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naval aumeutou para
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Apurou-se' que esta cifra

I
foi ,a mals alta até agora

Ano XLIII 'JARAGUA DO SUL (Santa Catarina), Sábado" �4 de-Março de 1962 N°. 2.17'5 verificada."
'
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\' I Carpaval provoca

'

,

record de desquites
. ,

Cassada/a Carta Sindical
'/ de entidade catartnense'CRÉDlfO RURAL PELO' BANCO UO}BRASIL

,
, 't

, (

Com muito prazer re- �GRiOOLA, E INDUS· Schroeder 'IIf Santa LU-I raní-Açú, Guarani Mirim, BRASíLIA ,_ O minis- bém, o cancelamento dos
cebemos da, gerência e TRIA�, da -íníluencía be l.zia, Massaranduba-Oen- Jacú-Açú, Guaramirím, tro do Trabalhó baixou respectivos registros

, .ehefía do s e r v i ço da néfica do crédito eSp'e-, tro, Campinha, Braço do Caixa D, Água, Guamí- ato cassando a carta de aquela secr-etaria de
CREAI comuníqação, da cializado, que permite- Norte, Benjamin Constant ranga-Kleín, Poço Gran-. 18 sindicatos de díleren- Estádo. Êsses órgãos de

instalação, na .Agêncía a obtenção de recursos Massarandubinha, Gua- de, Guamíranga-Persfke, tes categorias profissio- classe vinham funeio-,
do Banco do Brasil 8. A, necessáríos e índíspen

'

Rio Branco, Putanga do Dais. Determinou, tam- nando de maneira írre!
desta, eídade.ldaUnidade sáveis' ao desenvelví- Rio .Branco e Putanga.

'

gular, com existência
Móv�l die Crédito Rural meato e melhoria de suas ,SE VOC� Jara- 6, - Certos de que es- , fictícia, prejudicando,'Os
que, por se tratar de explorações, Serão, na guaense é MÚSICO, ta merecerá a boa . aten-. Revisão' da lei trabalhadores que se as-

assunto de interêsse ge· oportunidade, os ruralís- Dão deixe de insere- ção de V. sá., desde já b sociayam aos "síndlcatos-
ral damos a 'publicidape taa'científicados de tôdas verse na Sociedade assinamo-nos agradeci- SÔ re estrangeiros fantasmas",
para conhecimento dos as modalidades de fiuan de Cultura Artistica} dos I ,

Í }
,
'" .

-

Ela D e c e s s l' t a do
. Saudacões B'RAS LIA O MI'interessados ,: cíamento agrícolas e pe- ,

B
Y ".- --:--

'lImo, Sr. Eugênio Vt- cuäríos propiciados pela concurso de todos BANCO DO
,

RASIL S/A mstro da Justiça snr.

tor Sehmöckel MD. Di. nossa citada Carteira, para projetar a cul- Jaraguá �o Sul I Alfredo Nasser assinou
reter do Jornal "Correio ocasião em que já serão 'tura de nossa terra. Os�aldo C� de S. Thiago - Gerente portaria criando comis-
do Povo", Nesta. recebidas as propostas Arlindo Salal-: Ch. Serro da CREU

são p
.

P,r e z a d/ó Sen h 01' _ dospretendentes ao cré ''''';_ , ,:ra prom?ve� a

dito especializado. Ge"
e

S
_,

L
' I �eV1Sa? da lei sõbre

Unidade Móvel de Credito Rural '

InaSl'O a'o UIS t
Temos, o prazer de le- :l, _ Desejamos, com a .

'
es rangelros. '

var ao 'conheclmento de presente, pedir a indís-

�. ��ê:cf:s��laé:�c�e:� �������lecr������aJsã�ods� MOVIMENTO DA FESTA de 11/3/62 Investi�ento ale,mã� para. a

Brasil, da Unidade Móvel de sos homens do ca-mpo, 'Presta�ão de Contas produçao de maquinas para
Credito, Rural; cujo funcío- das vísítes que lhesse-'"

fnamento será inaugurado rão feitas, incentivando- 'R EC E I TA abricar a r t i g o s p I ás t i c o s
no dia 27 do corrente os a comparecerem aos Renda bruta Cr$ 1.040,597,00
mês, com o' seu deslo- locais pré-marcados para Tômbola « f 521.600,00 R I O - Tendo como

eamento para 'a leealt- as reuniões. TOTAL « 1.562,�97,00
dade . de : GARIBALDI, 4. - Para a boa orí- DESPÊSA
neste municipio. \ entação de V.8a, íníor- Despesas torals

2. - Estas Unídades lmamos que inicialmente Renda Líquida
Móveis são conhecidas estão programadas as TOTAL
pela abreviatura de seguintes visitas:
"MOVEC", possuindo a, I.
Agencia local veiculo

.

DIa
. �7.3 62 - Garíbal

próprio para a sua toco- di (Ftlíal
.

de Albrecht

moção, A finalidade é Gumz); DIa 29·3-62 -

percorrer os munícípios E��rada Garibaldi (Salão
de nossa zona de [urls- Viúva Meyer). 1 P ê i 341 S h id & Ci Ltd G I d ir' r m o, n. c ne er a. a, e a e a

,�dição _ JARAGUA DO 5. _ A partir de âpril 2. Prêmio, n. 3398 Otávio Oardoso Fogão a gás
SUL, COHUPÁ, GUARA� próximo serão visitadas

3. Prêmio, n. 1823 Sérgio Brenner Bicicleta

MIRTM MASSARANDU 4. Prêmio, n. 458 Odete Papp Apar.fotogräfíeo,

� � .' mais as seguintes loca· 5. Prêmio, n. 4087 Rosalina Michels Rádio-portátil
B,A - lOdo

.

as mdades, .lidades :
6. Prêmio, n. 25750 Anita Fod! Relógio de pulso

VIlas, <lugarejos e nucleos 7. Prêmio, n. 247ti4 Cláudio Berhher Poltrona

rurais, afim de �ntrar Rio Cerro, Rio da Luz, 8. Prêmio, D. 5503 Hetevaldo Aguiar Est. "Compactor"
TA R

.

d N 9. Prêmio, n. 5295 Walter Sonnenhahol Puls. "Champion"em contato e promover res' lOS o o r t e. 10. Prêmio, n. 3065 Mário Marangoni' Bola de futebol
reuniões com os homens Ribeirão Grande do, Nor-
do campo, esclarecendo� te, Nerell Ramos, Isabel, Premiado peJéI venda do 1°, bilhete sorteado' dd
os das finalidades e ob, Corupá-Centro, Pedra D' tômb9la: Fidélis Wolf _ Cr$ 5000,00.
jetivos' da 'nossa, CAR'I Amolar, Eetrada ltapo- Premiado da Lista de Pillpites: Frederico Car
TEIRA DE CRÉDITO cuzinho�Gosta, Estrada valho - 1 bicicleta "Sie,wer" (doação Breithaupt So A,)

, \
' ,

Entre OSI sindicatos que
tiveram suas cartas caso

sadas, destaceva-se em

Santa Catarina, o Sindí
cato das Emprêsas de
Transportes de Passageí
ros, no Estado de Santa
Catarina.

