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"Gorreio do Povo", des
ta edição em diante pas
sará .a publicar em suas

páginas internas, os ätos
oficiais dq Município de
Oorupä, atendendo ao

contráto de publicidade
elaborado entre a edili.
dade corupaen e e êste
semanário .

A Justiça obriga
ao Governador

Rainer Wiele reintegra
do no cargo de Avaliador

.Iudicial
Por mais de uma vez

nos manifestamos' Iilôb.re
os âtos doscortezes do
sr. Governador do Estado,
anulando, lógo no início
de sua administração, a .

nomeação do c'idadão ja
raguaense Rainer Wiele
para o cargo de avalia
dor judicial da Comarca
de Jaraguá do Sul, feita,
entãa, pelo Governador
Heriberto Hülse.

A anulação do Decreto
de nomeação foi s.eguida
de mandado de segurança .

em que a Justiça reconheceu
a validade do ato do ex

Governador, mandando

reintegrar o sr. Rainer
Wiele no cargo. nácor
reram meses desde a

decisão judicial, o que
ensejou nova petição do

advogado ao Tribunal·
de Justiça do Estado
estranhando a falta de

cumprimento do decidido'
após tantos meses

A providência, agora,
se fez pronta e clara. O
Diário Oficial do Estado
de Santa·Oatarina, edicão
no. 7.026, de 9-4-62, pá
gina 3, 'estampa, o De -

creto . de reintegração,
tendo em vista o Acórdão
do Tribunal qe Justiça
do E!tado, proferido nos

autos do Mandado de

Segurança no. �27 .•

" ,JARAGUÁ DO SUL (Santa Catarina), Sábado, 14 de Abril de 19'62
.

;A Eterna Ponte "ABDON. ·BATISTA"
ais uma vez a ponte

"Abdon Balista" serviu de
trampolim politico pene sa

ciar d sêde -de sensacio
nalismo de seus autores.
Um capitulo a mals 1'10

. "leilmotif" de todos os tem- fias da atual ponte caindo êlel (da UDN) eram do provocar, para criar um

pos. Não satisfeito com os
aos pedaços, 'onde até centra. A uma pergunta C�BO, para voltar a gozar

7 vereadores que lhe apó- hoje, nem se põe uma ro- feita ao Presidenta da o prestigio que o sr.

iam na Câmara Municipal lha de , banane para cobrir Câmara, Ir. A I b r Q C h t Prefeito perdera aos pou

e, re ce
í

o s o de qne o
ii falte do zinco protetor, Gumz, deitou por 'el'l'B C09, A Questão era criar

"chernemento . a razão" o Ministro imediatamente .qualquer pretensão do um caso. O esse foi cria

poderia resultar érn quebra autorizou ao Dr. Hildebren- vaídoso Prefeito, porque do. Mu não lembrou-se

do bloco que lhe sustenta do Marques de Souza, respondeu ao plenário, em de que possuía a' seu

'na Prefetrure,.' deu ii ma- Chefe do Serviço Técnico presença de todos, d. que talante 7 (sete) vereado-
gistral j ogad a sôbre o

Distrital do 16°. Departe- jamais; a UDN ou seus res contra 4: (quatro) e

"bode exptarörto' de todos mente' de Rodovias Fede- 'fereadores,J.loladamente, qua, mesmo votando 08

os insucessos admínlatre- reis, em Florianópolis, pa- haeiam-se m a n if e e t s rí o QUATRO contra o pro

tivos, a bancada (que al- ra a verificação do Estado centra a ccnsrrução da jato, êste seria SOLENE

guérn disse "Pancada") das "obras" d� ��Vll pon- ponte "Ahdon Barieta''. MICNTE aprovado. O

udenlsta. Sem medir es-
re e da poseíbllídade de Foi o máximo que as projeto das. cinco salas

crupúles, houve a' propa-' seu encampamento entre as classes podiam ter ou e ide. de aulas não foi assim?
lada "marcha" eôbre o

obras de arte do acesso Não eram do centra. Lögo, Vê-se, por .ai, que tudo

� peço muriicipal, a que o
da r�dovia loínville � Ja- haviam sido ludibriados não panou de grossa

Prefeito só esslstíu por réliua do S�I, da van.ante pelo Prefeito, a quem, ao encenação. Uma pauto

alguns instantes para em
ßR 59. Aqu� esteve o ilus- que consta faltam ali qua- míl,tlll, na qual o Prefeito

seguida refugiar-se em sua
rre engenh.elr0 e constat�u tro operaçõee (não labe Mdbicipa UiOU as classes

mansão cheirosa à côres que nada ainda estava feito ainda que, de 11, tirando conservaderas como bo

da edilidade. e, procurando o Prefeito, 7, fica 4: e que 4 centra necos para ali seus Io-
Difundia-se entre a po- s?ube que não estava. �a 7 nada podem, no regime guetss e i n t e r e s s e 6

puleção com argumenros Cidade, mas que se dizta do vence pela maioria). contra-feitos.

de sarg�ta, de que a ban- es�ava no Mac�quinho Um moço de "recadinhcs" QU9 culpa tem a bsn-
· cada da O.D.N. iria' votar CUidando dos seus mteres foi para a aseistência, cada da UDN se t!lxilte

comre o projeto dt} cons ses
..
O D.epartamento iria instruir�sQ com o hom.m o desinteresse entt'" os

nução da nova ponte. E prOVIdenCIar o levantamen· que dá a "corda" aos edilil vereadores do govêrnf),
enfeiraram a florida idéia, to .da obro. do got'êrno, e êite plildiu 110 trato da coisa públiaa.
brotada de nm beslunto O assqnto (reparem) foi 8 leitura de uma ata alra- O que dave fazer .' U,DN
sem a hfgiene menlal. O dado a publiCidade neste zada. Iria deefazer a 16 nreadores faltam a

."slogan" era de que êles �emanário, em ediçiio do coiSa! t&da. Mali qual. mais de 5 Seil!ÕS9 segui
(da UDN) eram do contra. dia 3 de março de 1962. Ainda desta �ez se .iu das, vereadores da ban

De nada mais lembraram. Já no dia 12,. nove dias ali inter'il�seir.1i intenções cada que apóiam o Pu-

· Não lembraram a Lei n. após a deDúncia das pro. do Prefeito,- que 6ra man- feito. Que providências
45, votada pelti unanimida- vidências da bancada ude� dava dizer pejo Pre51identA dS'fem os yereadore. ude

de, em tempo record, para niSlll em favor ·de Jaraguá que o dinheiro dos �erea- Distas tomar para impe
atender ao 'capricho do sr. do Sul, o Prefeito sentiu- dores &Ilava na lililcretaria dir que 61:'a um, 6ra outro

