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o CI\SQ, Df\ M'A LA EDITAL

Conforme jä tivemos Murillo Barreto de Aze
oportunidade de nos Ma· vedo acaba de receber
nUestar em edição pas- do esforçado deputado
ssda, a exportaçio da Carneiro de Loyola,
banana, pelo ramal fer- assim concebido: Tenho
roviário São Francisco: satisfação informal' que
Mafra, sofreu duramente atendendo meu memoriá:l
com a revisão da tabela e determinação Ministro,
de .frete, ensejando a Diretoria Comercial Rede
criacão de uma onda de Ferroviária Nacional

_ insaiisfa�ão nos meios acaba telegrafar Rêde Cu.
ligados' aos banaiüculto;. ritiba, o seguinte: De or

res. Melhor inteirados dem sr. Ministro l;leverá
das eficientes. medidas, ser aplicada despacho
vimos de tomar conheci· banana em lotação tabela
meritó que 08 apelol!! ini_� EV-5 tráfego próprio até
eiais que deram margem 31-1262 ficando solucio
a uma manifestação dos nado ass u n t o c a r t a

po-deres publicos com- 387fFGO de 23 corrente,
patentes, se deveu a ação

I
devendo processo MV ser

.8clare�ida do vereador restituído. Saudações:
udenista Dr.Murillo Bar- Alcides Almeida Rego. :----....---- .....;; --!' ...... ... --."-
retO' de Azevedo ·que, Trata-se fabela �8p'ecial O

.
.

8 SEN SAC ION A L D· 8.inte.rpret_ando, 'o senti· que majora fretes apenas omlngo,:"_ ..'.

omlngo,
mento uma elasse econo- 10%. Fim ,do ano Rede

T 'd F b d' SI' Pd' O B
\

mica, uma dai mais im- 'normalmente . solicitaria
,
orneio' e ute 01 .e a ão " resi ente

,
rmir

�_
ezzerra"

portantes da zona, levou instr!lções para renovar '

'0 palpitante assunto ao medida. . ·Conllratulo-me
-

.

Empolgante rOdl)'da inicial do 'torneio, ,ol'ganizado e patrocinado -pela
éonbecimentg do deputa,. Rfezado amigo brilhante Associação dos Cronistas Esportivos "de J oiJlville, com a realização em Jaraguádo federal Lauro 'Carnei- vitória A b r a ç o-s Dep� 'quad,'ra "Alfredo Krause" das pele]' as

.

.

1'0 de Lo�ola, que incon- Carneiro de Loyola". Sem
tinenti élaborou um eir- Dúvida uma grande viló- A". A.' B. B..(Jaraguá) X Am', e',. r··.·c·a Futebol Clube (Joinville)cunEltanciado 'memorial ria, também, para os ex·

':�r�inistro" Virgílio Tá- ���t:�oSeãsO ct;r::c���� �� ·C. A'. Baependí (Jaraguá) X, ,E. C. Cruzeirô do Sul Uoinville)'
,- () problema fei solucio, Sul-Mafra. Nossos cum· ,f

:r>
nado graças a pronta primentos ao deputado DOMINGO, d.ia 8, às 9 horas, na mag�stosa <:Iuadra "Alfredo Krause" ao C. A. Baependí.
intervenção do Ministro Carneiro de Loyolll, ao EMPOLGA.NTES PARTIDAS _:_ Compareçam e prestjgiem ,o n9s'so esporte amador.Virgílio Távora, o que vereador Dr.·1Murillo 8,
está a ate,tar o telegra- de Azevedo e aos expor- ENTRADAS:' Geral 'Cr$,' 20,00, --lo. Cr$ 40,00
ma que � vereador Dr. 'adores, '

1.;........__..... ....._

O D�utor Ayres Gama' Ferreira de Mello, Juiz
de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado

/
de Santa Catarina, Brasil, na forma da lei, etc,...

Terça-Feira última ai cía, impedindo 08 sra, tinha documentos de ter- a perrnenencra de um de-
.

cidade foi abalada. com Aldo Prada e Alberto ceiros, documentos líga- legado que .não "aflna" FAZ SABER aos que o presente edital virem
a infausta notícís de um 'Taranto de prosseguir dos ao PTB local ti ao mels com a orientação ou dêlé conhecimento tiverem, que por parte de
aeídente de trânsito, em em ,viagem. A recusa da IAPC, .portadores de as- partidária.' DAtlCI CORRl::A DA SILVA, por inrermédío de seu

que perdeu a vida um entrega da mala por par- suntes sigilosos. O MMo. Conta-se, assim a triste besteure procurador, advogado dr. Reinoldo Murara,
menor df( 7 anos, de no- te do Delegado, obrigou Juiz de Direito, apre- historia de uma mala -de lhe foi dirigida a 'petição do reôr seguinte: "Exmo.
me Souza. O lamentáael 80S ínteressados recorre- cíando a petição, conce- viagem. Mais um episódio Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul.
acontecimento teria en- rem à autoridade [udíeíä- deu a medida liminar, que ae acrescenta as ar-. DARCI CORRl::A DA SILVA, brasileiro, hoteleiro,
trado para o noticiário, ria através de um man- intimando BO sr. Delega- bitrariedades que se come- çasado, residente e domiciliado nesta cidade à Rua
dentro da 1 rotina jorna- dado de segurança, Ia- do de Policia, Ir. Tte. rem na Delegacia de Poli- Mal. Deodoro da Fonseca, através de seu bastante
lístíca, não fosse a lhe zendo vêr aquela autori- Cél. Leonídas C a b r a I cia·. O rernpo encarregou- procurador, advogado adiante assinado, inscrito na

secundar outros aconte- dade, entre outras razões, Herbster a fazer a entre- se de demonstrar que nós O.A.B., seção d.ó Estado de Santa Catarina, sob na.
cimentos que envolvem o de que o Delegado de ga da referida mala, no estavamos com a razão 916, com escritório à Av. Mal. Deodoro 215, nesta

.personalídades liga d 8S Policia, Tte. Oél. Leoni- Forum local, em presen- quando denunciamos he cidade, vem com todo o acatamento e devido respeito
ao Partido Trabalhista das Cabral Herbster pro'l sa de autoridades e tes- pouco, a precariedade do à presença de V. Exe., para expôr e requerer nos

'

Brasileiro. A s e gun da curava desforrar-se dos temunhas respeitáveis, o sistema polletel em nosso têrmos do arr. 720 e seguintes' do C.P.C., a presente
parte do triste aconteci- Srs. Aldo Prada e Alblirto que fáto se verificou meio. O artigo estampado NOTifiCAÇÃO JUDICIAL por mandado a ser expe
mento pode ser contado Taranto, em consequên- pelas 11 horas de sexts- neste semanário, na opor- dido ao Sr. BWALDO f}ENTHIEN, comerciante e

da seguinte maneira: ela de uma campanha feira, em que o sr. Aldo tunidade, deu margem a sua mulher de prendas"doméstlcas, brasileiros, casa-
No dia acima meneio- que êles e outros move- Prada e �lberto Taranto que o nosso .díreror e o dos, residentes e domiciliados à Barra do Rio Cêrro,

nado, viajavam no veícu- ram recentemente contra constataram, embora não Delegado, quasi chegas- neste Município e Comarca, e para conhecimento de
lo sinistrado, além

