
Recebemos oficio n.
28/63 da Delegacia Au
xiliar de Policia' de Jara
guä do Sul, em que,
aquela Repartição comu
nica' a assumção ' do
cargo de Delegado pelo
sr. Osmar Duarte, äto

--=====;::==========================:1 assinado do último dia
5 de março.

.

Osmar Duarte, filho
de Oorupä, ex escrivão
da Delegacia de onde
passa a ser tf t u l a r,
conhece perfeitamente
os problemas afetos à
Delegacia de Policia de
Jaraguá do Sul, tudo'
fazendo crer que O novel
Delegado Auxiliar de
Policia, honrará as tra

díçõee de nOS8a terra.

eCorreio do POVO:lt,
que sempre teve no

Delegado Osmar Duarte
um incondicional amigo,
apresenta os seua cum

primentos pela sua in
vestidura.

de· maior penetraçê.o rio interior do

�undt.", Jõcob jAnel .

"Artur Müller
\ e/'s.en \
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JOSÉ·'.l 'EM'M'('NDO··RFER' Câ�ara �uni'c.ipa(�
.

'

.' de Jaragu,a do Sul '

A madrugade de êe, pera ée-tetre última,
foi sacudida pela .infausta noficia do, falecimento
de um dos mais amigos moradores de Jaraguá
do ·Sul. Em meio de seus faQ)iliares. ,assistido
pelo vigário da paróquia, Pe. Donato Wiemes,
pela 1,16 hora do dia 8 de março, fechava José
Emm�ndörfer os seus olhos, depois de ter-se
.dedicedo às mais diferentes ocupeções. Mesmo
sob as erencöes constantes de seu rhédico assls
tente, Dr. AIexander Orse, o seu corpo, caminhando
para o 82,0 ano de vlde, não resistiu à inexorável
marcha do ternpo. Fizera-se a vonrade de Deus.

. José Emmendörfer nasceu 'tm Brusque, no
dla 9/9f1881. Iria completar 82 anos, no próximo
die 9 de setembro. Nas suas pgregrlnações pelo
Vale do Itajaí, conheceu Augusta KaI ger, com

quem casou, em Blumenau, no die 22 de junho
de 1907. O jovem. casal pessou a morar em

Gespar, onde permanecerem por 3 anos. Notícias
então corriam do crescimento da imperial cidade
de [oinvtlle; que lhes atraía a atenção. Em 1909,
José Emmendörfer, com sue espôse e o filho que
nascera em Gasper, Rudolpho Guilherme, mele
o irmão João Emmendörfer, iniciaram a difícil
jornada pela agressiva selva, via Blumeneu. por
sôbre a atual localidade de Rio da Luz. Joinville
era a meta fil)al;'- entretanto, a localidade de
Iereguä exercia influêncie sôbre os viajantes, até
que se decidiram permanecer no Vale do Itepocú.
À época desenvolviam-se os rrabalhos da cons
trução do ramal ferroviário e, cerno homem de
negócios que. sempre fô�a, via no crescimento
de localidade. um futuro prorntssor aos seus

propósitos. Um ano após já conseguira erguer
um prédio, que ainda hoje serve de moradia aos

seus familtMe8.
Profundamente religioso, em sua casa, pela

primeira vez em laragué, por falta de uma igreja,
foi rezilda a santa missa pelos enlão padres Pe
dro Francken e Heinrich Moeller. Isso em 1910,
aproximatlamente. Como homem dedicado a ne

gócios, (eslabelec�u'se com rancharia, passanao
a pOSSUir o 1°. hntel onde, entre outros, moravam
o sr. Francisco Frederico Moeller, na época
auxiliando .a cpnstrução do prédio, "'como marci
neiro. O falecido Waller Hertel, ocupava um'

dos' quartos, ex�rc...endo com competência o seu

oficio' de relojoeiro, como prepôsto da firma
Husadel, de Blumenau.. Em seguida ·passou a

'c,stabelecer O· primeiro atelier fotogfci n�o e a�

fotografias ainda, hoje estão figurando nos albuns
familiares 'para' comprovar o \desenvolvimento
da colo'ni7;aç�o iaraguàense, testemunhas vivas
do crescimen'to 'da coletividade. De José Emmen
dörfer fO'i o,a fabriGa de deliciosos bombons e

.de bebidas :gai(;sa'�. Em 1917,estabeleceU-3e com
'"

"
\ )� .J ,

fabrica .de yep'ezia(las e posteriçrmente com in·
dústria de persianà's que, em 7 de agosto de
1961 Joli transfdrmado -na atual firma José, Em·
mendörfer· S. A. - Indústria e Comércio.

. José Eim:nendörf�r ..com sua atuação no

cenárig jaragu,aense, fez história Ponderado; talvez
<> mais' carmo· e' sos'segado dos .homens q.ueí ,- I .'

compõ'e ,ia grande familla Emmendörfer,. !Qgrp!J
,festejar no .

dia 2� de JuntlO de 1957, dS bodas
.de ouro�, acontecimento' que mélrcou .época na

so.cjedad,� I,ocal. .
'. ',�'.

'

�'. 'Deixa '() "ilustre morto' a viúva, D. Augusta
Karger Emrn'e<nd'õrIer e trei�' filhos,: dos quaís
�ucilla e Fr�de�ico João, nascidos em �Jaraguá'
do' do -Sul e �udolpho Guilherme, casado com

. Erna Günther Emmendörfer ,e dois netos, Te-'
reza .Augusta e Maria Luiza.: .'

O seu corpo foi dado à"sepultura, no Ce
mit_é1'io 'Mqnicipal de Jaraguá do· Sul; pelii,s
15,90 horas do dia 8 de março de 1963.

"Correio ,do Povo" &0' noticiar o lutuoso

áCQnteclme�to, . as�oeia-se ao'" septimento de
pesar da família, a quem apresenta· as suas'
c'ondolências.

'

.�

-.