«

259.403,00
1.122.794,00
1 562,191,00

investidor a firma alemã

Reifenhauser K. G., Mas
chinen-Iabrfk, foi regís
trado, nos moldes da

antiga Instrução 113, da

SUMOC,
.

o Investímento

conjunto industrial ..des

tinado à produção, de
máquinas para fabricação
de artigos de matéria I

plástica pelo sistema de

extrusãoi

BDMUNDO KLOSOWSKI, Caixa
ROLANDO )AHNKE, Contador

de capital estrangeiro
no valor de pM 232.832,00,
que possíbílítarä a -lirioa

Reifenhauser 'Indústria e

Comércio de Máquinas
para Indústria Plástica

Ltda., a instalação de um
«

.. «

Iaregué do Sul, 20 de março de 1962,

Resultado da Tö...bola

,
,

'aos Municípios' éstá enca-

I minhaDdo ao minislro da
Ao apresentarmos a Prestação de Contas acima,

Município's a serem b1eneficiados, relativa à fesra popular, realizada nos dias 10 e 11 p.p., JusHça ofício' solicitando
, desejamos nesta oportunidade e por êste meio, externar sua interferência junto a

pel'a' '''_AII·ança para o prog'resso" � "!ais profund� �e�onhecimenlo às aUf�ri�ades cons� I quem de direito no �entido
.

tllUidas do MUDlClpIO, que sempre prestlg!aram e au· do amparo ao jornal inte·
t xiliaram a no�re causa do en�ino e� J�r�gu� do Sul riorano interpretando o

) 'FPOLIS. _ 'Santa Ca. Quanto à eletrificação
e de n:odo particular com relaçao ao GlDaslo Sao Luís. pensam'ento dos 1.860 jor-

Com um tiro na nuca,

tarina, através de seu rural, cogita·se de bene-
�

O nosso reconhecimento é extensivo iguaimente na is que circulam em todo
O motorista Luiz A,

'_ Govêrnc:y, encaminli'ou o� ficiat" a zona de Laguna, e de modo espeCial aos senhores membros da comis- dós Santos, ,foi en-
seus projétos para o pro:!., compreendeDdo 26 muni· são pró-construção do nosso Ginásio, que j.amais nos

o território naci�nal, sendo
grama "�li�nça' para o' cípios. "negaram Ó seu decidido apóio; aos senhores pais de que 250 jornaIs já deixa· contrado IIi O r t 0 no

Progresso". Doze versam , li
alunos e fesleiros, que denodadamente nos empresta- ram de circular depois da interior do taxi5-22.04'.

sôbre a b ast e c ime n t o Jaraguá do Sul, bem ra'm � �u� valiosa cOlaboraçã�;, às Irmãs da. D�vina ,porlaria 204 da SUMOC
- \

_' ,

'

,

'd á g u a em municípios dot�da" no s,etor dlo �bas. Provvdencla, que !anlo se sacrJflcar.�m pelo ,feliz exito em face ,do aumento do 4credltam as autorl-
barriga-v-é'rdes e um a teçlmento d água fOI-:SO- d� n?ssa f,esta; as Da�as de. ,Caridade" as Damas

dI' _ dades tratar-se de um-
'fe-syeito dé eletrificação lenemen�e _e sq u e c I d a da ComuOldade Evangehca I<' as Damas de \noss� preço o pape para ,lID ,

rural. ." p�los se�s homeDs P�- sociedade, que não-,mediram esforços, no sentido de prensa, assalto frustrado.
_, No setor abastecimento 'bhcos maIs respon�ávels. bem alender a tudo e a todos, a tempo e à hpra.

/dâgua' serão �onte.m�la- ,O� homens /públicos ' _", Enfim, q todos quantos; de,G��rãmiri�, Corupá" P tOd "', de RepresentaçatWo,I d!ls, e�) eSC�la prlorltá- preferem e,specializat-se Sao Beqto, Massaranduba, Joinville, Pomerode, Timbó, ar I ,o
fIa, as segulO�es. cO'Íll�· nas 'formas de perse,gui-, Blul11enau, Itajaí, B�usque e oUlros municípios, nos
nas: Araranguá, Blguaçu, - '.. d ".

"

honraram com sua inesumável ajuda' a Iodos os

Captnzal, Chapecó/Con- çado'.A·a��rran o OR seut,s colaboradores sem distinção de pr�cedênc.ias ou
O'rdI'a CurI'tI'banos Gas a V�rSi1fIOS enquan,o' .

c, ,. -, r '
. , credos e ao povo de Jaraguá do S�I de modQ mu;to

par GuaramI'rI"m IbI'rama ,esquecem as suas obrl- :
n d'

'. ." -

d
'

. . .__
,
.' _,' -

"
'... -,'

, parllc.u ar, sem IscnmlDaçao e, grupos ou dlstmçao
ltupo,rapga, Sao Jo�qUlm I gaçoes para com o po, o de pe�soas, que numa verdadeira cruzada de fôrças
e TálÓ: )," que os elegeu" '

,

'e de, (Iuxílio mútuo, tudo fêz para que fôsserÍl alcan

ç�dos. os objetivos im pról' dêsse empreendimenio
Jestivd, o ,mais efusivo agr.adecimento da direção do Presidente: 'Pedro E. Gerent; Vic�.Presiden
Ginásio Sãq Luís, que sensibilizada, espera continuar te: Oscar C. O, Nagel; Secretário: Olegário M.
a mer.ecer aquela compr�ensão, aquela coláboração W'tk' k' , V O GA I S W 1 p' II' J I',

que une a todos numa' verdadeira simbiose, congre-' ,1, oWS 1,
, , ,: ,a ter, 1CO 1, U 10

gando a todos para propugnarem pelo· crescente, de- Plazera, iManano Wltk!owskl, Rolf Balloqk, Leo·,
senvolvimenfo do ensin,o' em, nQssa. abençoada terra" poldo Reise, Osmar Gerçn_t, Antonio Ferreira,

jaraguá do .sul, 20 de março de 1962� \

José L. G,erent, Gabriel 'Martins, João F" Do-
1;AULO MORBTtl, Secretário ,

mingas" Alvaro J, Witkowski, 'José L. Martins�
llRMÃO ,Luís, Diretor 'Gabriel Oechsler, Agostinho WitkowskL "\

Amparo ao Polícia carioca

jornal do investiga
" .' misterioso
InterIor érime de morte
BRASILlA - o Serviço '

Nacion.al de Assistência R I O -� A polícia
está

.

investigando ,o

misterioso crime 'de
m o r t e ocorrido na

Ínadrugada do dia 19
na barreira do Vasco .

;fi , ;Osny/,Cubas BtAquino
,

,

� 1 ClRUllCi/Ã o D,ENTI�TA I")

1

Popular
,Em data de 18 do corrente, nos -salões da

S9ciedade Bôa Esperança, deu·se a reestrutura
ção ,do .Diretório Municipal cio PRP de Jaraguá
do Sul, que ficou assim constituído: .

- I

P E R Í O D O DE 1962 A 1964,

'''- ..

, Avisa a sua distinta clientela que aten- i

derá d'orltvante em suas nova's instalações ã

/1;tqa Angelo piazera, (PrÓximo à'Ponte Abdon 'Batista).
"

I
' "

.

j

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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onde funciona o Hotel Central, sito à Rua CeI.� _ _. • •.•......._ .-_ - --- :...---::J • ../i : Emilio [ourdan, 116, nesta cidade. comunicam à•

:'.- :
.. -

";-
-

f •

.. .. •

-:
.. ··;..1

.. · ..·---·-

"'. praça, que não se reeponsebtllzem, por qualquer'
,Aniversários 'I o sr. Alfredo D. _ o sr. Älfr.ed? Fu�ke, despesa" feita em seu nome, pela' direção

Ido
, ,- Ianssen, nesra cidade; _ a srta, Aoere, filha mesmo Hotel Central.

_ o sr. Carlos Rutzen, do sr. Willy Matíezzolll,
Transcorreu em data de resldenre em Corupá. residente em Corupé; !

