
Ginásio São. I..uís
Agradece
Recebemos atencioso

ofício do Ginásio S. Luís,
em que o estabelecimento
mantíesra os seus agrade-

l
'

L I' cimentos pela colaboraçãode maior penetração rio interior do Irlordeste catarirlense dêsre semanário, no êxito,--':__.----+-,--�:----�--.....-.,--;------------'------:---;-:-:"-;.;..--I{I da festa dos dias 9 e 1 O
Impresso na : do correnre,I, . I ,

ISociedade Grálice Aven1dll Ltda.
< Texruats são es pa avras

fi,nais do Rev. Irmão Luís:
"Sinceramente agradecido, 1
e na impo�sibilidade .de
devolver-vos aquilo com,

\ ,.' .'

I d
que desapegadamente

E· �'
'

cl' 1
�

e C,ompro'm"el,e,:,', lor' ���!�h�::�Oa�i�������, sca'D a,o.SIO V.L ......II-' dercso que transforme em

Após a lelrura da ata, A -dltima' sessão' da, Câmara Municipal dê Jaraguá lares com a fornecedora �ênçãos peren�s, as gôtas
que. foi aprovada, sern / de cirnento pare a nossa � suor sagra o qu� po-

, \.

a S 1 Iol 1 d lamenta'veis acontecimentos Prefeitura, com preluízo reJa.stes em ben�f(clo �?emenda, deu-se iníci� a O li, OI pa CO e
, .

.

.

pera o comércio 'esrabele I
ensmo, em laregué do Sul.leitura do expedlente e,

. .

d t
'

I cído. Dada a importância ,

como pnmerro ocumen o pela Casa,' o direiJo de A Presidência, nessa a Co. Cimento .port and, do assunto e, ante a falta' d� algumas dezenas. dea ser submendo ,à consi- ofleiar-se àquela emprêsa hora dos econtectmenros de vez que leva a presun de espaço voltaremos a milhares de cr,uzenos.deraçäo do plenérío a
pare saber se o volume do já suspendera duas vezes ção de que se esterlern '

, Conta-se em rodas resersecrerarla leu requerimento cimento' adquirido. Verifl- os trabalhos e, na impos- verificando
I marmeledas comentar o assunto, com vadas que "as colabora.do vereador Victor Bauer, ceudo.se o empate, o síbilldede do"'>Uder gover- com ou às custas doerérlo ,a publlcação da íntegra ções espontâneas", asem' que o edil Jaraguaense Presidente loreno Mar -nísta controlar os seus Público, levando a crer .: do requerimento do veree- ávidas vontades de dar,requeria a expetliçâo de

cetro, pelo seu voto de i,plpu]sos nervosos, f?i ..a ainda, que um número dor ßeuer, por, onde se publicidade a uma revisofício à, Co. de Olmente minerva resolveu votar seesao suspensa defíniti- apreclével de personellde- vê que nada de mal há ta, chegaram a ultrapas- _Portland, em Itajaí, pera com ci bencade. vernente, pera realtzar-se des estariam envolvidas no fornecimento das íníor- Bar a casa dos 300000,00,que informasse sôbre for' outra, ne próxima 2a. feira, nessas operações irregu- maçõe�' eollcitadàs. , num" sõ dia, maísi por-necimenro de cimento à A uma palavra que cetra dIa 1.0 de abril de 196ã! tanto, o total que o Pre-Prefelrura'Municipel. Llsan- no plenário; dizendo que- ,Quem se surpreendeu INTERESSA ao
sidente da Repúblicado da palavra' O· líder do ter-se ocultar marmeladas, com essa revelação, foi o ganha num mês.govêrno,

-

Clemenceau do o líder do govêrno, até plenário, que rlnha no ComérciO e à Indústria Um empregador teria.Amaral e Silva, ex-secre- então muito nervoso, per- vereador' ôchmõckel, o gravado a conversa dês-rário da Prefeitura, per- deu completernenre o seu homem que falara mels Jaraguá do Sul: vez queixam de individuos ses vivos funcionários,dendö-se em compromete- comportaménro perlernen- alto dentro do Legtslanvo ; por outra, vê se infestada, que estariam operando ou que s� denominamdores argumenteções, que -rar Para descambar pera com os acontecimentos de de gente mdesejävel, que no setor I da legislação de funcionários e sãomereceram duros apartes a ignorância, tentando 2a. feira última, mesmo lhe afetam o sistema de trabalhista. corretores de uma revistada bancada oposlclonista, mesmo um princípio de não sendo oposlção. cabe

I
cidade ordeira e traba- Verdade ou não, o fato que em nada se reco.depois de chamada a desforço físico com o

a "gloria" da fala alta ao lhadora. é que, segundo a infor- menda, principalmente aíatenção por duas vezes vereador Victor Bauer que, líder do govêrno, que Ainda não estão de mação, comparecem ao as pessoas deterem-sepela Presidência, terminou conhecendo as intensões
mereceu uma salva de todo esquecidas as netas- estabelecimento não mos- numa das publicaçõespor, solicitar, à título de do nervoso ex-Secretário palmas do vereador João tas a

ç

õ

e s de alguns tram p_uálquer credencial que circula por aí, emorientação da bancada do não lhe deu a desejada lúcio da Costa, pela con- vivaldinos que, embre- nem pedem licença para que, a capa estampa agovêrno, que fôsse negado, trela. quista de mais essa etapa nhando-se no interior do exercer a sua ati'9idade figura do agitado anti-
na vida política do ex- Municipio, conseguiram funcional: vão simples' americanista L e o n e I
Secretário da Prefeitura. arrecadar apreciaveis so- .mente entrando e mexen· Brizzola, como homena
É baslante sintomáticá mas de dinheiro, por se do em tudo quanto bem gem de seus llutores,

a atitude da metade do intitularem fiscais disSQ e entenderem. enquanto que na última
, plenário, com o beneplá- daquilo, ludibriando a No fim da "inspeção", página insere artigo quecido do Presidente da bôa fé de inc8utos. apon1am um rosário de fére os .sentimentos de

�Câmara, em recusar ao Agora, novamen.te vem infrações.. que êles nunca fôro religioso, numa de
vereador Victor Bauer o aos nossos ouvidos re- ousaram trazer paçifica- monstração clara e predireito de ser informado clamações de industriais mente aos interessados; cisa dos objetivos que _

sôbre as transações com e comerciantes que se nem, jamais, tiveram in: a revista -se pr
I

põ·e de
teresse de orientar fiscal- fender.
mente pàra o seu cum- Está na hora classe
primento. conservadora do nosso
O resultado, de efeito Municipio, 'isolar êsses

psicol6gico, e de 'pavor, _indivíduos. Si alguma'
porque os itens infringi coisa se deve fazer, queO c1iche Ji.xa um insfante dos são quilometricos. o façam dentro das re,do acontecImento. .

'
.

d
-

d
.

d·Agora, de Joinville, paI para o terceIro dto, comen açoes 1 t a as

vem-nos a noticia de sua I V�I s6 u� segundo: con pelas próprias leis tra-

I
. -

"UJES" vldam o mteressado para balhistas. Investiguem sie elçao para ........ a ,

uma congersa (a s6s), na são realmente funéilJná-
gerência e o tema inva- rios do Ministério do Tra
dável, para tôdos, é a de blllho. Si 'não forem, soli
que ficam com pena do citem a policia para
'empregador, mesmo por· trancafiar os malandros
que "'vocês vão f i c a r no xadrês.

,

s u j o s no Ministério do Si se tratar de funcio
Trabalho" t3 assim pode- nários que queiram cor

riamoS deixar dI:' tomar romper, tomem as suas
conhecimento. A com- propostas na presença
pens8ção, a malvada cor-_ de teste.munhas. Is�o dará'
rupção que campeia à um ótimo inquérito adIili�
solta, é a quarta estr-óf", nistrativo e uma nova
dêsses indig[)o� indj,jduos, alegria' ao Ministro Almi:-

.

e o "colahorador e�pon,- no Afonso, empenhado
tâneo" entra' numa, publi: na moralidad� da admi
cidade qôe nunca circl,l- nistração pública, s@b
lo'u entre n6s, na basEl I sua orientação. .'