.
do o então Presídente local faltando nenhum objéto sern as vias de Iaro, quan- terceiros, derermlner a publicação na imprensa local,

motorista Eduardo Coe- do PTB, derrubando-o da 'Ou documento, que OI do aquele procurava trens- semanário "Correio do Povo" e Diário da Justiça do
lho, os Srs. Aldo Prads presidência e elegendo mesmos haviam sido ma- ferir um veículo que ad- Estado de ôante Catarina, pelos falos que passa a
e Alberto Taranto, Pre"181ementos de orlentsção nuseados, ocasião em quirire, ameaçando o De- expôr: Que o suplicado EWALDO BENTHIEN, em

sidente e Tesoureiro Ge- diversa da do presidente que, por determinação legado o nosso diretor cl data de 26 de fevereiro do ano em curso, ao dirigir
ral do Diretório Munici-I "apeado". do Dr. Ayres Gama Per- um revólver, sern contudo e manobrar sua camlonere Marca "Internacional", ano
pal do P.T.B. - Oomuní- Um mandato de segu- reíra de Mello, o esortvão lograr êxito com a preten- de fabricação 1948, no local Rio Cêrro II, neste Mu-
.cado o ocorrido a auto- rança foi í m'p e t r ad o Amadeu Mahfud lavrou sa valentia. nlcípío.t no péteo.do salãoR,istow,deucausaagrllves

.

-rídade competente, com- 5a. Feira, às 17 horas, por auto circunstanciado da Cupluehas, elementos ferimentos� ao filho do suplicante o jovem HÉLIO
pareceu ao local o Dele- Intermedío do advogado, "afamada" mala, assina- acostumados a dar dS suas CORRÊA. Que em consequência dêsses ferimentos,
gado e, entre outras pro- DT. Murillo Barreto de do pelas autoridades e badaladd5, manifestaram- o jovem continua sob constantes cuidados médicos,vi dên ciall ...:, apreendeu Azevedo, ilultre caus1di testemunhas presentes. �e Da imprensa Joinvilense por tempo indeterminado, estando sujeito a invalidez
uma màla. que Ie encon' co COQ1, escritório nesta Os arll, Aldo Prada e hipotecando solidariedade permanente, para suas ocupações habituais. Que o
trava 'no veículo, muito praça e, na petiçã.o pe- Alberto Taranto, nos dias I ao Delegado, com a visi- suplicado Ewaldo Benthien, considera-se culpado, e
embora houvesse pr�tes- dia a medida liminar pa- da próxima semana po· vel intenção de ridiculari· está portanto sujeiro às penas da responsabilidadetos por� parte dos passa- ra que a mala indevida- derão seguir viagem à zar o nosso diretor. "Cor- civil. Chegou porém, ao conhecimento do suplicante_geiros, alegando ser o mente apreendida fOSS6 Florianópolis, resolvendo reio do Povo", enverg9- Darci Corrêa da Silva, que o suplicado para eximir
objéto de sua proprieda- en'trague 80S seus legt- &ssuntos da profissão e nhado com tanta falta de

se a e�sa responsabilidade, proçura vende-r ou simular
de e não terßm nada com timos donos, independen- do partido. bom senso, calou. a venda de todos os bens móveis e imóveis que
o lamentável aconteci- temente de citação para Diz-se à boca miuda, O tempo encarregou-se possue. Que com o fim de salvaguardar os seus
mento. Não obstante a a defesa, mesmo porqp!!, no bar, �n!re uma jog�d:a de devolver a verdade dos interesses, requer o suplican'e a V. Exa., na forma
insistência nell!se l!Ientido, na mesma, além de rou- de dommo e um cafezl- fatos. E. nos da�os. por do Art. 720 do C.P.C., '0 presente Protesto Judicial
a mala foi apreendida e pas • outros, objétos de o.ho, qu� o Delegado as- bem pago� e satllifel!OS" contra terceiros Que venham adqui"rir os bens de
encaminhada à Del�ga- uso pessoal, a mala con· sim ha�la procedido, por Enquanto IS�O os p.r�ce- propriedade. do suplicado e sua mulher, e a não alie-

.

lhe ler �I.do mformado que res trabal�lstas VIajam narem ou onerarem êsses bens. Após cumpridas as

o� atulilS proce�es pele- p�ra a Capital, na solu- formalidades legais, sejam os autos entregues ao
blstas de Jaragua do Sul, çao de um problema, ago- suplicante, independentemente de traslddo. Nestes
estavam de malas prontas ra, bllstante agravad0. Têrmos P. Deferimento. (sôbre estampilhas estaduais
para fazer li "cllveira" do no valor de Cr$ 2200 devidamente inutilizadas '0' _.

Co!onél, denunCiando um seguinte): Jaraguá 'dd Sul, 22 de março de 1962. '

acordo exlstenfe enlr: o Proibição pp. (a) Reinoldo Murara".
_

.

.Fr"P.R.P. e o P.T.B., acordo .:'

esse assioado' pelo então Nos abaixo �ssinados DESPACHO: Defiro o pedido cons,ante' �
candidl2to e atulJl Pr�feilo proibimos terminante. inicial. Notifique-se, por mandado, o Sr. EwalP."·
Roland Harold Dornbusch mente a entrada de pes- Benthien e, por edital, a ser publicada no "Diário ;s
e, segundo o qUiSI, uma 80as em nosso terreno Justiça" e jornal "Correio do Povo", local, a terceird \

vez vitorioso. o acôrdo situado em Rio Cerro II, intere�sados. Em 24/3/62. (a) Ayres Gama Ferreir;"
passaria a funcionar sob Tifa Rib. Preto lI, afim de Mello, Juiz de Direito. ."'.
o principio de que seria de Caçar, tirar cipós 8' Pelo que passou-se o presente edital, para ciência

-

de, indicação do PTB lo- causar outros danos, não de terceiros interessados, e que será afixado no local -,

cal, o nome para Delegado nos responsabilizamos de coslume, às portas do Forum, publicado no "Diáriode polida de Jaraguá do pelo. que possa ocorrer. da Justiça", e jornal local "Correio do Povo". Dadõ

Sut'ace aos ultimos acon-
HUGO SPIESS e passado nesta cidê!de de Jaraguá do Sul, aos vjnte

tecímentos e, estando o IRICH SPliSS e seis dias do mês de março do apo de mil nove-

Tte. Cél. Leonidas Cabral
centos e sessenta e dois, Eu, Amadeu Mahfud, Escrivão,

---------...... o subscrevi. (a) Ayres Qama ferreira·de Mello, Juiz .Hersbter, completamente "Correio' do Povo" de DlreUo.' A presente cópia confére com o original;divorciado da maIOria dou fé.
esmagadora do atual PTB um jornal a

Jaraguá .do Sul, 26 de março de 1962.
local, niio convem aos serviço do povo �

ment.ores de petebismo ä - O Escrivão, �MADEU MAHfUD

. O -Transporte ·da Banan,a
pela R.V.·P.S.C.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



SE VOC:Ê Jara-
guaense é MÚSICO, Transcorreu dia 4, mais uma data natallcia danão deixe de inscre-

senhorita Terezinha Bastos, aliás uma garôta
'd d'

. ver· se na Sooiedaderesl ente neste !stnto, em muito conhecida, bem-quista e pertencente ao
Francisco de Paula, filha de Cultura Artistica.

