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JARAGuA DO SUL

Fundado em 1876
Emancipado em 19S'

Quando
-

se tem Telhado de Vidro O O
A "Crônica da Cidade"'l devia aceitar I lisla do nau, quando os membros

serviu Jilara demonstrar jeito que está". Todos en da entldede debaterão as

que, quem se arvora em

lIenderam,
não verdade? suntos de lmportâncta re

julgador, geralmenIe ece- Alé os coleges. Temos lecionado com a Mirro· Re·
ba sendo julgado. nos esforçado em acer- gião."
Vejam como as coisas lar, tnlorrnendo com fide- A "Mirro", fica por coo

acontecem. O Xeto .(com Jidade o que se peese. Di· Ia do erro de imprensa,
"x" porque com "ch"?) ja- ficilmente ouvimos o gillo que quer dizer Micro. Mas
maia poderia supor (acer- cantar, sem saber onde. reunião da flDESC em

remos, colega"] ·.que cha .E: o que parece não Blumeneu. quando a lede
10 mesmo é ee Jog�r. pe acontecer ne casa dos co- é Joinville? Reunião das
dres na casa do VIZlDho, legas. Na edição do dia. 8, 13 Micro ·Regiões seria o

q�lIndo ae lern telhado de
a mesma da gozacão, na correto; �olfcia reveladora,

VIdro. Ia. página, oe confrades sern dúvída.

Dentro das limitações estampam uma nottele

re-I ouvir.am
cantar o galo

que nos cercam, pensamos veledora e que precisa de e não sabem onde. Vejl,
trensmntr as mensagens advinhador. A informação: colega Xato, como a gen
Nisso olé os colegas con "Por outro lado, haverá

l
te atinge oa demals cole-

cordam quando admilem reunião da flDESC, ho gas, sem querer. . -

que "aliás a COTESC não je e amanhã, em Blume- É m e I h o r comunicar,

figura o Brasil entre os países
(em primeiro lugar) que maior índice
de desaslres rodoviários apresenlo.
E, denlro do Brasil, o ESlado de
Sanla Call1rioa em primeiro lugar,
relalivamenle: em 1972 regislrou S. "Em toda a parte, ha umpre
Clllarina 1.1"32 acidenlesae Irânsito, alguém que preoisa de você. Uma
80 mOrlos e 385 gravemente feriáos, pahnrs"um gesto,· uma opórtuni
.mutilados ou esrropiados. (J)ar-li

.

um da'dll'j' uma aj-uda�-à8"""vez'e!Í"'é- o cO'"

Eslado 'confed2rado que IIIOrO se or- meQo da hbartaQão para o 81U

gulha de leu índice de contribuinle próximo. Liberte· se do seu egoÍ8mo
enlre os dez maiores, - a eslatfsliclI 8 faça alguma ooisa pelos outro•.

confran!!,e. E muito. Partioipe da Campanha da Frater-
,

- x - Ilidade. O egoísmo esora'iza, o

Den t r e o Quadro . de-Trabalho amor liberta."
elaborado pelo Prefeito Prof. Eu!!,ênio - x -

SIrebe, cooslata se I a m I> é m um. O Sindicato dos Empregados
sensivei melhoria 'da iluminação pú· no Coméroio de Joinville eati tra
blica. Conlatos com a aha direção tando desde já da program1u,)ão do
da Celeac já eSlão, sendo man lidos Dia 1.° de Maio. Entre Doonteoi-
pelo novo governador jaragullense, mentos sooiais, 'sportivoR e recrea-

- x - tivos, haverá pale.tras e oonferêo·
Em apenas quarenla foi sele dillS oiae alusivas 80 Dia do Trabalho.

de novo governo municipal, já se - x -

perfile, com nitidez c.rescenle, o plano O Coordenador de sistema de
de Irabalho do novo governo: incum· tributação informa qd'e o valor do
biu·se pessoalmenle do Cenlro de dolar fisoal para o p.eríodo de 1.°

Informllções Turíslicas, o sr. 'João a 31 de março oorrenle, foi lixado
Lúcio da COSIa, Vice·Prefeiro. que em C, $ 6215.
eslá -sendo conslruido na Av. Gelúlio - x -

Vargas. Acontece, enlrelanlo, que· o Um ·surlo de gripe {'slá alingindo
Vice-Prefeito não está nada satisfeilo a populsQão de Maoeió, Alagaa9,
com II morosidade dos Irabalhos onde oeroa de 30% da população
confilldos à firma empreiteira. , já foi contaminada pela doença:

- x - ,aoina oontra a gripe e vitamina C
A Rádio Jaraguá vem de adquirir já foram enviadlll pelo Ministério

novo Iransmissor com 250 Walls, em da Saúde.
lubstiluiçlio 110 arquaico, de 100Walls. - x -

Com essa melhoria vai poder iii 08 'ereadore. da Join,iIle
Emissora 10cIIl alender inelhor a sua reoonheceram oficialinenla que
missão informafiva sobreludo Dum estão fazendo "indic3çõea em ex·
perf�iro enlrosamenlo de política de OB880". Vão mudar para mllhor.
comunicação com a sociedade, a _

ecónomia, o governo de jaraguá do
Sul.

-x-

A Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul vai iniciar a sua campanha
"Pró-Biblioleca Municipal": encami·
nhe lambém voce sua doação em

livrol ou revislas para a Biblio
leca; milhares de .estudanles princi
palmenle, lhe ficarlio graIos. Evoce,
pessollimenle, conlribuirá para maior
indice de cullurl de noslila. lerra e

Sua 2'enle.
-x-

O Serviço Sanilário deve olhar
com maior riror os falos conlrários
às Posluras Municipllis, infringindo
as: a persislêncill de pocilgas nó
centro da cidade!

-x-

A Unilio dos Escoleiros do Bra
Iii, região de Joinville, mllrcou reu·

LEIA

trenemltíndo mal, pense
mos, do que comunicar,
niio Iransmili"ndo nede, co
legas. Por ouvir dizer, já
era.
No mesmo arligo, o vi

zinho municipio passa a

eherner se de SGHOERDER.
Neda irrila male do que
assassinar um nome, que
pode não constar do di
cionário do colega Xaro,
mas que conste de Iodos
os mapas do Brasil.
E no artigo da SC-80

li Construtora Aslo fica
com "s", colega? Em ler
ra de gente de origem e

genie, jem que se edeptar
ou vai ler que canrer em

outra fr�guesia. Picar em

rempo de· essesslueto é
que não da pé (ecerremos,
colega - no pé?). Quanto
ao cepítulo (também acer
temos no -pí-?) da bio
blíoteea, não devia haver
ranre maldade na nOlícia.
O Xato, que se afirma

já assessorou o ex-prefei
lo, deve ler lido conheci
menlo da regulamenlação.
É um imprt'sso padroni
zado, elllborllqo pelo IBAM
- Ineliluro Brasileiro de
Adfulnísrrllçã·o Municipal,
com ·sede no Rio de Ja
neiro, a quem deveria di
rigir a critica e não o fez,
preferindo sacrificar o po
bre· do ""retelsor de con·

labilidade, de quem se

exige deve apresenlar di
ploma de licencialura em

português. Mllldade que
só se explica peJo falo de
não mais meIer o seu be
delho nlls coisas púpliclls
do. municípiO. Algo de
complexo,. IIchamos. Ou
de frusJração, se assim
quizerem.
Por isso mesmo volta

mos a afirmar que chato,
mu chlllo mesmo, colega
XIIIO, é illirar pedras na

cllsa do vizinho, quando
se tem lelhado de vidro.

Recadinho do "People
Times".

nião ordinária pa�a � proximo dia
24, sáblldo, Dlr-Associ'IIÇão Comercilll
e Induslrial daquela cidade vizinha.

-x-

- x ._-

O Prefeito de Jaraguá do
Sul eslá oonsolidando um moderno
Serviço de Informações (Relações
Públioas) para divulgar oa S8US

trabalhos e para o qu� oonta oom

a oolaboração da imprensa esorita
e falada da cidade.

Jl,ávio
Cavalcanti
suspenso
Medida 'oficial, do go

vêrno, qut! está mere
cendo os aplausos de
todos os brasileiros bem
formados, é esta que
suspendeu o programa tv
"Flávio Cavaloanti" por
60 dias. Devia é acabar
de Tez com imundícies
como 8ssa8 atirada. pa·
ra dentro dos lares bra
sileirol.- O retorno do
programa Flavio CavaI
canti; no "estilo" até a

gora apresentados, é mais
que é improvave!. Muite

,================ bem, Presidente Médieil

-x-

"Somol ainda uma sooiedade
que não se instrui,· que não lê o

sufioiente. Somos uni povo que lIe

educa pIlo que vê. Como Iodos 08

po,os sentimentais, incrédulos e

imallinati'os, pealimillas e derro
tistas, o brasileiro tem a tendenoia
de se render pelo argumenlo, leva'
do pela imagem da TV qUi desem·

penha, por iS8o, em nosso País,
iunção da maia alta Íll!pcirlância:'
(Clo,is StenzeI, da Areria).

FRITZ=
Llme colsa deu gôol, o dade se orgulha; d_e seus

DOSIIO "ligua beute, Oover motorletes profissionais;
nador": lá Da Ilha Ilceram temer um laxi equí é uma
sabendo (e quem não sa salisfaçiio; prima,;se pell
bla tique sabendo) que educação que vale por
nós aqui" pelo Irepocü não "urna relações públicas"
somos "humildes colônos que muito recomenda a

que se bota em segundo noese cidade. Parabens,·
plano". Nós aqui trebalhe- Ponlos de Taxi, perabens! .

