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DESTAQUES
as co�issõell sern a participação dos
que são f;éls 110 governante cerertDe acorbo com artigo do cont-a-
nense Os "fiéis" não reconhecem ade Jornal da Lapa, do colega Alceu Ma
liderança do deputado Henriqut Gornoel Bley, o governador pereneense dove, 'pertencenle à correnre rebelde.João Mensur esté ne firme dispost- E agora Governador?ção de bem eproveuer os curtos d-es

de seu mendeio e tem Ielto ínúrne Inaugura�ão da Barragem Oeste
ras vlegens ao Interior, por todas as O mmtstro do Int. r or, losé
reg ões, ouvindo os anseios dos pre- Cost s Cavalcõnri inaugurará da 2
Ieuos e dinamizando uma ges'ão que de ebríl as obras diÍ'Borldg,m Oeste,
estava estagnada. Tem feilo deterrnl- em Teiö. ne reg'ão do At.o Vale do
nações importantes, aqui e elí, re- bajal O ernpreeno.meruo tez pilrte
solvendo alguns ca50S que pareciam' de um complexo qu- vrse p ouler
insolúveis. àquela área conrre ench.mes, relendo

a onda de cheia IIlé um volume deCorrupção Da Sibéria é desceberta
acumulação de 110 milhões de me

Oorrupção não é coisa de bra tros cúbicos, f01mando um lagoaílelro ou de democracia, Os sov'é- artificial numa área de 9,5 m lhões
ricos descobriram uma escola em Ob, de melros quadrados. Con.rolaré
ne Sibéria, que epresemeve releró uma bacia hidrografica de 1 042 km2.
rios excelentes sobre o níxel perfei· e, o projeto seré complemenredo com
to dos alunos, mas que era exepclo- as berragens Sul, Norte e relif.co_çãonel apenas ne papel, pois II metorte dos rios Benedilo e Irelef Mirim.
doe estudantes erllm fictfeios e seus Menos enchentes em Blumenau e
boletins eram forjlldos. A diretoria mais água em loinville.

.

de�llI.rou que tudo o que fazia tinha
_ Os XIV Jogos Abertos em São Benta do SulobJelivo de preencher, "de qualquer ,

..fórma" as exigências do Governo. Ao que tudo mdlca, o bom,

h-f senso voltou II reinll� nos arraiaisO que é que a.
esportiVOS O Centenário Ae fundaçãoOuvimos conatantemenle apelos da cidade serrana não ficará preju

para li crillção de uma fllculdade em dicado na sua elaboração festiva dos
larllguá do Sul. A administração pú programas. Os XIV Jo,os Abertos
blica e eDlidades já tem Vacclhado setão rellliZlldos nll "Petropol!s Ca
o assunto e alé IIgora njnguem che- tarinense", pela 'lJerificação "In loco"
gou a se entusiasmar. Porque? Por- das condições ambientes, onde se
que quando se chega ao problema desillca a ló.onstrução de uma piscinafinanceiro, ce5S11 tudo quanto II mu· semi-olímpica lérmioa, o primeiro
811 canta. O Jornal do POlO, de!4 de municlpio catarinense II oferecer
março, Da colunll de "Notas Espar estll novidade parll a� dispulas nos
sas", fala de noticias desairosas que Jogos Abertos. O certame deverá
circulam II respeito das Faculdildes realizar se de 20 a 27 de outubro
de Direito e Filosofia, de !tajllí, onde de 1973, mas os principais muni
o problema básico é a parte flOan: clpios já efetuaram a reserva de
ceira. É duro manier uma escola 5U· alojamentos.
perior. Um �orvedouro. Desconhecido assaltl e fere Pldre -.

loteamentos merecem atenção do Prefeito Miroslau H Zaleski. corres
O prefeito Pedro Ivo Campos, de pondente uo Jornal de -Jololille, em

Joinville, segundo A lallcia, está vol- São Francisco do Sul, traz uma
tando os olhos para os loteamentos notIcia curiosa aos leitores da região.
e com algum acertada ralão, Em Um ind,viduo desconheCido conse·
Portaria que acaba de baixar, põe guiu umll carona 00 veIculo do
fim aos 10leamenlos cillndestinos que Vigário local - Mario Danesi, quandodia a dill aparecem naquela cidade. transitava pela Avenida Nereu Ramos.
O áto públiCO visll prOIbir o licen- Inopinadamente puxou de um revolver
ciamento de construções e alendi- e agrediu o �eligloso, produz ndo·
mento de obrlls públiclls dós mes- lhe ferimenlos, inc!u,ive na face,
mos. Lá, não se aprovam mais lo tendo necessidade de ser recQlhido
teamentos com ruas mal trllçadas, ao HoslJital de Caridade', onde per
Sern II necessária assislência técnica maneceu internado, em observação
e previsão das obras' de infraestru- médica.
turCl. Foi o que já se fez por aqui, BNDE empresta à Fundl;ão Tupycom muila, onde dos interessados
em derrubar as medidas SIInt'adoras,
enlolwendo mallciosa.ente prefeilo e yice,
Comissões Técnicas dalL sem os "fiêls"

Depois de decorrido um· mês da
eleição da Mesa da Assembléia Le
gislativa de Santa Clltllrina é que se

conseguiu conltiluir as c0missões
lécnicas, em virtude da crise que
há 30 dillS divide a bllncada da
ARENA em 1 j. deputados "fiéis" ao
Governador Cofombo Machado 5111-
les e os 16 "rebeldes". f'azendo va·

. ler a sua força, os rebelados fizeram

Governador Ouve a Região Sul

A Fundição Tupy quer triplicllr
lua atual produção de fundidos. E
é com esse objetivo que vai contrair
vultuoso empréstimo com o Banco
Nacional de Desenvolvimento EcO'

