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Contra a Cobrança
do Empréstimo
Cprnpulsörio '

I
'

.

R I o (UPI) - Um juiz da
vara dai Fazenda Pübííca da
Guanabara, concedeu liminar
em mandado de segurança
contra a cobrança do emprés
timo compulsório determinada '

pela leí que aumentou .os
vencimentos do funcionalismo
da União. Disse o juiz que a

cobrança do empréstimo com

pulsório é inconstitucional,
ferindo o artigo 141 da Cons-
titu�ção, parágrafo, 34.

nordeste catarinense

Direror r

BUGENIO VITOR SCHMÖCKBL

Impresso na :
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Nunca Mais Árvoreso Paraná N,eces'sitou Intensam,ente de
Encheram-se aa colu matas, ou, o que é o matas. É' a natureza a de e sem método, (como

f
nas' dos [ornais com as mesmo da queima daquilo vingar-se dos males reí- é t,udo' o que realizam
noticias de t r eme n do que resta das nossas de- tirados que a [mprevt as' coletividades subde
flagelo do' íncêndío das vastadas e empobrecidas dência, a inconsciência senvolvidas c o m o o

____:__---'- -'- ,e a estupidez, têm feito. nosso), só poderia trazer
Não é que faltassem as o desequilíbrio climático,
elites para. determinar, a aspereza das estações
por adequadas leis, o que e as sêcas devastadoras
devia ser realizado com ou as chuvas violentas,

Ilmo. Sr. .Preaidente da C'âmara Municipal de o replantio sistemático, causadoras das erosões,
Jaraguã: do Sul. f das árvores maís ade- capazes de produzir

Alfredo Domingos Janssen, brasileiro, funiltiro, quadas. Faltou o racío- crátera de extensões
casado, residente a Av. Marechal Deodoro da J1'on� cínío expontâneo e a vulcânicas.
seca 8. 1034/1054, nesta cidade de Jaraguä do Sul, compreensão' perfeita do Na realidade o Paraná
ve'm com o. devido respeito perante V. Sia. e de- seguimento dessas pres- nunca. necessitou tanto

. mais vereadores para expôr e requerer' o seguinte: críções, segundo o ínte- de refazer as suas tlo-
I

, t
rêsse atual e futuro, na restas, quanto agora.

Ha cerca de dois anos estabeleceu-se na mi- antevisão dos males tre- Estou em dizer que as

nha vizinhança uma loja de m6veis que mais tarde meados a. evitar. O Pa- florestas serão refeitas
transformou-se em açougue, com matança e ativa ranä que era, há menos ou o Paraná entra' em
criação de porcos;'

'

de 50 anos, inteiramente decadência por múltiplas
I I coberto de florestas e de formas, porque as geadas

Diversas foram as reclamações feitas às :ao-, bosques, vê hoje, um ao desabrigo crestanyo
toridadas, sem que se tomasse qualquer providên- pavoroso e devastador a terra, e ali! sêcas bru-
cia, visando acabar' com a intença fedentina; incêndio, eliminar os po- tais de inverno, na ex-

III Dres restos de que ficara, tensão em que as temos

Quando tôdos
<

os recursos eram baldados, to- não preservado, mas 8S· agora, alio, indiscutivel
mei a iniciativa de dirlgir-me ao Dr. Erich Kauf- condido, pelo acaso feliz, mente,' consequência da
man, DD. Chefe do Pôsto de Saúde" por orienta- A derrubada sistemática; destruição nas florestas.
ção. do sr. Prefeito Municipal;, o corte índíaertmínado e' A ausência de chuvas

IV violento, sem necessida- trará, maís cêdo ou maís

PEDIDO

A autoridade sanitária respondeu-ma, em ofi
cio, datado de 5 ds agosto de 1963, dizendo que
em convênio realizado no Departamento de' Saúde
Pública, em Setembro de 1962\ cfoi dsterminado
que não existe «pQliciamento Sanitário», apenas
_cconselhos Sanitãrioe» e que aconselhava dirigir-me
àR au oridadss "Municipais competentes, pedindo
que se crie uma lei psra construção da um mata
douro; e mais uma lei que proíba' terminantemente
a criação de porcos dentro do perímetro urbano
e que ésta lei seja cumprida à risca, solução "a
única maneira para resolver o seu problema como

de muitos outros;
V

Orientaqo e aconselhado pela autoridade Sa
nitária e, depois de melh-oI' inteirado das leis mu

nicipais, quer me pareeer que' a autoridade sani
tária do Estado tem razão ao transferir para o

Município, a respon8abili,dade da fiscalização da
salubridade pública, pois, existe uma lei ainda
em vigôr, sancionada palo, e'Dtão Prefeito W�ldemar
Grubba, que tomou o n· 18, de 26 de Maio de
1948,' que, em seu artigo 52 é taxativo:

"Art. 52 _. NRS zonas urnana, sub' urbana,
respeitados os já existentes é proibido O estabele
cimento de cortumes, matadouros- e outros estabe
lecimentos que exalem máu cheiro. vapores, ou

precipítações perniciosas.",
VI

- O ,requerimento fbi enoaminhado ao sr. Pre
feito Roland Harold Dornbusch, pelo talão, de
-expediente �n. 0473, da 8 8-63 e treis <;fias ap6s
chegaram ao local dois ,fiseai's da Prefeitura e,

depois de saírem, nenhuma providência foi tomada,
'o que me parece que a 'autoridade, de, posse de
uma leÍ •. não tem autoridáde para" fazer executá-la"
pqrque, de há _muito a providêficia devia ter sido

_tomada;

\ ..

-VII
, Em vista da disposição àinda,' não revogada,

quer o signatário" apelar para, os Senhores Verea
dores, para que se tomem p,rovidências .severas no

estabelecimento situado na 'At. Mal. Deodoro, ' seu

vizinho, presumivelmente não licen�iado, po'rque a

lei) teda' a. existência de matadpuros a criações
d� poroos no centro da chiada, em cujos locais SS'

efetuam 'constantes matanc;as com existência ,de
dezenas de porcos gue comem os restos, dos que

-

já foram ,mortos, com detritos, qua exalam' m�u
cheiro. tudo isso a menos e /3 metros de sua

residência, tornando o ,viver insuportável, solici
tando, por issö, 8S providências que, como cidadão

, e como contribuinte tem o direito de exigir para
resguardO de sU,a saúde, de sua famiJia e da po
pulação em geral.

"

Nêstes Termos P. I)eferimento '

. Jaraguá �õ Sul, 16 de set,embro de 1963,
Ass. Alfredo Domingo,s Jan8sen

Récebi o wiginal desta petição,'
'

i

'Câmara, M'fmicipal de Jaragua do Sul, 16
setemhro de 1963.

