

680.400,00
25000000
4clU.OUO,OO
26869 SO 40454070

44i,3bU.tO

Jaraguá do Sul, 30 de dezembro de 1972·
----

Adolfo Antonio Emmendoerfer, DIretor Gerente
Raímundo Adollo Emmenaoerfer, Diretor Técnico

Raimundo Ado!!o Emmendoerfer, Contador - CRCSC n. 1550

Demonstração da conta -", ueros e Perdas" em 30 de dezembro de 1972
C o n I a s Déb!Io

Mercadorias, Rendas Diversas, Juros e Descontos Recebidos, Re
versão do saldo do Fundo para Devedores Duvidosos
Sacos, Lenha, Vencimentos Salários e Férias, Fretes, Carretos e
Embarques, Despesas Gerais, Impostos e Taxas, Comissões, Jurõs
e Deacontos Pagos, Prêmios e Seguros, Contrlb. p/ institutos de
Prevídenera, Salário Famllla, Salário Educação, Fundo Garantia
de Tempo de Serviço, Programa de :ntegração Social, Fundo de
Deprecíaçäo das Correções, Fundo de Reserva Legal, Fundo paraDevedores Duvidosos, Dividendo ' 1.070.(1)9,09

...,.���CrI 1,0104u9,u9 1.U70,409 �9

Crédilo

1.070,4(/9,09

PASSIVO
1. Exigível a Curto Pro zo

1.6 Outras EXiiibilidades a Curto Prazo
1.6 I. Diversos a Pbgar

2, Exiqivel a Longo Prazo
24. Instituições Financeiras

3. Não Exigivel
ã.l. Capital Subscrito
(-) Capital II Realizar

(J

Jaraguá do Sul, 30 de dezembro de 1972
Adollo Antonio Emmendoerfer, Oiretor Gerente

Raimundo Ado'to Emmendoerfer, Diretor TéonIco
Raimundo Adolfo Emmendoerfer, Contador - CRCSe n. 15511

Psrecer do Conselho Fiscal

3,9. Prejuízos a Recuperar
Total do Passivo

Os membros do conselho fiscal da FECULARIA RIO MOLHA S, A, desobrigando
se das atríbuíçõ-a inerentes ao eargo que exercem na sociedade, declaram examinaram o
relatório, balanço e conta lucros e peruas referente ao exercício findo em 80 de dezembro
de 1972, encontrando os mesmos em perfeita ordem e regularidade, pelo que, são de pare
cer que os referidos documentos, bem como os atos praticados pela diretoria durante o
exercício em apreço, sejam aprovados pela assembléia, sem restríção alguma.

.Jaraguá do Sul, 31 de janeiro de 1973

Demonstrativo dos Resultados ---------------------------------------

Bernardo W. Grubba JR., CPF 005720809
Franelsco F. Flacher, CPF 0043586�
Eugenio J. da Silva, CPF 009952669

6. Gestos Gerais
õ.1. Honorários da Diretoria
6!, Despeses Admtnlatrattvee
õ.3 Impostos e Taxas Diversos
64, Despesas Financeiras
é.6. Perdas Diversas

7, Prejuízo Operacional
8. Rendas não OJteracionais t 780,01 .

19. Resultados II Distribuir 2585930
19.3. �rejuízo a Recuperar 25.869,30

Jaraguá do Sul, 30 de "dezembro de 1972
(II) Vicente Donini, Pres. do Conselho Adminislr:llivo (010 009956269)

(a) Marlo Souza, Dlrelor-Gerente (CIO 0043650091
(a) Rolando Jahnke, Técnico em Contabilidade CRaSe !666 (OIC 004352289)

Parecer do·Conselho· Fiscal

276M,31 E,D I T A L.50000U
15387.72

12,00
6. tOO,!i9
1.139,00

27639.31

MÁRIO TAVARES DA CUNlIA MELLO, TabeUllo de Notas da Comarca de Jara
guá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da leI etc".

Faz saber a todos quantos este Edital virem que se acham em seu Cartório paraProtesto, os títulcs a seguir discriminados: .

I) DupI. n.O 1l.9i2 U, credur Aristides Mallon, devedor Alfon80 Marquardt, valorCri 600,00, vencimento em 24/10/197',
2) DupI. n,0'76I, credor Comerciai Jaragui Ltda" devedor Ildebrando Rühne, valor

Cri %85,50, vencimento P3/0%/1978. I
,

8) DopI. n,O 9/10, credor por Redetar Comércio e Representações Ltda., devedor
Geraldo Luiz Martills, valor Cr$ 60,00, vencimento 15/01/1973. .

E como ditos devedores não foram encontrados, faz por intermédio do presenteEdital, a devida intimaçllo, para que os mesmos compareçam em seu cartório, no edlflcio
do FORUM, no prazo da lei, afim de liquidarem seus débitos, ou entllo dar as rszõe. porquenão o fazem .sob pena de .�rem os referidos títulos protestados na forma ·da leI.

Jaragui do Sul, 08 de março de 1973
Mário Tavares da Cunha Mello. TabeUlo

Os membros· efetivos do Conselho Fiscal da Componhia Melhoramentos P I t Cde laragu6 do .sul (cgcmf 84436 377/001), apó� processarem riioroso exame no a es rl- ursoRelatório da Diretoria" Balanço Geral e De"!onstrallvo do� Resullados, tudo Ir.lallvo ao exercício fIndo em 30 de dezembro de 1975, sao de parecer que I t.l H .I08 ciladOI doc,um"entos merecem a IDte!lral aprovllção dos senhores acionistas, mpos O Ue Bnuabem como I'IS contas e otos da diretoria.
)araguéÍ do Sul, 16 de janeiro de 1973 Pessoa fi'�I'ca(a) João Lúcio da CosIa (a) Horst Slein (a) Rubens !'licoluzzi -

J(cic 006720989) (CIC 009969040Y) (cic 009678409)
Certificado de Auditoria o Posto da Receita

11m .. D d Federal de Jaraguá do

1_
R"�,'ldêllcia: Dr. Ner-eu Ramos, 419os urs, i retores a

Oompanhia Melharamenlos de )araguá do Sul
.