,

nomico "- BNDE. O Dr. Marcos
Pereira Vianna, presidente do esta
belecimento de crédilo deverá visilar
foinville proximamente li! a forma
lização do empréstimo de Cr$ �30
milhões de cru1.eiros sera o maior
empréslimo já concedido pelo BNDE
" uma empresa privada no ::>ais.
Salve Santa Catarioil I

Um Ginásio de Esportes
para Jaraguá do' Sul

o doputadn Octacílio CONSl(>ERANDO, o
Pedro Ramos, 'B e m pell soêrto das medidas do
atento aos p-oblemas da Govêrno do Bstado de

Intormaudo aos univer- regiãó que' representa na Santa Catarina, ooustruín
sttá-íos catertnenses so' Assembléia Legidati93, do Ginásios de Esportesbre a posstbllídaríe de apresentou na t r i b una nBB cidades d'e Florianó
obtenção de bolsas de es- um" indicação, Bob n." polis, 'Jolnville, Laguna,tudo para o ensiao supe 14 73, sensibiliZAndo o Tubarão e SAo Bmto do
rior [ur to ao Ministério da Governador Colombo Sal Sul, além de ourres oida
Educação � Cultura, o les, para a construção ds des care rínensee.Intciativa
Deputano Federal WIL- um ginãeio de e8portee, que não poder íamos deí
MAR DALLANHOLl'mitiu uma velha aspir-ação do xar de aplaudir;comunicação 80S Díre- povo de Jarsguá do Sul, "O N S I D E R AN D O
tóríos Acadêmiêos e à já que a [uveniude não finalmente, que o Muni
direção das Faculdades dispõe <:Ie nenhuma ins- cípio de :Jaraguã do Sul,
Particulares. na qual es- tals ção adequada para 8 completará R 25 de julhoclarece que as bolsas de prática de esportes quan- de 1976, o seu centenäríe
verão ser requeridss jun do dös dias chuvosos, de fundeção, 8 cujos fea·
to às próprias Escolas fenomeno que ocorre com idos' iré incluir a séde e
Superíores, que remete- grande incidência Desta realização dos J o g o I
rãu os respectivos pro ffgião Iitoral. Abertos de Santa Catarina
cessos ao MECaté 30 de As razões do deputado patrocínio que natural-
abril próximo. vão expostas nos consí- mente serä coodicionado
No mesmo documento dersndos que adiante el à existencia de um Gini·

o Deputado DALLANHOL tampamos. aio de Esportes condi·
desulca que as äreaa de O Deputado infrll�8IBi .senta com 8 en'ergadurasaúde. tecnologia e de nado, com amparo, no daquela competiçãoeSllorformação de professore" 'que preceitue o Art. 150. tiva que mobiliza elatado
lerão atendidas priarita do Regimento Interoo, número de allétls de todQ
riamente pelo Goveroo submete à elevada consi- o Estado da S. Catarina.
Fedtlrlll, mediante prova deração da

.. VOêsa Exce' numa feata de conrraçade carência de recursos lAncia e dos Nobres Se' mento da nossa juventude.financBiros do universi nhores Depuhdos; a I N D I C A MOS
tário requerente. INDICAÇÃO que passa Âo Excell'ntíssimo Sr.

a expor e coosiderar: Governador do Estado,
CONSIDERANDO. ser que através da Secretaria

8 p,Atica do es p o r t I da Eduoação e Sacretaria
amador uma céluh im dOll Traosportel e Obras,
presciodível a lima con- determioe providêooias
tribuição efetiva 00 pro-I.isando dotar a cidad,e de
oesso de educação e apri JHaguâ do Sul, de um
moromeoto eSI,)orti90 cul Ginisio de Esporte., oon
torai de um povo; tribuiodo desta forma 8

CONSIDERANDO, não de maneira efetiva, para
p08�uir a cidade de Jara que OB grandes objetivos
guâ do Sul, n8nhuma dO Municipio de Jaugui
unidade do gênero e. lua do Sol. 00 aDo do Beu

j'lv'9ntude obviamente im CeoteDário. Bejam efeU
possibilitada de praticar vameote aloançadEl8, para
8S d.ferentes modalidadea iludio e aatisfaQão e da
de esporte, jostamente sua ,ibr8nte juveotude.
pela ioexistencia de um.. Sala diS St8SÕSII. em
praça siporli9a condizen 20 de Março de 1973,
Ie com a neces!idsde e os Octaoilio Pedro Ramoi
anseios desta mesma ju Deputado
ventude;

Bolsas de
Estudo

VW Produziu mais
de 1,8'milhão de
Autos em 20, anos
de Brasil
No dia 23 de março de

1953, trêll anos antes do
governo brasileiro tornsr
�fetiva a decisão de)m
plantar a indústria auto
mobil1stica no pais, atra
vês da crisção do antigo
GEIA (Grupo EXllcutivo
ds Indústria Automobil1s·
ticlI),loi lundada a Volks·
wagen do Brasil. Do bar
racll.o alugado no bairro,
do Ipiranga" elll São Paulo
à fábrioa que tem cercs'
de um quilômetro de ta
chada 110 10DgO da Via
Anchieta,"t!m São Bernar,
do 40 Oampo, 20 anos de
história da maior empre
8a privada brasileira e da
Américs Latina 811.0 oon
tados por uma longa �u
cessio de latos e reoor·
des pioneiros A grande,
za dus núm.lroe-mais atua·

.

lizl1dol servI como intro
dução: produção' acumu
lada j á s u p e r i o r a

1.820000 veiculos, que
creBce à média de 1.500
uoidades por dia; e um

quadro de pessoal de 28
mil funcionArios, o que
mantém perto de 140 mil
brasileiros intimamente
unidos aos destinos da
emprella.