,
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ESTRt;;IA DE VEREADORES MORETTI DEFENDE ECONOMIA
DA BANANA - PRESIDENTE REJEITA PROJETOS - NEGADO
O CONHECIMENTO DAS CONCORR�NCIAS PÚBLICAS REALIZADAS
Com o licenciamento

do vereador Henrique
Wolf, o impedimento do
vereador João Lúcio da
Costa e II. renúncia do
suplente de vereador, sr.
Osvaldo Heusi, foram
convocadqs 08 Srs.
Francisco Modrock e

Hans Gerhard Meyer
(Nutztl.rque prestaram o

juramento regulamentar,
passando a tomar parte
nas deliberações do ple
nário.

escoamento da safra da Marcatto, votou
� pela

banana. O requerimento inoportunidade do re
foi aprovado unânime- querimento do vereador
mente.. '

i

Sehmõokel, em que so

Unânímemente apro licitava tôsse informada
vado o requerimento do a Casa, as concorrências
vereador Amaral, enví- públicas realizadas pela
ando mensagem !lo go- municipalidade, em 1962,
vêrno e pleiteando com citação dos vence

elevação da Comarca dores naturesa da con
de õa. entrância para o corrê�cia e valôr dà
de 4a.· concorrência vitoriosa.
Pelo voto de minerva, 'I 1 t P ld

o Presidente sr. Loreno gua !Den e o resr en-
, te rejeitou, após confusa

-------- decisão da Mêsa, o pro-
Os vereadores estre- GERO KOHLHEPP jeto de leí que cria a

íantes, dentro de suas , Comissão Municipal de

capacidades, desde lógo M· t Art· Esportes, de autoria do

passaram a reinvidicar agis er IUm ex vereador. Murillo B.
para as SU8S z (J nas ' de Azevedo, com essa

eleitorais, tendo o verea- A nossa cidade hcspe- medida estrema, os es

dor Francisco Modrock dou por três dies o geó portistas amadores, fica
solicitado ao Prefeito a grafo Gerd Kohlhepp, for rão privados dos recúr
macadamízação imediata mado pela Universidade S08 e dos meios técnicos
da Estrada Macuco Gran- de Heidelberg. famoso que os habilita, entre

de, em Rio da Luz, em centro cultural da Europa, outros, a comparecer
péssimas condições. O especialmente dá Alemanha, aos 4.° Jogos Abertos
vereador HaIJz Meyer de onde é narurel. de Santa Catarina, a se

apresentou projeto de O ilustre visitante está realizarem. em Joinville,
leí, pelo qual se coneece engllnjado em uma pes proximamente. Idêntioa
ajuda a Irmgard Rückert, quize patrocinada pelo

Comissão já se acha em

orfã de pai e mãe, com- Centro de Pesquizas de pleno funcionamento nos

pletam�n�e a:normal para Geografia do Brasil, rela- Mlloiclpios de Florianó
a c?nVIVenCla dentr? da liva à Geografia Econô polis, Joinville, Blume
SOCIedade. O proJeto, mica nas áreas de povoa.

nau e Brusque.
acompanhado de do.cu- plento germânico do Brasil
mentação fo.tográflCa, meridional.
mereceu apreCIação dos
demais edis, tendo mesmo
sido motivo de manifes
tação do vereador Waldo
Krutzsch, que confirmou
a nt3cessidade de ser

auxiliada a infeliz Irm.
gard.

Noticiário dr
Rio Negrinho

Depois de deter·se em

minuéiosos estudos na

GUllnabdra, São Paulo,
Curitiba, esteve por cerca

de dois mêses em Joinville,
de onde passo� ao nosso

Município, para seguir
ainda aos Municípios de.
Corupá, Rio Negrinho,
São 3ento do Sul, o Vale
do Itajaf, com centro na

cidade p i o n e i r a de
Blumenau.

Do dinâmico Prefeito
Municipal dd. Rio Negri
nho, sr. Nivaldo Simões
de Oliveira, tivemos 8

oportunidade de receber
a e d i ç ã o D- 38, d,e
20-2 63, do Noticiário
OfIcial, qlle agradecemos.

Q vereador Moretti,
aprese'ntou requerimento
para expedição de tele
grama ao diretor da
R V. {>-.S.C., solicitando. da
Rêde de ·Viação Hberar
maior quantidade . de
vagões tipo gaiólas para

J /
.

'

DSMßR . OUßRlf Deleg8�O
�e Policio

Novas
fugas pa
a Liberdade�
BERLIM, - Registra

ram se dezoito fugas da
Berâim Oriental para a

Berlim da Jiberdade à
noite. Um agente da po
liCia comunista, cuja
missão era dirigir a re

pressão aos fugitivos.
fugiu êle próprio, na

madrugada de 'domingo ,

aproveitando a f o r t e
neblina, Chegou I!O setor
Ocidental com o 'uniform e

e ainda portando .uma

pistola soviética. A poli,
cia militar dos EUA, por
sua vez deteve duranté
45 minutos, quatro ônibus

cheios
d soldados russos que
iam prestar homenagem
ao mODumento. dos sol
dados so\"iéticos mortos
durante a Segunda Guer
ra Mundial, por motivo

. ,-

do 45°. aniversário da'
funda� do Exército
Vermeltio·. Os ônibus re

gressaram a Berli� Ori,;,
entaI. '

Concurso sobre fiistório �e Juinuille
Como pa'rte do pro- ra o primeiro' colocado, ,

grama de comemorações, financiamento para a edi
com que a Fundição Tu .ção de mil exemplares
py'S. A., de Jo.in�iUe, -de seu trabalho.; ao se':'
vai· as·sina(ar a passagem gundo colocado, prêmio
do seu 25°. aniversário, ,em din1:J.e\fo de 300 mil
de fundação, resolveu a 'cruzeiros' e para o ter

direção daquela emprêRa ceiro prêmio em dinhei-
,

.
ro. de 100 mil cruzeiros.

institUir um concurso'
sôbre história de Joinvi- TUPY: 526 milhões
lIe, o lançamento o'ficial 'em impostos
dêsse concurso, com suas Durante o ano de 1962
bases' e regulamentaçao, a FundiçãO Tupy - S. ·A .•

tl�verá' se dar boje Us I?re de Joinville, pagou 80S
m}(�� �serem concedidos, cofres púälicos a impor.
a08 tres melhor�s traba� tância de 526 milhões de
Iho� são os 'segu,lUtes pa·· cruzeiros em tributos' .

,

" Isso coresponde a oêrca
,', .,

'e "

de dois milhões de cru-
, zeiros por dia útil! de

Soro Comerciante e trabalho. Em obras so-

ciais, extra-legais, ·a· em-Industrial: A Asso- prêsa Joinvillense dis-
ciação Comercial e pendeu, no mesmo ano.
Industrial de Jara· a impo!'tância de t01 mi-
gllá ..

' do Sill é teu '·lhões de cruzeiros.
órgâo de c I ass e.