BLOQUINHO das futuras professoras a se forma-
de João Batista Raux e Ela n e c es s i t a do

rem em nossa cidade. A Terezinha, aqui os votos
d � f' � h

.

k n concurso de todose uO Ia uC eWIDs y Kaux. sinceros de saúde e felicidade, e, que esta data
para projetar a cu 1-

Ed' I 5228 d 4 62 I se repita por muitos e muitos anos, junto aos que,

Edital n. 5.224, de 3·4-62
.
Antonio João Rabello e

Ita n. . , e .4 tUI'a de nossa terra.
lhe são caros e ... quem sabe se no próximo não

Udo Seil e Santina Würz' Marino Stinghen e iremos festejar algo mais, hein Terezinha?
Emilia HintzBdla Guenther Ele, brasileiro, solteiro, <::>c:::::..::::::;::.�<::> xxxXxxx

E,le, brasileiro, s,olteiro, tipó.grafo, dom. ici.liado. e Ele, brasileiro, solteiro,
UDS E d

. .

h
.

T J II f Ih opera'rl'o, doml'cl'll'ado eMA, para não el�ar a nossa turmln a aSSIm
motorista domiciliado e resldénte em OIDVI e,IOd .

d Ih " d I'

A n b II d residente nesta cidade, filho ormm I) na pa a sem .laze·r na a, vamos a guma.
residente neste.distrilo em João ntonio Ka e o e e

d �'I' �. h d coisa dela, tá bom? .

�io Cêrro fiiho de Alb;echt Maria Rabello. e ui VIDO utmg en e e Frutiferas e Ornamentais,
� I 'EI b '1' a It' Maria Bortolini Sfinghen. Vocês notaram que o Adolfo ultimamente anda�ell e de Lilli uel . a, rasl elr , so eira, ....

?.

Ela brásileira solteira industriáriéil, domiciliada e Ela, brasileira, solteira, Laranjeiras, Pecegueiros, meio desaparecido, por que será, hein.
,

'd"d t t d' t 't industriária, domiciliada e Kakiseiros, Macieiras, Ja- Será que o Enno brigou com alguém, pois,)méstica domicilia a e res I en e nes e IS ri o, em,

N n fl'lha d residente neste distrito, à boticabeiras, etc. Roseiras um dia eu ouvi êle dizer que (). Pacheco era seu tio.I sidente neste dislrito em ereu Kamos, e

, jo Cêrro, filha de Af�nso Gertrudes Würz. Estrada Jaraguá, filha de Dahlias, Camélias, Coni- O Hamilton disse que êste ano vai passar-a
�

h d 'T' I F' Octavio Hinlz e de Martha feras, Palmeiras, etc., etc., Páscoa em S. Bento do Sul, P.orque esta Hamilton?;,JUent er e e ,.,ec a IS-
Ilõ1dl'tal n.· 1':::.027, de 4,4.62 F d H'j"",'cher Guenther. L. (.}.:. ernan es IDlz.

PEÇAM CATALOGO Dizem :por al, que o Nutzi vai começar dentro
Alvaro Verbinenn Filho e E para que chegue ao co· ILUSTRADO em breve construir uma residência.

.

Editai n. 5.225, de 4-4-62 Elvira Raux obe.cimento de todos,maoJei O Manfredo, segredou .. me· O seguinte: AguasVitorino Varges e .

Ele, brasileiro, solteiro, pas�ar o presente edi.tal que Leopoldo Seidel passadas não movem moinho. Agora esta franca-
Onda Schuster lavrador domiciliado e sera publicado pela Impren-, _ CORUPA' _ mente não entendi, será que êle poderia oportu-

Ele, brasileiro, solteiro, resident� neste distrito, em

I
5a, e em cartório ond.� ser� <::>c::::=oc=.""'"�c:::::::::<:::> namente dar-me uma explicação melhor.

comerciário, domiCiliado e Três Rios do Sul filho de atixado durante I'i mas. S, Milton M, você não toma jeito de forma al
residente em Joinville, filho Alvaro Alfredo Verbinenn alguem souber de algum im-

Vende-se guina. Será que ainda não aprende--stes os lU
de jardelina Varges.

'

e de alara Schreiner Ver- pedimento acuse-o para os mandamentos? -

. xxx X xxx .
.

Bla, brasileira, . solteira, I>inenn. tins legais.
comerciária, domiciliada e Ela, brasileira, solteira, AUREA MGLLER GRUBBA Uma Propriedade com Sem outro comentário a fazer, termino por
residente neste distrito, em doméstica, domiFiliada e Oiicial uma c a's a de Material hoje, para então na próxima p9der contar mais

. si.tuada em Oorupá, com alguma coisa, tá, legal. I N A G O R O I.1E!!!l1i!l!!l!El�1 !'==r==II!!!EIlEI!l_r.='WIi!!laIl !l t=='!l�ii!!!!�:iI!IIlil!i!iI!i\!i:. dIversas arvores fruti-. .

II' ·11\(0 lMJUllr'n° TI TI ,ß '11) dllr,ffh.11-flI Alp I ��::iã9: o r p r e ç ô de
��iUi�.OO�OOiUI�

Jl)J IVll JUl'U' J.D)� �tt'UI \.\11\\" AleVe�o D e'm a is informações
·1 II II I com o sr.- Pedro Paulo 1'==:) E :r==r.' H*'

'I : ••••G.·.. m Ral!láo�, nd8 Ecstaçãáo Fer-
HO O R. j<:> R N SO tLT E R

•• n roVI rIa' e .orup. iii
'

UI
I ClfURGllJO DENTISTfI I

Aurea Müller Grubba, Oficial
do R e gis t r o Civil do
IO. Distrito da Comarca Ja
(aguá, do Sul, Estado de

Santa Catarina, Brasil.
.Faz saber que comparece-

ram' no cartório exibindo os
' .'\

G���"""""_"""��_""""""__""�""""()

�6:d:":�:f��!���"�1;; � "Vit'Ó'ri�""�'L�����i�"'[l
Edital n. 5.222, de 2-4·62 I� , �
Floriano Buttchevitz e g VENDE D I V E RSOS LO T E S �lTeresinha Petri •

(:
.

. .

Ele, brasileiro, solteiro,: N ESTA C I D A D E, E MAIS:
carpinteiro, domiciliado e

f:..:'.: �:':�residente neste distrito, à 1 Casa de M'adeira e 1 terreno c/l,250 ms2;
Estrada Iaragué-Esquerdo, 1 Propriedade na cldade com 2 casas e �
filho de Esrentslau

Buuche'l' morgo de terra ; :
vitz e ,de Ida Delucas.:::. 1 Oasa de Material com 1 morgo de terra; �:lEla, brasileira, solteira,
doméstica, dömtcillada e . t Casa de Material com 1/2 morgo p o n to.

. residente neste distrito, em � para comércio; ��Ilha da Figueira, filha de : 292 morgos de terre próprio para banana,
•

M· I Pt' d M
. 4 kI. distante da cidade, sendo maís •

igue e ri e e ena
d d

'.