Pfefeito é que, ap�sar de se ferido na SUd vaidade, e o que en d�iJmentido vereador ,contrafeito, da

sancionada e sacramenta- porque estava sendo des- pelo �9re8�or V i t 6 r i o
I
bancada do govêrno clsixa

da desde Agôsto, não bancado, deixava de ser Lazzarls, dIzendo que a de aparecer, para não

conseguiu o magnífico edil de sua paternidade 'a ini- coisa ainda allava na pOelsibilitar número e,

elaborar o convênio. da ciativa da construção da Pref.itul'8, mas ue a auim lograr, hCi a pr88-
, ponte, muito menos colo- ponte: Iniciativa da UDN Tlloul'aria eltava autol'i- são que fazem ao Prefeito,

car na barranca· do rio é que não valia. Teria que
uda:'l fazer o pagamen·to. o reoebimento de gene

uma barra de ferro ou um vingar d sua autoridade. Na verdade nada tinha rosai recompensai, atra'

saco de cimenlo. Não con- Arquitetou o deselegante, sido feito. Era feito par8 .és de (uoras de tôda a

vinha,' porque denunciaria o depr.imente plano,2indlt
a incúria (idministrativa. que fÔJ89 pltra arrebli-

',Po�que mostrava o insu- nhar tôda a Jaraguá do
·cesso admini:!>tralivo. 7 me- Sul, para saciar a SlUa

ses inoperanles. 7 mêse� vaidade ferida. O reilul-
Subscrição de Ações

�ue ainda estavam longe tado foi o que se iiu. PETRÓLEO BRASILEIRO S. A. - f'ETRO-
äos preparativos eleilorai-s. Apesar do aparato pora BRÁS - aviaa que, a partir de 2 de abril até
Em Agôsto de 19/61 não impressionar, o que se 30 de junho vindouro, efetuará, ·nesta. cidade,
interessava. loreressélva, constatou foi o de volta- por intermédio do lUNCO IND. B COM. OB SANTA

agora, em março de 1962.' rem CI homens sérios de CATARINA S/A. -. I N C O, a subscrição pública de

O "8 log a n" era d� caJ:leçli baixa, enquanto suas ações preferenciais. .

que êles (da UDN) e�élm que os cupinehas saiam A referida subscrição' é fa,cuItada a todos
do contra. De nada mais com um soi'rillo amarelo, os interessados, desde que se observem as
lembraram. Porque falta a por constatarem. que a d·

-

b 1
indispensável higiene m'en- bancaaa O'overnilta é, de

con lçoes esta e .acida.s no artigo 18 da ·Lei

\
I!!o no. 2.004, de 3 d,e outubro de 1953:

· tal. Não lembraram, por fáto, muito fraquinha,' i
.

Queiram ou não queiram
exemplo,.o papel'edificante para' se apresentar à COIl-

• I
O �_"..(or das ações subscrita� deverá ser

os cupinchas desastrados,
dos

-

vereadores da UDN, sideração das classes con-· lDt�gralmente realizado, no ato da subscriçíio, desde já está assegurada
dirigindo um memorial aos iiervadoras, tendo-se o eIll dinheiro ou em obrigações ao portador \

a participação desinteres-

deputados federai;j Laura cuidado de fazer honro,:, Q(')m os cupões de jur08 de nOs. 16 ti seguintes. sada da UDN � de seus

Carneiro de Loyola e An- WH/
Jaraguá do Sul" 27 de março de 1962_ vereadores na construção

,

tonto Carlos Konder Ueis, âe que =-- -----------------= d" ponte e o seu apoio
sol1cítilndo a ißterv�nção

.--:-::__..,.._�-....I""'"'----...,..-"""':�---_-------..::..:;....--=------.---------
do g.overno federal, no

� I I �
_.....-------'-

case, face ao desintere!\se QUARTA,FEIR.A Noyos Níveis de
dos governos municipal '"

:O���:�d������f.%�r:�� Sens..ei�Dal
.

êncontpo de Li,dep8$ 1_" I

Salário-Mínimo
trar o insuces!o adminis- QUADR ALFREDO KRAUSE T

' BRA ruA - Na Câmarà o

triltivo. Lembraram·que os. A. -- orneid Pres.. ((Or:lT)ir. BezzerraD deputado Cleme,ns Sampaio

eficientes deputados que' F'
(PTB-Bahia) anunciou já tem

.

t b' 1 d S 1
- mão o esboço de um projeto

integram a bapcada ude- U e o e a ao - às .20 horas ,"\ I
de lei, determinando a eleva-

Dista na Câmara Federal, ,
.

,
. I

. çlio dos atuais niveis de salâ-

10grlJhufJ imediato êxito. C. A. BAEPENDI Líder (Jaraguá) X AMERICA F. C. - Vice-Líder (Joinville) r�i��:����R�r�o o� �:�!=
·unto de urq outro udenista, lhadores das empresas priva-
o Ministro de Viação e A. A. B. B. -. V\ice�Líde; (Jaraguá) X S.• C. CRUZEIR.O DO SUL �- 30. colo�ado (JOinvi'lIe) das, aumento êsse de 60%.

ras Públicp'8, Cél. Vir- Regulamentará, ainda, o

gi), Tãv<>ra. Face às pon-
\ projeto, o pagamentó salarial.

deráve'ris l'aZ,ões aprese,n- CO'mpareça salO'nistica e prestigie O' nossO' �sPO'rte am:adO'r Não perlÍlitindo que nenhum

rad
.

o t d f t a
trabalhador receba im{!ol'tân-

as� l;n s ran O o ogr -

,__----:�----�__--�----....,.--..;....! ela inferiQl' ao minimo Ilegal.

\

Prefeito ferido em sua vaidade convoca classes' conservadoras para assístir sessão da Câmara
A�é agora 'não demonstro.u o "porque" de 7 vereadores não lograrem aprovação de projeto de
lei contra 4 Decepcionados os que foram ao Legislative Jaraguaense porque não viram o

que o Prefeito afirmou - Os vereadores recebem jetons atrazados

série. Os verdadeiros ini
migos da ponte "Abdon
Batista" se I3jlpelham nes

sas jogadas.
Compreendendo as \18r

dades nüas e .crüas, ditas
pelos vereadores da UDN
em plenário, é que deu
a alguns membros das
classes conservadoras essa
frase, ao deixarem desi
ludidos, a Câmara MUDi
cipal : "E!!II!Ul êle não me

"atraíunca".
A bancada da UDN

pOde provar que 0& seus

vereadores
.