,

Fundação:
, .

,

I I ')
I

,,/, ·Artur, Müller
,

Diretor:

\ '

Ano' X�IV

BUGÊNIO VITOR SCHMÖCKBL
---)_

JARAGUÁ DO SUL, (Santa -Oatarína) Sábado, 30 de Março de 1963

Genésio'Miranda Lins, Dir - Superin,te�dente
Dr. Rodolfo Renaux Bauer, Dir, Gerente'
Dr. Mário Miranda Lins, Adjunto
Hercilio Deeke, Diretor) Adjunto Momento em que saudava o Governador CarlosIrineu Bo,rnhalÍsen" Diretor

, ,_ Lacerda, dia 10.363, em ,Florianópolis, quando ,
'
O BANCO DO BRASIL, S·/A., por· sua AgênciaAntonio Ram\os, Diretor"

'

falâva em nome dOß estudantes catarinen�es e de Jar.aguá do Sul, leva ao conheçimento dos senhoresDr. Eduardo, Santos Lins" Diretor. / c,9mo repr,esentante da ADB
\

' agricultores e pecuarisras ,quê, nos ,dias a seguir
, '

, 1 indicados, estará, com a sua-UNIDADE MÓVEL DEo===?===�==o=========�. dade v�m percorrendo o União\ Joinvillense de Es- CRÉDITO ,RURAL - MOVBC, e�c1at:ecendo os co-'II � <',
(
- 'rJ ' ,1',1 Estado para a difusão dos t,udôntes Secun�ários,' ve·. lonos d,!s 'fioalidades e objetivps de sua CARTEI�AII . A T E N ç A O'

. .

principios. da ADB. r:ficouose no dia 24 'de OE CREDITO AGRfCOlA R ·INDUSTRIAl, da m·
II '

I
.

"

•

-

, 'II' '.1 '

,
. _

],

março d� 1963,' eleição 'f1uêncJa �enéfica docrédito e-Sp��id!iza�o, yermít!nd.ol'I' ';. "I, , II Amda por, ocaslao da em que, nao houve voto a obtençao de recursos nec�ssarlOS e mdlspensavels"

. D�J;1tro de breves Id 1 a.S" es�a�elec:r-se.� II, visita do O'Overnador contrario a. sua pessoa. (l,O desenvolvi�'e�to e melhoria de suas esplorações"II 'besta CIdade" com consulrórlo, medl\:lo, a Rua

'I
Callios laoerda, no teatro "Correio do Povo" rê- agrícolas e pecuarias:, .II . CeI. {Emilio �. )our�an' N. 3�" esquin� com"" folva.�o de .Carv�lho, I

em gistra �' .

o \ 'a_conted.men,�o, _

Dia õ de abril - na Estr�d� Itapocuzinho, no salão\.,II á, Av. Gelu]lo Va�g'as, o, Dr., José "Valdemar,' ,Flprla,nópolls, :velO a ser' com, �atl�f�ç�o, � �OIS, tr�- Joa? P�ssoa, ,

;, ,j, ' \

,·n '.
I' t den ç a s de· senhoras e II alvo de, merecIdas paltnas taLse da dlsnnçao de maIs 'DIa 4 de abrIl - na Eslrada Schroeder III, na 'casta

If eSP�cla� IS a, em o
,

.

,

'

' II 'pel� maneira ,brillh�nte\ um �dos ,filhos de J,.araguá com�rc!aJ de�Gui�herme Zastrov.
.

. \

.'1
c r I, a n ç a s.

.

'

I ", II �com que. saudou o !Ider do �ul" fora de ,suas. DIa 5 de 'abr.ll '. em Santa, LUZIa, na. casa ,comer-0======::;==0=========;:;:::01 democratrco qas Amerlcas. fronteiras.
"

clal de GU111Z & S�hmelzer.I / /,

Banco Indústria e Comércio
de Santa Catarina S. A.

ITAJAI , SANTA CATARINA

,

AVISO
Temos a satisfação de trazer' ao conhecimento

dos no.sslJ8 prezados acionistas e subscritores que
o aumento de capital de Cr$ 300.000.000,00 para
Cr$ 500 POO,OOO:OO (quinhent0s milhões de cruzei
ros), sendo Cr$' 50.000 000,00 como ,bonificação e
os restantes Cr$ ,150,000,000,00 por, subS'crição
em dinheiro, foi aprovado pela Superintendência·
da Moeda e do Crédito, conforme despacho em

processo de q.o 1890/61, e homologado pelo Exmo.
Sr. Ministro da Fazenda, em data de 8 de feverei
ro do corrente ano.

Por oportuno, cónvidamos os senhores subs
critores das novas' ações e qQe já efetuaram o

pagamento de 50%1 a pagarem o restante em

duas prestações de' 25%, sendo a primeira até,
10 de abril e a segunda até 10 de junh9 do cor�
rente ano, fic'ar/do assim integralizado o aumento
de' capita� que acaba de ser aprovado.

Lerqbramos,' .outrossim, que os senhores
acionistas poderão efetuar o pag�mento de, uma'
só vez, se assim, desejarem, estando todas as

noss;:ls 'agências ,devidamente instruidas para a

efetivação dêsses recebimentos· integrais ou par·
celados� y /'. '

I

l,om a efetivação do nosso aumento de capital
o "NÃO 'EXlçnVEL" do INCO 'passará à ser re

presentado assi'm:./, .

" ,{ .

, Capital Social . '," . Cr$ 500.000000,00 ,I

Reservas e Fundos Diversos 500000000.00,
'

;

I totalizando ,a apreciável cifra de um bilhão de
cruzeirós. , ... f I.,

Itajai, 28 de fevereiro de 1963,
" -

.1

Pedro Fagundes projeta-se
O estudanle Pedro Fa-

gundes foi recentemenle

designado representante
da Aliança Democrá'ica
Brasileira e, nessa quali.

Banco. do Brasil s.
Atenção senhores colonos de Itapocuzinho, Estrada
Schroeder I, II e m� Estrad�' 'Braço do Sul, Duas Mamas, -

\.

Rancho Bom e Santa' Luí�a:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



J,

I '

OORREIO DO,' POVO,

BNDBReço:
,

'

Caixa Postal, 19 ' .t

Avenida Mal. Deodoro, 210
Jaragun _do Sul - S. Catarina

SABADO, DIA 30�3-1963 Página 2
�������������-�����--��------�

Registro Civil Manoel F. da' Costa S.A. Com. e Ind. 'Indústria eComércio Leopóldo João Grubba S. Á.
I

Aurea Müller Grubba, Oficial Assembléia Geral Ordinária
10 Registro Civil do -Re la tö r

í

o da Diretoria
E di tal d'e C o n voe a ç ã o[0. Distrito da Comarca Ja- S h A" t Pelo nreseuti dí 1 ii

4;

(aguá do Sul, Estado' de en ores CIODlS as: e o presente' e íta qe convocação, são con-
Santa Catarina, Brasil.' ' .Em cumprimento' às exigências le�ais e esta-. vidados ?S seJ�hores. acj?nié'tas à reunirem-se em
faz saber que comparece-, tu�árl.as, levamos à elevada �onslderaç.a9 dos srs. assembléla geral ordínäría .qu� será realizada em

ram no cartório exibindo os 'aCH?Dlstas O completo relatõrio ��I!J anvidades da nossa s�de social à rua Benjamin Oonstant n-. 328, -

locumentos exigidos pela le/ sociedade DÓ decorrer do exercicio encerrado em nesta CIdade, às ·quatorze (14) horas," do dia 30
Ihm de se habilitarem par a

31 de- Dezembro de 1962, ac�mpanhado da cópia de �arço de 1963, para. délíberarem . sôbre a"
casar-se: do balanço geral, demonstração : da �onta de Lucros seguinte O r dem d. o D I a:

\ e Perdas e do pa-recer do conselho flscal. 1) - Exame, díacussão e .aprovação do ba-
Edi IN '5470 d 193 1963 Pejo estudo, dos documentos supra citados, lanço geral, conta de lucros e perdas encerrados�ta .. .ce r -

poderão os snrs. 'acionistas se inteirarem da ver em 31 de dézembro de 1962 e -relatörío da diretoriaOsmar Gurnz e dedeira situação da sociedade.
I

e parecer do conselho fiscal do exercício de 1962'Marisa Reis' Permanecemos' ao inteiro dispor dos SDrS.·
•

2) - Eleição dos membros do conselho fjscai Iacionistas para os esclarecimentos que houverem para o exercicio de 1960;
por bem solicitar, >

.