:�:.Stahelin Petri. a meta e ma t a nrgem;

de ".4.60
1 Casa de Madeira, estabelecida, à Rua

Edital n, 5.223, o &.

f:.:: Nova, em Guaramirim; �:.·lHartwig Ho rnburg e {1 Casa de Material, em ótimo estado de JEdle Lemke

,.
conservação, estabelecida à Rua Emilio B

Ele, brasileiro, solteiro, � Stein, nesta cidade; 3lavrador, domiciliado e : 1 Casa de Material com 3 morgos de terra, :
residente nesre distrito, em i estabelecida à Rua Rudolfo Hufenuessler; :

�aribaldi, filho de f'rede- � 1 Casa de Material com 2 morgos de terra, �rico Hornburg e de Ana g estabelecida à Rua Rio Branco. :Utech Hornburg. p: :

ela, brasileira, sO'Jreira, .;-"·I01"·�r·.··"·.:"r····.··.·,:·"'·.··.".·,e···"."···e··" " -:..,.. .c ,c';�

domésHca, domiciliada e

residente neste distrito, em
Gê,Iribuldi, filha de Ervino
Lemke e de Adela Spre-
demann Lemke.

.

CORREIO no POVO SABADO, DIA 7-4�1962
������!!I!!!!!!!!IJ!!��!!!!!!!II!!!!i�!!!!!!!!!!!!!!!�.!!!!!!!-.--_._!!!!!!!!-��-_�.!���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!�!!!!!!!!!!!!i!��� .

.,....,.,.�_._

;:"!���rl�!OIl!O.U� r==�="'=s=o==c=j�"Ã='i=s�==�:===';�[i-:So-ei-al-em-R-evi-...o.sta-
EmplrEsa Jornalística �� _ __ __ •.,._••.•_

'

=_ _ __ __ ..)j
"Corre o do Povo" Uda. _ _ __ .- __ - ·· ..·····_�·"t'"···__·:·

..··--···-7·... . Após ter transcorrido um curto espaço de
• 1961 •

I I
.

,I Batem anos amá1ihã: - a [evem: Elfi, �ilha tempo, aqui estou' para transcrever algumas no-
Diretor: I Aniversários do sr. Leopoldo Seidel, vidades que tiveram lugar no decorrer desta eEugênio Vitor Schmõ�ke' . O sr. Miguel Schvarts, em Oorupá, também 8'S que estão pôr acontecer.

771 h
. nesta cidade; XASSINA'i'URA: sraeem anos oje :

_ a srta, Nair, filha do Dia 9:
xxx xxx

�:��str�l: •• g�1 ��g:� A srta. Ilca, filha do sr. Eugênio Soares, re- Sábado transato, foi uma data muito festiva
Avulso ...• Cr$ 10,110 sr. Gustavo e Klara sidente em Oorupá ; O sr. Ewaldo Bernardo para os [ovens Elisaldo e Marcy,' pois foi neste

Henschel. - o sr, Alfredo Müller; Schmöckel, em Curitiba; día em que ambos coneretízaram um sonho aea-
- o [ovem Julio, filho' lentado por todos, ou seja, o de poder constituir

do sr. José Scheuer, em uma família. Embora um pouco tardiamente almejo'
Jaragnä 84. à este jovem par os mais sinceros votos de saúde

e felicidades, e, que. o Todo Poderoso derrame as

suas bençãos e que os una cada vez maís no
decorrer dos anos.

xxx4-xxx
O Grêmio Esportivo BOSSA NOVA, conforme

fui informado deverá realizar este ano o seu pri
meiro baile, isto, me foi confiado, pelo dono do
clube o sr. industrial Dalmo Rocha. Esperemos
que isto se torne realidade Q mais breve. possível
e por que não na Páscoa, pois, como todos sabe
mos o Baependí e o Aearaí, não irão fazer este
baile e esta seria sem dúvida alguma um <tia todo
especial e propicio para esta agremiação fazer
êste encontro social. Talvez na próxima já possa
dizer qual a data, pois até a presente data - não
tenho nada de positivo em mãos.

xxxXxxx
, O Departamento social do Centro 'Cultural

O sr. Edgar Schmidt, MACHADO DE ASSIS, vem por meu íntermédío
em Rio Molha � convidar à todos os jovens de nossa sociedade
- o sr. Henrique Ja· para participarem d'uma tarde dançante que fará

cobi, nesta cidade; realizar día 29 dêste, no salão do C, A. Baependi.
- o sr. Pedro Zapella, Deverão comparecer além dos de Jaraguá, diver-

em Ilha dilo Figueira; sos sócios dos centros Oulturaís de Joinville (aliás
- os jovens Marinho, já nossos conhecidos) e do Centro Cultural de

Maria Myriam,
.

filhos do Curitiba. Portanto vamos todos nesta data até o
sr. Arthur Bortolíníj]' '

Baependí, para que esta festinha tenha pleno êxito
- o sr. Hilário Barato, e que os convidados de outras plegas levem a

nesta cidade; mais viva impressão de nOSS8 terra.
- o jovem Adolar, Ií- xxxXxxxlho do sr. Felix Henn,

em Jaraguazinho; Está marcado para o dia 2 de maio próximo,
- a menina Maria de a vinda da famosa Orquestra de Tobias Trotai, a

Fátima filha do sr. João qual nesta data deverá abrilhantar um baile no

R8.nato' Angelo ne s tal
Olube Atlético Baependi. A venda das. mesas já

cidade.
'

está sendo feita desde agora, portanto quem dese-

n==='==========;;' jar uma é só procurar o Dr. Murillo B. de Azevedo
e que prontamente os atenderá.

xxxXxxx
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BNDBRBÇO:
Caixa Postal, 19

f\venida Mal. Deodoro, 210
Jaragus �e Stil • S•.Catarina I "

, I

VENC>E-SE',
,

Regist;-:o' Civil
Dois tratores', sendo 1 de esteira, com

7.500 kilos marca Hanamàrck, em perfeito
estado, e outro marca Fordson - Major de

pneus, com máquina retilícada- tudo em bom
estado de conservação, por preço de ocasião.

Dia 10:

Demais informações com o sr, Waldo Krutssch,
Três RiQS do Norte -;- Jaraguá do Sul -r SC.

O sr. Lauro VoltolinL;
- a sra. Maura Dirce

M. Sohmidt, esposa do sr.

Ruy Schmidt, em Curi
tiba;
- a sra. Lína Prestini

Tomelin, esposa do sr.

Augusto 'I'omelín, em Ita
pocuzínho ,

- a sra.' Mathilde Za
pella, esposa do sr. Luiz
Pavanello, em Itapocuzí
nho.

Dia 11:

Garibaldi, filha de Alfonso
Schuster e de Sili Bor
chardt Schuster.

Edital n. 5.226, de 4·4-62

Com escritório nésta cidade, à 1\v. Marechal I?eodoro I Ve.nC!e-se II'
Mod�rníssimo "A/ROTOR"

da Fonseca nO. 122. para melhor se vir seusl clientes; I
III Reduz o l�mpo de trabalho

mantêm estreito intercâmbio judiciário com os Escritórios
'

Uma casa comercial e· e Qumenta o conforto do CLIENTE..

, .

I
residencial, siruàda à Rua

de - Advogacia, DR. H�RCILIO ALEXANDRE DA LUZ, Joinville, esquina Av. Dr. CLíNICA - CIRURGIA � PRÓTESE
coni seue em ctoinville e São Francisco" do Sul; está em Nereu Ramos, em São

I
RAIOS X

Fra�cjsco do Sul, com' ,

,condições de, também, aceitar causas para aquelas Co· ô_rimafreguAezla, e residên: Cons'ullório: A;. Getulio Vé!rg�s, 19�
marcas, sem maiores onus para seus con;stituintes.'

