
"Correio do PóvÇ>"
um jornaf a \

Frur-i/eras e OrnalDent�is\ iserv..iço do' povo
1-_-_---__---...:. Laranjeiras" Pecegueit)O�,

Kakis�iros, Macieirlls, Ja
boticabei,ras, etc..Roseiras
Dahlias, Cam.élias, (loni
feras, Palmefras� etc., etc.

'PEQ'ÀM CATALOGO
'" 'ILUSTRADQ.

Leopoldo Seidel
..:.... 'CORUPA' :�

rio interior do' nordeste catarinense
I •

Artur

Diretor:
VITOR SCHMÖCKEL

Impresso na:

Sociedade GMica Avenida LtCJB.
I I

1'='=A=n=o=\=�=L=I=V====J:::!:A=�=�='G=U=A:.=l=_=�=O�'=SU=L=(S=a=n=ta=C=a=ta=r=in=a=)===S--=á-b='-a=d"='O=,=2=3=d=e=M=a=rQ=O=d=e=1=9=63====,N=,=o.=2=.2=2=Q=1
mumaJVflb 'C��!!���Es8L�D?��:lt:�Corn' a f ausência do (beraçfió o projeto de lei ela o 'próprio vereador envergonhado e surpreso as�isti a votação do projetovereador Henrique Wolf, 'Que dá o nome de Luiz por .Rlo Oerro) , centre do vereador ôchrnõckel, que autorizava' o Prefeito a

realizou.se segunda, feira Kienen, a atual rua 'Do- essa oportuna medida, devolver impostos é taxas, cobrados érn desacôrdo
última, rnals uma sessão mingos da Nova, de au- que vízeve apenas dotar com a lel, no ano de 1963. As discussões por duasextreordínérta da Câmara toria do vereador Victor os pobres colonos que sessões, fizeram desfilar perante os olhos dos conMunicip'al de Jaraguá do Bauer; relelrado : projeto moram nas fraldiéls da tribuintes, a confusão que reina 'dentro do' sistema
Sul. Entre outros éros, de lei do vereador ôchrnõ- serra de uma escele, por' tributárío da Municipalidade. Éste o lado vergonhoso,

'\ sobresairam os seguintes: ckel, que mandava o Pre- onde possam educar os A surpresa est�va r�s�rvada pare mais tarde. Enqu��to•

feno devolver impostos seus filhos e permitir aos o vereador loão Lúcio da Costa, lançava dramétícoaprovado, requenmenro ao
e taxas, cobrados írregu pequenos seres, melhores epêlo a�s sel!s pare�. pare q�� �eixas;:'leni de aprovarprefeito, de autoria do Iarrnente �o ano de 1963; condições de vida que a o projeto, porque viria dar tlímítedas oportunidadesvereador Francisco Mo- não alcançou número de dos seus desafortunados ao Chefe do Executivo de manejar, sern conrrõle dadrock, que pede a maca- votação o projeto de lei pais. Votaram centre essa Câmara, os dinheiros .públtcos, os. vereadores Bauer.derntzeção da Estrada
que ise ra de impostos e salutar medida os seguin- e ôchmöckel, insistiram na aprovação do projeto,Macuco Grande, no Rio taxas o cidadão R ud i res: Clemenceau do Ama· uma v",ez que a Municipalidade não dera ainda vidada Luz;' designação de V igt t t nro pera o ral e Silva Erich Baptista, ao Conselho Municipal de Contribuintes, e os. con-� C,voml'ssa-o de treis verea-
o ; en re a , J '

b f bll .i d d hprojeto, que é de autoria João Hermilio Cardoso, tri utntes, assim, ícevern sern possl I iua e e re averdores para constatar, "in do vereador Clemenceau, Faustino GirollJ e Rudibert os seus dinheiros. O projeto foi dérrorado por largaloco", das alegações do Ieee à recusa da emenda ôchmelzer. Vo t a r a m a margem de votos. E, pela primeira vez a Câmara,vereador \ Hans Gerherd do vereador ôchmöckel, favor: Eugênio V i t o r contando com dois funcionários municipais entre ost:Ieyer, no : p�ojeto �� le,i de lhe conceder auxilio, ôchmöckel o eurer Vtc vereadores da situação e que, até então sempre deraque man�� uar lauxlll(:� a êsre e o vereador Bauer, ror Bauer 'Alberto MoreHi inteira cobertura aos Interesses do Prefeito, negou-lhelrmgard. Ruckert] co�slde .

comprometerem-se de pe- e João Lúcio da Costa. pela palavra de advertência de opostção, o indíspenrc:do obJ.eto �

de delibera'l gar os eventuais triburos, 2a. Ieíre próxima, nove sével Joto de �o.nf�ança. � �ancada d� .govêrnoçao, AP�oJeto d�. vereador
porque só assim não se Sessão Extraordinária, às votando pela rejeiçao do projeto, automaticamenteEugênio ôchrnõckel, que estará desfalcando. os co- 20 horas. negava confiança ao Prefeito. Como se explica isso?ma.od� dar o uome de fres públicos e evita se RESPOSTA: - A resposla não podia ser maisJ o s e Emmendoerfer, � que vivaldinos U8em do ógica. Não existe um ditado popular que diz queuma d�s rUél� de Jarag�a chapéu alheio para uma A' resposta de DEUS BSCREVE CERTO POR LINHAS. TORTAS? Logo .•." do Sul, c:onsl�':.rado obJe cortezia.

to de '\(jellb.eraçao do pro-
jeto de lei que dá isenção '0 que causou espécie M

-

A -t
� Delegacia Auxiliar de Policiade Impóstos à firmd Ir- entr� . a_ assistência,. f�( arla DI a de J a r a 9 u á doS u 1m�os Emmendoerfer, 'para a· reJelçao, pela maiOria

produto Que especifica, de do plenário, da 'ndicaç�? No dia 2 de fevereiro Portaria N. 01/63autoria ,do vereador Cle tio vereador E
.. V_. Schmo dêste eno inserimos '1)0menceau do ,Amaral; con ckel, qu.e sohcJla�a �o noticiário artigo sôbre asiderado objefo de deli sr. Prefeito, a �eahzaça9 form05a Maria Anita, filhade �n,t. eonvênio ent�e o do sr. Ney Franco e de

E'ml-ll·o ,da SI-Iy'a·.
MumclplO de Jaragua do d. Edith Franco, à propóSul ,e o de Pomerode, no sito de uma reportagem�enlldo_ de assegurar a

estampada na revista de'Suplente de Delegado mstruçao de cerca de 50 O Cruzeiro.
I, crianças em idade escolar Coincidindo, agora, umaO Govêrno do ßstado que mo!am na �erra. de grata visila que nos fez

acaba de designar 1.0 su f Jaragua, onde nao eXIste
o sr. Ney F r a n c o, na

pienie I de Delegado da' .qualquer escola do lad.o mesma da Ia recebemos
Delegacia Auxiliar de Do- Jar��uaense, para matn· atenciosa missiva de Maria
Hcia de laraguá do Sul, cuia las no lado de �o- Anila que, lendo o nosso
o sr.' BmNio da' Silva, merode, onde s� situa semanário, não poude
amigo e colaborador dêsle uma escola

.

mantida
. �or furtar-se ao desejo de

semanário. O cornpromis- .uma ComuOldade �ehglO� a g r a d e c e r e, .::om isso
so legal deu-se J10 dia 21 sa. Mes�o ante argu�en- preslar uma renovada ho- ßSSDC. rOßlercl'�1 e Industrial de Joranuá do Suldo corrente.! "Correio do tos convl,centes e �pelo's menagem ao nosso ROvo.

b U Y
Dovo", ao ensejo do açon- para a compreensao 'd.o Eis, na ínlegra, a carla
te,cimentp, apresenta os problema de,uma mocl- da Maria Anila:
seus cumprimentos ao S�. dac,le 'que esta

� fa�ada a "Senhor Redator: .sob· Serviço de Informações:BmiJioddSilvaque,assim, viver na ignorancla, por o tílulo, "Maria Anila Já se encontra apto a in
tern _máis unia oportuni· se tratar de inicidtiva da Fra'nco em o Cruzeiro" formar os endereços dedade de se, tornar útil � oposição, votou a banca· publicado em seu presti· fornecedores Ide m.ateriais) colelividade jaraguaense. da do governo (e com gioso periódico, dalôdo primas em geral, equipa-,

'de 2 ce fevereiro de 1963, mentos industriais, produ-• i

1 Iii desval'Jecida, as elogio- tos químicos e !11anufatu-:A_ t e Ii ç'_ã'o I sas referências a mim rados, das pri.!'cip_,aiS pra
, ) , ',' \ feitas e' a meus' queridos ças do pafs. Este serviço
A

.

d- t- t Cll-entes pais, escrito que me tocou é para uso 'exclusivo dos, VISO aos
�
IS ln 0& '

., .' prdfundamenle. a sensibili- .

d
I

associa os.
,I .I

"

I 'dade de môça, face a pro
Os' ci'rurgiões-dentistas, abai:Xo assinados" cedênciá local da notfcia.

bomunicam aos seus (\istint.os clientes que a

partir do mê� de março, adot�ram o sistema
( de, PLt\NTAO" a08 sába'qos. "

.