Sul comunica que rea-· (ORUpA· 8ANTA CATAHI]!IIA
EXllminei o balanço gerilI e demonslrativo dos resultados dessa emlneea lizará nos dias 14 e 15

rellllivos ao Exercfcio findo em 30 de dezembro de 1972 Os exames forem efe des temes, Palestratuados de acordo com os padl ões I econhecld05 de auditoria, inclU!ndo revlsõell Curso do Imposto dePllrCillis dos livros e documentos de conlabilidade, bem como aplicando outras Renda _ Pessoa Física, ;;===�====================i,técnica! de auditoria que julguei válidas para as circunstânciall,

I'
Sou de parecer que os .referidos balanço geral e demonstrativo dos re· no Colégio Divina Pro Oficina _de consertos deIIUlrados, bem como 115 informações da diretoria, são fidedignas qemonstrações vidência, no horário dasda posição financeira da sociedade, em 30 de dezembro de: 1972, li! dos re�ultél 19 às 22 horas. I Radiadore.dos da5 operações do exercício, conforme os principi05 de contabilidade geral Os interessados po d emente aceitos. J

d - .

Jaraguá do Sul, 20 de janeIro de 1973
.

erao 1Dscrev�r-se no

I
W A L T E R KU M S C H L I E S

(a) 0110 Kutscher de Oliveira, Bacharel em Ciências Contábeis Posto da Receita Fede· RIlB 36 - Jmé Emmendö f� , 1734
(Contador crcsc 304ó), Audllor Independente (crcsc 0.016) ral local. '�================��_�==
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Edital de Praça BerID1atr�� GrlUl�b2l §oAo - Mari�-�I �. �, Innú�tria tl� ���tuári�
Indústria e Comércio

Pelo presente edital de eonvoceção, são con
vocados os aenhores aeioníetaa a reunirem RB em
assembléia geral ordinãrla, que serä realizada em
nossa seds social àII 09.00 horas do dia 30 de mar
ço de 1973, para deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA:

1) Leitura, discussão 8 votaoão do relatório
d& diretoria, balanço geral, demonstraeâo da con
ta de lucros e perdas e parecer do conselho fiacal,
referentes ao· exercício encerrado em 30 de dezem
bro de 19·72;

2) Eleição do conselho fiscal e respectivos su-
plentes; -

3) Fixação dos bouorãrioa da diretoria e do
conselho fiac.l;

4) Assuntos de ínteresse social.
AV I SO

Acham-se à disposição doe senhores aeionis
tas, na sede social desta sociedade, os documentosAcham-sé à dlsposíção dos srs. acionistas no a que se refere o artigo 99, do Decreto Lei n.Oescritório desta Sociedade, os documentos a que 2.627 de 26 de setembro de 1940.se refere o art. 99 do Decreto ler n « 2627 de 26 Jaraguä do Sul, 26 de fevereiro de 1978de setembro de 1940. 'Pedro Donini, Diretor-GerenteJaraguá do Sul, 05 d'l Março de 1973 .

CPF 103938979Waldemar Grubba, Diretor Presidente
cpf 005720049

Bernardo Grubba Jr., Diretor Comercial
cpf 005720809

São Convidados os senhores actonístas a com
parecerem à Assembléia Geral Ordinária 8 ser
realizada no dia 30 de abril de 1973 às 10,00 ho·
ras, na sede soeial estab... leciJa na Av MIII Deo
dorQ da Fonseca, 9:10, em Jaraguá do Sul (S' �), a
fim de deliberarem sobre a seguint .. : OROBM _DO
DIA.

,

1.0 - Exame. discussão e deliberaçãu sobre
o Balanço Geral. Demonstraçäo da Conta de Lu
cros e Perdas, Relatório da Diretoria, Parecer do
Conllelho Fiscal e demais documentos referentes
ao exerclcio aocial encerrado em 31 de dezem
bro de 1972:

.

2 o
_ Eleição", do Conselho Fiscal e suplen

tes e fixação dos seus respectivos honoráriop;
3. -. Ratificaçäo do cargo de Gerente Admi

nistrativo e fixação dos seus respectivos honurá
rios;

4 ° _ Outros assuntos de interesse daSociedade -lnD��IHIß OI Cßl�HOfiS fiOSCH IRMHOS- S. ß.A V I SO", Inlor. no CGCMF: n.o 84429 729/001
A Diretoria desta Sociedade avisa aos senho- Assembléia Geral Ordináriares acionistas que estão à dbposiçio na sede so-

Edital de Convocaçãocial, os documentos de que trata o artigo 99, do
Decretu-lei n.· 2627. de �6 de st'tembro de 1940

Jarsguá do Sill (S('), 20 de fevereiro� de 1973
Norberto Schulz, Diretor-Presidente

CPF n .• lU3 911 OU9

O Doutor Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de
Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, na forma da leí, etc.

. FAZ SAßER a todolos que o presente edi-
tal de praça, com o prazo de vinte (20) días, vi Edital de Convocação.rem ou dele conhecimento tiverem e interesaar
possa, que hão de ser arrematados por quem

Pelo presente edital de convocação, são eon
mais der e maior lance oferecer, em frente às vidados os senborea acionistas à reunir-se em
portas do Ediflcio do Forum, no día 27 de março assembléia Ger.al Ordirária que stlrá re!lliz!1da em
p, vindouro, àI!I 10,00 horas, os bens penhorados a

nOSS8 sêde SOCIal à Rua Presídente Bpitáeto Pell
t;ILVINO FRANZNER e CECILIA FRANZNER; na aÔ8, 120?, em Jaraguá do Sul, às 15 (qul_nze) ho
ação executiva proposta pelo BANCO DO HRA- ras do dla 30 de março de 1973, paea deliberarem
SIL S. A, e abaixo transcritoa:' sôbre a seguinte ORpEM DO DIA

1.0 - Exame, discussão e aprovação do Ba-I) - UM TERRENO, situado à Rua Walter lanço Geral, conta da Lucros e Perdas, encerraMarquardt, s/n.. neste munícípío e comarca, com dos em 31 de Dezembro de 1972 e relatôrio daa área de 7.788 m2, confrontando-se ao Norte' Diretoria e Parecer do Conselho Fiscal do exercom -a Rua Walter Marquardt, ao Sul, com terras 'cicio de 1972.
.de Afonso Franzner, ao Leste com terras de Ar- 2 ° - Eleição dos membros do Conselho Fisnoldo L. Schmídt, e ao Oeste com terras de Aton- cal para o exercicio de 1973so Franzner, devidamente registrado nesta Comar 3.° - Outros essuutos de Interesse da socíe-ca, Bob n.O 29.286, do Livro 3-0, avaliado por Cr$ dade, .