'I cIAa �om to�as as ,depeo

I (Anexo ao Deposito da Antarctlca) 81'
f' denelas. Ver e tratar no

'

.

'

____a loe!,l. ! ii!!l!!Eli '1ili'EilE;EUI!E!!!I_1SiliU_Illl!i!!!!=:rEiilS__i!l:.
I

t
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CORREIO' DO POVO
!

SABADO, DIA 7-4;-1962'

. Os' ,abaixo ..t1ssinados, membros do conselho
fiscal di'. 'Metalúrgica João Wies, S.A., tendo examinado
o 'balanço e tas cODtas da ,dire'toria, reh�rentes o

exercício fiDd01em�,50 de dezembro de 1961, verifica
ram sua exatidão, razão pela qual -opin,am pór
apro.vação ,,'eia Assembléià Geral .ordinária. '

�
.

Jaraguá do Sul, 10,de fevereiro de 1962.
. ,

RQDRlGO OCTACILIO NICOLUZZI' "

" A�T�NIO ,DA PLATINA VIEIRA"
'

RAINB� WIELLE. '

/=-------�------�---------�

, ,

. METALÚRGICA· JOiO WIESl S.A. r==-�-:=='"=====�:=='==�=ll COlITOl1lllIDlMlaí�e PA rncoi:ar
I .REL TO�O DA DIRETORIA � �LlMAX VITORIA ii·· g

I Senhores Actontstes: Cumprlndo derermlnaçõea li ..:=.i;-��"., "II' - Minh�' amiga, dona de casa: '

legais e estatutárias, temos 'a satisfação de submerer ,ii 9 5 pés - policol�ri)Jo -1960 II C· 'í h
. .

, ,à vossa apreciação" o balanço geral� ,demoDstr�ção li' , , ,II ?mo t n am�iI_prometIdo, vamos continuar

da conta de lucros e perdas e parecer 40 conselho ii tOTlUR ONNENHOHl II com nosso assunto. HORTA CASEIRA.

fiscal, referentes ao último exereíclo social, encerrado II Av, "',�cIIal De.doro da fo.....,I14/18 II Ap6s ser, escolhido, o 'local pára a instalação
em 50 'de dezembro de 1961. I< II J�IIA'Yí. aOísal bt, di SI., CatWtl II ,!i'a hort�, Q primeiro trabalho é o da límpesa da

Os dados em aprêço demonstram com clareza ii II �erra. TIrar pedras, cepos, e; tudo o que possa pre-
a nossa 'situação econômlca-ftnancelra, entretanto, '!'j, '. I II [udicar o bom Crescimento das plantas. Em seguida
permaoe.cemos ao vo�so inteiro dlspôr para quaisquer li '

" ,I

JI revira-se 'a ter.ra a pá ou com o arado,
esclereclmentos. ' 1 ,�.::=::::::=::::::::.::::==:::==::::::::=::-.:::::=:::::: ..-==::::::=;::::::::=:J) Passa-se o pente, removendo todos os torrões.

Jaraguá do, Sul, 26 de fevereiro de 1962. -

I '-,

I'
Constroem-se então os canteíros que devem ser

João Wiest JI;'. - Diretor Presidente"
.. Apotheke "8chuI Z'" feitos no sentido contrãríó ao declive, ou a calda

Ma'rla do C. Wiest - Diretora €omercial. ' do terreno.. Os canteiros devem ter a largura de "

Jairo Wiest - Dlretor Indústrial �. 1,20
r
ms. .AB beiradas devem ser um pouco mãis

IOswaldo Heus' '_ Diretor Secretário. !
. �ARA�UA DO SUL

.

, altas, para evitar que transbõrde, a. água daschú-
. , -

vas. � altura não deve, ser superror a 10 cms.

Balanço Geral encerrado. em 30 de dez. de 1961 MEDIKAMENTE UND PARPÜMERIEN Qaauto ao comprimento o oànteiro pode variar
A • T I V O

I
(muito e isto conforme o tomanho do terreno. Um

Dispol!1yel: .

I
Das Symbol der Rechtschaffenheit, des bom comprimento é de 10 metros. 08 canteiros

Caixa e Bancos 376.720,70
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie devem ser separados por um pequeno caminho de

ReaUzavel:
arn besten zu den geringste� Preisen bedient. 0.50 cms. de largura.

Contas Correntes Devedores, Inventários"
,

Semenies e semenleiras : De grands importância,
Perticlpações, Adicional Restituível 12.071.872,50 -7:;:::::::''::::==:::::::::;;::::::::::::::::::::=::::::::=-'::::::::::::::::::-:':::::::=:::::::::� é a qualidade das sementes. Sementes telha8 per-

JmobUizago: I:'

JD) G
o

d ij
ii dem o poder germínatívo, não vegetam bem, e os

.Imõvets, Construções e Beníeltortas, '11',i fo lUlll tfl\ It)) � r tfl\' t.� produtos são fracos, as vezes inaproveitãveis.
.

Máquinas e lnsjeleções, Móveis e J1 lU1 <Ol t::J \,\", 'UI"
Lltenstlíos 6.536.976,50 ii 11 As sementeiras merecem cuidados especiais:"
Compenlll�ão: II Cirnrgião - Dentista ii Devem ser instaladas em locais prõximos a água,

Depósito - Redfe - Estoque - Bens!! II longe de árvores e em '"terra não encharcada. A
Penhorados, Seguros Contratados, ii CLíNICA - PRÓTESE CIRURGIA il terra deve -ser bem pulverizada. A adubação deve
Ações Caucionadas .17.427.444,30 ii ii ser bem feita com compôsto. Quem não preparouii AfII. Marechal Deodoro, 587 ,- JARAGUÁ DO SUL \ n o cçmpôsto nêste ano, poderá adubar com estêrco

�1.01�.80 i! Defronte a Igreja Matriz', II de gado ou de aves bem curtido. O cempôsto ou

�:===::::::=:::::::::=::::ro;=::::;:=:::::::::=:::::::::=::::..'_=:::::::::::::'j.: estêrco além dà alimentar a planta, proporciona
lhe os elementos 'de que precisa para poder desen

:::----"""!!'!!��������!!!!!!!!!!!!!!!!!!�,.,""'!!!!!!!!!!!!!!!!!�� volver-se melhorando as condições do solo, permi-
7.907.938,90

Dr. fernando n. �prl"numann
rindo assim a infiltração' da água na tsrra. O es-

têrcó deve ser misturado com a terra, 8 dias antes
das plantações. Se fõr possível, é bom espalhar
um pouco de areia fina nos canteiros. Nas grandes
hortas, as sementeiras são feitas em canteiros es

peciais, cobertos por meio de sacos de aniagem,
ou de esteiras ou mesmo de fôlhas de palmeira.
ou bananeira. Esta cobertura deve ficar em uma

altura da 60 a 80 cms. da terra. O Ideal em qual
quer categoria de norta, é a construção da estufins.

'

Os estuüus são canteiros especiais fehos com pa-:
redes de tijolos 00 de madeira, com uma coberta
m6vel, que pode ser de esteira ou grande ripas.
Nas pequenas hortas, é fácil construir um pequeno
estufim. Pode-se mesmo aproveitar caixotes, ou

latas improvieando-se estafins eficientes. Êstes es

tufins, 00 caixotes devem !!ler colocados junto a

muros 00 paredes. Devido a-cobertura êles ficam
protegidos do ataque de insetos, de aves, e não
são prejudicadoa pelas chuvas fortes e pelo sol.
Além disso a umidade e o calor, se mantem mais
ou menos uniformes, facilitando a germinação.