3) - Outros aSE! u n tos de Interesse da
Itapocuzinbo, Juaguá du Sul, 2 de março' de)963 Sociedade.

I ::��'���rl�!O;'�'O_U�,:: I
Emprêsa Jo'nalistica

"Correio do Povo" Ltda.
-1963· '"

Diretor
Eugênio Vitor Schmöckel.

..

ASSINA1'URA:
.,Anual • • • • Cr$ 500,00
Semestral. • • Cr$ 300,00/Avulso. . . • .Cr$ 15,00

EJe, brasileiro, ·solteiro,
comerciario, .domlctltado e

residente em Ttlucas do
:1:::==:::=:::::::::=:::.::::::::::::::::::::� Sul, filho de ßerroldo
!! \ - c li Gumz e de Amália Karh:1 (ti

c I:
G11'- :: umz

'I U ta.... .

s:: ' I I:
I

'

!I Q) �
. ii', Ela, breslleire, solteira,

I' � ca (\I II professore, domiciliada e

�, tÖ'8 e residente nesta cidade,
�. -f (.)o Q) e filha, de Zelindro Reis Ie

ttl ta.... c:!
N n

� � Q.. S de Olga dos Santos Keis

•
U

ta U �-;;
� ,,�

"C

.a ü]
.- § s:: >'- "C�ß'-� 'ü

.....
0.- ''':ta

� CI)
ta

Q) (/JÜj
� �.�.� o � II
F"y ., Q,)';: o .E

--

li
:1...... Q.. <5 8 IIII1,·'· ...... o

.... ta :s!. (/J i!
ii \ .... c CI)- (\I li
.. � Q) 10 IIii :: � li
H � � li
H � "
li � c II
II ,_, - 'II

'.

�====:::.-::::::::::::::=:::!)

EditaIN.õ.471, de '203·63.

Manoel F. da Costa, Dir. Presidente
-

Adolfo Bartel, Dir. Oomercial
•

B A L A N ç O G E R A' L
encerrado em 31 de Dezembro de 1962,

A T I V O

E para que chegue ao co-

Soro Comerel"ante e
ihecimento de todos, mandei
cassar o presente edital que

Industrial: Na sal�a-' será publicado pela impren·
guarda os teus sa e em cartório onde será

interesses, inscre�a- atixado dUl ante I � dias. SI
te na Associação llguem souber de algum im·
Oomercial e Indus- pedimento acuse-o para m

trial de Jaraguá do fins' legah,.
, Sul. - AURE'A MÜLLER GRUBBA
_______-.rl Oticial

426031,00

I

Acham se à dísposlção dos senhores acíonts
as, no escritório.' desta sociedade, os documentos
a que se retere o art..99, do Decreto-Lei n. 2.627
.de 26 de setembro' de 1940.

Jareguá do Sul, 27 de fevereiro de 19631'
Leopoldo Joio Grubba, Dir. Presidente

A V I S O

João Chido Pieper e

[eanere Walli, Bräuer
Ele, brasileiro,' solteiro,

comerciario, domiciliado e

residente em [olnvílle,
filho de Arnold Pieper e

de Luíza Pieper .

IMOBILIZADO:
Imóveis
Benfeitorias

ESTAYEL :

Móveis e Utensílios
Veículos
Máquinas e Motores

DlSPOMIYEL:

163.528,30
26250270

5�0.40
l62028.80
156475.90

43045920
245.006,20 675.465,40

Aúto Jaraguá S�A. ;. INO. e COM.
. Assembléia geral Ordinária

Edital de Convocação
.

Ficam convidados os senhores eclontstas para
assistir ii assembléia geral ordrnérle, realizar se à
rua Mal. Deodoro da Fonsêca, 991, nesta cidade no
dia 31 de Março de ! 963, às 15 horas, Que terä a se
gutrite Ordem do Dia:

1. - Discussão e aprovação da conta da diretoria
do ano de 1962; I

2. - Eleição do novo Conselho Fiscal;
3. -;- Assunto de inrerêsse da Sociedade..
Nota - Achern - se à disposição dos senhores

acionistas os documentos a Que se refere o artigo
99, do decreto n. 2627, de 2609.40, relativo ao exer
cício de 1962.

893945,10

"

B�ependi
Asseöibléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO

lAD UIGIUL:
Oapital
EIigivel a l:urto e Longo Prazo:

Oontas corrf\ntes e Bancos 6.115075,50 São convocados os senhores Acionistas da Indús·Conla Transilória trias Reunidas }araguá SIA., para a AssembléiaMatriz cl Filial Duas Mamas 430.459,20 Geral Ordinária, a realizar-se no dia 25 de abril deMa triz cl filial S. Francisco do Su_I_2_4_5._0_06_,_20__67_5_.4_6_5_,4_0 1963, às nove horêls da manhã, na sede social a rua
R E S E R Y A S Rodolfo Hufenuessler, 715/901, a fim de deliberarem

Fundo da Reservas 237.100,90 sôbre a seguinte ordem do dia:
Fundo de Pr'evisão 135770,90 1 _ Aprovação do Balanço e Contas do exerci-
Fundo de Instalação 153880,10 . cio de t 962; ,

Fundo para De�edores Du- ,/ 2 - Eleição do novo Conselho Fiscal;vidos08
\ 155845,90 . 3 _ Assuntos de inleresse da Sociedade.

Fundo de Desenvol�imento 215.072.20 Nota - Acham-se à disposição dos.... senhores
Fundo de Depreciação 256196,00 1.153866,00 Acionislas os documenros a qne

\

se re\ere o artigo
Contas de ,Compensaçlo: 99, do decreto Lei n. 2.627 de 26/9/1940

Oaução da Diretoria 20·000,00 Jaraguá do' Sul, 1.3 de março de 1963
D'ietrichr H. W. Hufenuessler, Dir. ,Presidente

20.000,00
---

Or $ 9.464.406 90
.,

.

lInd. Reunidas Jaragua S.A.
.

Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO

Ieragué do Sul, 28 de Fevereiro de 1963.
FRIEDRIOH BAR.G - Presidente

Ela, brasileira, solteira,
dornéstíce, domiciliada e

residente nesta cidade,
filha de Erich Teobeldo
Bräuer e de Walli Nass
Bräuer.

Oaixa e Bancos
Re�lizavel a Curto e Longo Prazo:

Mercadorias 5.627 400.90
Letras a receber 1.177.003.RO
Selos 2.459,00
Oombuatíval 9360,00
Obrigações de Guerra 1 200.00
Semoventes 23460,00
Petrobrás 1.600,00
Adicional Lei 1.474 58.600,30

Conla Transilór Ia
Filial - Duas Mamas
Filial - S. Francisco do Sul

Contas de Compensaçlo:
Ações caucionadas

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO

547.881,40

I
6.901.084,00

1.500.000.00

Atlético

Pelo presente edital de convocação e tendo
em vista o estabelecido na letra «a» do Art. 27,
dos Estatutos Sociais, ficam convidados os senhores
sócios para a Assembléia Geral Ordinária a reali
zar-se na séde social no dia 30 do corrente, as
vinte (20) horas, com a seguinte ordem do dia:

a) - apresentação do rélatório'e prestação
de contas da atual Diretoria;

b) - eleição, pelo atual Oonselho Deliberativo,
do Presidente de Honra-Presidente - 1° e 20 Vices.

