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Fiscalização de
Armas e Munições

Ano XLIV JARAGUÁ, DO SUL (Santa Oatarína) Sábado, 29 de Fevereiro de 1964

Dia 18 do coerente assumiu
o cargo de Fiscal-Regional ,de
Armas e Munições, o' sr. Osó
rio José Schreiner, em, pre
sença do sr, Alcides Bastos
de Araújo, Diretor do Serviço

·-:---·-----:--------------;------,..,.----------�__ I de Físcalízação de Armas e

Munições. O nomeado irá
exercer, o cargo na região
compreendida pelosMunicípios
de Jaraguá do Sul (séde),
Masaaranduba, Guaramlrlm e

Corupá. Agradecemos a co

municação.

catarinef1sede maior penetração no interior
--����---------------------

Fundação:
,Ârtur Müller

Diretor:
BUOÊNIO VITOR SCHMÖCKBL

Impresao na:

Sociedade GrM/n AYénltl. LtdlJ.

Atividades
"

Legislafivasl' Ac�nleceu 41d

Senhor Presidente l

Por deleg-ação dos nobres pares que compõe a

minoria na Câmara Municipal de Jaraguá do Sul e,
fendo em vista o' recesso injustificável em que entrou

o Legislativo, que impede as norma,is, necessárias e

democrélficas relações do corpo legislativo com as

demais entidades e atividades da Comuna que repre

sentam e, tendo ainda em v,ista a passagem, dia 19
do corrente, da data consagrada, à indústria, não

podiam os Senhores Vereadores deixor desi:lpercebida
fão significativa efemeride a uma classe que se eleva

entre nós, a eada, dia qúe passa, promovendo com

/ o ,seu profundo' labor a grandesa da terra em que se Em dar.a d,e 26 do cor-
estabeleceram e careando para os cofres públiCOS rente o Rotllry Club de
apreciáveis parcelas para serem retornad!ls em fórma JlIraguá' do Sul teve a

de melhorills e de' óbrds de tôda li sorte.' honta de hospedar o go�
,

Ao feliz ensejo, solicitamos li V.S. para que, de vernadqr do Distrito 465
'par com o� �um_primentos, que endereçamos a essa de' Rotary, companheiro
ilustre presldencla e der,nals de.stacados comp�ne,ntes A.. Nunes Varela. À tarde
de diretoria, seia o interp�ele Junto dos demms llus, foi realizadd uma reunião
fres associados, da nossa homenagem pelo transcurso 'com 0- Conselhó Diretor
QéJ _significativa data. a Que, praz�iros_amente de�eJa- e SUdS Comissões de Ser
mos j�nf(�r a ��ssa grande adm_lraçao ·aos ,.ca�)Jfê!.es viçôs e Iratou-se de essun
de incustna de todas as categorla�, sem dl�tl�çap, tos, importantes dessa or,

pelo muito que fizeram e� benefíCIO �a _coletividade ganização À noitei dUrl1D
e em' 'prol do engr�n.de�lment� e pro�çao de no��a te a reunião jantar, profe
ferrá, dentro do cenar,lo IDdUSlrjal de vanta Caflmna ríu excelenle e instrutiva
e do Brasil. .' .' conferencia rotária, de

Aproveitamos dé) o�Qrtuntd�d� para 're�terar �8' grande proveito para todos
protesros de elevada eSIJmd e qlsflDta conslderaçllO os presentes, pois o go-
e firmamo-nos,

.

d' I
vernador Varela, olém ge

,

mUI cor Ia menle insigne orador é um ver-

EUGÊNIO VrpOR SCHMÖCKEL I dadeiro catedrático de
, 'vereador ',Rotary.

,

Segunda Ieíra realizou- Casa sí os contribuintes
se a terceira reunião da Järaguaenses, estão ou
Câmara do corrente ano não isentos da referida
que marcou, entre outros taxa, Do mesmo autor,
a posse, como vereador, fdi considerado objéto
do sr. Aldo Pradae atual de deliberação o .projeto
presidente do PTB de de lei que aumenta em

Jaraguá do Sul. Eleito cem por cento os auxí
peja legenda do PSD, a lios constantes de leis
sua convocação para os sancionadas pela Preíeí
trabalhos legislatívos, le- tura até o limite de 8
vou ao nôv.o edil a um mil cruzeiros.

