
Do Deputado Federal.
Lauro Carneiro de Loyo ..

Ia, recebemos atencíoso
,

. telegrama, que reprodu-
Orgão de maior' penetração rio interior catarinense zímos : ."Correio do Povo

� I-------�------------------------ -·-·--·--·----------------------�------�----------·--------------�---------I

- Sinceramente grato
/.

venho agradecer a esse
brilhante semanário e a

';======================:=::;:,=========-=-=:====-=====================1 sua eficiente direção as

Ano XLIV' JARAGUA DO SUL (Santa Catarina) Sábado, 16 de Março de '1963 N°. 2.219 palavras amáveis 'e os

�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�=!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� votos proferídos pelo
meu aniversário. Real
mente sou devedor do
voto de confiança com

que fui distinguido pelo

i
Fundação:

Artur Müller

Diretor:

BUOÊNlo' VITOR SCHMÖCKBL

Carneiro de 10yola
agradece

/

./

Impresso na.:

Sociedade Gráfica'Avenida Ltda.

Chamamos. a' atenção
pare os dirigentes de
creches, hospitais, escolas,
associações, Jardins de
Infância, Associações de
Senhoras e ouíres Insrtruí
ções pare o número el-e
vado de subvenções com

que os Municípios de
Corupá, Ieragué do Sul,
Guarernirtrn e Massaran
duba foram' contemplados
no orçernento da União
para o ano de 1963.

Através de diversos
Ministérios, sob a fórma
de subvenções ordinárias
e extraordinárias, quasi
uma centena de- milhões

. .

de cruzeiros estão à dls- querer. E sem demora. A

posição des instituições e zona ressenre-se de tais

que devem ser requeridos' importâncias, no seu pro

urgentemente, através dös grama de desenvolvimento.
canais competentes. Por fim: Não esquecer

Não é de hoje que 'nos de agradecer aos deputa
vem reclamações de que dos, os destaques das

os srs. Deputados Federais verbas, mesmo que parre
- ",

t ssam pelas delas renhem entrado pelo
nao se 10 ere .." d I d
zonas onde receberam cano o p ano e eco-

consagradora votação. Tal,
nomia.

entretantÓ, não está acon-

tecendo, atualmente. As

subvenções, os exaustivos
trabalhos dos srs. Depu
tados Federeis nas Comts
sões para carrear recursos

para as suas zonas, está
paten re, Basta, agora, re-

.

Subvenções Federais para
I

Sta. Cátarioa AZ DE OURO:· /
, 15 anos de existência

(

SUB S I ,O lOS H I SI Ó R I C O S
•

BE. '•••GUa -- •••1
1°. Jornal (manuscrito) que apareceu no ano

de 1901, e dele tendo-se notícia de que teve

interrupção final na expedição do 4. número.
lContinuação do N. 2216)

- I

Der Leitartikel. hat folgenden Inhalt:
Unserem Programm gemäss überreichen wir
hiermit den freundlichen Lesern unsere zweite
Auflage, in der Erwartung, dass dieselbe,
ebenso wie die erst, 'mit offenen Armen emp!
fangen wird. Da esnícht unsere Gewohnheit
ist, mit der Schere und dem Kleistertopfe am

Redaktionstische zu sitzen, bieten wir in un

serer heutjgen Auflage unsern Lesern das
Neueste und Wichtigste sowohl aus politischen,
wie auch nationalökonomischen Standpunkte,
einzig und allein davon beseelt, durch die
Lektüre unseres Blattes der immermebr um

sich greifenden Unwissenheit der Geselle

cllaf�sklassen �orzubeugen und den Grundstein
zu eIDer praktischen Volk�bildung zu legen.

Hand in .Hand mit unseren bewährten
Mitarbeitern, unterstützt von der Gunst des
p. p. Publikum erheben wir das Panier, auf
dem mit goldenen Buchstaben die Parole' des
Fortschritts gezeichnet ist.

' ,

Dieses Z;ieJ im Auge werden. wir uns

durch die Klippen,' die uns entgegentreten,
hindurcharbeiten und �w�rden uns�ren Lohn
in der uns freiwiJlig geste�lten Aufgabe finde9.
Wir forderIl--...!Jun únsere werten Leser auf. uns
auf jed� .l\rt bei dieser Arbeit zu unterstützen.

Als weiteren Bericht finden wir uoter der
Übers.chrift: «UnÜlückslall». Folgendes: H e u t e

Mittag ereignete sich vor dem Hotel August
Mielke (gegenüber der Reisschälerei L. J.
Grubba) ein recht beklagenswerter Unglücks-'
falL Ein Fuhrwerk von der Umgebung Jara
gUáS kommend, hatte ein Fettschwein geladen.
und mag dieses nun aus Mangel an Nahrung,
oder aus Durst, oder aus Lebensüberdruss:
oder' wegen Verfettung der Leber, oder aus

irgend einem anderen Grunda den Tod gesucht
haben, ge��g es gab nach ku�zem Todeskam
pfe. sein Leben auf, obwobl der bekannte Dr.
Victor Rosenberg und andere Personen alle

Anstrengungen machten,. das. Schwein zum
Leben ,und zu seiner Pflicht" lebend in die.
Hände des Käufers (EmU Stein - «Marabá»)
zu gelangen zurück' zu rufen. Bjs zum «D ru ekelt
dieses Blattes konnten wir ..noch nicht in Er
fahrung 'bringen, was mit dem K a d a ver /

geschehen ist ....

(Fortsetzung deé Blattes 2220.)
/

o/ Az de Ouro veterana

agremiação bolonística
filiad,a ao Clube A. Bae
pendi, está em preparati
vos p a r a comemorar

condignamente os seus

15 anos de ininterruptas
atividades, a verlflcar-se êmmendoerfer, Loreno
no próximo dia 6 de Maio Marcarro, Heinz Kohlbach,
de 1963. Hans ßretrheupt, Eugênio
Pesquizas levédas à Vitor Schmõckel, Wolf

efeito, dão-nos o resultado gang Weege, Affonso
de que se trata, no C.A.' ßuhr, Alfredo Schulze e

Baependi, de uma das Erich Th. Brauer.
mais antigas agremiações
desportivas, a praticar o

esporte do bolão, a mals
A Convenção realizada ennge•• quiçá, 'no Muni

na Capital do Esrado, dies cípio, dades as suas ínin
9 e 10 do correnre, de que rerruptas atividades.
também participou o Dlre- Mesmo sob o pêso dos
tório Munterpel de leregué anos e sujeito às naturais
do Sul, escolheu dentro crises que se estabelecem
de seus quadros pertidé- periodícerríente nos clubes
rios a nove direção pare de boliche, o Az de Ouro,
o período de 1963 a 1965, lem enfrentado as ondas
tendo-se verificado o ee- adversas com galhardia,
guinre resultado na vote- a ponto de, agora, apre
ção : Presidente, I r i neu sentar-se à �ociedade
Bornhausen; Vice Presi- desportiva da cidade, como
dente, Heriberto' Hülse; grupo coeso, idealista e

Vice Presidente; Aroldo

I
cumpridor de sua alta

Ca r n e i r o de Carvalho; missão esportiva e social ocorrido em 8 de março de 1963.
Vice Presidente, L a d i r de que está investido.
Pe d r o Cherubiní ; Vice

I presidente, Paulo Footes;
Secretário Geral, Pedro
Harto Hermes e ôubcre
tários, Waller Zigelli e

Pedro Colin
São Membros efetivos

do Diretório: Aldo Pereira
de Andrade, Adhemar
Ghtsi, Affonso Ghizzo,
Celso I v a n da Costa,
Fernando B. Viegas, Gentil
Belani, Mário' Olinger,
Renau Cubas, Ruy Hülse,
Udo Allemburg, Diomicio
Freiras e Laerte Ramos
Vieira.