sempre com"

pareceram às sessões.
Oi! vereadores da situa
eão não o podem. E daí
o traeasso do sr. Prefeito
que, agora, querem atri
buir ·à bancada da UDN.
Mas a evidência dOI Iâtoa
demonstra quais os Te�

readores que são centra
o projeto da ponta. Houve,
mesmo quem legantass8
a suspeita de Que tudo
não passa' de manobra
dOE; homem do govirno,
que querem, antas, fundar
uma sociedade comercial,
que irá fornecer os mate
riais de construção da
ponte, em franco detri
mento dos Elitabelecimen
tos iá exilltentes nesta

praça. E não "amol ao

cúmulo de admitir que
isso seja m�rmelada.
Uma nova campanha pOj
lítica eSlá às portas. Deus
queira que não sejamos
mdis uma vez engaDados
em DOSSOS' bons propósi
tos_
A ponte, a nova ponte

" bdon Batista", agora,
está em boas mãos. De
um lado os governos Mu·
nicipal e Esfadual. De ou'

tro, si sábia� medidas fo
rem tomadas, o auxilio

I preciso,
do governo fede

ral. Desaparece, assim, a

eterna briga para saber a

quem compete construir
a ponIe: si o Município,
que não pode ou o Estado,
que custo a se decidir

(Desde Agosto de 1961)
em fazé-Ia.

por todos os camlnhos
tortuosos que ainda tem
a seguir.
Pode a UDN e os seus

vereadores não serem con

vidados para a inaugura
ção. Não faz' mal. Basta
a conctêncía do 'dever
cumprido. Eis a maior
recompensa que uma vai
dade ferida em seu delirio
não sabe compreender.
Pobre Jaraguá, por' 'onde
caminhas!
P. S.: O pegamento do

leton etrazado dos veres

dOt2S deu-se na 2a• feira
última. Até que enfim o

Prefeito criou juizo. Mas,
antes' dos vereadores, de
veriam. ser pagos os or

denados de funci-onários
e operanos, que tem a

receber o mês de Março.

PETR'OBRAS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"

CllftRflO DO POUO
"

(fundação: firtur müller - 1919)

Emprêsa Jornalística
"Correio do Povo" Ltda.

- 1961 -

Díretor :
Eugênio Vitor Schmõck�1

ASSINATlIRA :

"aual • • • • CrS 350,00
Semestral .' • .,CrS 180,00
Avulso ...

:_: Cr� l�,DO. _ O sr. B e r n a r do

I
BNDBReço : Grubba Ir. ;,,'

I

Caixa Postai 19 �
- a sra. Adelia Pradi;

f\venida Mal. Deodoro, 210 - a srta. Meltra Fiedler,
Jaragua do Sul - S. Catarina . em Estrada Schroeder;

- o garotinho Warildo,
Proibição I

filho do sr. João Weiler,
,

·residente em leraguêztnho;
Proibo terminantemente

I
- a sre. Olga Wacker-

a entreda de pessôes sem hage, eapôse da sr. Adolfo
minha autorização em Wackerhage, residente em
minha propriedade, situa- Barra do Rio Cerro;
do em Guamiranga, mu- - o sr� João Linhares
nicipio de Guaremlrlm, de Medeiros, residente em
afim de caçar 'e causar Iolnville :

.

outros danos; não me res- - a sra. Erlca Harbs
ponsabilizo pelo que possa Karsten, es pôs a do sr.

oeorrerao s infratores des- Alwino Karsten;
ta proibição. - a garotinha Roselene,

Ass• .Felix Bernandes filha do sr. Gunter Raeder,
-------._ residente em Corupä,

Proíbíçdo Fazem anos hoie:
Nos abaixo assinados - O sr. Paulo Wunder-

proibimos terminante- lich, nesta cidade;
mente a entrada de pes- - a sra. Nair Airoso
soas em nosso terreno Lescowicz, residente ·em

situado em Rio Cerro II, Jaraguá 84;
Tifa RH>. Preto II, afim I

- a sra. Ianny L. Me
de Caçar, tirar cipós e neghin Pereira;
causar outros danos, não - o sr. Harry Buch-
nós responsabilizamos mann, nesta cidade;
pelo que possa ocorrer. - o sr. Bortolo ôcarpin,

BUGO SPIBSS residente em Corupá;
ERICB SPliSS -; a sra.l}rsula ôchwertz

Henn, esposa do sr. Ge---�---------�
raldo Henn, nesta cidade.

Vende-se
t,

ú::::::::::::::=:::::-.::::::::::s::::::=:::::::::o:::::::::�::::::=c:::::::::::'-::-':::::::-I'::::::l:::A::�::::::::::::;:::I:::::::::::::S::::::::::::::::=:::::::::c:::::::::::;;� Ind .. e Com. Leopoldo João Grubba S. A.
"-$- .. -$- II AssembléiaGeral Ordinária
!! . II E d i t a I de C o n v o c a c ã o��::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::: J :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::9 Pelo presente edital ficam os senhores ectonts-

do sr. Guilherme Moeller, tas desta �o�i.edtJ�e, co�vidados pa�i! a assembléia
nesta cidade' geral ?rdrnarli! a realizar-se no dia 28 de abril de
_ o sr. Ca�rano Ribeiro; 1.9(12, as .qu�torze (14) horas, em sua sêde social, á

.

_ o sr. Paschalino Za- rua �enJamlD,C.onstant �. 328, nesta cidade de
pelle, residente em Itapo- Jaragua do Sul, a firn de deliberarem sôbre a seguinte
cuztnho, ORDEM DO DIA

D' 19
. 1.) - Exame, discussão e' aprovação do balanço'la :

geral, conta de lucros e perdas, #Jlelatório da diretoria
- O sr. Luiz da Silva, e parecer do conselho fiscal do. exercício de 1961·

resido em Massaranduba; 2.) - Eleição dos membros do conselho fiscai
_ o er. Rudolfo Reck, e suplentes pera o exercicio de 1962;

resido em ltepocuzlnho ; 3) - Diversos, assuntos de lnterêsse social.
,_ 'a sra. Relinde Mahnke l . A V I SO: - Acfiam-se à disposição dos senho-

Marschall, espôsa do sr. res acionistas, no escritório da séde social, os do
Herbert Paulo Luiz Mar- cumentos à que se refére o art. 99, do decreto lei
schall, nesta cidade. n. 2.627 de 26 de setembro de 1940. �

I Jaraguá do Sul, 9 de fevereiro de 1962.
LEOPOLDO JOÃO GIfuBBA - Dir. Presidente

- o jovem Eurico Herbe;
- a srra. Cirley Maria

Gesser, filha do sr. Augusto
Gesser, residente em Con ..

córdia;
,

- o garotinho.Moacir
Marcio, filho do 'sr. Walter
Lawin, resídente em Nereu
Ramos.

Dia 20:

Aniversériõs

TRA·NSCOR'RERAM:
Dia 13:

Dia 17:

- O sr. Carlos Hafer
mann Nero;
- o jovem R e n a I o

Angelo;
- ci sra. Rosalia De

marchi Fodi, espôse do
sr. André Fodi, restdente
em Rio Molha.