Comunicação
Movimento Economico
É de- suma importância II parlicipação de

todos no movimeMo que se áesenvolve na co·
munidade, com vistas à entrega do Movimenlo
economico dé JaneIro a Dezemtoro de 1-97i, cujo
prazo de entrega terminará no dill 30 de ·Abril
de 1973.

x x x
Os comerciantes e os induslriais deverão

preencher as declarações do Movimento Econo
mico, em 3 viII:!; e entregá·llls na Exatoria
Estadual, incluindo, nll decillração os prQJutos
isent'?s do ICM.

x x x

Os agricultores deveriio preencher as gUillll,
em duas vias e lerão entregues nll Prefeitura
Municipal de Jaraguá do Sul, também, alé o dia
30 de abril de 1973. Por ocasião do preenchi,
meDIo o ilg'ricultor deverá apresentIIr O Tllulo de
Eleilor e o novo cartão do INCRA, antigo IBRA.
COLABORE COM O PATRiÓTICO MOVI
MENTO. NÃO PREJUDIQUE SUA CIDADE.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PÁGINA 2

2.°) . Eleição do Conselho Fiscal e suplentes
e fixação de suas respectivas remunerações:

3 O) • Outros assuntos de ínterêase da Socie
dade.

- A sra. Vva.
Bona, nesta cidade;

- o sr. V'e r e d i a n o

Borges dos Reis, em

Corupá; o
- o sr.. Raul Carlos

Gesser, em Coucúrdla;
_ o Dr Edson Carlos

Schulz, médico em Cu
ritiba.

É axiomático: quanto maior
maicrea os riscos e os encargos,
mente, a responsabilidade.

A nova E�a da Historia Brasileira iniciada
c::=:o-=-c::=:o_c::>c::::oc::> em 31 de março de 1964 despertou no povo a

consciência do dever de se .colocar lado a lado
com o govêrno na gigantesca obra de reconstrução
nacional.

Para quem costuma penetrar na Historia não
em Ita- é difícil se conscientizar de que o Brasil teve

dois períodos de graudes impactos no edifício da A diretoria desta soeíedade avisa aos se-
sua formação historica. nhores acionistas que estão à Rua disposição na

O primeiro e revolucionário impacto tivemos sede social, 08 documentos de que trata o artigo
com a chegada de D. João VI e começou com a 99, do Decreto lei n." 2627. de 26 de setembro de
abertura dos portos brasileiros, 1940.

Idêntico e revoíucíonär!o impacto tivemos
com a decretação das 200 Milhas de soberania .Jaraguá do Sul (SC), 19 de março de 1973 .

nacional no atual Govêrno.· Victor Bauer, Diretor Comercial, CPF n." 004358139
A partir do primeiro impacto. ou seja de fe-

vereiro de 1.808 a 26 de abril de 1821, quando D
João VI deixou o Brasil, o espírito nacionalista
floresceu de 'tel maneira que Portugal não teve

fôrças suficientes para evitar a independência em

1822, pois foi nessa época que nasceram. no

Brasil, as Escolas superiores, Academia de Belas
Arles, BIblioteca. Imprensa, Bancos, Casa 8a Moeda

H
e out r o s empreendimentos determinantes da Civil, Comercial, Criminal, Admínía-

- o sr. G�stavo ens- grandeza nacional. tratívo e trabalho:
chel, nesta c�dade; Sem qualquer menosprezo à Historia, outro e Com diversos cursos de especializa·

.

- a menina Anette, j-evotuoíonäno período de impactos governamentais çäo em CURITIBA e fala o ALEMÃO.
fIlha do s.r. Nelson e estamos vivendo a partir de 1964. - Atende cobranças para Blumenau, e
Yolanda D,I.essen,. Se a arrancada bandeirante do século XVII cidades circunvizinhas.
'_ a lI_IeDln8 C 1 e I d e vencendo florestas e sertões, varando rios egal . Escritório; Avenida. Mal: Deodoro,406

Tereza, fllbfl �o �r .. (1arlos gando serranias, no agreste e deserto paíe que (ao lado da Farmácia Avenida)
e Tereza OhIOdIDl. era o Brasil;' nos trouxe a certeza du progresso, Residência: Avenida Mal. Deodoro, 903
Dia 06 maior soma de Fé temos Mje no futuro brasileiro, - 1.0 andar - apt« 203

pois a construção da Transamazônica, a ímplan- JARAGUA DO SUL - Santa CatarinaAna tação da Telecomunicação, a integração do Vale
h===================:=!!

do São Francisco, a recuperação da nossa Marinha
Mercante, apenas isto. ,bastaria para consuma),' a

�==_====;;==============;;
redentora obra da Revoluç� de 1964, cuja preo
cupação prlmorníal é o homem. o homem que o

governo está atingindo através da Educação e do
amparo através das leis manipulada pela Previ
dêucía Social req"oificada pela Revolução .

O Brasil de hoje não conhece dlstancies,

Lmas reconhece a sua grandeza na medida da' sua
imensa r��p(tnNl.lbilidade perante os povos, como Rua 36 - José Emmendõ fer, 1734
llder .do Hemísfério Sul p-Ia consolidação da sua
economia e pela soberania de seus Direitos,

Campanha de Educa�ão fozendo na data de 31 de março uma apoteose.
�� 6

Leopoldo Seidel
- ÇORUPÁ -:-

ENDERtÇO:
Caixa Postal, 19

Rua 2, n.· 130 - Fone: 2023
Jaraguá do Sul. S. Catarina'

SOCIAIS

Aniversários
Fêz anos dia 28
- A sra. Edla, espôsa

do er: Rolando Schulz,
nesta cidade.

Fazem anos hoje
- O sr. Wal d i n o

Mayer, em Curitiba;
- o sr. Walter Schütze,

em Corupä,
Fazem anos amar/hã

- A sra, Onda Nagel
Zanghelini, em Gorupa;

_ o Sr. G e r man o

Bütgen, em Oorupá;
- o sr. Rudi Müller,

em Oorupá;
- a jovem Leonette

Lawin, em Nereu Ramos.