14000,00.
.

_ CGC. (MF) 84 4�9 679/001

Assembléia Geral Ordinaria

A V I S O
2) .,.. UM PR1!;mO de madeira, com dois pavímentos e sotão, medindo 20xl6 ms , coberto

com telhas de barro, tipo franceses, assoalhado,
com instalacão elétrica, onde funciuna o engenhode arroz, avaliado em Cr$ 16000,00.

3) _ UM GALPÃO DE MADEIRA, de 7x15
ms., parte aberta e parte fechada, coberto com
telhas francesas. com piso de conc-éto e instala
ção elétrica, avaliado em CI $ 5000.00

4) - UM GALPÃO D8 MADEIRA, de 12x5
ms , aberto com piso de ba rr .. , coberto com te
lhas tipo Irancesas, com íutalaçäo elétrica, avalia
do em Cr$ 1.800.00,

5) - UM GALPÃO DE MADEIRA, de 9x5 ms ,

fechado, coberto com telhas tipo francesas, ava
liado em Cr$ 1.350.00.

6) - UM GALPÃO aberto de :lOx6 ms , co
berto com telhas. tipo francesas, parte em piso de
concréto e parte em piso de tijolos, avalíado em
Cr$ 6.300,00

7) - UMA CASA DE ALVENARIA de 12x9
mil .. assoalhadà, cllm instalação elétrica, hidráuli
ca. e sanitária coberta com telhas tipo franceéall,
avaliada em Cr$ 20.00000.

.

8) - UMA CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA.
anexa à casa residencial, acima r .. ferida, de 10x7-

ms" coberta com t('lhas tipo francesas, avali�daem Cr$ 5.500.00.
9) - UMA MÁQUINA para beneficiar arroz

marca ZACARIA, tipo B, qUlltro brunidores, dois
descascadores e Ileparadora, um classificador
oilíndrico e uma marinheira com capacidade paradescascar 6 saC88. por hora, mais um motor elé
trico. mlilrca ASEA, no 2951357, com 10 HP, e um
motor elétrico m'lrca SIEMENS, n. 4915238, com 2
HP, avaliados em Cr$ 15000,00.

10) - TRES S�(]ADORES,de ferro, cilíndri
cos, sem mürCIl e sem numero, aVüliado em Cr$
9.000,00.

11) - UMA MÁQUINA de costural'_ pacotes
n.O 157, avaliada em Cr$ 2800,00.

12) _: UM PREDIO de alvenaria, medindo
12xl2 ms, com 4 pavimentos sendo o terreo oom
piso de concreto e tac08, coberto com telhas tipo
francesas,. avaliado em Or$ 46000,00;

18) _ UMA MÁQUINA para aeparar grãos,
marcü ELEXSO, n.O BG 51l-M, equipada com mo
tor marca ARNO, GhGJGE-de 3/4 HP., avaliado
em Cr$ 3800.ou

Jaraguá Veículos S. A.
_ �GCMF n.O 8443�58a/OOl

EDITAL DE CONVOCAÇAO
Assembléa Geral Ordinária

o G C 84 436 377/001
Edital de Convocação de
Assembléia Geral Ordinária

Co:mpa'nhia �elhoramento:s
de Jaraguá do Sul

Total Cr$ 146 550,00
Assim aerão es referidolil beu arrematados

por quem mais der e maiot lance, oferecer acima
do preço !Ia avaliação, podendo serém examinados
por quem interesse tiver, no local em que 8e
acham situado!!, à rua Walter Marquardt. E, para
que chegue ao conhecimento de todos interessa
dos, foi expedido o presente I!rlital que será afi
xado no lugar de costume e publicado na furma
da lei. Dado e passado neata cidade de Jaraguá
do Sul. aos vinte ti doia dias do mes de fevereiro
do ano de mil novecentos e setenta e tres. Eu,
(a) Amadeu Mahlud. escrivão, e o BubscrevL

(a) Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de Direito

DR. fRIEDEL SCHACHT

São convidado! 08 senhoraM AcionistAs' dA
COMPANHIA MELHORAMENTOS DE JARAGUÁ
DO SUL, a SI! reunirem em AS8embléi� Gerei 0,
dinãria, às 18.00 (dezoito) horaEi tio dia 4 (quatro)
do mes de abril de 1973, nB sede IQcial do Clube
Atlélico Baepllndi, nesta cidade de Jaragué do Sul.
Es'tado de Santa Catarina, tendo em vistll a r"for
ma da sede 80cial da empresa, a fim de delibera-

ii
rem sobre 8 seguinte ORD.lj:M DO DIA:

.

10 - Exame, disoulldo, vothção do relat6rio
da diretoria, balanço Geral, demostração da conta
dI!' lucros e perdBs, parecer do Cons�lho Fiscal,
referentes 80 exercício social ('nCdITado em 31 de
Dfzembro de 1972;

2.0 - Eleição do Con-elho Fiscal pa'l o
exercício de 1978 e fixação de sua remuneração;

3.0 - Fixação d08 houorérios àa diretOria;
4.' - Outros assuntos de! 'interesse social.
AV I SO
Acham Be à dispolição dos scs. acionist'8 da

Cómpanhia Melhoramento. de JaraguA do Sul, na
sede Social, os documbnlos a qua Be fefere o art.

.
99 do Decreto- Lei n.o 2627, de 1940.

JarlllluA do Sul (SO), 26 de fevereiro de 1973
ViceDte Donini,Presidente doCons81hoAdministrati 'o

Dr. Mar lo Souza, DIl'etor Gerente

ADVOGADO a AUDITOR
Civil, Comercial, Criminal, Adminis·

trativo e trabalho: .

Com diversos cursos de e8pecializa·
ção em CURITIBA e fala o ALEMÃO.
Atende cobranças para Blumenau, e

eidades circunvizinha8.
Escritóriol Avenida Mal: Deodoro,406

(ao lado da Farmácia Avenida)

iL
Residência: Avenida Mal. Deoäoro, 903

_ 1'.0 andar - apt.o 203
. JARAGUÁ DO SUL - Santa Catarina

C G C M F n.O 84429 752/001 "

Edital de Convocação
.