I'20 de Março, 'a, datá na-I'
f hFaiem anos amanhã: -:- a srta, Norma, ii ataltele do garotinho Rudi- d Alf .cf

'

M"IIberro Jacobi, filho do, sr.
o

.

'h ". h
o sr. rero u er; .',

H
.

J cobi nl cidade: garonn oBenno, f!.1 Q - a sra. Lidia Assunção -----------------, .�ennque a ,
, do sr. ßenno Radunz, Angelo, esposa do sr. João Ir-""'!!!!!!!"""""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�� �!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�'!!!!!!!II

Fazem anos hoje: nesta cidade;
_ .

Renato Angelo, n] cidade. Apotheke "Sobulz"
_ o sr. Ioão Claudio

O sr. Alberto Roessli; Braga, em Ioínvílle ; Dia 26:
\

, ,

A sra. Paula Ney die'
Souza, esposa Ido sr. Dr.
Luiz de Souza,' I.

Anrea Müller Grubba, Oficial ..

do R e gis t r o Civil do
- o sr. Ernlllo Bleich,

rO. Distrito da Comarca Ja- residente em Corupä:
, Após ter gosedo umas "férias espirituais", retorno (aguá do Sul, Estado de - o jovem Amllton C.

a esta eoluna sl\manal, que tem por tim único o de Santa Catarina, Br�sil. Vieira 'filho do sr. José
mexer e comentar algo, o qual tenha acontecido em ' faz saber que comparece. Vieira, em lotnvllle, �� � �.: J,:" J�� � :� J� :".:�

'=)�.nossa cidade em' nosso meio social. rarn no cartório exibindo os ,

:

V
·

t'
· �

-

L··
=

O motivo por eu.rer deixado de escrever por documentos exigidos pela lei Dia 27: I � I OrlO azzarlS �
, tanto tempo, posso O'arantir não ser aquele do quel ] afim de se habilitarem .par a �:: / �::lli O sr. Daniel Hamann, em'

, muitos comentaram em rodinhas, mas, sim algo mais casar-se:
Iroupava-ôeca _ Blumeneu. 1

forte l1U� de certa maneira obrígou-rne a fazê-lo assim. ,; V'E ND E D I V E R SOS LO T E S :1
' .1 Edital n. 5.216, de 8-3,62 - o sr. José A. Bruner, : :, 'xxxXxxx'

�.:j '_' / Orlando Rita e D' 28 �..N ES TA C I D A D E, E M A I R :::.:.1Realizou-se (domingo�último\ na séde sociul da Genésia Camilo ta:
S. D. }Acar�í à eleição da nossa Diretoria que deverá

Ele, brasileiro, solteiro, O sr, José Finta, resl- 1 Casa de Madeira e 1 terreno c/1.250 ms2;dirigir ps destinos desta Associ�ção para os anos
dente em Garibaldi. 1 P

.

d d id d 2 1 :t62 e 63. A no'va diretoria Iícou esslm constituida '. op�rdário, domicilia�do d
e �� roprre a e na Cl a el com

. casas e .�:... resi ente nesta CJ a e, , morgo de terra ;p.residente de Honra: Sr. Leopoldo Karsten; Pre- filho de Julio Rita e de Dia 29:
1 Cssa de Material com 1 morgo de terra; �:.·lstdente: sr.',iLivinus Krause,' 1°. Vice-Presidente: sr. Maria Martim.'
1 C d Mt' I 1/2CI b I r' O jovem Donato, fjlho asa e a erra com morgo po n t oMário Airoso (ex-presrdente): 2°. Vice-Presidente: sr. L a, rasi eira, so tetra, do sr. Alvino Seidel, em. para comércío;' =::.1Vergundes Krause. doméstica,' domiciliada e

C
'

r

Os membros faltantes serão escolhidos a critério residente nesta cidade, orupa.
•

292 morgos de terra próprio para banana,
h 4 kl. 'dístante da cidade, sendo mais

::::1do novo presidente nos próximos dies, quando então fil a de Antonio Camilo
D' 30darei o nome de cada um dêles, e de Marcolina do Nasci- 't.a : da metade ma t a virgem;

-

A posse da nova diretoria serã feita amanhã, mento Camilo. O sr. Luiz Gonzaga
1 ����,d:mMg�:�r:riIi��t�belecida, à' Rua

I:::na séde social, sita à Rua Mal. Deodoro da Fonseca, .Alroso, nesta cidade;
ao lado' da residência do sr. Arno Henschel. Edital n. 5.217, de 19-3·62 r Casa. de Material; em ótimo estado de

- a srta. 'Uka, filha do
- xxxXxxx

I
Rolf Ponath e

sr, Guilherme 'Moeller " � conservação, estabelecida à Rua Emilio

=::l.'

G S h t Stein, nesta cidade;Domingo tivemos um dia mats ou menos bom, en�. � us er./....... - a srta. Beatriz M.

l'
1 Casa de Material com 3 morgos de terra,

.�
pelo menos no que concerne em divertimento pera I Ele, bresíletro, solteiro, dos Santos, filho do sr. = estabelecida à Rua Rudolfo Hulenuessler ; ='a mocidade, pois como todos sabem e estão mesmo lavrador, domiciliado e João Maria dos ôantos. : :

já acostumados, Jaraguá em matéria de dlvertimento residente nesre distrito, á '�� 1 Casa de Material com 2 morgos de terra, E�é uma cidaqe NULA, mas, para fugir a êste ,tédio Estrada Garibaldi, filho g estabelecida à Rua Rio _Branco. , �ldo qual já 'tive oportunidade. falar acima, houve- um de Oswaldo Ponath e de Proibição o�·....··.·�:·.··....·��c-.......... ,:;:.:.:;.:,;.:;:·.......· .."·.......·,,........... :·.........9pequeno conclave de muitos jovens no Bar e Res- Amalia Ponath .

.
taurante JUSSARA, e, ,orno não podia deixar de ser Ela, brasileira, solteira, Proibo termina�temente
e acontecer muitas coisas interessantes por lá tiveram doméstica domiciliada e a eolrada de pessoas sem

/ lugar, tais' como: residente �este distrito á minha autorização em

O nosso eterno casalsinho, sempre chegan�o Estrada Garibaldi, filh� de ,minha proprie�ade, situa

no finzinho, mas, em compensação sendo os últimos Luiz Schuster e de Ida d�. �m GuamJranga,.�u-
a se retirarem. Krutzsch Schuster. m�lplo de Guaremmm,

... afim de caçar e causarMiss-Simpatia,. como sempre irradiando sorrisos, E para que Cht:gué ao cu· outros danos; não me res-Flávio Lenzi falando muito: mas, parece que não nhecimento de todos, mandei ponsabilizo pelo que possa
CQnvenceu, ou, será que estou enganado, Flávio? passar o presente edital que ocorrer aos infratores des-

,

Hamilton, sempre faz�ndo, novas conquistas. E, será publicado pela impren- ta proibição.
parecia mesm9 que desta vêz é sério. as e em cartório onde será

/ Ass. Fellx Bernandes
Milton M.; convidando ijlguém ao cinema e pelo atixado dUlante I � dias. Si

jeito consegu,iu. alguem souber de algum im·
-

" Terezjnha o negócio é de verdade, ou aguilo peàimento acuse-o para 05

foi mera amizade. . . tins legais. I

A Helena'meio triste, também pudera, êle não veio. AUREA MÜLLER GRUBBA
O sr. Industrial Dalmo Rocha, conversou, can- I

Oticial
'

" tarolou, contou anedotas, enfim fêz um mundo, de f"=::::::::=:::::::::=::::::=:::�:::====:::=:::===::::::::.":::==::::::� ,

coisas,' mas, contudó pareceu-me que alguém não II
'

ti
gos�oÍJ, não foi, Hamilton?