I. Comunica�, .outrossim, que' o cirurgiã.o
dentista qUtl ,�stiver ,de' pI.antão, ao� '\sábad.o�,
atenderá indistintamente a clientes de outros
colegas �om.o' se fÔ!3se seu própriü" cliente. ,

'

" '.'('lOmuoicam finalmente que era inteQçãü
. da class'e eliminar cOij]'pleta,meD�e ? expediênte
a08 sábad.os, mas conside,ran,do.se que .os ,o.a

,/ süS de' urgência qeveriam ser atendidos, esta·
beleceram 08 cirurgiõeB-Êentist�s, em reu!liãü,
que no supracitado dia da seman'i' permape
ceria um 'dentista ,,,e plantãü, 'bbedecendo-seU,,, 'd di"ao sistema e. rü ZIO. I

t, ':. I •

.Jàraguá do ��ulf março de 1963>

ass, Dr. Osny, Cubas D'Aquino
Dr. Orlando Bernardino da Silva
Dr, JörJ;l S.oelter
Dr: Guidü Fischer I

Dr'. Guido Gascho ,

Dr. ,Iv.o' Kaufmann '

o SM. OSM R DUARTE, Delegado de Policia do Mu
niclrio 'de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições, etc.

FAZ SABER, de conformidade com o Código Nacional
do Trânsito, êsta Delegaeia Auxillar de Policia, promoverásevêra vigilância no que se refêre à MENORES de 18 anos
de i d ade. dirigindo veiculos motorizados, inclusive moto
éiclêtas e motonetas (Lambreta), bem como, aos proprietários
e condutores de veiculos, NÃO HABILITADOS. "

Da mesma fórma, serão multados os CICLISTAS que
torem encontrados trânsitando de bicicleta pelasl calçadas.�sta Delegacia tomará tôdas as providências para
o Integral cumprimento dêsta Portaria, e �is veiculo$ serão
apreendidos na fórma da lei, e os responsáveis devidamente
au tuado s.

C U M DR A-S E
Jaraguá do Sul, 22 de março de 1963

OSMAR DUARTE - Delegado de Policia

Noticiário .

Convite.
\.

A Associação convida
os seus associados para
uma reunião, a se veri-ficar
no próximo dia õQ,_., de
março ,de 1962, às 8,30
horas, nà cidade de loin
vi!le, sede da, congênere
da cidade do� Dríncipes,
onde. serão ttatados im-

-x-
I

portantes assuntos com

referência ao lmpôsto de
Renda, com a participação
da Delegacia SeccibIíal.

O� inleressados çieverãoA Associação chama él'

atençao dos Srs. Comer- inscrever-se na Assodação
cianles e Induslriais palla

das 8 às '12 horas, diària
as novas nOrm.-as de pêsos mente, na sede à Rua MaL

FloTianb Delxoto, 54 ...e me'didas, ae--. que ·trara o
defron'le ao,. Bar Hàrnack.D e c r e r o n. 1,936, de

De laraguá, terra querida,
que me viu crescer, onde
formei o meu caráter, re
colho as mais gratas recor
dações-de minha infância
e juvenlude, de modo que
aquele nOliciário, vindo,ao
enéontro� às minhas lern·
branças de môç«';l,

.....

hoje
longe do torrão mui que,
rido, 'mas nunca esquecido
ou olvidado, veio trazer
ao roeu coração, o carinho
de meus patrícios, dos

, "barriga-verdes", dos quais
só tenho motivo de orgulho
e de satisfação.

.

20/12/62, presenten'te�te efn

vigôr, À dis'posiç�o do�
interessados, a r�ferlqa
regulame,ntação, bem como

portaria que especifica a

maleria.

\

'Snr_ Comereiante" e
. índustria'l: Prestigie
8 tua clásse, -insc!'e
trendo·t",' na Associa�
Qão ) C o m e r c í a 1 e

Industriàl de Jara',
guá. do Su!'.,

os mais sinceros agrade
cimentos da' missivista,
que 'se vale dol'grato ensejo
para'. subscrever ,com as

manife�tâções de carinho,
e de atenção, Ass. Maria
Allita t;ranco. "Pôrto
AI'egre, l12/PI,63".

Grata. pelos momentos
f e j i z e s proporcionados
pelo. "Correio do Dovo",
Órgão representativo do
labprioso e honJado povo
jaraguaense, :queira receber

I ,Ribeirão G� dó
Notte í reclama
Em carta, de 19 do cor

reute, um nosso leítor de
Ríbeírão Grande doNorte,
reclama centra o. estado
càlarnítoso em que se en
centra aquela importante
via de comunicação do
nosso Minicipio e per
gunta sí, por acaso, ainda
uos lembramos sí esta
localidade �iste nü ma-

pa de jaraglá. ,

Ao lhe respondermos
ati justas palavras ue' re
voltá, que aliás, .não só
acontece no Ribeirão
Grande do Norte, pode
mos a!irmarque o 'sema
nário sempre acolheu as

reclamações,' Iôssem 'de
quem Iôssem, mas que a'

municipalida,dl} muito à
propósito costuma errar
na geografia, principal
mente quando se trata
de conservar estradas.

O povo daquela locall
dade, já por uma vez,
mostrou que não concor
da com o desleixo da
admlnístração publíca.
Por Isso, se tudo falhar,
ainda resja aquele recur-:
so adotado ha mêses
atrás, em que naquela
mesma estrada aparece
ram dezenas de cartazes,
na margem da estrada,
reclamando provídêncías
dos poderes constituídos
e, em que, um dêles di
zia: "Mais estradas me�
nos poligca". E o remé
dio, a.o queparece,ajudüu.
É uma forma de übri·

gar a Prefeitura de dar
atendimento aos recla
mos dü p.ovü. Gratos pe·
la correspündência, sr

H.E.S.

Liderança
Udenistà
naAssembléia
po deputado Fernando

Brügmann Viegas, rece
bemos atencio'so oficio,
vazadü nüs seguintes
têrmüs: "Sr. Diret.or: Te·
'nhü a satisfação de co
municar-lhe que, hónra-
do pela c.onfiança d.os de
putados udenistas, assu�1
mi a liderança da banc�
da da UDN na Assembléia
Legislativa, '. juntamente
c.om o députadü Wal,ter.
Zigelli na vice liderança.
Na opürtunidade desta
c.omunicaçã.o, ap!'az me

reafirmar ';0 profund'o'
aprêç.o de nossa bancada
à imprensa e ao rádiü,
n.o seu trabalho orienladar da
opinião pública. Enaltecendo
� iniciativas parlamen-'
tares que o mereçaIl! ou
8,S combatendo c.om cri
tica justa, V.S. é credor
du] n.oS.,8Ü respeitü e gra
tidãü. DIsponha V.S. da
Liqerança da bancada da
UON na ,Assembléia Lei
gislativa. do Estado. Çor
dialmente'J Fernando B:
Viegas Deputado."