Regional da UOH:
Nova direção

OOUTEL \alegrafa
o nosso diretor acaba

de receber telegrama do
seguinte teor: "Eugênio
Vitor Schmöckel-Diretor
Correio do Povo - Jaraguá
do Sul. GVG/765 Tenho
satif,fação comunicar
vossência que·em reunião
convenção estadual fui
reeleito para cargo Pre·
sidente Diretorio

.

e Co'
missão Executiva Regio
nal Partido Trabalhista
Brasileiro êste Estado
para triênio 1963 a 1966,

Uma comissão está en

carregada de apresentar um
plano de festejos, que de
vem marcar a passagem
do dia 6 de Maio próximo
e, dentro do qual se pre
tende fazer participar a

sociedade jaraguaense,
notademeure a grande Ia
milia desportive, com quem
sempre privou e rnenreve

as mais cordiais rldaçõe:s
de simpana e amizade.
Oportunamente, d � ver á
ser fornecido ao públiCO
um relatório dos festejos
dêsse grande acontecimen
10 na vida esportiva do
Municipio.
O Az de Ouro Boliche

Clube conta em suas

fileiras 16· membros, dos
quais 4 são sóciös funda

dores, a saber: Gerhardl.
Arlhur Marquardt, Dorval
Marcallo, Walter Carlos

onde espero continuar
merecendo acolhida e

colaboração êt!se valoro
so

.

Ól"gão da .imprensa
catarinense. Sàudações
Vice Governador Doutel
de Andrade Deputado
Federal".

Legislativo Municipil
Segund� feira última- de. lei, dando a uma das\

realizou-se mais uma ruas do perimetro u'rba
sessãl) extraordinária da no, o" nome do recem

Câmara Municipal, .à falecido José Emmen·

qual. faltaram diversos dörfer.
vereadores. ,

A. Câmara Municipal
:r::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::=::::.:::::::::::::� limitou-se à 1eitu ra da

�i'l \ .

E U P R EGO," 1'11 ata da sessão" anterior

I 1fl e 80 empossamento do

I,
/ II suplente Francisco Gi·

n As Lojas DOUAT, têm vagà: II. r.oIla, erp .
virtude da

':!, Auxiliar \de Serviços Gerais !! lIce.nça' do vereador
li Krutzsch.

li 'ínfor�ações com o sr.) Victor Zimmermönn ii .

No exp'ediente, o ve-

i! .

(ne�t_a cidade)
. h reado.r .Schmöckel, en

�::�:::::::::::::::::::::::::::::::::=:::�:::::::::::::::=:::::::::=::::::=.;::::==::::::;:::::::,.tJ elminhou à Mêsa projet�

Em seguida, a sessão
foi levantad'a, atendendo
a um convite do Ginásio
S. Luiz, para que os edis
se fizessem presentes 8

um jantar dos· organiza·
dores da festa, realizada
no dia anterior.
Nova sessão extraor

dinária está marcada

pará o próximo dia 18
de mal'ço de 1963.

)

Her tel e Heinrich Gefferr,
seu atual presidente. Os
dernats membros são os

segumtes : Eugênio João
da Silva, Willy Lauter,
José Narloch, Raimundo

valoroso' povo de Jara
guá, voto êsse que me
sensíbílíza protundamen
te e que me servirá de
estimulo para eneetar
sempre maior esforço
em beneficio dessa terra
e de sua gente. Loyola -

,

Dep.'
.

Snr. Comerciante e
Industrial: Na salva-
guarda dos teus
interesses, inscreva
t na Associação

mercial e Indus
al de Jaraguä do
I. ,

Circulos esportivos em

prestam grande simpatia
ao acontecimento, que
evoca um movimento es

poriivo iniciado no dia 6
de Maio de 1948.

1

� __ .

Agradecime'ntot Profundamente consternados cornuui
carnos a todos os nossos parentes, amigos e
conhecidos o falecimento do meu querido espôso,
nosso pai, sogro e avô

José Emmendörier

A família enlutada Vem externar por êste
meio os seus sinceros 'agradecimenlos ao Dr.
Alexander Orsa pelo certeho ie competência que
demonstrou durante tôda a enfermidade do fale
cido, ao Revd.o Pe. Donato pelas orações con

fortadoras na hora de sua morte e junto da
última morada, aos seus empregados que carre

garam seu corpo e último Adeus proferido por
Dr. Murillo Barreto de Azevedo em nome dos
Velhos Atiradores do Clube Atlético Baependi e

a rôdes as pessoas que prest-aram o seu valioso
auxílio em casa e no Cemitério.

-

A FAMíLIA ENLUTADA
'

Jaraguá d� Sul. março 1963.

t Todesanzeige und

Danksagung
Allen' Verwandten, Freunden und Be-

.

kannten. die traurige Nachricht, dass mein
'lieber Gatte, Vater und Schwiegervater und
unser guter Grossvater

José EmDiendörier
nach kurzem Leiden am 8. März 1963 sanft
entschlafen ist.

Wir danken allen,' die uns in dieSên
schweren: Stunden mit soviel Liebe zur Seite
standen und ihm in tiefer Trauer das letzte'
Geieit gaben.

I' Fuer die trau�rnden Hinterbliebenen .

VVB. Augusta Emmendörler '

Jaraguá do Sul, Março 1963
.

! I

,
'

Auto Jaraguá 8.4. · "I.NO. e COM.
Assembleia gerpl Ordinária

.

Edital de Convocação,

. . Ficam convidados os senhores acionistas para
assistir' li assemb,léia geral ordinária, realiz�r·se à
rua Mal. Deodoro da Fonsêca, 991, nesta cidade no

dia 31 de Março de 1963, às 16 horas, que 'terá a se

guinte, Ordem do Dia:
1. - Discus�ão e aprovação dá co�ta (Ia diretoria

do ,ano ,de 1962; .

•
.

.'

2. - Eleição do novo Conselho Fiscal;
3. -- Assunto de interêsse da Sociedade.

. NO,là - Acharr. - se à disposição dos senhores
aci-onisras o� documentos Ia que 'se refere o arligo
99, do decreto n., 262'], de 26 09.40, rel�tivo ao exer··

dcio de 1�62.' '.
.

Jaraguá dö Sul, 28 de Fevereiro de 1965.
FRIEDRIOH BARG . Presidente

I

/Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Ind. e Com. teop�ldo J. Gru�ba S.A. �==:�='=""""�����i 1o�HIIO 09 pour
R�LAT6IUO Dl\ DIRETORIA \(,1 � S.O C IA IS, � ',.1.l (Fundação:,firt,::_mOller: 1919)

Senhores Acionistas ' ,� l Emprêsa jo-nalistica

, �.
Em clIm'pi-im�nto aos dlsposlttvos Iegats e este-

O����
D1:a 21: resi�::;:���;�:=�:'�'�: "C�rr'eio.�9�0�o" Ltda.

�����:çãt��o�efib��:tÇaiilsatis�ç,ãO de sub�eter a'iosâa ,I Aniversários' I nesre distrito, filho de Carl EUgên;O e;r��o�chmôcke'.....0 o a anço �era, con a e
- O sr. Prederico Llplnskí e de Anil ßorck. .

Ilucros e' perdas e demals atos relativos ao 'exercicío Ellinger: em . Blumeneu. Ela, brasileira,l; viúva,social encerrado\em 31 de dezembro de 196� e o Fazem anos hoie : _ O M. Roberto M
ASSINAYURA:

Pd Ih f' I d dernon.
. doméstica. domiciliada e flnual •• e-s 500,00erecer

,
O conse O Isca, ocumentos que ernons-

O sr. Dr. Luiz de Souza. Horst, nesta cidade. residente neste distrito,'á Semestral. . • CrS 300,00tram a si'tuaçãd da sociedade.
.