mos, damos duro, e nada - - - "O Frilz" foi ao
mais queremos do que a Cine ne 2a. feira. Um
retrtbulção a essa nossa econrectrnenro, "vos" con

contributção pare os co- 101 GOSIOU da tele, Iormí
Ires do Esrado. Tá falado. daveJ mesmo! Só saiu com
- - - Um "chato' dos os fundilhos meio doidos
nossos confrades lá da pelo aseento Ião durinho...
RUII Ängelo Piazetl eslá, Imagineml o Brösil em
ou procurando cartaz às primeiro lugar no mundo
nossas custes ou se esté em acidentes de Iráfego.
merendo a bêsta, Pode es E, imaginem (I) Sinla Ca- I

colher: pelo dedo se co- tarine .ern primeiro lugar'
nhece o anão metido a gi no Braaasssiiil! Crédo!
ganle; nós cá lemos algu- Excomungo. s a I a n II z!
ma coisa Drá ensinar so' - - - O Prefeito �Ire
bre étice profissional. "ao be não dá por menos: das
envez" de enlrarmos no 7 horas da matina já lá lá
mérito dos maldlzentes na Prefeitura. D e v a 8' ii r,
eroüsstcnets, ' frusrredoa "alcaide", devagar! - - -

ou recalcados. - - - Que Melhor decisão ,Dão pode-
é mais imporlanle: umll ria rer o Prefeito em' esco
vitória do Vasco ou o Iher o economista Schmö
crescenle cuslo de vida? ckel par.: ass.essorameolo
- - - Já houve Caroa jurídico.
VIII em Jarall'uá do �ul, Que Iria adminislralivo,
moço. E ,dos bona, dos ó ienles: $Irebol, da Co·sl.
melhores. Básla dizér que e ·Sch-móeckel!· O e c i ([ a,
chegava I alrair foliões Prefeito, decida! .:.... O que
de Joinville e Blumenau, não recomenda a lerrinha
lá? Informações concrelas é a arrecadação lá· do só
você pode Itr com o Im i- brio edifício da Marechal,
go Chico Fibcher, o vete- a Prefeitura: uns mixuru
rano meslre de música, lá <:ados 5 m Ihões prá alen
filado? -. - - O pes· der o município - Quando
quisador da história jdro· acidlIde receber a impllln
guaense, sr. Emílio Silva, lação arborizado.ra, vai ser
em demorado e n c o n I r o uma beleza. - O "chalo"�
com o escritor Auguslo lu levas "acento" no "as
Sylvio Prodoehl, domingo senlo" ou 1I'0slas de um

passado. na cesa desIe. "assenlo" DO "acenlo". Prá
Vamol! ler novidades pro modo de não Ie incomodar:
Cenlenário? - -...;;, Que- "o louro do-ferdinando"
ria eu chamar a alenção (da modinha) virou boi?
do "alcaide" para uma TanIa faz "envez", fIlhote,
melhoria na i1umineção como "invéz" ou "em vez",
públic.8; desnecessário: o E o Udo af, o jornalisla,
Prefeilo já lá cuidando Ie poderia dar umas luli
dilso. Barralimpal :..._ - -. nhas de "como aconlecem
Dá gOllo de se ver diaria- gatos·e· paaleil 1111 impren'
menle, pela mIllina, cedi sa". Volle, querendo filhi
nho, o Vice-Prefeito sr. nho, que priÍ mim será
João Lúcio dá CosIa lá umll gozação, lá fallldo?
na Av. Gelúlio Vargas; li Ou que re,lI mais uma

po Siio Tomé: lá lá prá "promoçliozinha"? Dou'!'a,
ver se a conslrução do de grtlçll; dá as caras que
Cenlro Turfslico vai ou IIS receberás baralas. Re·
não vai. E pelll cara feia ceberáa, se quizeres, com
do "vice alcaide", êle não "assento" no "acênlo" ou
lá nada salisfeito. - - - com "assenlo'! no "acen
De uma COiSi II nossa ci, 10", Vai doer muito � ?

.

Magis*ério
Deprimido
Oausou alarme, em to- em Brasllia, com pós-gra

do o paía, o oa80 do pro· duação no estrangeiro, se
fessor (curso primário) vio obrigado a fechar seu
que, para poder garantir consultório e renunoiar
a continuidade ãe seus tambémà oadeira que línha
estudos na Faouldade, Ie exercendo como professor.
viu obrigado a renunciar de Motivo; iQsufieiente de
ao magistério primário, salário para a lua Bubsia
onde figurava na ativa, teneia. Esse professor, de
para garsntir o salário 29 sn08, oasado, em ves
Gomo . engraxate.(E pro de montsr uma osdeira de
TOU que, como engraxate, engrlxate, se decidiu por u••
laturamuitomais do que co- carrooinha· d. -cachorro
mo professor primário,) quente. E também provou:
Outro caso surge agora: ganha muito mais.
professor de Psioologia,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jaragtiá do Sul - S. Catarina

<:>_c:::::ao:::::ac:::::ac:::::::.c:::::a

C·'" M
..

I d S;d Informativo ACARESC
M U'O A 5 omlssao

;

ußlClpa e �u e Professores em Treinamento
L:;::�:;a:' �:::::n�;::s, de Jaragua do Sul" reunIU-se 'em [araguá do Sul,
Kakíseiros, Macieiras, Ja- A Oomíssãe de Saúd'e realizou Bua primeira Prctesaorea Municipais ti Estaduais, reuniram,
botícabeiras, ato. Roseiras reunião do corrente ano, no dia 01/03/73 tende por S8, dia 12/3/73, a partir das 13,30 hs., no Colégio
Dahlias, Camélias, Ooni- local e Oolêgio Säe Luís. São Luis, ein treinamento de Educação Alimentar
feras, Palmeiras, etc" etc, Os assuntos de maior interesse tratados na e S8nitári�, minilltrado pela Extensienista da Aca.reunião foram: material para o peste de Saúde

resc, Márcia Lehmkühl. '

doado pela UNICEF, através da ACARESC. Neste Na oportunidade, contou-se com a presençamaterial consta: do Sr. Doleídío M'enel, Inspetor du E8colas Muni-
I, Esterilizador de instrumentes, 1 Pinça para cípaís de Jaraguä do Sul que manifesteu seu apoiomaterial esterilizade, 1 Cuba de aço ínoxídävel com ao Serviço de Extensão Rural junte às Escolas.

tampa. 3 Pinças de Kocher '(15cm), 5 Seringas de A Acarese no setor de Eeonomía Doméstica,5 oc, � Seringas de 10 ec, 3 cai�as de agulhas pa- planejou vários treinamentos para capacltação de
�a sermga (12 cada), 1.LamparlDa a ãlcool, ! �on protessoees para o ano de 1973, tendo por objetí,[unto d� tubos de ,ens�lO, 3 Ter�emetros ChDICO�, vo, unir as fôrças cem escolas. professores e es,
1 bandeja ds aço 'n<?xldá,el, 1 te8e�ra de ponta fi- colares, para amenizar o alto indice de delícíên
na, 1 caixa de pohtileno par a ,aCIDBS, 1 tambor elas sanitárias e alimentares do meio rural [ara,
para esterilizar gaze, 1 balança para bebe, 1 fogão guaense.
a gaz cem uma boca, 1 garrote. Foram abordados vários assuntos no treina-

Fotentregue dia 21/03/73 às 11,15 h no posto manto já e�etuade, entre êles:
de Saúde, pela Comissão de Saúde. Origem dos alimentoa

Eleição de novo coordenador Grupos de alimentos

Depois de "riOi! debates chegou-se a conclu Saúde
são de qlle a coordenação ficará a cargo do Prof. Higiene Pesseal
Eugênio Strebe, Prefeito Municipal. Este por sua Clubes agríeolas, com grupos de estudos,
,ez convidará um asseasor que ficará como ,ice ende os protessores reuaíram-se dando suas su-

coordenador. I gestões sôbre a formação de Clulles Agricolas em

Plano de trabalho: suas escolaa, dinamizando e motivande desta .Ior-
ma, es [ovens escolares, para uma partícípação
e participação mais concreta junto a escolas.

Houve a participação de 25 professores de
v-árias escolas do munlcípío, abaixo relacionados:

Maria Inês Trentini, Elvira Mueller, Lera Boc
kor, Díncrä Maria Gabriel, Adelaide Salomen, Edel
traud Reimer, Terezinha Spézia, Lilian Blanck, Ta
ci Pallís, Mirna Olinger Ribeiro, Eliane Maluta, Ce.
cilia Marquardt, Leri Lawin, Maria Fral}cescki, Eli

pa-, zabetha Erschinger, Fidélia Lenzi Dias, Amazilda
Lenzi, Maria Aurélia Alkini Lenzi, IrJpa da Silvei
ra, Evalde da Silveira, Altine Mario Bortolini,
Fau8tino Bertolini, Lino Floriani, Ana Ivete Brida-
reli, Lydia Bortoleti.

,

Para es próximos meses, estamos programan
de mais treinamentos para prDfessôres nos preje
tes de Educação Alimentar e Sanitária.

•
Márcia Lehmkuhl

Exten8ienista Deméstica Rural da Acaresc

PEÇAM CATÁLOGO
ILUSTRADO,

Leopoldo Seidel
- CORUPÃ -

_' SOCIAIS,

Dia 20 �

� A sra. DDrothea
Mielke MoeIler;
- o sr. Inecêncio Sil

va;
,

- a sra. 'Cecilia, 8S

posa do Sf. Al"no Benet f'
,

dta; Edital n. 8049 de 13/3/73 Comenta se requenlemente no mtener e

município, quande das reuniõee .organizadas. que� o sr. José Watzke; Almirio Spezia 8 ,erminese não existe nes animais
� e sr. Edgar Piazera, Vliltrude8 Picooli Alguns criaderel chegam a desafiar, e técnico

em Rio de Sul;
,

Ele, brasile ire, solteiro, e tentam provar este conceitll, mail perém com o
- a sr. Milda F. Schü- .operario, natural de Luiz tempe, concluem que eatão errados. A 2 anei atraz,tzer; Alves, neste Estado, do· quande da chegada de Médico Velerinárie da ACA-
- a sra. Araci Winter micili.ade e residente em RESC em Jaraguá do Sul, es ebslácules, as, dificulSchmidl. à rua João Air08o, nesta dades eram muiro maiores, heje graças ae seu Ira

cidade, filho de Hercilio billho em ddesll sanilá�ill animal, diversos criaderls
Spezia' ti de Maria Ma- já seguem um esquema lécnico de .:onlrole de ver·
daleD& Spezia. minose,
Ela, brasileira, selteira, Para ser mais objlZlivo, vames relacienar alguns

industriaria natural de'deI prejufzos prevocados pela verminoae:
Jaraguá do -Sul, demici 1. Emagrecimenlo, podendo apresenlar desde os
liada fi residente em primeires Irin Ia dias de vida,
Trlls Ries do Sul, neste '2. Anemia pela exploraçijo de slInjlue pelos ver·

distrito, filha de Rainel- meso
de Piceoli e de Elizabu- 3. Fraqueza
ta Schwartz Piecoli. 4. Diarréia

õ. Papeira
,

6. Os IInimais ficam barrigudes pois apresenlam
IIpenas pele e osse8, sendo pequena a quanJ,idade dIZ

Aniversários
Fazem anos hoje
- O sr. Augusto Sil

vio Prodöhl, [ornalísta,
nesta cidade;
- a j o vem Cleíde

Syrlene Gonçalves, nes
ta cidade.

Fazem anos amanhã

- A 8 r A. Carmen
Boessler Hoefner, em Cu
ritiba;
- a sra. Yolanda Ni

coluzzi Motta;
� o sr. Hanz Beier,

Desta cidade,
- e sr. Walmir Jeio

Medeire8�' __

,

� o IIr. Waldir Fodi,
em Rio Molha; '\

- a srta. Edit Haffe
�ann.

Dia 19

- O sr. Alfrede -Lan
'ge, em -Corupá;

- e sr. RenatD Jesé
Wunderlich, em Jeinville,

e sr. JDãe Carlos Lan
rce, em Corupá;

- o sr. Jesé Bruner,
em Bela Villta do Parais�
PR;
- Ia sra. Vva.' Etelca

Gatcher, em Jaraguazi-
Jlho; ,

...:. o sr. Paulo RDland
Unger, em JDinville.

Dia 21

- O sr.:Frederico EI,
ling.�, em' Blumenau;
- o sr. MaDuel Hen

rique Karan, em Curiti
bll.

Dia 22

....:. A sra. Nair Elza
Harbs Casuli, em Fez
de Igu8ssú; ,

- e j e vem Regerio
Leewen;
- e sr. Roberto Kei

ser.