Inscreva-,te c o m o

associaä'o para a

defesa de teils in- Itere\!ses.
,

�------.------.....--�

Govêrno deve
55 . bilhões
aos IAPs'

Gerd Kohlhepp, até o

momento em que encerra

vamos a presente edição,
dedicava-� à visita das
autoridades e particulares,
onde vem"' ODlendo farto
material .. P-':lF'éI a sua pes
quisa,. Cdnl �evelações Que

.

o habilitarão, segundo nos

. Rio : O Direto'r do inro'rmolJ, a aprtnlorar a

DNPS declarou que O· sua tése de. douloramento,
governo deve aos insti- a 'Q�e deve sub:net�r-se
tutos' mais de' h5 bilhões proximamente na Umver
dos anos de 61/62 e dos sidade de Heidelberg, por
59 bilhões previstos para onde se for�ou ..

o presente exercicio não entre as visitas' às au-

, entregou. 'nada ·aiIidfi. roridades civis e eclesiéj_s
Informou que ainda não ticas, associélções comer

foi completado o levan- cial, 'indusitiat e rural,
. tamento .total do debito depa,tamento de Estatfstica,
das empresas mas que teve 'oportunidéiàe de tam

ao '!APLmúIitam· em 40 bém conviver, ,ainda que
bilhões:' Anuncion que ràpidamente, com os ele
foram ,baixada.s' instru, mentos que çompõe o

P· 0'11"].- b ,;-.. o" B 'p a-g ·'a'
, ções aos institntos para Az de' Ouro de ,-onde, ...:...

iniciarem imediatamente diz -, guarda uma imor·
.

/ a cobrança júdiciál dos redoura lembrança .

. Em convales,cença, en.' visita' e, na op,ortunidade devedores que' s.erão em

contra-se em Jafq�qéÍ',do ,fez-nos entrega de uma seguida processados por "Correio do Povo", que

Sul, o· Presidente da �nião flâmula' e da Síntese do crime de apropriação foi distinguido cqm u!D�
dos Estudántes do ensino' Plano, ,Trienal de pesen intiebi,ta.· I"

• visita do, ilustre pesquiza
Médio no Brásil. 'volvimenio Ecoliomi�b e

. d'or, apresenta os seus

.

"

\
'! So�ial. .

'

.-
, cumprimentos,' com os

Aproveitando a sua rá· ,Somos agradecidos pela sidente ,da classe estndan- votos de suce.sso ,em sua

pida passagem, fez-nos visita e distinção do Pre- tH média no país. ernpreita�a·.
.

•

,

"Correio do' Povo"
um jornal, a

serviço do povo

\Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Ficam pelo presente edital convidados os
Srs. acionistas désta sociedade, a comparecerem
à Asst'mbléia Geral Ordinária, a realizar-se em
sua sede social à Av Getulio Vargas, 472 eDi

Jaraguá do Sul, às 14 horas do aia 30 de março
de 1963, afim de deliberarem sôbre a seguinte
ordem do dia:

, 6&.3.652,5026347.670,00 . 1. - Aprovação do balanço e contas do
exercício de 1962.

2. - Eleição dos me m b r o s do conselho
fiscal e suplentes.

3. - Assuntos diversos.
WALDB}ofAR dRUBBA, Diretor Comercilll
HARRY GRUBBA, Direfor Gerente
BERNARDO GRUßBA JNR., Diretor Gerente
SERGI6 ,THOMSBN, Conlador reg. CRC-SC.

0�01 DEC 1::.07Q1 \ . Acham-se à disposição dos Srs. acionistas,n. u e n. u • (!j •

os documentQs a que se refere o art. 99 do decreto
DEMONSTRAÇÃO .DA CONTA DE LUCROS n. 2627 de 26/9/40.

E' PERDAS, em 31 de dezembro de 1962 Jaraguá do Sul, 28 de fevereiro de 1963.
/ - ri É B I T.o

-

BDGAR A. PRENZBL, Diretor Presidente
RUY P .. PRBNZBL, Diretor Gerente
BUGBNIO J. DA SILVA, Diretor Gerente

�
.CORREIO DO POVO

Bernardo Grubba S. A. Ind. e Com.
,

,RELATORIO DA DIRETORIA
Senhores Aclontstas. , '

.

B'm cumprimento aos disppsttlvoé .legets e esta-
tutários" temos � grata satl�(ação de subrnerer ao
vosso exame e deliberação, o balanço geral, conta
de lucros 'e perdas e demais documentos relativos ao
exercício social encerrad\> em 31 de dezembro de
1962 e o -parecer do conselho fiscal, documentos que
demonstrem com clareza a situação econômico
financeira desta sociedade.

,
Todavia, permanecemos à disposição dos senho

res ecíonistes em nossa sede social pare prestarmos
os esclareçimentos que julgardes necessários.

Jara'guá do Sul, em 23 de fevereiro de 1963.
, I r

WALDBMAR GRUBBA, Diretor Comercial
HARRY GRUBBA, Diretor Gerente
.BBRN,A.RDO GRUBBA JNR., Diretor Gerente

,BALANÇO
31 de

GERAL
dezembro de

AT I V O

encerrado em

1962

" Imobilizado
Imóveis, Máquinas e Insta
lações, Veículos e Semo
ventes, Bens Móveis. Rea-
valiação Ativo Imobilizado 5.456.677,40

Disponível
Caixa e Bancos

Realizável
Títulos à Receber, Devedores
Diversos, Banco Brasil S A.

) Oonras Depósito sem Limite
e 'Empréstimo Industrial,
Partit:ipaçóes, Títulos de
Ceptteltzação. Petrobras,
Adicionar Lei 1.474/51,
Estoque de Mercadorias e
Vazi I h a m es, e Vendas
Mensais 19,555.974,90

Compensação
.

Ações Caucionadas e Banco
Brasil S.\ A. Come Caução 683652,50 26347.670,00

651.465,20

PAS,SIVO
Ião Exigível

'Capital, Fundo Depreciação,
Fundo Reserva'Legal, Fundo

. Reserva Especial, F:,!Odo
Aumento Capitâl e Fundo
Devedores Dqvidosos 12.521.825,00

EXigível
'Títulos à Pagar, Títulos
Descontadoi), Credores em

Contas 'Correntes, Banco
Brasil Conta Empréstimo

.. InduM:rial, Empréstimo Ca-
pitalização e Dividendo n. 18 13.142.192,50
'Compensação

Depósito 'da Diretoria e

Títulos Caucionados

Jaraguá do Sul, ·em 31 de dezembro de 1962.