Dia 02
.s: O Dr. H a r o 1 d o

S c n u l z, farmaceutico
'nesta cidade;

- a'menina Denise F.
Martins;
- o sr. Theobaldo

Hagedorn.
Dia OB
- A sra. Waltrudes

'I'omasellí;
..;... a sra. Aletins Maria

Tomaselli; .

_ ª sra. C r i 8. tin a

Zspella Klems,
pocuzlnho;
- o jovem Aldo Bartel.

nesta cidade;
_ a sra, Asta Spliter.

Dia 04

A V I SO

.:... O sr, Herminio
Glowatzki, em Garíbaldí.

Dia 05
- A sra. Vva. Irene

Lúz Dantas, em: Brasília;
- o ar. L o u r e n ç o

Gressinger, Iuueíenário
da Salvíta,
- O sr, Dário G

s'chütze;
ADVOGADO e AUDITO'R

DR. fRI[DEL' SCHACHT

de

Oficina de consertos de
Radi_claras

WALTER KUMSCHLlES

Atenção!

�
t ADVOGADO nos Iõros de

I São Paulo - Guanabara - Estado do Rio
.

d e

i Janeiro - Brasílía.

1 Processamentos perante quaisquer Mi.

t
ntstértos, Autarquias e Repartições Públicas
em geral.
Escritório Central:
Avenida Franklin Roosevelt, 23 _ Grupo 303

, ,(FOne,: 52-�894) "

)ZC-39 '

.

Rio de Janeiro

�. Estado da GU�ABARA
.'

����I6>���!J)�,

Negócio de Ocasião.
Vende-se um Bar e O hesteernento dd

Quiotanda C/SÓlida e nu- Bandeira e o cenro
merosà freguesia, em do Hino Nacional são A C A R E SC de Cerunäponto central de Joinville obrigatórios, u,

ma

v,:�ez
'

,e orupae, ainda uma casa de por semana, em todos
alvenaria ne Balneário os eetebelectmentos Professores Aperfei�oam seus Conhecimentos
de Barra Velha.

1
de qualquer grãu de Na segunda. feira, dia doze, 23 professores

" Vende se por motivos ensino, públicos ou -urets corupaenses reuni-am-se conosco no Grupo
de doença. peruculerce Escolar São José. Par tíciparsm da abertura desta
Informações njredação. r ..união, o Senhor Oto Ernesto Weber, Prefeito MUe
.-------.......-.----------0 nlcípal, Ir. Mediatris, Diretora do Grupo Escolar

,,--------- ----------" São José, e Alcides Cardoso, Secretário do mes

'mo estabel!leimento de ensino, Esta foi a primeiI
E'

IÍ � •

d·
.

• "ra de uma.t;érie de reuniões a serem realizadas no

,',', SCfltOflO J,Ur�1 ICD CDnta�bll ,", correr do ano, Neias, eS8es_ professores serão trei-
nados nos Planos de Educação Alimentar e Sani-

" II tária.

II Max Roberto Bornholdt " E maill um passo para o maior aperfeiçoa
II II

m ento dt! nossos proft"ssorl!s.

II Luiz Henrique da Silveira II Donu de Casa Aprendeu novas Técnicas -

1II 'I Dez donas de casa de Pedra de Amolar Bai· p O I '.I
"

P L'I,,' \

AD V OGA DOS
ln' !�s a�r:��ri:�o':n arS��a�:oÚI�i���I������, �,::ncdli� OVO esenvo VluO e ovo Impo
sa-do Senhor Herbert Daniel. Esteve presente nes A' d I' d 'd dII " Ia reunião o Doutor Saulo Eduardo Rosa, dentista; 'I

lU e a lmpesa a Cl a e

',f, íIJL1Thtf1\ 1Tl\tn\íiW[�.,Y1f"tf1\(R \\r ÂI TQ)/('" Á\ (R I,', qUI:! et!clareceu às senhoras presentes quais os utilizando os coletores de"lixó11 .JlJIIUJ 1IJI\lJI!Vll r� 1llr1UJ.J) � ßl.1fi.1llr.&.J) cuidados a stlnm tomaOoll com os dt-"ntes seus e .

I' I' de seus filhos. A propriedade de Senhores Herbßrt

I' Contador "
e Etla Daniel vem servindo de palco para reuniões
onde várias senhoras daquela comunidade podemII II aprender novas técnjca� horthlOlas e cuidados

',I, Regislro de Firmas IPI ',I, com suas famílias.

" Escritas Fiscais Imp. Rend� "propriedades Fazem Planos de Melhoramento
A instalação de propriedades demonstrativas

II Contabilidade, ICM n tem sido de grande ,valor educativo em, todo o es

II Defesas Fiscais
-

INPS " tado. Em Corupá, as propriedades dos Senhores

" n Herbert Daniel, em Pedrá de Amolar Baixo;. o ,....-----------.---....----

"I FG�S" Benjanmim Tamanini, em Itilpocu, já foram insta-

." ""ladas e os �eferidos prop_rietários já fizeram seus

planos para 1973. Ali, os moradores vizinhos

'111, Av, Mal. Deodoro, 210 ',', observam e aprendam aB novas práticas de Sanea
mento Básico e Alimentação .

.fi . ti MarHene Copi
0=========0===========. Exteosionista Doméstica Rural

_

'. "Desportista Jaraguaense"
compareça aos estádiQS

Anuncie neste semanário, sim

anúncio causará boa impressão

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

Em atenção a determinações estatutáriall e le
iais, cumpre a esta diretoria a apresentae vos 08
documentos referentes ao exercício encerrado 31 di
Dezembro de 1972, acompanhando do Parecer do
Conselho Fiscal, através dos quais, podeis verifioar
que a situação da sociedade se apresenta sölida
com resultado satisfatório.

Para quaisquer outros esclarecimentos, coloca
se a diretoria a disposição dos srs. acionistas à Av.
Mal. Deodoro da Fonsêca n.· 739/781, nesta cidade
de Jaraguä do Sul, SO.