"

"

.

'

LEONIDAS CABRAL HERBSTER
Diretor :do Expediente.

tarde a diminuição d�
secção de vasão dos
rios, o estrangulamento
da fonte príncípal de
alimentação, vegetal e

inúmeras outras conse

quêncías surgirão, de que
há alguns anos por aqui
nem se -ouvía falar! Mas
o Paraná era rico de
matas, e todós trataram
de destrui-las: Uns (e
êsses os menos, crímí- Em Santa Catarina é
nosos) para aproveita- idêntico. Nunca será
mento econômico. Outros demals lembrar da ne

para fazer lugar, pela cessidade do refloresta- ,

queima de terrenos para mento. Especialmente no
o plantio de café. norte. Ou maís precisa
o uso das matas foi mente, no nordeste de .

predatório, foi devasta- Santa Catarina. As sêcas,
dor. maís e maís se fazem
'I'írou-se tudo da terra notar. Até a água para

e a ela, sistemàticamente beber é pouca. Tudo
e nacionalmente, nada se porque o homem arran
deu. Que se poderia ee- cou a árvore, da terra e

persr dai? Isso que ve- não devolveu uma muda.
mos! Nada mais! Aproveitemos o mês
E .aiuda temos a cora- de Setembro para plantar

gem de afirmar que so- árvores e estaremos
mos sentímentaís! Somos pondo a salvo a nossa.
vândalos, brutais, gros- .propria sobrevivência.

seíros e destruidores!
O Paraná procura refa
zer suas florestas com a
a máxima urgência, ou,
estará perdido, ou entra
rá em pouco tempo em

declínio, para sujeitar-se
a sêcas nordestinas!

O artigo acima está
estampado n'A Gazeta,
de Curitiba.

Festeja o Lions Clube a' 'data natalícia
.do índustrial, Sr. João Wie-st

Transcorreu dia 17 do
correnre, a data natalícia
do sr. João Wiest, coo

celtuado e benquisto tndus
trtal desta cidade, cujos
festejos comemorativos a

data,' se realizaram' no

restauiante MÀRABÁ. sob
os auspícios do LlONS
CLUBE local.
Ao banquete oferecido

pelo aniverséltiante com�

pareceram os leões em

pêso, com sua� respectivas
domadoras, que transcor·
reu animadíssimo, havendo
na ocasião, usado da pa
lavra o Presidente dàquele
Clube e o sr. Emanuel
Pôrto Machado, cujo texto
transcrevemos àbaixo:

,

"Meu caro amigo João
e Senhora.

prir suas obrigações ma

ritais e de bom pai, -

assim como o amigo certo

despido de qualquer falsi
dade e àcima de tudo, do
cidadão honesto, trabalha
dor, trazendo no seu cére�
bro criador, o organogra
ma da emprêsa que um

dia, haveria de construir.
Quiz o destino, que João

�iest,- viesse residir em

Jaraguá do Sul, ,e ainda
por fôrça dêste mesmo

destino,- vim exercer nesta
acolhedora' terra, as fun�
ções de Contador do Banco
Nacional do ComércioS/A.,
isto em agôsto de 1945, -
evento êste, que nos deu
oportunidàde 'de estreitar
mos ainda mais, os laços
de Qmizade que já nos unia.

Tempos h o u vera m,
quando lutávamos por dias
melhores, em' que, chegá
mos a morar a parede e

meia. Foi tempo -de feliz
convivência, porquanto
grandes vizinhos foram
os Wiests.
Maria do Carmo, sup

espôsa, cristã piedosa, por
cujos principios cristãos
estavamQs e estamos irma
nados e a quem_ muito

estimo, admiro e reSJieHo,
- que se digÇl de passa
gem; foi e� é a espôsa,
mOQêlo, a companheira fiel,
compreensiva, conselheira
Q animadora, gosando na

ocasião da feliz convi
vênéia da Dona Mariquinha
sua querida e extremosa,
mãa, de saudosa memoria.
Foi convivendo com João

CAMARA ACEITOU VÉTO DO PREFEITO ��i�: ����r::b��!��
'. . não se entregam nunca,C e r c a d o de grande De e'stranhar é a ati- mens Jogam as vld�s pois noite e dia queimavaespecta.tiva, realizou-se tude <;fe alguns vereado- �uman8s nesta peregr�· ,êle pestana em' cima de

na 'sessão extraordinária res que, sendQ funcioná� nação terren!l'_�, a partir dezenhos técnicos de suado dia 16 do 'corrente, o rios municipais e um desta data, _SI ?utr�s pen- criação, projetando máquijulgamento do véto à lei dêles o auto!' do projeto. samentos nao Ilumm8,re� nas de alta precisão" e a
que concede' pensão à dando mostras 'da com� os nos�os homens. publi par do ingraro trabalho
Vva. Guilherm�na Pereira pleta ausência de inde· cos, es�aremos legIslando de. de concêrto de aulo
Lenzi, espôsa do ex-fun· pendência d,e seus átos, no vaz�o. .:. '

' moveis, iniciava a fabri
cioQário VertU Francisco foram forçados a votar No diS das �Maes, q�an· cação de sillnciosos de'
Len�i. contra os seus intere�ses, d? o Prefeito. estIver carros.

j
"

por capricho do Prefeito. dlscur�8Bdo em. frente Confesso Que vendo a
A votação que se va- das mulhe.res Jluagu8w obs'tinência do amigo_João,rificou, foi, em caráter Uma triste perspectIva e?se,s,. elogIando � .papel pensava comigo mesmo,s'screto, tendo havido paira sÔbre o destino das ,d�g�lflCante da mae ora· não ser possível fabricarempate na primeira vo- coitadas viUvas dos ex- silelra, certamenteohave- silenciosos num lugar ct�tação d'e 5 a 5 votos. Na funcionários, pois, desde rá de ,8pres�ntar-se _um tão es_çaços r�eursos indul

segunda votação,' estra- lógo estão sabendo que, grupo· de. vlúvas-I_Daes, \triais metalúrgicos. No
,nhamente d'ecidiu-se a si algum dia o, marido cheIas de fIlhos fa�llntos, entanto, o meu pensamentovotáçãQ p�la aceitação faltar, elas que já tSQ.to a Et.n�01u um hmo de é que estava errado.

do véto, por 7 contra 3 sacrific!o fizera.m. em gratldao ,àquele que, BnquéÍnto isso, Joãovotos d�dos péla ban0s- benefic�o da coletiVIdade, tend? por l�m!i Deu.s �

Wi�st, assessorado peloda oposicionista que, por a p,:rtIr daquela data. PátrIa e ,Fam111a! deIxa ânimo e confôrto da espôinter�édio de, seu lid'er estarao completamente de morrer à mmgua!l sa e pela ajuda infantil dos
João Lúcio da Costa, ao desa�paro dos pode- célula mliter da humam filhos, lutava diuturnamen�

de antecipadamente deixou res ,púbhcos, ' dade .. -

te sa'crificando os folgue-

'"Claro 'que iriam votar em Deus que nos contem-' :rudo ,porqu� u!i �re-I d�5 vertendo a suà vida
favôr da pobre viúva do pIa, há de ter notado com feItura não ,é ID8tJtUlÇão ' ,

\ ex-funcionario., qua�ta injustiça os ho. de �arid'ade". \, (Cont. na última página)'
\

Prezados convivas.
Um dia de anos é sem

pre um dia de recordações,
pois o aniversário é o éco
do rempo.
Nesta festinha íntima em

que comemoramos a grata
data natalícia do nosso

anfitrião, - o amigo Jöão
Wiest, é naturdl que reme

morasse 05 longos anos

passados e revivesse àque
les bOQs tempos em que
morámos em São Pran
cisco d'o Sul e posterior
mente nesta aprazível
cidade.
Lembro·me do casal,

ainda bem jovem, a lutar
heroicamente por um lugar
ao sol. Recordo-me do
espôso solícito e dedicado
que jamais deixou d� cum-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Edital N. 5600, de 189,63

Alfredo Pedrolti e

Elsa Meurer

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residenle neste dístrito, em
Nereu Ramos, filho de
Hercilio Pedrotli e de _---------......-----

Venera[]da Uber Pedrotli.
Ela brasileira, solleira,

domésfica, domiciliada e

residente neste distrito em

Nereu Ramos, 'filha de
Pedro João Meurer e de
Helda Monn Meurer.

.

li Dara qUt: chegue ao co

nhe.::imento de todo.s, manàei
p'lssar o presente editai que
será publicado pela impren
sa c em cartório onde será
a rixado dUI ante 15 dias, Sl

Ilg�em souber de algum im, ::Ji:'::=!:::::::::=::;';;=:::===':;_:::::;::::;====::::::::::::::-��dlrnent.o acuse-o para oS;i lIl' ....... " e I • He• II H Iof ••• I!
hns legais... iI � - •RI" • � .. !lá as II

AUREA MULLER GRUBBA, il il
Oficial H - JARAGUÁ DO SUL -- ii

« H
ii li
II M d'c �·os P rf' ,II
li

e 1 ame..... e 8 UmarIas ii

!j Simbolo de Honestidade ii
II Oonfiança e Presteza ii

�i A que 'melhor lhe atende ii
ii e pelos' menores preços li
�=::::::::::====--=::::::::::::=':"_-:::::::::==::::::=:::=:::::::::=(F

1;���.�:II�����[.1Emprêsa Jornalistica U 1
"Correio do Povo" Ltda. ..:;.:.+••.• ,�� ....�.-:.�:.:: •.•••• ':. :.:..:.:.:.:.··�:"I!..·�··.... \··+··.··.·"4O

I
- 1963 -

I o jovem Nivaldo
Diretor Antversário« Adalberto Freiberger;Eugênio Vitor Schmõc(fel _ Adelina, filha do sr.

ASSINA1"lRA: José M. Scheuer. residente
f\nual .• . e-s 50.0,00. Fazem anos hoie.: em Jaraguá 84;
Semestral. • • Cr$ 30.0.,0.0. - O sr. O I e g á r i o
�vulso. . . . Cr$ 15.00. O sr. Max Schneider; ôtínghen ;

- o sr. H a r o I do -' a sra. Ely, esposa
Schneider; do sr. Osny Weckerhege.

a sra. Leocadte, residente em Barra do
esposa do .sr. Lauro De- Rio Cerro;
marchi, em ltapocuzinho. - a menina D e i s e

Maria, filha do sr. Antonio Edital N. 5598, -de 15 9 65

Eaeem. anos amanhã: Pereira e M cl r i a A n a

Mann Pereira.

e residenre DesIe, distrito,
em ltapocuzinho, filho de
Antonio Alves Filho e de
Ana Gonçalves Correie.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente nesta cidade,
filha de Eduardo Machado
de Oliveira e de Cecilia
Weldrích de Oliveira ..

ENDEREÇO: ,

• Caixa Postal, 19
. f\venida Mal. Deodoro, 210.'
Jaragua do Sul - S. Catarina

Dia 25:
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Oswaldo Vieira e

Ondina Hagedorn
O sr. Jacob Andersen,

Desta cidade; ,

- a sra .. Olívla, esposa A sra, Hermina, esposa
do sr. Benholde M. Döring; do sr. Santos Tornasellt ;
'- o sr. Harry Wolskt ; - o sr. Germano Horst;
- o sr. Osny Wacker - o sr. Gerherd Grü-

hage, residente em Barra' tzrnacher ;
do Rio Cerro; - o jovem Orhmer
- a sra. Lourdes, es- Kreutzfeldt residente em

posa do sr, Marcelino Jnraguàzinho;
Zanghelini, residente em - a sra, lsolde, -eepose
Retorcida; do sr. Roland{} ßehrens,
- o sr. Ottomar Gaia, residente em Guaramirim.

residente em Itajai.

Ele, braaileiro, solrelro.].
operario, domiciliado e
residente neste distrito, à
Estrada Nova, filho de
Pedro Vieira e de Mar
rhe' Leber"
Ela, brasllelra, solretra,

doméstica, domicilíade e

residente neste dlsrriro, à
Estrada Nova, filha de
Gustavo Augusto Fernan
do Hagedorn e de Joana
Hagedorn,

Edital N. 5599, de 18-9 65

Mário Kuester e

Irene Konell

Ele, brasileiro, solteiro
Pedreiro, domiciliado e
residenie nesle distrito em

Garibaldi, filho de OitO
Kuester e de B.erta Kues·
ter.

Ela, brasileira, solteira,
dorr.éstica, domiciliada e

residenre ne�te distrito,
em Rio Cêrro, filha de
Oscar Konell e de Pauline
Konell.

Dia 26:
Dia 24:

o sr. Waller Laffin, re

sidente em Nereu Ramos;
- a sra, Otllla, esposa

do sr. Gerson Ferreira,
em Guaramirim.