/" - Manoel Henrique Ka- Q d J'
. A I C $ 5 O

Permaneceremos à disposição pera prestarmos Alice, filha tdo sr. Éstete- ......stea e eragua, ülne de vu sC?, • ., r .1;.0
I no .Meter, residente em rarn, filho do sr. Manoel Alvlno Roweder e deElsaos esc arecimentos que, julgarem necessários. Karern Filho, residente em. Roweder.

.

) Jaraguá do Suh �m 23 de .Ievereíro .Je 1963.
Estrada Itapocú. Curitiba.

Leopoldo João Grubbe Dir. Presidente Fb/2em arios amanhã: - A sra. Vva. Laura Edital N.· 5.469, de 12 3 63
Edith Hardt Grubbe ,_ Dir. Gerente ßrugnertl, em Corupé.
,Alvarp' Hering _ Dir. Gerente.' - Rodolfo Paulo Perei

•
. re, em São Frencisco do

-Balanço Geral encerrado em 31-i2-62 ' Sul.
: \

,ATIVO

60,000,oe 13.657.066.60

I 'flveni;:�\���!;;���,�ío
.

laragua do Sul • S. Catarina

João Rosa e .'
Maria Madalena Leite �c::::::;:=.c:::::::::._"::::::::=c::::::;::.C:::::::o

, Elei" brasilelro,.. ,Viúvo,IM U' Ó A' 5- Rogerio Leow!n, filho operaflo, domtcilíado e,
.

_do sr. /WaldellltrO Leowín, residente neosra crdade,'.

d d FrúriferiJS e OrnlJ",ént.Jisnesta ,CI a. e. filho de . Domingos, Rosa _

-:- o. Jovem Roberto.e de �Imj'ndia. Rosa.
'

Laranjeiras, Pecegueiros,
K��ser, filho do.sr. Alfredo Ela, brestlerre, solteira, Kakia-iros, Macieiras, .Ia
Keíser, nesta cidade.

I
doméstica" domiciliada e boticabejras, etc, Roaeirás

-- residente nesta cidade, Dahlias.: Camélias, Ooni-

C t
filha de Maria' Leite. feras, Palmeiras, etc., etc.,-'

eg Isirq lVI
.

t nl a que Ll1C\!Ut ao có- 'PEOAM CATALOGO
iheciment o 1Ie' toJoS.1l13110e ILUSTRADO'
o rssar u presente edital que
">erá· publicado pela irnpren
sa e em ca rtório onde

• sera

atixaào 'du: ante r'i dias. �I c::::::::::tc:::::::..:::::::a_..c:::::::ac::::::::-c:::::::::

rlguern souber de algum im

pedimenro acuse-o para o

rins legais.

Dia ,22:

Imobilizado
,

Imóveis, Contraros, lmobilíértos,
Máquinas e Instalações e' Móveis .

.

e Lltensiltos 3491.061,60
Di,sponlrel

Caíxa e"Bancos
,

'Realizarei
Tuulos ·à receber. Devedores em

contas correntes, Esróque de
Mercedorias, Participações,
Petrobrás e Adicional ReS.liluivél
Lei 1.4'74[61 6609.4u ,90

Compensado
Ações caucionadas

Dia 18:

I
�
- O sr, Curr Vesel
_ A sre Carmen Roes·

sie Hoefner, em lotnvilte .

- A sre, Yolenda N,i
coluzzí Morre, esposa do
sr. Onadir MOlla.

- Walmir João Medei·
ros, 'filho do sr. João
Medeiros, em lotnvllle,

.

- Jaime Luiz, filho, do
sr. Hilário Alido ôchíocher.
- O sr. Waldir Fodi.
- srra. Edil Hefferrnenn,

residente em lareguézínho:

.3.407.093,10·

Despesas Gerais, Bancárias,
Impostos e Sêlos, Seguros, Fretes
e Carretos, Salários, Pro Labore,
Apos,entadoiia, Gratificações,
Comissões e Juros e

.

Descontos I 17.438.439,10
Fundo Depreciação e para

'

Devedores Duvidosos 543,054,30
Fundo Reserva Legal, .E::;pecial

..

e 9iV!dendo \
. 2.904.891,4� 20886.384.80

I

'

CRÉDITO,
f1ercad. e Rendas Diversas 20.886.384,80 20,886.384.80

. Jaragúá do Sul, em 31 de dezembro de 1962.

A sra. Doroth'ea
Moeller, espõsa do sr. F:
Frederico Moeller.
-' O sr. Inocencio SiI·

'va, agente da Estação
Ferroviária, nesta cidllde.
-' O sr. Edgar Piazera,

em Rio do Sul.
.

- A sra. Cecilia, espô
sa do sr, Arno Beneita.

.
- O· sr. José Watzko.
- A sra. Nilda F.

Schützer.
- A sra. Araci Winter

Schmidt, et'põsa do sr.

Guilherme Schniiát .

•

"Correio do Povo"

Dia 19: um
-

jornal a

. casar-se' AUREAMÜLLERGRUBBA1 serviço do povo
_ O sr. Alfredo Lange. .

.

Oficial
_

- O sr. Renato jose' -Eduel N. 5.468, de8·3 63 �--_ _ - ,_ _- _ __._ -_.-..=:..-_-_-
. 1.-----,.. --_ __ · ·_-----_.._------------- )\Wunderlich.: .

Erwin Lípinski e li . ,', i!
Luiz �iv�o�o Ronckl, em Cilly Rowed.er. VOlk�,ann' II nr nUI�O [OrOan�o [IQChOr!i_ José C. Tomaselli. .

Ele, brastlel�o�, VIUVO,' ii U I U U r lJ 1'1 U r o!lu I!
_ O jovem João Carlos, lavrador, domICIliado e

ii Cirurgião Dentista li
filho do sr. Alfredo Lànge'l--r='::-'::=::::::===::::::� It' li
- A sra. Vva. Etelca Ir II ii Comuilica a seus cliente� que se acha II

Gatscher, residente em', Z ai ai' • :: II estabelecido em SUfiS novas instalações !i •

jaré!guázinho. ii � rn � �'5 .11 II à Av. Getúlio Vargas, 170 - ,I!
.

- O sr. Dr. Paulo Ro- !I = � _g § [lJ � II II (ao lado da Sapataria Freiberger) ii

���u!,!�ger, residente �m II � :. � � �.� � !I '6:::::=:::===::::::=::::::::::::::::::::::::::::::=::.:=:::=--==d#
., _ Z G) lO - o ..

iI � :a ai -g � � H
ii.... IQfil 'Oo�aI !I
II N (�'W lO 'i: E li
ii -es: OI) =' .- '::I .... I!
H � O g_;l �.� ii; � t!
II �

U 8;: E ii5 lO li
I o � .- .... :'
i: u G) U � <II c ii
ii 00:::: a- .� 't:I

• iõ'§ -: 11
II ,-

aS ._ ...
v, !:

II o. _ o Cl 1.1. o .:

ii - iIJ [lJ g u õ·� li
11 � ai

<Q)'- +' o: II
ii � � _ � :g rn :J. Ii
i! -. � � E � ;

o
li

:1 � "C... ._ - 110 Itii _ ._

aS
_ lO • (.)o I

1I.-tA rn til) �o. rn lO li
:1 ""'4" ai - N I:

ii �
.... -= �, �'i:. ii

II.....
o.. aS rn � ai J!