Dia 18:'
O sr. Adão Maba;

- a sra. Wanda, espôsa

- O sr. Alfredo Keiser,
nesta cidade;
- a 'garotinha Marilia

Hafemann, filha do sr.

Henrique Hafemann.
Alberto Bauer· S. A. Ind. e Com.

Assembléia Geral Ordinaria

Declaração
Edital de Convocação

A V I S O Pelo presente ficam convidados os srs. acío-
.

I nistas desta sociedade a comparecerem a Assem-
foi schado sábado últi- bléía Geral Ordínaria, a realizar-se na séde social,

mo, dia 7, uma bicicleta

I
á Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 739, em

v! homem, côr azul, marca Jaraguá do Sul, às 15 horas, do día 28 de abril,
"Centrum". O proprietário, afim de d e l i b e r a r e m sobre a seguinte
mediante comprovante po- O.R DEM. DO D I A:
derá procurá-Ia no prazo
de 30 dies, na residência
do sr. Carlos Zenke.

Três Rios do Sul
Jaraguá do Sul

Pela presente, tendo em

visra as palavras desairo
sas proferidas pela srta.
Lourdere Fuzile, declaro
a bem da verdade que o

sr. João Rodrigues dos
Santos, é pessöe slncere
e de bôa rnoral, nada ha
vendo que o pudesse de
sabonar até a presente
data. c::::;:::.c:::::;::.c::::::::a_c:::::>c::::=c::::::::.'

Corupá, 2 de abril de 1962 .:MUD A 5

PEÇAM CATALOGO
ILUSTRADO

Fa'2em anos amanhã: Vende-se

Wa/c/emiro Heuk
Frutiferas e Ornamentais

Uma Propriedade com
uma c a a a de Material
situada em Corupá, com
diversas arvores fruti
feras, p o r p r e ç o de
Ocasião.
- - Dem a i s informações
com o sr. Pedro Paulo
Ramos, na Estação Fer·
roviária de Corupá.

- A sra. VVd. Jorgetla
Matlar, nesta cidi'de.

Uma casa comercial e

residencial, situada à Rua
Joinvflle, esquina Av. Dr.
Nereu Ramos, em São

- A sra. Brunilde Mrel- Francisco do Sul, com

ler Diener, residente em ótima freguezia, e residên
São Bento do Sul; cia com tôdas as depen
- o jovem Eugênio, I dências. Vêr e tratar DO

filho do sr. Eugênio Wolf; local.

Dia 16:

I

Município
LEI

de

nr.

Corupá
83'

a) - Aprovação do balanço e contas do -exer-
cício de 1961;

.

b) - Eleição do Conselho Fiscal para o exer
cicio de 1962;

c) - Assuntos de Interesse da sociedade.
.

ALBERTO BAUER - Presidente
Achem-se à disposição dos srs. acionistas, os

documentos a que se refére o art. 99, do Decreto
Lei n. 2627, de 26/9/40.

VENDE-SE
Dois tratores, sendo 1 de esteira, com

7.500 kilos marca Hanamarck, em perfeito
estado, e outro marca Fardaon - Major de
pneus, com máquina retificada, tudo em bom
estado de conservação, por preço de ocasi�o.
Demais informações com o sr. Waldo Krutzsch,
Três RiQS do Norte - Jaraguá do Sul - S C.( .1

Orça a Receita e Fixa a Despêsa do Município de Corupá, para o exercício de 1962
"

Laranjeiras, Pecegueiros,
KakiseiroB, Macieiras, Ja
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias, Ooni�
feras, Palmeiras, etc., etc.

I

Leopoldo Seidel
"I

,
- CORUPA �

�""",,,c:::::;:.c::::::=:=:::=

O Senhor WILLY GERMANO GESSNER, Prefeito Municipal de Corupá, no upo de suas atribuições:
Faço saber a todos 08 habitantes dêste Município, que a Câmara Municipal votou e� eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1°. - A RECEITA GERAL do Município de Corupá, para o exercício de 1962 é orçada em Cr$ 6.656.000,00,

arrecadada de acôrdo oom a legislação em .igôr em obediência à seguinte classificação:a qual será

C6digo
.

Geral

0111
O 12 1
O 13 3

. O 14 3
O 15 3
O 16 1

., 16 2
O 27 4

1112
1 11

..
4:

1 12 4
1 13 4:
1 14 4

4 12' O
,4: 13 O
4 14, O
4 15· O
4: 16 g

6 12 O
6 17. O
6 18 O
6 ·1,9 O

DESIGNAÇÃO DA RECEITA

a) IM POS TOS
Impôsto s/ pro riedada territorial urbana e rural
Impõsto Predial
Impôsto de Licença
Impôsto 8/ IndúlltriaB e Profissões
Impôsto s/ Jogos e Diversões
Impôsto s/ Transmissão de Propriedade imobiliária

.

SUB incorporação ao capital da sociedade
Impôsto si Exploração Agrícola: e Industrial
Impôsto s/ Produção Agrícola e Industrial

b) T A X A S
Taxa Rodoviária
Taxa de Expediente
Taxa .pe Emolumentos
Taxa de· Fi,BcaJisação e Seniços Diversos
Taxa do Calçamento

c) R E C E I TAS D I V B R S A S
Receita de Clemitérios

.

-

Quota de'Fundo Rodoviário
.

Qaota do Art. 15, § 4. da Constituição Federal
Quota do Art. 15, § 5. da ConstUuição Federal
Quota dO' Art. 20, da Constituição Faderal

d) RECEITA EXTRAORDINÁRIA
Cobrança da Dívitta Ativa
Sêlo Municipal

'

Multai
E,entuais

TOTAL GERAL DA RECBITA

"Inter-Vivos" e

\.

CR$
/

Efetiva

161.000,00
300.000,00
800.000,00
900.000,00
20.000,00

100.000,00
250.000,00
100.000,00

100.000,00 '

10.000,00
20.000,00
60.000,00
100.000,00

20.000,00
200.000,00

1.400.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

30.000,00
60.000,00
20.000,00
5.000,00

Mutações
Patrimoniais TOTAL

2.631.000,00

290.000,00

,

. 3.620.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Ind. de Calçados Gosch' Irmãos S.A. Ind. e Com. Leopoldo João Grubba S. A.
Assembléia Geral Ordínaría ' JARAGUA DO SUL ' '- , SANTA CATARINA

Edital de Convocação RELATÓRIO DA DIRETORIA
Pelo presenta fjcam convidados 08 eenhores Senhores Acionionistas; Em cumprimento aos

enhores Acionistas: sctonístee a comparecerem a assembléia geral dispositivos legais e estatutãrios, temos a grata sa-
,

Atendendo às determlnações estatutárias e pree- ordinária a nalizar-se no dia 30 de abril de 1162. tisfaçio' de submeter ao .0880 exame .. deliberação
crições legais, cumpre à esta diretoria apresentar-vos as nove hora.s Dt!I. séde sceísl, afim de deliberarem o balanço geral, conta de lucros e perdaa 'e demais
os documentos reíerentés ao exercício encerrado em sobre a 8eg�IDt.. ORDEM DO DIA:

• atos relativos ao exercício social encerrado em 31
�O de Dezembro de 1961: a demonstração do A1;IVO .

a) - Dl8eu8�io .. aprovação d� .balanço e de dezembro de 1961 e o parecer do Oonselho Fis
e PASSIVO, demonstração da conta de LUOROS E mais d,ooumen.to� reterentes ao e�erClclO de 1961. cal, documentos ê8sei que bem demonstram a si-
PERDAS e o parecer do CONSELHO FISCAL. b) - ElelQ80 do Oonselha Flse �; tuação econômica � financeira de nossa sociedade.