. U I!
Notei a'falta dum já famoso casal, será o que

";:1'1 r:"'t (���V}.�!.,.��A ti:I:::aconteceu, pode ser que êle teve, de jogar Futébol, .

�
-7

-- ��
mas, 'nesta eu não acredito, entretanto um motivo I

I 9 5 li

V
.

,

êles deviam ter para não comparecer vocês Dã.o· ach�m? ii I

"

pés - policoh.rido -1960 II ende-se Vende -seI: �,,:...�,.t":}".';ll II'
. I Dulce; -esta do dia 28 eu não entendi. Talvez !l ,,�, l

UH H A R SO N N E N H O H l ii Vende se uma C a 8'a Uma Propriedade com.amanha você vai contar-me dir,eitinho a história, okay? II t·}i,' A_, .....,hal O..d". da' Fonmo. 8418 II com � 000 m2 de t e r r a' uma c a s a de MaterialII /+-'-., �'". ·ié I .

lMAiuA DO SUL Est. d, SI., (a'.,I..· I!. d' E' d N'! �xxx X x:xx . ",�, J-"-- \ li sItua a em stra a ova. situada em 'Corupá, com
O d

' c: SO> II ',r.;,;" '

I! -

diVersas arvores' fruti-esejo avisar- a to os ue que a . . Acara(, ii li Dem a i S informaçõesestá programando um Baile "estrondo", para o dia h .

.. jr com:. (> sr. Erwino -Mene- ,feras, p o r p r e ç o de
11 d'e junho, . sendo que êste encontro social será ;,:.....----.---...-;..--- ...-----...:------- .......--dJ goUl. Ocasião.
abrilhanrado, pela 'famosa Qrque_stra' -Los Gavilanes

·· ..- ..

·--·7
...,.·--··--·- .. ·--..·-----------·---·- .. ·-·-

.. D e � a i s informaçõesde Espafta,� qual já �i apresen�u uma vez �m ,�I��I����n�I��j�:���U��!�I��� com o s� Pedro Paulo
nossa plaga, citadina e agradou muito. Não há dú--'�I' '. .' '\

"

-

m Ramos, na Estação Fer-
vida. que êste será um grande empreendimento desta, 1"1 ln\r� mMlUlrn° TI TI tfl\ 11)) ItJIrfPl tTh

' AI PI � 71 PI '\\1P A1,n fd roviária de Corupá. I

Socredade. , xxxxxxx,
.

- llJ) o ,1�1l Jlll\Ul'· lIJ)(Ol \'\"lL'UI .l,\ll\.\" \PAI1.d\.\" VI �l,\ll,\lJI ,gi· .

,
E, a�siri1 mais uma

I

semana s{>, f!n�OU' e pouca Iii
.

II : ' II
' m C::::OMC:::::::OUC:::::::O-D''-�---s-coisa aco�teceu�, esperemos que na proxlma tenhamos iii a•••Ga.. -1":1 Atalvez mais novld,adl>s.' .111 n

•
.. -

,

N' A ? O R O
'

'i .

'.
fi II II

\ f I Frutiferas e Ornamentais
::':\

-

I'R
ICom escrl7'tórió nésta cidade à Av. �,arechal D,eodoro I Laranjeiras, Peçegueiros,,

'I VE�.D,·E-SE,' 'Ig da Fonseca-ri�. 122, para melhor servir seus�clientes;- ..
Kà'kiseiros,Macieiras;Ja-.' .,.

.. RI bóticabeiras, etc. RoseirasDois tratores, sendo 1 de esteira, com :..

\\

'mantê� estreito intercâ�bio judiciário com. es Escritóriôs Lq Dahlias, Ca'mélias, Coni-
7.500 kilos marca Hanamar_ck, em perfeito

I de Adlv9gacia\ D,R." HE,RCIL,10 ,·ALEXAJ�DRE . DA ,lJUZ, I' I ferás, .Pf!lme�sas, etc., etc.estado, e outro' �arca Fordson -lI4�jor de

"I
'

pneus, com máquina -retificada, tudo em bom k com .s�de �m Joinvi!le e Sã� Francisco: -do 'Sul; está em '_ PEQi��S����LOOGOestado de conservação, por preço de ocasião.

I
condlQoes Ue, tambem, aceItar causas. 'para aquelas Co- iiDemais 'inform�ções CO'Im OI sr. W,aldo Krutzsch, :0lg Leopoldo Seidelma.llcas, sem maiores onus, par'a seuS cons'tit�inte8. " '.

mTrês RiQS do 'Norte - Jaraguá do �ul /_ SC. "

- CORUPA' _.. - \ ,

________________- m.-r.IIEEII__��!!!!ftt !
h

I.
.

1II!!!iIlII!J!I!III j ri , .' �c::=..:::::::::::-��c::::::<::>
(

Emprêsa Jornalística I

í'Correio do Povo" Ltda.
• .1961 •

,

I Diretor:
Eugênio Vitor Schmöckel

I� I"

ASSINAtURA: '

flnual •• Cr$ 350,00
Semestral. • • CrS 180,00
,Avulso. . ... Cr� 10,00

(

I
BNDBRBÇO:

Caixa POBtal,-19
flvenida Mal De'odoro, 210 \

.2::,!ua do �l--:: �. Catarina
'

'Registro 'CivilVida. Soc-ial em, ·Revista '

"Correio do Povo"
um jornal a

serviço do povo

Jaraguá ,do ôul, 9 de Março de 1962.

1 .(Ass.) ERI�A MARIA FUCHS
{" L1SELOTT'E FUCHS.

3ARAGUA
�

DO SUL

'MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN
'I

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

. anil beste", zu den gerings(en Preisen bedlenr..

UMA PROPRIEDADE COM 1.200 MORGOS
CONTENDO AS SEGUINTES BENFE!TORIAS:
l,bananal com 10,000 pés produzíveis;

25 morgos de arrozeira plantada;
36 mil'�etros de valas para arrozeira;
1 estrada no terreno' com 2.500 metros;

250 pés de árvores frutíferas enxertadas;
3 casas de moradia;

, 1 pasto� todo cercado (inclusive animais);'
12 Imil pés de aip_im;
1 batedeira nO. 3 - com motor;
2 carroças. ,

Ferramentas, ranchos, muita mata Jvirgem
e1c." localizada em estrada feqeral - melhores
informações nas Lojas DOUAT -

com Vitor Zimermann - JARAGUÁ 'DO SUL

!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



1>0 POVO' J-, � "SABADO, riIA �4�3�1962 Págin� Õ
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ladw'aflski '8: A. tChll�e'·, �tritt,�c� • jaiCJtlffim THomai R���ansld �. �- -Indústria'
r Indlistria,

' Co,mércio' e ,Agricultura \ E D ..;�1BL�� C;;�A� :6�!';1>.o ' ',. ComçrclO ',e Agncultura
MASSARANDUBA' ,

' S4-N:rA CATARINA
.

,A dtrerorta- do Clube Atlético" Baepe�di, tendo} lMa�s�r�nduba:� S" Ci
"

<, I, �' f " ", em vlsra o 'que expressa .o Ärt. ,24 '\do Estatuto da I Assernbléfa Geral O',.· "a
"

RE',L "TÓRTO' DA DIRE'T'ORIA' ,;" \
,
.,' r"4JOa,rJ

ä .1 sociedade, convida os senhorés a'ssociados' para a
..