I cg
......

IQIQU:l li
::

_,
::I U(.)o lO II

li _ o:.:§ � � u li.: ..... _.__ o ..

ii - U !!
ii ..... u _ !!

��:::::::::===:::=:::�:..:::::::::::::::::d,i

Aurea Müller Grubba, Oficial
do K e gis t r o' Civil do
[Cl. Distrito da Comarca [a
(agua do Sul, Estado de

Santa Catarina, Brasil.
faz saber que comparece·

rarn no cartório exibindo os

documentos, exigidos pela lei
ifim de se habilitarem ;lau

iii •

Leopoldo Seidel
- CORUPA' _.

Não Exeuive I
Capital, fundo depreciação, Fundo
devedores duvidosos, Fundo Reserva·
Legal e F. Res.'>Especial 6.621.719,30
El!ui,el 'I

Credores em Contas Correntes,
Banco Brdsil S.A. Empréstimo à
Indústria e Dividendo 6.885.847,30
,

compensado
Caução da Diretoria

Jaraguá do Sul, em 31 de dezembro de 1962.

)

60.000,00 13.667.566,60

Leopoldo João Grubba, Dir. Presidente
Edith Hardl Grubba'. Dir Gerente
Alvaro Hering, Dir. Gerente
Sergio, Th5>msen, Contador reg. CRC.·S.C.

,

.

n. 0301 e DEC, n.60.781

Demonstração da Con�a de Lucros e Perdas
"- em 31 de, dezembro dê 1962

D É.H I T O

Dia 20: r='::::;:::=::::::=:::::::::==::::::=::==::::::::;====:::�

II VENDE-SE li
ii I!

iI. Um terreno .e respectiva casa residencial ii
!i na principal iua da praça. li
ii Residência e Ponto Comercial i!
;1 InforméJções com o sr. Victor Zimmermann !!
ii (nesta cidi,lde) 'H
�::::::=::::::=:::::::::==::::::=::::::=:::::�::::::::::::=="::=:::=,Jj

Leopoldo 10ão Grubbd, Dir. Presidente
Edith' Hardt Gruóba, Dir. Gerente
Alvaro H,ering, Dir. Gerente
Sergio Th�msen, Contador reg. CRC. SO.

n. 0301 e DEC. n. 60.781

Parecer do Conselho Fiscal

. Os membros do 'cónselho fiscal· dé_l Indtís,tria
e ComérCiO Leopoldo JoãO Grubba S.A, t�ndo pro

cedido a verificaç.ão dos ,livros; baltmço, conta dê
'.

lucros e perda& e demais documentos referentes.ao
exercicio social encerrado em 31 de dezembro de

1962, constataram a sua exatidãQ ':' c2..Qform�d�de,
elo que recomendam sua aprovaçao na proxlma

pssembléi'a 'geral orQinária. '\. .

, a .
.

,

jaraguá Ido Sul, em'23 'd� fevereiro de 1�63

. LORENO MARCATTO
OCTACILlO' PEDRO,RAMOS
SER,G'IO THOMSEN,�

,

Manoel f da. ,Costa S A' - . Com. e Ind.

.
/

A V I S o

Con�idamos os snrs. acionistas desta sociedade
para-se reunirt.,m·em asspmbléia geral ordinária, a

realiiar se dia �8 de março p.v., com início às 8,00
horas em sua sede social à, Estrada Itapocuzinho,'
afit.n de deliberarem !:�bre à seg�i.nte

ORDEM :QO D�A
a) _ Discussão 'era'pro-vação' ao ,Relatório da

Diretoria; .Balanço Geral. Dem9nstração da ·,Conta
de Lucros e Perdas e demais d6cumeotos relacio'
nados co,m o exercício ,encerrado em' 3r"de D�zem-

'

bro -de 1962, .

,�
.

e contas do b) -:- Eleição ·do. Conselho Fiscal e respectiVOS,
. suplentes. •. -

do conselho
d d

c) - As'suntos, diversos de interesse da socie�
, a e. \

Itappcuúnho, Jaraguá do ßul, 21 de Fev. de 1963
'

Manoel ·F. 'da Costa, Diretor Peesi'd'ente
Àdolfo 'Bartel, Di-retor Comercial

, '.
l

A V 1 S O - Àcbam�se à 'disposição dos sors.
-

a�ionÍi;l(lis' 9s °dO.ct:Imen'tos a' que se refere O decreto
lei n. 2627, de 26·9·1940.. ,

.

f
'

,
'

Assembléià Geral Extraordinária
.

Asst>mbléia Geral O�dinária
ci O N·V O O A'O 1'0

Emprezá' de' Transportes F�ENZEL S. A'
Asse:pJ.bléia Geral Ordinária

Ficam pelo presente ,edital (�onvidados os

Srs. ,acionistas désta shciedaae, a comparecerem
à Assembléia Geral O['dinária, a realizar·se em

sua sede social à Av Getulio Vargas, 472 em

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

1. _ APt:ovação do balanço
exercício, de 1962.'

2. _ Eleição dos me�bros
fis,c.al e suplentes.

3., • ....;. Assuntos diversos.

Acham se à disposição dos Srs. acionistas,
ós documento's a que se refere o art. 99 do decreto
n. 2621 de 26/9/40 .

•1__;l�!l_;:_;_ll=l!=li=!!=l!::li=!!=n=!lE!I!i!l!! Jaraguá· do Sul, 28 �e fevereiro de 1963.
li ." , ;:� EDGAR A. PRENzE!L, Diretor Presidente

'/IIm'l� 'DR. JORN SOEL T,E,R III, RUYIP. P�ENZE!L"Direto.r Gerente , CONVOOAO!O
iii EUGENIO J. DA SILVA, D�retf)r' Gerente ,São" con�idados os '§lnrs\ acionistas 'destà

.

so·

_.. III
,II""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!........!!!!!!!!!!!!�..

• ciedade" para se' reunirem
.

em Assembléia Geral.;.
'. �I ,'.

I ,m A th k "S' b"
'

1--'-'-' 2E8,x�ordinária, a.. realizar-\s� àd·s 13,3� hl'o�as 'EdOt ddi�Iii
. Reduz o tempo de trab"êllho .... . pO ,

e e c u Z ue março p.�, �m ,sua se e soc�a a s ra li,
II f t' d CLIENTE I'� ,

�

..

' ltapocuzinho, para del)beral'em söbre, l:\ seguinte
.õ. e aumenta o con o� o o

., '.. JARAGUA DO, §iJL O R DEM DO D I Á. :
'ii CLtNICÁ)- CIRURGIA � PRÓTESE 1111 --

. a) -' Aumento po Capital.Social'e cop.séquante, \

iii' .. RAIOS X III MEDIKAMEN"tE UNP PARFÜMERIEN alteràç�o dos.:Estatutos Sociàis.
"

I :::

Das .symbol der R�chtschftffenheit, des
.

b]:- Diverso,� assuntos"de interesse social.

m
.

COD8�ltó�iO: A� ..
GetuJib Varg�s, '198 .111 Vertrauens und der Dienstbarkeit,1 die Sie ,/tapocU�in?��_JgUá doSul�21:de�ev.de1963

III (Anexo ao J)eposllo da Antarcltca J .

.

�I am. besten zu 'den geringste.n Preisen bedient. ' .

Manoel F. Qa Costa, 'Direto� Presidente

iii. !l li
f.

Ii ;; li ii '1I-!iEU5!'i!Il.-nS5illilm=illä).
'

Adolfo Barta!., ,1?ir�tor Comercial- ,'.

f

" ,

I • \
,

..
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CO�REI.O DO POVO .