Registro Civil
Aurea MülIeD Grubba, Oficial
do Registro CivIl do I. Dis
trito da (lomarca de Jaragui
do Sul, Estado de Santa

Catarina, Bra_il.
F8�' Saber que eompareee
ram Ba cartório exibindo 08
documentos exigidos pela lei
afim de se habIHtarem para

casar-se

Edital n. 8047 de 1.'/3/73
Darci Pereira e

Darci Cristofolini

Ele, brasileiro, solteiro,
operarío, . natural de Ja
raguá do Sul, domicilia
do e re8idente em Vila
Lenzi, neste distrite, fj,
lhe de BernardIno Perei-
ra e de Anastacia Petry
Pereira. '

'

Ela, brasileira, solteira,
industriaria. na8cida em

Dr. Pedrinho, ne8te Es
tado, domiciliada e resi-
'dente em Vila Lenzi,
nellte distrite, filha de
Arduino CristDfolini e de
Letezia Cristefolini.

Edital n. 8.Q48 de 9/3/73
Valdir Marie Jacemjni e

Alminda Bachmaun

Ele, brasihiire, solteiro,
operaria, natural de Join
ville, neste Estade, domi
ciliade e rl!8ideilte em

Morro da Boa Vista, nei!
te distrito, filhe de Fran
CiSCD Jacemini e de Jgnez
Jacomini.
Ela, brasileira, solteira,

industriaria, natural de
Jaraguá de Sul, demiei
liada e residente em Ri
beirão Molha, neste dis
trito, filha de Albano Ro
berte Bachmann e de
EmiliaTeceila Bachmann,

E para que chegue ao co
nhecimento de todos mandei
passar o presente edital que
ser' publ1cado pela imprensa
e em cartório oade será
afixado durante 15 dias. Se
algaém 80uber de algum im
pedimento acuse-o para os
fins legais;
AUREA MüLLER GRUBBA

Oficial

Dia 23

� O sr. Alfrede Me-
ser, em Pemerode; ,

- a sra. Marta, espo-
sa dD sr. Antenio Pedri;

:--,.....----.----.....

- 8 sra. Hertha Hens. "Correio do Povo"
ehel Marquardt, em Join- um Jornal
ville; a Serviço do Povo
- a jovemMarli Halse; :- -:

SABADO - 17-03-73 PÁGINA 2

Â mesma comisãe fará plane da Samana da
Saúde.

Resultados do trabalho:

Várias Ingestões foram apresentadas e anota
das e plano 8eri elaborado pela sub eomissão de
planejamento assim forme'da:

Euclides Emmendörfar, João Prim, Dolcídío
Menel. Dr. Renaide Webster, Polônia Martins, Már
cia Lehmkuhl, Irmã Julita, Irmão Alcídio Schmidt,
Olga Maycher, Pastor Hans Spring, Membres da
Rádio Jaraguá, Membres de jernal.

A reuniãe de planejamento está matcada
ra o dia 9/03/73, às 15 h ne colégio Sio Luís.

Semana da Saúde:

Foi ,apresentade Um!! parte dá, resultados de
trabalhos de 69 a 72 cenferme, quadre abaixe.

Situação Sanitária
Privada com fe8sa

1969 1972
35% < 62%

Indice de ,erminose
1969 1972
96% 92%

Nova reunião:
Foi marcada" para o final de mês pllra apre

sentar em plenárie os planos 'de trab,alhe e Semana
da Saúde bem como distribuir tarefas.

'

Participantes:
Hans Gerhard Mayer, Irmão Alcidie Schmidl,

Afonie Fratlzner, Irmã Juliie, Carmem BreithauD�,
Eugênie Strebe, jeâo Lúcie da Costa. Dolcídi<1'Me
nel, Jeãe Prim, Sueli Maurissen8, Dr. Ronaldo
Webster, José GonQalves de Oliveira, Olga Maycher,
Pastor Hans Spring, Euclides Emmendorfer, Pelônia
Martins, MArcia Lehmkuhl

�=Co=hma �®�.
Lions Jaraguá-Centro Elege Nova Diretoria

CL Paulo Morettl

No últime dia 01 de marçe, o Lionl Olube
Jaraguá· Centre elegeu 8ua nova direteria para •

gestão 73/74. Em assembléia geral realizada na da
ta acima, por aclamação, feram 'indicadDs os Ile

guinte8 CCLL para Di! diver80s cargos de- direto
ria:
Ex presidente·imediato: José Gonçalves de Oliveira
Presidente: RDlando Jahnke
1." Vice-pre8idente: AIde Piazera
2,0 Vice pl'esidente: Rubens NicDluzzi
3,0 Vice presidente: Mouss8 NacH
1.0 Secretário: José Bahia
2,· Secretário: Osmar Vailatti
1.0 Tesoureiro: Sigmar Lucht
2.° Tesoureiro: Harry Buske
Direter Social: Jamiro Wiest
Direter Animador: Ilson Bastos
Vogal per um ano:' Guida Ga8cho
Vegal por um ano: J08é Marchi
Vogal por deis anos:. Hareldo Ristow
VDgal por dois anos: 'Adolar Jark

"

Verminose dos Bovinos

bficina de consertos de
Radiadora.

de

WALTER KUMSCH LIES
Rua 36 - Jesé Emmendörfer, 1734

�==========�========================

Documento Extraviado
Para os devidos fins de direito, faço púJjIico

que foi extraviado o "Carnet de pagamentos do
I.N.P.S." pertencente a HercjIio Fernandes, pede
se o favor a quem encontrar devolver na reda
ção deste Jornal ou na Rua Procópio Gomes n.

344, Jaraguá do Sul.

carne,.

7. Animais IrisIes e não comem
8, Nas vacas adulras há uma baixa produ9ão

leileira não chegande a preduzir fiem 30% da 8ua ca

pacidade.
Bm sfntese seria: perda de pese, baixa predu

çãe leileira e morle. Pllra evilar es Ie problema só há
um caminho a ser,lemado que é o Iralamenlo técni
co.

mífugo It a parlir da! devem ser Iralados -ledes os
animais de 4 em 4 meses. \'

Bm caso de dúvidas os inle8essades pederãe
dirigir·se ao escriJórie Local da ACARESC e falar
com o Médico Velerinárie para o seu esclarecimenle,
e agindo assim estará eviJando que .01 vermes, sejam
sócios de sua criação.

Evaldo .spricigo, Méd. Vel. da ACARESC

Bsle Iralamenlo é IIssim dislribuido:
Os leroeires devem ser Iràlados cem 30 e cem

75 dillS, podendo variar de t a fi dias a mais ou

II menos.
- -

Com 4 meses devem receber li 3 a dese de ver-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Juaguá do Sul, 07 de março de 1973
A PIRETORIA

Balanço Geral, encerrado em,
3 t de dezembro de t 972

AT I VO

D1sponivel
Caixa e banooa

Reallzúrel
Mercadorias, crlaçAo e lavoura, almolliarlfado,
combustiveis e: oieos, material de fabricaçlo,
embalagem e rótulos, fraacos e caixas para
chocoleite, adiantamentos a fornecedorea, dupli
catas a receber, devedores diversos, obrigações
reajo do tesouro nacional, Banco Bradesco de
Investimentos 8.A.

Imobilizações Técnicas
Máquinaa e Instalações, móveis e utensilios,
semoventes, veículos da firma, terrenos, prédios
e benfei�ori88, casas residenciais para emprega
dos - valor original e reavaliado

Imobilizações flnanoel!8S
Investimentos no Fundese, investimentos na Su
dene, investimentos na Sudepe, obriga�ões da
BIetrobrás, Embraer, Embratur, Reflorestamento,
Bco. Nacional de Desenv. Economico Adicional
Lei nQ 1471/61, ações de outras empresas

Resultados Pendenles
Seguros a Apropriar

Contas de Compenslçiio
Banco. c/c:lbrança, c/eobrança representantea,
carteira de cobranças, contratos de _seguros,
açõe. caucionada�

81.426,18

•
458.528,9%

1.011.186,19

74.618,13

67,48

1611.274,02
1.735.085,87

PASSIVO

Ellgivel
Dividendos a Pagar s/ações preferenciais, for
necedores diversos, fornecedores de leite, c/o
dirigentes, c/c representantes, obrigações flscaia,
contas a pagar, ordenados a pagar
lio Elllilei ,

Capital registrado, fundo de indenizações traba
lhistas, fundo de reajo obrlg. do tesouro nacional,
fundo de reaj. obrlg. da Crefiél S.A.,.Fundo de
depreciações de máquinas e Instalações, móveis
e utensllios, s;emoventes, veiculos da firma,
prédios e benfeitorias s/valor original e reava

Uados, fundo das correções monetárias, fundo
das correções dali depreciações. provisAo para
devedores duvidolOS, reaerva para Manut. do
capital de giro, reserva legal, reserva especial

Coalas de Compensaçio
DupUcatas em cobrança, duplicatas em carteira,
seguros contratados, cauçlo da diretoria

212.549,58

1.367.%62,27

155.274,02
1.795.085,97

Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 1972
Edeltraut B. Gumz, Diretora Preso - cpf 066570959

Arthur G. q. Gumz, Diretor Comercial- cpf 004354579
. . Relnz Bartei, Diretor Seeretario - cpf 103941609

Arthur G. G. Gumz, Contador Registrado no

crcsc sob n. 0837 - cpf 0043D4579

Demonstração da conta de "Lucros' e Perdàs"
Em 31 de Dezembro de 1972

DÉBITO
A Mercadorias. Criação e Lavoura, Almoxarifa
do, Combustivels e aleos, Material de Fabri
cação, Embalagem e Rótulos, Frascós e Caixas
P/Chocoleite, Compras, Baixa de Bens, Des
pesas Gerais, Fundo de Depreciação, Fundo
de Depreciação s/Valores da Reavaliação, Di
videndos a Pagar s/Ações Preferenciais, Pro
visão p/Devedores Duvidosos (formação),' Re-
serva p/Manutenção do Capital de Giro, Re-
•erva Especial, Reserva Legal .

CRÉDITO
De Mercadorias, Criação e Lavoura, Almoxari-

,

fado, Combustíveis e Oleos, Material de Fabri
cação, Embalagem e Rótulo"; Frascos e Calxas
P/Chocolelte, Vendas, Receitas Complementa-
res Produção Própria Criação e Lavoura, Pro
visão p/Devedores Duvido.os (reversão)

Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 1972

2.121.190,97

2.121.190,97

Edelt).'aut B. Gumz. Dir. Presidente
cpf 066570.989

Arthur. G. G. Gumz, Dir. Comercial
cpf 004354579

Heinz Bartei, Diretor Secretário
cpf 103941509

ArtlÍur G. G; Gumz, Contador
Registrado no CRCSC sob n.o 0837

cpf 004354579

Parecer do Conselho Fiscal
...

Os abaixo auinados,' membros efetivos do Conselho
.,scal de Gumz Irmãol So A� Ind. Com.• Agric., tendo pro
cedido o exame do Balanço Geral, demonstração da Conta de
lucrol e perdas e demais contaI, relativas ao exerclcio encer

rtado em 31 de dezembro de 1972, declaram "ter encontrado
Udo na maia perfeita ordem, pelO que são de parecer, que

Obi referidos documentos merecem seraprovadol pela Assem-
léla Gersl Ordinária.