Frétes EX'portações, Contri
buições Legais, Impóstös e

,Sêlos, Ordenados, Pro
Labore,' Férias, Bespêsas
Bancárias, Despêsas com

Representantes, J u r o s e

Desçontos, Comissões"
.

Seguros, Despêsas Gerais, '/)
, Honorários e _Gratificações 27.127.402,30
Fundo Depreciação e Fuudo I

Devedores Duvidosos 1.0Q7.465,00 I

}
Fundo Reserva Legal,
Especial, Para' Aumento ' I

Capital e Dividendo n. 18 1:520.494,80 j!9.715.3�
. CRÉDITO [\

Mer.::adoriast Alugueis, Juros
�. Descontos, . e R e nda,s' ,

Diversas "; 29,369629,00
R e \' e r são Saldo Fun�d , /'"

Devedores Duvidoso� 345.735,10 �9�7j5�362jl0
Jara�l,lá �do Sul, em 31 'de dezembro de 1962.

�A'LDBMAR GRUBBA, I
Diretor Comer�ial

HARRY' GRUBBA, Dir�tor Gerente
BBRNARDO GRUBBA JNR., Diretor Gerente
SBRGlO, THOMSBN, Contador reg. CRC·SC.
n .• 0301 e bEC n. 50781. '

"./ 1
•

• ,

PARECÉR DO 1 C,ONSELHO FISCA�
OS m�mörós do 'c0r1selho' fisca,l· da Bern,.ardo

Grubba -S. A. Indústria 'e, Comércio, tendo procedido
a verificação ÖO� livros, balanço, coota de lucros. e
per-das, e dema�s do�umentos referentes ap exercíCIO

\
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) Ela, br�sileira, solteira,
Auxiliar -de Carróno, do. Diretor

- O sr, Francisco Mo,-' mtcrllada e reàídenre nesta
.Eugênio Vital' Schmõckel

drock, residente a Eatrada cidade, filha de Lili Kretz. ASSINATURA:leregué Esquerdo;
M tld fllh d Ed' I 5466 d 28 2 196�

flnual ...• Cr$ 5UO,OO- ali e, I a o sr. lia n.o. ,e ", o, Semestral...... Cr$ 300,00José Müller, residente em
, José Piva e Avulso. . « • Cr$ 15,00

Corupá.
'

IA Ju<llle ôenson -

.
- O sr. Uno Zepella, em Ele, brasileiro, solteiro,

I
BNDBRBÇO:

Ilrepocuzrnho; industriário, domiciliado e
.

Caixa Postal, 19
- O sr. I I Hilário Fodi, residente neste�lstrito, em flv�,D1da 1I1a1. Deodoro, 2}0
R M lha' T n· d fllh

' Jaragua do Sul - S. Càtannaem 10 o ,
• rês KlOS o orte I (J

...::.. A sra. Adalzlre, es de Augusto Diva e de
pôse do sr, Dr. Murtllo Ana Tretnorlí.
Barreto de Azevedo. Ela, brasileira, 'solteira, residente nesre dístrito, em- O, sr. Fidelis ·ßarallo.

doméstica, domiciliada e Nereu Ramos, filha de- Deisy da Costa. Dia tô : d d f'-

/
residente nesta ci a e, I ôtzíno Garcia e de Frieda

- O sr. Germano AI· lha de Adolfo ôenson e de ßenkendortf Garcia.
,
Dia 12: thof, em Blumenau; Dalmira Lourenço sanson'lA sra. Nisia, espôse do I -. David,. filho. d.o sr.

Edital n. 5.467, de 6.3- 1963 .

E .?ara '1Ue ':llCI!�C <10 cu�
sr. Faustino Rubini. David Morel.ra, residente, Fidelis ôchtochet e

»necimento de todos! iuande i
- O sr. Helmuih Neu- em lrepocuztnho.

J Olinda Garôa
"

oi��ar, apreseilte 'edl.tal que
zel. Ele, brasileiro, solteiro, s ra publicado, pela Impren:
- A sra. Irgard Bleich, \ lavrador, domiciliado e sa. ,e ,em ;cartóno ond� "e�a

em Corupé. �,eg ís tro
.

C ivH residente nesre distrito, em afixado ...UIl!tltt' I � dias. SI
- Hilda, filha do sr. .

I Nereu 'Ramos, filho de -llgd�em souber de algum an- ..

Eugênio Pradi. Aurea Müller Grubba, Oticia] Narcizo ôchíocher e de pe Iment.o acuse-o para 05

- Doris, filha do sr. 10 R e gis t r o Civil do Celestina ôchíocher. tins legais.
Hilário BODa. l°. Distrito da Comarca [a- Ela, brasileira, solreíre, AUREA MÜLLER GRUBBA
- Mar lane Döring, filha raguá do Su], Estado de doméstica, domiciliada e Ol:icial

do sr. BertoldoMax Dõrlng. Santa Catarina, Brasil.
Faz saber que comparece- •

rarn no cartório exibindo o- Bernardo Grubba S. A. Ind. "e Com.documentos exigidos pela lei
Nico- afim de se habilitarem ;>ar:1

I

1il1t!l81t!l888SEli���1t!I8......8Iõ'�� ......��t"

José Em��s�����e�.�(ti!��: e· Com·1 Dep.!??:�EI!�����! SUL I \
,

EDITAL DE CONVOCAÇÃO I
fotografias em Geral - fotocopias de Document(Js _; I.

filmes e Material' Foto -r Aparelhos e Acessórios

IPelo presente ficam conVidados os senhores
b dA pedido. atende a domicilio Ia tambemacionistas a comparecerem a assem léia geral or i-

iii
I

em lot;alidades vizinhas ,ii!nária a realizar se no dia 26 (vinte seis) de Março III li
do corrente ano, ás nove horas na séde social, afim �!!I8��".!!l!9Iil8@JIIi!I88"""1!!I8 iE2 1 : 1!!I81!;l!1ll1�8(;J''fF' EEIli!II888(6)
de deliberarem sôbre a seguinte Ordem do ()ia: ,,:::::::::::::::::::::::::::=.::::::t:::::::::::::::::::::;:::=:::::::::::::::::::::::.;::::::::::::::::::::� ,

I:. .... U

10.) - Discussão e aprovação dó Balduço:.e mais;j 1n\ lI» ]E'QHTrrIHI' ITr A\lUfliW A\ �T�l ii
documentos referente ao' exercício de 1962. II llJF�o .1..l'i.R \.L" fu\. fi\. ..!:.V1i'&j:·U�'

\.,.
11

20.)'- Elei-ç�o da Diieloria.· t! Mß ....ICO �IRURGIA.O jj3o.)..! Eleição do Consêlho Fiscal. ' ::... ii
40,)- Assuntos de' interesse social.f It' Form�do

_ pelas FacuLdades de Medicina da�, Univer-' ii
;Jaraguá d'o, Sul, '10. de -MÇlrço de 1963. c

ii sidades ,de Colónia (Alemanha) e Pôdo Alegre 11 .