SABADO, Di:A 16·3·1963

lAD EXIGIVEL:
Capital, Fundo de Reserva Le
gal e Fundo para Devedores Du

, vidosos
" 1531.419,00

Exigivel a Curto ,e,Longo P,cazo :
Contas Correntes e Díví
dendos

Contas de Compensação �
Caução da Diretcrta

, ,

.
�' ....

José Emmendö�fer $. A. Ind.' e Com)dlÍstria e Comércio Leopoldo J�ão Grubba S. A. Empr:' de T'r'a'nsp' ·F'REN:Z'EL .

S A"J A R A q u Á, DOS U L - SANTA CAHRINA Assembléia Geral Or,dlnárla ' ",. .,' ••

. 'Rela tó-rio da: Dtfet o r ía 'E d I t a I, d e C o n voe a ç ã O. 'Il, • RELATORIO DA DIRETORIA,
Senhores 'Acionistas:

'

Pelo presente edital de convocação, são con-' Senhores Acionistas: ...
,

• r"
,

'

, Atendendo' às determinações estatuàrias' e
vtdados ?S senhores,. acj?nistas à reunir�m.se sm Cumpt!ndo _as disposições legais e esteruérles,

prescrições legais. cum 'e a' t di t
. assembléia geral ordiuäría que será reàhzada em. temos a serlsfeção de submeIer a VV. SS., o Balan-

'sentar vos os 'doc�mento�t refe es � Ire, orla a�r�· nossa séde social à rua Benjamin Oonstant nO 328 ço geral desta .soctedede, bem esslm, e demonsrratlvoencer�ado em 3 L, de D�'zeníbr/:: 1��2�Oa ed:�c���� nesta �idade, às quatorze (14) horas, do dia 30 da conta, de lucros 'e
.

perdas, 'acompanhado com o

tração do ativo ,e assívo demonstre ão da conta
de �arço de 1963, para. deliberarem sôbr.e a parecer do,' conselho fiscal.

.

de «LUCR'OS E' PEPR'DAS' e' Çd Ih seguínte O r dem do D I a:
' E"embora os dados que era epresememos, de-, », parecer o canse o

1)' E d'
.

mo SI f' '1'1 - .

f'
. d'f í s c a l. - xame, tscussão e aprovação do ba � rem a Je SI uecao econormca e mencerra a,

Pelo estudo' dêstes documentos" ci' . lanço geral, conta de lucros e perdas. encerrados SOCiedade. colocamo-nos, ao, Inreíro dispor dos -se-
ficar � sit�ação désta sociedade, qu� tie°a���s��?a 'em 31-de dezembro de 19.62 e relatóri� �a dlretorta nhor�s eclonlstaé, pera .qualsquer 'lnformaçõee que
sóllda, sendo o resultado do exercício satisfatório e parecer do .c�nselho fiscal do exercrcio de 1962; desejarem.

, "

.

J
I

permítínrío a 'distribuiçãp de d i v i den d � 2) - EI�I�ao dos membros do ccnselho fiscal Jaragua do Sul, 28 de fever�lro �e 1963
compensador, ,para o e.xerclclo de 1965; ,A. Dlretor!a •

,�

Este, senhoresacíonistas, o relatório com que .
3) - Outros a s 8 u n tos de Interesse da Eegar A. Frenzel,.Dir. PreSidente

vos apre�enta�()s os documentos do exercic�o de SOCiedade. '

�u�e�ioFí.e��efSi?t�· '��;.e��renle -

1962, que, serao submetídos a vossa apreciação A V. I 'S O .

,

'
.l '

na prõxíme, assembléia ordíuáría, I
Achem-se à disposição dos senhores acíonís Balanço Geral encerrado em 31·12.62Jaraguä do Sul. 5 de Janeiro de 1963 tas, no escrítôrío desta sociedade, os documentosI, Lúcíla Emmendõrfer, piro Comercial a que se refere o art. 99, do Decreto-Lei n. 2.627 Imobillza'do

A 'T I V O

B A L A N ç O G E R A L
.

de 26 ·de setembro de 1940, . '

Imóveis e Benfettortes
'encerrado em 31 de Dezembro de 1962 Jareguä do Sul, 27 de fevereiro de 1963 Estavel' ,

. V O Leopoldo 1010 Grabba, DI. Presldenle Veículos, Moveis, Utensilios, Maquinas,
IMOBILIZADO:

ATI' lnstalações; ,Ferramentas i 10.279.998,50

����\e :!:::�::�sm.qUin:::031,OO , r'�"lo==mll(i=i'AiJfMANN=�=l �J��!;:�t:::�5 Devedoras. Almoxarifado
315.118,20

e veículos "

109,153,20 :.�..:!'.MEo «JO «JIJlURGIAO II!I Diversas Contes 3,588773,40DlSPO.JYU:
II II compensaçãoC 'a i x a 323.869,50 ii Formado pelas Faculdades de Medicina, das Univer- II A

-

C-Realizave} a Curto e ,L'oago Prazo: i! li çoes em auçao
li sidades de Colónia (Alemanha) e 'Plhto Alegre II

-,

Matérias Palmas, Produtos. Adi. ,I IIII IIcional Lei 1474. Emprestimo Com , !l CIRURo.lA - seNHORAS - PARTOS - CRIANCAS e lipulsorte Lei 4069/62, Petrobrás, :!
CLINICA OERAL I

D· u t R b D • I!II. 11,1up rca as a eee er e espe-
zas Instalação . 1.546.885,10 ii I,onga prátiea em Hospitais EII(0PßIIN IIContas de Compensação. ii Consultório e residência: li�alores em Oauçäo 40.000,00 2.416,938,80 :1 Tel. 244 .- Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 li

. PAS S I V O
ii II II

li CONSULTAS: li

li II
ii Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas li Demonstr. da Conta Lucros e Perdas em 31.12.62ii Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1,_ boras II

D É BIT O!I '

II
,I. Atende chamados tambem à Noite ii Despesas Gerais, Fundes Diversos,�::::::::':::==::::::=:::=====::::::::::::==::::::=� Percentagem, Gretlficeçêo, Dividendos �4 595.60

C'RÉDITO
Pecéilas diversas 30594595,60

._----

Jaraguá do Sul, lU de dezembro de 1962.

Edgar A. Frenzel, Dir. Presidente
Ruy .F. Frenzel, Dir. GérenteProdutos €I Fund'o para Deve- CIRURGIA DO ESTOMAGO Eugênio J. da Silva, Dir. Gerentedores Duvidosos 2,750.438,50

VIAS BILIA RES, INTESTINOS. Francisco F. 'Fischer, Guarda livros. Carl.Despezas Gerair:;. Juros e. n, 314 do CRC de SCI>esc�ntos. Despezas Instalação, CIRURGIA DE �ENHORAS.
_ PARECER DO CONSELHO FiSCALOepreciações de Maquioário e Díagnóstlco Precoce do Cancer nas senhoras r

Veiculos, Fundo par&. Devedl)- , Os membros do Conselho Fiscàl da Empreza
res Duvidosos; Fundo de He· de Trailsportes Frenzel, S.A., tendo procedido a ve-;"

1

Consult6rio - Rua PI'es. Epitácio Pef;soase,rva, Dividendos 2.750.438,50 D 9 8 b '" 384 rificação dos livros conrabeis, do balanço geral, daas -12 e das 15-1 oras. d�ne,. d I d d dJ'araguá dQ.) Sul, '5 d'e .Janeiro de 1965
.

conla e ucros e per as e emais ocumehtos r.e·
=---=======õ=====.--======;;;;;;;;i: ferenles ao exercicio de 1962, e, constalando a suaLucila Emmendörfer, Dir. Comercial exatidão e conformidade, recomendam à Assembléia,Eugênio Vitor Schmöckel, Contador ,,_-------------------... Geral Ordinária, a sua aprovação.

