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Sábado 8 'de MaTQo de 1975 . N· ;2.8,26- ,Capltaraulam9rlea:SG do motor

Dia 19',Próxtmo lO 'Encontro de Presidentés 'Francisco Antônio' Pieclone
.

' '

\
'

,

'

.

,
"

, ,

" i A soCiedid� do vizinho muniefpio de .dra Kubrusly com a seguinte prole:

de Cama'ras
I Muo'l·c'l·p'al·s do No'r't'e' 'em Ja' ragua�

.

Corupá tem ii lamentar iii perda de um Marcos Roberio. PraDcis CristiniJ e "Mar-
• '

"

" ,:
'

"
'

' de seua mels llustres Inlegranle. que cela Alexandre; Maria Angelica BorgiS
, ,-,

'

duraot. longo. aD08 'participou inlcos.- Picclooe, 'quarlanlsta 'da Faculdade de Fi-

O objetivo principal, do o, presif;leote da CA,;;- lativo entro os munici-
mente d� lodos os m,ovimeal08 ,que ca' 'esufil! ,da Urp � quarl-anisla de Relaçõea

é fortalecer a posição do mara deeta cidade, JOlé pios do aorte, e ÍlSl!lul)tos
volvrem a comunidade eorupeense. I'nlero_eionai. em Adminislr. e assessora

.

1 r
-

.

cl Älblrto Klitzke" ídealí-, diversoi.
' � Por igual. oulral dreiS de SenllJ Ca- de Planel.menlo da TBLBPAR e Rosa::

legls 8 IVO, e 'a amlz�,.e.
' , , Ilrlnl, Ilm�ntarlm o IUIUOIO .conleci.. ae Blis,abelh Borges Piccione, esrudenre

rlinaDtl entre OI pr�sl- ,zador
-

do eneontro, aber- I I' J
.

-

dentei ' das Clmaraa dando, se
.

oa .eguintes Ao meio dia será ofere- mente, oa .(JUd se Ine IIi Irliua do Sul, do 2.· liDO de reelogia d. Bacol. Poli-

Muóieipais dos 13, munt- temas:
' cído almoço -a08 paruel- �.dle o ilullre d_�édiCO falecido deixou' licaic41 da UFP.

,

efpios que fazllD, parte , I .' pllntes do eneentre, que
,�ó ida. ami�a 1151 d

duraol� o tempo dem Franci'seo Ant.fiio Piooione, em ,i-

da ASSG,cisçio �Olil "uni-" 1.0) Partioipaçlo efeti- ,t",rá aioda a participáeió que esteve IDSla ii o éom SUIS illivl a' da, oomo disiemol te'e parlioipa,io

cfpios 'do Norte do va da. (lâmaras Muniei- dO'Prefejto Eu'g'nio-Str'e-
'dea profias'ionllil. "

da's' •• i. marcantes na ,ida" comuniti-

Estado. , pais nal' àtividadea e bs presidente da AMU-·
FraDcisco 'AnltiDio PiccioiJe, naacell ria. Foi em CorupA o Coordenador- do

,

NESC. O Ioea') lerá o
na Ifália, ó. cidade, de Monteroso.faos Mobral, Preaidflnte fundador do LI'on8' ,

O 1.°, eneontro de decisões tomadas pela
Prelidentel c;te Oâm�ras AMUNESC;., _

Restauraate' Itajara� ha'
28-de:oulubro de 1911, filho de Francia- Olabe de CorupA, Presidlnte dI Di,t-

o �, co Picoione e Maria 'Teresa Piccione. I,ão e' Vi,CI' G09eroador do Distrito L-lO.
Municipail, reúne OI ve ' 2:0)J�ein�idicar ,assis- 'Yendo ieualmenle of.ra-· '

1
readores president•• dos tOnoia técoiea da' AMU- eímento. de brindeI das'

Ao �omplelar �s anos, seus pai:s deci profelsor na Escola de Oiioci81 Ooà-

legislativol. de ,Jaraguá, NESC para &s ,Câmara. indl1strias locai8�
, dir'am emigi'ilr para o. &raalj, reidizando tábeis lião Jo.', Vereador da Oâmara-

Corupá, Barra Velha.' mUQ,lcipais,t prift8ipalmen-
' Um encontro importan�'

, empreendimenlo Induslrial dos mois pr�1!! 'M.nicipal de 'Coru'pi -e colaboralllor

Araquari, S c h r o e de". te no que se� relaciooa, tê. que vila ao seu final, '
peroa em Cal.nduva na Bafado de S�, u;liduo nOI jornais A Noticiá� de 'Jo

Guaramirim. ,M88saran- com'a ajuda dos técni- oferecer oondições de
Paulo. ,".. inville. '�Oorre�o do Povo", de· Jara.u'

,duba, ,Rio Negrj.>nho,' �os 'do o'rgio ao� senho- elemlntol dai CAmara. Aplf�iildo nos �.!gdo•• o 1I.I!aDlnh. II do Sul e do, Jornal de Hansa. '

Garuva; .Slio ' Bento ,do res vereadores na 'ela- Munieipa�� acompanhar-- ,graduarIa têm _medlcm8 pela UOI\!eraidade , A sua Morie deu-Ie iQ,8ipêlradamiilD-

8ul, JoiovUle, Sio Fraa'!!' boração de indicações � a8 reUOloe. do, orgia
FederIJI de Sao Pau,l� em 1�47, �� mea-

.L
te. Ainda momento#8 .8nt8s participna

cisoo «to Sol, Campo prQje,tpl de lei ,que vi mi.ro-Recional tOnlando' �o .'empo que adqUiria a Cidadania bra- de ;uma feIta le�Dls�lc�, do qual era

Alegre, e deverá; come- , sem 'a partJoipaçjo d_e 'inclUBr". ptjrliQi.paeio di-: s.,llel,rIJ, ,para que mel�or. pu�!s.e pr�.'�r seu !unda�or. Dlltr.bulri lembl'�o081
, çar dia 1-9 próximo "a. úm teeo'icó e BOa elabo- reta

-

na discus8Ie" ClOI � ,o� seus ,reley.olea servIços a no,ya Pa-
� .,às dele,gaQoes ,lmrsßotelf.· Des'PfIldla-S8',' ./

8,SO da manb.ã no auditó- ração; "aseuD,tos COOl tanteI 'da �rla. .. '. �
"

polle: I�. dizer, da dda oo��ó' seu ,ines-

riolda Asso.éíaçio Cómer-' ,3.o,P�omover a integra- pauta dss reuniões da I"'�I I,nlerno no, HOSPIUII �c, ClínlclJ�, qUfoíveJ;sorriso nos lábiol.'Parha desaa

eial e, Industrial, e seg,un- çlo-e intercambio' legis- 'AMUNESC; ,
" de Sao �aulo. V�IO depoiS a, Jaragua, 9ida 'err:'ena para d.sesperl" de SU.

j ,
'

do Sul. onde permaneceu por cerca de espOla, falhol!l e nl"t08, 8costamados fl'

8 meses, inicj�ndo as SUl8 atividades, 9. los sempre, 'rädiante 9 bem dililposto'
profissionais. A seguir passou a ocup.r infenso 8 qualquer animosidade.
o cariO de direlor do Hospital Sanlo Bom e dedicade, p8S,IOIi a ser ohá
Anl,onio, em, Guaramirim. Bm Concórdia mado o, .'·pai dOI pob�eli" pela ateD�ão
pasaou a diretor do Doslo de SlJúde. ,uo dedicna a\08 menos favorecidos da
Bm

'

lomerê, ' mUDiclpio de Videira, foi : 80r.te. Quandó do S8U pas.amenlo inú-
constam do seu dieioná- ' diretor e cirurgião do Hospilal São C.- merofl deles •• ejoelba·ram ao lado do

rio. A Bua trincheira es- mUo,:_dirigido �eloa irmãos
. Cé!meHano�. esquife, e ",?Iil 08 olhos ralilOS, d'6gua

tá sempre I.impa a espe-. de .sao P�ulo, Em 195ã V�I(� li Corupa, pronunciar uma b,reoe de ag�ad.ßOiaien",
ra do 'ampate seguiote;' P�lJ exercer o c.rgo doe d!r�l?r do Ho�-, to a� S8U �eDfeit�f:�18 ,qu�di�iDuia � �

mesmo que, por, Tezes, pIlai. J,SU8 tle Nazaré. No vIzinho mUDl- a dor alhlna e .ltll.f'�sGfrlmlnto
com um ferraDumtal já' &;fpio passaria ii .cumulilr"'l8 .Iivid.del humaab, nio �onleguiu atUar, o anfar-' _

lIsado� COIQO Bói a s�r' áe médico do INPS,. do
'

Fuarural e dlre- /te ,do miocarll io. ' '.); "

uma máquilu� de escr.-
r lor do Posto de, Slude., ,

AlélD da espOSIl, filhos, n9r.,09&QI,
ver alqu.!>rada lob o / cuohadol I çunhadas, deixa um irmão

peso dos anos
. C.lou-se fi 6 de sefembro de 1944 "solteiro e EHrmäe. " � )

Pela pai8�gem do ,ani· em JlrlJgiui do Sul cO(Íl� ,Odi'l. Borgei. "Oorreio do PO,O'l qlle tete. em

versário do Prof. José filha de Heleodoro e LiJura Borges. Do Franóisco' Antonio Piceion8 um c'ons

Raioha, querem08 nOI!! .feliz cons6rció oascerllm 3· filhos: f'rlln ' tante colaboraôor.-.....contando 1IS aoisu'

ju�tar à donaMorgll, aos cisco Roberio Borgu �Piecione, engeR- importantes 8' álegres 'desta região -ia·
leus 1.0 fUh,os e 29 net�s, heiro' elelric:I,sla, \ formado pela Bscol. meDIa, o leo dSlil8parecimenia e apl""
para bater aA palmas 'do Polilécnic� da UFP' e curso de mt>sfrlJ- ,

lenta aos enlutados OB se'us sentidos
,

�'Parabén" pr'a 'Você".
, do, chefe do Departllmenlo de Bltud05 pêsameli1.

'
'

Blelrico!S da COPEL. casado com .san-

.
"

Piof� '"José c Rainha 'da
Deflue no' próximo 'dia correu toda a esc�la do '

, 14, de !Dareo de '1175 o grande teclado" jornalfà-
71.° ano de vida do nos-' ,tic9� 'liI'ofrendo muitas Ve

so constante colaborador, ' zes lob o peso d08 ,po
autor da coluna CRONI- derosos, sem' jamai's ce

CA OARIOcA. der.eBl Bua linha.de pen-
O P:-of; José Rainha lamento e aeio. É jor

da OOlta que aqui 6lste- ,nalista: qU.e se
-

escreTe

va em fios de 1974, vol·! com �m "J" mahYsculo.
voltou à Guanabara en- 'para, disti�gu.jr a sua

cantado· com a pais8g�m estirpe de llomem, e oi'

c,8tar,inen8e. acompauha dadão qu.e �ez da ver

do de sua dedicada '68- d,.de 48 da jqstiça a 8ua

pOla Morga' (Honô'rioa). maior característica. Ba,
Expe,riD)entado jotnalis,; julaçiq, subserviv:ência,
ta, José ,Rainha, este o 'cap"cho dOB poderosos
seu Dom", de euerra, per- e outras expressões nio

)

',' '\

Fernanda ' Emmendoerfer
. , ,

Os Despaçhos' do' Dr� Prefeito
Fernanda é a mais nova

Veltamos h9Je a pubU'" das. Quando sei que er ,Mas ,nio, Para esta, in;�grÊnte dadgra;de ��
,ear mais doia iotereslalÍ- rei, volto atrás. Tenho, operação houve a inter- m, �a ,mmen oer er. !i,
tes de@l)ac"lios do dr.' plena' consci6ncia

_

da 'ferência da morte.. Sem é. filha ,do Norberto e SI

Carlos Moacyr de F.aria, minha ignorância. Ils, D'ada reUo! Hoje, 'blla Emmeot;lo.r,fe�, ,Ion·

Souto, Prefeito' de Os S,ábios • os filóso- AI�o descsnçs e' Alda ga�ente e�p.rada pel.ol
It�o,ea>ra.RJ.: , ',' f08 mais ilustres eami-, trCibalha. Ca-4.. 'dia qué p�I;, par� compOf(pl��'

'Senhor 'Se,cretário , nharam Dal treval 4a. se palsa Aids vai 8e lun smen '! com o
.

lO

Geral. Tomo conhecimen- ignorâlicia aproximando ,d. Aldo. 'e o Ern.m. Como jiÓ! ,a

to, atra'Yés leitura' d',O ,!' '.' •

Não apenas, Alqa; matJ
ser.• com� o papal �

G!obo. na palavra do E eram as luzeiras do
"

IlÓS todos. A humanidadl. �Ulto prolixo, temos •

Blper..jornalista Ibrahim !!IIU tempo!•..
" ,

,

' inteira: 'eu, Toeê, milhões dllíe� que a encantàdo�a
Sued, d� ,qpe a ONU Rubàiyàt. O KJl�yyàm. de chineles... Faz um meDina nal�eu no ,dia

DS,lo tem Presidente e sim,
'

....2" ", ml�uto que comecei a .�: ��5fe;oe{::r�odeH�:��'
,

'cretário Geral. Devis O qu'. Bei eu,' pobre. escreve'r. j O ·t e m po: '
.

'.
'

�ert mal nio te... Ibr.ahim prefeito ,do intérior? ,passou. A. 'ooite seguiu ,tal, e M8tef�ldad.• ,São

�. assim como Mário Nadai! N8�a! Nada,!"
.

o seu caminho. Em Jos', l!esando,8 bndona;

VVlanna: Falou, tá falado. _

" ( x x x ,algum lugar alguém
a me.Dloa-dos olhos da

aleu a intenção. Minha
'

Req., 36,76 _ Alda está, morrendo e em
famiba 3,100 kg.

Confusão provei'o d� um,a Carvalho pede transferên- outro Blguém 'está, DBS', A escolha do Dome -

lembraDça de Oswàhio eia para seu nome do oendo. Quem. morreu Fernanda,� deu,se pelo
Aranq. presidindo uma prédi� deixado, pelo seu 'eD80ntrou se cóto Ald'o, consenso familiar, tra

Assembléia ou mais que esposo Aldo
.

Carvalho. quem na.ceu éstá cor- duzindo· a, lua" alcunha
o ,seja, da ONU. Refaça- Defiro, f,arece que 8e rendo em sua direção••.

'"
a guerreira que I1I1,erá

18 o deoreto. Nio deve- 'trata apenaS -4e mudar de, reioar no' Vale do

11108 fazer coises .rra- a última letra do, nome. Voltaremos. ITA (pedra) POC (estalar)
f

, O aumenlo ,do salário
mlD'inio : dei'xÁrá de' ser ('

considerado, • bàse de cál
culo -para re�justamentó
dos 'aluguéis e das presfil
ÇÕIS do ßNH, segundo-'
projelo ,qUI o governo 'tn-

, viará brevemenle ao Con-'
gresso_ A informaçDo foi
dllda em Bruma pelo se�

nlldor 'Pefronio Porlela. J(
der da 'Arena. Segundo
parllJIÍlImtares arenialas. á
iniciativa visá ã liberar '.
Iloverno para a'umlmlar o

aalário mfoimo sem, con- '\

, ,

" •
sequenlemenle, , ,provocar

"e
.

d P " " elevações em culros sero·
,

orrelO o. ovo 'res, nOladame1nle aluguéis
um Jornal 'e preslações' ,para' a com-'

pra' de ('asa própria pelo
I a SétViço do Povo Sislema' f'inanceiro da

=--__-,------:. "Habifaçao: r /'

e U (gra,nd8), a lignificar
o luear d� pedra onde a

água .,strondeia graode
mente, definindo, a Bua

moradia �o lugar que
eonvencionou chamar ,dI

'Jarag1iá, a palavra indi-:
gena (iara guá), o Val.
do, Stmhor. ou como aiD
da quer Saint HUaire, a

. expressio que traduz a

:idéa de 6�ua sursurante.