Assembléia Geral Ordinária

Edital de Praça
O Doutor Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de

Direito da Comarca de J .úagué do Sul, Estado de
8 ma Cata, ina, ns fOI ma da lei, etc ...

FAZ SABER A todos es que o presente edital
de p-sça, com o prazo de 10 dias, .irE'm ou dele
oonhectmemo tiverem -e interessar possa, que a de
ser arrematado por quem m-Is der e maior lance.

oferecer, em frente às portas do l!:difício do Forum,
no dia 19 d e \lIa' ço p vindouro, às 1000' horas, o
bem penhorado a ANG ELO KOSLOWSKI, na e ção
I>xeCUl1va proposta por AI thur Sohn, e abaixo des
criminado:

a) - UMA SERRA motor, marca Solo-Klein
molorem-GMBH, tipo 60135, D.· 16198. cor amarelo,
serra nO 5900105, us�da, 89aliada em CI $ 2080,00,
(dois mil e oilenta cruzeirob).

Assim será o rAferido bem arrematado por
quem mais der e maior lance oferecer acima do
pr'eço da s vdiação. _ E para que chegue 60 co
nhecimento de lodos inleresiMdos, foi expedido o

presente edital q!l8 será afixado no lugar de COB
lume e publioado na forma da lei. Dado e passado
nesla cidade de Jaragué do Sul, aos dois di8s do
m�s de ftlvereiro do 8110 de mil novecentos e selenh.
e tres. Eu, (a) Amadeu Mabfud, escrivão, o 8ublcreji.

(a) Alcides d08 Santos Aguiar, Juiz de Direito

Pelo presente fic.am convidados os Benhores
acionistss a compareceram à Assembléill Geral
Ordinária a realiz'lr se no dia 18 (dt'zoito) de
abril do corrente ano, às 9 (novI') horas na sedo
social, afim de deliberarem sôbre a seguinte
ordem do dia: -

1..) - Discu8' ão e aprovação do Balanço Ge
ral e demais documentos reftHentes ao exerclcio
de 1972. •

-

2 o) - Eleição do IIl1VO Conselho Fiscal.
8.°) _ Assuntos 'de Interesse Social
Jaraguá do Sul, 11) de fevereiro de 1973
Waltl!f 'E. W. Gosch, Diretor Superintendente

OPF n. 004353259
NO'PA: Acham-se à disposição dos senhores

_ acionistas no escritório desta sociedade, os docu
mentos a que se refere o artigo 99 do decreto lei
n.O 2627, de 26 de setembro de 1940.

Assembléia Geral Extraordinária
.

Edital de Convocação
Pelo presente ficam convidados _U8 senhores

lI�cionist"s ü comparecerem 8 Assembleia Gera,J
Extraordinária a reülizar- s" no dia, 18 (dezoito) de
übril do corrente ano, às 10 (dez) horas -Da sede
social, afim de deliberarem sôbre a seguinte
ordem do dia:

1.0) _ f!.roposta para aumento do c a p i t a I
social de CI $ 392.000,00 (Trezentos It noventa e
dois mil cruzeiros) parll CI $ 504.000.00 (Quinhentos
e quatro mil crllzpitoll), mediante a utilizRção de
Cr$. 3 133,34 (Três mil ce!_ltu e trinta e três cru
zeiros e trinta e quatro centavos do Fundo pfAu
mento de Capital e de Crt 108866,66 (Gento e oi
to mil oitocentos e sessenta e -seis cruzeiros e

8e8ssnta e seis centavoa ilo Fundo Especial AU
mento Capital Lei n. 4357/64.

2 ) ._ Alttlração d08 eltatutos Rociais.
3) - Outros aS8unt08 �e intel"epse social.
Jaralituá do Sul, 15 de fevdreiro de 1973
Waller E. W. Gosch, Diretor Superintendente

CPF. n. 004353259

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Irmão s E m m e n�d Õ r f e r s. A. .. C·omérci·o Importação.e
C. G. C. 84 429 78S/001

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 557-CEP. 89.250-JARAGUA DO SUL
RELATORIO DA DIRETORIA

Senhores acioniltas:
Em cumprimento às disposições legllis e esterutérlea, vimos submeter à

VOSSII apreciação as contas reterenres ao exerctcto social encerrado em 31 de
dezembro de 1972, bem como o parecer do Conselho Fiscal:

.

Ficamos I vosso dispor pare qualquer esclarecimentos mais que julgÍlr-
des necesséros. '

Iaragué do Sul, 28 de fevereiro de 1973
Victor Bernardes Emendörfer, Diretor Presidente, C.I.C. 009957039

BALANÇO GERAL encerrado em 31 de dezembro de 1972, transcrito
às páginlls n.Os 369, 370, 372 e 373 do Livro "DIÁRIO" n.. 5. registrlldo sob
n.O 11 968 no Cartório do Registro do Comércio de Amadeu Mehfud, de lera
II'l!á do Sul - Santa Cetarlne.

A T I V O
Imobilizado

Terrenos, Prédios e Benfeitorias; Méqulnes, Ferramentas e Equipa
mentos; Móveis, Lltensllios e lnstaleções: Veículos a Serviço da
Cala; Reavaliação do Ativo Imobilizado; Ccnstruções em Andamen
to; Participações em Outres Empresas; Adletoneie de Impostos;
Outros Inveeumeurds; Obrlgações Reajustáveis-fiT; Empréstimos
Compulsórios; Obrigações da Eietrobrás

DispOniVel
Ceixe e Bancos

Reallzavel a cario e longl( prazo
lmposro de Remta ne Foere; Contas Correntes Diversas; Duplicatas
a Receber - VEICULOS; Duplícates li Receber - OUTROS; Con
tas a Receber; Contas a Receber-GaranHa; Depósuos de Diversas
Origens FUNDESC; Elelrobrás; Depósitos à Ordem da SUDEPE;
Empreendtmernoe Florestais; Decreto-leí n. 107167; Depósitos à
Ordem da EMBRAER; Automóveis Novos; Caminhões e Comerciais
Novos; Automóveis Usados; Caminhões e Comerctets Llsedoe; Com
busrfvets e Lubrificantes; Peças Chevrolet; Acessórios, Dneus e Câ
maras; Serviços Efetuados por Terceiros; Outros Artigos; Outras
Peças

.

•

Valores Pendenles
Contas Paglls Antecipadamente; Despesas Pagas Antecipadamente;
Seguros a Vencer; Fundos Caucionados - F. "GMB" S.A.