Pelo estudo destes documentos, podels verificar c) - Assuntos de Interesse Soêíal. Permaneceremos à disposição dos aenhores
a situação desta sociedade, que se apresenta sólida, Jaraguá do Sul, 15 de março de 1162. acionistas' Da 1l8de social, para qualquer esclareci-
sendo o resultado do .exereícío settsterérto, permitindo WALIIR e'SCB - dtol'. eom9l'dll mento que julgarem neceasãríos.
a distribuição de dividendos compensador. BIRTA QOSeR - dir. TéeDiea Jaraguä do .Sul, 9 de fevereiro de 1962 ..

Este, senhoree acionistas, é o relalóri.o com que Achem-se 8 diapoliç&o dOll senherel acioni,-, Leopoldo João Grubba - Dir. Presidente
vos apresentamos oe documentos do exercícto de 196t, tas no escritório de.ta 1I0eiedade, os doeumentos Edith Hardt Grubba - Dir. Garanta
os quais serão submetidos à vo sa apreciação ne I a que se refére o art. 99, do Decreto-Lei n. 2821 Alvaro, Hering - Dir. Gerente
próxima assembléia ordlnérle. de 26 de setembro de t 940. Balanço Geral encerrado em 31 de dez. de 1961

Jaraguá do Sul,' 9 de Janeiro de t 962,

\ WALTeR GOSCH, Diretor Comercial r:::.-:::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::-_
...

::::::::::::=ICI:::::::::::'-:::::::::::::::l IDlobUizado:
A T I V O

BALANÇO GERAL, encerrado em 30-12-61 II (LIMAX VITORIA ti Móveis, Contratos Imobiliários, Má-

H
/

II quinas e Iustalações, Móveis e Utensi-

I b'l' cl
Ativo

:1 ,

..!5S!> /.......-.c:r_, II Iios e Veíoulolil,
. m. III'" b 7--�· ii DI 1 I

I
_.

B 'f' I' ii 9 5' li 1(H'd 1960 II
SpOD Je :

movers e en ettorles, moveis e
ii , piS - po CO I O·

II Oaixa 9 Bancos
Benfeitorias c/ Reavaliação 1.124.509,60 n li 8...-11 1

ii
'

li ...uzave :

fslävel
!!.I,.

lOT H 11 SO N N E N H O H l

� Titulos à Receber, Devedores Disersos,
Móveís e Llrenstlios, Móveis e Utensflios Av, .."dllI ...4".4. h_ta, 84,11 M S
F I I

.

M" A
' . Lltensf 1'.·1 !AlARÁ 10 SUL EIl, 4, SI•• C.torl.. fi'

ercadorias, acarias, Participações, Em-
i ia 1, aqumas e cessonos, tenet-

...:,! I"!' préstimo
Lei e Petrobrás 5.120.146,60

Iios Diversos, Veículos e Semoventes, Compensação:
Marcas e Parentes 3,092.352,60 ii li Ações Oauciopadas
::>arti��,�:����eS(BanCo Caterínense) 5.000,00 �'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::-..:::=::::::::::::::::::;=:::::::::::::::::::::::::s:::P

Rillizível • �::::::::;:�::::::::::::=::..::::::=:::=::::::::::::�=::::::�:::::::::::::::::::::::::-.:�U PAS S I V O
Invenrérlos, lnventérlos Filial 1, Coutas '1

Dl lERiCE lKA1U1FMLANN II Ifã I' 1

PCo·o��eonste�is�a�:,ré���p�r;�a��:(:1 'E��: II· li OaPiOta�� ����os de Reserva e Provisões 5.410.328,60
ii MÊDI�O CIBURGIAO ii' Exlglnl:

nômico, Devedores Dor Títulos, Depósito' fi I! Titulas Descontados, Oredores Di-
pl Aumento de Capital 14.130.475,70 F d 1 F ld d d M di dU'ii orma o pe as acu a es e e rema as mver- li versos e Dividendo

Valores Trlnsltórios ii sidades de Colônia (Alemanha) e Pôrto Alegre II Compensação:
Seguros - Prêmios Suspensos 8.74<4,60 ii II Caução da .Diretoria

Dis.gnivel . ii CIRUROIA - SBNHOlilAS - PARTOS - CRIANÇAS B II!Caixa 'Matriz, Banco do Brasil cl Depósitos 79.148,80 ii CLINICA OERAL r
Contas �e COllpenslçio II I!

Ações em Caução 38,000,00 H LOllga prátiea em I.spitals l.ropßus li
t9678.231,30 ii Consultório e residência: H

:! Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 n
ii u
U "
n

CONSULTAS: li
ii !!
n Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas ii
ii It

8 88� "1:62 "1:0 !i Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/:: horas ii
• (},O ,U ii !!

ii Atend. chamadoa tambem à Noite li
�::::::�=:::::==::=::::::::=:::::::::::===::::::::::::::::::::::-:::::.::d)

Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 1961.

LeopoldO João Grubba - Dir. Presidente
Edi\h Hardt Grubba - Dir. Gerente
Alvaro Hering - Dir. Gerente
Sérgio Thollisen - Oontador reg. ORO.
SC. n. 0301 e DEO. n. 50.781

PARECER DO CONSELHO FISCAL
OS membros do Oonselho Fiscal da -Indústria,

e Oomércio Leopoldo João Grubba S. A., tendo pro'
cedido a 'ierificação dos livros, balanço geral, conta
de lucros e perdas e demais doeu'mentos referentes
ao exercicio social �ncerrado em 31 de dezembro
dt! 1961, constataram a iua exatidão e conformidade,
pelo que recomendam sua aprovação pela assem

bléia geral ordinária à· realizar-se dia 28 de abril
de 1962.

Jaraguá do Sul, 9 de fevereiro de 1962.

OOTAOILIO PEDRO RAMOS, comerciário
SÉRGIO THOMSEN, .oontador
LORENO MAROATTO, contador

rF;;::::::::::·;===::::::=.:....;===::::-.:=====::::::'�
ii I••••C'. "se.'I.·· n
ii II
II H
ii - JARAGUÁ DO SUL -- II
ii II
li I!