Jarag�á do Sul, 07 de março de 1973

Ildo Domingos Vargas, cpf 019546609
Rolando Jahnke, cpf 004352289

Otvin Klehm, cpf 077043809
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Fecularia Rio Molha S. A.
Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação
Pela presente Iíeam ccnvldedoa oe senhores

acio.islas desta socledede a comparecerem à alisem
bléia gerilI ordin6ria II reillizilr-se no dill 30 de abril
de 1973, pelas 14 horas, na sede locial, a fim de
deliberarem. sobre II seguinte: Ordem do Dia,

I.} Discussão e IIprovação dô balanço, demons
tração de lucros e perdas, relalõrio da diretoria e

plirecer do conselho fiscal, referenle ao exercfcio en

cerrado em 30 de dézembro de 1972;
2.0) Eleição do conselho fiscal;
3 o) Assuntos de inlerelse social,
Acham se a disposição dos slnHores acionislas,

nll sede social sita na rua Domiggos da Nova, 102,
os documeolos a que se refere o arl. 99 do decrelo
lei n.O 2.627, de '26 de selembro de 1940.

jaraguá do Sul, 29 da jdneiro de 1973 '

_Adolfo Anlonio Emmendoerfer, Direlor Gerente
cpf 004360469/20

Raimundo Adolfo Emmendoerfer Direlor Técnico
•

-
- .

cpf 004368809/34
Assembléia Geral Extraordinária

.

Gumz Irmãos S.A. Edital de Praça
I d• t

.

Pé' A' I
o Doutor Alcides dos SantoB Aguiar, Jniz de Direito da

. n us na, "am reio e gncu tura Comaroa de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na
forma da lei, etc.

C.G.C.M.f.: 84430636/001 FAZ SABER a todos 08 que o presente edital de pra-

R I
oa, com o prazo de vinte (20) dias virem ou dele conheclmen-

e atório da Diretoria to' tiverem e iuteressar pOisa que hão de ser anematados

Senhores Acionistas: por quem mata der e maior lanee oterecer, em frente às

Cumprindo as determinações legais e estatutárias, te" portas do Edlflcio do Forum, acima do preço da avaliaçAo,
mos o prazer de apresentar e submeter à apreciação dos Se- reduzido em 20%. no dia 26 de março próximo vindouro.

nhores Acíonístas, o Balanço Geral e a Demonstração da Con- às 10 horas. em bens penhorados à Ilrma CONSTRUTORA

ta de Lucros e Perdas, relativas ao exercício encerrado em
HEWOKRA LTDA. (Massa FaUda), nas ações executivas

31 de dezembro de 1972.·
., Fiacais n.o 5.794 e 5.789, em que é exequente a FAZENDA

Para quaisquer esclarecimentos, que acharem necessá-
NACIONAL e Estadual, a Begutr descrímínados;

rio, estamos à disposição dos S,mhores Acionista. na sede.
. 1.0) - Um terreno, não edllicado, sito neste Munlclplo,

social.
à rua Francisco Fischer, com a área de 2.133 ma, tazendo fren
te na rua Francisco Fischer com 80m, travessão des tundas
com 3 Unhas, medindo uma 21 m, outra 28 m e outra 9m,
extremando de um lado com terras de Renato Kaiser e Ver
gfllo Píeollí, com 77,20 m e de outro lado com terras de JoAo
Wiest Junior e Julio Piazera com &4 m, devidamente regis
trado sob ·n.o 82.Cl97, às fia. 142. do Livro S-Q, avaliado em

CrS 15.000;00;
Z.O) - Um t.rreno, situado neste Municlpio. sito à Av.

Mal. Deodoro da Fonseca, com a àrea de 2.167 mZ, edifica
do com um prédio de alvenaria. fazendo frente na Av.
Mal. Deodoro da Fonseca, com 2Z m, travessão do. fundos
com 3 Unhas medindo. uma:U m, outra com 23 m e outra
com 9 m, extremando de um iado com terras de LeopoldO
Grubba, com 93 m, e de ·outro lado com terras de Orlando
Bernardino da Silva, com 25 m, 8 m e com Ua Schneider
oom 9 m e VergiUo PicolU com S5,80 m, devidamente regte
trado no Cartório de Registro de Imóveis desta Camarca,
lob n,o 3%.697, 11s. 142, Livro 3-Q, avaliado em Cri 800.000,00.

.

Assim serAo OI referidos bens arrematados por quem
mais der e maior lance oferecer, em .eguuda praça. pelo
preço da avaUação. reduzido em 20%, podendo ditos bens
aerem examinados por quem Interesse tiver, no local em que
se acham situados. E, para que chegue ao conhecimento do
publico e íntereasadoe, foi expedido o preseate edital, que
serà afb:ado no local de costume, às portas do forum e

publicado no jornal local, na forma da lei. Dado e passado
nesta cidade de Jaragui do Sul, a08 vinte dia8 do mês de
Dezembro do ano de mil noveeentos setenta e dois. Eu, (as)
Adolpho MaMud, Escrivão, o subscrevI. �

Alcldea dos Santos Aguiar, Juiz de Dli'eito

São convidados os acionislas da firma fECU·
LAUIA RIO MOLHA S, A., para II assembléia geral
exlraordmária a realizar se no dia 30 de ebril de t973,
pelas 17 horas, o'a sede social, sila na rua Domin·
gos da Nova, 102, a fim de deliberarem eobre o ilU

menlo do cilpilal, com roeavaliação do alivo de acor·
do com a rei n.o /4357, de 16/07/64 e consequefJle aI·
leroção dos eSlalutos.

jaraguá do .sul, 29 de janeiro de 1973
Adolfo Anlonio Emmendoerfer, Diretor Gerente

cpf 004360469/20
Raimundo Adolfo Emrr.endoerfer, Direlor Té.::nico

cpf 004358809/34

Gumz Irmãos S.A .

Ind. Co·m. e Agricultura
CGC/MF n.· �.u30.636/001

Assembléia Geral Ordinária
Edital de Convocação

Pelo prelente, ficam convidados 08 senhores
acionistal, a comparecerem à Assembléia Geral
Ordinária a realizar'lIe no dia 14 (quatorze) de
abr!l do cor�ente ano, às 9 (nove) boras, na sede
SOCIal em RIO Cerro km 14, neste município de
Jaraguá-do Sul, afim d. deliberarem sobre a se

guinte ordem do dia:
'1.0 - Apre18ntação, discussão e aprovação

do Balanço Geral e Conta de Lucrol! e Perdas do
exercício de 1972;

2.0 - Eleição do Conselho Fiscal;
3.° - ASiluntos de intilrêsse Bocial.
Jaraguá do Sul, 07 de março de 1973

EdeItraut B. Gumz, Diretora Presidente
cpf ß.O 066570959

NOTA: - Acham 8e à disposição dOI senho
res acionistas, no escritório desta st/ciedade anô·
nima, Oll documentol a que ae refere o artigo 99
de Decreto-Lei n.O 2.627 de 26/09/1940.

.

A DIRETORIA

Eslado de Sinl. Catarina

Prefeitura Municipal da
JarBOld �D Sul

PORTARIA N° 05/73
Eugênio Strebe, Prefeito Municipal de Jaragúá

do Sul, Estado de Santa Catarina, no U80 de suai
atribuições: RESOLVE: .

Conceder Licença Prêmio:
De acôrdo com o artigo 144, da Ieí n° 344, de

30 de março de 1972�
A IRACI GRUETZMACHERKUCHENBECKER.

ocupante do cargo de professora, padrão P·7 do
quadro Único do Municipio, de seis (6) meses cor

respondente ao decênio compreendido entre L0 de
maio de 1960 a 30 de abril de 1970, para goza-la
em período integral, a contar de 26 de fe'Yereiro
próximo passedc.

Comunique-se, Beglstre-se e Publique· se.
Prefeitura Municipal de Jaraguä do Sul, aOI

07 de março de 1973,
Eugênio Strebe, Prefeito Municipal

P,ORTARIA N° 06/73
Eugênio Strebe, Preféito MuniCipal de Jaraguâ

do Sul, Estado de Santa Catarina, no UBO de auaa

atrlbutçõee: RESOLVE:
Nomear.

JOBé Carlos Nevei, para exercer o cargo de
Presjdente da Comissão do Mobral (Movimento Bra
sileiro de Alfabetização), sem ônus para Q município.

Oomuníque-se Begístre-se e Publique Ie
Palácio-da Prefeitura Municipal de Jarsguá do

Sul, aos .09 dias do mês de março de 1973.
Eugênio Strebe, Prefeito Municipal

PORTARIA n.« 07/73
Eugênio Strebe, Prefeito Municipal de 'Jaraguá,

do Sul, Estado de S. Catarina, no usu de auas atri
buições: RESOLVE:

Nomear,
Wald.miro Bartel. para exercer u oargo de As

suntos Financeiros da Comissão do Mobral (Movi
mento Brasileiro de Alfabetização), sem Onua para
omunicípio.

Comunique.le Registre-89 e Publique 8e

Paläcio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do

Sul, aos 09 dlaa do liIês de março de 1973.
EugêniO Strebe, Prefeito Municipal

PORTARIA N" 08/73
Eugênio Strebe, Prefeito Municipal de Jar.!lguâ

do Sul, Estado de Santa Catarina, no U80 de BUU

atribuições: RESOLVE;
Nomear,·

.

Norma HIUt para exercer o cargo de Secre"
ria Executiva, da Comissão do Mobral (Movimento.
Brasileiro de Alfabetização), sem Ônus para o muni

cipio
Comunique-se Regiatre .. e Publique se.

Paläcio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sut,
aos 09 dias do mes de marça de -1973.

EU.gênio Strebe, Preleito Municipal

PORTARIA N° 09/73
Eugênio Strebe, Prefeito Municipal de Jaraguá

do Sul, E8tado de Santa Cltarina, no uso de 8uas

atribuições: RESOLVE:
Nomear,
Geovani de Lima, para exercer o cargo de

PrO'paganda e Divulgação, da Comissão do Mobral
(Movimeato Brasileiro de AIrabetizaçio), sem ônus

para o município.
Comunique se Registre-se e PUblique·se
Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguâ

do Sul,. aos 09 dias do. mês de março de 1973_
Eug�nio Strebe, Prefeito Municipal

PORTARIA No 10/73
Eugênio Strebe, Prefeito Municipal de Jara

guá do Sul, Estado da Santa Catarina, no UIO de sua8

atribuições RESOLVE:.
Conceder Licença prêmiO:
De conformidade com o artigo 144, da l;;i n.o

344 de 30 de março de 1972:
A Irma Maria Trentini, ocupante do oargo de

Professora, Padrão P-7 do Quadro Único do mUDi
cípio, de seis (6) meses corrl!spond.nte ao decênio
compreendido. entre 11 de outubro de 1962 à 10
de outubro de 1972, para goza la, em periodo inta·

gral, a contar de 15 de março de 1973.
Comuniqul! se Regi.tre se e Pu.blique·se.
Paläcio da Prefeitura MUllicipal de Jaraguá do

Sul, aos 12 dias do mêl de lIlarço d. 1973,
.