PresiQentes e Meplbros do Oonselho Fiscal;
c) _ assQ.ntos diversos. de interêsse da Itapocuzinbo, Jaraguá 110 Sul, 31 de Deze�bro. de 1962

sociedade. ,. Manoel F. da Oosta, Dir. Presidente
. NOTA: Não havendo Dl��mero legal na hora Adolfo Bartei, Dir. Qomercial
indicada para funcionamento da. Assembléia I Orestildo Tomas�lli: Oontador �eg.Gerar Ordinária,. esta será. instalada meia' hora no ORO sob número 0947
após, ou seja, ás 20:30' horas com a· presença de D' .

-

d d«L
•

qualque� número de sócios. emonst91çao � conta e ucros e Perdas»
,

Jaraguá do Sul, é'in 13 de Março de 1963 C R É Dl T O
CLUBE ATLÉTICO BAEPEIDI Mercadorias, Juros, Descontos e

�

.

Odaeilio ·P. Ramos, Presidente Aluguel..
.

� 'I!IBI@IjI�-Ii!I!lIIB� i)

. 'FOTÓ PrIA�ERA .

TOTAL DO PASSIYO Or$ 9.464.406,90

Fotografiatl em Geral .� Fotocopias de Document<>s _

Filmes e Material Foto _. Aparelhos e Acessórios

. t A .�dido. atenp.e, a .domicilio ta tauib�m Iem lor.:alidades Vizinha8
I , I

.C!) 8I!lI� j�IIiUõIB__�W .. _M881!l181!l1J1i11!i1�I@II!II(!. .

.i=!!S!!!i!!!!!!!!!!n_:i==!;_i=:i�U!!!!!n_;EEi'_'=II! .

II Manoel F. da Oosta, Dir. Presidente'm O 'R, J,O R N S O E L T E R

1_=
•

Adolfô Bartei, Dir. Oomercial (

.

iii I CIRURGIAo DENT15Tfi I Orestildo TomaseHi, Contador reg.IR
'

J.. no....ORO sob n. 0947·1" Mod:rníssimo "A/ROTOR" 11.·.·1· .
'

�

I'
, II Parecer' do Conselho Fiscal

I R,eduz (> t�mpo de traba lho I \

e aumenta o co·nfor.to do CLIENTE. " ,.Os abaixo assinados,' membros efetivos do em :h de Dezembro de 1962, encontraram os mes·

1_ -I Conselho Fiscal de Manoel F. da Oos\á S.A. - 00' mos na mais perfeita ordem e exati<;ião, e, certos

I�·.
OLíNIOA ,;_ QIRURGJA --'- PRÓTESE

::
mércio e. Indústria, estabelBçfda em Itapoeu�illho que exprimégt 'a 'gerdadeira situaçãQ da socied&d�,

RAIOS X Iii municipio e Oomarca de Jaraguá do. Su.l, no çle'- reoomenda, ·a aprovação pela· assj:\mbléia geral
III h 'ordinária .

".
I

•

II' C O'n s'u I t o' r I' o: Av. Getull'o 'V�rgas, 190 .1"
s�mpe.n 0/ de suas funções legait;l, declaram que Itapocazinbo, Jaraauá do Sul, 15 de Fevereiro de 1963C' tendo examinado minuciosa e detidame'nte o rela- .

'. \
b

. ,

'

\ tório da Diretoria, balanço, demonstração Ha Oonta '
.

,., �gostinho V. do Rosário..

(Anexo; ao D�pósito da' fAntarctica J
. �J de Lucros e Perdas, inventário, demais. atos e Rodolfo Tepassé

iBEilll!!!!lll liE!illi=l!li!!iSli!iSilSIl!!!IlI_11EiEI_llE!ij2l1!i!E1!!iiii contas da diretoria, relati'9os ao exercicio enoerràdo Eugênio Vitor Schmöckel
I (

.

,

DBPRONTB Á i>RBPBITURA JARAOUÁ DO SUL

DÉBITO
6.779.110,90

VENDE-SE
um terreno na .localidade de João Pessôa, Muni
cípio de Joinville; medindo 475 morgos 'de terra
plana; totalmente especial para plantação de arroz,
servido por d.ois rios, c�m casa de moradia para
duas familias, . paiól, etc.

Os interessados poderão tratar na METALÚR·
,

GleA JOÃO WIEST S/A� nesta cidade.

Ordenados, Impostos, Despesas
Gerais, Selos, Aposentadoria"
Juros e Descontos, Seguros,
Oombustível, Fre'es, Comissões
Fundo de Reser�a, Fundo de
Pre�isão, Fundo de Instalação,Funão para Devedores Duvi
dosot;l, Fundo de Desen�oivi-
mento, e Fundo de Depreciação 6.779.710,90

Itapocuz1nbo, Jaraguá do Sul, 31 de Dezembro de 1962

EMPREGO
As LOjAS DOUAT, desejando a�pliar

suas atividades prúmocionais de vendas, tem
vagas para Imais dois vendedores especializa
dos, pa�ando ordenado e comissão.

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

'

É necessário que os candidatos sejam
mot,orista, fah:lm o alemão" bôa caligrafia: e que
tenham bom conhecimento de ar-ljgos eletro
.domé�tic'os. .

É inutil apres'entar-se não preenchendo
!ls requisitos acima.

.

'Melhores 'informações nas LOJAS�DOUAT
com o' senho'r Victor Zimmermann.

.

..

----------------------------------�--;�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I

Edítcl de Citação Edital de CZitação Edital de Citação
de �.Doutor Ayres Gamal Ferreira de Mello, Juiz O DÓl:1tor Ayres Gama Ferfeira de Mello, Juiz O Doutor Ayres Gama Ferrelra de Mello, juiz'

d�
Direito da Comarca 'de jaraguä do Sul, Estado" de Direito da Oomarea de Jaraguá do Sul, Estado de Diráíro da Comarca de Iaragué do 'Sul, Estado
Santa Catarina, Brasil,' na

'

forma da. Lei, etc. "

\
de Santa Catarina, Brasil, na forma da lei, etcv.. de Santa, Cetaríne, Brasil, na forma da. lei, etc., .

co� �AZ SA�E� �os que o �rese�te edital de citação, ':
.