Conlas de Cumpensaçöo
Títulos Avelisedos; Tüulos Descontedes em Bancos e Outros; Ações
Caucionadas; Seguros Contratados; Tnulos em Cobrança; Tüulos
Caucionados

,
--

060,835,41

'].27846.68

2.338 8t 0,27

9.915.18

Santa Catarina
Reparos de Equlpementos: Manutenção e Reparos de
Imóveis; Água, Luz e Forçll; Impostos e Taxas sobre
lmövele: Outros lmposroe e Taxas; Seguros-Prédios e

Máquinas;_Segurol·Acidentes de Trebalho: Seguros·
Mercadorias e Diversos; Deprecleçâo-Méqutnas, Ferra
mentas e Equipamentos, Depreciação-Móveis, Lltensl
llos e lnstelações, Deprecteçêo-Veículoe a Serviço da
Casa; Depreciação Reavaliação do Ativo Imobilizado;
Juros Pago!!; Descontos Concedidos; Despesas Bancá
rias e de Financiamento; Contes Duvidosas; Imposto
sobre a Renda,Ano Corrente; Pro terra; PIN-Programa
de Integração Nacional; PIS·Programa de Integração
SOCial; Reserva para Aumento de Capital; Reserva Le
gal; Reserva para Manutenção do Cepitel de Giro 1 õ38.928,35

I.M8 n8.35 1 538928,36

Ieregue do Sul, 31 de dezembro de 1972
.

Victor Bernerdes Emendörfer, Diretor Presidente, CPF 009957 039

Doneldo Weber, Técnico em Oontablltdade
CRC SC sob n.O 6367. OPF 077 051 159

PARECER DO CONSELHO FISCAL
/

.

Os abaixo assinados, Membros efetivos do Conselho Ftscel da "lrmãoa
Emmendörfer S.A. Comércio e Importação", cumprindo derermtneções legais e

estetuténes, examtnerem o balanço geral, demonstraçêo da conta "Lucros &
Perdas" e o reletórlo da diretoria, reletlvos ao exercício 80.::illl encerrado em �1
de dezembro de 1972, sendo de parecer qua os mesmos devem merecer a apro

vação dos senhores acionistas ne próxima assembléia geral ordinária.

laregué do Sul, 28 de fevereiro de 1973

Loreno Mercetro, C.I.C. 009683319
Wilhelm Lauter, C.I.C. 004352109

Waldemar Grubbe, C.I.C. 005720049

AVISO
Em cumprimento bO dlspoaio no ert, 99 do Decreto Lei n" 2627, de 26 de sé

lembro de 1940, comunlcernos que encontrem se à disposição dos eenhores
aclonlstas, na sede social, ne Avenida Mal. Deodoro da Fonseca, 557, em lere
guá do Sul, os domurnentos das Leiras A, B e C, do mencionado art. 99.

e:

"J�raguá do' Sul, 28' de fevereiro de 1973

Victor bemerdes Emendörfer, Diretor Presidente, C.P F. 009957039PASSIVO

84859t.00
e-s 3 985 998,54

1610980,47
------------._-------

2 :!44,55

848.591,00
Cr$�9854

Jaraguá do Sul (SC). 31 de dezembro de 1972
Victor Bernardes Emendö fer, Direlor PresidePle, CPF 009957 039

Donaldo Weber, Técnico em Coolllb:lidade
CRC-SC sob n.· 6.õ67, CPF 077 05i t59

Demonstraçlio da conta de "LUCROS e PERDAS" encerrada em 31 de
dezembro de 1972 e trelnscrito à8 páginas n.Os 367. 368 e 369 do Livo "DIÁ
RiO" n.O 5, registrado sob n.o 11.868, no Ci:lrlório do Registro do Comércio de
Amadeu Mllhfud, de Jaraguá do Sul --. Santa Catarina.

Conlas
De Vendbs - Opala Especia:; Opala Luxo; Opala
Gran Luxo; Opala 0505; Pick-Up Mod. C-lO; Perua
Veraneio Mod. C-1416; CllIminhões; OUlros Modelos;
AUlomóveis Usados; Cilminhões e Comerciais Usados;
Mão de Obra-Aulomóveis; Mão de Obra-Caminhões e

Comerciais; Mão de Obra-Reclamações; Mão de Obra-
Terceiros; Peças-Aulomóveis Oficina; Peças-Caminhões
e Comerciais Oficina; Peças-Reclélmações; Peças-Béll-
cão; Outrlls Peças; AcessÓrios.Balcâo; Acessórios Re·
clamações; Combusllveis e Lubrificanles; ESladia. La-
vagem e Lubrificação; OUlrolS Art:gos; Juros Recebidos;
Descontos Obtidos; Rendas Financeira!!; Rendas Di
versas
A Vendas Pneus e Câmaras; Comissão Vendedores;
Despesas com Entregas de Velculos; Imposlo de Ciro
cul!!çlio de Mercadorias; Imposlo sobre Serviços de
Qualquer Natureza; Remuneração dos Dirigentes;

Remuneraçlio dos
Chdes de Seção; Remuneração dos OUlros Auxilia
res; Fundo de Gllrantia do Tempo de Serviço; 13.0 Sa
lário; Despesas com Veiculos II Serviço, dll Cllsa; Im
pressos e Artigos de Escritório; Propaganda; Donali·
Vos e Contribuições; Cortesia-Peças e Serviços; Des·
pesas de Viagens e de Hospitalidade; Mensillidade de

A�sociações e Subscrição de Jornais e Revistas; Des·
Pesas legais e de Auditoria; Freies e Carrelos; Des

p�esas de Comunicaçlio; encargos Sociais; Malerial de

Consumo; Despesas Diversas; Aluguel; Manutençlio e

Campanha de Educa;ão
Clvlca

O hasteamento da CI b At' I 't· 8 d·����:�aN:Ci�na�a:�� U e e ICU aepen ·1
obrigatórios, uma

v�ez
Edital de Convocação

I
por semana, em todos
os eSlabelecimentos Pelo presente, na formá do IIrtigo 38.· lelra a,

1

538928.351
de qualquer grãu de dos Estalutos Secieis, vimos convocar o "Conselho

ensino, públicos ou Deliberalivo" do Clube A,·lético Baependi, parll uma

particulares. Assemblé II Geral Ordinária, a rer lugar no dia trinta

(30) de março de 1973, às 20.00 horas, All sede do
Clube, para Iratar da seguinle "ORDEM DO DI�":

1 o) _ Aprovaçlio das conlds;
9. o) _ Eleição da nova Diretorill;
3°) - Assuntos diversos, de interesse da 050-

ICiedade.Outrossim, esclare ..e se que, na forma do arligo
40.0, dOll Estatulos Sociais. nd falia de QUORUM
regular, realizar·se a a AS8embléill, meia hora após

I
com o numero ITIlnimo de oilo (8) conselheiros.