Jaraguã do Sul, 27 de Março de 1973
Alberto Bauer, Diretor Presidente, OPF 004358059
Alidor Bauer, Diretor Comercial, CPF 103958269

Balanço encerrado em 31 de dezembro de 1972
ATI v o

Disponivel
Caixa
Bradesco S.A.
Bradesco S.A. Itajaf
Desembank S A.
Desembank S.A. Fpolts.
Banco do Brasil S.A.

Imobilizado
Ativo Imob. c/ reavaliação
Móveis e Utensílios
Imóveis
Const. e Benfeitorias
Filial haj·í Construções
Filial São B do Sul Consto
Veículos e Acessórios
Máquinas e Pertences

Realizável
Fundesc
Embrasr
Investimentos
Budppe
Sudam
BN.D.E.
Sunene
l)poreto Le,i 157
Participações
Cauções
Obrigo Eletrobr.tis Lei 4156
Adicional Lei 1474
Taxa Melboram-nto Lei 89
Adicional Lei 4069/62
Conta de Rasulrauos Pen
dentes
Dep. Obrigo 'I'rabalhistas
Inventário Almoxarifddo
Adicional Lei 4154
Inventário

. Conl8 de Compensação
Ações em Caução 40,00 900881,98

PASSIVO
lia eliDivel

C"pilAI
Filial Its jaí c/Oap.
Fundo Reserva Legal
Fundo Reserva Eap.
Fundo Esp Aum. Capital
F. Daprao, c/Reavaliação
Fundo de Deprecreção
Fundo de reserva
Fundo Ind. Trabalhista
Elliliel

Prev. Social a Rec.
Títulos a pagar
Contai a pagar
Dividendos
Imp. Retida na Fonte
Boa Bradesco de Invest.
Contas Correntes

Conla de Compensação
Caução da Diretoria 4000 900681,98

Demonstração da conta de Lucros e Perdas
em 31 de dezembro de 1972

eanlas Debilo Crédilo
Inventário 128.331.37
Vencias a Vista 8.416721!,5t
Descontos Auferido. 497.77
Dividendos Auferidos 1,20
Inventário
Guié Cru
Previdencia Soco
Salario FamrIia
DeIlC. Despendidos
Juros De�pendidoB
LUcres e parclas
Pis
Pin
Proterra
Despez8s Gerais
Fundo de Depreciação
Fundo de Reserva

268321,65
5453.06

.

6,74
4.896,25

4,29
2.91753 281599.52

200183,56
2.407,14
3.614,07
10 79664

139,74
199,50

61683,35
101829,94 380853.94

38048,77
285,00

1765300
líl628.00
11 666.00

980,00
10374,00
101300

59,60
3.40

7.912,88
355,74
350,71
39,00

6.382,98
842,07

325800
500

128331.37 238188,52

359990,00
1000

1.07805
18288,31
57536,58
19633,29
64.9ií7.90

202756,62
834,13 725084,88

2477.58
1.442.00
4220,45
731.00
562,76

158200,96
792_235 175,557,10

110.114,51
264608238

15.394,61
2' 248.92
64.13751
1.026,02
2738,98
8594,83
4.275,00
2.85000.

648.117,78
20248,42
39723,89

3 645 562.85 3 545 562,85
JllrBguá do Sul, 27 de março de 1973

Alberto Bauer, Diretor Presidenlp, OPF 004358059
Eugênio Vitor Soamöckpl

CRC-SO 1 605, DEC 51.083
Alidor Bauer, Dire�or Oomercial, CPF 103953269
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Assembléia Geral Ordinária
São cóuvocadce 08 Senhorei.' A'cionistas da In

dúatrillB Reunidas Jaraguá S. A., para a Assembléia
Geral Ordinária, li realizar-Ia no dia 28 de abril
de 1973, às n09P horas, na séds Social, à Rua Ro
dolfo Hufenuessl-r, 755, a fim de deliberarem ao
bre a seguinte o riem do dia:

I - Aprovação do Balanço e Contas do exer
cício de 1972

II - Eleiçãu da Nova Diretoria
III - ElslQã'l do ncro Conselho Fiscal
IV - A.Bllntos de interaase da Sociedade,
NOTA: Ach"m se à disposição dos Senhoreil

Acionistas os documentos a que 8e refere o artigo
99, do decreto-I. I ".0 2.627 de 26 de setembro de
1940.

Jar8guá do Sul, 15 de marco de 1973
Dietrich H. W Hufenuessler, Diretor PrlBidente

Pela 1.a vez nas bancas
a maior novela de todos os tempos:

MITOLOGIA,
AGRANDE NOVELA

DOSDEUSES

Prefeitura Municipal de Massaranduba

Comunicação
Em vista da nota publicada pelo jornal "Ga'zl

ta de Jaraguá" em sua edição de 08 do corrente,
esta Munioipalidade, através do Prefeito MuoicipalSr. Zeferino Kuklinski, torna público o seguinte:

1.. - Que o ·Sr. Prefeito Municipal, visando
a contenção de despesas desnecessäeías, tomou a
resolução de suspender a

assinatura de jornais sem dinamismo, insignifican
tes como veículos de comuníceção.oe quaís presn
chem as páginas de suas edições com artigos sem
importância e um tanto idiotas, e não pelo motivo
alegado na nota publicada pelo citado jornal, muito
menos suspender a assinatura de todos os jornais,
uma vêz que considera determlnaüos jornaia di
suma importância;

2 ° - Que a declaração feita ao enviado do jornal
"Gazeta de Jaraguá" não coincide com a nota publi
cada pelo referido jornal, o que poderá ser com
provado por pessoas idôneas que estiveram presen
tes ao colóquio;
3.· - Que esta Municipslidade considera de baixo

calão e estupidamente grosseira a nota publicada
centra o Sr. Prefeito Municipal, o que atesta perfei
tamente o "nível" do citado jornal, endossando ai
afirmações contidas no item 1.° desta oomunicação.