'( ,", ,',' Assembléle Geral Qrdinária, à reéllzer-se 'no dia,31' EqlTAL JOB CONVOCAÇÃO
I' I. Senhores Acionistas: Obedecendo às determí- de Março do corrente- ano, às '20 horas" em sua séde .Pelo presente, ficam convidados os senhorea. ,

nações legals e estatuárias, vimos aprésen,tar-Ihes social, com a seguinte' ORDEM, DO DIA: eclorilstas dé�ta sociedade, à comparecerem à assem-
o réla�o' dos negõoios e prínoipàis fatos admínie- 1 -' exame e aprovãçêo do Balanço Geral e contas

bléia geral ordínérle à realizar-se em nossah séde

trativós, durante o exercício de 1961. relativas ao .perrodo edmtntsrrenvo findo; social às 1,5 hÖ'ras, do' día 10 dé .ebrll pr6ximo vín-"

, ,"O Balanço Geral e a, dejnonstração dAe lucros 2 - Eleição' dos membros eíerlvos do Conselho douro,' afim ,de deliberarem s ô b r e e segulnte
e perdas e demais .dooumentos que com este pu- Delíberetívo e seus respectivos suplentes :

" O R DEM O O, O I Ä: '(i/
,

,b�ca:mô�,"'à.sclare�em perfeitamente OJ resultado BCO- 3 � Assuntos diversos.' í' 1.) - Leitura, discussão e aprovação do' rela-

nõmteo e ,f�:nancelro do exe�ClClo ora encerrado. A V I oS O t6rio da dlretorlai balenço geral,' contas referentes
,

I Não "obstante ficamos ao inteiro dispôr dos a) Encerrada à ASSembléia Geral Ordlnärla de
ao 'exercício de 1961, e parecer do conselho fiscal;

senhores acionistas para pre!3�ar-Ihes quaisquer es- 2.) - Eleição da növe diretoria;
, clãrécírríeutos que julgarem necessários. que trata o presente edltal, reuntr-se-ä em seguida o 3.) - Eleição do .conselho- fiscal e suplentes';
'\ ,", '

'

,
novo Conselho Dellberenvo pera proceder' a eleição 4.) - Assuntos de lnrerêsse social.

Guarany-Mirim, 5' de março ds 1962.
' dos Membros que deverão compôr a nóva Diretoria ' ';.

1".'
'

/' '. do Clube Atlético Baependi 'bem assim do' Conselho, Achamtse a ßisposiçào dos "senhoree ecíonls-
"

�\, \ (HUMAl RAoWA.ßKI - Direlor I'residenle Fiscal.
j

,

" tas" na séde soclàl, os- documentos ,à que se refére
'í

.l' seEPAN PRAWOIlKI r: Dir�lor Gerenie
.-

b) Não havendo número I�gal na hora acima o artigo. 99, do decréto-Iel n_ 2.6�7, 'de 26 de serem-
,

,

'1' " d" 30 d d d 1961 indicada para a Assembléia Geral Ordinária, esta bro d� 1960. r
, /

Balanço ',Gera, encerra o em :
,

e ez. e, r�eunir,.se.á em segunda conv�cação, no mesmo dia, 'Guarany�Mirim, 5 de março .de 1,�2' ,

,

'

•

' <II A 'T I V'O '

l
' as 20 fO horas. THOMAl R'AoWAISKI o· I P 'd I

" Imobilizado: jaraguá do Sul, em 2 de Março dê 1962. '..I

'

II - ue Dr resI en e

Im ó'v e i s \ 615383,30 HAROLDO, RISrqW _ Presidente SCE," PRAW�lZll - Direlor Gerenie

,Bens M6teis _. .4568,50 'WERNER HORST - ôecr. Geral.

Máq�ina{l e Instalações 182.765,00
.Veíéúlos '

' 112,572,50
Semoventes. . 11.166,00

\

y, Benteítorías 27.000,00
1

'

-, DispoDível: '

(,
Caixa' \

:- Realizavel: \
Direitos Creditotiais
Bonus\ de Guerra
Mer.cadorias
Fundo) Lei 1474/51
l'e.trobrásl ,

' ,

Titulas ia re<;e�er
, Compensa,ção : •

.

AçÕes' em cau_ção. .

20,000,00
PAS, S I V O

/ .'

" ..

�

,Thomaz

, I

EDITAL

Mercadorias 1.211.462,40
ProduQão Pr6pria " ,285.500,00
Rendas Diversas ./ 290.850,00

,

'Q,lÉ BIT O

371.055,80
19.717,10

195.76.6,80
17.906,00
48941,00
459264,00
44,939,80

. '; 203:054:,00
/'

'28.377,50
,"

" 210,000,00
Taxa-s '

, '/ � 90.406,50
\ Ji'do.' de Re'seyva E"spéçial' 98,383,00

I 0 Doutor) Ayres Gama Ferreira de Mello', juiz
d� Direito da Comarca de jaraguá do Sul, Estade
de Santa Catertne, Brasil, na forma da lei, elc...

I

FAZ SABER aos que e presente edital virem
ou dêle conhecimento tiverem, que por parre de
ERICH HAR3S, pôr intermédio de: seu bastanle pro
curador, ad\'ogado� dr. Reinaldo Murara, lhe foi diri
gida a pitição do leôr seguinle: "Exmo. Sr_ D,r. juiz)de Direito da Comarca de jaraguá do Sul. ERICf::I
HARBS; brasileiro, _casado, funcionário público, resi
dente Je domiciliado em Matelândia, Município de'
Foz c:!.0 Igua,çú, Estado do Paraná, por seu advogado
e bastante pr�cdrador, que esta subscreve, inscrito '

nõ OAB seção do Estado de Santa Catarina sob
n. 915, com escrit6rio à Av. Mal. Deodoro 215, nestá
cidade, vem na forma do Art. 1316 inciso I do C.C.B.,
expôr e requerer o seguinte: - Que o suplicanle em

4 de novembro de 1960, outorgou B...procuração inclusa,
lavrada no Livro, de Procurações n. 27 às fls_ 118,
do Tabelião Mário T. ç. Mello desta cidade, à sua

mulher EL�A HARBS, brasileira, casada, de afazeres
. ,domésticos, residenle e domiciliada à Rua Cél. Pro
cópio Gomes de Olivêira 344 nesta cidade, para o

fim especial de vender um terreno de propriedade do
casal, êjssinar escriluras, fazer conlralos, dár e receb,er
quitação, ·transmitir posse, domínio, tudo de confor
midade com a certidão anexa. Que não convém mais'
ao suplicante manter em vigôr a referida procuração,
moNvo pel.o ,qual deseja revogá(la, 'com fundamento
na Código e artigo acima ciladas, ,'pelo que réquer àC
V. Exa. de conformidade com o Arl. 7.24 do CPC.,
se digne mandar notificar 'a suplicada, de que ficam
para todos os efeitos,,' revogados os poderes da
mencionaqa procuração que �Ihe )foi outorgada.. Que
requ'er ainda, se mande averbar essa revogação no

livro do respectivo Tabelião, intimando-se a ..êste a

não mais fõrn�cer certidões da 'referida procuração,
lBi!!!Ei!-:!!!!!!i=!!!!!!!!!!!i!E!!!'_:!!I!E!i!!!Ef't-i1SiiiiiEiUillll!!!
Ui I

ou se o fizer, nelas constem a dverbação da r-evo- '

II O R A RN' O gaç'ão, requerendo mais, seja a suplicada, citada por,
li!