O sr. Ignácio Leutprecht,
nesta cidade;
- o sr. Arlhur Ersching,

nesta cidade;

Dia 27.;=r.!!!E!�'_._;!Ê!!!l!-.!!--;b==!;==r--�a.m�

mDR. JORN SOELTER m
l� I CIRURGlfW DENTISTfl I I
m' Moderníssimo "AfROTOR" m
I Reduz o tempo de traba lho I
I e aumenta o conforlo do CLIENTE. •

= I
m CLÍNICA - OIRURGIA - PRÓ'J'ESE ii

m
RAIOS X I

ia Consultório: Av. Getulio Vargas, 198 I
L�..;�:xo ,:0 �.p::; AO,::: ,==,1

o sr. Wolfgang Weege,
em Barra do Rio Cerro;
- o sr, Alberto Tomelin;
- a sra. Carla Meinerl;

,

_ lIson, filho do sr.

Alwino Lemke, residente
em Rio da Luz;
A srd, Maria Dias

Angelo, nesta cidade;
- o sr. Leopoldo B05-

hammer, residente em

Estrada Jaraguá 84;
- ti menina RosaDe,

filha do sr, Rolando Yanke.

1;'(IOr,'=GW"d�===fe��;��o"�fi;�'�e"r�I'i·! ;'�R���;�;�Ubb��;'���
:: I. rO. Distrito da Comarca la-
II .

Cirurgião Dentista li (agua do Sul, Estado .de
I' 'II Santa Catarina, Brasil.
ii Comuilica a seus clientes que se acha II F�z saber que comparece"fi estabelecido em suas novas instalações H �am no cartório exibindo os

ii à Av. Getúlio Vargas,. 170 - li documentos exigidos pela lei
. ii (ao lado da Sapataria Freiberger) ii Jfim de se habilitarem par.;

\:.";::::::::::.-:= :::::::::=:::=:::::::::::::=:::::-.::=:::::::::::::::::::::=:::::::::===:::=:::�.J) .

casar-se:

Edital N. 5597, de 11-965

Francisco A.lves e

Doralice Alma de Oliveira

Ele, brasileiro, solteiro,
farmaceulico, domiciliado

c::::::::::::::::::::=::= ::::::::::: ::.-:::::::: ::::::::::: ::::::::::: :::::-..:::=::::;.�::::::::::: ::

II D,R. IVO KAUFMANN II
II II
I' II

s\l Cirurgião Dentista !\l
:I q

Ji Consultório: - Rua Preso Epitacio Pessoa 139 ii
H II
II '1

jj (em frente da EMPREsuí.) li
ii

.

ii_. Ap.Jfe/"agem moclernissima -

li !!
Itl RAIO X - CLINICA - ÇlRURGIA li!

Ji:::::::::::::::::����:::�::�:::::::::��:'��::'::��,�::�::::::.:::::::::JI

Comércio e Indústria BREITHAUPT SIA.
CONVOOAÇÃO para

Assembléia Geral Ordinária
Convocamos os Senhores Acionistas désta

Sociedade para comparecerem à Assembléia Geral
Ordinária, c. se '-realizar no dia 26 de Outubro de 1965,

/::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-::::=:::::.::;;::;=::::::::::::::l:::�. �sm:lro h����s j�ur��an, s;�,� e�oJ�ar�g�á ��a s��r���H n r t A � t 'I"
- ii deliberarem sôbre a seguinte

-

ordem do dia:

li ur. lJar �� HUau � v Imra .II, n _ Relatório da Diretoria;
ii . " II) - Parecer do Conselho Fiscal;

, ii Advogado II III) , ...... Exam�, discussão li: aprovação do Balanço
P, Consultas _. Pareceres/e ações sôbre direitos !I

.

Geral, conta de Lucros e Perdas e demais

ii das Leis do Trabalho, Lei de Acidentes e da !i
documentos relativos ao ano' social de

:•• 11: Previdência SoCial (Institutos) - Ações Oíveis ii 1/7/62 a 29/6j65;
D II IV) - Eleição do Conselho Fiscal;,ii - esquites - Cobranças - Inventários --

ir V) - Diversos assuntos de interêsse social.
ii Despejo - Defesas Oriminais - Habeas Oorpus li

iI II A V I S'O

ii E s c r,i t ó r i o s li . Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas,
li' Henriq,ue Meyer, 20 _. JOINVILLE _ Fone 24.94 i! na sede social, os docl:lmenlos a que se refere o Arl.
II' ii 99, do Decreto-Lei n.O 2,627, de 26 de set. de 1940.
li Marechal Deodoro, 503 -;- JARAGUA DO SUL II Jaraguá do Sul, 23 de agôslo de 1963.
II

. às terças feirijs à t{lrde ii
. II li a) - ARTHUR BREITIifAUPT, Diretor
�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::;:::;::::=:;::::�:::�"!:==::::::::::::::::::::.:::::Ji WALTER BRBITHAUPT, Direlor

EDITAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E·

ARQUITETURA DA DÉCIMA REGIÃO
EDITAL N.o 108/63 I

Pelo presente torno público que o Sr. RENATO
PIAZERA, requereu e êste Conselho o registrou
a Título' Precário, como TOPÓGRAFO, para o

Município de JAB.AGUÁ DO SUL de acôrdo com

o Parágrafo Único do Art, 5,0 do Decreto Federal
n.O 23.569, de 11 de dezembro de 1933.

. Ficam pois, convidados os profissionais Inte
rassados já registrados nêste Conselho, a se pro
nunciarem a respeito, para o que lhes é concedido
um prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação
do presente EDITAL. ,

Eng.-;' Oívil - Paulo Cabral Wendhausen
Vice-Presidente do CREA 110.a Begião

Indústrias Reunidas Jaraguá S. A.
Assembléia Geral Extraordíuâria'

l.a Convocação
São coneídados 08 senhores acionistas a se

reunirem em Assembléia Geral Extraordínâria. na

sede social à rua Rudolfo Hutenueasler, 715/901,
às nove horas da manhã do dia 28 de setembro
de 1963, para deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA:
I - Aumento do Capital Social e consequente

alteração dos estatutos,
II - Assuntos' de interêsse social.

Jaraguä do Sul, 6 de setembro de 1963,
DIETRICH H. W. HUFBNUESSLER

diretor presidente

���-----------------I
! um':':r!:e�e��� :'g:-- terras I
� apropriadas para o plôp.lio do arroz - conteDdo �
� o seguinte: �
( Um bananal com 10.000 pés produzíveis. �
S 50 morgos de arrozeira planlôda, �
� 10 mil melros de valas para arrozeiras. �
� Umél eslrada consfruidél dentro do terreno (2.500mls) �

i
250 pés de árvores frutíferas. enxertadas.

I3 casas de madeira.
'1 pasto cercado com arame.

� 12 mil pés de aipim. �
� 1 �atedeira n.O 3 - com mofor - ótimo estado, �
� 1 Cilrroça - elc. elc. elc.