Massaranduba, 20 de março de 1973
.

Zeferino Kuklínskí, Prefeito Muoicipal

Grêmio Esportivo Juventus
Edital de Convocação

Pelo presente, na forma do art, 18.° letra 8,
dos Estatutos Sociais, vimos coneoear os "Sócios
em Geral" do G,êmio Esporli90 Juventus para uma
assemb'éía Geral Orriinäria, a ter lugar às 20 ho·
ras do p-öxlmo dia 02 de abril do corrente, para
tratar da seguinte "ORDEM DO DIA".

1.°) - Relatóriu da Diretoria
2·°) - Prestação de contas
3.°) -- Eleição da nova Diretoria
4.°) - Assuntos Diversos
Outrossim, esclarecemos que, na form. do art.

18 ° dos Estatutos Sociais, na falta de "QUORUM"reg�18r, realisar-as á a Assembléia, meia hora após
com qu-Iqusr número de aasociados.

Jaraguä do Sill, 21 da março de 1973.
Loreno A Maroauo, .Presidente

Fidélil Nicoluzzi, Secfelârio

Alberto Bauer S. A.ln�ústrias R8uni�as' Jaugu,á S,A,
Indústria e Comércio

<.

Ê uma coleção sensaciónal que
a Abril Cultural traz a você, em
fascículossemeneis, com as mais�'",
vibrantes histórias de amor, paixão, ódio,
vingança, sonho, beleza:

Ao colecionarMitologia, você val
comprovar que os mitos e lendas
9reco�romanos são uma fantasia
maravilhosa, com divindades que
sobrevivem até hoje.

O primeiro fascículo será sobre
.

Apolo, o Deus da Luz, filho de Júpiter.
Junto, vem um fascículo extra,

� ..

à venda nas bancas da
�

Sociedade Gráfica' Avenida

inteiramente grátis, com uma visão de
conjunto de toda a mitologia
greco-romana

Em seguida, virão Venus, Baco,
Júpiter, Minerva, Netuno, Juno, Diana e
muitos outros, em 49 fascículos
semanais, c�m mi�o� er lendas .sue são
uma das mas gemais concepçoes q�e
a humanidade já produziu.

INä-J perca Mitologia
uurai,

Em todas as

bancas por apenas CrS 3,00

Gumz Irmãos S.A.
Ind. Corn e Agricultura
CGC/MF n

• fl' 430.636/001
Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação
Pelo presente, ficam .eonvíêsdos os �enboresacionistas, a comparecerem à Assembléia Geral

Ordinária a realizar se no dia 14 (quatcrze) de
abril do corrente ano, às 9 (nove) horas, na sede
social em Rio Cerro km 14, neste município de
Jaraguá do Sul, afim de deliberarem sobre a se

guinte ordem do dia:
1.0 _ Apresentação, discussão e aprovação

do Balanço Geral e Conta de Lucros e Perdas do
exercício .de 1972;

2 o - Eleição do Conselho Fiscal;
3,· - Assuntos de interêsse social.
Jaraguá do Sul. 07 de março de 1973

.

Eclt ltraut B. Gumz, Diretora Pre8idente·
cpl n.o 0665709�9

NOTA:' - Acham S9 ª disposição dos senho
res acionistas no escritório desta 8!1ciedade anõ
nima, Oll documentos a que se refere o artigo 99
de Decreto-Ltli n.O 2627 de 116/09/1940.

A DIRETORIA

Dr. Francisco Antonio Piccione�
:MI:l!E:UTCO ..., C.lR..lH:. 1'7

(C.P.F.) N.o 004364379

Cimrgia e Clh"ea de Adult08 e Crianças
Partol - Doenças de Senhoras

HOSPITAL .JESÚS DE NAZARt - OORUPÁ

Alberto Bauer S. A.
Indústria e Comércio

Assembléia Geral Ordinária
Edital de Convocação

Pelo presente ficam convidados es srs, acto
atstas desta sociedade a comparecerem a Assem
bléia Geral Ordinária, à r ealiz ar SI! na sua séde
social, à Av. Mal. Deodoro da Fonsêes 7HI, em

Jaraguá do Sul-SC, às 16 horas do día 11 d.e Maiode 1973, afim de deliberarem. sÔbre a seguIDte,
ORDEM DO DIA

1.0) - Aprovação do Balanço e contas do
, exerclcio de 1972.

2 o) Eleição do Conselho Fiscal.
3 o) Assuntos de interêl!8e da sociedade.
Jaraguá do Sul. 27 de Março de 19711,
Alberto Bauer - Presidente, CPF. 004358059
AVISO: Ach'lm·se a dispusição dos srs.

acionistas desta socieclade, os document08 a qué
se refere o artigo 99, do decreto-lei n.O 2627 de
26/09/1940.

Residência: Dr. Nereu Ramos, 419Parecer do Conselho Fiscal I CO_IJPÄ - SA.NTA CA.ll'A1IU::NA
OS Abaixo assinados membros do Oonselho

FiBCal da firma Alberto Bauer S.A. Ind. 8 Com.,
tendo examinado datidamente OB livros e documen-

fri�_""�:;"tos que compõe as PPÇ8S do bal.nQo encerrado em
.81 de dez�mbro de 1972, encontrando tudo em per- Dp. Reinoldo MUP8P8feita ordem, são de parecer, que as

referldos,,� ,atos devem ser aprofados na proxima ASiem'
ADVOGADO ?bléia Geral Ordinária.

iJaraguá do Sul, 27 de MarQo de 1973 r
Ésol'it6rio ao lado da PrefeituraAlberto Maiochi, CPF 122920289' ?