Eugêllio tatrebe Prefeito municipal

Povo D�slnvolvid8 á Povo Limpo
Ajude a limpesa da cidade

utilizando os coletores de lixo

\
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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!Jaraguá \7eículcs S.a
CGCMF n.O 84436 583/001

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas CGCMF: 84429729/001

Cumprindo as determinações legais e estatutárias, temos a satisfaçll.o de submeter RE L ATO R IODA D I RE TO R I A'
a Vossas Senhorias, o Balanço Geral deata Sociedade, bem oomo o demenstrettvo da conta
de Lucros e Perda•• acompanhado do Parecer do Conselho Fiscal, referente ao exercício 5enhores Acionistils:
encerrado em 81 de dezembro de 1973.

Embora os dados que ora apresentamos demonstrem a fiel situação econômica e Atendendo 'às determlnações estatutárills e prescrições legais, cumpre à
financeira da SQcledade, colocamo-nos ao inteiro dlapor dos senhores Acionistas, para quaís- esta diretoria apresentar-vos os documentos reíerenre ao exercfcio encerrado em

quer esclarecimentos que desejarem obter; DO de dezembro de 1972, a dernonetreção do Alivo e Paàsivo, demonstração da
JaraguQ do Sul (SC), 17 de fenrelro de 1973 t d L P d d C Ih F' I

Norberto Schulz, Diretor Presidente, CPF n,O 108911009 con a e ucros e e: as e o perecer o o.nse? Isca.. _ .

Roll1 Bruch, Diretor Gerente. CPF n.O 009960419 Pelo estudo dêsres documentos, podeis verificar. sttuaçäo desti!! soeie-
Adolar João Bertoll, Diretor Adm1n!stratlvo, CPF n.o 121108539 dede, que se apresenre sólida. sendo o resultado do, exercício setleferórlo, per

Ingobert PeU, Diretor Comerciai, CPF n.O 103 94() 609 mitindo, se II assembléia aurorlzer II distribuição de dividendos.
, Carlol Friedemann Mehler, Diretor Técnico, CPF n.O 033728639 Ê' h

.. •

I'
.

BALANÇO GERAL encerrado em 81 de dezembro de 1972, transcrito às páginas 23, SIe, sen ore� .a(,100I8tls, e.o re �IOriO _com qUill. VOS ,apresentamos �s
24 e 25 do livro Diário n.· 04, registrado sob nQ 2374172 na Junta Comercial do Estado de documentos do exerCICIO de 1972, os quers serao submetidos a vossa eprecra-
S. Catarina.

'
. ção ne proxima assembléia geral ordinéría..

.

A T I V O Jaraguá do Sul, 15 de janeiro de 1971í
Waller Gösch, DiretorDisponirei

Caixa, Caixa-Consórcios, Banco c/Movimento. Banco c/Movi
mento - 00ne6rclos, Cheques em Cobrança

Reallzíyel a CUlio prazo
Con�Íls de Freguesas; Duplicatas a Receber; Títulos a Receber;
Adiantamentos à Oías, Financiamento p/c Cliente; Devedores
Diversos; Volkswagen do Brasil S.A. c/Autos; Volkswagen do
Brasil S.A. c/Peças; Bancos Depösrtos Vinculados
Veiculos Novos; Veículos Usados; Peças; Aeeasórtos: Outras
Mercadorias; Combustlvels e Lubrificantes .

Imobilizações Financeiras
Ações e Debêntures; Cauções; Empréstimos Compulsórios; In-
vestlmentos

'

Imobiltzações J6enlcas
Terrenos; Prédios e Benfeitorias; Conltruções em Andamento;
Máquinas; Ferramentas e Equípamentos; Móveis, Utens!l1os e

Instalações; Velculos de Uso da Firma
CorreçAo de Terrenoa; Correção de Prédios' e Benfeitorias;
CorreçAo de Maquinas, Ferramentas e Equipamentos; Correção
de Móveis, Utensüíos e Instalações

Resullados Pendenles
'

Peças Originals em Garantia; Mão de Obra em Garantia; Ju
ros e Despesas Bancirlas a Apropriar; Juros e Deapeeas de
Financiamento a Apropriar; Imposto s/Operações Financeiras
a Apropriar; Seguros a Apropriar; Conlr1bulções ao INPS s/ o
13.· Salário

Compensado .

Baneoa c/Cobrança Simples; Bancos c/Cobrança Vinculada!
Bancos o/Cobrança Cauqlonada; Bancos clCobrança Desconta
da; Aeões Caucionadas; Seguros Contratados; Consórcios COD
tratados; Empréstimos Contratados

99.369,91

1.426.241,46

489.146,14 1.915.aS7,eo

146.981,96

739.547,17

68.600,74 808.147,91

65'063,62

3.373.653,69
6.40S.604,69

PASSIVO

Elialvel a eMrlo prazo
Obrigações por Peças; Obrigações por Acessórios; Obrigações
por Combustlvels e Lubrifloantes; Obrigações por Outras Mer
cadorias; Recebimento Antecipado por Mercadorias; Fornece
dores Diversos; Bancos Empréstimos Garantidos; Bancos con

ta Desconto: Titules a Pagar; Previdência Social IP. Recolher;
FGTS a Recolher; ICM a Recolher; Imposto de Renda a J!eco
Iher; ISQN a Recolher; Conlr1bulção Sindical a Recolher; Fre
'tes e Carretos a Pagar; Seguros a Pagar, Obrigações por Subs-
crições; Depósitos de Consórcios ,

Ellgivel 8 lonuo prazo
Bancos conta Cauçll.o; Baneee Empréstimos Garantídos; Tltulos
a Pagar; Empréstimos em Moeda Estrangeira
lio eligirel '.

Depreclaçll.o do Imobilizado Técnico - Prédios e Benfeitorias;
Máquinas; Ferramentas e Equipamentos; Móveis, Utensüíos e

Instalações; Veículos de Uso da Fírma, Deprecíação das Rea
valiações do Imob1Uzado Técnico - Prédios e Benfeitorias;
Máquinas, Ferramentas e Equipamentos; Móveis, Utensüíoa e

Insteleções, Provísão para Contas Duvídoaae: Reserva de Bo
nificações Recebidas em Açõés; Capital Registrado; Lucros e

Perdas em Suspenso
Resultados pendentes

Vendas a Executar

Compensado
'

EíJ.dossos para Cobrança Simples; Endoslos para Cobrança
Vinculada; Endo.sos para Cobrança Caucionada; Endossos pa
ra Cobrança Descontada; Caução da Diretoria; Contratos de
Seguros; Contratos de Consórcios; Contratos de Emprésttmos

1.183.045,66
o

796.556,02

918.446,43

136.904,00

3,373,858,69
6.408.604,69

Jaraguá do Sul (SC). 31 de dezembro de 1972

Norberto Sohulz, Diretor Presidente, CPF n.O lOS 911 009
Rolli Bruch, Diretor Gerente, CPF n.O 009 960 419

Adolar João Bertoll, Diretor Adminlltratlvo. flPF n.· 121103539
Ingobert Pett, Diretor "omerclal, CPF n.4 103940609

Carlos F. Mehler, Diretor Técnico. CPF n.O 0337%81311
Norberto S. EmmendoerIer, Gerente Administrativo

Técnico em Contabll1dade, CRC-Se n.- 1.945, CPF n.O 103926379

Demonslraçllo da conta de LUCROS e PERITAS encerrada em 31 de dezembro de
1972. lranlorUa às página. 17 a 23 do livro Diirio n.O '04, registrado" sob n.O 2374172, na

Junta Comerciai do Estado de Santa Catarlna�

Conlas Débito Crédito
Produto das Operações liociall; luros Recebidos; Descontos
Obtidos; Valores Recuperados; Rendas Financeiras;, Indeniza
ções de Garantia' Reembolso de Fretes; Reembollo de Propa-
ganda; Outras Rendas I

De.pesas Diretas - Velculos Novos; Despesas Dlretas
VelcUlos Usados;' Despesas Diretas - Peças; Despesas Dlretal
- Serv10os; Despesas Administrativas - indiretas; - Reserva
Legal - Lucros e Perdal em Suspenso

1.863.478,17

1.863'478,17
1.863.478,17 1.863.478,17

jaraguá' do Sul (SC), 31 de dezembro de 197.
Norberto Schulz, Diretor PresideDte, CPF n.O 103911 009

Rolll Bruch, Diretor Gerente, CPF n.O 009960419
Adolar Joio Bertoli, Diretor Administrativo, CPF n.O 121103539
Carlolt Friedemann Mehler, Diretor Técnico, CPF n.O 083728639

Ingobert Pett, Diretor Comerciai, CPF n.O ) 03 940 609
,

Norberto S. Emmendoerfer, Gerente Administrativo
T6cnico em Contabilidade, CRC·SC sob n.O 1.945, CPF n.O 103926379

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Senhores Acionistas

Os abaixo-assinados membros efetivos do Conselho Fiscal da JARAGUÁ VEíCu
LOS 8,A., tendo examinado minunclosamente o Balanço Geral e a Demonstraollo da Conta
de Lucros e Perdas referente ao exerclclo de 197%, apresentados pela Diretoria, com "for
necimento de todas as lnformaoões e esclarecimentos solicitados, declaram ter encontrado
todas as contas e documentos em' perfeita ordem e correçll.o e silo de parecer que OB meso
mos merecem ser aprovados pela Assembléia 'Geral.

Jaraguá do Sul (SÇ), 19 de fevereiro de 1978
Loreno ADtônlo Marcatto, CPF n.O 009883819

'

Eugênio Vitor SChmöckel" CPF n,O 004 354 229
Allbert Ewald, CPF n.O 121089879

Indúslria de Calçados
Gosch Irmãos S.A.

Balanço Geral encerrado em 30 de dezembro de 1972
AT I V O

ImobilizadD
Imóveis e Benfeitorias, Ativo Imobilizado c/Reavaliação

Eslavel
Móveis e Utenaíllos (Matriz e Filiais), Máquinas e Acessórios,
Lltenstllos Diversos, Veículos e ôemoventes, Marcas e Patentes

Realizaval
lnvemértos (Matriz e Filiais), Empréstimo Lei 1474/51, Depösnos
Fiscais, Empréstimos Elelrobrás. Obrigações Trabalhistas, Depósl-
las ôudene, Depöstros Sudam, Tüulos II Receber, Contas Correntes _

RepreSenléH1les, Depéslros Fundesc, Fundesc Aplicações ôubscritas 1 004497.70
Parli�ipações 49,586,00
Valores Jransilorios

Seguros Prêmios Suspensos
Disponibilidade

Caixa, Bancos
Conlas de Compensaç.o

Açõl!s Caucionadas, F.O.T.S. conta não optentes.