À' Fernanda o nOIl-,

so amplexo e a08 papais
felizes • irmãos radian.
tes os cumprimentOs des·
ta folha.

!6-0i

,1

8'
,

1-

6

1

,9

i

A

'Mínimo não
,

"

.

sera malS

referência
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"BABADO 08-0a�7.· PAGINACORR·stO:"';DO

Reg'istro. Civil, Ilha de',l"igueira, neate dil," oeste dliltrito, filho' de
trilo, filho' de Firmo Ma-.' MaDoel !AIDa'ro e Catarí

Aurea'Müllelt .Grobba;:oflclal ehedo e B�ntla Aguida de. Da Suckara. .:
< do Registro Clvß do I. Dll- BO_Jbll.' Ela, brasileira, solteira, ;

Dia 1� de Fev.
, '.=t��,u�����a d3e Ja:�t! 'Ela brasileira .solretre domestica nascida em' Marlstela fIlha; de Amagor (LaCl

, çatarlna; Brà.n..

'

-do Ia;, nascida 'e,m 'JlIra� .

Itoupava,
.

neste Estado, .

Dia 23 de Fev:'
,

: \ '.
"�az

.

Saber que
-

comparece- Iluá do Sul, domiciliada e 'dom,iaUiada e resldente ,Ande!80n Roberto filho de Walter Jorge (Ana'ram-no ,cáttório exibindo os íd Ilh d, ,p"� 'V'l L
.

t d' tolottü Brucb' ,

documentos exigidos pela lei res I enre na a I,S I· na I a eDZl, Des e 11-, .', '

,
. '

afim de 'S8 bab1l1t&rem para' gueir.a, neste dísfrtto, filha trito,. filha de Alz�ra Ra Os, cumprimentos deste semanärío
cas_ar-se ,\, -de Antonio Vaihlffi e, EH mos.

'

�,

Bork Vailaffi. -,
'

,

'\',-' .

r
•Aaual '. • . • - Cr$ 40,00 Edital n, 8,778 Í'Je �6/02/76 ,Edital n. 8,781 de 3/lJ/75Semestre . . . Cri 22,00 \.'

Avulso'. • • • Cr'S 0,80 ) luveaal Areangele- --:.,

,Número, atrasado ,Cri 1,00 'Murar. e
'

- E",elinll Dolores SafaneUiE,NDE�eÇO: ,,"

Cài,x'a P08�ãl, 19
Rua 2, D.· 130 '- Fone: 2023
Jaraguä do Sul - S. Catariaa

Ele, brasileiro, solteiro,
, Ele, brasifelro, 'solteiro, operário. I nascido': emEle, breallelro, solteiro, balconista, nascido em.Ia- _ FlorianopoJis. neste Estaeuxtler de escrttorlo, nee- taguá do" ôul; domiciliado do, domiciliado e restdencido em 'Jaraguá d� Sul, e rêaidente em SaDIa Lu- 'te na Nová Bresilla, nestedomíclltedoe residente Da' zia'; nesre distrito. filho de, �distrito,· filho de Pedro

�ii�� ��D��ii�eas�: I

%8����� ����s��dEradn:aD:, Herta t�:�n��reira e .Qalma, eamar/à, .Manie.ipal ,de Jaraguá do Se Mathílde ßehnke Mura- E'
ra. ,,'

( Ela, bresllelre, solteira,' Ia, brasílelra, solteira,
Decreto Lezíslativo N. �1/75"reletontsre, nesctde em do, lar" nascida em Jars- e.& V

-, Ela, briJsilei.ra·, solteira, Guaramirim, nesre ESIOdo, guä. do Sul, domiciliada ' :.
.

"", O sr.· Frederico., coeturelre, nascida .: em domiciliada e residente em e residente 'na Nova
' Institui 'Comissão Especial IKõehlar residente em Rio, Luiz Alves, nesre C'stado, t, • - A Mésa da Câmara,MIlDié.ip8Lde Jaragti"Cerro I, J

.. Lo ôchroeder, neste Estado, fi
. Brasllla, neste distrito,

, domiciliada' e restdeute lha de ßrwl!lld Zilz e Clã� r filha de Paulo Sívêrío
' Sul, usando de BUaS, atribuições: legais, f'az &8

, Fazem anos hoje. .ne rue 'VeOiDcio' �a Silw: .rs Zi!z.
- -

e Gertrudes Rosa. Silvé que 8 Câmara Mu.nlcipal, Da sessão realizada no
Porto, nesta cidade, filha . . 24,02.75, apro,o'o, e ela promulga o segU,ÍDte:.

l' 8 1 1
- llO.

.

,
.

O sr. Leopoldo Kay, em ' de Jacó Ar,aldi e' Elvira Edital n. 8.7 � de' 3 3 75 . Decreto LegíslatlsoJo!n!!�I'àa�los HUI,

'

Safanelli, Mirio Estev:o e Edital n. 8.7t:15 de 5/3/75 .,'

Art. 1.G - Fica c�,Dstituida C�mi8Ilão_' Espiei
o sr .. Wilson Germano Edital.,. 8.77� de !7/2/76·· Áurea' Alquini, . ," �C!lmpost8 do@ a.llhOrel Vereadores 'Wa'ldemar Ro

"'·I'}?reoh., em' Schroed'er
n d If Alb c!,' Eh', brasileiro,,,lilolteiro, ,ValdeLmlro Scb:r?�der e

e Qàair, Vailatti, pau, 91!1t,udarelll a propoliiQãoA' .. KU CO"tOa'rl'n· a e!�cohm...;Jl.adntson·e- industriario, nasoido em; ,aurll; �uhc_ empresa aia. MAquinai!! Famal. desta cidade, p."'\J
, R I' d' p' á' d

-.' .L'le bra81']el'ro 'soltel'ro ' �,', o an Ia - aran, oml- 1lI,. " . 'implant8Qão de lell nO'to parque fabril' D,a looalidaeI�, brdsileiro, _olreiro,
'

ciliado e 'residente na pl�inador" nascido em de Vila No.a, neste município.
'

_

O Ir. Roberto Funke. O'pe��.rjo,' nascido em Gua Rua Presidénte' Epltácio Jaraguá �o Sul, domioilia- Art. 2,0 � A COIDiilillii9 ora desigoaqà., 'ta' lira. PauÜn8 )forbis, ram!!lIn, neste Est8do, do- Palsoa nel!lta cidad(;, jjo. e .reulldante na. Rua
prazo de- 15 �qlli�ze) dias" a .pa'f'tir desta, (Ia tá, paem Ribeirão Molha, .. ic.iJiado � residente na ,filha' ,ci". ,Soziôo Estev�' �olOvllle, nesta tadade, apresentação de relatório de !)Iuu in.,eitigaçõ88

a sra. llomlJalda Henke, Ilha ... 'I"ig'u�ira,' neet� e Am.nda KOlter Este fdho de Leopoldo Scbro·
, respeito. ,

'
"

\

'

.

em Curitiba �PR-. .

di�lrifo! filho de IdlJlecio voo
' eder e Ana Novasky � Art. 3.° - "Este Decreto Legislativo eDtr

0, sr...oberto Renato' Jo�o Sans�D e,Jalna Cor� Ela, brasileira, solteira,.. Schroeder, em 'igor 'DO dia (2'4 de ffilfsreil'o de 1975," revo,sd,_Funke,
' deIro 'de SOU'Z8 auxiliar dd eloritorio, Ela, brasileira,,8oltelra. as disposiQõea, em contrária,"

á era. Alzira espOS8 do
- EIa� brasileirlI, s0heira; nascida em Jaraguá .0, tio: lar, oascida em Mas- -

Sala das Sessões, 24;: de fe.ereiro d'e 1975
S�. Oscar Nagel" industrial'io. DIIscida em Sul, domiciliada e ,r@si-', lIarsnduba, nest� Estado, I,' José Alberto' Klitike, Preliidsn'Jar,aguii' do' Sul, dO,mici- dente-'I)a Ru.. Pr.siden. domiciHada e residente José Cados Nefes. 10 SecreUri'Dta 11 li8Cfa e residente na Ilha tê Epitacio Pessoa, DelIIta em Barra I Velba, neste

'\,
'"

'
.

dà PlrueirlJ� neste distrito, êidade, filha de Eustá Estado, filha de Adio
O s,r. _Fidelil!l Baralto, filha ,de José Berpardo quio Alqúini \8 Melanja FuUch 'e Maria' Ful�cb.

-

em Cdciuma -8C-, -
. Schmid. e Esilia BortoloUi Lunelli Alquini.

"

. I
'

a' IIrta Daisy d�\COElta, ' Schmid,t;
'"

'.
,

,em São FraDcíseo do'Sul� /edUal D. 8 780 d� 28/02'76
'EdUal n., 8783. de 3/3/75.' I E para que �h�gue ;'0 'co-

a sra: he te
' Stulzer. da·' ".

,

' ,. .. 'Rod'olfa Am8ru e,
,nhecimento de tod,os mandel

, '-
. ,- , :, . pa�sar o p�esente edital queSn,à.· ":,: Armiro Machado e \" Sofia Ramos 'se,rA pubHcadQ pela lmprensaBrunilda Melania V(lilalfi , Ele brasileiro solteiro _

e em cartório ondee,r6: afixà'_
" '. ' !'." ,

�o durante 16 dias. Se �Iguémop,erar.w. nasCido., em souber de algum impedimento _Bene�lto Novo. R,este 'aCUSe-o para os fins legais.
Estado, domiciliado'e r,elô , AUREA 'MüLLER 'GRUBBA
IilÍdent. na Vila 'Lenzi,' Ofleial

I

,"CURRflO "

OU', POUO"
fundoçao:' firtur Muller - 1919,

,

.
. I---.

r .

"
. CG,CMF;'8US6.591/001- ,

.:

- 1975-
Diretor

,

I;ulênio Vitor Scbmöckel
,''iI

ASSINATURA: '

'

A'ni'fersádos
,.

ßes a�os dia fJ

Dia 10 Mdr/

Dia 12':; .

,

O sr. Helmuth Neitzàl.
, a IiIrta� Mumme DöriDg�

, "

, O,sr:R'odrigó Nicoluzzi.
ó sr. Jorge Ersching.

,

a sra. Anil Bleich. f \

":""rO,","",:'AuguIBto "GrtSser, 1

em 'CoD�6fd,ia -:-_$Cf-.
o Jo'em' Pa1ilo Carlol

'HoeU (canguru);
.

o Jot,am Waldir G'.ren';·
em Altorga "':'PR-.

o Jo,em Gervá8ie Ni-::.
coeelli. Nes,ta c�!1ade.

1
.

Dia 14

Oll': FraDCi(5co�ModrQck.
.

a Ira. ,A.dalzirai esposa,
do 'Dr. MurHo Ba'treto de
Az6ge,do.

Dia 15 "
"!' >fi:

. ,

j 'Jotem Eliane Rei-·
Q)erj "

, KOl18S 'f8lici�açõe8 aos

IiIniteÍ'sa�ianteB da' 'B8ma�
ria;

'

. .' . ;-"\

CamplDb� fe ,EdUI.São .
"

: 'Clvici
-:..:

/ O hastamenlo dö.
,

Bandeira e o canto
;) do Hino Nacional SBO

, obrigatórios,' um" vez

por semana, em ,todos
os estabelecimentos

I
de qUdlguer r,rá� dé
�n8il!ló,

-

públicos ou

,

' ,parficullirel:
'

,

Pelo presente edital de convocacão sãó cODv9
'-

. cadoB OB senhores aeioDistlilB' a réunirem-se e
, '"

Á
. .

" .' aSl!le,m�éia geral ordinária, que s�rá realizada e
"

E" M' p".' .R"E. S,:, ", 'R�I O' S,'· ..,·· 'J U' ,H ,1'-,8 ,TA S nossa/sede social às 08,00 botas do di�31 de Ya
. ,. de 1975, par. deliberare'm sobre a seguinte

�,
'

." \
'I

'

" ',- 1 ,Ordem do i Di� ,

8: VARIG sente-se honrada pelo que pode fazer peTos seus. ne- ,\: 1. Lßitura, dicu�sio e votação do relatório 11
gócio�

.

e passeios. VARIG ,e�tá pr'esEmte em toda .parte do diretoria, balanCQ geral, demonstração da conta ii
mundo, beneficie-se dös seus serviQ,Os; '.' .' , lucros e ,pßrda8 e. parecer do cODselho, ',fidcaI" li''I

' ,

'�eQa informa-Qões à VARIG _ feJ'entes' ao exercfcio encerrado ein' 3'1 (Ie d'ezeDl'
Av. Mal. Deodoro' da Fonseca,1!2/130�- Pone 2026 bro de 1974; ,

,

,Jaraguá do Sul - SC
.

2, Eleiç"lio do' ConselhG Fiscal e rep6lCitivoi
,'UI'age,

.

,VA' RIG' :-,' V'AR'IG \ V ARIG- iuplente8�,e fixação de s,eus, honorários;,.
_ 3, Assuntol!l de inter.;sse social

AVISO
, \. .

Aoham�se, à disposição dos senhores acioDista�
na/sede social) desta sociedade. 08. documento8 �
que It' refere o 'futtgo 99, do Deere�o-Lei n.- 2.611
de 26 dr, setembro de, 1940.

,
. -.'

'J)uaguá dó Sul, 19 d:e fevereiro de' 1975'
.

',. Pedro Doninl � Diretor Gerente
C.P.F. n.o 103 938 979 - ,

.

Irio Erdmanrr e

Gerta Zilz

Edital n.. 8.784 de 5/3/75
Júlio' Gesar. Pereira e

Eliana Sivério (

Ele, brasileiro, solteiro,
operario, nascid.o em Gu.
ramirim, neste Estado, do
miciliado e residente na

, . .

·llIDlstr'lUlIDllICIl1ltOS-\ �e:- 001lllsÜCa
T- '

'
... r

.em reral, 'espécililmente
_

.

Gaita e Acordeões, .

Complêto, �orfimento com' 8' a 120 baixos
,'Bandoneon

'

1\, -

Pianos: "Fritz Dobbertll
'

, Grande ViJrieda"de de modelo.·
,

. '., Harmônios ,"Bohn» .

'. '.oRGÃOS TUBULARES E ELBTRÖNICOS.

, Guitaras" �mplificqdoreà
Instrumentos -

para Orquestras, Bandas 8
, . Conjuntos Nodemps

.