Jaraguaá do Sul, 1.0 de março de 197õ
. Alfredo Leilholdt. Presidente

100. • ---= Manoel Luiz da Silva. Secrelário Executivo

EliaiVel 8 curlo e a longo prazo
Contas a, Pall'ar T. Fornecedores; Recebimentos Antecipados; Con- c

tas a Pagar-Viirias; Bancos - Tüulos Descontados; Emp'éslimos
ßencérlos; Conrnbuições a Pagar; Imposto de Renda a Pagar -
Ano Corrente; Impostos a Pagar; Impostes Relidos ne Fome. FGTS
a Recolher, Plano de Integrc.ção Social; D,versos; Banco do Brasil
S A, Conta PASEP
lilo Eligi,el .

Capital; Reserva pe ra Aumento de Capital; Rilserva Legal; Corre
ção"Monerérte; Reserva pare Manutenção do Cepuel de Giro; R�
serva de Bonificação em Açõ�s; Fundo pare Depreciação _ Má

quinas, Ferramentas e Equ pemenios; Fundo para· Depreciação -

Móveis, Utensílios e Insteleções; Fundo pare Deprecteção - Vei
culos a Serviço da Casa; Fundo pare D< precteção - Reflvaliação
do Ativo lmob-I zedo; Provisão para Devedores Duvidosos

Valores pendenles
'

fundo pllra Indenizações Trabalhislas
Conlas de compensação

Responsabilidade por Aval; Desconlo de Tllulos em Banco!f e

Outros; Caução da Direlorla; Conlralos de Selluros; Cobrançil de

Thulos; Caução de Tllulos

Dé�ito

1524 t82.ö2

Crtdllo

<>

assine este

Edital de LeilãoLeia e

O Doutor Alcides dos Santos Aguiar. Juiz de
Direito da Comarca de Jaragu·ã do Sul, Eslado de
Santa Cstartna, na forma da lei, etc .•

FAZ SA BER a lodos quantos ê·le edital de
leilão, com o prszo de dez (10) dias, virem ou dele
conhecimento liverem e iutaressar possa, que no

dia 13 de março p. vindouro, às 11,00 horas, em

f enre à porta priuo pai do Edifício do Forum, se·

rá efeluado o leilão do bem penhorado ao execu-

tado BRAZ MANOEL DE ALCÂNTARA, na aOBo
exeouliva em que é exequente a firma M6veis Pe
reira Ltda .• A abaixo dpscriminado:

R) - UMA GELADEIRA ADMIRAL' ELDO

Negócio de Ocasião: RADO, modêlo RA 868, 220 Volts. serie HJ9813, mo·

Vende,st! um Bar e
tor nO 184191i, pOlencia de 1/8 H.P., avaliada em

Or$ 600,00 (seiscpntos cruzeiros).Quintanda c/8ólida e nu·
A venda em leilão !lerá feita a qupm melhor

merosa frpguesia, em

ponto central de Joinville
oferta fizer. Em v\rtude do que, com fundamento

e, ainda uma casa de no Rrt. 15 e Ileus parágrafo·, da Lei n.· 5474, de

alvenaria nA Blllneário 18/07/1968. que diepõe sôbre as Dnplicata8, foi ex

de Barra Velha. pedido o presl!nte edital, qua será afixado ·no lugu
1e costume e public8do na imp'ensa 10001. Dado e

Vende se por motivos
passado nesta cidade de Jafaguá do Sui" a08 dois

de doença. llias do mês de fevereiro do ano de mil novecentos
Ioformações n/redação. e setenta e três. Eu, (a) Amadeu M.hfud. esorivão, o

subscrevi.
(a) Alcides dos Saot08 Aguiar, juiz de Direito

semanário

Atenção!

"Correio do Povo"

um Jornal

a Serviço do Povo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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uma nove idade par. a comunidade. em 'segulda foi

Em P O U CaS Pa Ia V raS •••
eleíto .o er, Luiz lebon Dtvoísln e a p.rllr de lsnetro
deste IIno ocupa II cadeíre de Prefello da Garuva o
ar. Dercy Pereira de COSI•.

.

Nil recente visita que fizemos a Oaruva. onde
A municipalidade ji enviou a lua participaoão pasaamos dois deliciosos anos de. n011l1l vida, obser.

na acquil�i9ão de 500 exemplares da obra "1.0 Li- vemos que a população eSlá, na verdade, eonectea-

I
vro de Jara,ui", de autoria de Frei Aurélio Slulzer. lizada para o deaenvolvlmento. Alé IS lideranças poLEI n.O 407 . EmpreBas jaraguaenBeB, clube. d. Bscviço e parLi Ifricas do municlpio estão enlrosadas A Câmara deAltera o prazo constante do artigo 2· da lei culare! esllo subsereeendo OI restanle8 50%. Vereedoree lambem lendo a aceitar e compreender asn.O 265 de 27 de agosto de 1970 II da eutrse peo x' x x dtretrtzes do Prefeilo.vidências. Siltestr.e Mann.. , Prefeito Municipal de Gua- Dq_ra ôecretérto da Municipalidade foi chamado,. Eugênio Strtlbe. Prefeito Munioipal de Jara- ramirim. esli dando uma de "Gereuaias, o Bom". a assumir as funções um homem dotedo d. espírlrc

'

guA do Sul, Estado de S.anta Catarina, no UIIO e Mel!mo lutando eom dificuldadea financeiru, ellá público, um epostolo do dialogo, umeenhor "releçõeaexereicio d8 luas atribuições: mantendo em dia a heróica I!llrada' do POQo Gran- públicas", o lipo do suietto telhado par. o cargo.Faço laber a todos os habitantel deIte Mu- de, que Ilora, reoebe o benefíoio da retirada das Queremos nos referir ao sr. Carlos Borges que du-nícípío que a CAmara Municipal aprovou II eu san- eurvae.