366.780,78

179.562,12

5.980,62

293.195,96

6752.07
1. ':I06.õ55,20

PASSIVO

Kão Ellgi,el
Capital, Fundo de Roserva Leral, Fundo de Reserva Especial, Fun.
do p/mdentzações Trebelhístas, Fundo pjdevedores Duvidosos, Fun·
do p/Aumento de Cepital, Fundo Especial de Aumento. de Cepírel
Lei 4D57/64, Fundo de Depreciações, Fundo de Depreciações Rea

valiação, Fundo de Ações·Bonificadas
Elialvel

Contas Correntes
Diversos, representanres, emprésümos bancários
Conrea Transilórias
Fornecedores, operários, retenção na fontes

Correções Monetérles
'

Saldo II Disposição da Assembléia
Çonlas de compensação

A�ões Caucionadas, F.O.T.S. - Conte não optantes

734 618,72

51.1.628,59

591.915;40
2.D66,14

59.174,3D

6752.07
1.906 355.25

Iaregué do Sul. 30 de dezembro de 1972
.

lsolde Gosch, Diretor Presidente, CPF n." 004353259
Woller g. W. Oosch, Diretor ôupertntendenre CP!" n.? 004353259

Osmar ßertel, Técnico em Contebllldade

Registrado no C.R.C. sob n.· 3.865 e no D.E.C. sob no 2.77t
CPF n.O 006723149

Demonslr�ção da Conta de "LUGROS e PERDAS"
encerrado em 30 de dezembro de t 972

DÉBITO

Compras, Compras Atilcado Lojal, EmbalageDs, Imp. s/Prod. Industrializados,
Impôsto Mercanlil, Freies e Carretos, Força e Luz, Salário. e Ordenados, Se

guros Acidentes de Trabalho, Outras Despesas Fábrica, Comissões Di.pendi
das, Merc. Transferidas da Matriz 1"1. 1, 2, 3, 4, Compras FI., 1. 2, 3, 4, Merc.
Transferidas de Filiais e Selor Atacado FI., I, 2; 3, 4, Impôsto Mercanlil FI., 1,
2, 3, 4, Ordenados FI., 1, 2, 3, 4, Alugueis FI., 1, �, 3, 4, Luz e Telefône FI, 1,
�, 8, 4, Seguros FI, I, 2, 3, 4, OUlras Desp. FI, 1, 2, 3, 4, Previdência 50cial,
FI. I, 2, 3, 4, ImpOslos FI, I, 2, 3, 4, F.O.T.S., FI, f, 2, 3, 4, PJ.S.I"I, 1, 2, 3, 4,
Despesas Financeiras FI., !, 2, 3, 4, Honorários Adminislração, Ordenados Fun
cionários, Honorários Consêlho Fiscal, Previdência Social, Seguros, Malerial de
Expediente, Publicidade e Propaganda, Conservação e Limpesa, Substituição e

Censêrlos, Combuslíveis, Impôslos e Taxas,' Telefône sêlos e telegramas, Des

pesas BanciÍrias, Donalivos, Outras Despesas Administração, Veículos c/c·ualeio,
Salário Fllmflill, Despesas de Viagem, Indenizações, F.O.T.S, Multas, Samae,
P.I.N., Proterra, Juros Diíspendidos, Desconlos Dispendidos, Fundo de Deprecia
ções, Fundo de Deprecillçõea Reavaliação, Fundo p/Devedores Duvidosos, Fun
do de Reserva Legal, Fundo de Rellerva Especial, P.I,S., Saldo I Disposição da -

Assembléia.

,

CRÉDITO
Cr$ 3.847.024,40

Lucros e Perdal, Merc. Transf. p/filial., Vendas. Merc. Transf. do Atacado p/
filiais. Vendas Seção Atacado. Vendas FI., I, 2, 3, 4, Mere. Trans!. p/Filiais FI.,
I, 2, 3, 4, Juros Auferidos, Descontos Auferidos, Outros Resultados, Inventá-
rios Matriz, Inventários FI., I, ,2, 3, 4. Cr$ 3.847.024,40

Jaraguá do Sul, 30 de dezembro de 1972
Isolde Gosch, Diretor Prelidente, CPF n.o 004353259

Walter E. W. Gosch, Diretor Superintendente, CPF n.o 0043532�11
Osmar Bartei, Técnico em Cimt"blUdade

Registrado n.o C.R.C. sob n.o 3865 e no D.B.C. sob n.o 2.771, CPF n.o 005723149

PARECER DO CONSELHO FISCAL

......

Os abaixo ...Inados, membro. efetivos do Conselho FIscal, da Sociedade' _o\nônlma
"INDUSTRIA DE CALCADOS GOSCH IRMÄOS S.A.", tendo examinado devidamente ci Ba·

lanço Geral, demondração da Conta de Lucros e Perdas, re1at6rio da Diretoria e demais
contas referentes ao exerclc10 de 1972, encontrando tudo em perfeita ordem, manifestam fa
voravelmente ao critério adotado. por entenderem que o mesmo consulta os intere.ses sociais,

E, consequentemente, êste conaêlho é de parecer que as contas e documentos apre·
clados sejam aprovados pela Assembleia Geral Ordinária dos senhores acionistas.

Jaraguá do Sul, 1� de Janeiro de 1973.
MARIA JOESTING

EugênIo Vitor Schmöckel, C.P.F. 004354229
INGO SPLITTER

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Edital de Praça $erIDl21r�O Gllln�b21 SoA0 Mari��1 ö, �, I�nú�tria fi�' ���tuário
Indústria e Comércio

2) - UM PR]!; DIO de madeira, com dois pa- Acham-se à disposição dos srs, acionistas no

vimentos e sotão, medindo 20x16 ms., coberto escritório desta Sociedade, os documentos a que
com telhas de barro, tipo francesas, assoalhado, se refere o art. 99 do Decreto-Ieí n.« 2627 de 26
com ínstalacão elétrica, onde funciona o engenho de setembro de 1940.

'

de arroz, avaliado em Cr$ 16000,00. Jaraguá do Sul, 05 d<l março de 1973

3) - UM GALPÃO DE MADEIRA, de 7xt5 Waldemar Grubba, Diretor Presídente
cpí 005720049 Ed it I d Pms., parte aberta e parta fechada, coberto com Bernardo Grubba Jr., Diretor Comercial I a e raçaelhas francesas, com piso de concréto e instala- , cpf 005720809

ção elétrica, avaliado em Cr$ 5000,00 O Doutor Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de

4) - UM GALPÃO DE MADEIRA, de 12x5 Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de

ms., aberto com piso de barro, coberto com te J a rag u a' Ve'l c u los' S A Santa Oatar ina, Da forma da lei, etc .•.
lhas tipo Irancesas, com íntalação elétrica, avalia-

.

.

FAZ SABER II todolos que ° presente edital
do .em Cr$ 1.800,00, '..

• -de praça, com o prazo de 10 dias, ,irem ou dele

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

'CGCMF n.O 8443658HjOOl çonheclmento ti,erem e interessar POSSB, que a de
ser arrematado por quem mais der e maior lance

fechado, coberto com telhas tipo francesas; ave- E D I T A L D E C O NVO C A çÃO oferecer, em frllnte às portas do Edifício do Forum,
liado em Cr$ 1.350,00. Assembléa Geral Ordinária DO dia 19 de Março p. ,indouro, às 10.00 hora I, o

6) - UM GALPÃO aberto de SOx6 ms , co São Convidado-s os senhores acionístaa a com- bem penhorado a ANGELO KOSLOWSKI, na açãc
berto com telhas tipo francesas, parte em piso de parecerem à Assembléia Geral Ordinária a ser exeouuva proposta por Arthur Sohn, 8 ahaixo des-

concreto e pàrte em piso de tijolos, avaliado em realizada no dia 30 de abril de 1975, às io.oo ho- crtmlnado: .

UrS 6.300,00. '

ras, Da sede social estabelecida na Av. Mal Deo- a) - UMA SERRA motor, marca Solo-Klein'

7) - UMA CASA DE ALVENARIA de 12x9 doro da Fonseca, 9:;0, em Jaraguá do Sul (SC), a motorem-GMBH, tipo 60135, n." 16198, oor amarelo,
ms., assoalhada, com instalação elétrica, hidráuli fim de deliberarem sobre a seguinte: ORDBM DO serra n.O 5900105, usada, avaliada em Cr$ 2080,00,
ca e sanitária coberta com telhas tipo traneesse. DIA_ \

(dois mil e oitenta 'eruzaires).
avaliada em Cr$ 20.00000. 1.0 _ Exame, discussão e deliberação sobre Assim será o referido bem arrematado por

8) - UMA CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA, o Balanço Geral, Demonetraçäo da Conta de Lu- quem mais der 8. maior lance oferecer aoima de
anexa à casa residencial, acima referida, de 10x7 cros e Perdas, Relatório da Diretoria, Parecer do preçô da avaliaeão, - E para que chegue 80 co

ms., coberta com telhas tipo francesas, avaliada Conselho FillcaJ'e demais documentos referentes nhecimento ,de todos interessados, foi expedido o

em Cr$ 5.500,00. 80 exercício social encerrado em 31 de dezem- presente edital qua serã afixado no Illgar de 008

9) - UMA MÁQUINA para beneficiar arroz, bro de 1972. tume e publioado na forina da lei. Dado e passada
marca ZACARIA, tipo B, quatro brunhlor�s! dois 2,. _ Eleição do CODselho Fiscal e suplen- Desta- cidade de Jangoá do Sal, aOB dois dia8 do

d��ca8�adores e separa.dora, um cl�sslflcador tes e fixação dOll seus rt!spectiv�s honorários; mes de fevereiro do ano de mil noveoeDtos e sBtenta

cilmdrico til uma maflDhelra com. capaCidade para 3. _ Ratificação do cargo de Gerente Admi e tres. Eu, (s) Amadeu Mahfud, escrivão, o subsore,i.
descascar 6 sacas por hOfa, mais um motor elé- nistrativo e fixação dos seus respeetivos honorá (a) Alcide� dos Santos Aguiar, Juiz de Direito

trico, marca ASHA, n,o 2951357, com 10 HP., e um rios'
. • -

'motor elétrico muca SIEMENS, n. 4915238, com 2
'

4.° - Outros a8suntos de interesse daSociedade. InDU�rHIß Df CfllCHDO� fiO�CH IHMHDS S. ß.HP, avaliados em Cr$ 15.000,00, .

_

U U U
10) _; TRES SECADORES de ferro, cilindri- ..

í A V I S O IDler. DO CGCMF: D.o 84429 729/001
C08, sem marC8 e sem DUlÍlero avaliado .em Cr$ A Diretoria desta Sociedade 8visa 808 senho- Assembléia Geral Ordinária
9.000,00.