Violinoa - Violões ,�. Bandolins . e Banjos
- ·Plautas - Cla'rinet8s - Pistons -'- 5i1xofones

Trombones ,- Baixos' e 'Barerias, completas
Pandeiros ;_ Chocalhos - Marl!cas 'e Afucl1ês

I Métod'ós :..:. Cordas' e Palhatas
�

Instrumentos pI Fanfarras: 60mbos ..:_ Tambores - Pralos e Cornetas
Pari Músicos .Pr6filslonais foro'eço também' Instrumentos Estran
geilos: VíoliDos, flautas e Clarinetas; tipo c.Boelnn». P.istons, ,Trombones

\ Saxofones, 'bem �9mo bO�dis e Bóquilhl!ls estrangeiras
- Para maiores informaçõ.és, consultem a

EIPEO�IO "Lyftr MUSICAL DE .PAUU· KOBS
,

.

Róa 'jorge Lacerda." 2,(2 �.' Caixa. POital, .39. \

são Bento dó· Sul _ ..Sailtà Catarina"
.

� \

I

, \

Fa Ie címe nto's
Dia' 23 de Fev.,

Bertha Dórotbea Joana Flacher Rex, 8Ql Rio da L
com 80, anos

, . Dia 24 'Fev.
Joio Zílz, em Ilha da Figueira, 'COm 59 anos,

Aos enlutades noseae sentidas' condolência.

,

MarisOl S.A.Jn'dÚslria·, do� Ves-tuárie
,�C.G,o..M.F. 0.° �4;429.i52i0001�62

Sociedade Anônima de ,Capital Aberto GeIDec/RA
-2,20-74/247.

,Edital de Convocação
Assembléia" 'Geral

.

O�diriária

Industrias .laDßidlS . Jarl.uá U,
,CGC ,MF n;O, 8�.430.14l;)iOOOl:09

I-Assembléia' Geral Ordinária.
"

.São con,idadoliJoB Senhores I Acionilltas d"1I I�'
duatl'Ías 'Reunidas' Jãraguâ. S,A., p'ara � 'Ás's9,mbJé,·
Geral Ordinária, a realiZar-Re no dia 30 de àbril d'
1975, às no.e (9) horas. ná sede' social, sito a RIII
Rudolfo HlJfeDUess19l!, 755,-' a fi,m de deliberarem .0'
bre 8 'seguinte ordem do d,ia: '. ., .

'

'.

. I, -:- Apro�a,ão do Balanço e, 'Contas do Ex.t
oício de 1974.

II - Eleição do noto' Conll,elho FIlioaL
•

� I

III - Auuntos de Ioteresse da Sociedade.
\

- I
".

,
NOTA. � Aoba,.se a

I d'ispl3siçâà �o's - SeDbo�·1
Acionistas, 'o's documeDtoil a ,qull Ie referft o "Adt'dO99, do Decreto Lei n;Cl !.627 de 26" de set.mbro, I

194,Q,

Jarago", do Sal, 20 de, fev.ereiro d. 1975.
I Dietrioh H. W. Hufenueà.Jer,' Diretor Preside

"

'

.

.

CPF 122919U
l,.
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:,OORREIO' DO

Fecu laria
'

POVO" ,

Rió· ··Molha S.A.
SABADO 08�oa-7.

Irmãos' Emriiendo�er S.A. � Comérc,io I Importação,
. . ."

OGÖ.MF. n,�, 84430164,0001·49

Relatório -da Diretoria '"

PAGINA, ..

C.O.C.' 84 429 186/0001 51
,

.Av. Mal. Deodoro da rODI.Ca, 551' CEP·89250 l�raguá do Sul SaDia Calarina
'\ � '.' .' ""

•
I;. •

I

Senhores aoíoàíatae! .

,.
" BALANÇO GERAL encerrado. em 31 de dezembro de1974, transcrito às'

Cum:pri!ldo disp08i�ões legail � el�at�t�ria8, .ubmetem!l�: a� ,exame dO,$ , páginas ,,�o.s 120, 121: e 1�2 do livro "Diario" n. 08, a�tenticado sob o' n.
iumhores am00l8&88 o resultado de nOI688, atividades DO exe�cIClo �lDdo em. 31, 0086/75 na Junta' Comercial do Estado de

..
Santa Catanna. "

de dezembro de 1974" compensado no bateneo geral e d,emonstraçao da' conta, ,"
'

,,�
"

'

.
,

'

,

lueros. e perdas que acompanham ,o presente relat6rio. ,

'

, ,

.& T 1 'V O
'01 Disponivel

Cetxa e Bancos "

02 ReaUzavel a Curto, e a Longo' Pr-azo
'Imposto de Renda' na FODte;, Cootas 'Correntes Di,versas; leiras d.

"
I Qualquer �8cl8reoimento que por tentara júÍgardes nece88ário� Clu�ira. Cambio; Duplicatas li ,Receber! Veículo�, duplicatas II Recel}er

por obséquio m8nj.f8s&ã�10 "oom aineerídade, a fim de' que t�nhamos a oportunj�, - Outros; , Contas II ,Re'ceber;' Coares ii R e c e b e r-:Garanlill
dade de pormenoriz8'r tudo quanto nos for aolteítade. Auromõveís Novos; Camínhões e Comercias Novos, automóveis

J'araguá do .Sul, '29 de Janeiro de 19,75.'
-,

'Usados Caminhões e Comer-ciais Usados. Combuetívets e Lubríflcaú
'Ies; Peças' Chevreletj'Chevene; 'Acessórios. Pneus e Cemerss; Serviços'
Bfáluldos por Tercetros; Outros Arlig-Gs e Outras Peças ", 4,440.548, lã

03 írnobtüzado Tecnico
"

,

Terr�Dos, Prédios e Beofeir'oricil8; ,Miíquiniill!!. Ferra'mentas e Equi,a�
mentes; Móveis, Utensilios' e Instalações; Veíc�108 II Serviço da Casa,
,ReavaUaçio do Ativ:o imobilizado e Construçõea em Andamento ,900.1iO,46

04 Imobilizado FinanceirO
'

, ,"
I

Depóslros Diversas Orig-eos-FUNDESC; Parliéipaçôes em Outres Em-
presas; Adicionais de Impostos; Outros Invesnmemcs: Obrigações

bRe!liusláVéiS' FIT; Empres�imos Compulsõrtoe; , Obrigaç'ões <Ida Eletro-
ras

' 692.352,t4
, 06 Valores Pendentes
Comes Pagas 'Antecipadàmenle; ,Despesas Pa�as Anlé,cipadamente;
Seguros a Vencer: Bundos "Caucionados P. '"OMB''' S.A.; Conrr. ao

U"PS sobre 13.0 Salário; lusuüeíeneta p/ E>�preciaçio�Portaria 62
, 16.164,01

06 Cóntas de Cómpensação
'

.'

'

Títulos Descontados em Bancos e OUlr08: Ações Caucionadas; Segu�
ros Conrratedce; Tffl�l:o's em Cobrança':e Tíruloe Cauclonedca 2.241.841.15
TOTAL DO' ATIVO " 8810.190.68

,

, "t :t!,:)l II li ,I 'lÍ' O )

0,1 Exigivel a Curto e a Longo'Prazo' .
'

IContas a Pagar ..,... Fóroecedores: Rceebiinentos Antecip.dos; Contes
.

li Pagar - Várias; 6ancos· Tüules Descontados; Conlribuições a Pa,
ga:-; Impostos iii Pagar; Impostos -Retidos na' Fonie; r.O.T.,S. ii, Reco� ,

Iher; Plano de Inlegraçã,o Social. Diversos e 6anco do BrasiJ. S.A. -

Ct., Pasep
<

'

2.1�8.821,66
02 Não ExiQ'ivel ' ,'"

... ,

Capital; Resel1va pj Aumenlo ·de ,C.pifal; Reserva, beglI; ,Correção
Monelári .. ; Reserva par. Mlnulenção do, Capilal, de Giro; Reserva,Bo

" niJicaçio em Ações; Correç'ão Monetária de Depreciações; Fun'd,o pl
.,.Depr. -- ,Máquinas. F,errarr:enlas' e �qu,ipamen,tös; Fundo pl Depr. -

,

, Móveis. 'U',enl(lios e Instalações, Pundo pl Depr. Veículos li ' Serviço .

'

,

reia Casa; Fundo p.J Pepr. '-, Reavl'liaçio do ,Ativo imobilizado; D�pre-
ciação para Devedores Duvidosos . ...

' ','
"

".',,' 4.421.811,4ã
,,03 Valores. Pendentes

'

Fund. 'para Indenizações Trllbdlhista.
04 Contas qe, Compensação :", ".

Desconto de Tílulos em Bancos e OUlros; Caução da Diretoria; Can:-
'Iralo de Seà'uros; Co'brança dé THules e Caução de Tflulol :2,241.847,16
TOTAL DO PASSIVO

"

8 ..810.790.68

j_raguá do Sul' (SC), de de�embro de t91�.
,

,

' Henflque Wolf, Direfor,'Çierente - CpF 104 359 80904
, Mari'iJ Liria da Costa, ,Oerenf.e Administralivo - 'CPF 1 lã 161 '249,87

. DooaJd' Weber Técnico' em CODfabilid'ade, CRCSC sob n.o. 6.ã67
GDF 017 ,GM 169-12

"
, ,

,
Pele exàme des,us ,doeumentos poderão os senheres aciónis,tas ,for�ar

um juizo exato sobre e ,mothDanto dos neg6oio8' e a sUullçio financeiro econô-
mica,' d,a soeíadade:

'

Adolfo Antonio Emmendoerfer, Diretor (}erente
,

'.

OPF. 00.360469/�O
Raímundo Adel,fo Emmendof!'rfer, Díratoe Técnico

, ' ,

CPF,0043'58809/34

B.lanço Geral::encerrado em ;·31 de dezembro de 1'914
, ,� ,"

"

.. .& :T I V:O I,

trnóvet e Estável,
"

Bens, �m6,eis; Bens Mó'eis; MAquinu e Instalações Vefcules e Se
mOfentea; Im6teis Rea,aliado,; MAquinas 8· Instalações, Ren,alià-' ,';
1188; Bens M6'eia' Ren.liados; Veículos ,8 Semo'en&es Reavaliados 1.4l'b.256,,44

.
�t . �

�' •.

�Real!zável a, Curtoje L._ongo Pr.azo '

'

,

Sãcos; Dàplicatas a Receber; Mercadoria'a; Capitalizaoio; Adicional
Lei n.o 147J: Depositos ó/SUDENE; ADIOIONAL BNDE.; Partici-'

,

pações; D�epositoa pIsunEPE; Deposi$oí{ p/EMBRATU:a: Depositós
p/EMBRA'ER: Depositol p/OBRIG. DA ELETROBRÁS; Oentas
Corrente�; Depositol p/FUKDBSC." 2.224.955iQ8� �.. '�.

.

-. .

" Disponivel ,

Cáixa .Mat�iz; O�ixa Filrai; Bancol'

, Resultadó Pendente
Dlpr••ia,õ.1 P.O:de}�tes i' .

i
'Ó:

Co'ntàs ,de Compensaç�o .

Açõe� eoi CauQão;,'Valore,s S�gurados; F.G.i\S.
t- ,�q.. �,.....' ,

"
.

,103.878,94

PiA li SITO
,

,

Não Exjgív�1. ,

;

,

Capi&al; Fuoda d. Reserva' Ligai; Fundô de' Depreciaoão;,' Fundo
para . De..�or.1 Davidolo8; Fundo' de Oorreção, do A,tivo: Fundo de

, ,Depr�çia,ã'o da� Oorreçõe�;' Fundo. de Atõa$. .B0nifi(l8pa8; "Fo,ndo de
Correção M()De&6i'i. das n�pt:.eoiações.

.

.

Exigfvet a Curto,e Long<!> Prazo :
.

'DivideDdo: Obriga,õe8 ,s Pagar;, Bancos; Contas· Correntes; IDs'ti
'uicõeR de Previdên,oia; Letras a Paga'r;, Títulos Descontadea; 'or
neeédores Di.erso8'; SaJlri08 a Pagar: 00nta8 Oficiailil; ForQeC',d,ö-

, res Di,teraol Filial; C90taa a psgâr
'

'

,
, '

Contas de Compensação /

Oaooã'o da Diretori.a; Contr,.tol de Säg.ro; F.G.T S.,
.

.. . ,

�.369.96a.9'

1;073 f}02�73

4.Q01.741.52

'.,'

'",

JUlgui dó Sul, 31 II. deze.bto' d. 1974.
,

ÀdoUo Antonio Bmmeridoel'fer" Diretor Gerente
Raimundo Adolfo Emm'andoerfer, Dir•.l.i' Téonico

.

Raimundo Adolfo Emmendoerfer, Öo::!tador
CROSO. n.o 1550

\ 'f

ö18.548.7t'

'I

'22:44,56

,
,

Demoaslração da Conlas e "Lucros I Perdas"·
I ... ,.', .'

,.. 31 de Dezembro .de 1974.

Demostraçãó da, Conta de "LUCROS &; ,PERDAS'" encerrada em· 31 de
deiembro di!!l974 e' transcritoàs páginas D.S 118119120 do livro "DIARIO"

, n. 08, autenticado sob o n. 0086/75 na 'Junta Comercial do Estado de
I. Santa" Catarina.

'

De Vendas: JUrOI Réeebidos; Desconlo., Oblido�; Ilendas
, Financeiras; Rendas DiversiIS .""
A Despesas ,Ger�is; Reserva pira Aumento de Capital,

2.5110.4ã4,47" Reserva' L�8'éll Reserva parll Màoutençio do Capilal
'de Giro'
TOTAL.

.

" ,

Co.ta. Dibllo 'Crédilo

Meroadorias; Renda." DiferIU; Jurol,8 ',Del,oDtol . Be· '/,

cebid'os'; Fretes Recebidas: Re,eraão 110 Sald,o do
Fundo para, Du.dor'l J)a'ido8oa'

,Saoos; Lenba; ,VeDchilentQs, Saláriol e 'érias: ,Fretes,
....

Ca,rretos e Embarques; Despes8I,Geráil Impo,tos e Ta-'
,xa8; Comissões; Jaros • Desconto. Pagos; Premios de
Seguros; Oontrib. p/lostituiç(')8s de ,Pre,idência; Sali"
rio Famm.; 'Salário Educação; Fuado de Garan'ia dó'
Tempo de Ser.iQo; - Programa de' In&-egraçio Social

I
'

Delpesas 'da Filial;, Fu!.l;lo da' Depreoia,io: 'Fun"o d'.
'DepCEJOiaçio das Oorreçõs ..; Fando d. Rese,rva Legal;
Fundo par. Dn,dol.'el '·Duti�OB08; Di�id.ndo ," _2_;5.,..9_0_,4_34_,_47_'._�--'-__

2.599.434.47 2.590.434.47!,

.,0/

Jaragu6 do Sul(SC). �'� de dezembro de 1914.

HIDriqúe Wol,f, Dire,lor·Oereoll
, . CP'F 104 369 809 04

Maria 'LIgia d. Costa, Gerente.AdministratiV01' "

. CPF 11ã 161 2'498
Donlid . Weber, Técnico em Gontabilidad1'

, CRC�SC 80b n.O 6.36
CPF 017 ODt 169-11

;

canil"
- i" 'CrídlN

.