I
rante li existência do lIoligo Distrito de Garuvs, ocu-ciono a seguinte leí: x x x pou por várias vezes o cargo de lntendente, foi Ve-Art. 10 - Fioa prorrogado por -mats 2 (dois) A recepção do Canal 3, da Coligadu de Blu reador eleito por Garuve à Câmara Municipal de Sãoanos o prazo eonstaate do art, 2.° da Lei n.O 265, menau IIslá pior a oada dia qUA pe saa. O (TV Pa- Frencteco do .5111, do qUill se desmembrou, e é umd. 27 de agosto de 1970; rsnã), Opelil- da prssenQa de um téonico nada me lider neto, pois o ar. Carlos Borges conhece lia diArt. 2.° - O inicio dli obra deverA se veri Ihorou. O 4 de Curitiba hã muito que despareoeu measões exalas das necessidades a das. poestbtltdeficar dentro do prazo de 60 (sessenta) dial conta- do tídeo. Esti na hora de alguem repor este ocn- des do Municipio que disla 42 qutlôrnetros de Oua-dOI da vlg6ncia delta lei; forto hodierno. rerube, 36 de Iolnvtlle e 83 de Curitiba, no ParaniÍArt. 3.° - Esta lei entrarA em vigor na data x x x Em Garuva já se pense em têrmos de Turismo.de Bua publíeação, revogadas as disposições em O Nabor Pires, da Barra Velha, tem demons- E com fundemenrede rllzão. A Petrobrés IIli já iniciouoontrário. '

trado lOS seus frequenladores que !'ponlo" SB oon- seus Irabalhos, procedendo uma radical melhorla nllPalácio da Prefeitura Municipal de Jarsguá quisia com atenção e produto! de qualidade, Os eetreda que demande ao lltorel, noredamenre i!s praiasdo Sul, em 27 d. fevereiro de 1973. últimos domingos do veraneio que se finda fizeram de II1Ipoá e Figueira. No quadro urbano 'dc Munici-Eugênio Strebe, Prefeito Munioipal ÍI Bua oaaa o ponlo preferido no forneoimenlo do pio de Garuva, a Pelrobras 'arrendou um I!!rreno porA prllsentii! lei·foi registrada e publicada nes· caDlarão abraçad.inho. 3 Gnos, inicialmenle, onde vai conslruir eacr.itorios,te Departamento de Expediente, EducaçAo e AssiM- x x x depositos e alojamenlos para aeus funcionárioa.tênoia Social, aOI 27 diaI do mes de fevereiro de Em FlorianópoIiI, o Conselho Estadual de Como cenlro agro· pecuário Oaruva é simplea_1973. Cultura, elegeu o' seu presidenle. n8 pessoa do .r. menle uma pOlêncla. Suas reservai do calcáreo eWaldemiro Bartei, Diretor Theobaldo Costa JamundA, sendo reeleito DO car- sllmbaqu{s ainda resislirão por muitos anos a expio
go d. vice-presidenle o jornaliata Guslavo Neus. ração.
AmboR prelendem a valorização' da cultura oatari O DER. do Paranli, provavelmenle, es Ie ano de
nense. 1973 concluirá o allfallamênto da eslrada no lerritorio

x x x .calarinense (Oaruva) em demlloda ii praia de Ouara·
O Del'. DslIanhol (Arena-SO) enlenda que a lubi! (42 quilômelros).

oaQa dege lU liberada e qUI! a proibição e o aeu
oontrole é anaorônico e eem' seD1ido. O então Pref.
Hans Gerhad Mayer, num doe SIlUi! ú·llimos 6Ioa foi
oficiar ao IBDF, solicitando ampliação da medida.
E agora?

x x x
Estets entre DÓS, ainda que rapidamente, a

Ora. Zila Rodrigulls Leiie, advogada com at'uação
no foro d. HaperDna RJ. Veio, ,iailou a8 àmiza
dei e lameDtou que ainda o 8sfalto não tenha ehe
glldo até Jar8guá, o município qlle mitis'crescil em
S. Catarina.

xxx
O carnaval,em Jar'agui dO Sul ainda não

consfguiu -reencontrar !le. Apesar de um esforço
conjugado e com salões cheIOS de foliões e boa
música, fallou a animação que SÓ' BS encomlb
qllando ·se fstá p-fparado para br,no�r à-la MODO.
Mas 9811lU à pena lsnhr.

x x x

Joinville completou. Gnlem, o lIeu 122 o aDIl de
fsndação. A cidade dos Príncipes oomemolou 000
di'gnamente o die 9 de março, desenvolvendo am

plo programa fes.tivo. Deslacou·se a E.xposição de
LEI N.O 409 Artisl86 JoinfilleDae!, ao lado do Museu do Samba' A instrução le081stica, pela importância d.

.

.

Abre Crédito Elpecial qui. IJ qUe se revesle, não pode ser negligenClllda n�m por
I!;ugênio Strebe, Prefeito Municipal de Jaraguá x x x quem II IIpresenla, nem por aqueles que lhe assim-

do Sul, Estado de Santa Oatarina, no U80 de Sl1as Em Brasília, Salvador Augusto G.lesso -Coa'· Iam o lema. Ocorre, freqU�nlemenle, infelizmenle e
atribuições:

.

.

ra.oy, 28 anOB, oailado, formou Ie em psicologia e por circunslânciol! de cuja análise nos abslemos aqui,Fllço,lIaber a todoi Oll habitantes dests monlou CODsultórlo Em aete meses apenoa 60lis'n- que ela se conslitui em verdadeiro Problema para o
Municlpio que a CAmara Municipal aprovou e eu Ills. Resolveu, enlão, vender cacho"ro quenle em Cl que a deve elaborar e em cerlo lormenlo p.rasanciono a seguinte lsi: oarr-ooinha, já tendo 10 pm oirculação, em frapco quanlos ii ouvem, sem, muitas vezes, esculá-Ia. em

Art. 1.0 _ Fica aberto por couta da dotaçAo progrello, IImbos os CIISOS. IS compreeusão e a ·boa vonlade
'4.1.1.0-25/208 Obras Públicas, os seguintes Créditos x x x devem sobrepor.l;e a evenlullis falhlls humllnas, pOiSEBpeciaie no valor de Or$ 5.364,00 (Cinco mil, A ComiFsão Pastoral da CNBB (Conferênoia do conrrário fácil seria provocar cer lOS aborrecimen·
trezentos. lIeSStmta e quatro éruzeiros). Nacional dOll Bispol do Brasil) lem como lema lOS perfeitamenle conlornáveis quando, acima de lU