Willy Mahnke, CPF 103942499L-.Hilário Baratto, OPF 103937739 .'i)-.���"""-� �_-&o""4�

JARAGUÁ DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A famili" d•

Walter Jark,
.lARAGUÁ DO 8� (SANTA CATARINA)

.�������������������

E�.!.�,�v�.��oes���.�,!��!::: Ie Cohma��portar 200 mil eecae de soíe pard a Alemanha, o _

equívelente II 12 mil toneladas. f"lItura de e-s Preparando a Convençao de Brusque'10,400000.00. De ICM o Estado leva e-s 1 360.000,00
li a Cooperceotral recebe íncemtvos fiscais de 270
mil cruzetros.

CL Paulo MoreUl
A marcha do ternpo, no compasso dos celen

dértos e no descompeseo das prevteões, vai nos

aproximando celeremente do mês de abril, quando,
na cidade de Brusque, L 10 e L-215 realtaerão, COD

juntamente, sua convenção anual. Uma .vez meís, o

magnetlsmo desse acontecimento leonístíco deverá
levar ao "Berço da Fiação Carartnenee" mais de 2.000
convenctonats, Leões e Domadoras que promoverão
um encontro a�radlÍvel e fraterno, monopolizando as

atenções do Leontsmo ceter.nense.
Sob II luz dos prlncíploa emanados do Leonts

mo, a convenção de Brusque não deverá ser epenes
rnals urr. per índo de conhecimento turfsneo de rnais Ii
uma região do nOS80 Estado. Cada Leão, em mers
esta convenção, prectse sentir se engajado num
'rabalho em Que. a per da programação social, ii
busca de soluções pare os problemas leonísncos
deve consu.ulr a Iônica de uma perucípeçêo à
espera de larga colheita nó campo do serviço desin
reressado.

E a colaboração de todos pode rnen.tesrer-se
sob diversas formas: análise dos lemas, de bete de Civil, Comercial, Criminal, ·Adminis· ,

moções e epreveçäo de proleroe, capacitando o Leo- tratívo e trabalho:
ntsrno a imprimir cada vez meis d.nemtsmo às suas Com diversos cursos de e�peci81iza·
atividades, C'linh,mdo seus membros a um pon 10 de ção em CURITIBA e fala o ALEMÃO.
convergêncie de onde se irradiam as forças vivas que Atende cobranças para Blumeneu. e

A Receita Federal está encaminhendo cerca de .promovern 11 : eil I zeçäo dos elevados ideais leonlsucos. cidades circunvizinhas.
lã.õ�O �otifica.ções de !.ançamento suplernenrer, em de- Convenção ... mobtltzação geral de forças que Escritório, Avenid!l Mal: �eodoro, 406
c�mencla de írregulsrtdedes nas declareçõ as de ren se harmon zern em idéias e ideers, ernpenhedes for- (110 lado da Farmácia Avenida)dirnentos e bens do, tmposto de renda com imposto ças que

bus.cõm
êxuo, b-aços que se estendem pare

�Re8idência:
Avenida Mal. Deodoro, 903

II
o. pagar, do exerctclo de 1972, ano base de 1971,' abraçar e acolher eutortdedes e convidados, palmas _ 1.0 andar _ apt'o 203

, x. x x
. .

que' epl.iudern oradores e conferencistas. brindes que

I
JARAGUA DO SUL - Santa CatarinaO Ci!lDlII 3 TV-Cohgadas, apesar da proxrm- festejam encontros e reencontros, a bandeira bresílet

dade de Blumenau, está endo péssi!"� recepção. E, ra que preside noesos trabalhos, o estandarte Ieonís
quando se faz o aecníício de esatsur • Uma rosa neo que inspira nossas assembléias a in'vocação a
com amôr" ou "O Bem Amado", nlio se aSlisle mais Deus que abençoa nosslls IlÇÕ�S e r�alizações, _

.,,=========0=========='·1um capim!? e sim um "rebentlculo" ou um "Inler Convenção ... reagrupar forças dispersds, animar
Iromplculo . esplritos combalidos, incentivar allv,dades Clsquecidas, II o � o

"dO C �'bolx x x difund!r preceilos pre�eridos. Illinglr metas preconlza II Escrltorlo Jun ICO onta I "
O cronista Tavlres de Miranda, divulga uma das, eIs a preocupaçap qUIl hca IlPÓS cada novo en " "

noticia à respeito de lideranç.as estaduais, o que dá contra anual de convencionais. ". "muito o que pensar. "Com os sucessos das me5IlS

-

-CCLL, aproveilemos tão excepcional oportuni- " Max Roberto Bornholdt "da Assembléia Legislativa e da Câmara Municipal, dade para nos relemperllr _de passiveis fr.Dpeços do
" ,II"diz _" Lauro Nalel firmou definitivamente a SUIl passado em nossas alividades leonlsticlls, desen.ari-

liderança política no Estado. Ihando armas para uma luta cujo sucesso ou fracas-" Luiz Henrique da Silveira
x x x - so, cuja vilória ou" derroJII eslio sob nossa inteira "O Coordenador ESladual da Defesa Civil, e·ntre responsi!lbilidade, vllória e ,sucesso, entretanto, 'que " A D V OGADOS

gau 110 Gov. Colombo Salles o rehJlório sobre as estão ao nosso
-

Illcancl', bastando, para tanto, quI' "enchentes de 23/24 de dezembro úllimo. Anilápolis, srjamos fiéis e bons soldados do serviço desinteres-
"Anlooio Carlos, Biguaçú, Sanlo Amllro, TljUCll8, sado. �

"Guaramirim, Jaraguá, Luiz Alves e outros estlio no

lTllThtn\ lThtn\MlT�T tf'" t11\� \{Y A lD> tr A �rolo. Prejuizos de Cr$ �.�!i�ó42,92, Mário Tavares· da Cunha Mello 1111 llJIlUI llJIlUI!V1111r�lUrllJlu) � ßlIl'i.IUrßlU1 I,Industriais, comerciAntes e Ilvràdores, devem Tabelião de Notas e Protestos " Contador "IIfender ao chclmamento do Estado e da Prefeitura, em geral " "no preenchilllenlo du declaração do MOVimento
Ecooomieo. Quanlo maior a colaboração, maior é a E D I T A L o " Registro de Firmas IPIparticipação do noaso municlpio no retorno do ICM. "Vele a pena collIborar. Pelo presente Edilal, ficam . inllmados para ". Escdtas Fiscais Imp. Renda

x x x pllgiuem no pr.IIZ0 legal, os Tllulos que ae acham
C b I'd d ICMO Caril ba F. C., do vizinho Estado do Parllnli

em Cartório para prOIeSlOS os senhores: " onta i I a e
Alcidea Krehnke, Arildo M. Souza, Anlônio Spé " D I F" INP'S