I

pronunciamento em ple- No expediente, ainda,
nário, o que não foi do foi pelo presidente levan
agrado da maioria, verí- tada a questão da eleição
ficando-se repetidos a- da Comissão de Redação,
partes, inclusive ameaça persistindo no propósito
por parte do líder do de anular uma votação
govêrno .de não ser no regularmente feita e le
vamente convocado, caso var a efeito nova votação.
persistisse em d� "inde-, O líder da minoria,' sr.
pendência" aos seus João Lúcio da Costa,
ätos. apresentando sólida ar-
I No expediente foi lido gumentação, demonstrou
extensa correspondência, à Casa a irregularidade
aprovando-se requeri
mento do vereador Al·
berto Moretti, que reitera
pedido ao Prefeito para
que atenda a um reque
rimento anterior, .de TRABALHADORES SINDICALIZADOS DE 10lNVILLE LANÇAM NILSON
agôsto de 196D e provi BENDBR CAPITÃO DE INDÚSTRIAS AO GOVÊRNO DO ESTADO -

dencie reparos urgentes JUNTO A PEDRA FUNDAMENTAL DA FUTURA CASA DO TRABALHADOR
na Estrada Ribeirão E COM A PRESENÇA DE LiDERES SINDICAIS DE TODO O ESTADO
Grande do Norte e Tifa U D Re çÃ D
Bô" VI·sta. Do Vereador

CONSAGRADA A CANDIDAT RA E ljNOVA O A
GO POLiTICA CATARINEN�E

Eugênio Vitor Schmö
ekel, foi aprovado reque- Revestiu-se de invulgar SEDE SOCIAL DOS SIN- o Snr. Conrado de Mira,
rimento que solicita do êxito, a festa de lança- DICATOS DOS TRABA que disse da satísfação
Prefeito informações sõ mento da Pedra Funda- LHADORES DAS INDÚS- de ver o sonho de 33 anos,
bre a iluminação pública, mental, da futura CASA TRIAS DE JOINVILLE agóra realizado, graças LARÁPIOS DE JARAGUÁ,
afim de que informe à DO TRABALHDOR - Edificio CHANCELA - a compreensão dos altos Antenor Martins e Mário Rodrigues, diz, a
----..,.---------------- que loi realizada domingo capitães da indústria de crônica policial de Joinville, residentes em Jara-

último naquela cidade. Joinville, liderados pelos guá do Sul, resolveram dar o golpe na terra dos
Com a presença de doutores Dleter Schmidt Príncípes Durante o horário comercial, entraramlíderes Sindicais, de todo e Nilson Wilson Bender, na loja Comercial Zattar Ltda., rua Dr. João Oolín, .

o Estado, Sindicalistas molas propulsoras da onde "passaram a mão" em 4 cortes de casemira,do Estado da Guanabara, Fundição Tupi, 8 do so- avaliados em cerca de 60 mil cruzeiros. O fáto
Estado do Rio, do Paraná, berbo serviço de Assís- foi comunicado à Policia que trancanou os' "vival.
São Paulo e Rio Grand.e tência Social daquela dinos" no sol quadrado, onde aguardam inqueritodo Sul, _d�, alt�� autorl- emprêsa. policial.

'

Idades. CIyIS, MIlItares e O ,Dr. Nilson Bender,
.

,

EclesiástJcas, além de

I teve 'atuação de relevo, DR. BENDER ANIVERSARIA '

grande mas.sa' .de :rraba- para a concretização do ' O economista, industrial e politico, dr, Nilson
Ihadores SIndicalIzados, sonho dos sindicalizados Wilson Bender aniversariou se 2a.-feira. Industrial

Comercial e Industrial em solenidade simples 8 joinvillenses, e em reco de larga visão tem atraído para o seu nome as
marcante, lacrou-se a nhecimento aos serviços correntes politicas cogitando levá-lo ao govêrno
urna da Pedra F�nd�- prestados à causß dos do Eatado ,em 65. Ao distinto aniversariante, 'as
mental d? futuro edifícIO trabalhadores, os Sindi nossas felicitações, embora tardias.
q�e . abrIgará. t?doS os catos de Trabalhadores
SmdlCatos .Jomvillense�. de Joinville, consagra·Por OC8liIão da solem- ralJl_ e lançaram a can
dade, u�011: da palavra ',<J didstura do homem de
lider SmdlCal, e Presl- emprêsa a Governador
çtente do Sindicato �os du Estado de Santa Ca
Empre_gados em OlarIas, tarina.

O movimento sindical,
que se ala�trará por tôda
Santa Catarina, não tem
côr partidária, pois o

Dr, Bender, é o candi- SUELI PAVANELLO CUMPRIMENTA
dato dos Trabalhadores, Sábado passado o lar feliz do distinto casal-
por qualquer ,legenda Osvaldina, e Hilário PavaneUc, aumentou de habi
p�rtidária. Tal �o�s!lg,ra- tante, com o nascimento de, uma robusta garota
çao tem �lto slgmflC�do. e que deverá receber �a pia batismal o,nome de
democrátiCO _e polit�co, Sueli. ':Correio do Povo" cumprimenta os felizes
e demonstraçao da vita- papais e a bonita bambina.