Antes da semeadura é ótimo regar a terra

com água fervendo, matando assim, os insetos e

seus ovos como também sementes de ervas dani
nhas. É claro que não podemos semear enquanto a

terra estiver quente. Em seguida procede,se a

.y:::::::::::::::;::::::=:=:-.;==:::::=::::::::::;::.::::::::::==::=::::::=:::-.::::::::� semeadura. É preciso notar que nem todas as

liill• Tn\11))0 lE'D> lTrlHI 'IV l\1fJf'M A �TN ,,1,'.,':' hortaliças podem 'ser. plantadas em sementeiras
lJjJ� 1ß11'tJ 1ß\.ß\ !Vl1.ß\!\l!\l ou estufins. Alguns vegetais como a cenoura,' a

t.!.. MGDICO CIRURGIAO' ,IIi beterraba, o espinafre, o rabanete o radichio, são
Dividendos Auferidos, Juros Auferidos,' ", . feitos em linhas com espaços ou covas pois estas

Descontos Auferidos, Inventários, Fundo ii Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- n verduras., não serão transp.lantadas .ou mudadas.

pl Deve.dores Duvidosos, Vendas Depó- il sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre H A cenoura deve ser semeada em linhas espaçadas
sito Recife; Venqas à Vista ,e Vendas à .. II li de aO cms. A beterraba em linha&. espaçadas da
Prazo . 3U.61O.446,OO i' CIRURGIA - SE!NHORAS _ PARTOS - CRIANÇAS E! .i 50 cms. O espinafre em covas com 3 sementes.
v�··· :, CLINICA QERAL !I <? rabanete em linhas espaçadas de 10 cms.
Jàraguá do SU,.I, 30 de Dezembro de 196t. '1:1 '.';,'• As outras verduras podem ser .semeaaas a

João Wiest Ir. - Qiretor Presidente ii Longa pr6túa em Hospitais BOrOp1'DS 'U lanço em sementeiras. A profundidade em que,Maria do ç. Wies'tt - Diretora Comercial ii Consultório e residência: !i devam 'ser semeadas, varia de acôrdo com ,oJaíro Wiest - Diretor Industrial ,�l II tamanho das sementes, ficando 'as mais mhidas
Oswaldo Heijsi _ Direto( Secr,etário ii Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 406 n

Irio C. Riazéra. _ Técnico em Contab., Reg.' h CONSULTAS: H quase a flôr da terra: Quanto - as mais graúdas
sob ,nO. Oi8,!)2 _ CIlC _ SC. ; DEC.. J 78.812; li II serão cobertas Ror pequenas camadas de terra

ii Pela manhã: das 81/2 ás 11' horas !i peneirada. .

' ,

PARECER DO CONSELHO FISCAL ,!i Pela tarde: das a 1/2 ás 17 1/2 horas ii Terminamos assim a nossa primeir� etapa
ii .

,

' li de horta caseira. Até o transp.lante, desejamos
ii. Atende chamados tambem à Noite Il que s�as plantinhas cresçam vigorosas. Quem ne-,

�:::��=:::===-=�:::==:::====:::::::::=:::===::::::::::::::!i cessitar de maiores esclarecimentos é só se di
rigir ao escritório· da ACARESÇ.

Avisamos "aos interessados que chegou se;'
mentes de hortaliças na'Associação Rural. Se na .

Associação não forem ericQÍltradas todas as se

mentes desejadas peçam ,iIilormações nb Escritório
da' ACARESC..

I >

PASSIVO

1.109.862,20

CIRURGIA DO ESTÔMAGO
VIAS BILIARES, INTESTlNOS.
OIRURGIA DE' SENHO�AS.

Não exigível:
Capital, ,Reserva Especial, Fundo de
Depreciações, Fundo Dev, Duvidosos
Exigi,!!l a curto e a longo prazo: .

€IC Bancos _ C/C. Comtssões, CIC
Diversos, CIC Fornecedores, C/C
Sócios, Valores e ::>agal', Bancos
C/ Descontos
Resul.do Pendente:

Lucros e Perdas
COllpel'tll�ão :

Mercadorias Trans., Depósitos, Credores
p/ Penhor, Contratos de Seguros,
Cauções da Diretoria

8.966.771,40

DilgnólItico. Preclce do Ca·neer Das senhoras

1 1.�27.444.50 Consult6rio - Rua Preso Bpitäcío Pessoa
Das 9·12 e das 15-18 horas. - Fone, 384.

56.411.012,80
----��� ;-._;;;;;;;;;;;;--------------------;;--�

- Jarllguá do Sul, 30 de Dezembro de 1961:'
João Wiest Ir. - Diretor Presidente

,

Maria do o. Wiest - Diretora Comercial'
Jairo Wiest - Diretor- Industrlel
Oswaldo Heust -- Diretor Secretário
Irio C. Piazera - Técnico em Conreb., Reg.

sob no. 01892 - CRC - SC. - DEC. 178.812.

r===:::::::::;;':::::::::-===:::=:::::======::::::,

� Dr. Guino fernanno fi�c�er �
II I'

ii Cirurgião Dentista I;
fi II

li Comunica a seus clientes que se acha IIli estabelecido em suas novas instalações ii
..

fiH à Av. GetúliodVargas, 170 _ !i
li ao lado da Sapataria Freiberger II
I: 'I:

�:::==:::::::::=::::::=:::::::::::::::==:::::::=====:::=::::::==:::!I

Demonstração da conta' de "Lucros e Perdas"
encerrada em 30 de'dezeDlbro de 1961

DÉBITO
Despesas Gerais, Fundo pl Devedores
Duvidosos, Fundo p/ Depreciações, Lucro
Distribuido por Anrecipação, Resultado ,

do exercício e Saldo à Disp. da Assemb. 30.610.445,00
CRÉDITO,

,

Dr.

&CABESC
SERVIÇO- DE eXTENSÃO' RUR-\L
BSCRITÓRIO LOCAL DB JARAGUÁ DO, SUL

:M:'�.D][,CO ,

Oirurgia Geral de adqltoS e cr-ianç�8 .....:. Çli�
, nica Geral - Partos _ Opera'ções -

Moléstias de Sen.horas, e Homens.
,.'

,
,t.

EsPfiéiaJisJa em', doenças de crianças
Atende no H0SPITAL DOS FÉRROVIA,RIOS
,(Clara HruBchka), das 9 as 12 fis. HOSP1TAL
JESUS DE NAZARÉ das 1,6 '·as '18 hs.

,_�"""-'�'_""'4>_.......m:� i .

,

Dr.- W,aldemiro Mazurechen
4JASA DE SAuDE

Ru� Presidente �pitlÍcio Pessôa Ne. 704
� ,

.

(antiga residência�de 'lanuel Ehlers)
Clínica ge,ral médico ',- cirur.gia �e adultos e crianças
-

. Partos.. Qiatàermia' Ondas" curtas e ,Ultr-a-,curtas
. Indutotei"mia - Bisturi-elétrico - Flect(O-c'àq.terizaçào

,

'- Ráios Infta-vermelhos e azuis.
.