'

• J v S E l,.TE R
I mandi:!do. Que para conhecimenlo d'e terceiros, publi- _

III I CIRUR5/ffo DENTlSTIi I. ."
que-se pela imprensa, após o que lhe sejam os autos

iii \ ::: entregues, independentemente de traslado. Para efeitos

�I
Moderníssimo "A/ROTOR'"

'

'm fiscais dá-se o valor da ação de Cr$ 1.000,00. Nes�es
." Reduz o tempo de traba\lho iii Têrmos P. Deferimento. (sôpre estaq,pilhas ·estaduais'

1'1 m no valor de Cr$ 22,OQ, devldamenle inutilizadas, o

::.
� aumenta o conforlo do CLIENTE.

I
seguinte): jaraguá do Sul, 12 de ,março de ·1962: pp."

I· CLíN'!CÁ - ,CIR'URGIA � PRÓTES,E (a), Rei�oldo Murar;:!_ Autuada a (petição adma trans-

..
crila e· çonclusos . os aulas, foi pelo MM. Juiz' de

III
RAIOS X

.r.: Direito, 'exarado o seguinte despacho: - "Defiro o
'

r....,,_
,

'1""'1 '. , "

III requerido ·na inicial. Notifique-se, por mandado, a
.' ,Consultoria: Av. Getulio, Vargas, 198 � Sra_ Eisa tfarbs e, por edilal, a ser publicado 'no'

1·,'·1· (Anexo ;0, D,epósito da Antarcli�aJ . iii ,Diário da justiça e' jo�,rallocal, terceiros inleressaqos,_ ,

1.787812,40,
_.

I '. '

' III averbando-se, joulrossim, no livro competeni'e, para
!!""!!'!í!!!!!�!!!!!!!- !!!!'_'.I!!!!!I!!!!!!!!!I�_'I_·I_·'!I!!!!!!!!!!!!!_·"_·_··_·_·"_t.,', m;=;;----,;=.;=;;=;.=;;"""";;=:;_II=;;=:=;;;;=; os devid<;ls fIOS, lUdo conforme requerido. Em 14/3/62.

Guarapy-Mirim, 31 de 'dezemhro de, 1961- ,
..::::::::::::::::::::i:::::::::::::;::::::::::::::::::::::::;:::::�:::::::::::::::::::::::::::<::::::::=:::::::::� (a) Ayres O'ama Ferrei.ra de Mello - juiz de Direito":

,THOMAZ RADWANSKI - �ireto. Presidente !!

JD)" � o

�
,

G" '1tn
i! Pelo quel�se passou o. 'presente edital, para'�ciêncià

',SCEp,_AN PRAWUJZKI � Olrétor Gerente· '1.1 ro li,"" TI TI, TI 111\,� It)) � r '111\ .I
..!. de lerceiros inleressados, e que será afixado no,local

IRIO IARLOS PIAZERA _ Conlador .1 ,\UI. lUt 11 \UI
�

@. � � \UI
..
de costume, às portas do Forum, publicado no "Diário,

, 'RC-SC,-01892 E 'OEC 118812;
H II da Justiça" 'e jornal "Correio do, Povo". Dado' e

/,

,_ ,,� �",' �. , \,' li ' ? Cirórgião, Déntista ''\ II ,passado nesta cidade de jaraguá do Sul, aos qua�
PARECER. DO CONSELHO 'FISCAL" ii, OLíNICA _ I!RÓTESE . ;"GIRURGIA II torze dias d,o mês de, março do ano de mil Dovecen·

O,'C·on' 's'e:lh:o FI's'c'ai· da Th'o'maz Radwanskl' 'S- A. ii I; ,

' \ li
t'os eb_sesse.nf(a e'Adois. E,u, Amadeu'Mahfud, Escri�o,

" _ ,.. ". ii' I.
,-,-,

.
" li

o su. sc.revJ. a) yres �al!la Ferr�j'ra de Mell?, ,-Juiz
IIl'd�strla" ,QomerClo AgrICultura, te,pdo �xamma,do !! I A '9-- Mar_Bchal Deôdoro, 587 - JARAOUA DO' &UL 'li de Direito. A presenle copIa, confere com o OrtglDéll;

'-' á .escrituração feita com clareza e nitidez, e, ,tenifo ii I
'

:"' Defronte a' Igreja Matriz '

. li douo\ fé.,' �' � \..

' \ .

-�

verifiêado 'que l\a mes�a éonfére (com 0j Balanço �....._ .....;:..._....._.;._.. _.__ _".__�,__. . __._.... ..:.�__..._:'__"_'A���.__...__ ....�j jaraguá do �ul, 14 de, março .de' t962_' "

Geral, e Conta' �é' Lucros..- e_ Perdas, qu� são.;�apre,-
..
-.-�-----.----._---..

- ---�'----...._--...

�-;-.-
..

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

�,.-;---
...

,""7�'''------'': ,".,' , O ,Escrivão, A.MADEU MAHFUD
senta,dQs pel'a d)lgna dJretorra:, vos pr.opoem e e de, '

,., ,

�� I",! '

�
I � ,

,-

pareçer �qué sejám apr{)ç'ados
�

os : atos e
'

D R'·'.·,
v,

, , (ji)����88SI!!I��8811i!18��'SEJ'@8�i>
contas 'alu�iva,s' ao e�er.cicio fi,ndo e�. 31 .

de 1e�e�:"
" P.

,
eJ.IJoldo ""upapa ,i "FO�T.O P'IA'Z"ERA Im

b�o_ de 1961" pela prexlma. �8semblela/geral ,0r�I II \ �" II
J 't

1\·'
'. '" !i,.

Ílar�a, -yonM�ada
..
�ara ess� ,flm., , t" ADr�GADO

r

". � ,I b�rRON�� f. PRBPBl�URA, �. JARAOUÁ:, DU �UL 1\
,

GtJarany-Mtrlm,.5 de 'mar_ço dj3 1962. "
,

�
foto�raflas em G�ral - fotocopias de DocumeDt(Js - I

'.�
f, Es�rit6rio ab lado, da 'Prefeitu�a f,lmes e �ateJ:lal foto - Aparelhos e Acessórios

"

'

, THOMAZ TARNOWSKI '.
. �,. ' ,�(' '''. .

,

"

HIPOLITO TARNOW'SKI �JAR:AGUÁ,DO SUE ,', f i .\ � pedido., ateDd� a domi.cili.o e tambelD'
" 'v '.' '/� ",

' ,\ 'I"
\,

s e, 'lo(:alidad�s clriziD.has '

,

. uqlSLAU PRAY{UTZKI .

, �(j""'-"'(!)� !).8Il1I_P!l8I!B!ia! !ia! ;I!RI!�!N\B(!III!!I8S8d@BSI!lI��� ,

, (\
Y. tI< "

•

, .'. l' -.; t
[\ \ \, ' �

.
"

\
'

' :/1" """ "t

I

(.'

.ç.::::::::::::::::::::::=::::::=::::::::::::::::::::::::=::::::=-c:::::::::::::::::::::::::::::::"
�f ' I ii

953,455,30 'II 'JI)),lo IElnCIBI K!lUfMIANN ' II
. II

'

II

H MÉDICO CIRURGIAO "
85 679,60 n u

ii Formado pelas Faculdades de Medicina das 'Univer- II
ii II
:! sidades de Colônia (Alemanha) e Pôrto Alegre II
ii II
� • II
ii CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B 'Iii ,
II CLINICA OERAL 'I
II • ti
!l Longa prátiea

f
em Hospitais Enropßus II

1,687 372,20 ii Consultório e res'idência: II
II ( "
'I Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessõa, 405 'I2.746.507,10 ii ,

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- II CONSULTAS: II
li II
ii Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 höras II
II

PI d d' /' h
I!

!I e a tar e: as 14 1 2 as 17 1/<l ora,$- II
II II

ii Atende chamados tàmbem à Noite n
. 1 266 120 90 l\... . __:. ..: ..)}

• . , "õ:.__,_ • � ...,---------:7

I

,
� .