'

res acionistas que estão à di�p08ição na �ede so·

11) _ UMA MÁQUINA de costurar 'pacotes cial, os documentos de que trata o artigo 99, do Edital de Convocação
n,. 157, avaliada em Cr$ 2800,00. Decreto-lei n:o 2627, de 26 de setembr� de 1940. Pelo presente ficam convidado.a os 8,enhorsB

12) - UM PREDIO de alveDaria, medindo Jar�uá do Sni (SC), 20, de �.evereJro d� 1973 acionistas a compareceram à Assembléia Geral
12x12 ms, com 4 pavimentos sendo- o tarreo com Norberto Schutz, Diretor-Presidente Ordinária a realizar se no dia 18 (dezoito) de

piso de concreto II tacos, coberto com telhas tipo CPF n.O lU3 911 009 abril do corrente ano, às 9 (nove) horas na sede

francesas, avaliado em Cr$ 46.000,00. social, afim de deliberarem sôbre a seguinte
13) � UMA MÁQUINA para separar grãos, ordem do dia:

marca ELEXSO, n.O BG-511-M, equipada com mo· 1.0) - Discussão e aprovação 010 BaJanço Ge-

�� �:$c:80���O. \
GEGJGE-de 3/4 HP., avaliado Compan h i-a M e I horamento s �!lle97��mais documentos referentes ao 'exercício

Total .Cr$ 146550,00 2 o) - Eleição do [lOVO Conselho Fiscal.

dali J a r a g o.a' d o, S o I 8.°) - Assuntos de Interesse Social.
.,. Jaraguá do Sul, 15 de fevereiro de i973

Waltllr E. W. Gosch, Diretor Superintendent.
CPF n. 004353259

NOTA: Acham-se à disposição dos. Benhores
acionistas no, esoritório desta sociedade, os docu
mentoB a que se refere o artigo 99 do decreto lei

São convidados os senhores aoionistas dR n.O 2627, de 26 de setembro de 1940.
COMPANHIA MELHORAMENTOS DE JARAGUÁ
DO SUL, a se reunirem em Assembléia Geral Or-
dinãria, às 18,00 (dezoito) hOfas do dia 4 (quatro) Assembléia Geral Extraordinária
do mes de abril de 1973, na sede 8'lcial do Clube Edital de Convocação
AtJélico Baependi, nesta cidade de Jaraguá do Sul, Pelo presente ficam convidados os seDhorel!
Bstado de Santa Catarina, tendo em vista a refor-

f acioDistas a comparecerem .a Assembleia Gera)
ma da sede social'da empresa, a im de delibera- Extraordinária a realizar.e" no dia 18 (dezoito) de

.

'.11
rem sobre a segllinte ORDEM: DO DIA:

1.. - Exame, discullsão, ,otação do relatório abril do corrente ano, às 10 (dez) horas na sede

da diretoria, balaDç'o Geral, deIDostração da conta social, afim de deliberarem' sôbre a seguinte
dt' lucros e perdas, pareoer do Conselho Fiscal, ordem do dia:

referentes 80 exercício social encerrado em 31 de 1.0) - Proposta para aumento d.o c a p i t a I

Dezembro de 1972;
, social de'Cr$ 392 000,00 (Trezentos e noventa e

2.0 _ Eleição do Conselho Fiscal para o
dois mil cruzeiros) para Cr$ 504.000,00 (Quinhentos

exercício de 1973 e fixação de sua remuneração; e quatro mil oruzeiroll), mediante a Utilização de

3.0 _ Fixação dos honorãrios Eia diretoria; Cr$. 8.133,34 (Três mil ce�nto e trinta e três cru·

•.• _ Outros 88suntos de iDteresse social. zeiros e trinta e quatro. centavos do Fundo p/Au-
mento de Capital e de Crt 108.866,66 (Oento e oi

A V I 5 O to mil oitocentos e sessenta e seis cruzeiro. II
Acham se à dispolição dos IIrs. aoioDistas da sessenta e seis centaTos do Fundo Especial AU-

Companhia Melhoramentos de JaraguA do Sul, na mento Capital Lei n. 4357/64. ,

Bede Social, os dooumtnlos a que Ie refere o art. 2) - Alttlração dos estatutos sociais..
99 do Decreto· Lei n.o, 2 627, d. 1940. 3) - Outros a8suntos de intereIlIIe 80cial.

Jjlrsgui do Sul (SC), 26 de fevereiro de 1973 Jaraguá do Sul, 15 de fevereiro de 1973
ViceDte Donini,PresidentlldoConselhoAdmin'istralivo Waller E.. W. Gosch, Diretor Superintendente

Dr. Mario Souza, Diretor Gerente
- CPF n 004353259

O Doutor Alcides dos Santos Agula», Juiz de
Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de

'

Santa Catarina, na forma da lei, etc.

FAZ SABER a todos os que o presente edi
tal de praça, com o prazo de vinte (20) dias, vi
rem ou dele conhecimento tiverem e ínteressar

possa, que hão de ser arrematados por quem
mais der e maior lance oferecer, em frente às

'portas do Edítíclo do Forum, no día 27 de março
p. vindouro, às 10,00 horas. os bens penhorados a

SILVINO FRANZNER e CECILIA FRANZNER, na

ação executiva proposta pelo BANCO DO BRA-
SIL S. A, e abaixo transcritos:

,

_

CGC. (MF) 8' 429 879/001

Assembléia Geral Ordinaria
Edital de Convocação.

Pelo presente edital de convocação, são con
vidados os senhores acionistas à reunir-se em

assembléia Geral Ordirária que será realizada em
nossa séde socíalä Rua Presidente Bpltàcío Pes
sõa, 1207, em Jaraguá do Sul, às 15 (quínze) ho
ras. do dia 30 de março de 1973, para deliberarem
sôbre a seguinte ORDEM DO. DIA

1.0 - Exame, discussão e aprovação do Ba
lanço Geral, conta de Lucros e Perdas, encerra
dos em 31 de Dezembro de 1972 e relatório da
Diretoria e Parecer do Conselho Fiscal do exer

cicio .de 1972.
.

2.° - Eleição dos membros do Conselho Fis
cal para o exercicio de 1973.

3.° - Outros assuutoa de ínterasae da socie
dade. _

1) - UM TERRENO, situado à Rua Walter
Marquardt, sjn., neste município e .comarca, com

a área de 7.788 m2., confrontando-se ao Norte
com a Rua Walter Marquardt, ao Sul, eom terras
de Afonso Franzuer, ao Leste com terras de Ar
noldo' L. Schmidt, e ao Oeste com terras de Àfon

.

so Franzner, devidamente reglstrado nesta Oomar-
ca, sob n.O 29.286, do Livro 3·0, . avaliado por Cr$
14.000,00. A V I SO

Assim serão os rt>feridos bens arrematados
por, quem mais der II maioi' lance oferecer acima
do preço da avaliação, podendo serem examinados
por quem interesse tiver, no local em que 8e

acham ,situados, à rua Walter Marquardt. E, para
que cp.egue ao conhecimento de todos interessa
dos, foi expedido o presente edital que será ali
xado no lugar de costume e publicado na forma
da lei. Dado e passado nBsta cid.de de JaraguIÍ
do Sul, aos vinte e dois dias do mes de fevereiro
do. ano de mil novecentoll e setenta e tres. Eu,
(8) Amadeu MBhlod, escrivão, e o subscrevi.

(a) Alcides dos Santos Aguiar, Juiz 'de Direito

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

DR� fRIEDEL SCHACHT
ADVOGADO. AUDITOR

Civil, Comercial, Criminal, AdmiDis·
trativo e trabalho:
Com diversos curSOB de especializa

ção em CURITIBA e fala o ALEMÃO.
Atende cobranças para Blumenau, e

cidades circunvizinhas.
Escritório: Avenida Mal: Deodoro,406

(ao lado da Farmáci.a Annida)

L
Residência: Avenida Mal. Deodoro, 903
- 1.0 andar - apt.o 203
JARAGUA DO SUL - Santa Catarina

. CiG C M F D.O 84429752/001
Edital de Convocação

Assembléia Geral Ordinária
Pelo presente edital de convocação, são con

vocados os senhores aoiouietas a reunirem 8e em

assembléia geral ordinärta, que serä realizada em

nossa sed'<! social ãa 09,00 horas do dia 30 de mar

ço de 1973, parà deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA:

1) Leitura, disouseão • 'OIBÇão do relatório
da diretoria, balanço geral, demonstração da con

til de lucros e perdas e pareoer do couselho fiseal,
referentes ao exercício. encerrado em 30 de dezem-
bro de 1972;

.

2) Eleição do conselho fisoal e reepecti'os su
plentes;

3) Fixação dOI honerãrios da diretoria e de
conselho fiscal;

4) AS8untos de Interesse social •
AVI50

Aoham-se ii disposição dOI senhores aeíonís
tas, na 'Bade social desta soeiedade, os documentos
a que se refere o artigo 99, do Decreto Lei D.O
2.627 de 26 de setembro de 1940.

Jaragui do Sul, 26 de fevereiro d& t 973
Pedro Donini, Diretor-Gerente

CPF 103938979
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Botafogo F, C,
Assembleia Geral Ordinária

O ßolafogo F.C. fará realizar sua asaembléiã
geral dia 25 de março de 1973, na I" convocação
�II 9,00 horas, não havendo número legal, será rea
lizada m.'a hora após com qualquer número e, cons
lando da seguinte ORDEM DO DIA:

1 - Prestaçiio de contas
2 - Eleição da nova direloria
3 - Assuntos divfersos de ioteresse da socie

dade.
NOTA: PodC{ão lomenl. _ócios em dia com

auas mensê!lidldes, volar e serem volados.
Ricardo Hrilicka, Presidenle

c o R R EID O O ,p- O y O Irmão Superior Geral dos Irmãos
Maristas em Jaraguá do Sul
Desde príncípíos de janàiro do ano em cursoJARAGuA DO SUL (SANTA CATARINA) SABADO, 17 DB MARÇO DE 1978 N.o 2.727 encontra-se no Brasil o Irmão Básítto Rueda, DD:�����������������������,��������������������� Superior Ger� doshmllos Mari�a� Sua m�sio

E
.

I S tN C t
,. em terras brasileiras, prendeu se à pregação d�

m . 'poucas pa avras... uges Des para O en enano retiros espiritua.is e à
. �inistraçã� de eursos de

. renovação da Vida lbhglOsa, que tiveram lugar na

(III) cidade de Caxias do Sul, para todos oa Maristas deO Az de Ouro Boliche Clube, veterano grupo .. Santa Oatarina e Rio Grande do Sul.de bolão' filiado ao C.A. Bapendi, vai completar o
Não tenho dúvida que períal, eonsídersndo que Antel de seu regresso para Roma, o Irmãoseu jubileu de prata, no dia 9 de maio do correnle �::���W�o dov::�a oo� ps:�:C:ersllcOenàdsenfet�StasCodmO-1 Basilio �ueda. fárá uma rápida visita a Jaraguá,imo. A t5 de novembro. Nelson, o Rei do Bolão, do " s no próximo día 19 em carät res v do D d_

d merecer a aprovação das cem anos surglro qua .
' er. er a

: a o ,sergrupo, sere recepctona o. Haverá muita festa. ,� o Oolégío São Luí .. d U ã C t dComissões de trabalho, Jaraguá t h s se ..e a Dl o a anuense e
x x x

. dai autoridades. com a. mAnagenPSreàsDe. 81usaasbAI °a- �duca9ão, entidade �antElnedora dos Oolégtos ma-A Ação Social de Jaraguá do Sul, no dia 9 do '" , r stal d Sa t C t I á R lãS_

plauso total do pübllco. Redentora e a eu au I, EI n a a arID�, ne e ser o ev
.. rm o Ucorrente, elv·geu . sue nove diretoria, pera o b ênio ' S

perior Geral homenagtado s u ã d973/ 97 A subsequente ideia gusto esposo, Conde d'Eu, � . .
por e s coirm us et I 4. A Sra. Diva Sabino Tavares é II presiden- '" • longregação Religiosate, seguida ne vice pela sre. Iutta B Mercetto. duma fonte sonora Iumi- heroi da Guerra' do Pa-

'-J •

Dorval Marcano é o coordenador da Insttrulção. nosa irrá a aer eventu raguaí, através duma es -----------------......;---
.

x x x almente, o pooto alto das tatua a' ser conteccíona-

C I b A I'· Bd·No dla t5 do correnre o Governador Colombo comemorações centena- da e colocada em praça U e t. etlco aepen IMachado ôelles completou o seu segundo ano de, rias e de refereocia pa publica.
mandato. Desde logo demos um credito de confiàRça ao

ra a postertdace. (Eu pareotesis: ficou
seu governo. Hoje, esperamos que a outra metade Proponho-me hoje lem- me a ideia de que Jara
de seu governo. se volte pelo asfaltamento de nos-

brar um assunto que me guá não tem praças, de
eee rodovias. parece muito, muito im tão pouca que existem •.. )

-x x x portante mesmo. Háveria já alguma
.
A partir de 9 de abril, a regulamentação da Qual é? rua com os nomes dos

profissão de empreg-ado doméstico, assinado este mês Considerando que

aSI príncipes imperiais?
pelo Presidente Médici, emrerä em vigor. As certeíres terras do Jaraguá per- Frei Aurélio Stulzer
de trebelho, antes assinadas pelo INPS, de lá pra

tenceram à familia im-
.

frente serão assinadas pelos patrões. .
'\

X X x

Foi expedida pela direção nacional da União
dos Eaceretroe do Bresíl, uma circular solicitando II
Iodos os grupos escotetros etivldades para levanta
rem recursos pere os irmãos escoretros da Nicaráguà.
O Grupo Jacoritaba local esteré dando sua conrrt
buição.