M'UDAS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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� � "!� AssE'mbléia GeralDrdluãria
e:mprêsa jornahstica f� ·1 c O'N V o C A c Ã oc�Correio .do Povo" 'Ltda,' O ..I'·...l.·.:·.. •....·,�·...*..*·,,:·.....*..*·':1 J '

I �����.�c.:........�t·......•• ..o
- 1963 •.• .---------

Diretor
"

., 'Anive,.sário�
Eugênio Vitor Schmõckpl '- ,

São convocados os senhores Acionistas da Indús'
'trias Reunidas Jaraguá S/A., para a Assembléia
Geral Ordinári'a, iJ realizar·se no dia 25 de abril de
1963, às nove hortis da manhã, na sede social a rua

Rodolfo HufenuessJer, 715/901, a fim de deliberarem ,A v..- I S O
�

sôbre a seguinte ordem do dia: Acham se à disposição dos senhores acionis
1 - Aprovilção do Balanço e Contas do exerci

- ,as, no escritório desta sociedade, OIS documentos
cio de 1962; a que se refere o art 99, do Decreto-Lei n. 2.627

2 _. Eleição do novo Conselho Fiscal; de 26 de setembro d� 1940.
3· - Assuntos de interesse da Sociedade. Jaraguá do Sul, 27 dI:' fevereiro de 1963.'
Nota _ Acham-se à disposição dos senhores • . .',

Acionistas os documentos a qne se refere o artigo Leopoldo João Grubba, Off. Presldenle

99, do decreto Lei n. 2.627 de 26/�/1940
.

I!!=!==l=;:=!!='l='!-;;=li!i!'i!!i�_:'-:I!a!!.
.

jaraguá do Sul, 13 de março de 1963 Iii / / ;;;

Dietric� H. W, Hufenuessler, Dir. Preside�te m DR. J<::> R N SO E L T E R m
m I CIJWRGIflo DçNTlSTIi I :::

AUJO Jar�!��bléiaS;�:1 or}��: e COM·I, � �:::e�f::: ::/�r�����o. I
.

Edital de Convocação. -- e aumenta o conforto do CLIENTE. I
Ficam convidados os senhores acionistas para I \ .

Iassistir' a assembléia geral ordinária, realizar se à irí OLíNICA - CIRURGIA - PRÓTESE
=

rl:la Mal.· Deodoro da' Fons�ca, 991, nesta cidade nq !!! RAIOS X I.�Ia 31 de Março de 1963, as 15 horas, que ter� a se- OI -_� . guinte Ordem do Dia:' , �i Con8ultóri�: Av._ Getulio Vargas,' 198
rndústria ,de Calçados .Gosch Irmãos S.A� 1. - Discussão eaprovação da conta'da'diretoria III (Anexo ao Depósifo da Antarclica) I-r

.. Assemiléiá Geral Ordinária '
do. ano de 1962;· \, I. Ei' " .

.

,
.

.

2 .. - Eleição do novo Conselho Fiscal; i:;;--:�!i=il-n=ll=i,='-�IiI!Elli5::li!IEl��lii!
�dital de Convocação· 3. - Assunto de interêsse da Sociedade.

, Pelo' presente ficam convidados os
.

s�nhores
. Nota :- Acharr: - se à disposição 'dös senbores Iacionistas a comparecem à. 'Asseml;lléia Ger.al acionistas os "documentos a que se refere o artigo;

Ordinária a reaU�ar·se .no dia 26 (vinte seis) de 99, do decreto n� 2627, de 2609.40, relativo ao exer·.

abril do corrente ano, �s 9 (nove) horas na. séde cicio de 1'962.
. :. ',I

'

Social, afim de' deliberarem sôbre _a seguinte Or- jaraguá do Sul, 28 de Fevereiro de 1963.-
dem Dia: . , FRIEDRICH BÀRG - Presidente-

1°) Discussão e aprovação fio Balanço 'e de-
.

-

mais documentos refarentes as exercício de H162.
20) Eleição do novo Conselh�- Fiscal.

, 3°) Assuntos de interêsse ·Social.

Jaraguá do Sul, 23 de fevereiro de 1963. um ter,reno na.localidade de Jcião Pessõa, Muni·
Walter J. F, Gosch _ Diretor: Cómercial cípio de Joinville, medindo 475 morgos de. terra

plana, totálmente especial para plantação de arroz,
NOTA: -. Acham s.e à' disp�siçãOdQS s'en�ores servido pot dois. rios, com casa d� moradia para

acionistas' nq esc'ritório ,desta 'sbcie,dade, os docu· duas familias, paiól, etc.
mentos a que se refer� o artigo 99 do decrAto Os interessados poderão tratar na METALÚR-
lei no 2627,' de 26 Setembfo d� 19110. GICA JOÃO WIEST S/A! nesta cidade, .

00RREIO DO POVO

Fazem anos hoje:ASSINAl'URA :

f\nual • • • • Cr$ 500,00
Semestral. • • Cr$ 300,00
Avulso.. . . • Cr$ 15,00

I·

O sr. Alfredo Moser,
residente em Pomerode.

BNDBRBÇO: \\ . _. A sra. Marta, espô-
Caixa Postal".9 I sa do sr. Antonio Pedri. \

f\venlda Mal. Deodoro 210 S' S I V"Jaragua do Sul _ S. Catarina .

- ema oe y �e!ra,
__________ 'filha do sr. Jose Vleire,

em Joínvílle. I

SE voes Jara
guasnse é MÚS.ICO,
não deixe 'de'inscre
ver se .na Sociedade
de Oultur a Artistica.
Ria ne.c es s i t a 'do
concurso de todos'

. Para projetar a cul
tura de nossa terra.

a

- A sra Maria, espô
sa do sr. Miguel Müller.
em Vila Nova.

- O sr, Rolando Al

II perstaedt, filho do sr.

.Gustavo Alper�tl:lfHtt.
- A sra. Hertha, espô

sa do sr, AUonso Ma ....

quardt.

Bernardo Grubbá S. A.
·

Iod. e Com.
Assembléia Geral Otdinária
Edital de Convocação

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

bléia geral ordináriq que
1 será realizada em nossa

séde social á rua �reside,nt� Epltécto Pessôa n. 1207,
em Iaragué do Sul, às quatorze (1:4) horas do dia
30 de março de 1963, para deliberarem· sôbre a

seguinte Ordem do Dia:
1.) - Exame, discussão e aprovação do ba

lanço geral, cobla de lucros e perdas encerrados em

31 de dezembro de 1962 e relatório da diretoria e

parecer do., conselho fiscal do exercido de 1962;
.

2.) - Eleição dos membros do 'conselho fiscal
para o exercicio de 1963;

3.) - \Outros assuntos de interêsse da sociedade,
.A V I SO'

. Acham�se à-disposição dos senhores acionistas
no escritório desta sociedade, os documentos a que
se refere o art, 99, 'do Decrelo- L(>i n. 2627, de 26
de setembro de 1940.

jar�guá do Sul, em 28 de fe�ereíro de 1963.
Waldemar Grubba, Dir. ComerClial

/

�Atlétic'o
Assembléia Geral Ordinária

,-

C O N V O C A (1, Ã. O
Pelo presente edital de convocação e tendo

em vista o estabelecido na letra «a» do Art. 27,
dos Estatutos Sociais, ficam convidados' os sénliores
sócios para a Assembléia Geral Ordinária ã reali
zar-se na séde social no \dia 30 do lcorrente, .as

vinte (20) horas, com a seguInte ordem' do dia:
a) -:-. apresentação do relatório e prestação

de contás da atual Diretoria; .
,

.

b) - elei\lão, pelo atual Conselho Deliberativo,
do Presidente fie Honra-Presidente - 1 ° e 20 Vices
Presidentes e Membros do Conselho Fisc,al;.

c) _ assuntos diversos de interêsse da
sociedade.. .

.

.r

NOTA:' Não havendo núm.ero legal na hora
indicàda para. funcionamento� da Asser;nbléia
Geral Ordinária, esta será instalada meia hora

após ou seja, ás 20,30 horas com' a presença de
/ '

ú d Ó·
. /

qualquer n mero. e s CIOS.
I

.• .

r . , I h

,Jaraguá do Sul, em 13 de. Março de 196Q i
CLUBE ÁTL�TICO BAEPE�DI
Odaeilio 'po Ramos, Presidente

Eaeem anos amanhã:
I·

� O sr.Severino Schio-
che!.

"

- O'ar.Max Thieme Jr.
- Herminio Glowatzki,

filho do sr. Victor Glo
warzkl, em Garlbaldí.

Convidamos os snrs. acionistas desta sociedade
para se reunirem, em assembléia geral ordinária a

realizar se dia,28 de 'março p.v., com início' às 8,00
horas em sua sede social à Estrada Itapocusinho,
afim' de deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA

. a). - Discussão e aprovação do �elat6rio da
Diretoria, Balanço G"'eral, Dsmouatraeãé .da Conta
de Lucros e Perdas e demais documentos relacio
nados com o exeroícío encerrado em 31 de Dezem-
bro de 1962.