, �
� Melhores informações com Vitor Zimmermann, �

I������_:_:����
Dr. Francisco Antonio Piccíone

::M[�DICO

Çirurgia Geral de adultos e crianças - Clí
nica Geral - Partos _ Operações -

, -Moléstias de Senhor&8 e Romens.

Especialis,a em doenças de crianças'
Atende no HOSPITAL DOS FERROVlARIOS
(Clara Hru8chka), dªs 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das 1-5 as l8 hs.

rrz=::::::::::::=:::':::!:'t:::::a:=:::=::::::::::::::::===::::::::=:::==::;:::::::::�
II Jl})lo IEIRCI8I KAlUlFMLA\NN fi
u !!

H ItIÉDIUO �IRU.RGIA.O II
ii Formado pelas Faculdades de MediCina das Univer- i!
ii !l
ii sidaàes de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre... Ii
� :I

II ii
li CIRURGIA - Sf!NHORAS - PARTOS - CRIA.NCAS e !!

li CLINICA OERAL !!
U i!

li Ilonga prátiea em Hospitais Enroptm!i. II
II .•

h Consultório e residência: ii
II II
II TeL, 244 _ Rua Preso Ep'itácio Pessôa, 405 I!
" H

II CONSULTAS: ii
:I - .

, :I

ii Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas ii
II Pela tarde: das 14 1/2 ás 17'/2' horas ii
II, \, I!

lu Atende .chamados taqlbem à Noite H
Il "

"I:.::::::::::-:==::::::=:-.::::=::::::==:::::::::::::::=:::::::::==::=:::::::::=�:
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OORREIO DO POVO
......

.

Comércio' e Indúsbia W. RAOUEHI S.A.
.

RELATÓRIO DA DIRETORIA

.ôeohores Acionistas:
,

Atendendo ao que dispõe os nossos estatutos e

a legtsleçäo em vlgor vimos de apresentar aos se

nhores ecíontstas . o ßalanço Geral e a Dernonstração
da conta de Lucros & Perdas, encerrada em 29 de
Junho p. findo, bem como' o parecer do Conselho
Fiscal. O resultedo apontado, assenta rigorosamenie
em lançamentos, e, para maiores esclarecimentos que
os senhores desejarem, estamos ao inteiro dlspôr
na séde de nossa sociedade em Rio do Cerro, Mu

nlcípiç e Çomerce de Jaraguá -do Sul.
Era o que tinhamos a relatar.

Jaràguá do Sul, em 6 de Julho de 1963.

Wilhelm Raduenz, Diretor Presidente
Delfino Raduenz, Diretor Comercial

BALANÇO GERAL. encerrado em. 2?/Junhol t 965
A T I V O

Imobilizado
Edlftclos, Benfeitorias e Imóveis

Eslalel
Máquinas, Instalações, Motores, Móveis,
Lltenslllos, Marcas e Patentes, ôernoven-
res, Veículos e Acessórios 5.t30.48�,30

Disponilel
Caixa
KealizlIel a curto e lonou prazo

Almoxarifado, Adicional Lei 1474 e 2973,
Caução, Contas Correntes, Contas Men-
sais, Empréstimc Emergencla Lei 4069,
Duplicatas Receber, Mercadorias, e

PetrObrás S/A. 26.704.669,10
Conta de Compensação

Ações Caucionadas e Valores Segurados 1 840.000,00
. 35.9522�

1.061.239,70

1.215.857,00

P,ASSIVO
Ião EXigivel

ICapital, Depreciações, Devedores Duvi-
dosos e Reserva Legal 9.248.064,70
Exigitel K curlo e 'Lonlo Prllzo

Contas Correntes, Oontes Mensais, Di
videndos, Duplic. Pagar, Emprestímos:

.,'

Fornecedores, Obrigações Pagar e

Títulos Descontados
Conta dI Comp�nsllção

.
Deposito Dírerorte e Seguros 1.840.000,00

35.952.255,10
- -

DEMONSTR.da CONTA de LUCROS e PERDAS

Désp. Gerais, Fretes e Divíd." 9.419.642,90
Reservas e Depreciações 1.197.994.50
Mercadoria!", Devedores Du,
vidosos, Rendimentos, Juros
Descontos te Lucros e Perdas 11.217:657,40

11.217.637,40 11.217.637.40

Jaraguá do ôul, I v de Julho de l963'

Wilhelrn Raduenz, Diretor ::>residente
Delfino Raduenz, Diretor Comercial
Eugênio Vitor Schmäckel. ,Conl. CRC �C
. 1605 - Dec. 51.085 - Bscr. SC. 0048

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros componenles
do Conselho Fiscal desta Sociedade, tendo

\
exami·

nado dl'!tidllmerHe àS Conlas de resJlltado, demons

tração da Conta de Lucros e Perdas, bem �omo o

Balanço Geral, encerrado em trinta de Junho de

1963, são de parecer que, os referidos' álos devem
ser' aprovados noS" seus precisos' lêrmos pela ,Assem
blé:a Geral Ordinária Cl se, realizar opor·tunamente.

Nada l)1ais tendo havido a tratar, encerrou-se
. a presé'nie reunião., E;, para constar vai por todos
abaixo assinada.

lôrélguá- do Sul, em 6 de Julho de 1963.
.

ALFREDO I{RAUSE .•
EDMÜNDO BRUOH
ALFREDO GIELOW

r;:::=::::::::: :::::::::::: ::::::::::.:: :::::::::::: ::::::-.::=: ::::::::::::==::::::: :::=::::::::: :::::::::::: ::::.�
11 ii

I! Dr. José Waldemar Vieira Dias li
!! II
i: Médico operador - ínsc. 837 - C.R.M. Pr. II Pelo presente edital de convocação, são eon-
a Ginecologia Pediatria - Urologia li vidados, os senhores lfCionistás da Iírma Bernar
H Doenças de Senhoras e Crianças li do Grubba S/A. Indústria e Comércio à reunirem
ii Ultra-Violeta e infra vermelho -ll se em assembléia Geral Estraordínárla que será
ii II realizada em nossa sáde social à Rua Presidente
!i R a Epitäcio Pessoa, 111 - Tels. 224 e 376 II Epitácio Pessôa N. UW7, nesta cidade, às nove (9)
ii JARAGUÁ DO SUL ',- STA. CATARINA i\ horas do dia 30 de Setembro do corrente ano, pa-
n !! l"a deliberarem sôbre 8 seguinte
H Das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas. Ir ORDEM DO DIA:ii !!
II Atender-se-á nas 4as. feiras das 13 às 15 hs. n
ii

e aos domingos pela manhã em Nereu Ramos !!

ii 11
li (Retorcida) !l

�::�:::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::-.:::::::::: :::::::::::: ::';:
,

Ser'Viço Militar

Apresentação �a Classe de 1945 e anteriores
Bebidas Max Wilhelm S. A.