!! Medieamentos 8 Perfumarias U
li Simbolo de Hone5itidade ii

Oonsultório - Rua PNII. Epiti<iio Pessoa li 'Confiança e Preiten ii
Das 9·12 e das Ui-18 horas. - Fone, 384. II -: !!

C lIIt. 39153 1õ.83 90 \ ll\ A que melhor lhe atende !t
r." . .u·, ..

I

- d .

e pelos menorelJ preços li
Jaraguá do Sul, l;0 de Dezembro de 1961. perfeita ordem, manifestam favoràvelmente ao critériq, \6:::::::::::::::::=: =;::::::::===:::::1-....,=::::::::::0

BUOÊNIO VITOR SCHMÖCKBL, Cont. CRC-SG adotado, 'por entenderem que ó mesmo consulta os

1.605 - DEG 51.08:\ -. Escritó io_ �C 0048 interesses sociais. , .

> Pare'c... do Conselho F1·scal
14 E; cons�quentementej êste conselho é de parecer

• que as contas e documentos apreciados sejam apro-
Os' abaixo assinados, membros do Conselho vados pela assembléia geral ordinár.ia· dos senhores

Fiscal d� sociedaQ,e anônima "Indústria dt Cdlçados acionistas.
Gosch irmãos S.A.", tendo examinado detidamente o jariJguá do Sul, 9 de janeiro d� 19,92.
balanço geral, demonstração da conta de Lucros e . THBRBZITA ROBDBR

I

Perdas, relatório da Diretoria e demais contiJS re fe-
,

" LotHAR SONNBNHOHL

rentes ao exercício de 1961, encontrando ludo em
I,'

BDMUNDO SPLITTBR

Indústri'a de Calçados
Gosch' Irmãos S.A.

Relatório da Diretoria

Passivo

OIRURGIA DO ESTOMAGO
VIAS BILIARES, INTESTINOS.

CJRURGIA DE SEN:ß:ORAS.'
Diagnóstico Prlclee .0 Cllcer 1111 senhoras

liD Exigivel
Capital Matriz. Capitel Filial 1, Fundo
de Resen;a Legal, Fundo de Reserva
Especial, Fundo pl Depreciações, Fundo

pI Devedores Duvidosos
Exilílel

Bancos cl Garantldas, C/C Diretores,
C/C Repres�ntanles,' C/C Diversos,
Contas Transitórias, G r a t i f i c a C õ e s a

Pagar, Dividendos a Pagar, Títulos "

Pagßr 10,756.869,00
Conlas di COII�enslçio

Cé(ução diJ Direloria, Caução dos Re

presenlantes ,
.

Dr. Waldemiro Mazurechen
t:::A8A DE SAUD�

Rua Prelidsota Epitáeio PltiSÔa N°. 704

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
CIÍDlca geral médico - CIrurgia de adultos e crianças
- Partof . Diathermi-_ Ondas curtas e Ultra-curtas
- lndutotermia - Bisluri-détrico - Plectro-cauterização I

- Riios Intra-vermelhos e azuis.

38.000,00
19.678,2öl,30

WALTBR GOSCH, Diretor Comercial
BUGÊNIO VITOR SCHMÖCK�L, Conl. C.R.C.S.C.
n. 1.605 D.E,C, n. 51.083

-

Demonstração da conta de LUCROS E PERDAS _---.------------___"
em 30 de Dezembro de 1961

!

Dr. FraDciseo A_IoBio Piedone
Débito :M:�DICO

Cirurgia Geral de adultgs e crianças - CU
nica Geral - Partos - Operações -

Molélltias de Senhoras e Homens.

Espec/alis.a em 4oenç_s de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

(Clara Hrui!chka), d�fI 9 as 12 hs. HOSPITAL

IJ:ESÚS DE NAZARÉ das 15 88 18 hs.
co H.upA - !!!I.A.N�A CATA::R_XNA.

Compras. Compras Filial 1, Mercadoriils Tl:ansferidas
da Matriz, Impôsto de Consumo, Impôslo M�rcantil.
Fretes Oarretos; Fôrça e Luz, Sa,lários e Ordenados,
Seguros Acidentes .do Trdbalho, Outras Despezas de

Fabricação, Comissões Dispendidas, Impôsto Mer�
cantil Filidl L Ordenados Filial 1, Alugueis Filial' t.
Luz e Telefone: putras De�pezas Filial 1, j)revidência
Social Filial t. Impostos filial 11 Honorários Admi

nislração, Honorários Conselho Fiscal, Ordenados

Fuocionárips, Previdência, Social. Seguros, Publici
dad�. Material de Expediente, Cons�rvação e Limpesa,
Substituições e Conse�t08, Combusrívéis, Impostos e :-----....",""""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.'''',''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''!!'!!!!!!!''''''''''''''''''''-�
Taxas, Telefone Selos Telegramas, Despesas Bancá->

rias, Donativos, Outras Despesas Administração,
Veículos cl Custeio, Juros DisPFndid�s, Descontos
Dispendid05, Fundo pj Devedores DUVIdosos, Fundo
de Depreciações, Fundo de Reserva Legal, Fundo de

R�serva Especial, Gratificações a Pagar,
Dividendos a Paga.r

'

Cr$ 39.753.583,90

Crédito

Fundo pl Devedores Duvidosos, juros Auferidos,
Descontos Auferidos, Outros l2esultados, Vendas,
MercadoriiJs Transferidas pl Filiais: Venäas Filial 1,
Inventários, Inventários Filial 1

Dr. ferRando H. iprinamlnn

..
,

3.721.761,60

, ,

828.202,60

50,000,00
--_

9.72E'-110.80

4.259.782,20

50.000,00
9,720.110,80

Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 1961.

Leopoldo João Grubba - Dir. Presidente
Edith Hardt Grubba - Dir.r Gerente
Alvaro Hering - Dir. Gerente
Sérgio Thomsen - Contador reg. ORO.
SO. n. 0301 e DEO. n. 50.781

Demonstração da conta de "Lucros e Perdas"
encerrada em 31 de dezembro de 1961

DÉBITO

Despesas Gerais, Comissões Fretes,
Despêsas Bancáriu, Seguros, Juros
e Descontos, Impóstos e Sêlos, Salá
rios, Pro-Labore, Gratificações, Fun
dos de Reserva, Pro,isõ9S. e Dividendo

CRÉDiTO
11.635,030.60

Mercadorias, Aluguéis' e Rendas
Diver'Sas 11.635,030.60

DBP.!??:ii���§�-:l
fotografillii em Geral fotocopias lIe DocumentfIS

-Ifilmes e Material foto - Aparelhos e Aceesórios '

A
.

p.dido. ot." a doaic:iJio • tambem
"

.m lo-::a1idCld.••�. '

"'-

--- -�----�---------
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.