-

lidade de democracia '

sadia dos trabailladores ----------_"",.-----------
da Manchester Catari· d�ncía-se, o ,desejo ar-II�nses, com o lárlçamento
nense, pois quando o pais denta, de uma renovação da Pedra, Fundamental
se agita em conflitos dos homens Da politicai de sua, sede própria, e

s.pciais, liIão os trabalha administrativa catarinen- mais ainda pela leuvável
dores que lançam ao se, com o lançamento iniciativa, de em primeira
Govêrno Catarinense, um da candidatura de jovem. linha, consagrarem a

homem/'de emprêsa, num empreendedor, e capaci candidatura de um ho,
verdadeiro paradoxo com tado Dr. Bender, em opo mem, que jä' deu mostras
a situação em, outros siçâo às velhas oligar- de . sua capacidade na'

éstados, quando p,or in- quias de governante!? emprêsa que, dirige, e

fluências extremi�tas, são barriga verdes. que promete SAr areno·

os trabalbadores jogadós
"

vação dos homens na

contra 08 empregadores:' Estão de paraben's os poljtica administrativa do
Da mesma forma, evi- Trabalhadores Joinvil- nosso Estado. ,

d��d�s�ra�i��:.ap!s�:�� ���dJesne;i;:�ã��I;,er::; Ö ETERNO CORREIO E TELÉGRAFO
a responsabllizar a presí- se encontrava ausente. Sábado, dia 22 de fevereiro de 1964, nosso

dência pelas consequên- Concluiria proclamação diretor recebeu cartão de felicitações de São
elas resultantes, Apesar do resultado, incontinenti, Paulo. Felicitações para a data de 25 de dezembro
de advertido, determinou a presidência passuu a de 1963., No envelope, o carimbo da Agência da
novas eleições, o que empossar os eleitos, lIesmo Lapa é de 21-12·63. Um outro, de Florianópolis,
provocou a retirada da OS aunnles, o que prove. marca 192·64. Um terceiro, de Jaraguá do ,Sul,
bancada da UDN do ple- cou enérgica reação dos traz a d�a de �2 2 64 (�anhã). Olhe que Jä é
nário, elegendo, então, vereadores da minoria andar muito, sair do bairro da Lapa (SP) para
a maioria a nova Oomís- por maís êsse äto ilegal, .chegar elll: Jaraguá do Sul, d,ois mê.ses depois. À
são de Redação, da q�l o que causou repetida pé chegaría antes. O Correio Nacional, o mono

fazia parte o vereador .suspensão da sessão até pólio �statal, deve de�culpas ao Dr. An�ré, pelos
Victor Bauer. O referido que, incapaz de contro- cumprimentos que deIXOU de dar na devída época.
edil, tomando conheci- lar a in1ignação dos
mento do resultado, vereadores pela actntosa
depois de dizer da irre- afronta ao Regimento
gularídade que se estava Interno da Casa e à Lei
praticando, anulando Orgânica dos Municípíos,
uma eleição anterior, finalmente encerrou a

renunciou para tôdos os sessão, devendo realizar
efeitos dessa facciosa se nova reunião na prí
votação. Realizou senova meira terça-feira de
eleição, apesar dos pro- maio. Mais uma vez a

testos da minoria, ele- maioria corre daminoria.

IN MEM0RIAM DO PRÁESES SCHLÜNZEN
Fiéis concentraram-se na tarde de 3a.-feira

no Cemitério local para participar dos átos de
homenagem ao ReT. Praeses Schlünzen D. D., pela
passagem do 100 ano de falecimento. Flõres e

corôas foram depositadas no jazigo do ilustre
morto. A noite, na Igreja Evangélica Luterana,
houve culto in memoriam,' tendo falado o Rev.
Praeses H. Stoer. A pregação atualizada agradou
a08 numerosos fiéis' que assistiram o culto.

O CINEMA B A JUVENTUDE
Algumas exibições noturnas no Cine Jaraguä

tem virado em verdadeiras aulas de mä educação.
Algumas moças e alguns moços acham que
pagando entrada podem fazer do recinto o que
bem entendem.. É um tal de conversar bobagens,
bater com as cadeiras 'e soltar piadas de mäu
gôsto que até dá dó. , Será que êsses jovens não
se apercebem que assim agindo, estão dando
demonstração do muito que ainda precisam
aprender ? A liberdade de um termina onde
começa a do outro. Uma "máxima" que os pais
deveriam introduzir na massa cinzenta de seus
rebeldes rebentos.