�,;, JaragoA do. Sul, 31 de dezembro de 1974.
,

: Adolfo" Antonio Emmendoerf.r, Diretor Gerente
Raimundo Adolfo Emmendoerfe�, Diretor 'Técnioo ' ,

PARECER DO' ;:;:;:I�::;:�::6"J�C:�I��� Oficina', .. o� Tibé�io'�
0'0

I

r
OI membrOI do conselho fileal da FEOULA1lIA RIO 'MOLHA S::A. de

sobrigando se dá- atribuições inerentes ao, cargo Que exercem' na loeiedade,
declar8111 .qô�' examinarem o r:elatório� balanço 9 (lonta lucrai e perdàs rsferen
te ao exercfcio findo em 31 ·de deze,mbro de 1974 encontrando ,OB "meamos em

,

perfeita ordem e .regularidade. pelo que. são de parecer', que os i'eferH:los docu�
mentOl, bem come) os atos p,ratIoados ,pelá diretoria. 'duraate o exercicio em

.preto, sejalD apro,;adatJ' pela asseDlbléia,.. Bem reltritão alguma.,
"

JaraguA do 'Sul, SO' d. .laneiro di}" 1975.
Bernardo W. Grube Jr. '-'CPF. 00572680,9

/ ,

4.490 080.83

Francisoo F., Piaehlr ..... OPF. 004!358841

,Eugenio J. da snu -

..
CPli'. 009952689·' =======:::::;:::==="Y==================="'=�

4.490.080.83:

"
,

."

\ '

Rua 'Barão do, Ri.o Branco, fundos, n� 67
."",

I

Especializada' VOLKSWAGEN

, ,"

ServiQos de lataria' e pinturas em geràl,
Retifica' de motores, câmbio, etc,...

.Agradecf3mos a todos, que nOI prestigiam

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



, .'

OORREIO
,

DO .POVO ,- SABADO' 08-08-7& .PAGINA .&

Estado de Santa Catarina ' ,

,

Prefeitura . municipal de !Jaraguá·· do
Requerimentos Despaohados pelo Senhor João de Souza, requer l'icen�a para estebeíeeer-se
Prefeito Municipal de Jaraguä do Sul' com o ramo de coméreío 'e representações.

, A vista da informação como requer Certífíque-se
AdoU� �unke, requer alinhamento t nivelamento

.'

José 'Modestino Junkss; requer' uma certidão'
de sua propriedade, para futura construção de sua casa negatívs. Leonel MilIn,itz; requer uma certidão ; da

residencial. Stanislau Baier, requer vistoria e habile se.
baixa de .s'!a- 8tivid�de. Fr9d�rico I Hasse,. requer

Osmir Oonçelvee, requer lteençe para construir uma
uma e8rt!d�0 nelatlva. Bebastíão Demstchí, requer

cerca. Arnold� Kei.ser, requer licença para cODst,rui.ri uma eertídão de sepultamento. Erich' Kauffmann.·

uma casa .resldenclal. AU�edo Bier, requer licença pa requer por eertídâo a baixa. de' SUá atividade:
-

.

r� constrütr uma ca�liI resldencial. Re,no Rieflei, requer
,Juvenal Demarchi, requer uma certidão de constru

licença pera cons,trulr uma casa residencial. Mário Oes- 9ãO, bem. como uma certidão negativa. Juve)laÍ'
tereich, requer licença petecoesnutr IImiil casa resldea- Demarchl,- requer uma certidão negativa. Daír
CÍ'1iI1. Comunidade Calólica ôenttsstma Trindade, requer A!fe'u Bago, requer uma eertídão de construção.
licença pare construir um gal.pão. AlfoDso ôehmídt RlDal.do Bog,� re.q�er u!Da éerti'dão de construção.
Müller, 'requer' licença para construir uma casa residên'

. A Fnlusa Frlgorlflco RIO da Luz; requer uma' cer

.ctal. Edtlson, M. d,os ôéntos, requer Iicençí! para eons
.tídão negativa. Norberto Sehuls, requer ums . certi ...

rrulr, I lÍ�a �asél' re�idenciill. Leonardo Stringari, dão' negativa. Arno Oldeburg, .requer. uma �ertidãó
r�q,ue� vlstorl� e hablte-se. Bruno Leuprecht, requer

. de sep�ltamento de seu f81ecI�o pai, MalOclli - e

vtsrone e hablre se, Alfonso Schumann requer vlsterla. ,<'Barg CUi Ltda, requer por certidão de que o reque-
'

• habtte-se. Igreja Evangélica As.sembléia de Deus, re"" rent,e pagou de,!idalDertte seus ímpestes, Felíx Wolf,
quer ltcençs pa,ra construtr uma igreja. Aquiles Tlmé- .

requer por certidão de 9ue. acha-se estabelseído :

ree Rocha, requer licençll pöréf construir uma casa re-
com o ra,mo de sorveterrs.. Ewaldo ZiemaQo, reqaer

sidencial. Centra Ropelatio Marcoll.a, requer vistoria e uma certidão Ide: c608trução: Posto Alv�rada Ltd", .Irde Gargas . Situaçia .n� liluaçào No-
.

habüe-se. Carlos F. Mehler, requer licença para cO.JlS- requer uma, cet�dão negatíva. Leopoldo Klitzke. Clrgos ligl Padrã& - v. Pld r i o

truir um ,muro. Alfonso Peíens, requer vistoria e habt- r�quer �ma .ertl�A? de sepultamento de RéU f81�-" -----..----...;.,...;;,......-----...;..---....

le'se. Wilmar. Ma�e(h" "requ�r licença para construi,r cld� pa�. Ary. CarollOo Fruet! reque'r uma certidio 1'.:.... Escriturário T-B. U-4

uma cas'a reSIdencial. Luiz Moartnn, requer licença pa,' da,IDeslstencI� �e desaprCi>prlação e ou. recuo que l' _._., B�cr.iturári(l)
�

T T-5

ri CODs�ruir uma c?sa residencial. Rodoviário Jaraguá, possa ser e�lgldo POf, esta P,refeitura, Antonio 1, _ Fiscal de 'Iilndis 'T-,5 U-l

requer,lIcença para construir um galpão. Waldemirp Go�es �?rl'ela" requer uma certidão de eo.n8trução. 1 _- Tesoureiro S-:-8 T.....,2

Rosa; requer. licença para fazer uma reforma inclUSive J()S� PetrIS, re.quer uma certidã9. de construç�o. 1 _ Escrituri·rio . T T-5

pinlura em sua casa resid�ncial, Alvaró Kaiser· requer
l1á:"lo Bompanl; requi:lr uma certhlão de construçio.·, 1 - Bscriturário . S-6 T

licença. para' construir' uma casa reshlencial. Málheus Herbert Ehnke.,' r"quer ulDa' c'ertidão de coostrucão, '1 - Piscai S:""'6 T

Bernardino de. Borba; requer ,licença para construir Gustavo Benchel, requ�r p()r certidão si o requeren- 1 � Inspeto'r Bscolar (em
um casa residencial. Pedro Sabei, requer, vistoria e

. t� é devedor 8 Fazenda Municipal, no periodo de conUs,são) , T-1 T-6

habite se. Seböstiäo da Rosa, requer, liceoça para cons- 1948 � 1956. Gustavo Benschel. requer �ma certidão 1 - Direfor do' DEAS (em'
"truir uma casa re.8idencial. ISiJirda Rosa. requer licen ',neg�tlva. Alfr�d Carlos. Ollo 'M�;ier, reque.r por comissão) T-l T-6\":;

ça pari éeoslruir 'lima CII'I r.esidencial. Ingo Sc'hwar,z; certIdão. de que p�gou lID'poSto� municipais de, sua 7 - Motoristas S-2 5-5

reqUer licença para construir uma casa residencü:il.' b,!,rbs!lrla e posterIOrmente de sua ,firma individual. 1 _ Tratorisla "
/.

.' S�8 T-2 ..

Padaria Irrnãos 'Hübner, requer liçença pa�a construir TIbérIO Rossa, requer uma Certidão de construção. 1 - Tr.'torista'
.

, T
.

'T":"6

um,a padari�. Adolfo Dunke, requer Ii'ceQçm pan. cons Ado�ar 'Jarck, requer uma c�rtidão de oQnstrução. 1 - Zel,ador Cemitério' < S-2 S-5

,trulr umá casa resid��cial. Elias PauleUo, requer vi8� ErwlD Ruxi requer uma certidão de sepultame'nto. f - Molorisia
,.

S-6 T -

toria e habite se, Ubiraci Dalabona, J:�quér licença pa.' 'Ingo fallg�ter, �equer uma certidio �e construção. 1 - Escriturário' T
'

.
.

T"";,6

ri construir uma casa residencial, Cpm. Iod. ßrei.haupt Neus_?n KlItzke l'Elquer Uina ,certidão de coostrução, 1 _ Inseminador,' '.S-8, t - 2

S/A, requer licença Pi!�élI. construir um' galpão. Antônio. Avehoo José de MeUo,<f(i�qQer por certidão se ,o 1 Porteiro Zelador S,- 2 S'-5

Nil9 Panini, requer 'lfstoríl! e habite-se Moretti & Jor reque,rente acha-se cadàstrado' nesta . Prefeitura. 8 -;:". Profess�res Tilulados. R�2 R-7·

dao.&: CiiJ Ltda� requú YiÍltoria e habl'le-sê:Terez'inha SerIa Ltda,'''''requer umil',icerti,dio negativa. olto' 4"- P,rô�, não.'"Tilulados '··":;:"Q"':'8" R-ã"'
Maria Calvacaali, requer vistoria e habite-se: VahUr Kutsch�r de Oliveira, requer uma certidão oegati

�oer�,r, req. licença pl construir uma casa résidencié!ll. va. �CA. de C�n8erva Arre�o! Ltda, requer uOTa,
AdwlD Gaedke, requer licença para construi,r uma casa .�rtldão da baixa de iua �tlvI4ade. Geraldo Wer..

residençial. Ind: e Cdm. W. Weege S/A, requer Alvará nlDghau8, "requer, uma eertldio negativa�-
de n!yelamento pára futura con�trução de uma cerc,..

'

Ab,. ,', B
.

, M,artJ..,� Kienen, �equer alinhamento pi futura CODstru"
ver a se a alX4

.

,�ão de uma casa resi"encial. Pedro Wilkowski, requer
. Olivio José Andralla, tendo' encerrödo suas ativi-

hcença para construir um rancho' de madeira. daGles, requer. baixa. Pir.coloodiá Com. e Repre•. 'Ltda,

In�. e Com, W. Weege �rA, requer licença para cöns- lendo encerrado, sua. öti�dade. requer baixa. Alitor

.
trUJr ã 'galpões provisórios. Alcin(\ Lopes, r�quer

.

Volkmann,
.

requer bai�a de sua lUivida(les. Brich Kauf-

vistoria e habUe.se. Irma ß. Lange, requer licença pa- fma,PD, tendo encerrado suas IlIli'lid,.des no ramo de iné-
ra COQstruir uma casa residencial. Angelin Schiochet, ..

dico, requer ii respectiva baixa",
"

. re,!uer licença Pára' construir uma casa residencial.' Df' d'
. Joao Alves, requer. licença p/ construi'r uma casa resi-

e e r I o

de�cial. Henrique Ponciuno Farias, requer licençà pa:"
"

Elmo Wachholz� ,r�que'r 'liéenç� para construir um

ra construir um muro. TerpUm Térrapleoagem LtdliJ, re. mausoléu na Sep�hur.a de Augusta M. Za;s-trow. Elmo

quer lic�nça para côóstruir ,uma obra de. 246.00 Wachholz, requer Hceoça, para construir um mausoléu

metros. Maria' Pamplona, requer licença para
ria sepultura de Berta Z. Wachholz. Onélià Mária V.ê-r- '.

construir uma' caaa· rt',__sidencial.. Edifício M i n e r, binen;n, requer I,icença para. coostrtição de dois mau-

requer vistori'a "e habite-se. N'e"1 s on' K I i -i z k e, soléus.
' .

requer vistoria e J habite ,se. A d o I a r Ja.rck,'· re

quer vistoria e habite ..se. Reiner Modro, requer Iicençà'
pira· reformar sua casa residencial. José Oliveira" rew

que� licença, para const.ruir uma ,casa ,residencial. ,dê

At�l(le8 Junior, requer Iicepça para' consfruir urna casa

resl�enCial. Gertrudes Trapp,. requer licença para;" de

�ohr um' galpão. Mitral Diocesana' de Joinville, �equeF
Icença para conslrui'r um galpão feslas. '-

"),
,Conoeda-se

Au ten-tique-s'e
� ,

A.rn,?ldo ,Keiser, requer autenticação
regIstro de serviços n.O 01.

Como Requer

do' livro

.

. Lll�ro. Fischer, requer anotação no ,'registro 'da
transferencla do veículo ford' Corcel aoo 1972 para
Ford Corcel. ano 1975. '

.

, '.

Ao Diretor do D.F. :Fornecer Declaração

"] C�ntro 'de .Ebtudos Intensivos de _. Ja,raguá ,do. ,�aseado nos DocumentQs Apresent.ados, I

8u." r,�quer Alvará de Licença . .l}raci Machado, re HeImmh Bogelinaoll - Lidia Markiewicz;--- Naibos '

quer lIcença para estabelec-er se com õ ramo' de ßerlo!ine _,:... Ami Finta 60shammer - Valdemira Mo.

r��dedor &utô�óm�nie 'picolé, Qom�r(!ial Volkmann droch, - Valdiro Lindemllon . ..:,;,_ Norivaldo Pereira -

m � requer lIcença para estabele0er·s8 com o ra- Celse,lnacio dos StIDI08,"'lvon'e Reck Piva' - Milton

rá
o e �ercearia. (Jonfec'ções DaliJla, requer Alva- Vieira - Orlando do Nascimento de 'Oliveira Motta,_

tond; Licença para seu t;'stabelecimento filial. AoilJ _r�qu�rem por ceriidão si os requerentes 'exercem af.i-

co t�.cker, requer licença ,para estabelecer·se vldades agríçolas neste Município.
"

'. .

Jo� h�rma prestadora de serviços de carpintaria.
-

Jaraguá do Sul, 28 de fevereiro de 1975

bel
ep lUa Caveo QUota, requer licença para 8sta-

de e�er.se com o ramo de serviço de eoncervação

ceubmp8sa. Felix Wolf, em janeiro de 1968 8stabe.

"ou'8e com bar e sorvete,ria, e por um lapso dei-

80li �e fazer o registro nessa repartição, pelo qual
tic

cita o lançamento pl o pagamento do Alvará de

Cia;nça. E�preteira Nova' Trento Ltda, tendo ini-,

'le
,o Sua atividade com o ramo de empreiteira

bill:-:r Alvará de Lic8oça. Empreendimentos Imo

pararios Marcatto Ltd�, requer Alvará de Licença

hnó �stabeI9cer-se_com compra e venda e bens

tabe�el�. Arnoldo Kaiser, requer Licença para es

Pere.ecer-se com Q ramó de Carpintària. Anselmo

fâbrilra, requer lice,oça para estabelecer·'se com

licen
ca de móveis e esquadrias. Adir Pereira requer

Lobe
Ça para. t;stabelecer"se com o ramo de Bar.

8e c:to Krellig. requer licença para estabelecer-
mo motori$ta autôoomo d. cargas, Ivanildo

DECRETO N. 324/75
Abre Crédito Suplementar.

.
. _EUGENfQ . STREBE, Prefeito MuniCipal (le

Jarsguá do Sul, Estado de Santa Catarino no 'uso
e exercício de SU8S atribuições· DECRETA:

"

Art l..(). - Fica Aberto' um·.'Orédito Suplemen-
tar 00 valo'r de Crt 50.;000.,0.0 (Cinqüenta mil cruzei
ros), por �onta do Excesso de

.