Guarany�Mlirim, 31 de dezembro de 1961.
,

THOMAZ R!DWAlfSKI -,Diretor Pilesidente

SCEPAÍf PRAWUTZKI - Diretor Geranta

l8IO CARLOS PIAZER! - Contador
eRC-SC-01892 a DF.C 178812-

CrRÉDITO

CIRURGIA DO ESTOMAGO
VIAS BILIARES, INTESTINOS.
CIRURGIA DE SENHORAS.

Diagn6stico Pracoca do cance� nas senhoras \

\

268.301,00
226,80

1,294825,40
7012,40
1.800,00

115.206,60

20·9°0,00 2,746507,10
!!!!!!!

:Não êxigivel:
Capital ,

Fundo Reserva Legal
Fundo'Reserva Esp�cial
Fundo' de DepreciaQão
Exigivel: .

Conta correntes

Compensaçio: \.
. Dep6sito da Dir:etoria ,

'900.000,00
48.966,80
284.096,20
33.057,90
•

•
I

\

IOr.' farnando n� i'pringmann,
1.460.386,20

I

-\

Consult6rio - Rua Preso Epitácio PeSSOI;l I

Das 9-12 e das 15-18 horas. -v Fone, 384.

1,787:812,40
-

'"

Despêsas Gerais
; ,

Juros e Descontes
,

,

Comissões
,

'

( �

Seguro!!,
'Con)ríbuição aos Ínst.
Salários

Iinp6stos
/

S�les e Esta�pilh�s
,Fi'étes' e Qarre'tosl
Óyde:oados '

\ .

t '

I
.. ,--

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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O O PO,y O' Pora pr��.C: i��d:.��'lrada Jara-,

'

,
, I

(

,

guàzinho e Tifa Rodrigues, proíbem expressamente
a caça e pesca em suas propriedades, bem como a
danificação de criações' e plantações, inclusive aJARAOui DO SUL (SANTA CATARINA) -' SÁBADO, 24 DB MARÇO DB 1962 - NO. 2.176 retirada de cipó, não se responsabilizando pelo que
possa ocorrer' aos infratores.
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W· S A Jaraguä do Sul, 16 de [aneiro de 1962.rmaos
,

- mmen or er, · · eta urglca oao
./
lest ••

João Kitzberger, Frederico Buttendorff, Gui-Comércio e Importação AssE!mhléia .Geral Ordinária
'

lherme W. E. ,Volkmann, Gottfried Schumacher,
Assembléia Geral Ordinária Convido os senhores acionistas desta sociedade 'Walter Witt,

-

Martim Rosniack, Oscar Kreyssig,
O O N V O O A O' Ã O ' para a assembléia geral ordinária, que terá lugar Alfonso Schwarta, Ricardo Kreutzfeldt, Germano

" na séde social, à rua Expeç:licionário Antonio O. Jung, Gerhard Radoll. Oswaldo Bloedorn, Eugênio'São 'convidados os senhores acionistas desta Ferreira n, 103, nesta cidade, no dia 25 de abril Gascho," José Weiler, João Zipf, João Weiler, João
sociedade" para a "ßssembléia geral ordinária, q,ue do corrente ano, ás nove horas, para o fim de de, Gascho, Henrique Krehnke, Ono Lemke, Valdinoserã: realizada .no ma 23 de abril, ás 10 .horas, na liberarem sobre a seguinte ORDEM, DO DIA: "l Tomaselli. Ourt Westphal, Ulrieo Muller, Martim
séde social, à Avenida Mal. Deodoro da Fonseca, 1.) - Leitura, discussão e votação do relat?rio Henn, Alfonso Henn, José dos Santos, Paulo But-
557, em Jaraguá do Sul, para deliberarem sobre da diretoria, Balanço Geral, 'Contas referentes ao tendorff, Alfreqo Schumann, ÉrwlD Aumadt, Ricardo.
I a seguinte O R DEM DO D I A: exercício de 1961 e parecer do Conselho Fiscal; Schumanl?' Erwino Lipinski, Harry Maes, Erwino, ,1.) - Exame, discussão e aprovação do Ba- 2.) - Eleição' do Oonselho Fiscal e seus su- Borchardt,' Arnoldo-Krause, Ricardo Weisij, Hugo,lan�o el Oontas relativas ao exercício de 1961, pa- plentes e fixação dos seus honorários, Westphaf, Germano Hafemann, Frederico Hafemann,'reper do Oonselho Fiscal ,e relat6rio da Diretoria; 3,) -_ Fixação da remuneração da diretoria -Henrique Kreissig, R»dolfo Hafemanu, Alvino Li- /

• 2,) - Eleição i do Conselho Fiscal e outros para o exeroicio de 1962.' pinski, Bruno Becker, Freimund Kreyssig, Germanoassuntos de interêsse da' socie-dade. Jaraguá do Sul, 19 de março de 1962 Priebe, Arno Arndt, Paulo Hafemann, Alfonso Kluge,Jaraguâ di> Sul, 16 de março de 1962, JOÃO WIEST - Diretor Presidente Oscar Hansen, Wendelim Schmidt, Rudolfo Ersching,
Victor Bernardes, Emmenóörfér - Dto,.. Presidente A V I SO: Aeham-se à disposição dos : seuho- Fritz Horongoso, Georg Radoll. RUdolfo Klabunde,

res acioniatas, 1;10 escrltõrio da sociedade, os doeu- Heinz Volkmann, Albrecht Zick, Hugo Hausen,
mentos a que se refé e o artigo 99, do decreto-lei Oonrado Gasoho, Manoel Milbratz. Erich Schwartz,
n. �.627, de 26 de setembro de ,1940.

'

Afonso Steilein, Alex Töwe, Leepoldo Schwartz,
Jaraguâ do Sul, 19 de março de 1926, Vva. Tereza P. Bchwartz, Francisco' Horongoso,JOÃO WIEST - Diretor Presidente Arnoldo Oestereich, Rigo Brandt, Frederico Brandt,

Emilio Weiler, Antonio Kitzberger, Felix Hsnn,

MANOEL F'. DA COSTA S/A'.' COM. INO.' Ludovico Zipf, Francisco Rosniak, Alois Zipf, José
ScheUer, Antonio ScheUer, Alwino Kienen, Erich
Buttendorff, Bruno Kítzberger, Rudolfo Borek,
Francisco Kitzberger, Rudi Muller, André Weiler,
Henrique Mahs, Hugo Borchardt, Rudolfo Bor
ohardt, Ernesto Borchardt, Ricardo Buttendorf e

Walter Krehnke.

�NO XLIII'

Clube de Tiro, Caça e Pesca ,"Marechal Rondon"
�

I Edital de Convocação
Assem b l

é

i a Geral Ordinária

, De acõrdo com .o dispôsto no art, 33 dos Es
tatutos, ficam -eonvecados os senhores associados
do Olube de Tiro, (\)aça e Pesca "Marechal Rondon",
para a Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada Assembléia Geral Ordinaria '

,

nó próximo dia 30 do corrente mês, às 20 horas, C ô n voe a çã o
\ na sede social do Olube Atlético Baependí, coQ) a Pelo presente ficam convidados os snrs, acío-
seguinte .,

'

'"" nistas desta sociedad.._e para se reunirem em
ORDEM DO DIA: assembléia geral ordinária a realizar-se dia 31

1.) - Apreciação do relatório e prestação de de março pv., às 15 horas na sede social à estrada
contas da Diretoria, retereme ao exercício findo; Itapocuzinho, afim de deliberarem sôbre a se-

2,) - Eleição do Presidente de Honra, Presi- guínte : O R D E M- D O D I A:
dente, Vjce, Orador 'e ,Oonselho Fiscal do Olube; 1.) - Discussão e aprovação do relatório da

3) - Assuntoa diversos, Diretoria, balanço geral, demonstração da conta
No caso de não se verificar quorum suficiente de Lucros e Perdas e de maís documentos rela

na primeira convocação, a mesma Assembléia fun- /cíonados com o sxercícío encerrado em 30 de
cionarã com qualquer número de associados, em Dezembro de �961.. .