ASSSEMBLÉIA GERÁL ORDINÁRIA
Convocaçã.o

Ficam convidados os .senhores acionistas desta
sociedade, à se reunirem em assembléia geral ordi
nária, em sua sede social, à rua Benjamin Oonstant
n.s 594, -nesta' cidade de Jaraguâ do Sul. DO dia 31
de Outubro dê. 1963, às 9 (nove) horas, pará deli

berarem sõfbre a seguinte Ordem do Dia:

1. - Exame, discussão e aprovação do balanço
geral, conta de lucros e perdas, parecei do conselho,
fiscal e demais documentos referentes ao exercício'
social, encerrado em 30 de junho de 1963.

2. - .Eleição do nôvo conselho fiscal.
3. �- Assuntos de interêsse social.

,A V ::: S O
Acham-se à disposição dos senhoras-acicnistas

desta sociedade, na sede social, os documentes a

que se refere o artigo 99 do decreto-lei n.s 2.627,
de 26 de setembro de 1940 referentes áo exercício
encerrado em .30 de Junho de 1963.

Jaraguá do Sul, 24 de Agôsto de 1963.
MAX WILHBLM; diretor-presidente
NBLSON

.

L. DIUBSSBN, diretor- comercial
BDUARDO F. WILHBLM, diretor-técnico

Topo brasilelro residente no municípid de Iara
guá do Sul e pertencente a classe de 1945 ou eure
rior ainda em débito com o SeRViçO MILITAR,
deverá apresentar-se no período de 25 a 29 de ôe
rernbro do correnre ano, ã Comissão de Seleção, no

Clube Atlético Baependi pare ser inspecionado de
saúde.

OBSERVAÇÃO: Todos os convocedos deve
rão se epreserner com sua carteira profissional ou

de estudante se Iôr o caso e obrtgeróriernenre com

o Certificado de Alistamento Militar,
O cidadão da clesse de 1945 qúe não apresen

tar-se ne data acima para a Inspeção de Saúde,
'será considerado refratário.

Com. e Ind. w. Raduenz S.A.
2rnTAL DE CONVOCAQÄO

São eonvídedos os Senhores acionistas a com

parecerem na sede da socledade, em Rio do Cerro,
Municipio de Jaraguá do Sul, die 28 de setembro
de 1963, às 15 horas, afim de deliberar sobre a

Assembléia 'Geral Ordinária com a seguinte Ordem
do Dia:

à) Discussão e aprovação do Balanço Geral;
b) Eleição do Conselho Fiscal e seus suplentes;
c) Assuntos diversos.

NOT]'v: Achem-se à disposição dos Senhores seio
Distas, na sede da SOCiedade, os documentos de
que trata o err, 99 do Decreto Lei 2627 de 26-9-1940.

Iereguä do Sul, em 6 de julho de 1963.
WILHBLM: RADUBNZ, DirJtor Presidente.
DBLFINO RADUENZ, Diretor Oornerctsl.

Bebidas Max Wilhelm S. A.
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocação
Hão convidados os senhores acionistas desta -

sociedade anôulma, para ,a Assenfbléia Geral Extra
orainäria, que deverá se realizar na sede social, à
rua Benjamin Oonstant n.? 594, nesta cidade, pelas

- 15 (quinze) horas do dia 31 de outubro de 1963,
afim de deliberarem sôbre a seguinte Ordem do Dia:

1. - Aumento de capital s' consequente alte
ração dos estatutos sociais conforme proposta da
diretoria; .

!C. - Outros assuntos de interêsse da sociedade.

Jaraguá do Sul, 21 de Setembro de 1963,
MAX WILHELM, diretor-presidente
NBLSON L. DRIBSSBN, diretor-comercial
BDUARDO F. WILHBLM, diretor-técnico

ßfRHHROO fiRU88H S/H. Indústria e Comércio
Assembléia Geral Extraordinária

.

Edital de Convocação

1) - Aumento de c�pital social conforme pro
posta da diretoria;

2) - Alteração parcial dos estatutos sociais:
3) - Outros assuntos de interesse social.

Jaraguá do Sul, 5 de Setembro 1963.

r"� <��f''''''''''''
,

·"'�
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ij WA�i�!!�e�!�t!BÀ

!j U r, � r fi a fi u fi II, ti � r I n � m a fi n 11 �''''='==='''=-=''=='''====�===='='1\
�1 CIRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BlLIA- �� 1i 11\\ r (r:: 11]'10 l1l tfl\. Ir l1Jl � (O � tflI II
ti RES, INTE�TINOS � Cirurgia de Senhoras i� ii . lIJI o 'UJ. t,W \UI \Ur <Ol � � 1lli \LV li
f1 ., Diagnóstico Precoce do Cancer nas Senhoras ,�� ii Cirurgião _ DeBtista II�. ·l ..

'!{: ComunI.·ca aos seus clientes que atenderá no seu ., i! CLI',NICA PR6TE"'E CIRURGIA ,,!.

{: !lOVO consultório ci Rua Ârrbur Müller n' 160 H ii ...
- CI , ii

�: (AO LADO DO NOVO HOTEL) :� H � li

t: :l
ii A Vi. Marechal Deodoro, 587 - IARAGui DO SUL· II'

i Das 9 12' e d1.H� 15-18 horas. FONE, 384 i H Defronte a Igreja Matriz H
: : ii . H
:·*··ft··.·;t..�����··*··*· .. :·*· .*•.��: .... I'..... ��: ....... ·.··I�e�� '':::::.:::::::.::'''..:.:::::::::=::::::::::::::::::�==:::=::::=::::::=::::::::::::=::::::�=!::=:::::=:::!:'.
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C· O' R '8 E II O' ,D� O P' O, ,,O Com. e Ind. Breithaupt S. A.
RELATORIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas.
ANO XLIV - JAR,'AOUl ,_ SÁBADO, 21 OB SBTEMBRO DE 1963 _ NO 2246' Temos a satisfação de submeter a vossa apre
''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!.!!!!!'!!!!! eíação, discussãé: e deliberação a presente prestação

j de contas .de nossa gf'stão dos negócios désta
------------------.....---. Sociedade, relativa 'ao período de lO. de julho de

Enlace F
....

ái 'Peg'o
-

1- 1962 a 29 de junho de 19�3. lém do BalançoO 1- r1n Geral, discriminação das contas de Lucros e Per:�
das e demals documentos comprobatórios que
estão à vossa disposição e que dão conta da
nossa administração estamos ao VOS80 inteiro
dispôr para todos e quaisquer esclarecimentos que
julgarem necessários. ,\

a) Arthur Breithaupt. Diretor
Walter Breithaupt, Diretor

Balanço Geral encerrado em 30 de ]unho de 1963

AT I VO

o Doutor Raoul Albrecht Buendgens, Juiz
Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado
Santa Catanna, Brasil, na forma da lei, erc...