'

CHC-SC '1605 - nac. 51.08il Escr. S.C. 0048
.

P;uecer do �conselho Fiscal E JYI P R EGO Jaraguá do SUl,.28 de fevereiro de 1�6ª
As LOJAS DOUAT, desejando ampliar WILHELM GUMZ

suafl atividades promocionais d� vendas. tem BRUNO MAHNKE .: "

vagas para mais dois vendedores especializa· '. GUILH�RME NBITZBL
_.dos, pagandó ordenado e comissão. r1'::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::,=:::::::::=:::=;:: . =:::.=:::=::::::�'Base aproximada de renda mensal de ..

TI\\ ri! o

rr lhl"�r', �O'�O����'�ário que os candidatos spj�m II l1J) ro Qic lU! fi � � \l)J 2l § (illl @ .11
motorista. fall:lffi o alt�mão. bôa caligrafia e que·

..:1,11
.

..:l.:I,!�enham bom conhecimento de artigos t.>letro· Cirnrgião - Dentista
domé<:ticos. .' i!

CLíNICA _ PRÓTESE' _

. -CIRURGiA ih
É /inuti'l à,pres�ntar, se não preenchendo ii � ii <os. requisitos acima.

.:' , ,,,' ii '

. com �e���b�� �:�;o�ai?��Z:!:n�JAS DO�IIL:�::::�!�::�:i2::_�::��:�:=::J
.

, ,

2.272.689,60
.

40.0'00,00 2416938,80

PAS'SIVO

30,000,00
16 486 579.50

3.355.744,50

Ião exigi.el
Captrel e Fundos Diversos
Exllivel

C. G. Credores e Obrigações a Pagar'
compensação

Caução da Diretoria

,
,

13.102,835,00

30.000.00
16 486.579.50

845519,80

Demonstração da conta de «Lucros e Perdas»
em 31 de Dezembro de 1962.

Ur. fernando H. ipringmann

.'

., Os ahaixo assiuados, membrös do ,Conselho
, Fiscal, da, firma' '« José Emmendorfer S{A, ' Indús
tria e Cómércio» tendo exami'nado detirlamente

.

ri b,:tlailço geral. a demonstração da conta de
«LUCROS ,E PERDAS », o relatório da diretoda e

.

demais contas.f referente ao exerçicio social
'encer'ra-do em. 31. de De'zem,bro de ,1962, depois
de éüntratal'em em tudo a mais perfeita ordem'
e exat'iaão, sãó -

de parecer que as clJntils sejam
ap.l'ov�.das pela. assembléia gel'al àos' senhores
aciönist,as. ", ,.'

.

" .

Jarâguá do Sul, 5 de Janeiro de 1963
Ewaldo Heinz B08s
Loth,ar Sonne!lhohl
Willy Sonnenhohl

.;

,
'

..

�Ä

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo�oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo�OOOOOOOOOOOOOO�00 ' .". ,.'
,

. 00
m .-. 'Ale,n,ç_�(;) '.L�.v�ad�'�·esl·�' m,

l'tT A.lndúsfr,ias ª!�,�.�ª!:!�;Jar(Ig:uá.S.A., I00 \

00
II comprará nO\lamente, a' partir de Segunda-feira dia 18 de MARÇO, .'. 1Il.

I' :rANGERI·N·�S· V:ERD'ES··I
ti" N. B. -, Não há nécessidade', de ajustar' o fornecimento com ante.ced,ência. - ,l'; ,

00 Aceita-se qualquer quan,idade ,em todos os dias �a" semana, menos aos' sábados.' "

.

00'

�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�oo�OO�OOOO�OO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�ooooooooooooool, ' � •
"

'
- , 'j ""

..

,\
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.
"

.
O� Doutor Ayres G. ma Ferreira de

'

Mello,
JUIZ de Direito da Ooma- oa de Jaraguá do Sul,
EstRdo �e Sta. o.atari�a,· Brasil, na forma. da.Iei, etc ..

•', i,

. , _E'.â�'. SAB"ElR aos-que'. o preseúte edital de I\NO xi.tv i - IAllA0!l.( DQ' SUL (SANTrA; CAi�qIN�) "

-

citação, com .o präao ds trlijta (30) dias. ,viretn o�dele. conhecimanto tiverem, que 'por pàrte de ADE� ," '. " , /' .'"
L� 9AMPREG,HB;R, por, imerlI\édi? de' EI�U bas Banco Indústria' e . Oomércio I,nd Reuni-das jaraguá , 'S A,tante proöurador, advogado dr.' Remoido, Murara.] ,

"\

t .
,

..., 'lhe foi,di'rigida. a ijetição do teôr seguinte: PETI· .' de Santa Ca arina ,S.A. ".�
O.ÃO: -' Exmo, S�. Dr: Juiz de Direito da aOom.ar' Assembléte Geral Ordinária

ITAJAi' SANTA CATARINA
À /ca de : Jaraguá do" Sul. ADELE GAMPRE HER, CONVOCA0' O

brasileira, solten'a, domé-stica, resinente, e' domici- ,A V ISO, São convocados os senhores Ációnisias da Indús .-
.'

._.

liMa em .Itapocuzioho. à �.s\rada Ribeirão Grande.
trles Reul1ldas 'jarag'uá S/A., pera a Assembléianesta Oomaréa, 'vem através de seu bastante pro Temos a satísfação de trazer aoeonhecímen- Geral Ordinária, a realízer se no dia 25' de abril' deeurador.. advogado' adiante assinado, instrumento to" dos nossos prezados aclontstas e subscritores 1965, às nove horas, da manhã, na sede social a ruapr,(iQura,ório anêxö;' inscrito na O.A.B, seção do que o aumento de capital de CI'$ 500.090000,00 Rodolfo Hutenueesler, 7!l5/90I, e-fim de deliberarem·

Estado de Santa.' Catarina. sob .n.v 915 com' eser i- para Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de sôbre a seguinte ordem Ido die:
.

,tório,:à: Av. Mal,' D�bdO� 2,:1.5, nesta c,�ade, expôr .cruzeiros),' sendo Cr$ 50000000 0Cl como bonifica- 1 �,.Aprov(lção do ßelenço.e Contas do
.

exercíe I'e,querér '0 ssg'uinte. �ue a suplicautê é propcie- cão e o� restantes 01'$ 150000000,00 por subscri- cro de 1962; .'tá-ri>t .ds, um'. terreno situado à Estrada. Ribeirão çäo em dinheiro, foi, aprovado pela Supertuten- 2 -'E,Ieição' do novo Conselho Fiscill;
,

Grande, em Itapocueinho, co� a 'área de 22,022 m2. dêncía da Moeda e do Créclto. conforme despacho .: 5 _ Assuntos de Interesse da' Sociedade.
·
fazend� frente com '115 me,tros, na rjlferidH ,estrada; em processo de n.« 1890/61, e homologado pelo Nota _ Achem-se à drspostçéo dos senhores

•

".,travessao �os f,und<;,s.,c:om igual metragem em ter- Exmo. Sr. Ministro da Fazenda, em data de 8 de Aclontstas os doçumenros a qne se refere o artigoras de LUIZ MaffezzeJh; extremando' por uu lado, fevereiro do cor rente ano.: 99, do decreto Lei n. 2,627 de 26/9/1940.' C?om 191 mstros em t�rras, dê Hilário Po.mianoski Por oportuno, convidamos os senhóres
'

subs- J�raguá do Sul, 13 de março de 1963e por .outro ,.Il;Hio, �om 192 metros en:t terr-as ,de crltores das, novas ações e que já efetuaram o Dietrich HfW,. Hufenuessler, Dir. Presidente,Alfr:edo .Martloelh_ Q?e n� terr!lno ae�ma qualitt- pagamento de '00%, a ,pagarem 'Ü restaute em . I

,
cado� ê�;ISt� uma' area. excedente d�' 18 met:os de duas preatações de 25%, sendo a primeira, até ---=�-------...,:_-----------

larg?r�: por. :192" metros de comprrmen o. sobre a 10 de abril e a segunda até 10 .õ e [unho do cor-
( ,

I
t

qua! ..a suphc,�nte sempre esteve �a, pOBRe m�nsa, reute ano. ficando assim .integralizado .0 'aumento JO'se� Emmendo··rfer S A. Ind.· e Com.pacífica e 'i�,m.t�rrupta, p,a�� m,als .

e �O (vinte] 'de capital que acaba d e ser 8pr'OV do .