.

b) .;_ Eleição do Conselho Fiscal e respectivos
suplentes. ,

.: c) - Assuntos diversos. de interesse da socie- '

dade. I
.

Itapocuzinho, Jaraguá do Sol, 21 de Fev. de 1963
..
Manoel F. da Costa, Diretor Presidente
Adolfo Barrel, Diretor Comercial

A V I SO - Acham-se à disposição' dos snrs.
acionistaa os documentos a que se refere o decreto
lei n. 2627, de 26-9,1940 .

I

_- A sra Christina pa
pella Klems,

I

espôsa do
sr. Waldemar· Klems.
_ O garotinho' Aldo,

filho do sr. Walter Bar
tel, nesta qídade.

Dia 4:

\

_ O sr Alberto Roes.
sie.
-·0 sr. Alfredo Jans-

sen
_ O sr. Carlos Rptzen.
Dia 10.:
-- O sr. Germano Büt-

tgen. em Corupá.
- O sr. Rudi Müller.
- A sra. Sibilla Müller.
- Leooete Lawín, filha

do sr. Walter Lawin, re
sldente em Nereu Ramos.
- Olga, filha do

.

sr.
I

Artbur Bortolíní, em Ita
pocuzlnho.
- A sra. Onda Negel

Zanghelini,\ espôsa do sr.
Gervasio Zanghelini, re

sidente em Corupá.

Dia 5:

loureoco 6ressioler'

Assembl�ia Geral Extraor-dinária

OONVOCAÇÃO
São convidados os snrs. acionistas desta so·

ciedade para se reunirem em Assembléia Geral
Extraordinãrta a realizar-se às 13,30 horas do dia
28 de março p.v., em sua sede social à Estrada
ltapocuzioho, para deliberarem sõbr e a seguinte

ORDEM DO DIA
.

a) - Aumento' do Capital Social e consequente
alteração dos Estatutos Sociais. i

b) _ Diversos assuntos de interesse social. I
Itapocuzipho, Jguá do Sul, 21 de Fev. de 1963

Manoel F. da Costa, Diretor Presidente
Adolfo Bartei, Diretor Comercial

I
.

I I

-'Deflui "no próximo
dia 5 de abril maís uma
data natalícia do distinto
cidadão sr. Lourenço
Gressinger, nesta cidade.
Correio' do Povo

cumprimenta o ilustre
aniversariante com votos
de perenes feliçidades.
_ Dario, filho do sr.

Rolando Schützer em

Estrada Schroeder.
- O sr. Gustavo Hen

schel, comerciante em

Itapocuzíuho.
�

..

Indústria e Comércio Leopoldo João Grubba S. A.
A ss eil b lê Ia G e rai O r d i D á r i a

E d,l t a I d e C o n voe a C ã o
.

.

Pelo presente edital de convocação, são con
vidados os senhores acjonistas à reunirem-se em
aSE.lembléia geral ordinária que será realizada em
n08sa séde social à rua Benjamin Con8tant nO. 328,
nesta cidade, às 'quatorze (14) horas, do 'dia 30
de março 'de 1963, para deliberarem sôbre a

seguinte O r dem d o D i a:
1) - Exame, discussão e aprovação do ba

lanço geral, ...cont� de lucros e perpas encerradQ8
em .31 de dezembro de 1962 e relatório da diretorta"
e parecer do conselho fiscal do exercicio de 1962;

2) -- Eleição dos membros do conselho fisclll
para o �xercicio de 1963;
/ 3) _. Outros as 8 u n tos de interesse da

Sociedade.

Dia 2:

- O sr. Dr. Haroldo
Schulz.farmaceutlco nes
ta cidade.

Dia 3:

- A sra. Waltrudes, es
pôsa do sr. Aristides To
maselli.

Or. fernando ß. ipringmanß
CIRURGIA DO ESTOMAGO

VIAS BILIARES, INTESTINOS.
CIRURGIA DE SENHORAS.

Diagnóstico Precoce do Cancer nas senhoras

ConsuH6rto - Rua Preso Epitácio Pessoa
Das 9,12 e "das 15-18 horas. - Fone, 384.

,As ,LOJAS DOUAT, � des!3jàn'do ampliar
suas ,atividades promocionais de vendas tem

-
'

vagas para mais dois vend�ores especializa·
dos, pagando ordenaq.o e comissão.

.

Base' aproximada 'de renda -mensal de
Cr$ 50 00"0,00. '

.

É. necessário que os' caôdidàtos sejam
motQristf.!, fal�m o alemão, bôa caligrafia é que'
tenham bom conhecimento de 'artigos eletro
doméFticos. •

.

É inutil .apreseQ,tar-se não preenchendo
o.s . requisitos' acima. . I ". \

.,' ..

,'.f
Melhores loformaçõ'es nas LOJAS DÔUÂT

com o senhor Victor ZimfutYma'nn.
'

,

Ind. Reunidas jaraguá �.A.
Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO

,

VENDE-SE
I

.
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
J ' r "

SABADO, DIA/23·3·1963

Edital;' de, Cita,ção
O Doutor Ayres Gama Ferreira de"Mello juiz O D .' A G F

. ,� ,

(

�

de D' . ,

cl.' C
'.

,
" ouror: yrea ama erreira de Mello,' Juiz ,

O Doutor Ayres Gamá Ferreira ue MelJo, Juiz
"de

ireno a·' omarca de jaraguá do Sul, Estado de Direito da qom�rca �e Ja'raguá do Sul, Estado de Direito da Comá'rca'" de Jaraguá do Sul, EstadoSanta Cat�rin\a: Brasil; na forma da Lei, etc. ',\ .de Santa Catarma, Brasil, na forma da lei, etc... de 'Santa Catarína, Brasil, na forma da lei, etc ...•
FAZ S},\BER aos que o presente edital de citação, I. _FAZ .SABE� a08 que. o presente edital' dei ,FAZ SA�ER aos que o presente edital, d�, cl-, c?m o' prazó de trinta (30) díes virem ou dele conhe- cltaQ�O, com. o .práz� de trin ta (30) dias virem ou reção, com o prazo de trinta (30) dlas virem ou delec:mento tiverem, que por perte de . DOMINGOS dele conhecimento nverem, que por parte da conhecimento tiverem, que por parre de HEITORCtIlODINI e WALMOR ZONTA, por inrermédto de OOMPANHIA JENSEN -'AG�IQULTURA, IN· ANTONIO DA �ILVA, por intermédio de seu basseu I .bestenre procurador, advogado dr. Reinaldo DtJ,STRIA E COMERCIO, por jnte�médiQ oe seu tante procurador, advogado dr. Reinaldo Murara,Murara, lhe Ifqi dirigil;la a petição inicial do teôr basta�te p�o?urador, a�v_og�d? .dr. Réinoldo Murara, lhe foi dirigida a petição inicial do teôr seguinte:seguinte: 'lhe foi dir-igida a petição inicial do teôr segutnte : I ",

.

' peTIçÃO INICIAL; I� "Exmo. Sr. D�. Juiz de PETIQÃO INICIAL:, - "Exmo. Sr. Dr. Juiz de P�TIçA.O INICIAL: - "Exmo. Sr. Dr. juiz de Di
Diseire da Oomarca de Jaraguá do Sul. DOM.INGOS Direito da Comarca de Jaraguá do Sul. COM,PA- relia da Comarca de Ieraguä QO SuL, HEITOR AN-

,

CHIODINI e WALMOR ZONTA, brasileiros, casados, NHIA JENSEN - Agricultura, Industria e Comercio -r:0NIO DA SI LVA� brasileiro, casado, lavrador, re

lavradores, restdentes e domiciliados em' Putanga., à estabelecida em Ribeirão Frieda, munioipio d� �ldente e dOf!li.ciliadb .em Putange, à, Estrada que
Estrada que liga Guaramirim a Rio Branco 'no Màsaaranduba, nesta Comarca,' devidamente repre- liga Gu.a�amIrl'!1 a RIO Branco, n_!l Munidpio sie
município de Gueramtrtm, Comarca de jaraguá d� Sul, sentada por seu diretor comercial GUILHERME ,Guar�mIrlm, Comarca de jaragua do Sul, vem

"e� ,através, de seu bastante procurador, advogado 'JEN SEN" vem através de seu bastante procurador através de seu bastante procurador, advogado adiante
adiante assinado, inscrito ne O A.B. seção do Estado advogado adiante assinado, inecruo na O.A.B. seQãJ assinado, :n�crito na O.A.B. seção do Estado de
de Sente Cetarina, sob n.O 915,\ Garn escrttóríos à do Estado de Santa Catarina, sob n. 915,'com es-

ôanra Caterína, sob n.v 915, cem escritório a Av.
,. �v, Mal. Deodoro 215, nesta cidade, expôr e requerer oritörio ä Av. Mal. Deodoro, 215" nesta cidade, Mal.. Deodoro 215, n�sta'Jcidade, expor e requerer o

a V .. Exa., o seguinte: _ Que os suplicantes sempre expôr e requerer o_ seguinte: - Que a suplicante segurare: Que o suplicante sempre esteve na posse .