2a. convocação, às 20,30 hs. do mesmo dia e local. 2,) - EJe�ç�o do Diretor C�merClal.
J uá do Sul 12 de aro d '1962, 3.) - Eleição do Oon.selho Físcal e su�lentes_arag , m ço e

4,) _ Assuntos de Interesse -da SOCIedade.
AMADEU MAHFUE Presidente. '.,

Itapocuzínho, Jaraguá do Sul, 26 de Fevereiro
------�---------------------------------

de 1962. "

MAtOEL f, DI COSIA - Diretor Presidente
ADDIJO BARIEL - Diretor Comercial

A V I S O:
Assembléià Geral Ordinária

,

CONVOOAOÃO
Acham- se à disposição dos snrs, acionistas Acham-se a disposição dos snrs. acionistas,

os Documentos a que ,se refére o decreto,lei os documentos a que se refere o art. 99 do de-
nr. 2,627, de 26 de setembro de 1940 créto n. 2,627 de 26/9/1940.

Jaragu,á do Sul, 27 de fevereiro de 1962,
EDGAR A, FRUZEL - Diretor Presidente
RUY f- FREIZEL _ Direror Gerente
EUGEllo J. DA SILVA - DIretor Gerente

Empreza de Transportes "FREN�EL" S/A.
Assembléia Geral Ordinária

\
Ficam pelo presente edital convídados os

snrs. Acionistas désta sociedade, a compareceram
à Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se em
sua séde social a Av, Getulio Vargas, 472 em

Jaraguá do Sul, ás 1,6 horas do dia 31 de março
de 1962, afim de deliberarem sôbre a seguinte
ORDEM DO DIA:

1). - Aprovação do Balanço e contas do
exercício de 1961.

2), Eleição da Diretoria para o novo período
administrattvo, como tamõém do conSelho fiscal.

, 3,) "--'- Assuntos divéÍ"sos.

A V I S 0-

fndustrias- Reunidas Jaraguá S. A.

São convocados os Senhores Acionistas da
Industrias Reunidas Jaraguá S. A., para a Assem
bléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 28 de
abril de 1962, às nO\'e horas da manhã, na séde
social à Rua Rodolfo Hufenuessler, 715/901, afim
de deliberarem sobre a seguinte

/, ORDEM DO DIA:
1.) - Aprovação do Balanço e Oontas do

exercício de 1961;
, ,

2.) -.- Eleição do novo Oonselho Fiscal;,

3,) - Assnntos de interesse da Sociedade.
NOTA: Acham-se à disposição dos senhores

Acionistas os documentos a que se refére o artigo
/ 99, do d�creto-lei n. 2627 de 2�.1940, •

Jaraguâ do ,Sul, 21 de março de 1962

@lflRICH H. w. HUfENUESSLER - Diretor Presidente

Roeder S.A. Agr. Iod. �,om�
Assembléia Geral Ordinária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
- EDITAL

Pelo presente ficam convidados os snrs,
Acionistas desta Sociedade à comparecerem à
Assembléia Geral Ordinária á realizar{se em nossa
séde social, às 10 horas do dia 51 de m'arço próxi
mo vindouro, afim de deliberarem sôbre a seguin
te O R DEM D O D I A:

1.) - Aprovação do balanço e contas dQ
, exercício de t 961.

2) -- Eleição do Conselho Fiscal.
3,) - Assuntos diversos.

,

COLBTORIA ESTADUAL DB JARAGUÁ DO SUL

Impostos s/ Tabacos e Derivados e s/ Bebidas Alcoólicas
O Coletor Estadual' de Jaraguá do Sul, abaixo

assinado, convida os clmercilntes, indastriais DO' prodlitlres,
que praticarem álos com referência aos! impostos
acima cilados, de acôrdo com os Decretos -Nrs. SF -

14- 11-61/678 e N. SF -:_ 23-02-62/1.029 e do Decreto
SF 13-3-62/t ,112, a recolherem nesta Exaloria até o
dia 51 de Março do corrente, sem adicional.

, A falta, de cumprifiJento do presenle EDITAL,
serão aplicadas as penalldades regulamentares.

, C�letoria Estadual de Jaraguá dO' Sul, 20 de
Março de 1962_

� ..

JOSE EMMENDORFER S. A. ·Ind. Com.

Acham-se a disposição dos 'senhores acio
nistas, no escritório desta sociedade, ,os döcumen"
tos a que se refere o àrtigo 99;- do decréto-Iei
nO, 2627, de 26 doe setembro de 1940.

Assembléia Geral Ol'dinaria
Edit)J de Convocação

, 'Pelo pre�ente, ficam convidados os s'enho;res
acionistas a cJ)mparecerem a assembléia geral
ordinária a realizar·se,no' dia 9 (nove) de abril
do corrente ano, ás nove horas na séde social, '

afim de deliberarem sôbre a seguinte, if:::::::::::::::::"::::::::::'::;::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::=;;:::::=:::::::::::::::=::\::::::::::::::::::::::::::::::�.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::=:::::::u _

-

OR,DEM IDO DI A: iI
II

1.) -- Discussão e apróvação do Balanço e ,'II Alenca'"O'
-

,L'a'v',rador'es i,!,mais documentos referentes ao exercicio de t961;
2,) _ Eleiçãp do Oonselho Fiscal; ii ' • '

H "

3;) :_ Assuntos de Inter�sse social. II i:

Jaraguá do Sul, 1°. de Março de t962 ii I'
"

d' t'· R
·

d J'
.,

S A�
- RonOLPHO,G. E�'ENDÖRFER -:- DiretorPresiden�e I! a

.

n us rIas eunI as aragua' . .

LUCILA EMMENDORFER - Diretora Comercial ii
I! já compra novamente ..

"ii I , II

ii 'Tangerinas Verdes II'�ii ji
II iiii n!l Aceita-se qualquer quantidade em todos' os dias da semana" ii
II '

'
,

,

'\
" ii

ii m,enHS os sábados,,' llIão há necessidade de tratar o !!II -r iiii
IIII fornecimento com antecedência. IIII

I '
' ,'- li�::::::::::::===:::�:::::::::==:::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::==:::�!::::::::::::::::::::=:::::::::::otC::::::::::::::::::::::::::::::::-::::::::::::;;:::::::==::::::;:;:::==ii

Achamq;e à disposição dos snrs. Acionistas,
os documentos a que se refére o artigo n. 99 do
decreto-lei n, 2,627 de 26/9jlQ;40.

Jaraguá do Sul, 22 de Feve,reiro de 1962

GERHARD ROEDER - Diretor Gerente
MAURO A. SCHNAIDER

Coletor

Rua JPresíÍiente Epitácio Pessô,a N°. 70�
(anti�a residêncià de Emanuel Ehlers)

Clínica geral, médico, - cirurgia de adultos e, crianças
- Parto� - Diathermia Ondas curtas e Ultra-'.:urtas
Indutotermia '" Bistiiri-e1étrico". Electro-caute,'ização- Ráios Inira.verxiíelhos e azuis. ' ,

/
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Dr. Waldemiro Mazurechen
{}ASA, ,DE SAUDE
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