§ 1.. - Abre Crédito Especial no valor de fundam.nlal da Campanha da F.'llterDidade 73 a do, prevalecem o esplrllo leonfslico e ii alenção do
Cr$ 4392,00 (Quatro mil trezentos e noventa e fraternidade e 8 libertação. Por iSlo a Quaresma companheirismo.
dois cruzeiros), destinado para "Salário Famllia" ellá a exigir a meditaçio Bobre Fralernidade como Qúanlo mais um Cl se senli; à von lade parada DivisA0 d. Pes.lOal, Departamento de Adminil libertação e salução.

expor o que pensa a re�peilo do leonismo, lanlotraçA0. x :x: x
mais condições lerá para demonslrllr sua .aulenlicida-§ 2,' - Abre· 'Crédito Especial no valor de 1)e tI a 18 de março transcorrerá a lemaDa de a re�peilo do assunlO que lhe inspirou II inslruCr,$ 972,00 (Novecentos e setenta e dois cruzeiros), do 130.0 anQ de fund8ção de PelT6polis. Adminis- ção leonislica. O simples falo de ler II 'maléria, be'mdestinado para "Salário Fami1ia" da Divisão Agro. traoão públioA, lojislas, indultriaiB, clubes de ser-
ou mal, Iilerária ou cllnheslramenle expoll., ouvidap�(luária do Departamento de Agricultura. tiços e jornalistas estio em franooll preparalivos alenlö ou di,,'rllidamenl�, se conslitui, Pli ra alguns. Art. l!.o - Esta Le�i entrará em vigor Da data p!lra� organização do programa d. festividad1ls. companheiros, algo monólono, uma rolina obrigaláde sua publicação, revogadas as disposições em

_-----------,------__, ria um ilem a maIs na agenda da ilssembléill, emcontrário.

POV'O 08S8nVolv'I'�O 8' p'OVO
.

LI'mp�O I prejuízo evidenle do 'senlido pleno de que deverill..aePrefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em
reveslir Ioda e qualquer inslrução leonlslica.·07 de março de 1973.

Eugênio S.trebe, Prefeito Municipal Certds alitudes, co�uns acerles Cell, podemA Presente Lei foi rtgistrada e publicada A' d l' d'd d degenerar em ambienle hOSlil, pois longe de deplorllrneste Departamento de Expediente, Educação e lU e a Impesa a Cl a e
a vergonha desllfiada, longe de acomodar se a humi�Assistência Social, aos 07 dias do mês de março utilizando os coletores de lixo Ihação suscitada, QUIllquer elemenlo do Clube poderá,de 1973.
se ferido em seu amor p'óprio, provo�ar_ situaçõesWaldemiro Bartei, Diretor aflilivas para decepção e exame de quem as provocou.

.

m"�-'(f)�_.o.(!I�' A despeito de quaisquer senões, saibamos res-D t E t
.

d DR·' 1 1\1 peilar II pessolI do nosso semelhanle. saibamos res-ocumen O X raVla O P. elDO do upa pa
-

. guardar o respeilo a nossos companheiros, para não
Para OS devidos fins de direito, faço público I II ADVOGADO It I ��I��r�:. que lamentar prováveis dell'cções em nosso.

que foi extraviado o "Carnet de pagamentos do J
l.N. P.S." pertencente a Hercilio Fernandes, pede- Escritório ao' lado da Prefeitura

CCll, vamos aferir nosso' compórlamenlo quan
se. o favor a quem encontrar devolver na reda- do da inslrução leonislica proferida por nossos co�

Á � legal! do Clube, aprendendo uma vez mail! II silÍbiação deste Jornal ou na Rua Procópio Gomes n. .

� JARAGU DO SUL
lição do não 'menos sabio ditado: "Não faQa a ou.344, Jaraguá doSul.. ,

1)0..- ..........,._��
; Irem o que não queres que Ie foçain a li".

Estad. III Sinla Cltarlol

Praf.itura Municipal da
. JarlDI� �I' Sul

O signo da Revolução, a imagem fisicil do pr!)
,resso, anima o desenvolvimenlo do antigo dislrito
de São João do Polmital, hoje Garuva, a árvore sil
veslre que deu o nome ii lerra.

LEI N.o 408
Autor.iza o Chefe do Executivo� Munioipal a
receber por doação uma área de terra sito
na Rua Jorge Czerniewioz, nesta cidade.

-

.

Eugênio Strebe, Prefeito Municipal de Jaraguádo Sul, Estado de' 'Slinta Catarina, 0.0 uso de suas
atribuições: .

Faço saber a todos os habitantes deste
MuniCípio que a CAmara Municipal aprovou e eu
8anciono a seguinte lei:.

. ...

Art. 1.8 - Fica o Chefs do Poder Executivo
autorizado a receber por doaçAo uma área de
terra contendo 175,25 m2., sito na rua 14, de
Waldemar Rocha, destinado para retificação de
�� . "====C�=iIDl IDl «It � O ln I) IDl § I

Leonística ••• Por que Desvlrtuá·la?Instrução
Art. 2.0 - E8ta lei entrará em vigor na data

de SUft publicaçAo, revogadas as dil!posiçõ es em
contrário.
,

Palácio da Pr�ftlÍturft Municipal de Jaraguádo Sul, em 07 de março de 1973. '

Eúgênio Strebe, Prefeito MuniCipalA Presente lei foi regiMtrada e publicada
nllte Departamento de Expediente. Educ8çAo e
Assistência Social, 80B 07 dias do mis de marçode 1973.

Waldemiro Bartei, Diretor

, CL Paulo Morettl
A inlltruçAo leonístiça aprs!entada nas .assem

bléiaa devel'ia deteJ'minar ..empre uma liçAo a
mais a ser extrafda do livro cio Leonismo Eis
cODBtitui uma contribuiçAo de cada CL ao Leonis
mo e é a l'xpressão de idéias própria!! sobre uma
filosofia que encerra. na sua ellsência, o prolon
gamento de um ideal legado à posteridade por
Melvin Jones. '

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