•

' a_n�s" com a.Dlm�s. domini , �em jamais sofrer Lembramos, outrossim, que os enhores l
' Assembléia Geral .ordinária

qualquer e�bargo ou contestaçao de q_uem quer acionistas poderão efetuar o pagamen�o de uma EDITAL DE CONN'QCAÇÄOque se)a,
_ so�bre, .ela .efetuaod? planta�oes anual· só vez, se assim de!wjarem, estando todas as

men�e, Que e de·3 456 m2., m.als ou menos a ár:ea nossas agências devidamenta instruídas para a
excedente, oC.upada. pela ,supltcante, com as segl1ln' ef.etivaçãO dêsses recebimentos integrais ou par-I. tes div,il;Hrs ,objet�va'�as no er�q�is anexo: frente celados,'

,

cO'pl �8 metros à Estrad.a Rlb,EI'lr.ao Grande, fund�!! Com a efetivação do nORSO aumento de capital, '

com Igu�,l metra�erm em terras de .LUlz Maffezz?lll; o "NÃO EXIGIVEL" do INCU passará a ser re
extreman�o ç!e '11m laço com 192 metro� em terras presentado' as im:

.

da S�plicants; e·, de outr� lad? c�m igual metragem Capitel Social Or$ 500000000,00í e� �It�� de AlfredÇ>. Ma�tl.nellt.' sItuado à Estrada Reservas e Fundos Diversos 5UO 000.000,00,
Rlb�lrao G�ande e.m ltapocu�lDho. Que a �ISt� do totalizando a apreciável cifra de um bilhão de
exposto, ,s� enco�t,ra perfe�tamente conflgllrado, cruzeiros.
com todos os reqUIsItos Il:1gals e a sell favor, O . C) f" 96USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO da 'área de !taJHi, _8 de everelro de t 5.

3456 m2" mais ou menos, tudo de conformidade Gsnésjo Miranda Lins, Dir.�Superinténdentecom o que préceitua'o ar·t. 550 do Código Civil.' Dr. Rodolfo Ranaux Bauer. Dir Gerente
Dr. Mário Miranda Lins, Dir.-Adjunto
HerciliQ De�ke, Dirétor-Adjunto
lrineu Bornhausen. Diretor
'Ant nio Ramos, Diretor
Dr. Eduardo Santos Lins.

,
,

I I

"

Pelo pre'sente ficam convidadQs os senhores
acionistas a comparecerem a assembléia geral ordi
nária a realizar se .no dia 26 (vinie seis) -de Março
do correnle ono, ás nove horas na séde social, afim
de deliberarem sôbre a.seguinte Ordem do Dia: '

. to.) - Discussão e aprovação. do Balauço e mais
documentos referente ao exercício de 1962.

2°.) Eleição da Diietoria. I

3°.) .. Eleição do Consêlho Fiscal.
4°,), Assunlos de interesse social.
Jaraguá do Sul, 1°. de Março ,de 1965._

Diretor.
, _

B
· ROEDER S .. A. Agr. Ind. Comércio

. aependt, .

Assembléia Geral Ordipár i,:t
Assembléia Geral Ordinária" EDITAL DE OONVOOAQAO

Pelo preseot� ficam convi.rtados os surs. Acio-
) C O � V O C A ç À O nistas desta Sociedade à comparf-lcerem à Assem-

bléia Geral Ordinária à ,realizar se em nos�a tséde
60,eia1, às 10 hs. do dia 30 de março próximo vin-
doulo, afim de ,deliberare� Fôbre a seguinte

.0RDEMDODIAt �

1, _ Apr.ovação do bala'Dço 8 contas d� exer,

eício de 19.62; .

'

2 - Elê-jção do Oonselho Fiscdl;
3 - Assuntos diversos.

Acham-se, à disposição dós snrs. Aciõnistas,
os documentos à que se refere o artigo n. 99, do
decreto-lei n. 2627 de 26/9/40.

Lucila Emmendijrfer, Diretora ·Comercial.
Acham·se a disposiçãQ dos senhores a�ionistas

no escrilório destd sociedade, os documenlos a que
se refere o artigo 99. do decréto'lei nO. 2.6i7, de 26
de Setembro de t 9olO.

'�y;_ Qlle. para legitimar su'á ,situ,�ção de fato. na forma
1: ' dos art's. 454,e segllintes do C:P.C" requer a V.

.li
Exá. a'· �esigriaç�o de dia e hora. para q�s ��o�. a,s
testemunhas abal�o arroladas se proceda' a )ustlfl
cação po .alegadó, após o qlle deverão ser' pessoal
mente citados .os atuais confrontantes e inten��sa
dos c'ertos, bem como Sllas mulheres, se casados
torem; como do mesmo 'modo o Órgão do Ministé· ,Glubel'io Públic'o, para requerer o qlle fôr de Direito,
no interêsse da Fazenda Estadual e Federal, e

ainda I com o prázo 'de 30 dias. por EditaI.'os inte
ressados desconhecidos, para dentro do pr1ízo legal
COI1tE)stal'em a presente a.ção, querendo, sob -p�na Pelo presente edital de convo,cação e tendo
dê .reveJí�. Que não sendo contestada -

a a Ci ã o, etil vista o estabelecido na letra « a» do Art. 27,
espera desde já" sejä a mesma julgada procedentß, dos Estatutos Sociais, ficam convidados os senhores
cem a declaqlção do seu domínio, sÖbre. 9' imóvel sóciqs para 8 Assembléia Geral Ordinária a reali·
p�ucapiencfo" f,a�e!ldo" ao sentenç� como. títu�o hábil, zar-se na' séde social no dia 30 do corrente, as

par� a tfanscrlçaö no Ca�tórlO' de RegI-6tro de vinte (20) horas, com a seguinte ordem do dia:
·

Imóvei& de!!ta Comarc.a. Protesta-se por todo gene- a) - apresentação do r�latório e prestação
1'0 de ,provas em Direito per�itidas, principalmente de contas da atual Diretoria; .

o depoiplento y�ssoal. d.e :qualqlier contest nte, t�s b) - eleição, pelo atual Gonselho Deliberativo,
(emuohás, penelas, vlsf9r13S e' e.t9" Dá'se para fIOS do Presidente .tie Honra-Presidente - 1 ° e 20 Vices
fiscais,' o valor .da ação em Cr$ 5'000,00. Nestes Presidentes e Membros do Conselho, Fisc8'l;
Têrmos P.'Dàferimento. (sôore est-ampilh-lls estadu, c) _ 'assuntos diversos de interêsse da
ais no' valo'r de <Cr$ 2·2,00, devidamente inutilizadas,. sociedade.