�FAZ SABER !,los que. o presente \�'ital .

de ] ,PAZ SABER aos 'que o presente ediía'1 .de cí-

. pr�zo �e rnn re (50) dies virem ou dele conhe- citação, com o prazo de trinta (30) dias virem ou tação com o prazo de rrínre (30) dias virem ou dele

���g8INtterem, que por parre de DOMINQOS dele conhecimento' tiverem, que por parte da conh�çimento tiverem que por parte de HeIT"R

b
e WALMOR ZONTA, por inlermé�io de COMPANHIA JENSEN r: AGRIOULTURA, IN! ANTONIb,-DÁ �ILVÀ, por interrnédio de seh b';;s.

seu astante �ro��r<�dor, adv<:>g�dd'. �r:. RelOol�o DUSTRIA ,E COMEROIO, por inte�médio de seu tente procurador, advogado dr. Reinoldo Murara,
,Mur�ra, lhe fOI dtrígtda a periçao inicial do teor bastante procurador, advogado dr. Remoido Murara lhe foi dirigida a petição inicial do teôr seguinte'

\ se�Ulnle: lhe foi dirigida a .peticão inicial do teôr seguin�e; ..:
PETiÇÃO INICIAL: _ "Exmo. Sr. Dr. Juiz de PETIQÃO )I;NIOIAL: - "Exmo. Sr. Dr. Juiz de P�TIÇÀO INICIAL: - "Exrno. Sr. Dr. Juiz de Di

Direito da Comarca de jaraguá do Sul. DOMINGOS Direito_ da Oomarca de Jar�gu� do Sul. COMPA- reuo da Comarca .de jar�g�á do Sul. HEITOR AN·

CtllODINI e,�4LMOR ZQl'!'TA, brasileirps, casados, NHIA J E.NSEN -_Agricultura, Inoustría e Oomercío, �ONIO DA S�LyA, .brestleíro, casado, lavrador, re

lavradores, residentes e domlclllados em
. Putanga, à estabelecida' em Ribeirão Frieda, municipio : de s!dente e dO�I.clllado .em Putanga, a Estrada que

Estr��él. que li'ga Guaramirlm a Rio Banco, no Massaranduba, nesta Oomaroa, devidamepte repre- liga Gu.a,�amJrl,:" a RIO Branco, n? Município de

mumC_lpl.o d_e Guererntrtrn, Comarca de jartguä do Sul, sentada por seu diretor comercial GlrJI�HERME ,Guar�mltlm, Comarca de Iaregué do Sul, vem

ve� através de seu bastante procurador, advogado JENSEN, vem através de seu bastante procurador, atr�ves de. seu �astante procurador,! advogado adiante

--.?dlanle asslnedo, ínscrtto na O A.B. seção do Estado advogado adiante assinado, inscrito na O.A.B. seção asstnedo, :n�cnto na. O.A.B. seçeo do Estado de

õe Santa Catarina, sob n.O 915, 'com escritórios à do Estado de Santa Oatarina, sob n. 915, com es- Santal Ceterina, �ob n.v 915, com escritório a Av.

�v. Mal. Deodoro 215, nesta cidade, expôr e requerer crit6rio á A-v. Mal. Deodoro, \ 215, nesta cidade, Mal.. Deodoro 210, n�sta cidade, expor e. requerer o

a y. Exa., o seguinte: _ Que os suplicantes sempre

eXP�Ar
e requerer o seguinte: - Que a 'suplicante segutnre: Que o supllcenre sempre esteve na poase

estiveram na posse mense, pacífica e; ininterrupta, som re esteve na posse mansa, pacífica e iniuterrup-
pera mais de 20 anos, entre sí e seus antecessores, ta, ara mais dá 20 anos, entre sí e seus anteces- mansa,. pacífica e ininterrupta, .para rnais de 20 ançs,

com o "anlrnus domtní", sem jamais sofrer qualquer sor s, com o "animus domini", sem jamais sofrer enlre. SI e. seus enteceesores, com o "animus domírít",

. ernberge ou contes�ação dé q_uem quer que seja, de qualquer embargo ou contestação de Quem Quer
sern Jamais sofrer qualquer embargo ou contestação'

uma aree de rerra siruada em Pufanga, muntcípto de Que seja, de uma área de terra situada em Ribeirão de quem quer que seja, de uma área de rerre situada

Guar�mi�im, neste Eslado, sôbre ela con:struipdo Fl'i�da, municipio �e Massaranduba, neste Estado; em Putanga, munícípío de Guaramirim, rieste Estado,

bentetrortes, e efetuando plantações. Que é mais ou utiliaando-a na agr ícultura. Que é mais ou menos
sobre ela conslruindo benfeitorias, e efetuado plan·

menos de 157.000 ms2., a área oc�példa pelos supli- de 24.2000 ms2., a área ocupada pela suplicaDt�, l?çÕes. Que é mais ou menos de 80.000 ms2., a

canle�, /co� as seguinles divisas obietivad.as, no co� as seguintes divisas objetivadas no -croquis
area ocupada pelo suplicante, com. as seguintes

croqUiS anexo: frente a Oeste com 290 metros em. anexo, frente com 220 metr'os, nQ Ribeirão Frieda, divisas objetivadas no croquis anéxo, frenle ao

terr.as dos requerentes, ao Norte com 550 m�tros em fundos também com 220 metros, em terras da Oom- Oeste, com 250 melros em lerras do requerellt�, ao

t�rras de José Fagundes da Silva, ao Sul com 550 panhia Jensen, extre4lffiando de um lado com 1.100 Norle c,om 550 melros em terras de Domingos Chio·

metros em ditas qe Heitor Anlônio da .silva e a Lesle metros, em térras de Ingo Morchz e N'ªtalino Pie- dini e Walmor Zonta, ao Sul e Lesle com o Rio

290 metros'com o Rio Putanga. Que à visla do exposlo, zeta L1� outro lado também com 1.100 metros em

se encql]jra perfeitamente configurado, com Iodos os terras <;ie Companhia Jensen. Que a vista do ex- Putanga. Que à vfsta do expôsto, se encontra per·

requisilNi Il!g,ais ,e, a seu favor, o USUCAPIÃO pôsto� se encontra perf�itamente configurado, com
feitamente configurado, com lodos os requisitos legais

EXTRAORDINÁRIO, da área de 157.000 ms2., mais tlJelos os requisitos legais e a seu favor, o USUCA. e a seu favor, o USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

ou menos, tudo de conformidade com o que preceitua PIÃO EXTRAORBINÁRIO, da área de 242.000 da área de 80.000 ms2., mais ou menos, ludo d�
o art 55<} do C. Civil. Que para legitimar sua situação ms2. mais ou menos, tudo de conformidade com o

conformidade com o que preceitua o arl. 550 do C.

de fato, nll fqrma dos arls. 454 e seguintes do C.P.C. qUd preceitua o art. 550 do C. Civil. Que 'para le- Civil. Que para legitimar sua. situação de falO, na

requerem à V. Exa. a designação de dia e hora, para gitimar sua situação de fáto, na forma dos arts
forma dos arts. 454 e seguintes do O.P.C., requer a

que com as testemunhas abaixo arroladas, se proceda 454 e seguintes do 'C.P.C. requer a V. Exa., a
V. Exa. a designação de dia e hora, para que, com

a justificação do alegado, após o que deverão ser designação de dia e hora, para que, com aR teste'
as testemuohas abaixo arroladas se proceda a justi

pessoalmente citados os atuais confrontantes e inte- munhas abaixo arroladas se proceda' a justificação .ficôção dt) alegado, após o que deverão ser pessoal

ressados certos, bem como suas mulheres, se casados d.o alegado, ap.6s o que deverão ser pessoalmente
forem,. como do mesmo modo, O' Órgão do Munistério CItados os atuais confrontantes e interess.ados certos,

menle citados os atuais confrontantes e interessados

Público, para requ'erer o que fôr de Direilo, no inte- bem como suas mOlheres se casados forem, f'omo
certos bem como suas mulheres, se casados forem

rêsse da Fazenda Estadual e Federal, e ainda com do mesmo modo, o Órgão do Ministério Público, como do mesmo modo, o órgão do Ministério pú:
Q prazo de 50 dias, por Edital, os interessados des- para requerer o que fôr de Direito, no interêsse blico, para requerer '0 que fôr- de Direito, no interesSe

conhecidos, para
-

dentro do prazo legal, contestarem ,da FazenDa Estadual e Federal, e ainda com o
do fazenda Estadual e Federal, e ainda com o prázo

.

a presente ação, querendo, sob pena de revelía. Que prázo de 30 dias, por Edital, os interessados des. de DO dias, por Edital, os interessados desconhecidos,

não sendo contestada a Ação, esperam desde já, conhecidos, para dpntro do prázo legal, contestarem para denlro do prazo legal, contestarem a presente

seja a mesma julgada procedente, com a declaração a presente ação, querendo, sob pena de revelia. Ação querendo sob pena de revelia. Que não sendo

d/� �eu domínio söbre o i';"óvel usucapiendo, valendo Q
_ _

conteslada a Ação, espera desde já. seja a mesma

a sentença, como títuld habil, para a Iranscrição no I'
ue �ao sendo co?testada a Açao, eRpera desde julgada prç>cedente, com a declaração de seu domí·