Lucila Emmendörfer, Direto!:a� Comercial. iI
' ,

!! '

II CIRURGIA - SBNHORAS - PA.RTOS - CRIANÇAS B ,I!Iii
II CLINICA OfRAL i!
" I B'
il l.onga prátiea em Hospitais EDrop�iJs III.',' ii
" ,CoItsult0rio e residência:

"

II
" Tl' R PE':' P- • 'OI::. 'Ih;'n

.

e, 244 '_ ua teso pltaclO _I essoa, '4 u

I!
11

.

CONSULTA$: 1 II·
i! \ :1

ii Pela manhã: das 8 1/2 ás 11' horas 'ii I

il '

'Pela tarde,' das 14 1/2 ás 17 li:: hor,as ii
I II' Ate�de chamados ta-lnbem ci Noite" II
ll!�...:._:_.�_'_._ __ �._ _.l��-'''-�-í .---.--: --_ _. . __.. . =11

,__A_n_'V....·e_r_S_á_r_'_o_s_l'
\

Eaeem anos anianhã:
,

O Sr. Roberto Funke.
-A sre. Paulina, espô

sa do sr. Francisco Mor
bis, residente em Rio Molha.
- A sre. Romualda, es-

pôse do sr. Bwaldo Henke,
em Curitiba.

'

U/CORR(Iß UO' POUO
"

Emprêsa jo na1ística
'''Correio do Povo" Lida •

• 1963,-

Dia 11:

. I

Edital n. 5.465, de 28 2 63

Sixto Malocht e

Joana Eleonora Kretz

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente em Massarandu
ba, filho de Celeste Maio
chi e de Graciosa ·!Vlaiochi.

Dia 13:

Assembléia Geral Ordinária
Edi tal de Convocação

,

Pelo presente edital de convocação, são convi
dados os senhores acionistas à reunirem se em assem

bléia geral ordinária que será realizada em nosse

séde social á rua Presidente Epitácio Pessôa n. 1207,
em laregué do Sul, às quatorze (14) horas do dia
30 de março de 1963, para deliberarem sôbre a

seguinte Ordem do Dia:
1.) - Exame, di�cussão e aprovação 'do' ba

lanço geral onta de lucros e perdas encerrados em

31 de dezembro de 1962 e relatório da diretoria e

parecer do conselho fiscal do -exercicio de t 962;
2.) - Eleição dos membros do conselho-fiscal

para o exercicio de t 963;
.

3.) - Outros assuntos de interêsse da sociedade.

A V.I S O

- O sr. Rodrigo
luzzi.
- O sr. Jorge Ersching.
- A sra Ana Bleich,

residente ern Corupá
- A. sra Zélia, espôse

do sr. Norberto Heíermenn,
nesta.'
- O sr. Augusto Gesser,

residente em Concórdia;
- Paulo Carlos, filho

de Erich Hoefi.

casar-se:

Empreza de Transportes FRENZEL S. A.
I

Assembléia Geral Ordinária

A V I S O

Acham.se à disposição dos senhores acionistas,
no es<;rirório desta sociedade, os documentos a que
se refere o art, 99, do Decreto· L"i n. 2627, de 26
de setembro de 1940.

Jaraguá do Sul, em 28 de fevereiro de 1963.
Waldemar �rubba, Dir. Comercial

-;;;1

A'cham,se a disposição dos senhores. élc,onistas
no escrilório destd sociedade, os documentos- a que

,
se refere o artigo 99, do decréto lei DO. �.627, de 26
de Selembro de 1940.

,encerrado em 51 de dezembro de t�62, co.nstatarain
a sua exa�idão e conformidade, pelo que r�comendam
sua aprovação !la pró?,ima assembléiéi geral ordinária.

.Jaraguá d'o Sul, eIT) 2? de f�vereiro de 1�96?
JOÃo BATISTA RUOOLP

t '
.

DORVAL MARCATTO
I

GUILHBRME NBITZBL

Ap theke"
I

'-

MEDIKAI\1ENTE UND -PARFÜMERIg,N
Das Symbol der Rechlschilffenhei!, des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie _

am beslen zu den geringstea- Preisen bedien!.
{I .

.\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



fl------------IL/::1/-----:--:-----�
i: II
� : II
ii Idt ii
II ..., ji
ii II
ii ,1iiI:i) II
i! ..... <D II �

II tiIitI es Ir
ti !l
II _, -i:: Q) fJ] Õ 'n
II iM ....l

ca "O ca -g C> II
U � t:l .

8 �.� ell � II

(I:: a: -t�i�Co h·
I _li ell a> '"' a> II-

I: 8 c, ê� :5 e H-II a> tI: ell ,",'o n
� "< o�.l.

'I '. t:l til � es :5 8 nii Cl � gell II.'

h .,. -< §,.g ca 8.tIl lk- (
ii � � 8 o q:: a> oE li
..

-< ca..o,�::la> I':i (II -e , "":> C.J 8 o co Co Iii .......... o II
'II • "g io -e a> II
ii I'::g \._ II

li • II
ii

.
. II

ii ti! ,. ( II-.�111 -.. ....
-

I!'
:: .., II

�=�====�==�=��
,

'

....._--_ ..._-_._-----_._._-------_._-------- -�.<;.••••_,_._•••_---_._-------------------"}\.

II :DR.j WÁLD�MIRO MAZURECHEN II
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M É o I c _0 ...., li
,PI' Rua Prestdenre Epilácio Pe8sôa N°. 704 II

1
/

'\ li
II (antiga
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...,..CORREIO DO POVO
\

RABADO. DIA. �i_Õ_-1_9_63 .......__

�. 1
I

" * oJr

e lJNICO caminhão inteiramente nôvó!
,

"

I ,

A ÚNICA*linha
completa de

caminhões"
nacionais!

,

'[

NOVa SUPER F.tOO \ NOva SUPER F-350
, NOva SUPER F:eoo

-Venh� conhecê-Ia de perto no seu Revendedor Fora
,

.

.
.

.