,esliveram na posse manse, pacífica e ininterrupta, sempre este�e na posse mansa, pacífica e iniuterf up
para mais de ,2,0 anos, entre sf e seus antecessores, ta, para mais de 20 anos, (entre sí e seus anteces
com o "enímus dorníni", sern jamais' sofrer qualquer sares, com o "animus domini", sem jamais sofrer
emba�go ou contestação de quem quer que seja, de qualquer :embargo ou conieatação de quem quer
uma are.a, de terra sttuade em Putanga, município de que seja, de uma área de terra situada em Ribeirão
Gueremirim, neste Estado, sôbre ela construindo Frieda, municipio de Massaranduba, neste Estado
benfeitorias, e efetuando, plantações. Que é mais ou utilizando-a na agricultura. Que'é mais ou meno�
menos de 157,000 ms2., a área ocupada pelossupli- e 242000 ms2., a área 'oeupada pela suplicante,
captes, com as seguinles divisas objetivadas no com as seguintes divisas objetivadas no croquis
croquis anéxo:- frente a Oeste com 290 metros em anéxo, frente com 220 metros, no Ribeirão Frieda,
terras dos requerenres, ao Norte com MO melros em fundos também com 220 metraR, em terras da Com-

. \ terras de josé Fagundes da Silva, ao Sul com 550 panhia Jensen, extremando de um ladp com 1.100
metros em d�tas de Heitor Anlônio da Silva e a Leste metros, em terras de Ingo Morchz e Na.alino Pie

, 290 metros com o �io putanga, Que iI visla do exposto, zeta oe outro lado também com 1.100 metros em

_se encootra /perfeifamenfe configurado, com todos os I terras de Companhia Jensen. Que a vista do ex·

r�quisit(ls legais e a seu favor, o USUCAPIÃO PÔêtO, se encontra perfeitamente configurado, com
EXTRAORDINÁRIO, da área de 157.000 ms2., m'ais tl)dos os r(\I.Juisitos legais e a seu favor, o USUCA
ou menos, tudo de conformidade com o que preceitua PIÃO EXTRAORDINÁRIO, da área de 242.000
o art,550 do C. Citoil. Que para legitimar sua situação ms2. mais ou menQs, tudo de conformidade com o
de fato, n'tI forma dos arts. 454 e seguintes do C.P.C. qUe preceitua o art. 550 do C. Civil. Que para le
requerem à V. 'Exa. a ,designação d� dia e hora, para gitimar sua situaQão de fáto, 11a forma dos arts
que ,�om as testemunhas abaixo arroladas, se procedd 454 e seguintes do C.P.C. requer a V. Exa. 'a
a justiflocação do àlegad,o, após o que deverão ;ser' designaQão de dia e hora, para que, com aR te�te'
pesl)oalment� citaqos ,QS "atúais confronl.antes � inte- munha� abaixo al'roladas se proceda a justificação
ressados cerlOS, bem como suas mulheres, se casados' d.o alegado, após o que deverão ser pessoalmellte
fo!e�l como do f!1esmo modo, o Órgão do Munisrério CItados os atuais oonfrontantes e interessados certos,
Publico, para requerer o que fôr de Direito, no inte- bem como suas mOlheres se casados forem, ('omo
rêsse da Fazenda Estadual e Federal, e ainda com ,do mesmo modo, o Órgão do Ministério Público
o prazo de 30 dias, por Edilal� os inter,essados des- para requerer o que fôr .de Direito, 00 interêss�
conhecidos, ,para dentro do prazo legal, contestarem da Fazenda Estadual e Federal, e ainda com o
a presente ação, querendo, sob p�ma de revelfa. Que prázo de 30 dias, por Edital, os imeressados des
não' sendo conlestada ta Ação, esperam desde já, cO,nhecidos, para dpntro do prázo legal, contestarem
s�ja a mesma julgada procedente, .com a declarllção a presente 8Qão, querendo, sob pena de revelia.

, de seu, d'Omínio söbre o imóvel usucapiendO, valendo' -
-

ii sentença, como título' hábil, para a rranscrição no I,�ue �ao sendo c0!ltestada a AQao, espera desde

Cartód_o _ d� Regi�tro de Imóveis, desta Comarca. lã, �ela a mesma !u�gadAa proce.dente, com a �ecla-
,rotesta-se por tod,o ..o gênero de provas em 9ireito raQao de seu damlDIa sobre o Imóv�1 Usuc&plendo,

,perlnitidas, principalmente o depoimento pessoal de val�ndo.a sentenQa,. c_amo título h�bll, para. 8 tran

qualquer contestaçã9, digo, 'contestante, testemunhas; saQao,. dIgo, transcrlQao no ClJrtórIo de Reg!stro de

perícias, vist_orias e etG: Dá-se para fins fiscais, o I'!lóvels, desta, Comarca: .Pliotesta·.8� por �o�o o

valor da Açã�, de ,Cr$ 5000,00. Nestes Têrmos P. genelO de p'tov�s em DIreIto pernlltldas, prlDClpal
Deferirpento. (sôbre estampilhas esladuais no valor

mente o depOImento. pes.soal deI �ualquer contes-
, .. .

. tante, testemunhas, VistOrIaS, penclas e etc.. Para Dá se para fins fiscais, o valor da Ação, de Crf ...de Cr� 22,00, devlda.mente lOullllzadas, o seg::inte).:, fins fiscais, dá-se a Acão o .alor de Cr$ 5.000,00 5.000,00. Nesles Termos' P. Deferimento" (sobre es-·
jaragua do Sul. 19 de Julho de t.�63. pp. (as) Reinaldo Nestes Têrmos P. Deferimento (sôbre esta�pilhas tómpilhas estaduais nQ valor de Cr$ 22,00" devida
Murara. TE���MUNHAS: 1) St�fan Kemhergws,ki 'es�aduais no valor de Cr$ 22.00, devidarr ente inu· mente inutilizadas, o seguinte): Jaraguá do Sul, 19
2) ,�a�oel AClplO Fagundes.3) Jose. Fagundes, to�o.s tlhzadas, o seguinte'): - Jaraguá do Sul, ;3 de de julho de 1962. pp. (as) Reinaldo Murara. TES
�rasJ(elro�, .cé!sa90s! Iavra_?ores,',re:Sldentes e domlc�� outubro de 1962 pp. (as) Reinaldo Murara. TES- TEMUNHAS: 1) Stefan Kemhergwski brasileiro, ca-.
ha�os proxlmo.a. �otlte sobre o RIO Putanga, mUnI- TEM,UNHAS: -: 1) AlCIdes Kuohenbecker, brRsil�iro, sado, lavrads:>r; 2) josé Fagundes, brasileiro, càsado,
cíplO �e GuaramJrlm. solteIro, c9merClário. residente em Ribeirão Frieda; lavrador; �) Manoel Acipio Fagundes, brasileiro, ca

S�NTENÇA: _ Vistos, etc... Á justificação' 2) �Ifredo Kra�hp?k.! bra�i1eir?, casado, .operário, s�do, lavrador, lodos resi?entes e domiciliados pró
proce�ida não'" convenc� tenham os Requerentes pos- resld.e�'e em Rlbelrao FrIeda, 3) Harlw)g Goell, xlmo a, ponte sobre, o RIO Putanga, município de
'suído, com os' requisitos para o usucapião extraor- br�sllelro. casado, operário, residente em Ribeirão Putdnga." SENTENÇA: Vistos, etc ... A justificação
dinárfo, o jmóvel' ,de,scrito na inicial. Segundo se Frl.eda. todos dp muuicipio de Massaranduba." pl'ocedide não convence tenha o requerente possuido,
depreende dos diversos depoimentos, a posse dos -SENTENQA:- Vistos, etc... Julgo por s�nten �o� �s �eqUi�itos pa�éI, ?'I us�caPiãdo extradrdinário,. Requerent�� nãp foi' nell) 'mansa, nem pacífica, razão Qa, a justificl1ção de fls., em que é �equereóte a �mov�. escrJ�o n.';n )OlClél . eguo o dse n

epreende
porque d�lxo. de homologar ,a ,referida justificação, COMPANHIA rJENSEN _ AGRICULTURA, IN �s 'Y,ersos epol entos, a,�,posse _

o Kequere.nte
devendo segUir o processo em consequência o rito DÚSTRIA E COM�ROIO ..'

nao fOI ne'!1 mansa nem pacltlca. razao porque deLxo
,
," '

d'
,

"
I , •

'
, ß, para que �UI.8 seus lU de homologar a ref rida' stT

-

d d
.