ArrecadaQão' do·
corrente Exerclcio, 8S seguintes dotações do
Orçamento Vigeote.: ,

.

3.1 5.0;;14/114 I , 10.00.Ó.oa
3tl.0 051122 10.00.0,00
3..3.0-11/127 30.000.,pO ,

Total: '5'6,00.0.00 .

Art. ,2.0 - E_ste Decreto entrará em' vigor na
data de Bua pubhca,ão, �evogada8 a8 . disposi9õei

:1,.

Sul
em cootráriot �

-'
-

'f

.

Palácio da Prefei,tuta �Municipal' de Jaraguâ
do Sul, 80S 28 dias do' !Dês de Fevereiro de 1975.

Eugêoio Str.ebe, Prefeito Municipal.
..

Q presente Deereto foi registrado e publicada
n�8ta .Di.retori'a de E�pedient�, EducaQio eApsist60-
018,. SOCIal, a08 28 dIBS, do mes de Fevereiro de
197{j

"

Astrit K. SC,hlJlauch, Diretora.

LEI N. 533
, ,BUGBNIO 8TRB�e', PreJeitura Municipal de Ja-

ragua do Sul; Estado' de Santa Catarina. no use de �

suas atribuições.
"

\

,

•

raço saber a todos as hsbtrsntee deere Munid-'
pio que a Câmara Mualclpe! aprovou' e' eu sanciono
a seruinte lei:'

.

.

ART. t. - Os, vencimentos do Faactoueltsmo
Público Municipal, ii' parlir de .1.0 de janeiro de 1975
passario a �tr 'os seg-uiDtes:

" ,

ART.. 2,0 - Os inativos lerão s�us venéimentos

,:Ievado! na �)fde!11 de,20% (vinIe por cento) ,a' par-
tir de '1° de. ,.nelTo de t975,

'. I

, ART; o,· _;: As déspesas' decorrentes com a ele-
-

vação
.;.
dos afveil salariais c�nstante8 da presente . lei,

'

c.orrerao por conta dos rect,JrS08. próprios orçílmenlá-
r.IOS

"

.

"

ART. 4.0 .:_ ESfa ,Líi eO'tra,rá: em viror na 'data
. d,: �ua publicação,' revoradas IIS' disposições em cob·
trarlo.

.

,

.'
.

� PaláCio da' Prefei1ura Municipal de jariJ2'uá do'
Sul, aos 15 dias' do mb de janeiro de 1915.

'

..

.

_

'.
� eu�eni� SIrebe, Pre,feito' MuniCipal

.

.. A. presente leI. fOI reg,u�t�ad� e publi�ada Desta
DI,retOrlil "e Expediente, Bduca9ao e Assislêscia So-
cial, �08 16 dias do mês ,de_janeiro dé ,1976.

.

As,rjJ K �CHMACH, DlreJo�a

LEI N, 534
, -' EUGENIO STREBE, Prefeito'Mllnicipalde Jara

guá tio Sul, Estado de $aota Catarioa no uso de
,suas atribuiçães.'

�

,
'

'

. '.

< -, ",

.
Faço saber a todos os habitantes deste MUDiei-

piO, que a. Cäma;ra Munieipal aprovou e'8U .s8ncio�
no aO segulU,te hn:,

.

.'
ART. 1.0 - Fica .0 .f,hefe do Poder Executtvo

autorizado. a· receber .por- doação uma á·rea de terra
contendo 2.014,50. m2' de Faustino R · .. Girolla e'
sua mulher Paulina R. GiroUs, del!1,tinad�; para. C008-
trução de uma praça na Barra do Rio Cf' rto. ',',

ART: 2." - Ebta lei ,estará em vigor na data
de lIua.·p"bllcaçio, revogadas as dispos,ições em'
contrrãio. '

.
.

' ; :

_

.

Palácio da Prefeitura Muniéipal de JàràguA do
Sul! aos 15 diaa d,o mês de Janeiro de 1975.

.

.

Eugen!o Strebe, PreféUo Munieip,sl.
.

A .presente lei �Ol registrada e publicada nesta

DIr�torl8 de Expedl�nt8, Eduoação e - A88i�têocia
Soc'lal, aO$ 15; dia. do mês de janeiro de '1975.' ,.'

Astrit,K. Se)lmauch, 'I.)iretora

Certific�do
.

Extraviado
.

Bu DITMAR STRELOW, brasileiro s�l'teir("
',mecânico. residente e dQmici1iado ém' la�aruá dÓ ,;

, S�I -5C.�, decl'aro. para os devidos fins que
.fOl extraVIado o segulDfe documenlo:

.

'; CERTIFICADO OB PROPRIEDADE do ver..

culo marc, OPALA e�pecial, :COQpe .:_ 2 por
I.as - Placa JS 0043 _.;. cor azul profundo/ leto
branco - Cbassis ôN87BDB142174, .

Jarag�á do Sul, 27 Fevereiro' dei 1975.
.

' Ditmar .5trelow .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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SABA'DO 08�Oa-7G

r< O H L. B A-C,PI,', ',S,'A, Pref.eit�q" relata vi.agem'
.'. Iodústria 'de Máquipas 'Elétricas ., ",,' I a

' Florianópolis
, OG'QMF' 84.43p.0º7/COQI-26' ,

. , '" . ','"

: ,De 'regresso de s1:la· viagem 'a capital do estado
Relatório da, Diretoria o Prefeito Eugêoio ôtrebe Iez um relal,o de sua .eeta-

,
" .

' ,.' 4a na llhe-Cap. Na Sicrelaria� da Educação, recebeu
Senhores Acionistas: ,'cheque no valor de 26 mil crazelros, 'referenre a' se-

OUQlprin.do' as delerminações legais �e �Btatutá- gunda parcela die um iotel de 50 mil cruzetros, depois B'U �$IOU .contígo, Eno,
ri'as, Bubmet�m\os ,a' apreciáçã'o de V. Sas.�" o Balaneo que a prefeitura 'e aquela 'secreterta esstnarem um COD

y ne teu coacelto profundo!
I Geral, Demonstraeão da Oonta de Lucros 8 Perdas, -venío vlsendo iii edificação das' escolas de Rio da '

.

I, Parecer do Oonse_iho Físeal e demais -dccumentes Luz e Ribeirão. Molha. Recebeu comunicação que as
Deus fez o mundo sereno,

?

I referentes áo exercício enoerrado em 31 de dezem- obras junlo aQ Centro lmerescelar de P,rtmelro Grau, por que delurpar o, mundo .

j
, , , ,-, ,ANTONIETA BORGBS ALVES \

bro de 19'7,4. '" r

' -,

' .' terão continuidade pOIr, verba' neste sentldofoí ltberede. "
.

"

'
. 'I '.

-;

. Para, quaisquer. outrc;l8 e8clàrec!'mentoB que jut- Afirmou igualmente. que espera receber verba de· 600 Que li liç_äo doe , tempos idos' , ;./'., ,

'garem n_eoe8sários;" eelocamo-nos ao loteir'o
c cHepor mí! cruzelros p,llIra 'o -tnícto des "r,rábalh08 doe constru ,,', sele bem aproveillJda

'

I

'

"

I ,�r ,

dOIil senhores aetenístãs. çäo do Palácio de Esportes:. ��
.

','" .' Que oe bons re deem. ouvídos '.,'

J .& d S I (S' O') 31 cl J' .

d 9" e" iii suerre retorne ao 'Nada! _,.,

a,ragulll o' • q , •
' '. BneIrO· e l' ,,·5 I!> . ,

Heinz 'Rodolfo Kohlbach _' Diretor Presidente 'R'esp'osta'
'

a'o '

:

uA'p'�'eAlo'" 'd"e" "!RENE tOPES GUIMARÃES

Bertha G. Ilse Kohlbach _ Direter Vioa-Presid. '
, '_ _..,." ,

.

,.", " ',',
,

Que DO horlzonte se estanque'
Wilson Kohlbach' _ Diretor Finanoeiro

'

,
este mal que nos alerra .

.

:Rubens Niooluzzi - Diretor ,Oomerc!ai
-

, ' , Formemos, com Bno Wanke
Milton \ Kohlbach _ Diretor Técnico' E' g< O

':

'Te o d o 'r' O'"
�

W' k' ne Cruzada ceürra iii guerra
.ÓvÓ; '. 'de'" 'c:" , ," _

I ., ,,',' , :a n e A. ISAlAS 'RAMIRBS
Ba1ao..0' Ge.ral ' l. Eacerrado em ': ,3'1 '

, ' ,,!
'" / ,,(

.

T
'

", , , '''I''
•

te'vor o 'AP'BLO. ecredire, .

.

, D.e�dDbro· de 1.'9 7'4 .� -; Argenlila 'di Melló e SII'va bem longe, Wàrike, eu promefo,
<' I", A" teu �'Âpe,lo", W"G'nke, eu não ,h�sUo

'

" pare .que o mundo medite '

A T I,V O -, 'em dar'-'he a PllJma dos poemas eemos: , li sombra do teu soneto! :' ,

ouvirem-no 08 poetes, e o teu grito, VI�GfLiO G. l\SSUMPÇÃO
613,447,22' foi um só, .mes os ecos foram' tantos!

"

'

O Instituto Nacional de-Pr�vidência Social pa
,

• ,gou, ontem, 'a primeirá pensão vitalicia instituida'
_

' pela L.ai D.q, 6�17�; de 11 de, dez�mbro de 1974. já

C· A' .. T' A''S' em vigor.,Joio Franeisco Macedo, o· baleiro de,

,

' ,', '

'

Itaoc8,ra, com .74 an08, e que agora mora na Gua-
t', ' .fi"

'

.
' ."

\, I nabara pilssa a r�ceber me-nsalwsnt,e, pensão igual
o"� E'AO "illodoro Wan.e

' a 50% d� salário min1mo 'regioosl neste Estado'.: '

.'

'"
\jj • ,A cerim'Ônia rel;llizada no posto, da Praça da

,

'1 B�Iideira,� oJ)de a,penas qllatro pe8so�s com mailiJ de
,60 anos se inscr'eyeram pleitéaDdo, o.s ,beneff.eios;
contou �Olil a pre,sençádo Superinttmdente R.,egional

. Perycélio Tupy Vieira, o �ubsecretário' de Seguros
'r 'Sociais, Jorje Bad�osa, ,o Coordenador' de Bene.f{ci-

os, Ney Corô�iro de Mello, O Baleiro ""

,

Trêmulo: muito ftlsustado, JO,ão ·Francisco
Macßdo, residente ao barraco' 1 da Rua Oarvalho
Alvim, 534; é B primeir� ,pessQa em todo (, pais a

,gozar €lo \)eneffcio dai liei. 61'79, ,cujo ,nÍll):lero
,"

é
\..." 40/14.264,530, Requereu a pensão no último dia 14.

na agência' do INPS da Praça da Bandeira tendo o'
,

seu' processO " d8fe'rido é.m apenas quatro cilas. "

. r,' Lembrado lua vida' diffcil, na !:lnxada, durante
. Q tempo que morou no Estado do Rio, João

_
Fran·1

cisco Maeedo cO,oto.u p'or,que' por, muito tempo, -dei-
.

xou de" c,on�ribuir para, o ,INPS.- Agora, amparaIJo
por lei federal, terá uma renda mensal e

'

aSllistên·
ci .. médica até a morte.

'

'" ,Morando 'nó Rio, com ,sua famUi-a João não
deixou �de trabalhar de· sol-&-sol. mais diz sorrindo

,.' . I i' •

que trocou a enxada por um tabuleiro de balas, de
,

OIú:te tira (> seu' sustento,. ain'da hoj'e. ,

" .!
•

,

Disponivel
Caí_%a 9' B8no08

,Realiziwel ii curlo Prazo
Clien\es _ Estoque' de Mercadoriae, \

,""" Imposto de. renda retido na fonta
- Devedores Diversos' e THulos de

, T�rceiroB em ga't:8n�ia '

Re8UzAvei 8, Longo 'PrQzo'
OaUÇÕtUi - Empréstimo Oompulsório '

- Ele,tí'obl'ás e ,Obriga'çõeÍl do Tesou�
lO Nacional

'

; '1lIoblllziido ' FI.I
Tmógeís';- Oonstruçõ.ee Constru-

'-

qõ.s em Andamento.e' Benfe.Jtori8l,
,

ImoblJlzado EsliVel,
'

. .,
.

. Máq!linall - Máquinas em Fabr'icàção
_ Ferramelu8s -.-' lIogeis e Uteósí':'
lios _ ,Veíoulos e 00t:r�tc;Õe8 Mo�e'tá':'
rias' "; ",' .: .'<

" ,

Imo'lIiiado Financeiro .

.

"Pal'tioi'paçpes em Empresas' �' Inves
timentos e Màrcás Ei 'PiiterHes"

Resultado 'Pendenle.;, ", •.

Despesas Diferidas; �. Depreoiações
-Pendenles

,

Campensaçio" .

A"õe� Oauoionad�s"- ,Ootltràto8 de.
Segurol, ,- Al!Isisti'Dcia Téonioa qUen-

'

tes
.

,TOTAL

" .

.

QUt ii pilZ por ii sonhada, em alvo� mantos
não seja apenas clerruido mUo,

'

e li Teri'", sem' seus ódIOS. s�m seus prlntps.
. seja um piissli!ro azul, pelo Infinito!'

. 22.462.910,89
"Se, é 'preciso, 'ganhar . mifuridâde",
s6 ôs poe','as' con'hel=em a verdade

. .

n� supr�8são ,d'o' m�1 que, ii vida, enceml
: 198992.,85-

.J' '

"

Bnquaõto o Criador não fizer nada ..

enquaDro o O�U5 dos hom�n$ for a espada
1:820772,31' o mundo' séri;l um caos de dor e guerrà!

6.416.623,60

.'
,

,.

/"\,"
,'3.318'.21 e.OS ,. "f

"

,

Á gen,t� sempre" aered'it;; �.!
em qu,alquer" coisa inventada;
desde que ela seja, dita
ao o'uvido, cochichada .. �

_

468.933,16

.

' L "A gra'fa?'�'_ e ficou solene
21.133905.25

, aquele francês' feliz.
'

, .', Or$, 56.433· 803.36 Ué um sentimento perente
f!' _&' fi II I, TO" ," pairando sobre faris!"

i"

·Iio, Eliglvel
Capital ,; ,

"

,
Fundos da Reseru,

' "

,
.

Ellgl,el 8 Clrlo PraZD·
'

,

, �orDecedor" _:_ Responsabilidades Di
verssl -. ,Tftúl08 Descontados -,

Bancos Contas Garantidas - Oontss
Oorreut.. Oredores Di.ei:'sOil - Oon-
taF Oorrentes, Representllntes n.582985,43

.. Eliglvel I, lun.o ,PrIZO'
' "

"B!lnQo� _ Oent81 GaraJ1tidas 5.752 549:93,
Resullado Pendenle ' ;, ,'....

'

Á.' natureza:." amorosa,
! Lucro a 'Disposição dll, Assembléia ".2053685,03' ela,borou, de, mansinho;

Compensação ,
a majestade da 'rosa

,

üau9ão da Diretoria '_ Seguros 'Oon- "

de um timido botioziDho.
, tr,ados' _, Assistência Téon,ica·Olie,ntelJ , 21.U3.1I05,25

TOTAL. , I' Or$ ,56433803;36
. Á mulher é muHo amiga

, do 'cabelo encanecido, ,

Demonstração . da ,Colda 'de Lucros e' mas... na cabeça da antiga'
.