-

C a s á dl o', Aaer li c 2UOl o §. Ao Mercado dIe Annt©moven§ lffililUlmCJDlallUl

NOva SUPER F-600
CAVALO.MECANICO

,

)

s8Pvi.
,

\

,I

Dr. . fernando H.
-_. [.

, \

�prinumann :M�D][CO '

,

Cirurgia Geral de adultos e crianças - Gl1�
.níca ({eral - Partos - Operações -

Moléstias de Senhoras e Homens- I
. ,

especia/�s,a em doenças' de c,./a�ças
.Alende no I HOSPITAL DOS FERIJ_OVIARIOS

.

(Clara Hruáchka), das 9 a� 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das' 15 8S 18 hS,i

Dr. Francisco Antonio

/

CIRURGIA DO ESTÓM�GO
,VIAS BILIARES, INTESTINOR.

CIRU�GIi\ DE SE;NHORi\S.

Diiafnó�tico preéoce dD' Cancer nas
_, senhoras,

/1 _,
.

"

ConsuI't6rio - Rua Preso Epitáci9 Pessoá,
Das 9·12 e das 15-18 ho as. - Fone, 384.

-- __
,

Página �

, ..J
_ BEúO HORIZONTE
(Asapress) - EQ] Ipatín
ga, já eonheéída em todo
(I pais, pela usina que
lá está sendo construída,
.tem agora in a i suma
atração: UM BODE PRE
TO BRAVIO, que dá aos

seusi donos cêrca de dois
litros de _, leite, díâría
mente. 'O fenômeno ainda
não foi" devidamente
explicado, mas, a exem

plo de casos de homens
que se tornam mulheres.
�

I

vice versa, pode ser

que esteja acontecendo
uma mudança de sexo
com o caprino de Ipa->
tinga. -

Até o momento, a

denominação comum do
mesmo tem s

í do I de
"bode leiteiro".

(Extraído do BOLETIM DO
LEITE, de Janeiro 1963, nr,
187, pflglna 15).

MUDAS
Frutiferu e Ornamentais

Laranjeiras, Peoegueiros,
.

Kakíseíros, Macieiras, Ja
boticabeiras, etc, -Roseíraa
Dahlias, Camélias, 'Coni
feras, Palmeiras, ete., etc.

PEQAM CATALOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Se/dei
- CORUPA' -
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O Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello,
Juiz de Direito da Oomarca de Jaraguá do Sul,
Estado de Sta. Catarina, Brasil, na Iorma da lei, etc ...

FAZ1 SABER aos que o' presente edital de �NO XLIV JARAOU.\ DO SULcitação, com o prázo de tl"intl;l (30) dias virem ou ���������=���,!!!!!!!!!!!!!!!!!!7���!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!"!!!!T������!!!!.!!!!�����������!!!!!!!!!!dele conhecimento tiverem. que por parte de ADE
LE CAMPR�GHER, por intermédio de seu bas
tante procurador. ad\vogado dr. Reinöldo Mui-ara,
lhe foi dirigida a petição do teôu seguinte: PETI

Lucíeaae GoschQ10: - Exmo. Sr, Dr. Juiz de Direito da Oomar- ..

ca de Jaraguá do' Sul. ADELE CAMPREGHER,
brasileira, solteira, doméstica, residente e domíci- S ö m e n t e agore nos

G chegou ao conhecimento,'liada em Itapoouztnho, à Estrada Ribeirão ,rande,
a notícia do nascimento,nesta Comarca, vém através de seu b-astante, pro
na Maternidade Elsbethcurador. advogado adiante assinado, instrumento
Koehler, de Blumenau, dap.rocurat6rio anéxo, ins.crito na O�A.B., seção �.o alente menina Lucienne,Es�ado de Santa Oatarina, sob n. 915,. com eS�I}- "F,lha do estimado casaltõrio' à Av� Mal. �eodoro ,215, nes�a cllla�e, e�ppf; Walter E. W. Gosch-Isoldee. r.equerer o segumte. 9ue a suplicante e p.r��r.I_�,- Gosch. O acontecimentotärra de um. terreno SItuado à E�trada Ribeirão

'f' die 19/1°/62.
'

22 022 2 ven recu-se no I �,Grande, em Itapocuzinhe, .com .a área d� ; .

m
: elas 5 horas da manhãfazendo frente com 115 mstros na refenda estrada: p

t' f ção do novel'_

d I d
.

I t t para ee IS atravessão
..
os tun os c.om igua me ragem em er-

casal com o nescímento ßlenc!lr.ras de LUIz Maffezzolh;' extremando' por UIU lado
d "'t Ucom ·191 metros em terras de Hilário Pomianoski d onmogem a.

e por outro lado com 192' metros em -terr'as de São avós paremos daAlfredo Martinelli. Que no terreno acima qualitt- Lucienne o estimado casal,cado existe uma área excedente de 18 metros de radicado em [aregué dolargura por 192 metros de comprimen o, sôbre a Sul, Herre Gosch - Warterqual a suplicante sempre esteve na posse mansa, J. F. Gosch, pr o ve cto spacífica e ininterrupta, para mais de 20 (vinte) diretores da Ind. de Cal
anos, com "animus domini", �em jamais sofrer çedos Gosch Irmãos S A.qualquer embargo ou contestação de quem quer Os avós metemos são
que seja, sõbr e ela efetuando plantações anual- a ôre. Agate Heuemannmente. Que é de 3456 m2. mais ou menos a área Oito Hanemann, da. sócieexcedente, ocupada pela suplicante, com as seguin· dade de Blumenau.tes divisas objetivadas no croquis anexo: fI ente Os cumprimenros since
com 18 metros à Estrada Ribeirão Grande; fundos Pos do "Correio do Povo",com igual metragem ein terras de LUIZ Maffezzolli; embora tardiamente.extremando de: um lado com 192_metros em terras

.