'I ,0r�l�arJo, e� VI o p�r��raf� unlco dG an.· 456 do [ídicos e legais, efeitos. Citem se, pessoalmente,
e JU I Icaçao, even o seguIr

Codlgo de Processo �IVII. CI lern-se, pe�soalmenle, para contestar o pedido, o dr. Promotor Público
pa.r� �o.!1t�st�r. o pedIdo, ',o ,dr. representante do e os interessados ce'tos, bem como, pOt' e'dital, -com

o processo, em consequência, o rilo ordinário, ex-vi
MIDIsteno PubhcQ e. os confrontantes do terreno e, o prazo dA tl'Ínla ,(3Q) dias, 0$ intere�sados incertos,

do parágrafo úniço do ar!. 456 öo C. P. Civil. Ci-

. �om o _ p�azp ?e tr;OIa (bO) dias, os interessados êditais êsses que deverão ser publicadOS por duas
tem se, pessoalmente, para contestar o pedid'O, o dr.

lOcerIOS�;pO! edJlal, a ser afixado no local de, costume' (2) v'êzes no'jot1nal "Correio do Povo" desta cidiide repre�enta!lle dQ Minislério Público .e os confr.ontan.
, e publ.i�í:;!i'lO um.a. (1) vez n<;> Diária) da justiça e (2), e 1 (uma) vez no Diário da JustIQa". 'Custas a final.' �es do t�rren<;> e, com o praz? de trinta (30) dias, os

,

dU,as ve'ies, no Jornal Correio ,da Povo, desla cidade.' . '

Interessados IDcertos, pn� edllal, a ser afIxado., �o
Custas"'a;:final..:'>. R. I. jaragua dt> Sul, 28 de fevereiro P R r.. Jaraguá do Sul, �R/2/1963. Çaf1) Ayres Gami:J local �� �ostume. e pu_!>hcado .uma (1) V(>� nö Dlar)o
de '1963.\�(as) Ayres Gama Ferreira de Mello _ j'uiz FerreIra de, Mello - JUIZ de DIreIto.

.

da JustIça e duas (2) vezes no Jornal Correio <to Povo"
de Direito,Í ,

'

,

/' _
"

.

' desta cidade. Custas a, final. P. R.I. jaraguá do Sul,
, : '_.' I .",

" Em, virtude do que chama e cita, a todos 28 de fevereiro de 196:l (as) Ayres Ga.lJ1a Ferreira
,

.
Em VIrtude do que, çhama e Cita, a todos quan· quantos interessar possa e direito ttlnham 8ôbre de Mello, Juiz de Direito, Em vtrtude do' que chama

'tos interessar _possa e,direito tenham sôbre o imóve1 o'.imóvel,requerido, a virem, no prazo leg�l de e cita, a todos quanlos interessar possa e direito
requerido, a V'lre!", no praz,? legal de trinta .(30) dias, trmta (30) dias, alegarem o que julgarem a bam tenham sobre o imóvel requerido, a virem no prazo
ale�ar.etn o que Julgarem a bem' de seus .lOlerêsses de seus interêsses legal de trinta. (30) dias, alegarem 9 que julgarem, a
e' dlre'JIos..E., �ara que c�egu':. a� conheCimento de e direitos. E, para que chegue ao· conhecimento bem de seus mteresses' e direitos. E, para que chegue

'.,;!' Jod_os ,e Olnguem alegue Ignorancla, manda expedir de �Od08 e ninguém alegue' ignorância" manda ex-
" '. ,

I;. o presente edital" qu� será afixado no local de pedIr o pres�mte edital, que, será afixado no locnl,ao c.onhecimento de todos e ning1u,em alegue igno
, �os' urne, ,às portas do Forum, p�blicado pela imprensa �e costume, à!' portas do Forum, ,publicado' pela rânclc;J, manda exp.edir.o presente edit�l, que será

. local e. Oiário da jusliça do ESlado, .Dado e passado IfPrensa local.e Di,ário da JustiQa d.o Estado. Dado afixado no' local qe COSlUme, às portas do Forum.
: nesta cidade ,de jar�guá do Sul, . aos séte dias do e ':passado nesta 'CIdade de JaragQá do Sul, aos publicado pela imprensa locql el Diário da Justiça do
mês de março de mil novecentos e sessenta. e três. sete dias do mês de março' de mil novecentOti e Estado. Dado e .passado nesta Cidade de jaraguá do
Eu,. ,Amádeu �ahfud, Escrivão, o subscreví. (as) Ayres sessenta e três. Eu, Amadeu Mahfud, Escrivão, Sul, éWS sete" dias do mês de março de mil novecen-
Oa�'a Ferreira de Mello, juiz de' Direifo� ,I o subscreví. - (a) Ayres Gama Ferreira de MBlIo, tos e sessenta e três, - Eu, Amadeu Mahfud, Escri·T Juiz de Direito. "

'
, . _

b
, ) A present� cópia, confere com o original; 1"

I
'

. vÇio, o su sçreví - (as) Ayres Gama Ferreira de
:' , A presenta cópia, confere com o original; dou Mello - juiz de Dire;ito. A preseQte confere com o

jaraguá dI) Sul, 7 de/março de 19M. "-, Jara�uá do SuI,1 7 de marQo 'de )9'63 óriginal; doU' fé. jaraguä do Sul" 7 de março de 1963.
'"' ,

'

,

'

O e,scrivão, AMADEU MAHFUD O Escrivão, Amadeu Mahfud

I

. ,

Edital de �itàção
. /

Edital "t:l'e: Ci t-ação\

(

",

.....
,

,

,.

mansa, pacífica e ininterrupta, pera mais de 20 anos
entre sl e seus antecessores, com o "animus dornlní"

. .
.

sern Jamais sofrer qualquer embargo ou contestação
de quem quer que seja, de uma área de terra situada
em Putanga, município de Guarernlrim, nesre Estado,
sobre ele construlndo benfeitorias, e efetuado plan
tações. Que é mals 'ou menos de 80000 ms2. a

á�e� ocupa,da. 'pelo suplicante, 'co91 as, segui�tes
dIVisas obJel1vadas no, croquis anéxo, frente aQ

Oeste, com 230 metros em terras do requerente ao
Norte com 550 metros em terras de Domingos Chia·
dini e Walmor Zonta, ao Sul e Leste com o Rio

Putanga. Que à vista do expôsto, se encontra per
feitamente configurado, com lodos os requisitos legais
e a seu favor, o USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO
da área de 80.000 m�2., mais OU menos, tudo d�
conformidade com o que preceitua o -art. 550 do C.
Civil. Que para legitimar sua situação de fato, na
forma dos arts. 454 e seguinles do C.P.C., requer a
V. Exa. a designação de dia e hora, para que, com
as testemunhas abaixo arroladas se proceda a justi
ficação dI) alegado, após o que dev�rão ser pessoal-

,
\

l11enle citados os aluais confrontantes e interessados
certos bem como suas mulheres, se casados forem,
como do mesmo modo. o órgão. do Ministério PÚ
blico, para requerer o que fôr de Direito, DO interesse
da Fazenda Estadual e Federal, e aioda com o prázo
de 30 dias, por Edital, os interessados desconhecidos.
para dentro do prazo legal, contestarem a presente
Ação querendo sob p�na de revelia. Que não sendo
conlestada a Ação, espera desde já. seja' ,a mesma

julgada procedente, com a declaração de seu domí
nio sobre o ir_nóvel usucapiendo, valendo a sentença.
corno título habil, para a transcrição no Cartório de
Registro de Imóveis, desta Comarca. Protesta-se. por
todo o gênero de provas em Direito permiiidas
principalmente o depoimento pessoal de qualque:
conlestapte, testemunhas, perícias, vislorias e eIC.•

O, Escrivão, (zAMADEU MAHFUD .
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ROEDER S. A. I., Agr. Jndl� ,Comércio I
( I' I (' , I/ AssembléIa Geral Ordinär ia

, EDITAL f) E CONVOCAOÃO
•

'

1/ !I, '

I f Pelo .presente ficam convirtados ó� snrs. Acio-
ê:ÄTABINA) De 1963· nistas desta Sociedade à comparecerem à Assem-I

"
.