, FAZ SABER aos que o presente edital de ci
tação, com o prézo de trlnta dias virem ou dele
conhecimento tiverem, que por parte de LÉO JOAO
MÜLLER, brasileiro, casado, ferroviário, residente e

domiciliado a Estrada Frencisco de Paula, neste
município e Oornarce, foi requerida uma ação de
usucapião, pera aquisição do domínio do segulnte
imóvel: - "Um terreno corri-a área de 8,456,42 m2.,
situado no município de leragué do Sul, com' as

seguintes confrontações: - Norte, com 46 metros,
em rerres de Vitor Hasse, em duas linhas de 60
melros, com terras de Simão Schwarz e com 26 ms.,
em terrae de Francisco Olibio; ao Sul, em três
linhas' de 100 melros, 91, 20 e 12 merros, com rerres I�p�rta � presente �Ba18.nco em - Oent9 e

de Leopoldo Mayer; a Leste, com 97 metros, em) dez Il_lllhoe8, OItenta e três mil, novecentos e qumze
terras de Giardiní Lenzt e a Oeste, com 104 melros, I

cruzeiros e noventa cen�avos - .

em rerres de Francisco Costa". Feira a i.uslificação a) Arthur Br()�thauPt, D�retor
de pósse, foi a mesma iulgada procedente, por sen- Wlalt�r BreIthaupt,

.

Diretor
.

tença. E para "que chegue ao conhecimento dos Sergio Thoml3en, Contador reg. no
,

,

_. ORCSO sob n. 0301inleressados e ninguém alegue ignorancia, manoa o .

MM. Juiz expedir o presenle edilal, que será afixado Conta de Lucros e Perdas, encerrada em 29-6·63
na séde des Ie Juízo, Edificio do Forum, no lugar de

""""'ITO CbÉDIT'O'costume, e, por cópia, publicado na forma da let. Ur.D ß

Dado e passado nesltl cidade pe Jaraguá do Sul,
aos vinle e Irês dias do mês de agoslo de mil no·

vecenlos e sessenta e três. Eu, Adolpho Mahfud,
Escrevente Juramentado em exercício do cargo de
Escrivão, o datilografei e subscrevL (as) Raoul A.
Buendgens, Juiz de Direito. A presinle cópia confere
com o original; dou fé.

'

, I

Festeja o Liens Clube � ..
(Continuação da ta, página)

Em data de hoje realíza-se o enlace ma
as suas energias, na cer- Antes de rerrnínar peço- .trímoníal da gentil Senhorita Anita, filha do
reze lnebalavel de que lhes licença' pera fazer distinto casal José Fôdi, desta socíedade com
estava trilhando o caminho uma observação, que é a

o jovem Saule Eduardo, filho do casal Horácio "

certo, até Que viu seus seguinle: não estou e to- Pegorini, da sociedade curitibana.esforços coroádos de êxl- ando lôas a quem quer O áto civil dar-se-á na residência da
tos. Parecia até que prevtra que seja" -- mas sim, noiva, sendo testemunhas, por parte da noiva,a criação da nossa indús- prestando a você meu caro

o sr. Werner Horst e sra. e por parte do noivo'tria auromobllístlca necro- João a' minha justa e sin-
o sr. Carlos Chiodini e Sra.nal. cera homenagem, que O äto religioso dar-se-á, logo mals, pelasE assim, a firma JOAO soube ser o realizador das 17,30 horas, na ,Igreja Matriz de Jaraguá doWIEST jR., fundada em suas próprias qualidades, Sul, sendo pádrínhos, por parte da noiva 081947, com o capital de errando uma emprêsa que srs. Nelson Klitzke e Sra. e Werner Horst e

apenas Cr$ 9.000,00, ror- vívee cresce, com base Sra. e por parte do noivo o Sr. Jacy e noiva
nou-se mais tarde uma no .seu exclusivo esfôrço Solange Pegorini e Carlos Chiodini e Sra.
pequena indústria sob a pràncarnente. "Correio do Povo" felicita os distintos
razão social de JOAO E rieste momento, peço nubentes, com votos de perenes felicidades,WIEST & OlA. LTDA., ao Criado!", que esta data extensivos aos respectivos pais.que passando de alteração se repita por dezenas de

=-- -=
em alteração, transformou- 1 vêzes, trazendo no seu

se na etual METALÚRGI .. bôjo, dias de saúde, de
,: CA<; lOÃO �IEST. S/A., felicidades na conviv�ncia,

com Um capital registrado dos teus, pera alegria de
,de vinte e cinco milhões Iodos àqueles que real-
de cruzeíros, em fase de mente Je querem bem.
nôvo aumento, afim' de Píngando um ponto final
atender as suas reais ne- nestas minhas palavras,
cessidaàes. solicito aos presentes, que
Entretanto, pare João levantemos nossas taças

Wiest, assim como pare num brinde leal a êsse
todo o homem de bem, de grande amigo e cornpa
sentimentos elevados, - nheiro que é João Wiest".
o sucesso não é medido
pelo acúmulo de riquezas, C ·d d

'

I

porquanto a maior riqueza' UI a o com a •

pare homens desta naru- •

I dreza é a rlqueza do carater queima e roças
trazendo consigo um su- A Delegacia Auxiliar
blime ideal. E o seu ideal, de Policia de Iaregué do
foi trabalhar por um Sul, tendo em viste a

Ieraguä
.

do Sul maior I e prolongada estiagem, apela
melhor; dentro dos prípcí- veementemente à popula
pios béslcos \ que devem ção e aos lavradores em

nortear .e vida de um bo- especial pare que ee

mem cristão que é, - a abstenham de queima)'
fé, a honestidade e a ius- roças, que oferece sérios
tiça.

.

perigos, levando os incên-
Norteado por êsses prin- dios não controláveis ao

cípios e motivado por uma desespero e até a morle

grande fé em Deus, em si à� populações alingidas..
próprio, no seu lar e no Todo cuidado é pouco.
povo de Jaraguá do Sul, Toda prevenção é �ossego
cresceu sem jamais de- para a ,coletividade, que
fraudar um operáriO ou a vive horas de sobressalto
qualquer sócio o que lhe no momento atual. As
dá a tranquilidade de andllr queimas necessáriás de
de cabeça erguida,' como veriam ser retardadas até
alevantados são; os seu,s que se normalize a alUai

sentil1)entos. sêca ..