Perdas em'· 3 f' I de ,Dezembro. de 1,974
nàmarada no marido!

,

"

-.. '.' lola. 'curioSa: "Canta" é o' ,Doine \ {.'
, que dão à II'O'CI .no norte dà

�méric8, chr Sul e na América Centr;;,t'

':

'A gr8n�e, a pio'r idas d6sgr�9as
daquele cego sem lar,
é quando, por ele passas,

'

e � pobre nio pode olhar, .'.

11.300.000,00
,

'

4'610.677,72'

A maça gordà oODuni .

,

com gosto o bombom ,recb�ad8
'porque nele percebeu

.

a negrura do pec�do!

'0 E'BIT O 8,

Despesas' A'dministra,tjtu --- Despesas
Finane.·iras �' Despesas TributA,rla'l
....... Despel!lal de Prodlu;ão _ Perdas'
de Vendas do 'Ativo Imobilizado _,

Res.rv� Legal - <MaJ;lu'enção da Oa-
,pital de Giro' Próprio ,- Fundos de

Depreciação .' Di,érsos . �
.. Provisão

Par.a, De.,edorelJ Duvidosos e . Lucro a ,

DisposiQio 'da ASiemQléia
.

Or$' 24491.253;78
� ','; --

. ./

r, CREDI".I'OS"
Meroadoriu � Juro's Aufer,h:Jo8' �,

,., I

',Desoontos Auferidos Relidimeo'tos de,
r/ ,"

Participações· _' Juros e/Obrigações'
,do Tesouro NacioDal - Aluguéis :_',
Rendai' Diverlu - IOM-Orédito Es-

, pecial - IPI"Crédito Espeoial - Ren-,
das 'de Vendas do Ativo Imobilizadó
o' Fundo . pl . Devedores DU,vidoBos
(Reversão) .

" ,.,' " Cr$' ,24491,253.78

Jarag!lá do Sul (�O); 31 d'e, dezembro de, 197,4 ,

, H'einz ,R�do�'fc:) Kohlb!l�h �:' :�:)i�e�or ,�res'ide�t.
'BarUia G .. Ilse Kohl�8ch - l>'lret'Qr 'Vice PrelltI.
Willon Kohlbaoh - Diretor :J'ioanceifo

' ,

Rubens Niooluzzi, - Diretor 00Ql�rci81
,

,

.'\ l

,� .

,
.

\ "
,-',

Milton Kohlbach - Diretor Téonico
Adelmar Max 'Eggert - Téonieo ,em Oo:!tä'Qilidade

"'\ ,
.

ORO-SC n.O 4.1510.

PareCer do Consel�o � Fiscal
N� q:o�lidll�CiI de"membros '"f8tiVOi\ do Conselho

Fisoal ,de Kohlbach S.A. '_ Ind(lIlltria de M'quióas
Elétricas, oom' i!led� li ·Rua· Pusidénte ,EpitAóio '. Pes
soa,' 1.S33

. .;. J Jaragu-á do Su'l '7 SO, EI em' eumpri- .

mento ao g·ue dete,rminam os estat"to8 das Sociada-,
des AnÔnimas, eximin.mol detidamente o Balanço
G'eral, Demon!!ltração da Oonta de Lucros e Perdas,'
Contas da. Dircdoria' e ·demais docoQle,ntoB atinan,tés
'ao 'exercício 'encerrado em 31 de dez�mbro de 1,974.

Declaramos tsr encontrado l�do na mais, per- _

feita Qrdlm e exa,tidio, razão pela qUI!II somos d.

parecer ,que' �.rec'em integral aprovação da Assem,
bléia Geral Ordinária dOI lenhOr'ls Bcioniltu.

, ,

'

olar�gu' do. Sul (SQ), 31 d. janeiro de 197,5
t.

.' ;0

Wolfgllng' Wee,e, "'.

WaUir OarI88 Hertel
Danai Maroat.tó', "

',r! ,.

t, ,

�'P.AGINA 8,'1.

,

Bendito o a,pelo qúe faz
o t:"ovador," centre e('guerrii)'!
Pois. quem é a favor· da paz

"é ii favor de tôda
'

.. Terral
"

'.

'WANDISt8V GARCIA'

"

,

,llNlPS �atgat, -.\
al lllrnmenr-ar'

�elIllSál� ,vitalncnal \'

_ 2L Im
:' , ,>:veK�o' : fllaicn,[@ IDlal

..

(fi llllal1l1lalllatra.
_.

I,

-m i.D i sfr ,o .• p.e ci e

e c " n 0, 111 fa ,cl e

:p Q·p.e I,
I, f. ,ti'

, O ministro da Educ�çio
-

e 'Cultura - NeY
Braga acaba de enviar a todas as unidades de eiU

'IQini_stério, uma recomendação' expressa para que.•
partir de março do' C6rrente 'ano se dê ecoôolDlj
'n08 gastos .de papeL', ,,'.,,"

"

, 'Entre, a8 "sugestões" �stão ,a dê 'se. ,evitar o

·uso de envelopes par�',eom,�nieaçõe:S :no âmbito daS

própr,ias'- instituições, só' (,. faztt'ndo em éas98' d'
extrem,a necessidade "'e ainda assim em,forma que
pe.rmita' utiliz8�ões subsequentes, dispondo end"
reços em 10ca,ls que oão ínutiJi'�e o papel. .

. eonforme o documento liberado," 8S dispoSI'
ções visam também "evitar desperdiçÍos\ exil!1fent.'
no, Serviço públio�., "Há, normas quanto ao eQlprego
de papel. memorandQ e blocos de rascunhos.

O aviso é conseqüêÍlC'ia' às providências que
vem sendo tomadas em' todos os niveis' da adminiS'
traçã,.o ,públicà federal, em,'.face da. atual escass.Z:

\
: ele�8,çAo de ,preçQ.s

.

do' papel,
f

que ameaçaID
.

,

eJesempenho regular de atividadell!, de maior, iIDPor
tâiJ.cb.; espeeiahnente na área do 'm,aterial ,escolar.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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<,
" Il'"p ,,..,. ....

�������������������������������������-'

-Irmiot Emmehdöffet ..S.A. 8C/1nte as
. Noss<:).

, "CalD,'p:',,8.,ies
'

:�irinsl'

C�mérc'ió e lmpor!ação?-
,

\

Na- öportúnidade ,�� 'q�e a�abamós dei pre�en': ','
O.G.C., - 8••429.7S6/0Q01�57." .:' ',' .Iiar o, desen�ortimento 'd8 _primeira / competição-

Assembléia Geral, ,Extr,or�iDáriá
' \

interna d'o Beira-Ri,<} Clube de Campo, em Natação"
,

' �
'o C o n v O c.a ç ã Ó.

'

•. ,

,e Salt08: 'Orna,m�ntais, não' poderia. a Oomissio
_

-,
:

•
v

• .' M:un�'pal «Je Esportes deixar de, tecer o seu comEm-
São. conVidados os, senhoees �aclonlstas desta\, tário 8 ,respeito. ,\ \, .

sociedade, pára a assembléia geral ,extraordinär,ia -

" ", .
,

'r,
"

a realizar',,8,e 01> dia 15 da março, de 1975, às \14 ho�\.
'

AoaUS8Íldp de tima maneira' mais geral, te,mo-
ras Da sede sccíal] na ,Avenida' Mar. Deodoro da nos, n,a obrigaçã� de cuínpdmentar o Beíra-Bie,

, Fonseca, 557, em Jaragu,á do SuJ, pan dêliberàrem pela maneita correta com-que programou 8S provas.
sobre a seguinte _,

. ,', danlto a 'n�ce8sária ssststêncta a tod08 OI porm,e-
h'

, ...
'

• 'Ordem, ,.do 9ia,� ,

", D,o�es\ que' tal empreitád,!-' requer. NaBOS. ')'8pl:au80I'
1 _ Aumento do Gap�tal Sooial com aproveita- maiores ,ao \prof�ssor .A.flOvaldo, verdaíielro ,�espoD-:

mente de ReservaI Livres; '( �ável pela parte !écQI�ea, a quem :no8�a rapaziada

12, _ Reformulação d08 cargos d� .
Díreteeia;.' ,Já, co�e9a � te� �o.mo sutêntíeó ,l)(�.,r. Le�br8,�0�

3_ :- �lteraç�o 00111 eSlat�tq�, socrais; f •

'

nos de" q� ao _ln�cI�r. lIe�� trabalh�, .

a A�I
, mUI,tas.,

4 _ Outros aseuntcs de Interesse da sociedade, VêZ8S del ....av.a nas aot,relInhas 8, sua !�pressi? ' �e
Jaraguâ do Sul, 12'de"fevereiro .de\ 1975,

"

.

que ,talv�z', nio encontrasse receptrYldaße �unto

..ßenri9ue Wolf __ -?iretor, CI,C 104, 35� 'S09
,

a .nolsa JuveDt�de no «;IU8', Ie refe�e ,a' v�n,t:d.� em -,

a 1018 ii o: M'tHla Ligia Costa _ díretcra CIe 113 767 249. vencer em. algo totalmemt� novo, e� nossa
, eídsde,

,

> ,

,/ '

" "Sempre aflrwamoEl, em tals oportunídades, qy.� ,'tu·,

proJ·e't'o' de' Fr'utl·coltura Tro'Pl·cal ,... do s@ resumé e� acreditar no próprio trf'DaJlio e

, "',
'

.

,.'
, " A:ssembléia' Geral Ordinária v�oê Ari, aoredita ,no que, faz, por .ísto, temos cer-

A Sehretaria da ,Agricultura do Eiltado de Santa cat�ri..: ...;.

C
' '

teza, "encerá se;lDpre. " 'Y,
'

j •

d F T ' ,onvoqação
.:

/'
' / ,

, ,

'

, ,I' ,

"
,

lançou em.1974 oPröleto e ruticultur. ropical, e tem , "U t
'

t ·d d ã d' I f t r
mo órgAo e�eéüt�r a Assoclação_ de cré,dito e Asslstêncl� , _

' .'
, ,',' ,

. •
"

" nes a oppr UDl. a, e. n o no� po �r amos ur a '

ral do'Bstado de Santa Catarina,,(ACAR,BSC). ,
. �80 con\lldados "ei �.ell�horell. �CI.ODlS.t.S dest. em render nossa I;l,omena.gem, muJt8 ,especial; 'a08

A. principais culturas em metá S�o: !:.lmAo Siciliano, s.ocledade. pa�a 8 BBsembJela genl. ordlD1irl8, a rea- , ,querid08 etl.taB, a ,quem estamos :voltando toda
bacaXt e Abacate. ",;',' ", ( hzar-s8 D,O .dlll, 15 ße março :de' 19!5,. li 10 b?ru, -

nO!isa, atenção, pois '.tal COIJIO a�on\ece hoje ,eóm ,a
,

Asregiões'à lerematingidas pelo Projet<1 de Fl'1ItI�ul- na:sede 800101: Da A�. Marechal peo.doro d�Fonae-) Nat�Olio e os Saltos (\rna!De-Btals, amanhA, dentro

�h!'::l:��e::oS3;l ��:J:d���:n�;:�tuE:� d�b!��:a� c,a, 55!, em Jaraguã do SUli para deh�er:arem s�br8' do esquema que nO,8 propusemos' a pCor em pr�ti�a,
bacax1 e as�Reglõe& do' Vale ,do Itajai, Vale do Itapocu, e a seg�lDte ,,' '.. "

" "erem91!J DO atletislDo, no Basquete, VoIJ!Jibol. JudÔ;

��::f.d� JoiIlVtlle com, as Culturas do �Imlo >

Siciliano' e ) ',Ordem ,do Pl. '� , �' Handeból, �t9., o s:urgi';1l8nto :de uina Dova geração "-

, O que deve ser le�brado é,que este Proje.�o rol, cnado 1 -:- Exame; df'sauBsão. aprofa9io do r.18,tÓ' �e futures �tI�ta•. , MU.ltas ,,,êze_s n�sBo trabalho,
om bales Industriell, tltO (!l, ,&S Inliústrias se conpro�etein a rio da di�etoria. demonliltra9ão da conta- de ·"LBcl'os ' IncoD;l:prend�d� a'tê, pOJlII� � a )�Dgo pra�o,. esbarra
omprar Q produto, ,assiIlando carta :de Comprlmisso. 'paga�ao & Perdas,'!' bal!l'D:Qo geral e: parE!éor, \

do OonluJlho,Fill1-' com. aonvençoes e .tradle�:onal�smo ,10,C811, lDcompa-
preço 'do dia no mercado nacionaL" >' \

oal, referentes 8,0 exeroÍoio'Bocial de \974;,: th'ell com a maneira" atual,' d� ,s�, compree,:,d�r
Ultur� T�j;t��� fr:,n;�:!v:��::�:� ::s��I1�����rt::'d:r��:, 2 - Eleição do Consell;l(? Fillcal e fixS9ão de E�pörte _Amado!': .�,' comum, po� exemplo, ,ou,::!r-se
as paralisá que oada, um ,tem na sua propriedade;' acentecen- sua, remuneraçãp; �flr�a�oes ,como"" a CM� contmu�, a faz,:r tU�lfilmo�,.

do o aproveitamento destas �reás" hav�r' uma maior J;'enda ., 3> - Outros aBsuntos de interr.esB8 da Booieda_;'� eD;l Jogos Ab�rtos ',� assim por dI8'nte. Sao vocês,
com liSO bem 'estar 'eco,nômlo�' > f >

'

"de.',"', ' ,
,

"

'

, '-, >',", 'Allan, Padlo Da"i; Udo, Sérgio, IzidOi'a, Marisa,
No caio do Limão Siciliano e,Abacate, que' 110 consl:' ' ,'- "1 t'

.'

O" P> I 'F d J'" t d
der,ad�s árvores, há Incenth:o. fiscàllt, pára' refloresta.mento ' 'Jaraguá do Sul,12 de fevereiro' de, 1975� an omo; rI.8�la'oe." au o. �.rn�D 'o, OBlane e, o os

que poderão se.i usàdos;
", ,

, Heuriqúe Wolf .;..." dire�or, CIO 104 ,359 '80�, oe outros .que sábado ,Er d.ommgo nos' !_neant�,ramt,c
, 'Independente dós Incêntivos Fiscais, OI Ban,cos" através" �

Maria Lígia CQsta _" diretora, ele 113' 76fT 249, que ,um dl'a, P9!1em ter oßrteza Qqs faf,ao,' orgulho-
da ACARESC fina,nclam' de�de a implantaçlo a\é' a !Banuten.

'

,

',',
'

lOS ,'des�a terra qUe, tanto queremo.. Continu6J]l,' O'
tençl!.o do último �Ílo, oom prazol 'longos.. , trabalho ,inieiado. "A 90missão, �uni'cipal" de Espo'r-- Há muita gen�e. que se", preocupa. com os Juros que sio, 1 tes ni,o me,'dirá esJÖrao,'s para' Ih"'s da''r a' .. neqs"sá':baixo., ou nem existem como'é ° OalO dos insumos modemos y .. ..... ..

(catc6reo, adú�os, mudas, e defenSiVOS), estes �

adqull;dos " até E� cumprhpento, aef d,isposto p,o �rt. 99 d�, 1)0': ria� condi9,�e8! Parabensl ,: , ?
"

,

30 �e junho d� 1975,e,,�lo ise}��os ,de juros p.or ;5 ..•a�os.; ,,)
__

' L'
.