Cartório de Registro de Imóveis, desta Comarca. Já, �eJa a mesma. !u�gadAa pI·oce.dente, com a ?ecla- nio sobre o imóvel usucapiendo, valendo a sentença,

Prolesla.se por todo o gênero de provas em Direito raçao de seu ... domlnIO obr� o lm6v�1 usuoaplendo, como litulo hábil,. para a transcrição no Cartório de l

permitidas, principalmente. o depoimento pessoal de val�ndo.a sentença,. c_omo \1tulo h�bll, para. a tran' Registro de Imóveis, desta Comarca. Protesla-se por

qualquer\contéstação,' digo, conteslante, testemunhas, saçao,. dIgo, transcrlçao no Cart6rIO de RAg!stro de todo o gênero de provas em Direito permiiidas

perícias vistorias e etc. Dá-s� párá fins fiscais o I�6vels, dest� Comarca. Protesta'se por todo o principalmenle o depoimento p'essoal de qualque;
valor d� Ação, de Cr$ 5000,00.' Nes'les Têrmos' P. genet o de prov�s em Direito permitidas, �rincip81 contestante, testemunhas,' perícias, vistorias' e eIC..

Deferimenlo. (sôbre eSlampilhas estaduais no valor
mente o depOimento pessoal de qualquer contes·

...

.

.

_

.

_.

. , .. '. t�nte,.,tes�eml.']nhas, vistorias, perícias e etc.. Para Dá se para fins fiscais, o valor da Ação,. de Cr$ '"

de Cr� 22,00, devlda!11ente lDullhzadas, o' seg�mte): fIOS fiscais, dá-se a Acão o valor de Cr$ 5.000,00 5.000,00. Nestes Termos p, Deferimento. (sobre es

Jaragua do Sul, 19 de Julho de .1963. p.p. (as) Remoido Nestes Têrmos P. Deferimento (sôbre estampilhas tómpilhas estaduais no valor de· Cr$ 2200 'devida
Murara. TES��MUNHAS: 1) St�fan Kemh�rgwski es�aduais nq val?r de Cr' 22,00, devidan Bnte inu- mente inutilizadas, o seguinte): Jaraguá do' Sul, 19

2) �a�oel AClplo Fagundes 5) Jose. Fagunde.s, to�o.s tlhzadas, o segulOte): � Jaraguá do Sul, 3 de de julho de �962. pp. (as) Reinoldo Murara, -rES

�rasllelro�, .cé!sa?os, lavra�ores, re.sldentes e domlc�- outubro de 1962 pp. (as) Reinoldo Murara. TES· TEMUNHAS: 1) SIefan Kemhergwski bras()eiro, ca�

ha�os proxlmo a. �onte .�obre o RIO Putanga, mUDl· TEM.UNHAS: -1) Alcídes Kuchenbecker, brasileiro, sado, lavrador; 2) José Fagundes, brasileiro, casado,
cfplO de G�ar9�Itt,m. .

_',
'.'

solteIro, c�mereiário. re!lide·�lt� em Ribeirão Fded.a i lavrador; 5) Manoel Acipio Fagundes, brasileiro, ca-

SENT�NÇA: ,_ Vistos, etc ... A justificação' 2) �Ifredo Kra�hé?�, bra�lIelr.?, casado, .operárlo, s?do, lavrador, t()�OS resi�enles' e domicília���. pró

procedida I')ao convence lenham os Requerentes pos•.resl�e�te em Rlbfllrao �rIeda '. 3) Hartwig. G?e:l, xlmo ,a �,onte sob. k o RI? Putanga, mUDlClplO d'e

suído, cpm os requ.isitos pãra o usuca'piao .extraor- br�sllelro. casado, op�.r�r�o, resldente em Rlb�lrao Putdng.a.. S��TENÇA: VistOS, elc ... A justificação

dintirio, o imóvel descrito na inicial. Segundo se
Frleda. todos do mUUIClplO de -�assarê:lOduba. procedlde na.o. convence tenha o r��uerente pos.su.i�o.

depreende. dos diversos ôepoirilúlIos, ii posse dos SENTENQA:- Vistos, etc... Julgo. por senten _ �o� os r.equl�ltos. pa�él. ?" usucaplao J extraordmal'lo,

Requerente� 'não fói nem mansa, nem pacífica, 'razão ça, a. justific'<ção de fls., em que é requerente a Imove! de�crllo n.a IOlelal. Segundo ee depreende

porque deIXO de homologar a referida justificação" COMPANHIA JENSEN _ AGRIOULTURA, IN d�s dlyersos depOImentos, a.ç,posse _dO Requere.nte
,devendo seguir o processo, em consequência o rilo DÚSTRIA E COM�RCIO .'

nao fOI nem mansa nem pachlca� razao porque deiXO

• .

.•
. ", , .).. _, j!, , para que �ur.a seus JU d h I f 'd

.

T
-

d d
.

. or?i�arlO, ex VI do, p�r�gr�f� UOlCO �o art.. 456. do, rídicos e legais efeitos.- Oitem se,. pessoalmente,
e ,orno ogar a re. er! a Just, Icaçao" even o seguIr

Cod. Igp de Processo �lvlL Cllem-se, pessoalmente, para .contestar o pedido, o dr .. Promotor Público (

pa.r,a. /c_o.ntest�r : o p,�/dl�O,' ,o dr
.. ,. representante do e os lDteressados certos,bem como, nor edital, com

o processo; em. consequência; o rito ordinário, ex'vi

M
- P -bl-

.

f
r' do parágrafo único do art. 456 do C. P. Civil. Ci

IDlsteriO u ICO e� os �on rontantes d.o terreJlo e, .0 prazo n� trinta (30) dias, 0:1 interessados incertos,
'com .0 prazo .�e tr;ma (tiO) dias.,. os IOlereßsad,os éditl:ti's êsses que' df'verão ser publiclldOS por duas

tem se, pessoalmente, 'para conlestar o 'pedido, o dr,

incertos pqr editai, �_ ser .aflx�do no local �e,c<?slume (2) vê'zes no jornal "I 'orreio do Povo':, desta cidade
representante do Ministério Público .e' os confr,ontan._

e publicadQ uma (!J vez no Diário da Justiça e (2).e 1 (uma) vez no Diário da ·Justlça". Custas a final. �es do terren?, ,e, CO,m ,o praz? de tnnta, (30) dias, os

duas vêzes, no jornal Correio do' Povo, 'desla cidade.' .

'

IOteressados IOcerlos, pn.r edllal, a ser, aflxddo no

Custasjél,final. p. R.1. .Jaraguá do Sul, 28 de fevereiro P RI .. Jaraguá do ,$ul, �R/2/1963. (as) Ayres Gama·.local d� costume. e pu!>lI�ado..uma (1) Vl>� !,!O Diário

de 1965. (as) Ayres Gama Ferreira de Mello _ juiz FerreIra de Mello -:- JUIZ" d� DireIto. �a JUS1�Çj] e duas (2) vez�s no Jornal Correio ,do Povo,

de Direito,
" aesta Cidade. Custas a_ flOal.- I? R.1. Jaragua do Sul,'

.
" ",

.