EDITAL
(Ação de Usucapião)

Jaraguá do Sul, 23 de agôsto de 1963.

O Escrevente em exerc. _ ADOLPHO MAHFUD

.:: ::::::=;-===-===:====��.:::::::::======:::==:==::::::::;::
.

H::: :::H .

II Cêra' de . Abelha·s IIH "
il1 IIii II E D I T A ,L

II Compramos sempre aos i! (Ação deUsucapião)
ii

.

fi e 1 h o r e s p r e ç o s II o Doutor Raoul Albrecht Buendgens, Juiz de
li ii Direito da Comarca de jardguá do Sul, Estado de..

I'!i li Sanli;) Oalarina, Brasil, na formd da lei, etc ...

ii ,Fábrica de vélas de Cêra,!! fAZ SABER' aos que o presente edital de ci
lt ii tação, com o prázo de trinla dias virem ou dele
ii ,João Schreiner Com. ·Ind. ttda. li conhecimento tiverem, que por parte de JOÃO SE-
H' ii, VlGNANl, brasileiro, casado, lavrador, residente �
ii ii ,domiciliado em Nereu Ramos, neSle município e

ii ....ragu.. do S.... li Comarca, foi requerida uma ação de usucapião, para
ii... ::: II aquisição. do domínio d? seguinte i111óvel: - "Um
:: ::: :::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::_=::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::: terreno, SItuado na localidade de Nereu Ramos, mu·..

,

nicípio de Jara,guá do Sul, medindo ii áreij de l

Assecl·a"a"'o Comercl·al e Indu'strl·al de Jaragua� 14.618,50 m2., 'com as �eguinles confronlações: _
" frente, com 84,00 metros, na Estrada Geral; fundos,

com igual metragem, em terras de Cerilo Zangbelini;
extremando de um lado, com 173 metros, em terras
de Hulda B, Machado e, de outro lado, com igual
metrcgem ,em ditas de ,Cerilo ZangheJIOi." Feita a

justificação de pósse foi a mesma julgada procedente,
por senlença. E _para que' chegue ao co.nhecimento
dos interessados e ninguem alegue ignorância, manda
expedir o, presente edital, que será àfíxado na sede
des Ie juízo, Edifício do Forum, no lugar de costume,
e, por cópia, publicado na forma da lei. Dado e

passado nesla cidade de Jaraguá do Sul, ao':) tr�s
dias do mês de setembro d:� mll, novecenlos e ses·

Após a Assembléia, haverá posse do Conselho senla e três Eu, Amc.deu IVI,ahfud, Escrivão, o su-
Diretor eleito. bscreví /(as) Raoul A, Buendgens, Juiz de Direito

Associação Comercial e Induslrial de Jaraguá do Sul A. presente cóp'a�confêre com? original; dou fé,

GERAGDO i'11ARQUARDT � presid�nte' Jaraguá, d� Sul, .3 de setembro de 196.3.

16jSetembro/1963' O Escrivão, AMADEIr MAHFUD.

Convoc2Iqão

/

Ficam convocddos os senhores sócios da As·so·
ciação COJ1lerciÇiI e, Industrial de jéJraguá do Sul para
a 'ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar�se
às 19 horas do d ra 16 de outubro de 1963,

.

nas de,
pendênCias Cio Clube A,tlético Baependí, para' Iratar
do seguinte:

'

1) Relatório da Diretoria e prestação de contas.

2} Eleição do oôvo Conselho. Diretor.
�) Assuntos de i�terêsse social.

DispoRivel
Oaixa e Bancos
ftelllimel

Subscrição Compulsória de Obrigações
de Guerra, Empréstimo Oompulsörío
Lei 14704/51 & Petrobrás, Participações
em outras Emprêsas, Oontas Correntes,
Mercadorias e Empréstimo Público de
Emergência-Lei 4069/62' 85.739.640,60

Imobilizado
VE'ículos, Móveis e Utensílios, Mâqui-
nas 'e Instalações, Imöveis e Correções
Monetárias

CO,mpensação '

Ações em Caução
de.
de

15.1 J1.809, 1O

90.52,466,20

100.000,00
110.083.915,90

PA 55 I V O
Ião Exigiul

Capital, Fundo de Reserva Legal,
Fundo de Depreciação, Fundo pl
Contas Duvidosas, Fundo de Reserva
Especial, Fundo pI Aumento de Capi-
tal, e Saldo de Correções Monetárias 54.253.133,20

Exigivel
Imposto de Renda a Pagar, Dividen-
dos, Empréstimos, Gratificações a

Pagar, Ooutas Correntes
Compensação

Caução da Diretoria

55,730.782,70

100.000,00
110.083915,90

Impostos Mu,nicipais,
Seguros. Ordenados,
Donativos, Impostos
Federais e Sêlos. Apo'
sentadoria e Férias, .

Despêsas Gerais, Trans�
por'tes, Frétes e Oarre-
tos, Impostos Estaduais
e Sêlos, Oomissões, Fun-
do de DepreciaçãQ, '

Fundo pl 'Oon'tas Duvi-
dosas, Gratificações a

Pagar, Fundo de Reser-
va Legal, Fundo de
Reserva Especial, Fun-
do pl Aumento Oapital

e Dividendos '84.557.213,60
Veículos, Móveis e Uten-
silios, Vasilhames, Ren-
das Diversas c/ Imposto
de Renda Pago, Juros
e Descontos, Aluguéis,
Fundo pj Oontas' Duvi-
dosas � Mercadorias, 84557.213.60

845'57.2i3.60 84.557.213,60

Jar,aguá do, SU,I, 29 de junho de 1963.

a) Arthur Breithaupt, Diretor
Walter Breithaupt, 'DirEltor
Sergio Thomsen, Contador reg no

CROSC sob n. 0301

PARECER DO CONSELHO FISCAL

o Conselho Fiscal da Oomércio e Indústria
BreithaUlpt SI A, reunido pa ra verificar o Balanço
e contas referentes ao ano soei.al de 1°. de julho
de 1962 a 29 de j'unho de 1963, depois qe min·ll,
cioso exame, dá o seguinte parecer: "O Balanço
e as con\as conferem com' a escrita e se achRm em

plena concordância com os dOCURl.P.Dtos e compro·
VHotßS apresentados, ,encon'tram sa os livros e�cri
turados em perfeita ordflm. E' portanto de par-6cer'
qUß o BalHQço )'IP' esenti,do deva mH8cer inteira
ap,ovação da Assumbléi 1 Geral Ordinária.

Jarl:'R\lá do Sól, 22 de ilgÔl'tO àe 1963.

al Sérgio 'Thom,sen
Gesa Rodolfo Fischer
Loreno MarcaUo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