-da Suplicante; e de outro lado com igual metragem RI"chard WI"lly HI'llbert-

em ditas de Alfredo Martinelli, situado à Estrada
Ribeirão' Grande em Itapocuztnho. Que a vista do
expõsto, se encontra perfeitamente configurado,
COm todos 08 requisitos legais e a seu fa vor, o

USUOAPIÃO E:XTRAORDINÁRIO da área de
3.456 m2, mais ou' menos, tudo de con�ormid.a�e
com o que preceitua o art. 550 do Código CIvIL
Que para legitimar sua situação de falo. na forma
dos arts. 454 e seguintes .do C.P.C., requer a V.
Exa. a designação de dia e hora, para qua com as
testemunhas abaixo arrolad�s s� proceda' a justifi
cação do alegs'do, ap6s o que deverão ser pessoal
mente citados tOs atuais confrontantes e interellsa
dos certos, bem como suas mplheres, se casados
forem como do mesmo modo o Órgão do Minh,té
rio P6.blico, para requerer o que fôr de Direito,
no interêsse da Fazenda Estadual e Federal, e

ainda com b pr'ázo de 30 dias, por Edital. os inte
ressados desconheçidos, para dentro do prázo legal
contestarem a presente ação, querendo, sob pena
de revelía. Que não sendo contestada a a f,) ã o,
espera desde já, seja a mesm� �ulgaAda proc�dente,
com a declaração do seu dommlO, sobre o Imóvel
usucapiendo, valendo a sentenç� como títu!o hábil,
para a transcrição no Cart6rIo de Regl6t! o de
Im6veis dl:lsta Co�arca; Protesta-se por todo gene-

.

1'0 de prova!': em Dirfl1to permitidas, principalmente
o depoimento p('slloal d,e qualquer loqtestaottl, t�s
temun,has, perícias, vis��rias e etc. D4 se para fIOS

S'O C -I e d a d e Des p o 'r tos A -I
fiscais, o valol' fia, açao em Cr$ 5000,00. Nestes C a raiTêrmos P. Deferimt-otc,. (sôbre estampilh�s e.stadu·
ais no valor de Cr$ 22,00, devidamente �nutilizadas, Assembléia Geral Ordinária
o seguime): Jaraguä do Sul, 23 de maio de 1962. E d i t aI de C o n v o c a ç ã o
pp., (asJ Reinaldo Murava. TE�T��l!NHAS:. -:- Pelo presente ficam convidados os srs. sócios1) Luiz Maffezzolli; 2) .R?doifo �ICohD1, �) AparIClo quites desta sociedade em SUIi séde social.- á Av.Martinelli, todos brasIleIros, casados, lavradores,

Marechal Deodoro da Fonseca, 1110 na secretariaresident�s Ei ,domic!liados ,á E��r�da Rib. Gra�de. do Clube às 9,30 horas no dia 10 d? marçona locaitdade de Itapocuzmho. SENT.ENÇ.A. _ de '1963, para participarem na AssembléIa GeralVistos, etc ... JuJgo, por� senteDç�, � ... .lusuflCaçB:0' Ordinária com a seguinte' Ordem dO Dia:de fls. e fis., para que surta seus ]UrIuICOS e legaIS ' .

_ .efeitos. Citem-se, por �ándado, OB confrontantes 21) - PErle�t�çadO dNe ConDt�s t
.'do im6vel, constantes da' petição inicial e parecer ) - elçao a L .ova Ire oru�de 'fls. 9v., residentes nes.a Comarca, bem ,:lsRim 3) - Ali.Isuntos de mteresse SOCIal

ao Dr. Promotpr públipo.' Pd� edital, pelo, prázo Nota: Não havendo número legal. de sóciosde trinta' (30) .dias, a ser publICado uma (1) vez no
na la. convocação lar-se á 8 mesma meia hora"Diâfio da Justiça" � duas (2) vêzes. no Jornal apús com qualquer número de .sócios

'. �o::;g�: i��e�e:����/�l�3�e(!�). f;rS::�lia��8�e;���� LIVI�(JS KRA(JSE, Pre8id�nte if'::=:':;:;:::::::::::;::;:::;;:::::;;;:::::'=::::::=�';::':::�::::;':::::::::;:;::::::::::::=::::;::�Hde Mello, 'Juiz .de ,Direito. Er;n VIrtude do que

!III V I? N D E,- S'E .

ti!:.'
chama e cita, a todos q�an tos mtArf'�sa r pos.sa :e

A I d C
� - J;

,

direito tenham sôbre, o Im6vel requerIdo,! a Virem, 'ROEDER S. A. •

'

gr. n. omercl,o I' IIno 'prázo legal de trinta �30) dias, alega�elI_l o que
. . i'l Um terreno e ,respectiva casa residenoial IIjulgarem· a bem de seus mteresses e dHel�os..E,., AssembléIa Geral Ordmálla I

a p incipal �ua da praça iipãra que che�ue 8? c?nhecimentq de ,�odos e rim- EDITAL D E CONVOCAÇÃO
I .

;1 n r

p" C
' ..

1 I:gueD;l al�'gue Ignor.ancla," manda gxped�r o presente
"';}" Pelo presente ficam convirtadbs os snrs. -AClo-!1

- Re�idênoia e' on.to, o�ercla ,

-

iiedital, que será aflxad? no' local. de costume, ás
nistas desta Sociedade à comparpcerem à Assem- ii Informações com o sr. Vlc:or ZImmermann I'!portas do For�m, publIcado pela Imprensª local e
bléia Geral Ordinária à reálizar se em nossa séde II '

' (nesta cidade)
"

'HDiário da Jus'tlça.do Estado. Da�o e pasaad� nesta
social, às -10 hs. do dia 30 de março pr6ximo vin

I�_.•• '

••• .:•••.•_•• •__• =::::::__ :::::i:::==:::::::::=:::=::::::::::::�
cidade d,e Jaragu.a do �ul, aos vmt� e um dIas do

douro, afim de deliberarem sôbre à seguinte _, '-::mês' de fevereirq de mIl noqe�e�tos e se8se,�ta e
, OR DEM DO D I A ..,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::-.::::::::::::::.::::::::::=::::::=::::.:::::.-:-.::::�três. Eu, Amadeu �ahf.ud, Escrlvao, o. sub�cre�l, (.as) " 1 - Aprovação do balanço e contas de exer- :I:il: E U P R EA. G.Ö

-

·11�:li.Ayres Gama FerreIra de Mello, JUlf de DireIto, ,'-.
d 1962' -.