,
'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.
Senhores Acioni tfis: - BJIl conformidade com

os disposHivos legais e estatuários, temos o prazer A.NO XLIII JA.RAOU{ DO SUL (SA.NTA CATAIlINi) SÁBADO, 7 oe ABRIL DE 962 o 2 177
de submeter à sua apreciação e deliberação o nosso !!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�����!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��N�.!!!!!!!!!.�.

Batanço Geral, encerrado
.
em 30 de dezembro de

�
, .

1961, acompanhado da Conta "Lucros e Perdas" e Meldlurgica João Wiest S. A. AI'b tt> B S A I d Cdo Parecer do Conselho Fiscal. er u auer n e umo� algarismos constenies dos mencionados do. Assembléia Geral Ordinária ••• �
cumentos evidenciam os resultados obtidos no exer- Convido OB aenhosse aoioniltu desta sociedade Assembléia Geral Ordinaria
cicio de 1961 e a situação exata em que se encontra para a aasemblêia genl ordiníria, que terá lugar E
a sociedade, posuindo assim, os Senhores Acionistas na séde soeial, à rua Expedicionário Antonio C.

ditaI de Convocação
todos os dados necessários pera jule-arem os atos Ferreira n. 103, nelta cidade, no dia 25 de abril .

Pelo presente ficam convidados os srs. acío-

da Diretoria que, mesmo assim, permanece à sua dls- do cerreute ano, äII nOV9 horas, para o fim de da- D1s�as desta soc�eda�e a co�parecerem a Asse.m-
posição para quaisquer esclarecimentos que acharem liberarem sobre a seguinte ORDEM, DO DIA: blêía Geral Ordínarla, a realízar-se na sêde social,

.' .

L b
.

d 'd I
.

)
. . - -. .

á Av. Marechal Deodoro da' Fonseca, 739, em
necessanos, em ramos em a que eve ser e eíto .1. -. Leitura, dl�Cl1SIlaO e votaQBg do relatörio .Jaraguá do Sul, às 15 horas, do dia 28 de abril,
o novo Conselho Fiscal e seus Suplentes. da diretoria, Balanço Geral, Contai! referentes ao afim de deI i b e r ar e.cD sobre a seguinte

Jaraguá do Sul, em 2 de janeiro de 1962. exercício de 1961 e parecer do Oonselho Fiscal;
. Dielrich H. W. Hlleoaessler _ Dlor. Presidelle 2.) - ,Eleição do Ocnselho Fiscal e seus su-

O R D .E M DO D I A:
, plentss fi) fixação dos seus honorários. a) - Aprovação do balanço e contas do exer-

Balanço Geral encerrado em 31 de dez. de 1961 3.) - Fixação da remuneração da, diretoria cicio de 1961;
A T I V O para o exercicio de 1962.

J b) - Eleição do Conselho Fiscal para o exer-

J
cicio de 1162;araguä do Sul, 19 da março de 19611 c) _ Alsuntos de Interesse da sociedade.

JOÃO WIEST - Diretor Presidente ALBERTO BAUER _ Presidente
A V ISO: Ac:ham-Ie à. disposição dos senho- Achem-se à disposição dos srs. acionistas, OB

res acionistas, no eaeritõrio da sociedade, os doeu- documentos a que se refére o art. 99, do Decreto
mantos a que se refére ° artign 99, do decreto-lei Lei n. 2621, de' 26/9/40.
n. 2.627, de 26 de setembro de 1940.

20.809.691,60 Jaraguã do Sul, 19 de março de 1926.
JOiO WIEST. - Diretor Presidente

Industrias Reunidas Jaraguá S. A.
JARAOuA DO SUL SANTA CATARINA

RELATÓRIO DA DIRETORIA

f i 10:
Imóveis' e Reavalipção 6.679,207,40
Máquinas e Instalações 7.306.863,20
Móveis, Utensílios, Labo
rataria e Análises
Veículos.
Tratores

ReaUzavel :
.Mercedorles e Matérias
Primas 6.768.9\!2,20

Almoxarifado 106.200,00
Seguros a Vencer 123.908,70
Títulos a .Receber 19.112.7l6,90
CI Correntes; Devedores 944.827,80
Iispooilei :

Caixa
Bancos

.
Clnlas de Compelsaçio:

Contr-atos de Seguros
Ações Caucionadas
Bancos CI Caução ,

27.045.676,60

f .005.672,30
5.215.762,10
70ß.l06,OO

510.860,00
340.736,90

12.170.000,00
,(0.000,00

10.489.760,90

PASSIVO
lio Exlgilel:

Capital em Ações 10.000.000,00
Fundo de Reserva Legal 1.346,326,90
Fundo de Reserva
Bspecial 2.600.761,00

Fundo pI Devedores
Duvidosos 1.836.945,20
Fundo de Depreciações 8.678.942.30
ExIII,el:

CI Correntes; Credores 20.604.456,60
Letras Descontedae 1.369,4 t 6,00
Dividendo N. 18, Dlvl-
.dendos não Procurados
e Percentae-ens

CoolIs' de tOllpeas8,io:
Valores Segurados
Caução da Diretoria.
Títulos Caucionados

.
.

24.361.964,40

2.(.344.799,702.370,929,20

12.170.000,00
40.000,00'

10.489.760,90 22.699.760,90
71.406.;'26,00

Jaraguá do Sul, em 30 de dezembro de 1961.
Dielrith H. I. HII.lollelller - Dlar. Presideole
Rodolfo' F. Halealllilier - DII•. Glrelle

Hilde Hale.lesller - Dir•• Clmereilt
GIBrda· Urros eReSe 533

-

Demonstração da Conta Lucros e

Perdas em 31 de dezembro de 1961
'c R É O I TO

De Mercadorias
De Diversas Rendas

DÉBITO

35.248.326,10
q62.666,60

A Despesa de Fa
bricação
A de Administração
'e Vendas
A Impostos e .Taxas ,

A seguros .

A Fundo de Depreciações
A Fundo para Devedores
Duvidosos

.

A Fundo de Reserva Legal;
Reserva Especial e Divi·
dendo N. 18

919.769,30

18.873.701,40

5.276.782,30
6.810.048,20
241.629,20

1.673.283,80
, ,.

1.816.666,60
36.610.880,70 35.610.880.70

Jaraguá do Sul, 'em 30 de dezembro de 1961.

Oietrieb H.•. Hulenuessler - Olor. Prlsideote
Rodollo f. H.lenaessler - Olor. lerenle

,HUde HuleR.essler - Drl. CDmercial
Guarda-Litros CICIe 533

, ;j.. '

PARECER DO CONSELHO FU�CAL
oS' infra-assinad08, ,Membros do Conselho Fiscal da

firma Industrias R.eunidas .Jaragui S. A., depois de terem
lido e examinado minucisamente o Balanço Geral, encerrado
em 30 de dezembro de 1961, a Demonstração da Conta "Lucros
e Perdas", o relatóriq da. Diretoria, 08 Livros da Contabilidade
Registros e demais doc entos comprovantes, referente ao
menoionado exercício financeiro, certificaram·se da exatidão
e perfeita ordem, motivo porque os recomenda à aprovação
da Asseml!léia ,Geral OrdinArla. '

.

I Jaraguá do Sul, em 5 de janeiro de 1962.