2627 26 d b d 1940
do-pa�u::::':����r1:moöJ:'l�S�j���/:>:�ra:��eiro empresta- �����o:�'qn�; ,enc�n�:am_s8;e���ti�:O��ãOedd&r,"S����� '"\ �1lI�rlf1\ 1Ô>rp�iiAleÍrllt'p>'d'l '\tt�nJ,i��raJ(&p.� ,

.. O J!Únililo de 'rea e�g1�o�pelo P,'Ojeto ,é, de. 15ha J»or res acion�lilta5, na sede social; DB Av, Mar. D@odorO \ l:�IU'\\' 'UI l[ ��ll� J111 �, U ,�yJl1&.�,\'\', &>'�JUL-.
mteressado"que nio necessitam ser plantados num só 'ano;. da Fonseoa, 557, em Jaragui do Sul, 'OI doclJmen- MlUlll1l(}IOaA a'SSlUlme ag'ora" dloa .'1((DOaso houver màis do que um iilteressado numa eornuni- L C

' ri
dade ou grupo de ViZiIlhanças, este minlmo poderi dimiIluir. "tOI du atras, A, B ,e " do meDciona�o ar •. ,9..,.

"

, , �,'
,

'

",
,

"

.

/.

O objetivo' 'do mínimo ""'esUpula,do , de proPQrcionar um 'J á d S I f2
'.

f
I .• ,i" 197 fi

.

'. � I'
,

VOlume de produçlo,de maneira,que coinp�D8e aPl.caminhlo 'aragu '. ou, ,de, .etsrelro, e ,,' Recent.emente ,lloméad,O pelo -Conselho Con�ul':'
deslocar-se da Indús'triâ e ir até o' poma� para voltar carr....

. He,!r!qt;le Wolf - ;duetor ,CIO 1,04 359 S09 tivo, o Ir. Toni Schmuecker assumir'á �a ,próxima
gado: ,

'
"

'. '.._ Ma�la Llgil Costa - dl1'9tora, CIC 113 767 24' '

leguq.dawfeirfl (dia 10) � píesidência ga Or,ganiza.
, Sena Jnv:iável e antlE!cOBômico,'p,or exempl,o um, éaml- '

9ã� MUl;ldial Volkswagen, ,um conjunto d� pmpreS&8 '

lIhi� ir, Para UJlla comunidade enio peg.r nem mela ,ca,rga;
,

, ',\ '

I" 1 Vil.. kG' 'I

\
(. O Interessante é qu� haja :váriol, �tereslado�. numa KohlhlCh � H Indds'lroll de M'QUloß1S' Ilél,'I'IS Idera'd(J pe a o A.swagenwer, A de 'Wolfsburg e',

com�dade lormàndó cpm IS80 uma concentraçãp, maior de" Uu Ir � u. •

•
, UI.' U U lU

, integrado em 4iversQs paise. .'do' mundo por, lO
produ\lio:' '"

, ,
�"

, , ,

'

, "

'

"

"C' G C" 84' '435' 00 100'\01 26'
" outrasAábrica8 .. montadoras de veiculos, além de

, . COQlO todol devem 8àbe� ,a ACARBSC, (Assoclaçl�, de, '
'

..

'. . .:' : . 7 -

. ,organizàçõê,S ge 'veBda, compaghias de tra�8port.,Crédito e, Assistência Rural do Estado ide Santa Oatama) , ' "

'assistência' gratuita, Isto graças 'a' um 'convênio entre a frer.,-, ",.< Aviso Aois ,Ad(),nistas' $I �e)eas!n:g, d. crédito, finaneiame-nto, de .adàlinistra-
�tura de�cado1nuDlcíplo e o E�tado, e, estA a dls'posiçlo,de, ", � ção-e outras. '

- -
'

.1_
'

,,'
,

�:os q�. trabalhaIíl"ou que�a�� trabalhar �om a agroP�ouá- . Acha�-8e 'à disposição, dos'senhorel aeionis'ta8 � ,

'O sr. TO,ni Sehmue�k�r .é, o qU'8rt�,', eJ.r.ecuti"Yo
o. Interel.atl08� nas regiõés citadas de atue:çlo do'Pro- na sede Bocial, k Rua Presidente Kpltáeib

',' Pes!so8,;" a fJ'slumir oposto,máximo na direçãó da Volkswagen,.,ieto de Fruticultura Tropical, procurem. o escritório da ACA-
.

1 ,�33. 'em ofaraguá "do Sul: os documentos a qu. se oc�pado a partir de, 1948 'p�los !!Irs., Heinrich Nor,-�EsC dos:seus municiplos e peçammaiore. iJllformações. Se- .refere o artigo 99" do Decreto·lei n.O 26�1, de d'h ff K L R d If L
..

rio recebidos c�m muita satisfaçAo. -

,
,

"
' 26.09 ..40, r;lativ.o ao 8xercicio 'sooial encerrado em o, furt. otz �', u o

"

�ld)Og,
,

',I,' ,

Cellvio �olz 31 d d b 'd 197A '

'

"BR Pl'ojt}to de �rut1cultuta Tropical e e.z�m ro, e..
_ I

\ "

_'

Assembléia-'Geral Ordinária

Edital de Convocação -,
,

'

, "

"

Ficam contactados' todos os sócio. desta '!!ociéda
p'al'a co'mparecere� �" AS,S;EMB:L�IA. G'E,RAL
DINIRIA, à, reahzar-se DQ prõximo d"a 09 d8

81 QO, à� 9,00 ho-as.. �m 1.8 convocação e, às 9,30
. eu em 2a co,?voc�Qap oom qualquer número em

'8 SÉDE SOCIAL, na Barra do Rio Cirro, para

ltberarem sobre a' se.ninte, ordem,' do d,ia: I

p) !.- PREST�ÇAO DE OONrA�;, ,\

2,0) � KLEIQAO DA NOV� DIRETORlA;
3,0)' - ASSUNTOS: DI: INTERESSE D,A

'CIEDADE. _,", ,

'

OBSERVAQAO:' Só terão direito à voto, os

cios que esti\letem _8,ID dia com -s9lls ,mepBalidf:!des.
"

I ,Harry Kl].une - J;>nsiden.le

,IDformativ� ÀCARESC

Jaraguâ' do Sul {SC), 2J de 'fevereiro de'1974

'Uma Nota' ,.:de',·'-,Ut,ilidad,e �Publ,ica' _'_Hein.-,;-,-zR_Od_OllO_,K-..O�b_8c_n,,_Dir_eto......

r p_res�i�e_nt._
{

,

-

' ,

, ,

" 61 -_ "Sursum imo Gorde" Deus fala peíds teull
Arn,oU::Io "Alexandre Flc'ularl·a .RI·o,', Mo'I'h,a '-·lS.A',.,. exemplos e palavras. ;:>,

'

�

,
, ,- "

'

,

,

' ,52 _:_ aananeia de, alguns, �desgraçá,' de muitos.
O. aXiom,. "o que dev:e aer feit� merece s�r,: - '.,. , 'i3 - Pedi. amo'r 8",ele võ-lo ser& dado, busqu"is

��m r�I.tO", é ,vâlidn 'para, o homem, �anto, no plan'o Assembléia Geral' Ordinária a aflição .. IÓ a, intranqüilidade 'achar.ilil� \
'

lológIco. como no setor �coßõmico., 54 - Quem corta It árvore chOra ao 'loL
" ", E,dit,aI. de Convocação '55 Q'

"

'1'"''h'
, '

. ,Sabemol!l que' a .. perfeição é' de . UIIl "estatuto' , '":"'" uem procura o iA, tar ae a o 8Iloto. ,

11l1_C8S!!lvIl,' porisso todo .cuidado, é,' po,uoo para; nio PJ'"
,

f
"

d" h/
" 56 - Tudo é importante na vida; até me8�O;

I. t
' ;, '.. e o pres�nte. iC,BIil\ �onvi ados -Os., sen ores, ,aquiJo que Be .procura ,óonhecer.� ',",ropeçar, \ '.. ," ".

BCloDlstas desta SOCiedade li comparecerem ,a assem- -.. 57 Hl j é' ti d"d,

"

\ -" bléia aeral orqinlÍ,riiJ i!I réílliia,r�ft n,o ,di,a 1iO de' abtil .'
; ,,' -:" " ',\las fap ele. • 'passo.. Iv,rtl a8:

, E oJha que 08 tropeços na, "vida do ho�_em, &
, aquelas que 6."com'praza,1U com' a,p.r,ópria, bossali-

com,o das, organizações, !ão verda�siràs tentRçoel. de 1975', pelas 1-4 boras, na -s�de locial, ii fim de d,e- dade e,laquelall que procul1am distribui� alegrias.'
- ,

I
' liberarem sôbre a seguinte; " _." ;,'

'"

" 5.S,. _ A"presunçi,o é, a ,'pobre r,'ou'pag'em do
P"arUndo desse, pri,ndipio dàsel·alJl,osd.enU,ncia.r 10 d

'

d' d
'

, ,

Uma t
'

1 éd
I ,

'

r em o ia desnellto; � .. -,

'
, ",

" ),
I

DeltâL���::�'�".,,�!l, chamad. "g�aPd8,_" enCle ,0-;, ,la 1,\0) DisÇ�lIao e iI'provaçãQ dO:bäJanço, demons- -�59 - A experiê'ilcia se DOS acoDseUi'à à,colhei�

traç.ão de, lucros 'e perdill8� relatório ,da direto, rJa e pa-
ta';de ,gllard,ados: bem pouqo' dó cai'inh'o' reservado"

. Se v' ê d
.. ',.'

I
' \C;d·

'

Dita por é hO,l'e apr.oveit.ado". "

'

,[ ,,'

"

'

-

•

f > oc. a· qu�'rlu umà, enelc op" la e "

,rtcer .du cC')nselho fiscal, referente, ao exercício,' 'encer- , ,
, ,

a�or, examIne It. lua ,cole.o40. '

','
,\

"nldo em ã1 de' dezemHro de 1974; "

"

.
"

"

,�O.,.... Todo aquele. que n�o ac�ita�
a palavra dcà

, ) 2.. 0)- Bl,ei�ã()�'do conselbo f,i$c:al� Senbor err,a P,elo. deserto... ,- "

,'"
, "

'I Acóntece que 'o volume 12 termiIia� c@m, a p,B', Y . ,

lYra "rev'isãó" e 9 vo'lume 13 coineça cO,m &' pala- .�.O) Assuntos 'de ioterês$e soci,al.
Vra "seringo'eiro" Está faltando um miolo, .', �Ac�am·se li d'i�posição dós 8e'nfi�res acionistas,

'

, '

Estamos s'abendo 'que 'o volume 7 1iambelli, na,sede social sin,- na -rua Doming'Qs'da Nóva" ,102, Ballei":' Yog'a e,Ginástica,apresenta defAito ... '

'

',' : . '.,' '.' \ ,

� os documentos' a' que se refer� o 'ar•. 99 do decreto, '
, , 'r '

. ? \,

ob
Esta advertênci.a ,em nada fere o :.con�elto da" lei n.O \2627. de 26 de setembro de :1940.

"

,,", EDcoÍlrrllm-se Abertàs as 'inscrições nll 8�érellJ-
ra, porém denunnla a f'alta cde respeIto pelo nú- "," i Y, , "o

'

',ri,a, .do 'Clube Atlétic'o' ,'B"ep'endi', p'ara' os :cursos a'cl'm-,br '

'

",
'-

'

'

,

' 'JIf J.raO'u6 do ,Sul, 29 de Janeiro, de 197D. (
u ..

g
leo que, a Organiz.ação'vem revelando ao en�Ite-, " , com irJicio1'did Oi Ele mi'Jtço. nos ,seguintes,"' ,horários:

ar, SUas colecõesimperfeitas.
"

f, ' '. .) 'Ad�ilo A�tonio 'Emlnêndoerfer "

.

BA'LLET 'infantil ,e Juvenil todas as 4,8,8 feiras
o Hâ-doistipos'declientesa�quir�nte,sdelIvr08;' " ""

'" ,\ das9as1t,e15as,17'horas
-

,,'s que compram pe'la Becessidad-e i'ntelectu�L Di�et()r
..
Gercnre, CP�, n.O 004,ã�0469/%O, '1 ' YOGA � GINÁ�TICA femer,-inB l1)odcrn'a" _. as

elÍ
O. pri,meiros ulam os livros �o�o' .tec?i'açãO, Ràimundo Adolfo 'Emmendo,erfer 2&.s" 48.s renas das 19,ãO as 20,30 -hofas '

,

quanto 08 lIàgund'o,1 como instrumento de, trabalbo.
I '

O curso �efá min'iI�trado' pelo exelente profess()r,'.'.',A ambos elilta riota de uIUldaàe
.

pÚbUea. I Direror �éclÍ,ico CPF n.o 004ãõ8809/34 Car'I,oa Taffur no Chlbe Átlético Billependi.
"

, ,

"

,

. Manoel, Alves çarneiro Junior

I ' , >,Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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, CGC/MP 84,430.610' ,
,

;1, \
'

,Assembléia Geral: E�traordiDâria '

',' : ':AR1\GU�'�I>O� SUI{(SANTA CATARINA) ';' , .' ,- S'bado 8 de MarC(o de 1975 N.) �.8Z8
'

"

_"

'

Edital "dê Co�V'ôcaC;ão', ,

, , , \
Fieain C9nvidadQs' os srs. Acionistas a ",e reu.

nirElm' em !\s8e�bléia ,Ger�L E�t.raordir:-ária, no 'öia26 de' março de 19:75', àll-15 hórás, ns séde social
em It8:pocu,z,inho" �unicJpio, de Jaragu'á do Sul, afim
de delIberßlr scbre ii seguinte' ordem do dia:

.

>'�
.

l' \. '

�

,,!.',
,. �

", :', a l' __

"

:Aumento ·d'e CSI?ltal d,e" C;$: 80.o.POO.oO
,para,.er$. 1 700,000,09: medíante aproveltamentó Qe
Çr$, 35,09°,00 de reserva para manutenção do ca.
pítal de ,giro Próprio e Cr$. 685,(:)00,�O de Reserva
para aumento 'de capital, um total de Cr$ \720;00000
e ,8ubscri'ção de Cr,$. ]80,000,00, r;nedialÍte utilizaçêo
de Cr$. 155.000,00 de créditos ·"af Oontas Corre0.
tes e incorporação 'de 'velculö no valo'r de Cr,
25.00,00. ,', .

" ,'. I
.

.