O Doutor Ayres
:

Gama Ferreira de Mello, Juiz
'de Direito dà Comarca de Jaréiguá do Sul, Estado
de Santa Catarina, Brasil, na forma da leí, etc .. ,'

, FAZ'. SABBR aos que o presente edltel virem
ou dêle conhecimento tiverem, que pur parte de
aARCl,. CORRÊA DA SILVA, por intermédio de seu

pezarosemente comunica o' seu .peesamentobastante procurador, advogado dr .. Reinoldo Murara. 'I ocorrido em 25 de mareo de 1962 com a idadelhe foi dirigida a petição do teôr âeguinte: "Exmo.
de 77 enos. ISr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul.

Agradecem a todos os p,.arentes, 'amigos' Imobilizado:DARCI CORRÊA DA SILVA, brasileiro, hoteleiro,
e conhecidos que acompanharam, o falecido Imóveis, Oonstruções ecasado residente e domiciliado nesta cidade � Rua
até a sua última morada,' e em especial ao Benfeitorias'Mar. D�odoro da' Fonseca, 'através de seu bastante Eslatel:

.

Revdo. Pastor Gehring. pelas cónfortadoras

I
Procurador, advogado adiante assinado, inscrito na

é Máquinas e Instalações,b palavras proferidas no lar .. e. no cemlt rio. . .

V i 1O.A.B., seção do Estado de Santa Catarina, so nO.
\ Móveis e Utensílios e cu os,

'

915, com escritório à Av. Mal. Deodoro 215, nesta 'A Femllie Enlutefle Marcas e Patentescidade, vem com todo o eceremenro e devido respeito _ Retllzavel a Curlo e Longo Prazo:
,

r à presença de V. Exa., pera expôr e requerer nas
Adicional Lei n. 1474, Capitalização,rêrmos do arr. 720 e seguintes do C.P.C., a presente centra terceiros que venham 'adquirir' os bens de Almoxarifado; participações, De-

.

NOTIFICAÇÃO JUDICIAL por mandado a ser expe- propriedade do suplicado e sua mulher, e éI não alie- v.edores Produtosdido ao Sr. EWALDO. BENTHIEN, comerciante e
narem ou onerarem êsses bens. Após cumpridas as BiSponlyel:sua mulher de prendas domésticas, brasileiros, cese- formalidades legais, sejam os euros entregues ao Banco do Brasil SIA, Banmércíodos, resid�nte� e, domiciliados à Barra, do �io Cêrro, suplicante, independentemente de rrasledo. Nestes Vinculada e Banmércio Disposição'. nest,: fV!UßlcípIO .e Co�arca! e �ara c<?nheclmento de Têrrnos p, Deferimento. (sôbre estampilhas estaduais C�ixaterceiros, deterfninar a publicação na Imprensa local, no valo" de Cr$ �2 00 devidamente inutilizadas o Valores lranailórios:semanário "Correio do Povo" e Diário da Justiça do seguint�): Jaraguá 'de: Sul, 22 de março de 1962. Impostos} CombustíveisBsté!do de Santa C.atarina, pelos fatos que passa a pp. (a) Reinoldo Murara".

'

é Lubrificantes, Segurosexpor: Que o supltcado EWALDO BENTHIBN! ,e� DESPACHO: Defiro o pedido constante da Clalas de Compellsaçáo: •data de 25 de fevere!ro 'do ano e� curso,. ao �JrJgJr inicial. Notifique-se, por mandado, o Sr. Bwaldo Ações em Caução, Cobrançae mano.brar_ sua cemionete Mar�a l�ternaclOnal, ano Benrhlen e, por eáital, a ser publicado no "Diário da Caucionadad� ,fa,bncaçao, 1 �48, - no l�cal. RIO Cerro II, neste Mu
. Iustlçe" e jornal "Correio do Povo", tocai, a terceirosmcipro, no pateo. do salão RIS�OW, deu �ausa a graves ínteressedos. Ern 24/3/62. (a) Ayres Gama Ferreiraferimentos, ao filho' do SUJ�hc�lDte AO Jovem. HÉ�IO de Mello,. Juiz de Direito.C�RRÊA. Que em conseq.uencla d,:sses ferll1�e�tQs, Pelo que pessou-se o presente e?ita.l, pera ciência liio Eligível:o Jovem cO,ntlDua s?b �onslantes ,cuI,d�dos !ßedl�os, de terceiros interessados, e que sere afixado no local Ca ital Fundo de Depreciação,por rempo Indeterrntnado, estan_do suje.. to .a invalidez de costume, às portas do f'orum, publicado no "Diário Fu�dO P. Devedores Duvidososper�anente, pera suas ocupaçoes hebltuaís. Que o da Justiça", e jornal ·Iocal "Correio do Povo". Dado

I Fundo de Reserva Legal, Fundo desuplícado Ewaldo Benthien, considere-se culpado, e
e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul aos vinte R E cíal

' ,.'

da r: b'l'd d '
. eserva spee�t� portento SUJ�ltO as penas. a response 1.1 a e

e seis dias do mês de março do ano de mil nove- fliRRei. Clrlo e Lonio Prllzo:CIVIL. Cheg?u pore�. ao conhec,m�nto do suph�a�te cenros e sessenta e dois. Eu, Amadeu Mahfud, Escrivão, I Dívídendos Titulos a pagar, TitulosDarCI Corrêa da Slly�, que o suplicado para e.xlmlr- o subscrevi. (a) Ayres Gama ferreira de Mello, Juiz descontados Credores, Empréstimose a e�sa r,espoDsabllldade, procu_ra �end�r �u �Imular de Direito. A presente cópia coofére com o original; '1 d t' 1 B' nmércio Banco IncO'ci venda de. todos os. bens moveIs e ImovelS que dou fé. n C��a�lde to�penlaçáo:'.possue. Que com o fl.m de sal�lIgu rdar os s�us

I JlIraguá do Sul, 26 de março de 1962.
Caução da Diretoria Duplicatas emInteresses, requer o suplicante a V. Exa., na forma

_

'

do Art. 720 do C.P.C., o presente Protesto Judicial' O Escrivão, AMADBU MAHFUD Oauçao

.

P O V O tEXtIL ClRUS' S. A.
I

'
" ,RE-LATÓRIO DA D[RETOIÜA

,

Senhóres.,Acíomstes: EÍn atenção a determi-
•

' nações ej3tatuárias e legais, cumpre a esta Direto-----..:..;_....:..�---...:.....;..---.__...:.--)---.::..,.;---J-4-D-e-A-B-....-,;'L'-'-D..:E!:....J·':'96':':2:---r'''::"/N'':''"0.--:2"":',=78 ria apresentar,voa os do urnentos reterentes aoANO XLIII JARAOUÁ. DO SUL (SANTA CATARINA SABADO, K • Exercicio encerrado em 31 de dezembro de 1961,��;;��������!!!!"!!!!:����!!!!!.!!!�!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!�!!!!!!!!!�F!!!!!!!!!!!!��!!!!!!'!!'!!!!! acompanhado ao Parecer do Conselho'Fiscal, atra-vés das quaís verificar q e a sociedade apresenta
uma SItuação sólida, com resultado satisfatório.