\ ..
., 'Em ,virtude do que, chama e cità, a todos 28' de fevereiro d,e t96:l.. (as) Ayres Gama Ferreirà

: ,Em virtu�e' do que chama e ci�a, a rod'os ql,1an- quantoS' interessar pOS8a e direito t�nham - sôbre de Mello, juiz qe pirei,to. El!1 virtude do' que chama

tos interessar 'possa e direito tenham sôbre o(imóvel o .im6vel re,querido, a virem, no prazo" legal de e cita �.1 'tpdos
.

quantp� interessijr possa e direito

requerido, a virem, no prazo legal de t�inia (30) dias, trInta (30) dias, alegarem o que julgarem a bam lenh'ôm sobre'o llT1ÓVEd requerido, a, 'virem no' prazp

plegarem o que jul,garem a' bem de seus inlerêsses .de seus ióterêsses
.,

legal de trinla (q,O) dias, aleg�rem o ,que julgarem à

e direitos. e, para que chegue ao conhecimen,to de e direitos. -E; p·ara qUe chegue ao' conhecimento bem de seus interesses e direitos. E, para que chegue
todos e 'ningúérn alegue" ignorância;+-manda' expedir de �odos ,e ningu�m afague' ignorância, manda ex· "

. \ .' ..
-

<> present� edital, que será ,afixado nu local de pedir o presente edit&l, que será afixado no local ao co�hecimento de todos � ninguem. alegue igno

coslumiZ, às portas do Forum, publicadO pela imprensa �e costume, às portas do Forum. publicadO pela râncid, manda expedir o. pre8enre edital, que será

local e :Jiário da justiça do' Eslado. Dadó e 'passado Imprensa local e' Diário da Justiça do' Estado. Dado, afixado· no loc.al ·de co-stume, às portas do Forum;

nesta cidade de jaraguá do Sul, áos �sete dias .do e passado nesta cidade de Jaraguá d,o Sul, aos p'ub�lcado péla imprensa local e Dtário da Justiça do .

mês de março de mil novecentos e sessenta e 'três. s,ete dias dO,A mês_ de março de mil ,novecent.o� e BSlado. Dado e passado nesra cidade de Jataguá do

E�, Amadeu Mahfud, Escrivão, o subscreví. (as) Ayres sessent� e ,tres. Eu, Amadeu· Mahfu�, Escrlvao, Sul, i!o.s sele dias do mês diZ março de mil novecen·

Gama ferreirêffde Mello, Juiz de Direito. .

. o �ubscr��l. :- (.a) �yres Ga�a Ferreira de Mello, lOS e sessenta e três. - Eu, Amadeu Mahfud, Escri-

.
. _ __" JUIZ de Direito. ., 'v'a-o o subscreví (as) Ay G

.

F
.

d

At c·' ia c·onfe co-
, ..

'I' d fé
"- •• ..; - . ..:- .. .' ,- " .

- res ama errelra �

, pre�en e op, ' re moorIglDa;· ou . Mello, -, Juiz de Direito. A presen' te confere, c"m o
" A' presenta c6pi'a,' confere com .o original ;1dou

'"

.

jaraguá do Sul, 7 de março de 1965. fé - Jarag,uá' do SuJ,' 7' de março de 1963, ?riginal; �ou fé. Jtnaguá do Sull, 7 cd.e março de 196Ô,:

IÍ

I
I

I
I

I '

'I I O Escrivão, AMADEU MAHfUD I O Esorivão, Amadeu Mahfud I 'b Escrivão, AI\:lADEU MAHFUD.
I

.
,
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I

,

I

•

I

,.
\

_
I.J I. I ,�om!ar;��a��Oa�r<:��?r�O �!�t:���UZfveiS�' t·,

Paulo Wagner ,s ,A' D I ver s a o So c Ia)- � 10 mtl.rnetros de valas pera arrozeiras. �
" ..C I � Llme estrada conarrulda dentro do terreno (2.500mts) �. Lavoura Comércio e I ndüstria �,

i
250 pés de érvores, frutíferas enxertadas.

�,

J Amigos leitores vamos procurar relatar alguma coisa 3 casas de rnadetre.
JACU-ASSÓ _ MUNICIPIO DE GUARAMIRIM - S. c. sôbre a cidade que nós tanto queremos e o que faz a sua 1 pasto cercado com arame

I,
' sociedade para divertir-se. Sabemos que os nossos parcos

I
.' ..'

�� conhecimentos de Crônica social nos impedirão de alcançar 12 mil pés de arpim.
RELATORIO DA DIRETORIA êxito e corresponder ao anseio dos leitores, e à realidade 1 Batedeira n.O 3 - com motór - ótimo estado.

Senhores ACI·o.L'I"ta"
da nossa vida social. Mas quem sabe le� corretamente

li Carroça - etc. etc. etc. /

�IJ" '" , apr�nderá a não observar os nossos êrr,os.·. I •

. '" Dando cumprtmento as dfs"'dsições 'legais e
'

I
,xXx I Melhores informações com Vitor ZimmermalÚl,'v Nesta época de Quaresma em·que prevalecem as

nos-t" lestaruertes epreseniemoa a sua eprecieçãó , o balanço sas elt;lVadas'trfldiçõe� crístãs e o nosso sentimento religioso, nas LOJAS DOUAT -: Filial l a r e g ué do Sul
ge ai e demonstração da come de lucros e perdas graças a Deus, não 'é desprezado, os nosaos salões estão '\ .

reíerentes ao exercício de 1.962 encerrado em 31 de em balanço, isto' é, portas fechadas. .
...............",.""_....,.",.,,,,_....,.___...___...-----.....,...,......._.___...,.,....-...,

Dezembro de )1.962, bem como o parecer do conse- E assim só resta o R:;Pa'urante Jussara para a moeí- __,.'---
lho fiscal. dade Jaraguaense divertir-se e levar os visitantes, fugindo D II F

. . At'" p' .

\ Entrergnto permanecemos a disposição pare também do invariável programa CCC - Cinema, Casa e Cama. r. . raocIsco . o 0010 ICClooe .

prestar-vos quaisquer esclarecimentos se tornam neo xXx M�.D ][ cc o
, . - E no Jussara,ßomingo passado, entre mêsas recheadas G �cessanos. I .'/

•

de moças bonlias e alegres, enfeitiçando a rapasíada e Cirurgia eral de adultos e criatrças - CI1-
Jacó Assü] 28 de Fevereiro de 1.963

, alegrando o ambíente, aconteceu entre outras, tudo o que
. nica Geral To- Partos - Operações -

Affonso Wagner •. Diretor Comerclel vai a g o r a a b a í x o" Moléstias de Senhoras e Homens.
xXx ICurr Fleming, Diretor Técnico \' 'Entre as multas beldades que "jussareavam" encon- EspeciaJis.a em do'el1ç/il.s de crianças

i .tramcs 4 delas sentadas em uma mesa dos fundos conver- Atend�' no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS
B A L A N ç O G E R A'L sando, conversando, conversando ....

quanto segredinho entre elas e a população .•. , e a con- (Clara Hruschka), das 9. as 12 hs. HOSPITAL

Iencerrado em '31 de dezembro de 1962 versa foi, foí, até que foram presenteadas gentilmente com JESUS ,DE NAZARÉ das 15 as 18 liso .

, I I .

uma laranjinha e 4 copos, brinde da rapa�ada da mesa de

A T I V O perto do balcão. O nome completo' das ·4: A.L., T.A B., Z.M., CC O H. UPA - 8A.N1rA CA.TAH.I:NA
e V.I.P,

.

. ,

",C'O

Imobilizado:
Imóveis

EsláVel:
Semoventes f

Máquinas e instalações
Veículos
Móveis e Utensílios

.

Realizável a curlo e � longo prazo:
Participações
Adicional Lei 1.474

. Empréstimo Lei 4.969
Lavouras
Mercadorias

Disponlvel:
Caixa

.

Conl�' de Compensação:
Caução da Diretoria

I

30.000,00
·115500,00
84.500',00
6500,00

308000,00
15.170,09
1.000,00

. 12720,00
344.004,40

xXx
269.800,00. Em outra mesa,

- ostentando" graça e belesa de me
.