.....
'

A�bieoles, � C,QSluni�s,
'

Civilizaçöes', i

' '

Os 7�Ô Anos ,de AtQstérd.am ,< , ,N�tnçnats: )�e C�rUJl)át.
, .' ,

,
\ Câmara: Ses?&o Extraordinária'

, ;' ",'
" 'Silva I'eira :', Nli Doile �o dia 4' Q, Le,gisláfiV-o Corupaense reu-

, � f '"
'

/
,,' ,

,niu-se em s,essao "exlraordinári'l!l" pata em segunda \10-
'

,

,Ç,ham'ad,a V.,éntza do �<_lrle,' Am�lerd•.m co�emo·, :_façao àpreciQ.r O. Projel� de l,..d d'o executivo"qui au-
'

.

rll nesle aDO' seu 1.0 c(\!nlenarlO de, eXlslêneUI. Alias, ela men,fm �> escalQ de venclm�l1lo do fU,neiooaliamo Mu-,
é: de 'falo mais allfiga. Mas, como "cerlidão 'de nasel- aieipal em, 20%. Cujo ,rqjelo, foi aprovado leva'ndo'

, menlo\'! �e, co,n8i�era ,0, d�cumenl,�' pelo qual em, !7,de 'em e?�sid�raç�o "u� a uÍlima eséala fOi aUerade em'
eUlubro'-' de 1275 o . conde !"lOIlIS V. da Holaada 1973. I'" ",' ;;

,

cooc*deu' à 'c,dade�' isenção-de Ílnpoiloa DBs yias \fJu \: \
E ts P 'O R TE

vi.is de seu condiado. ' ;,' ',: : '
I '

, "', ;,", '

,

'

� Grerriio B'aeumlei" Venceu; a Primeira
; ,:"Qesde ,�' "6poca lIlediev:al, Arnllerd.1m,i' hlviâ 8e Domingo uUiino relI.lzOUi...n II ,rimeira :parlida di. Ires

fr.��:formado;"em; :impor,anle_ porlo b,ol�.nde,st eSlriltegi- 'finais de campeonalo da�Ligl!l COi'upaense. O Gremio
carneofe',. �caJi:zado ó�, 'cenllu.neia de dois ,:rios. IJ e

, Ba'eumle mOBlrando, r;nais" fu,zbpl, conseguiu domlDar .. : '

Amál,�I. Pl!r, �um, OUlro...> documenlo d� lã��, essa .gran- parl,ida 'após' ter sofri'do, o pflmeiro gol, 1iI0S doze mi-
'

,de Cidade" � balava era um do!!! dOIS ,UQICOS '
.. -porlos' butos. ' , �

, , , '

'

por onde a j. famosá ,cerveja da regiiie alemã d&( Hàm-' ..

J
•

,

• ',;
"

"
\.'

llurgo.i, podia :éQlr�r ,nos PlI{l!!es Baixos.. _'
" '

" Gre�i� jogou, e ganho�u com.;
.

, _'

_� ,',,' ,'," " ,

'

" "

' ,"
"

,; Ivp, Morllz, Coe(RochlJ), Toco; Bafo, Ferreira, Polaco,
r,' E,m.' 148� o, sQber.Do Ma�imiljano;"do Sacro Im; Pinhejro, Alfr.do(Nelson), Caiu e, Mole.

, perio['RomIlD.P ,:Alemão, avô do 'famoso ,CarIes V, v�io" Anté;lr�s io,op e ,erdeu tom:
-

,

"

Ia �AmSlerdiilm, loJ.icifar um vulloso émprésrhnö fioancek ,"

.

'

'

.

"

.. "

...
'

I
,,'

"

"
"

ro ao. influtm,ies bJlr.gomellres da cidade. O dinheiÍ'_9' ,S�flllfl. M,orenl, :ronho� j,,�andldo� ��,el,-',Ma!)l1oo, Be-,
_

seria 'coôc�dido com a cODdiçiio de MaxiliaDo, aufori, 10\ Alceu. ��glJ" Vefe Ae 'J�lIO. ,

" ./
zar a in'elusão de su'. coroa ímperial DO 'brasão 'de' Aos d�z. m�nufos, C;:r��lldo marcou plllra' Anla�es

'\'Aml!lferdati'l�\'t,Ã plllrfir"desUI'êpoca,:a eôrOà dG'�Sacro Aoa vl.nle,ll1In�IOS, �l,fredo e(!1palou ,pelo �r�mlo,. '"

Irnper.i'o PlsisOU II nrurar no escudo de .'rm'as di cida- Ao., frlOfa .e 01�C? mlDuloa Mole marcou o OQI ,da VI-

de e uma' m,jistosa, réplica do' emblema rtal foi CGlo.. 16m•.Orel"lsla. ".' ,

.' .

cGda,,:po, cimo da lÍgulha, da' lorre' da, mais alfa igtejll, Na, .d.Jreçao J1o,� enGO"'lr�., lI�uou. LtJudehno_ Menesl.rID,I, ,

\

de Amslerdaln ,I chllmada Torre' ' Ocidental. ' '" \ ,aUXIliado �or _Teodoro. .:I)loDkle�lc2; e Joao Rodrlgea, !k;===;=====;====""====�===';=��=�=;=,===-J
, .,' " ',', ' ') c,?m boa atuaçaq do Irlo de arbnragem:

'

,

� >oi; úlriinn, c�m ànos fora� de :grande des�nvol:' Reoda somou ii impor,ª'ncia de Çr$ 942,00, côós'idera- " '.
, ,,;" r

vIlJieolQ; àao�obslalhe' II grave, cri{li éeoliôllÍicà surgi; da b,Oll pelo puplico qu� pres,!igiou o ençonfró. - '., tim,o foi eleita lua Dota Dirétoria\ i.t quai ·.jst�- a'ssi
,

, da' por o,easi�o, das' duas Inndes gue�raa. '·Alias, II A'oolamQs à
, prestn,ça çlo Depu!ado OCI,adlio Pe�ro ,constitu!da:'

' J,' :"c,..'

,c90hecidll',cldadé holandesa, sofreu grt1lndes eSlragos Ramoa, ex:;'lItI�la do Baep�ódi de Jariilgu6,� o�qual el-,

dpraóle j!r' II" Guerra M�nd:ial,. quando seu�, habitanIes fav.a em cODÍp,anhià do' Prefeilo Munici'pal. D. Pedro' II;'
, ,\

f
',' , ,

'" pa5��, r,a'l�c Ie.rr,(v,.ei,s, 'priva.ÇÕe.,I.• 'À, v. isfa di,s�()', como hQ ",P,.'ra domiB"",o espera.se m,aior ,públ,ieo 'no Es-
Presidente: ORL:J\.NDQ ZANOA�ELLA",

h G
' _ li!! ,Vice " MARCOS, W:(!JLF ,," , i

, 'mepagam, I, r,am ti 'ullhemlDfI'. !nc��por,!� ao escudo
I
tádio,Willi Germane GesBnet elo D. Pedro I�, por 1.9 Secrettri'o:'NORBERTO BAUMLE

, d� �r!fl"s �e :�II'!SI.rdam .. d,lvlsa;, Herolco, 'resoluta, I ,ler 'á segUJlda partida: '"ond� poderá J sair o Gr€!mio -.,;. t.o .. LOUIÜVAL MALGREN v.

mlserlco/dlosa '�I ,"
,

'

Baeumlà c8íDp�,ão 'ou b:ued a tereeiraJpartid. caso '

°1.0 Tesoúr'eiro( SIMÃO TILLES.... ,

'".' �' , .','"
'

haja 'um empãte öd derrota", detende;' o 'tiIDe cam" 2,0 .. ÁÚEM.A.R JARK'7, ,' �s�lm, ,,��a � c<_lmemorar, condlgnamenle seus 700 peão somar 4: pontos ganhol.", ,

I

anos riCOS' de hl'slomJ" havera no decorrer de' Iodo ano ,�_, ,

'
, ' Di,rator Bspor,tj,o: GO,MERCINDO F/SANTQ

de, 'í916'i�ú'merós fesl�j<?s, 'A prir".eir� comemoração D. P�drO<11 No,va J:)ireto'rja '
\ ,

'i A no,a 'Direto;ia:"d,O clube nompedrino no��ojá foi realizada" '1.0 de (Janeiro na I 'famosa Praça do ',' 'A Soo.' Desp. D 'Pedro' H, ,time de tràdição_ 'cÚlmprimento8, fazendo ,ot08' de uma feliz 'gestão.oam (dique, e'm idioma holandes),' Pois' .,esse local, nO' Munieí�lo de' Cot'upÁ; que o'utrora fróaxe IÍlui,tas BS&im o fute,bol' oQÍ'upâedse conterá 'com no'o
se erguia a' prlmiriva á-Ideia, medieval, c!e ,peac'adores gl6riás para noslo espaNe; após 'driCl8 \8no'. �. pa,

'

, i' "

,

trauivos, junle) ào diqu" 'pOIHO inicial dtl hoje aefe ve.i r:..fiza:i,ão,; ericontroo' dma, equipe de dS8poriiitas que 'falor;',eí.,
' " "

"

zes, ceDf'ena�ia Am�lerdalÍl.' (ABIM, ,

' pr.tende:m levantar' o pr.l'ígio do clube,
. �ia '28 úl·_ /

ERNESTO 'FEL�PE,BLUN'

�,

"

,�

ANO'LVI '

""

\
-,

-,

"

r' ,..�:'
-

{ �,G-r a n�� a, ,I nt er e S;$'e, " "e ,;�o s -1.� 'J'o,'g 'o s �-',d � "j- a r a g u,'â,
._ ,.�_. .'"\�J:f '> ,;"'"' >-. :' K

,. J'

Desde o·; dia 6 do cor- valq,res ,que \ eertamente modalidlldes., . nino, Bolão Masculino"
ren re, QS l,.t: )�go� .: Aber- comporão, as ,eq'uipes ,qtie O maior ;' número, de. Allelismo-Femipino, Nata
lOS de Jaragua.: do Sul: es- - deíeúderãe .o nome de Ja, tnserttca

- convergem' para": ção-Mescuãoo, Voleibol·
,ãQ reunínde cenrenés de raguá, quando 'da realiza" o futebol- de 'salão, com Masculino, Handebol-Pé
jovens de aRl�ps,' es I ''':8e- 'Çã8 dOI Jogos Aberlos de 212 enéres, .eàquanto que minino, Xedrés Masculino,
xes.. repres'Emlandó o' np-' 'Sanla CatarinlJ Cl que a o men<>r número de ins-;' Tênis de Me.a Femlnlno,
me esporfiv9 das diversas I nossa cidade relnvid'iei!l pa- crltos é 'o de Xadres Pe- Tênis de mesa M,llsculino,
enfidade!. e que sé ptolon ra sediar DO, ano .de seu mi.l1ino;, com 7 concerren- Atletismo, MGsculin'p. BiI,s.,
gará alé (, dia 26 do mês .cenrenérfo, em. 1�16.' res.. quetebol, Voleíbol.Pemtnt-"
em cur�o.

" '\ Bstão inscritas 2& equl- Os atlélal lnecrltoa lu '�O, Xedres Femini'n�. Te-
, ,

' ,Os 1:" Jogos �berfos, pes, somando 968 Illélas,', Iam pela obtenção de,648, -nls de Campo Mas�unno;
. cRohecidos pela sigla" de

"

onde a maior equi,pe é,' do medalhas e 4'Õ troféus, Tênis -de Campo Peminfóo.
, "j.\jAS", comemora o 9�.0 'Beira Rio Clube, de Cam ôäo as seguinles as mo Boião Feminino, Futebol
ano' de fundeção 'do nes-. po, di�pufaodo ,17, moda dalidades de esportes,: a , 'de, Salão e lii!lJdebQI
so municíplo e deverá .ra Iídades e a menor o Sa-, serem desenvolvidos: Iu-. Mascultnõ.
duzir-se .no f.fe,rímelJfO de lêlile""":' Grêmio, Co'lI1, 2 dô, BOFha, Nalação'Pémi, ,

lnscreverem-se. pê,lra
'

0S

1.� \JA1AS, lIS !I�g:uióI,es
\'

eníidades_: Beirá Rio Clu-

be dé Campo, Associação
, " I

Recrel1liv�' weo. ' TeJF:ti1 '

Cyros S.A., 'Associação
'Alléticá Banco do 'Brasil,
Estofados Krausé,' Esfrulu

,

\ r(ja A'rri, SgeiedaCile es',
porliva'� Recreativa Me,
ocgóui, Neves . S.A., �Mar-,
CilUO

_ S.A.,; AssOCJ1lI9io
Ä:fléricll Brei,lhaupl, Ass'o
ciaçio Allériell ,

IS e 5, C�
Empreitei!'11 Nova ,Tr�nfo,
Ind. , 'te�fi1

'

Jarifa
'

'S;Ä,
Consriulora Seria LIda.,

","Ilnd. W. Weege S/A., As
sociação Alléfic�', Kohl,
bach� BSlofarh,- ManDes,
Cant .. e Repres. H� Ristow'
lida., Grellli'o, SCHelite;

I Esporle " Clube' ,Estrela, '

lJom: e Ind.' Breiihaupl,
juvenlude Ê,vangelicGI Lu-

,

"Ieranlí, -Auló,- Meçanic�
'Sabará LIda., Metalúrgica
,'L fi) mb II r d i, Cónfecções"
Bduardo '

e, Instaladora
'

eWA Ltda..
'

,

I
'

/
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�Indóstf�as: Reunidas Jaraguá S.A.
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Í1ec�slit" para adkissã�' imediatJ: de:
, ,

\ Mecaoic& de ,'Ma'aaleoção Mec_nico Ajustador
\

",

ExIG��OS:c�xperiência de ,três .anos.
,
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, Conhecimento de, d�nho e manutenção, preven�va.
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Collh�imênto qe ajustagem e 'mo,ntagem de 'mâqui-
,

-
-'"",

1
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�s e' equipamentos.
, : ,',' ',\� "

OFERECEl\{O$: Otiíno ambiente de Trabalho.
) �... ,'1 '1-

'Remuneraçã� ,correSpondente, ao
, ,
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\
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profissional.
"
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Assistênda social completà.� ,�:
.

'.._ .' desempenho
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Os intere$Sados' deverãO" apre.seotar-se �na Seção Pes·
_ �,�, I, .,"', "
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," 80al dai{empr�sa (Rua;' R6dölfo 'Hufenuessler, '755), d'Uraßte o ho-

'I, ,t�rio co��r,éiàl. ,��,.:�égitnda' a sexta-fei�a. �,' ,:"
,', ,

'.' ,," .-..,' \.
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Pelo compareeímento antecípa agradecimen.,
tos

"

" ,

,

Jaraguá do SQl, 26 de fevereiro de- 1975

,

" A"Dh'etoria "

, Joio Lúcio ,da C08,ta - Dire!o,r Presidenta
, �

,�

CP� 005720989

, Utv1, TERR�NO' na;'Tifa da 'Pól'vora,
,40 X 2�,>Cero8do, plano, cpm água en,canada e

" luz, por Q-r$ 24.000,00. 'U;M GOFfOIN,' ,por
Cr$ 3,,500,00, 'ót�mo de' me'eAD�ca, latAria, pio.
tura" fazendo 14J�m8. pGr Utro.ITRATAR "om

• J. de Catilb;o P,iDto ...no Edifieio SUTS, próximo
, • Delegacla ,de 'polfeiª. ",' "".

'

'w_"

,Máq�to'as 'de cä:lculat 'ELETR,Ô�,CÄS
8 modelos com e sem' fita, de escrever"

'

,:'
"

Somadoras e duplicadores;' "

Revenctedor exclusivo para a� região
: :SÓCo' Gr-álfftC2t; AveÉid'a ILtdlao

'/ Fones' 2069 ou 2243 ' ,

Plànos" ,e�pe�iai's� de fioancia,oí,.I,O,,',•.
:

Garaotià A� 1 aDO ....:..� Assistê'ncia Pet'.naliánte
'

� �"
'

�====�====��============�====�=====4I1
,.,.

,
",

o"
o I� ,,.��, }I'

, O alDor �,um, , ..eolBo que quer
� \ : -

nascer e p�de aos p.is que. aão", ;��:':,
lDorelD. (A,lràilio Pebtolo),'

.' " "
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