Para quaisquer outros esclarecimentos, colo •
cou-se a Diretoria à disposição dos srs. Acionistas,à Rua CeI. Procöpío Gomes de Oliveira, 285, nesta
cidade de J;araguá' 40 Sul. .

Jaraguá do 'Sul, 15 de março de 1962
v Gerhard A. Marquardt - Dir. Presidente

:ealanço Geral encerrado em 30 de dez. de 1961
A· T I V O

.
'

f
r

�gradecimen.to
EDITAL

A família de

Germano Stamm.erjohan,

•
.I

1.492.049,10

6.016.538,70 I

20.550.786,80

606.727,10
559.261,60

156.532,70

-2.5�2.191,20
31.904.087.20

PAS S I V sO

11.064.212,70

18.517.685,30

J •

2.522. t 91,20
31.904.087.20

Demonstração da Conta Luoros e

Perdas em 31 de dezembro d� 1961
CRÉDITO

50[�nidades da SEmAnA SAnTA
1962

J em

JARAGUÁ
Contas
Produtos, Fundo para Devedores
Duvidosos, LucrO's e Perdas

DÉBITO
16.707.738,40

CON·VITE Fu o de Depreciação, Fundo para
Devedores Duvidosos, JurO's e des

bôa contos, Despesas Gerais, Fundo de
Reserva Legal, Fundo. de Reserva

I Especial e Dividendos _1_6_7_0_7._7_58_,_40__�._�_

16707.738,40 16.707.738,40
Jaraguá o Sul, 15 de março de 1962

Gerhard A. Marquard - Dir. Presidente
Eugênio Vitor Schmöckel - Contador

CRO, - SC. - 1605 DEC - 51083

PARECER DO CONSELHO. FISCAL.,_

Os abaixo assinados membros do Conselho
Fis0al da Textil Cyrus SIA. tendo examinadO' deti
damente os livros e documentos' que compõe as

peças do BalançO', encerrado em 31 de dezembro
de 1961, encontrando tudo em perfeita ordem, são
de parecer que os referid.os atos devem ser apro
vados Da próxima AsseIIibléia Geral Ordinária.

Jaraguá do Sul, 15 de março de 1962,
JOSÉ NARLOCH
LORENO MAROATTO
WALTER C, HERTEL

/,

Convido os meus amados 'paroquianos para fazerem uma

preparação para. a Páscoa;. e isto mediante uma
. boa confissão e uma fervorosa comunhão. '

,.- É UMA OBRIGAÇÃO GRA.Y_E QUE TODO CATÓLICO TEM

PROGRAMA
DOMINGO DK .RAMOS 15 de abril SEXTA-FEIRA SANTA 20 de abril
,p,30 hrs. - Santa Missa.

. Cruoificação e Morte de NossoS e n h o r
�8,30 hrs. _ :Bênção e Procissão de Ramos JEJUM e ABSTINENCIA.Santa Missa. "' _

19,30 hrs. - Adoração da Santa
-

Cruz -

19,00 ·hrs. - 'Santa Missa. 'Missa dos Pressantificados com Comunhão
SEGUNDA-FEIRA SANT� - 16 de abril da Páscoa das Môças e Senhoras. Em seguida19,30 hr .

- Conferência para t ôdas a s se promoverá a PROCISsAo do ENTERRO,
Môças.·

_

levando todos,VELAS ACESAS, que poderão
. TERÇA-FEIRA SANTA - 17 de abril adquirir na Igreja..

19,30 hrs. - Conferência· para tod o s SABADO SANTO - 21 de abril
_

) Moços. 22,30 hrs. - Bênção do FOGO e do CíRIO
QUARTA·FEIRA: SANTA 18 de . PASCAL, Canto do Precônio Pascal, Leitura

19,30 hrs/ - Conferência para tod o s das Profecias, Ladainha de todos os Santos,
Homens e Senhoras.

. Bênção da Agua Batismal com renovação
QUINTA-FEIRA SANTA - 19 de abril das promessas do Batismo de' todos os

_ Ficam convidadO's os srs. Acionistas a com-
Instituição da Sagrada Eucaristia e do Sa- presentes de vela aoesa' na mão. I)arecerem a Assembléia Geral Ordinária, a rea,
ee'rdo"cl'O Cato"lt'co pl Nosso s. J. Cristo. 2400 hrs _ Santa Missa de Aleluia com l�zar.se diá, 28 de abril de 1962 à;, J5 horas, na, , _. \,

.

. séde da SOCIedade, à Rua CeI. ProcoplO GQmes de8,00 hrs. _' Catecismo para tôda� as Cri� Comunhao Pascal dos Moços ,e ·Homens. Oliveira, 285, a fim de delibera'rem sobre a seanças. DOMINGO da RESSURREIÇAO 22 de abril' guint� O R DEM D Q D I A:·
19,30' hrs. '_ Missa SO,lene,' "e ao Evangélho '630 hrs - Santa Missa �) ,- AprovaçãO' do Bala.nço e

,.
'.

.

exer"Clclo de 1961;'Tocante Cerimônia do LAVA PÉS. 8,30 hrs. - Santa MISsa. '

,b) _ Eleição dos novos membros do Conse-" Ooml:mhão' Pascal das Crianças e Colegiais. -... NÃO HAVERA MISSA VESPERTINA lho Fiscal; .',
• ...

Ã c) - Assuntos GeraIs. 'HORÁRIO, DE ADORAÇ O N. B. - Peço que não deixem para os Jaraguá do Sul, 16 de março de 19621'21 às 22,00 hrs. -- Tôdas �s· Môças, . últimos' dias as confisSões. De�jo a todos os "� TEXTIL' CYRUS
.

S. A. '

22 às 23,00 hrs. - Tôdas as Senhoras. estimados PAROQUIANOS um grande proveito G�r"arcl �: Ma!quardt - o,ir. Pre�;jla!'te2 2 h T d M H "t I t d' FELIZ pASCOA Acham-se à dISpOSIÇão dos :Sra.. ACIOnIstas,3 às 4',00 rs. - o os os aços e omens. esplrt ua nes es las, e uma
,.

,

.

08 documento's'de que trata Q art. 99 do Decreto-Pe. DONATO WIEMES S.C.J.' - Vigário de Jaraguá do Sul Lei 2627, de 26/9/40.

s. A.

\
..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