Ealinll l.r,l.s - Vlrllllo RI�lnl -: OSWllu Hlasl

Ind. de Calçados Gosch Irmãos S. A.
Assembléia Geral Ordinaria
Edital de Convoeaçio

Pelo presente ficam eonvidados Oll senhores
acionistas a comparecerem a assembléia geral
ordinária a realizar-se no día 30 de abril de 1162,
as nove horae na séde social, afim de deliberarem
sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

a) - DisCUllBio e aprovação do balanço e

mais documentos referentes ao exercícío de 1961-
b) - Eleição do Conselho Fiscal;
c) - Assuntol de Interesse Social.

Jaraguá do Sul, 15 de março de 1162.
..ALI.R GOSCB - dtor. Comerelal
BIRTl GOSC. - dir. TéeDiea

Achem-se a disposiçl1o dos senhores acionis
tas no escritório delta sociedade, os documentoll
a que se refêre o art. 99, do Decreto-Lei n. 2621
de 26 de setembro de 1940.

Ind. e Com. Leopoldo João Grubba S.l.
Assembléia Geral Ordinária

B d i t a I de C o n v o c a c ã o

Pelo presente edital ficam os senhores acionis
tas desta sociedade, convidados pera a assembléia
geral ordinária á realizar-se no dia !8 de abril de
1962, às quatorze (14) horas, em sua séde social, ii
rua Benjamin Consrant n. 328, nesta cidade de
Jaraguá do Sul, à fim de deliberarem sôbre a seguinte

ORDBM DO DIA

1.) - Exame, discussão e aprovação do balanço
geral, conta de lucros e perdas, relatório da dtrerorla
e parecer do conselho fiscal do exercicio de 1961;

2.) - Bleição do� membros do conselho fiscal
� suplentes para o exercicio de 1962;

3) - Diversos assuntos de interêsse social.
A V 1.5 O: - Acham-se à disposiçäo dos senho

res acionistas, no escritório da séde social, os do
cumentas à que se refére o art. 99, do decreto·lei
n. 2.627 de 26 de setembro de 1940.

Jarllguá do Sul, 9 de fevereiro de 1962.
LIOPOLDO JOIO GRUBBl - Dt.r. Presiiente

Reunidas Jaraguá S.. ·A.

Industria de Malhas
Assembléia Geral Ordinária
Edital de Convocação

861 ;696,90 Ficam convidado. oe srs. Acionistas a com-

parecerem a Assembléia Geral Ordinária, a rea
lizar- se dia 28 de abril de 1962 às 16 horas, na
,éde da Sociedade à Rua CeI. Procópio Gomes de

2269976090 Oliveira, 285, a fim de deliberarem sobre a ae-
. . , guinte O RDEM DO DI A:

71.406.626,00 a) - Aprovação do Balanço e Contai do
� exercicio de 1961;

b) - Eleição des novos membros do Conse
lho Fiscal;

c) - Assuntol Gerais.

Jaraguá do Sul, 16 de março de 1962
TEXTIL CYRUS S. A.

G.,It.,,1 .A. NI.,qu.,clt - Dto,. P,••iJut.
Acham-Ie à disposição dos Sra. Acionista,

08 documentos de que trata o art. 99 do Decreto
Lei 2627, de 26/9/40.

fEXTIL CY'RUS s. Ä.

Industrias
ASiembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO
-

São con"tocados os Senhores Acionistas da
Indostrias Reunidas Jaraauá S. A., para a Assem
bléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 28 de
abril de 1962, às nove horai da manhã, -na séde'
social à Roa Rodolfo Hafenuessler, 715/901, afim
de deliberarem lobre a seguinte

.

ORDEM DO DIA:
1.) - Aprovação do Balanço e çontas do

exercício de 1961;' .'
2.) - Eleição do novo Conselho Fiscal;
3.) - Assontos de interesse da Sociedade.
NOTA: Acham-se à tliliposição dos senhores

Acionista! OI documentos a que se refére o artigo
99, do decreto-lei n. 2.627 de '26-9-1940.

Jaràguá do Sul, 21 de março de 1962

DIURICH- H. W. HUFE.UnSLEIl :' Direlor Presidente

Irmãos Emmendörfer S.A.
Comércio e Importação

Assembléia Geral Ordinária

CONVOC.A.ÇÃO
São convldadce OB senhores acionistae desta

sociedade, para a asaembléla geral ordínäria, que
sará realizada no dia 23 de abril, ás 10 hora I, na

séde social, à Aveniàa Mal. Deodoro da Fonieca,
557, em Jara61uá do Sul, para deliberarem sobre
a seguinte ORDEM DO DIA:

1.) - Exame, disouisio e' apro,ação dó Ba
lanço e Contas relativas ao exercício d� 1961, pa
recer do Conislho Fiscal e relatório da Diretoria;

2.) - Eleição do Conselho Fiscal e outrol
assuntallI de interêss8 da iociedade.

Jaragoi do Sul, 16 de março de 1962.
Victo, B.,,,.,J•• IE".,..nJõ,I., - Dto,. P,••/J.nte·

Arnoldo Oestereich, �igo Brandt, Frederico Brandt,
Emílio Weiler, Antonio Kitzberger, Felix Henn,
Ludovico Zipf, Franoisco Rosniak, Alois Zipf, José
Scheller, Antonio Soholler, Alwino Kienen, Er�ch
BuUendorff, Bruno Kitzberger, Rodolfo BQrck,
Francisco Kitlb8rger, Rudi Muller, André Weiler,
Henrique .Kahs, .Hugo Borchardt, RodOlfo Bor
chardt, Ernesto Borchardt, Rioardo BuUendorf e

Walter Krehnke.

Proibição
•

Pela presente, os moradores da Estrada Jara-
goàzinho e Tifa Rodriguei, proibem expressamente
a caçá e pesca em soas propriedades, bem como a

danifieaQão de criações e plantações, inclulive a

retirada de cipó, não me responsabilizando pelo qoe
pos!!a ocorrer aos infratorei.

Jara«oá do Sol, 16 d.· janeiro de 1962.,,-
João Kitzberger, Frederico BuUendorff, Goi

Iherme W. E. Volkmann, GoUfried Schumacher,
Walter Wilt, Martim ROlniack,\ Oscar Kreyssig,
Alfonso Schwartz, Ricardo Kreutzfeldt, Germano
Jung, Gerhard RadaU, Oswaldo Bloedorn, Eogênio
Gascho, José Weiler, Joio' Zipf, João Weiler, João
Gaecho, Henriqoe Krehnke, OUo Lemke, Valdino
Tomaselli, Cort W6stphal, Ulrieo Muller, Martim
Henn, Alfonso Henn, José dos Santo�, Paulo But
tendorff, .A.lfredo Schumann, Erwin Aumadt, Ricardo
Schumann, Erwino Lipinski, Harry Maes, Erwino
Borchardt, Arnoldo Kraos8� Ricardo Weiss, Hugo
Westphal, Germano �afeniann, Frederico Hafemann,
Henriqoe Kreissig, Rudolfo Hafemanu, .!lvino Li

pinski, Bruno Becker, Freimund Kreyssig, Germano
Priebe, Arno Arndt, Paolo Hafemann, Alfonlo Kluge,
Oscar Hansen, Wendelim Schmidt� Rudolfo Ersching,
Fritz Horongoso, Georg Radoll, Rodolfo Klabunde,
Heinz Volkmann, Albreeht Zick, Hugo Hansen,
Conrado Gascho, Manoel Milbratz� Erich Schwarh:,
Afonso Steilein, Alex T.öwe" LeopoldO Schwartz,
Vva. Tereza :po Schwartz, Francisco Horongoso,
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