I ntnas-moças, conversavam, davam rlsadinhas e dançavam
(com os rapases, é claro), as bonitas Marina F., Yolâni M. e

Ilze F.
xXx

I Yalva Maria Tereza Fischer deu ar de sua graça acom

panhada de seu noivo, João Martins de Rio Negro - Pr.,
dizem que êste em todos os seus momentos de folga vive
matutando desculpas para deixar Rio Negro e vir a Jaraguä,
Também pudera . . .

I

xXx

•
J

6,30 hs. - Missa.

8,30 hs. Benção e Procissão de Ramos,
Perdas. . I Missa,

.

19,0� hs. Missa.
< I .

8 de abril _. SEGUNDA·FEIRA
•

xXx
Anésia EmmendoerHer chegou e não dançou. (sentou

se na mesa do quarteto da laranjinha e 4 copos. Os copos
estavam lá junto com a garrafinha vazia) Anésia comunicou
o rompimento com aquêle earíoca nasetdc em Jaraguä-Oíty
e todas acharam que foi apenas uma briguinha.

xXx
A Evanír P.L. e a Elfi H, na mesa do cauto acompa

nhadas ... de um refrigerante de laranja � dois copos. Não
queriam maís ninguem na mesa a não ser aquela simpática
cujo namorado estuda em território guanabaríuo.

xXx
Outro quarteto de moças bonitas (só que não ganha

ram laranjinha e 4 COpos): Sônia, Zílda, Elíza e Miriam.

! Quando a radiola do .<,( Jussa li rodou a gravação "aban·
donado", foi descoberto porque muita gente usa camisa de
manga comprida. É dor de cotovelo no duro. Como ficaram
doentes aqueles caras da mesa perto do balcão e que fize
ram uma vaquinha para pagar a laranjinha quetoí presente
ao "quarteto acima descrito".

... xXx
Neusa Schulz, queimada da praia, mas sempre bonita

e muito simpática, não compreendeu porque "alguem ficou
"doente" na hora do disco abandonado.

Judite P. anunciando para logo, a compra de um

Volkswagen. , .

xXx
A professora Luísa e o Edjalma formando um par

perfeito. Até bateram palmas na entrada dos dois.
xXx

E por fill1 eu. que não estive lá mas soube de tudo
isso e maís ainda, pois o «Correio do POVOll só sai aos

sãbados mas estas coisinhas por, aqui andam maís depressa
do que foguete norte-americano. Até a outra edição, meus
amigos, S8 o Delegado não me procurar até lá.

� ,�
Dr. (ja - Lego

236.500,00

680,894,40

429.385,30

PASSIVO

30.000,00
----r:656579,70

Gão Eli.o1Yel: .

Caplrel em Ações
Fundo Depreciações
Fundo Reserva Legal
Fundo Reserva Especial
Gratif. a Dtreroria

'

Exigível 8 curlo e longo prazo:
Dividendos
Contas a Pagar'

Conta. de Compensaçiio:
Caução da Diretoria

700000,00
165.550,00
42.836,00
18.900,10

470.000,00

P·ROGRAMA

204.680;00
. 4.61ß,60 209.293,60

{

30.000,00 1.636.579,70
--

�

ABRIL1.397.286, t O

199J ssmnnn
Igreja Matriz

------=-
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Jacó Assú, 31 de dezembro de 1962. na Sebastião'

Rom ßproueilumento (fsöirU,al
.

e UenturosH' 'Pdscoß D�seja' a seus· Pur.OquianOS
Jara,guá 00 Sul, M�rço ôe 196�.

� .

Pe. OONfiTO WIE.MES'- Vigário

Crucificação e Morte de Cristo

ADORAÇAO
, 8 às 9,00 hs. -
9 às\10,00 hs.: _
10 às. 11.00 hs.

Colégio Divina Providêncià.
Ginásio São Luiz.
Grupo Escolar Abdon Ba
tista e Escolas Rurais.

11 às 12,00 hs. Moços.
12 às 13,00 hs. Moças.
13 às 14,00 hs. Senhoras.
14 às 15,00 hs.· - Homens. ,

15,00 hs. VIA SACRA.
.

18,00 hs. Ação Litúrgica. da Sexta· Feira
Santa. Pascoa das Moças e

-

Se
nhoras ....:. Beijamento da Cruz e

Procissão do Enterro.
/

AFFONSO WAGNER, Diretor Comercial
CURT FLEMING, Diretor Técnico
OSWALDO BORGES, Conr. Téc. C.R.C. S.C.

I

0.316 e D.E.C. 26.387
\

Demonstração da conta de Lucros e
. '.' '1

emy31 �e dezembro de 1962
I Déb ito

Fundo de Depreciação
Despesas Gerais "

Gratificação a Diretoria
Fundo de Rese.rva Legal .

Fundo de Reserva' Especial \ "

Dividendos ';,
I

7 de abril - DOMINGO DE RAMOS
I

12 de abril _ SEXTA·FEIRA SANTA

Jurds e Descon'tos
Caminhão Chevrolet cl
Lavouras .

Mercadorias
/ .

30723-90 I' •

238660:00 6,10 hs. - Missa.

"167.Z2'Ô,OO 19,00 'hs .
.:....... 'Missa vespertina.

1.349535,30 19,30'/hs. - Conferência para os homens e

1,786.639,20 senhoras.

Jacú',Assú! 31 de deze'mbr� de 1962. 10 de abril _ QUARTA-FEIRA
, , AFPONSO WAGNER, Direto): Comercial, .

CURT FLEMING" Diretor Técnico . 6,10 hs. \- Missa.,
OSWALDO .B�RGES, CODt Téc. c.R_.C. S.C.

/'

19,00 hs. -;- Missa.
'/0.3.16 e D.E.C. 26.387 .' [ .' /

..

,

1� de abril ._ QUINTA-FEIRA SANTA·

I .parecer do Co?s��ho F�s�al Instituição da Eucaristia e dd Sacerdócio de
< Os' abaixo aS$inado.s., membros do Conselho. ' Cristo.

Fiscal ..da· fir�� _Paulo Wagner �" A.. Lavoura, Co-. 800 hs
.

Reunião de todas as orianças.
I mércio e IndustrIa, tendo procedIdo o exarpe, do Ba.: :. . '., '

lanço Geral, demonstração .da,. conta d� �uc�os e 18,QO hs. MISSA SOLENE e cerímônia do·
Perdas e demais contas referentes ao exe dclO ' de I

LAVA�PÉS.
1.962 éonstataram a exaIidão dêstes documentos e

são de parecer'que a assembléia geral ordinária os
.

aprove, bem como a todos os atos' praticados pela
Id' . .

, Iretofla. .

,
-

,
. .'" '1

I Jacú I\ssú, 2� d� ��veÍ'ei,ro de U:j�3.
,

Rudolfo Tep,a�sé
'

João erast
Eduarâo Leschinski

Crédito

23.650,00
1.218641,20 6,10 hs.
470.000,00 '19' 00 hs
434800'

.

14.000:00' 19,30 hs.
56.000,00

1.786659.20
-J (

Missa.
Missa.
Conferencia para os moços e as

moças

9 de abril ._: TERÇ��FEIRA'
..

\ .

j

(

,

As . velas para a proci�o �odeD;l ser adquiri·
, I . das na Igreja.

<

I 13 de abril' - SABADO SANTO

22,30 hs: - B�NÇAO DO FOGO e do' CíRIO
.

- PASCA�, FUNÇOES LITURGI
CAS� Renovaç�o das prome.ssas

>-
.• do Batismo; com vela acesa.

.24,00 hs. - MISSA de ALELillA é Comu-
.

.. nhãó' Pascal dos moços e dos
-:

'. homens.'
.

.

. I

14 de aoril -)pOMINGO DA RESSURREIÇA0
6,30 hs. '..:._ Missa.
8,30 hs .. -:-- Mis�a,

N. B.

,
• ..J

. Comunhão Pascal. 'das orianças

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