.

Nilson Bender candidato do trabalhador

Os vereadores inte
grantes da bancada da
U.D:N., tendo em vista o
transcurso' do "dia da

indústria", endereçaram
à entidade classista um
ofício alusivo à data, do
seguinte teôr:

Dia da Indústria
-

I

,
Jaraguá do Sul, 2� 'de fevereiro de

limo. Sr. �

Gerhard Arlhur Marquardr
DO. Presidente da Associação
de 'jaraguá do Sul.
Rua Mal .....Floriano Peixoto, 54
Nesta ....

1964.

G'ove�nador dI Rotary ,

visitou Jaraguá do Sill

A RENÚNCIA DO PREFEITO
Em data de 5 do corrente, renunciou surpre

endentemente do cargo de Prefeito, o sr. Nivaldo
Simões de Oliveira, do vizinho -Municipio de Rio
Negrinho, motivb.do por situação politica -daquela
prospera unidade do Estado de, Santa Catadna,
"Correio do Povo" que sempre r�c�bia do ,edil
de Rio Negrinho as mais inequivocas manifesta
ções' de apreço e amizade, s-ente profundam,ente
o acontecimento.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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II SOCIAIS II
�::::::::=::::::I!:::: .

_ ..••• ._...._.,j........._ ..•.......-.

I Aniversários

��:=..2�:::J8[� 1[1��_.2��
Ieraguä do Sul. (.f':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::)\

---'------=--- ii.
•
_ II

I:,' Atençao II
I _ li
II II

Por motivo de mudança II Máquinas Elétricas Kohlbach !I
de nossa loja para local II II

mais amplo (Edificto 1', precisa II
Fruet), eluga-se O atual IT.

A • li

local da Fili.al (Edificio ii orneiro-mecamco com aptidão, II
Herrel) ou vende-se a II a executar qualquer serviço. II
instalação. !I NOTA: Desnecessário é apresentar-se sem II
Tratar cl Indústria de II preencher os requisitos. II

Luida Ristow, resídente
C a I ç a d o s G o s c h !I II

em Astorga, Norte. do
I r mão s S. A. ii Ass.: Ifeinz I(ohlbach II

Paraná ; �:==::::::=::::::=::::.,,:=:::::::::=:::===:::=::::::::::::::::::=.d)

Onadir� fil&���n�r. ������ Vende-se .JJ:c=:::::::::===:::=':_�::;===:::::::::::::::::::::::::::::-\b
de Oliveira Motta; Vende-se terreno ótima. iI I • e •• .'. e "I

.. "
Soma Cr$ 5,,951.414,50

- o sr. Carlos Rutzen, II JARAGUÁ DO SUL u

residente em Corupá;
mente situado no quadro II

-
- 'I DEMONSTRAÇÃO DA CONTA LUCROS E

_ Benícío, filho do sr. suburbacno d� ci�ad)e (Rua ,'li
Medicamentos e Perfumarias I! PERDAS em 31 de dezembro de 1963

Nestor Pedri; Jorge zermewrcz), com Simbolo de Honestidade, Conliança e Presleza ,I
25.000 m2. e rreis cases li n

- Marcia Mara, filha de moradia. Vende-se tarn- II A que melhor lhe atende li
do sr. Werner .Horst, re- bem parte do imóvel. II e pelos menores preços ii
sidente nesta cidade; � IF

_ Denize, filha do sr..
ôôbre o terreno corre

\I-::==:=:::=::::::====�===f(

Durval Marcatto.
. ribeirão, próprio para j!i=!I!!!E!;==-:ti H555i5!1!al_'11 I! t

lavoura. III DR. JORN SOELTER
Trarar c/ Indústria de 11'1O sr. Geronimo Toma- C a I ç a dos G o s c h

-

- sellí ; I r mão s S. A. r
-

Empreza de Transportes FRENZEL s/A.I
Assembléia Geral Ordinária .1.
Ficam pelo presente edital convidados os snrs.

DI CLíNICA - CIRURGIA - PRÓTESE

acionistas desta sociedade, a comparecerem à assem-li
RAIOS X

. bléia geral ordinária, a realizar-sa em sua sede Isocial à Av. Getúlio Vargas, 472, em Jaraguä do Sul,
.

Consultório: Av. Getulio Vargas, 198

às 14 horas. do dia 28 de março de 1964, afim de I (Anexo ao Depósito da Antarcnce )
deliberarem sôbre a. seguinte ordem do dia:

1. - aprovação do Balanço e contas do exer-
II,EEU n=!!E!!5!!l! Il.!!5E1!!!llilliI!llWlU_il!iI!äi!iS1lIIl1lJaB1!