' bléüí Geral Ordinária à realizar, se em' nossa séde

nU I O· J 'iI"r' ii'gU í1� .C ;n Clube de Tiró, Caça e Pescà ,i'Matechäl Rondon'" '�����, ��ià� dhes'���b:��r�omd:��r�r�o s���f!�O vin-
. . " J..' . ,\ , 'Á

,.

'O,R D'E M DO DIA J
�

, ,,' ,'.
" EDITAL DE CONVOCA0 o

.,
I 1 -::- Aprov!:ição do balanço e contas de exer," Ia d ús t.r í a .e .Cu m

ê

r c
í

e A,ssembléia Geral Ordmäcia I cí�io'de 1962; \ ': ',,' .,

,I
\

De acôrdo com o dispôsto no art. 33 dos 2 � !Eleição do Conselho Fi�al;, R. E L 4 T Ó R, I O '

3 - Assuntos diversqs.'I Estatutos, ficam convocados os') senhores associadoa
- Senhhl:es A�iori"ist�s: Em atenção 'a det�rmip�- do Clube de Tiro,: Caca e, pesca "�arechal ROD?On", 'i ,Ách�m·,sé à disposieão' dos sn�s. Acionistas, "',r 'i(.,çao estarurana e 'ega}s, cum�re � esta Dlretor�a para 8, Assembléia Geral Ordinária, .a ser realizada os OOc4m?ntos It que �e' refere o artigo n. 99 do' 7

(
apresentar vos os "documentos /referenres ao exe�cícI? nç pr6ximo dia 29 do corrente mês, às 20. horas, decreto-lei n .. 2627 de 26/9/40, ,encerrado,e� 31 de dezenrbro. de t962<acompanh� na. secção de Tiro do Clube Atlético Baependi.: ':Jaraguá do Sul, 21 de feverei\o .de 1963.,do do parecer do Conselho Fisca! atraves das queis com a seguinte ORDEM DO DIA;

. 'G' J
d R d D' t ntpodeis v�rjffcar 'que;.a situação da s,?ciedöde se 1 _ Apre�iação 'do relatõrio ". e prestação .d�. erhar oe er, Ire or gere re

apresenta sólida' 'com resultado saüsfetorío. "contas da Diretoria, rflferente ao exercício findo;Rara Quaisquer outros.esçlerectmentos, col?ca,se 2 _ Eleiçãó do Presidente de Honr». Presi
'

Ia Diretoria à disPOSiÇãp I dos srs. Acion,ista�, a Rua dente, Vice, Orador e Conselho Fi�cHI do Clube;·
J

I

"E e dO·rfer S/A Iod e Com'.

Mal. .l?eodoro da F�nseca, 991,
_

nesta clg,ade de 3 - Assuntos_ diversos:, , , lose mm o o •. .'Jaragua do ôul.
. '. No caso de nao se ver-ificar numero legal na '

J
.

d � I 8 d J
.

d 1969" ,. Assembléia Geral Ordináriaaragua lO rUu, \
e �nelro e .

_.
, hora marca?a, a mesma :Assembléia funcionará, c�m

FRIEDRlCfi BARG, i{residente. qualquer numere d� S6CIOS, �m segunda convocaçao, EDITAL DE CONVOCAÇÃO.' '� às'20,30 horas do mesmo dia...' ,

'B 1 "G '

i .

\ ,

d
;

311262' Pelo 'presente, ficam convidados os , senhoresa anço era ence�ra o enu - .

I Jar-aguá do Sul, 12 de nfarçq de 1963,
ecionlstas a comparecerem a assembléia geral ordi-JA, T I V O AMADEU ltIABFUD, Presidente närie a realizar se nlo dia 26 (vinte seis) de Março'Im��!�I!Za!OConstruções ' 678,0 13,80 r1'::t::::;::::::=::::::::::::::.:::�::=:::::::;;=::::::::::::::::::;:::::::::::;�:::,-.:;::::::::;;;::::::;::� ,�,� ��I��ee��(!r��o�ôt�en�v:e;�ir:r: �rdseé�ed�ogf�� afim

,

Eslavel
, H Th r 'IS 1lll n° Iil tf1\ rr aJl � r � lflI !lr ,to.} f_ Discussão e '(ãprovaç�o do ßeleúço e maisMóveis, Llrenstlíos, Máquinas, Ferramentas ii llJ) ,o' w \lli \UI \lIí caL � � Ull \UI I!. documentos referente ao exercícío de, 1962.e Tüulos ao Portador

I' 616.62560!i .

li 20.) Eleição da Dlrerorta. •Realizavel a curlo e longo prazo I

ii \ Cirurgião. Deutista II 30.)- Eleição do Consêlho Fiscal.Combustível. Acessórios,' C. Correntes, li ii 4°.)- Assunlos de interesse social. ,_
.\1 Contas Correntes-Mensais, Adicional ' J CLíNICA PRÓTE�E CIRURGIA' 9 3Lei t474, Capitalizaç'ão, Almoxarifado, ,ii I.:

I! ,Jaraguá do Sul, 1°. de Março de 1 6 "

Empréstimos '-
. 231.116,90 H II Lucila Emm�n'dörfer; Diretora Comercial.

DisPo.ivel li À v. Marech�l Deodoro. 5�� - ,ARAOuÁ DO SyL I � Acham se a disposição dos senhores ácio�istasCaixa 228,327,00 1! Defronte a Igl ela Matriz ;, !! no escritório destd sociedade, os documentos a queConta de compensação �":::::::::=::::::==:::::::::=:" -:::==::::.-=:::::::.-:'-_:::::::..=�::::::::::� se refere o artigo 99. do decréto lei nO. 2,627, de 26
. Valores, em ca�ução 10,000.00

::JI:':=:::::::::===:::==':'_==::::::=:::;;;=::::::::::::::::::::-� de Setembro de 1940. /

- .

I 1.764,083,3011i I. a'•• e •• 'u. e .11i •.. IiP A \8 s' 1 V O II
'

Il
Ião exigjvel, I 1.'1 JARAGUÁ DO SUL "I,!Capital, Fundo de Depreciação, Fundo ,I

I:de Reserva Especial, Fundo de Reserva ,I
li1,6�6 826,1·0 I! Medicamentos e Perfumarias lilegal U I! :i

Exigjvel 8 curl� e'-Iongo pr.azo II! Simbolo de Honestidade H
Dividendos

. 117,.257,20 !I Confiança e Presteza H
\. conla de compensação li A Que melhor lhe atende 1:
Caução da Diretoria 10.000.00 ii e pelos menores preço's H AVISO
/ I , 1,764.083,30 �=:::======-.=,:,,==:=:,.:==::::::=rr= . ,.

"

\

P d Temos a satisfação dê trazer ao GonheciinentoDemonstr. da Conta Lucros e er as em 31-12·62

� dos nosso� preza'dos acionistas e subscrit�res que
'

COINTAS '�DÉBlTO CRÉDITO 'Bel·'noldo Mu�ara' o aumen,to de capitàl de Cr$ 300.00Q,OQO.OO, para,,

.a:- Cr$ 50000n.00o,oO (quinhentos milhões' de cruzei-Juros e D�sconlos, Acessórios.

II �I ros), sendo Cr$ 50.000000,00 como bonificação eMão de Obra, Aluguéis, ADVOGADO ",'
os restantes Cr$ 150.000.000;00 .por sUbscri.çãl?-Combustive,1

.