\ '

1flf • _

CIClO e '. _
'

.
.CERTIDÃO - Certifico que !=l ordem de exp.edlçao 2 - ElelQao do .Conselho FIscal, :h' ;'

DOUAT �; IId reS'ente edital, foi recebida, em cart6f1o,. no S - Assuntos dIversos. ii As Lojas ' tem vaga: IIdfa �I( do <J0rrente �� 10 horas;, dou fé': _Jaraguá Achl,im-se à disposição dOS snrs. AciOllistas, li Auxiliar de' Serviços Gßrais
(

J!do Sul, 2t de fevereHo d� 19�3. ,O Escrlvao Am�- os documentos à qua se refere o artIgo n. 99 do

il!-I� Informaço-;'s com o sr. VI'ctor ZI'mmerm"nn :Ii,"deu Mahfud .. A presente c6pla confere .I�om o �rI decreto-lei po' 2627 de '26/9/40. ..gigal; dou fé. Jaraguá J do Sul, 21 de f�verelro Jar,aguá do ,8ul, 21 de fevereiro de 1963. I! I
," (nesta Cida�e) ,

'

'"

� J!'de 1963.
O Escrivão, Amadeu Mahfud. Gerhard Roeder, Diretor gerente �::::::::::::::::::::::::::=-:::::=:::=:::===-�=:,::�=:::.=:::=;-_=:::::::::=::".9r .

.. � '1

O menino Richard Willy
deverá ser batizado

.

em

Corupé, residência I dos
avós, na oportunidade em

que tomerd a sua comu
nhão a fia Ingrit, que
será uma de suas madrí
nhes, \'
"Correio do P o v o",

apresenta ao agore aca- Subvençõesdêrntco Ingbert Ono
I
Hill: Jóias

brecht e sua 'digna espôsa, .Festíval Dia do Colono - 25 Julho
os seus cumprimentos. Juros e Descontos

Anuidades

8r�uer ]uo"lur Oomíssões
U l Ftnauciamento-Retorcída

Fínanclamento- Séde
Acordo Florep.tal-M.A�riculturaPastíval Dia do Oolonó 25/7 199.600,00
Despesas Gerais 433 034,00 •

Pôsto Agro Peco ",}.I leophas ' 584.338,00
Variação Patrimonial 786300,00

--------------------------

2.003.272,00 2.003272,00

Cita'çã0

s ,0, C I A IS

de

(SANTA CATARINA)

.

Em Jaraguá do Sul, a

contagem populacional au
mentou com o nascimento
de um forte menino, que
os papais Alencar e Tere
zinhe Brauer, vão dar o
nome do pai, acrescen
tendo um "Junior" ao seu
nome.

O acontecimento verifi
cou-se pelas 14,30 horas
do dta 5 do corrente, ne

residência do avô Erich
Th. Brauer e sua espôse
Wally Nass Bremer.
Os av6s metemos do

Alencar lor. são a Sra.
Elízebeth Eörvös e RoberIo
EÖIVös, ferroviário apo
sentado. residente na cida
de de Caçador.
O avô Erich Th. Brauer,

Ião logo circtllou a êU5pi
ciosa notícia, foi muito
cumprimentado, notada
mente pelo clube de bolão
él que pertence - o Az
de Ouro -, de onde pas
sou a ser o primeiro avô
de sua turma. Como não
podia deixar de ser, cus·
,cu- lhe a alegria, o pre
juizo de algumas bebidas
aos seus companheiros.

Da pauiicéia vem-nos a

gostosa notícia do nasc >

menro, ali, do rubusro
Richard Willy Hillbrecht,
filho do feliz casal Angele
Hí l lbr e cht-Ingbert Orro
Hillbrecht, de tradicionaiS
familias do vizinho Muni
cípio de Corupá. O me

nino nasceu às 19,10 hs.
do die! 8 de janeiro de
1963, no l:iospifal Santó
Helena, capilal do Estado
de São Paulo. A vov6,
sra" Vva. Alice Hillbrechl,
assistiu ao feliz evento e

os av6s Willy Germano
Gessner· H i I d a Gessner,
ficaram euf6rico com a

noticia.
.

Corujas como são todos
os �vós, acharam que o

pequeno era "der ganze
Ges�ner", mas agora já
se parece com o pai.

"Correio do Povo" que
tem no jovem casal e no
sr. Erich Th. BMuer, seus
conslantes leitores, asso

cia-se à alegria que vai
na família, apresentando
os seus cumprimenlos

, \

SÁBADO,

Assoe.: Rural de Jaraguá do ,Sul,

UNDADA EM t 6 DE JUNHO DE ! 946
'

REGISTRO: Serviço de Economía Rural, do
Ministério da Agricultura, em 07 de Agôsto de
1946, sob n. 51, Portariã n. 551, de 09 de agôstode 1946.'

.
'

Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 1962.

Demonatração da Receita e Despesa
550.000,00

�20,00
118.340,00
10,5(�,oo
31.020,00
16 n30.00
t 7399,00

1.253.743,00
5.425,00

Demonstraçâo do Ativo e Passivo,
31 (de dezembro de 1962

Móveis e Utensílios 85445,00
Animais 497.000,00
Contas Correntes 74,160,00
Plantações 61.000,00
Financiamento - Retorcida 19.510,00
Financiamento" Séde 1.185426,00
Capitalização 12 7úo,00
Almoxarifado 2558,00
Banmércio 8665,40
Banco Inco 2539,00
Banco do Brasil S A. 165.370,00
Caixa 5 810,60
Imóveis 1.369.265,40
Acôrdo Florestal- M. Agr. 11.050,00
Contas a Pagar
Variação Patrimonial

em

31.400,00
3.469 149,49

3 500.549,40 3.500.549,40
João Lueio da Oosta. Presidente
Octacilio P. Ramos, Secretário
Lourenço Grsssinger, Tesoureiro
Oswaldo Borges, Cant. Téc. CRose 0316

DEC. 26.387.

Parecer da Comissão Fiscal
Os abaixo assinados, Membros da Com,issão

Fiscal, após verificação minuciosa das contas da
Diretoria, da Receita e Despesa e Balanço.Geral,
encerrado em 31 de dezembro d� 1962, são de
parecer que �8 átos praticados pela administr�ção, devem merecer aprovação pela AssembléIa
Geral Ordinária, a realizaT-se proximaqlenta.

Jaraguá dO' Sul, 8 de janeiro de 1963.

Lourenço Ersching, Walter Bartei, Alvino Hadlich

EMPREGO
As LOJAS DOUAT, desejando ampliar'suas atividades promocionais de vendas! �em

vagas para mais dois vendedores espeCIalIza
dos, pagando ordenado e comissão.

Base aproximada de renda mensal de
Cr$ 50 000,00.

'

. É necessário que os
.
.candidatos sejam

motorista; falem o alemão, bôa caligrafia e que,
tenham bom conhßcimento de jlrtigos eletro

, domésticos.
É inutil aprese-ntar-se não p.reenchendo

os requisitos acima.
,"

Melhores informações nas LOJAS DOUAT Icloro o senhor Victor Zimmermann. '.
'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