ANO LIV

A FIDESC reuniu se em Joinville, Bob a

presidência do Prefeito Eugenio Strebe. Na pre
sença dos p r e f ti i t o li d. micro-região, o dr.
Francisco Cyrillo, Assessor da Fazenda, pre!ltou
esclarecimentos sobre a declaraçlo do movimento
economico.

xxx
De 5 a 8 de abril próximo, realizar· se-á no

Balneário dEI Camboriú a XIII Conferênoia Dis
trital do 465 de R. L O clube anfitrião já elaborou
lubltaneial programa para o magno acontecimento
de que partioipará o Rol6ry Club de Jaraguá d�
Sul.

xxx
O Ministro Ciroe Lima, da Agricultura, visi

tará Santa Catarina no próximo dia 22 de março
de 1973. Ele vem participar no dia seguinte da
"Festa da Maçã", no municipio de Fraiburgo,
ocasião em, que ter. inicio a colheita na regjão.

Edital de Convocação
Pelo presente, na forma do artigo 38.° letra a,

dos Eetatutos ôocíee, vimos convocar o "Conselho
Deliberativo" do Clube Atlético ßeependí, para uma
ASSembléia Geral Ordinária, a ler lugar no dia trinta
(30) de março de t973. às 20,00 horas, ne sede. do
Clube, pare tratar d_a seguinte "ORDEM DO DIA":

10) - Aprovação das comas;
9..0) - Eleição da nove Dlrero-te;
3.°) - Aaeuntos diversos, de lnteresae da So-

ciedade.
.

Outrossim, esclareee se que, na forma do artigo
40.°, dos Estatutos Sociais, ne lalta de QUORUM
regular, reallzer-se a a Assernblére., meia hora após
com o numero mínimo de oito (8) conselheiros.

Jaraguaá do Sul, 1.0 de março de t973
AUredo Leiiholdt, Presidente

Manoel Luiz da Silva, Secretário Executivo

A curtição' da · semana
Yvonne

Olá, pessoal, aqui estamos maís uma vez com
as notfcias.

xxx xxx
Marlin Bormann, ex-carrasco nllzista estava Alô,_ Alô, Atenção, pessoal!sendo caçado em todo o mundo, notademente nil Corre a notioia de que haverá uma sensacio-

América Latina. Pessoas Parecidas foram levanladall nal oorrida de automóveis. Apenas Gordini ou
no sul do Brasil e no Paraguai. Agora, em 3erlin' Douphine. entrarão no páreo. As inscrições pode·
o�identaJ, reconheceram seu corpo pell arcada den· rllo ser feitas no 'Gabinete" do sr. Jorge (borra·IDria. chei'rÇl), até o dia 1. de abril, quandO será reali-

x x x zada a largada. O trajeto ainda é mantido em se·
A Arena de Joinville reuniu-se ontem no Res- gredo. A gasolina é por conta do posto onde tra

lauranle Tannenhof. onde foram Iratlldas imporlantes balha " o guincho estará à disposição de todos os
questões relacionadlls com o trablliho a ser desen concorrentes. A velocidade minima ..... SEM p/ho·volvido pela alfremiação polflica. Antes de ludo ra. Os proprietários que se inscrevam, que o Jor-
a reunião linha por finalidllde o congraçamenlo. ge estA toroendo por uma vitória gordinesca ou

x x x douphinesca. Ah, iamos esquecendo, não precisaO. japoneses estilo conquistando o território leTSr peças.
catari!lense. Depois da experiência em Ita-jal,
chegqu a Missão Hikari, composta de lideres ja·
poneses do Norte do Paraná. Jareguá do Sul -vê
sua agricultura impulsionada pelos p r i m e i l' 08
japoneses já trabalhando aqui.

xxx
A FIAT é uma realidade em MinaIS Gerais.

O Gov. Radon Pacheco e o Preso G i o van n i
Agnelli, assinaram acordo para a instalação da
indústria automobilistica no município 'de Betim.
O empreendimento criará tO mil novos flmpregos
diretos e produzirá anualmente 190 mil automónis.

xxx
-

Os indiol Sioux há 15 dias ocuparam um
povoado que proclamaram a "República indepen-
dente dos EUA". Wounded Knee (joelho ferido) é x x x
o nome da localidade ocupada e as negociações A todos um abraço, e até a proxima, Ie Deus
foram suspensas em virtude de violenta tempes- qui8er.
tade de neve.

Licht Und Schatten
-

,
'

xxx

ES war ein sonderbarer Sonntagsmorgen. Man
trat slumm vom Fernsehaparat zurueck, der eine Bot
schall, eine Messe durch Canal 6, Curitiba, in den·
Raum geworfen, die Jahrhunderle ueberdauern soll,
eine Botschaft, die bestimml war, unsere Welt lotai LU
veraendern und das Leben jedes einzelnen von uns.

Ein,e Botscha:I, in der Tod ·fuer Tausende unter jene
war, die ihr schweigend relãuscht, Trauer und Uno
glueck. Verzweifelung und Drohung fuer uns alle und
vielleichI oach Jahren und Jllhren ersl ein schoepfe·
rischer Sinn in kosmischer Liebe u'nd Menschwer·
dung. Es war wieder Krieg, ein Krieg, furchlbarar
und weilausgreifendll:r als je zuvor ein Krieg- auf Er
den gewesen. Abermals war eine Zeit zu Ende, aber
mals' begann eine neue Zeit. Ich stand schweigend
in dem ploetzlich atemslill rewordenen Zimmer. Vom
Garten. 'kam das unbekuemmerle Zwitschern der
Spatzen, elie in leichlfertigen Liebesspiel sich tragen
Iiessll:n vom lauen Wind, und im Lichlglazn der Mor
g�nsonne wiegten sich die Baeume, die beiden kana·
dischen. Tannen, die Feigengiplel und der bauschige
Carambolabaum. Sie WUllSle IIbermals nichts, die
uralte Muller Nalur, von den Sorgen ihrer Geschoe
pIe, vom den Unmenschlichkeiten ihrer Kinder. die
sich g�genseitig hassen, verleumden, missachten.
misslrauen und beluegen_

Ich ging hinaus. Die Sonne schien voll und slark
Zu stark Zu stark fuer Leute dilL' die Staerke der
Wahrheit nichl erlragen koeonen. Wie ich (jahinschrill
durch die stillen Strassen, bemerkle ich mit einmlll
vor mir meinen eigenen Schallen, so wie ich denDr. Flávio Ropelato SchIllen des "anderen Kriege," hinter dem jetzigen"O firmamEnto da minha terra natal sah, von dem die Botschaft, ueber Lichtbild, berichte-

.parece que tem mail e.trêlal_ sor- Ie. Er ist durch ali di�se Zeit nicht von uns gewi-rindo no espaço infinito." F.R. chen, dieser Kriea- der Menschen untereinander. Buer-
- I - gel. der Astronom, der Menschenkenner, schrieb eio-Úma cidad9 existe DO nordeste mlll darueber ein sinnvolles Buch - "Menschen Un-De Santa Catarina, verdadeiro terein4nder". (Sauerkrllul und Dampfnudeln, hulle el

Cadinho de
c

nações. E .e rev_ste heialeo muesstn.)
Da -alma do progrelso altaneiro. Er ist durch ali diebe Zeit nichi mehr von hier

- II - gewichen aus der Stadt, lIUS seinen Leuten, dieser
Jaraguá do Sul, urbe que me deste Schallen. Ich sehe ihn wieder, diesen Schallen, nachO berço. Gratol Chão de timoneiros so vi,len Jahren Abwesenheit; vielleicht liegt seinDhl! indústrias, do árduo afã agreste; dunkler Umriss auch auf manchen Blaellern meinerGlória de Carlos Jourdan, pioneiro. Buecher die ich schreibe, auf vielen Studien, die ich

- III - projeziere.
Serras, Vales, paisagens, tudo invadfl Aber jener Schallen isim lelzlen doch lIuchOs olhos do turista. Há os rios Kind des Lichtes, und nur wer Helles und Dunkhis,Que a lua beija t!llmpre à saciedade. Krieg und Frieden, Aufstieg und Niedergang erfahren,

- IV - nur der haI wahrhaft g-elebl. Die Anderen. die exia-Do labor, Jaraguá, és alveário. lieren nur.
És feliz com um povo de tal brio, P R O D Ö H L
Que saúda o teu qua8e centenário.

Do livro em preparo: "Iaites de eslrêlas" -----I.

O�II�up�pa'
� Dr. Francisco Antonio Pic�ione

. :M:�D -.:CO '"' C.K.:H:. 1'Z'
(C.P.F.) N.o 004864379

f II A.DVOGA.DO II .

, Cirurgia e Clil:Jlca de Adullol e CriaoQaB
" ,,> Partos - DoeoQas de Senhoru

Escrit6rio ao lado da Prefeitura i HOSPITAL JESÚS DE NÂZA�É - OORUPÁ

L JARAGUÁ DO SUL� 1
Residência: Dr. Nerea Ramos, 419
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Elas ficam ao longo do trajeto, para maior
comodidade dos concorrentes.

Vai ser de JtIscar.
.

xxx
Voces recordam da colega Marize? Pois é,

deixou da curtição, para se dedicar a enfermagem.
Dentro de mais IIlgunl tempos contarem\)11 com
mais uma profissional 8. servir OI nossos hospitais.

vxx

Agora todos os colégios jã iniciaram as(\)au
las. 11: bonito ver S8 a mocidade procurando ins
truir·se. E a barulheira é sintoma de que estão
com disposição, para enfrentar mais uma etapa
da vida estudantil.
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