"

'

. ,

ó seguinte): Jaráguá 'do Sól, ,23 de maio 'de 1'962. NOTA: . Não haven'do númer<J legal na hora
pp. (as.) ReiQóldo, Mura'ra. TESTEMUNHA'S:. - in'dicada pani funci(lnamento 'Õ� Assembléia.
1) Luiz Matfezzolli; ,:2) Rodo-Ifo Nicolini;' 3) Aparicio Ger.al Ord,inária, esta será instalada. meia hora
'M-artinelH: todos"'_ fasileiros, casados,' la vràdóres, ap'ós, ou seja: ás 20,50 horas com a presença (le Indústria '. de Calrados Gosch \ Irmãosresidentes e' d-ow:[Ciltades' á 'Estrada Ri'ó. Grande •• ,qualquer número qe sóeio�. �

n�, localidade (de )t!apócuz.in�lO:' S�.NT.ENO,A: =- Jal'l:Iguá do Sul, em 15 De Ma'rço de 19M Assembléia Geral Ordinária
Vistos,. etc ": - �Jul_go, por sent�nç�, � )u!!�lfIcaça,o \

, CLUBE !TLÉTICO Bi\EPENDI E.d,ital de Convocar.ão,defls.efls.,'pa'raquersllrtaseOSlllrIGlCOSelegals. l"'P .
. ....

, 'f 'to's Oitem-'sê-. por \ mandado os confrontan es' 1" ,.'. Oetnei 10. P. Kam,os, �esldente
. Pelo presente ficam convi'd,ado,s os senhores,e el "

," .

' , ,

� l'. "
· do imóv 1, c9J.ls;tantes q.a ..petiç�o inicial e. pareçer'

i'

'.' acionistas a comparecem à Assembléia Geral
de �l.s. 9v,,". esid,en'tél!: 'nes.a Oomàrca,., bem !lSRlm �, Ordinári.a a. realizar S6, �o dll!-' 26 (�inte .s�is)· de

, ao Dr.' Proííí'óto::: l�úbl.fco,- ,Por el'lit'�I,,; p�lci 'pr.ãz'ô .Bernardo abril do corrente ano, as' 9. (nQ·ve).,horas na séde ..

'de trio·ta (30) 1;!:HasZ..:a. ser (>ub.li,capo uma O), vez '�q "
� Social, afim de deliberar�m sôbre; a segllinte Or-

,,'Diá�ip .. da J6stiç'a�';; e duas' (2)' vêz�ß' no'/ Jorna'l' !.', Assembléia Geral Otdinária dem Dia:
.

:' .
,

elocal. 'oslnter'e'ssa'd'�S incerlos. Cllsta�afiiJl!1 P.�.I. l "Edital d� Convocação.' 1°)'Discussão e aprovação do Bàlänço'e.de.
Jarag1:1� do .8<ul, 15/2/63. (as) A�refi!; Gama Ferrelr!l Jt} '. . "

' .mais documentos refarentes as exercício ,de 1962.
de Mello, J·iJuiz' de Direito. Em virtude' do que' rpelo presenle editaI de convocação, são convi- 2Q) Eleiçã;.O do novo Conselho Fiscal.

.

chama ê cita, 'a 'to'dos',qu,antos iriteiéssar pdssa. e dados os sen�orés acionistas �Ireunirem-�e em assem 3°) Assuntos .de interêsse·�Sqcial. .

'direito ténli�m sôbre b imóvel requerido, a' vitem\ bléia" geral ordinária' ,qlle ·ser� realizada 'em nossa
\

' Jàraguá d.o SpI, 25 de fevere, iro d.e 196;3.,no pnízo"legal' de., l,rinta (30) dia�, alegarem 90 quê séde social á rua President� Epiláci� ·P��sôa n. 1207,
,

í-.. 'ê "t E' J
"

d or;;:, I
' '

(14) h
.

d 'd' Waltér'J. F, Gos.ch - Diretor Comercialiul�ar�m a ��'ll'. de,. ,se?s [lOt.er sses. e dl��1 os. : � em é1rdgua o . -.;lU, as qualorze. , orns":" o t� .
'

.

."

'

(,' ,
.

.para que che�!1�' a? C?:a�eCl.m,epto de �odos. e nm. 30 d�. março. de 1965, p��a_ de.ItDer.a�em sobre a, ", NOTA: _ Acham se à disposiçªo dos sen.hores
gU,em al�gu� 1,��or.anCll:l�. m�Qdä<expedlr o presente segUtnle 9r d �:m d �� (J.t�: .

,

: \ .
"

_,
" àciÖnista's no' escritório desta sociedaae:os

-

doc�u'eqlta�, qu·e se�a aflx�.d? ,no )oçal .

de ·costume, ás, -'-'. 1.) -! E�am�,. dlscu�sao .e, aprQvaç�o. do ba
mentos a que se ,refere o at-ti.go 99' do decl'Ato,_ ppr-tas ,do !oruu" .p�hl,eado pela Imp,rensa local.:_, e }anço .ge.ral, conta �e I�cros e pe��.as· encer�ados, em lei no 2627 de 26 Setembro. dfl, 1940.. . .

Diário da J llstiça do Estado. Dado e passado nesta; 31 'lIe dezembro de 1962 'e reialorlo' da . dl�etortae' .

cidade de Jar'agu� do, Sul, aos vinte e Q'lli dias .. do parece� do coóselho 'fiscal do exerc'icio ,(je 1962;
, "

mês de fevereiro. de mill nOfecentos e ,sessenta e
.

2.), � Eleição 'dos llJembro.s 'do.,ct;>oseirro fiscal ,-.. t
• ,.

três. Eu, Nmadeu Ma·hflld, Escriv�o, I) su.bscreví. (as) para o exercicio de 1965; ,"�..
. "

.

....VEND E �5 EAyres Ga'ma ,r,erra�r� 'de �el�o, Jlliz \dE\. Direit�.
� 3.) -:- Qutros ass?n,�s <:i.� inter�s,se da sociedade,

'OERTIDÃ-O -:- Qertifico que a ordem de expedição A: V I S O
d'o "presente edital. 'foi recebida. em cartório, no Acham,se à' disp'Osi�ão dos 'senho'res� acionislaS

: 'dill 15 do corZ:l'lnte �6 lO. rhorasi: . dou :fé.:. !aragu:á n'O escr<irórío �desia socie�adr' ps documeplos' a' que
,
do .Sul, .21 de, feVerelr? �e 19�3'1 O EscrJvao Al!l�- se

I
refere o art, 99,' do DeGrelo, Lei n. 2,627, de 26

'deu' Mahfud. A:. presente cópIa confere, com o Ort- de setembro de 1940. '<' .'

, ginal; dou, fé. Jara�uá do Slll� 21' de fevereiro,.' Jaraguá d� .slii;, �m 28"de f�v�reiro 'd,e '1.963. '.

de 1963.
O', Escrivão, Amadeu Mabf'ud,

" W:lldema� G,rubba, 'Dir, 'Comerciai

Atlético

Jaraguá do Sul, 21 de fevereiro de 1963.
-< Gerhard Roeder, Diretor gerente

um terreno na ioc�lidade :de: J{\ão Pe.ss�a, Muni�
clpio' de JOinvil,\e,' medind'o 475 morgos <;Ie, terr�
plana, totalmente especial para planta-ção de arrQZ,
servido pof' dois rios, cQm' c�s'a de" mo'radia, para
duas ,fsr,nilias, .paiol, etc,. "

.

. .. '"
.

"

,

Os i':!ter�ssados poderãõ, tr.��tar na METÀLúR-
GICA JOAO\ WIEST S/A, nesta ·cidade. .

.

. .,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