.

em dinheir9, foi aprovado pela SuperintendênciaFuodo de Depreciação,
öa Moeda e do Crédito, conforme despacho em'd Escritório ao lado da Prefeitura ...Despezas 'Gerais, Fun o

processo de n.O 1'890/61, e homologado' pelo Exm?de Reserva Legal. Fundo JARAGUÁ DO SUL Sr. Ministro da Fazenda, em àata de, 8 de f�-verel-de' Res. EspeCi.al, Dividendos 794,500,70
ro do corrente ano.. ,

......
.

794 500,70 Por oportuno, . convidamos os, senhores .subs·I. j.
1962

�----"""""_""--------------f
critores das novas �ções e que Já efetuaram o,Jal'aguá do Sul, 8 de Janei,ro �e .

pagamento de 50%, a p�garem o re�tan�e e�Frie�rich Barg, Presideq,te \

.(', VEND E - 5 E duas prestações de 25%, sendo .. a prlmeJra ateEugênio V, Schmöckel, 'Conl. CRÇ SC � � ,tO d'e abril e a segunda até 10 de junho 'do cor-I ,1606 - De'c. ,51.083 �scr, S� 004,8 � Uma p,ropriedade com 1.200 morgos __ terras � rente an? ficando assim .integralizado o aumento J
PARECER DO 'CONSELHO, FISCAL

'

� apropriadas para o plantio do arroz - contençlo I
de capital que acaba de ser aprovado,

" , '.0 seguinte:
. Lembràmos, outrossim, que ós 'senhores

, Os abaixo é;lssin,ados..membros do, Conselho

I
acionistas poderão efetuar o pagamento d,e . uma �Fiscal ,da' AUTO "JIARAGUA' 'S/A IND. e COM., �"Um bananal com 10,000 pés produ,zíveis. só vez, se assim desejarem. e��and? todas astendo examinado det'idamenle ,08 livros e documentos � 30 morgos de arrozeira plantada.. nossas agências devidamente, Instrmdas para a

que compõe 'as p�ça,s -90 ,balahço, en'cerrado em'?l � 10 mil metros de valas para arrozeiras. � efetivação dêsses recebimentos integrais oU par.de Dezembro de 1962, encontrando tudo �rn Pderfella � Um/a eSlrada constl'uidö denlro do terreno(2,500mls) � celados. .

.

.

.

ordem, sáo de J'âfecer Ique os re"eri�os ato's ,e��m,

i
250 pés de árvore� frutíferas enxerta_das.

I' [·om a efetivação do nosso aúrr(ento de capital
"

ser �provad�,; nf! próxima Asse�blela O. Ordtnarta� 3 .casas de madeirô." o "NÃO EXIGIVEL" do INCa passa-rá a, ser re-'
, Jaragu.á' do Sul 8 de' ja'neiro de 1963. .! ,1 paslo cercado com arame. .

�
presentado assim: "

.

,

,

L' .,'
I .:
.' � t2 mil pés de aipim. .

-, Capital Social' ... Cr$' 506.000 000,00 �'>,
BRUNHIllDB M,AHNKB SCHMOCKBL j

t .

I

I� 1.Ba'teqeira n. °
\

3. - com motor � ótimo estado.
Reservas e ,Fundos Di,vers·os." ,500 000 000,00, 'OSWALDO, BORGeS

I'
l' C t I etc.

f
'

CILJO NIcoqr.n
' ;' �rr,oça.

- e c, e _c, •• ,totali�ando a.apreciâvel cifr�. \de um ,bil.hãO de
_ ). .). í

Melhores IOformaçoes com Vitor ZImmermann, cruzeiros., "

"
,'

Empreza'de TraÍlsp�"rl�es' �R�NZEL S.,A: fn,a's 'b)JA�'PQUA! - Filia! Ja�agJá do 'S�I � . .' Itajai, �.8-de,feVerei�0 de ��63 .. ", .r."", ','�_._,..,....__-......._............_.....-�--........,_..� 'Gen-ésIO Miranda. LInS, Dir·, Superlntendente,.. . Assembléia Ge,ral Ordinária "

�::::::�::::d:::::;:::=::;�:::�:�:::':::::::::;::::::=::::::::::::::::::��=:::=::::::::::�, Dr.·Rodolfo� 8.enaux. Bauer, Qir: Gßrente .'.Ficam' pelo p're�ente ,1 eGital convidados ÓS Ir' '� !l :' Dr. Mário Mi'randa Lins, Adjunto ., �
,,'Srs. acionista-s désta ,sj)_c�ed'a?e, a· co�parec�rem !,'II'· 1tl\�o ]Em>ll.rmr Kr � 'lTYlClMl' �. �T�T

.

::11.. ' �HerciliQ' Deeke, Diretor,· Adjun�o t" /.à Assembléia' Ger&l Or�lnárIa, a realIzar-se. em 1UJ� ll'i. 'Lllli ll\\.B\ lU lF!Vl.l.fi\!\'U.� "

lriileb 'Bornhausen, Diretor ,

'
�

sua' 8�de "social ,à ,Av
I

O,etulio �argas, 472 em I! .' HÉDIUO UIRURGI.tl.O > li I Ant'qnio Ramos, Diretor
.

.,_
Jaraguá do Sul,' às 14 horás ,do ,�18 30 de m�rço H "

. . -,Il,
'

Dr.! Eduardo Santos Ltns, i)irej;or�'de 1963 afim de' deliberarem 'sobre a seguInte ii Formado pelás Faculdades de Medicina das l)piver- .' ii "

'i "\ .

'

d' .' d' ,. " 'y .', li I, .

'p A I
. II

'���-"":;"'-_":"-"""--'::'7----'-"----7�__'r""--:::-�ordem <r' la: , '; �

,

,
ii ,I " sidades de Colónia. (Alemanha) e ôrto egre II/ 1. -:- < Aprovação ;IdO' ,balanço e contas do II � \

'
..

'

'. ,li 'r
,1.1 • CIR,URGIA - SBNHO�AS :.....:. PARTOS 1- CRIAN<;lAS e II ir'emor ·de' terraexercício de t962.

.

",'" '. I ) t
,

" 2. -:-, Eleição dos :membros do," conselho ii' , :l?LINICA_ aBRA�. II na Mgent!na . \
j

•

' '} '.., ,

!i.C��.� �UP�::::[;;:; diverso":' " ii· ...og·�:���6�: �":�!�:�n�;",'D' ., II.T:;gTiAGO,: DE_ �� �r�i��d� � ���!���:��:�,;, '� .' ,.A' VI I S,O
er II ' ! .

. • . � II, } rgen m,a" _ quer, que seja, ,em minpa,

'

.
.

d 's .. tI.! . ,Tel. 244 - Rua freso EpltaclO Pessoa" 405 II forte
' tremor

_

de I t�rra, 'propriedade si'tuaüa à Es-'.l\.chám�se à diSpOSIÇão � os �rs. ,acIODlsas, ,1.,1, ' j'CONSULTKS:' \,
.� 11'1 cO,mLai Q'urfaçaQ d.et trdes trada.,DupsMamas,:D,st'rito'os documentos a q�e �!3e:ref�re o art. 99 do decreto

ii " , ,
, ':' II segunaos" OI, regls ,ra o

de> Schroeder: ,,'
t- .

n. 2p27 (le 2619/40.- '. ii Pela manhã: das 81/2 as 11 hora's I! nesta ,cid'ade, às 5hlOm; � .�' ,

, 'J�.r.aguá do Sul" 287de feveretro d,e,'1963.,,.._ 11'1 Pela'talíde:/das 14 1/2 'ásr.l71/J horà's. ,li a."si�m(?Jolo ti,do, ve.ti- ,i\. Os infratores se.rã<;>'BD,OAR A.'· ,RBNZBL, I)iretor Presidente. , ii" I ,) •

'I .\'" '. 'I! c�l ,e; pa? '�hegou a ,c!l�
RUY P.' PReN�E!I,., Diretor 6ere�te," , II, , ktende ,chamados tambem a N�)1te Ir sar ,p.re)Qlzos mat.erialsEUOENIÓ J. DA4sI�VA; DlretQr Gerel,lte· I

I �=:::=:�=====:::::::::=:::::::::=:::::::::=::::::=:::::::::====::::::=�:J., nem .Vltlmas pE\ssoals1•

f'; ,t
"

.

7 (. � �

.. f ;1' ,

f
"

JA'lAOU.\ DO

, I

Banco Indústria ,e Com�rcio
de Santa Cataril')a S. A.

\

ITAJM
,

SANTA·CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