-

sagrou se, o campeíio do Torneio do Povo, em zill, Alfredo Pasold, Arno Glatz, Confecções 'Valri ".
e esas IscaiS'

dramática partida com o. participanle da B.hia. O de Ondina S Riedmann, Daniel Magalhlies, ESIIl- " FGTSque se eetranha é II pouca divulgação do flito, prin nislau Vick. Evaristo Teodoro de Souza, Eugênio

II
tipalmenle quando os catarinenses querem entrar no Ramalho, ESlefllDo Franzner, Evaldo Wao-erh.ao-e,Nacional. .. ..

x x x Fre�l\nh Frllncisco Freiberger. José ScHmitz, Alba-
I
Av. Mal. Deodoro, 210

A Tribuna do Pllraná comenla uma conversa
no e c erl. ,

do Pres.. da FCF, Elias Giuliarl, em que João Jarllguá do Sul, 29 de março de t97c) "
Havelange, "promeleu" a certeza de que SC poderli

Mário T�vares da Cunha Mello, Tabelião0=========0==========.
entrar no Nacionbl de 19715, desde que lIpreaente -!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!�
estádio com capaCidade minima 'para 40 mil pessoas. Call1panba- 'de Educa!;io IE temos estádio II prazo curlo? Civlca

xxx COMUNICADOCada vez mais se acentua a necessidade de O hasteamenlo da
uma rodovia que ligue o Vale do lJapocú a BR-101

.

Bandeira e o caOlO
I RodOVia Prestes Mllill. Enquanto se lUla pela novll do Hino Nacional são
Jaraguá-Guaramirim ' BR 101, devia o Estado zelar obrigatórios, uma vez

pela conservação da atual, que está em estado por semana, em todos
deploriÍvel. os estabelecimentos

x x x

I
de qualquer griiu de

Não deve o Governo do Estlldo' sen'ir-se me. ensino, públicos ou

Iindrado quando o povo, classes conservadoras, particulares.
imprensa e rádio, reclamam providencias da IIdminis
tração. Pede se com respeito, com educação, renovil
se o pedido. �as quando ludo is�o nlio resolve, o

que nos aconselha o Bslado fazer? .

ANO LlV

x x x

O Zé Ferioo, da "Folha D' Oeste", comenta a

repldez com que esllÍ sendo construtde da estrada
Chepecó-ôão Carlos, "que é de fazer "inveja" ao

pessoal da Trensernezontce", concluindo por pedir II

decreteção da falência des estradas estaduais do
Oeste.

x x x

Wilson Silva, de "Atrás do Toco", ataca um
essuuto importante que ele eherne de "Psicose lndus
Iria!": "A totalidade dos Prefeito<s acha que, Indu-me
lizando seus munícíptos. lá Iettae Ieste h SIÓr ce. po
lltlca e sócio econornlce do Munlcfpío". MaS .nã
está.

x x x

A companhia que faz os automóveis Rolls Royce.
simbolo mundial do poderio econorr.ico, foi pos Ia à
venda e é poss'vel que, no caso de venda parll o

estrllngeiro, a empresa não possa usar o nome que
ganl:ou reute ferne, ernbere ee espere que fique em
mãos britânicas.

.

x x x

SÁBADO, S1 DK MARÇO DB 1973

- ,

Atenção!

contristada, comunica o seu passamento,
ocorrido no dia 22 de março de 1973, na

cidade de Corupá, quando contava 65 anos
de idade,

Por este intermédio deseja agradecer.,
as manifestações de pesar, aos que ofer
taram flores e coroas e que acompanharam
o extinto até a última morada.

Em especial agradece o Coro da Comu
nidade e so Rev. Pastor, pelas palavras de
Fé Cristã proferidas em casa e 'perante o

jasigo e aproveita para convidar parentes,
amigos • conhecidos para o Culto em

Intenção de sua 'alma, a ter .Iugar ua Igreja
Evangélíca de Corupá. no dia 22 de abril de
1973, com inicio às 8.30 horas. Por mais
este Ato de caridade cristã agradece,

A Família enlutada
Oorupà, Março de 1973.

OH. fRIEOEL SCHACHT
ADVOGADO e AUDITOR

SUPERGASBRAS S/A. Distribuidora de Gas e REDELAR
Comercio e Representações Ltda. Comunicam aos seus Consu
midores que a partir desta data a Distribuição do Gas para a

praça de Jaraguá' do Sul será feita pelo Comerciante

NELSON V�C.NI
Rua Roberto Ziemann, 295

i

INegócio de Ocasião.
Vende-so um Bar -e

,.....------------------ Quintanda C/SÓlida e nu-
merola freguesia, em

, ponto central de Joinville
e, ainda uma caS8 de
alvenaria ne· Balneário
de. Barra Velha.
Vende·se Jlor motivQSIde doença.
Informações n/redaç�o. ::- ii__iiii _

Povo DesBnvolvido é Povo Limpo
Alude a limpesa da cidade

utilizando os coletores de lixo
I

--------------._---------------�

Que continuará a fazer a entrega automática normal
mente como vinha sendo feita até aqui pela REDELAR!

A REDELAR continuará representando a SUPERGAS
BRAS vendendo seus conjuntoS técnicos, fogpes ,e outros

aparelhos de queima,
Jaraguá ao Sul, 28 de março de 1973

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