:�:if:;:i��:��:.�dg��:d�·��n�.���Ofr.��\�dO [·
..

·��r��m'â
..

n·n
....

·�
Acham-se a disposição dos senhores acionistas, f: OIRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BILIA- :�

os documentos a que se retere I;> art. 99 do decreto fi RES, INTESTINO� - Cirurgia de Senhoras i1 C
'"

I
,--'

n.1I 2627 de 26/9/40. 't�,
. Diagnóstico Precoce do Cancer nas Senhoras i.� omarCio e ndústria Brait�aupt S/A

Jaraguá 'do Sul, 27 de fevereiro de 1964. t 1
EMPREZA DE TRANSPORTES FRENZEL S/A. �-: Comunica aos seus clientes que atencJerá no seu �l Assembléia Geral Extraordinária

:
.

novo consultório oi Rua A,thur Müller n' 160 :
Ruy Frenzel - ErwIRo Gramkow :. (AO LADO DO NOVO HOTEL): CONVOCAÇÄO

Diretores Gerentes f' 3
__________,--_. f� ,

Das 9'12 e das H;-18 _horas - FONE, 384 �1
R O E D E R S/A.· Agr. Ind; Comércio .;�.:��.��.��.�.=-:������.=.�::�.=:����.�.�.-:::...:::�.:��.�.�.�'�.:':::'����-:�:���:�

. :(_.
__..._---- -_._._--_...._ ..._---_

......

_------_.""

Assembléia Geral Oràinária il]fi)I IEIHtf"lH[' rrr �1[JfM � �J�T
. ii

CONVOCAÇÄO U . � \l.J l.l\\.� A.Vll.ß\l\1.l'� II
Pelo presente ficam convidados os snrs. Acio- 'H MÉDICO CIBURGIA6 II

nistas desta Sociedade à comparecerem à assem· !,i F d 1 F ld d d M 'd" dU' I!

bléia geral ordinária a realizar-se em nossa sede �i arma o pe as acu a es e e tCIDa as Dlver- ii
-social às 10 boras do dia 31 de março próximo ii sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre II
vindo�ro, afim de deli_berarem sôbre a segujnte II CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS e' II

ORDEM DO DIA: ii CLINICA QERAL II
1.) Aprovaçã'o do balanço e contas do r.,' Longa prática em Hospitais Enrop1ms li .

" �rtur Breithaup�� D.iretor
exercício de 1963; .

I I! .

2.) Eleição do Conselho Fiscal; II .. Consultório e residência: II

i��1i!lB1l1!B_8Il!IISI!1I��8!}�8I!iI€l8li!lBlSM1I8�1.3) - Assuntos diversos. ii Tel. 244 - Rua ,Pres. Epitácio· Pessôa, 405' III·.' FOTO
PIAZERA' ..

'

AVISO �! CONSULTAS: II ßBPRONTB Á PRBPBITURA - JARAGUÁ DO SUL

Acham-se· à disposição dos snrs. Acionistas, !l. Pela m�nhã: das 8 1/2 ás 11 horas II foto�rafia6 em O�ral - fotocopias de Documentc>s -

08 documentos a que se refere o artigo n.O 99 �o ii
Pela tarde'. das /' 7 h

It

I'
filmes e Material Foto - Aparelhos e Acessórios

Idecreto-lei n.O 2627 de ·26/9/40. ii 14 1 2 as 1 1/2 oras II
..

'Ii ',. I A pedido. atende
-

a domicilio Ia tambem

Járaguâ do Sul, 20 de fevereiro de 1964. I �teDde chamados tambem a NOlte II em localidades vizinhas
,

(JERHARD ROEDER, Diretor-gerente \6:=:::�::::::==:::==:::=::::::==:::::::::======:::::::::====:::b. (iIl!BIaJISI!1IIi!lBA!MH!iRiI!iI8l!lBli!lB�IIi&�Jt!II88l'itI!J8I!ilI__ ._

- a sra. Elisabeth,
esposa do sr. Francisco
Olíblo Vieira, residente
em' Estrada Nova.Fazem anos hoje:

O sr. Willy Schulz.

Fa�em, anos amanhã:

O sr. Victor Bernardo
Emmendoe'der;
- a sra. Paula, esposa

do sr. Ötto Baünle, resi
dente nesta cidade'; \

- Osório José
Schreiner.

Dia 2:

Dia 6:

A sra. viúva Eleonora
Luz, residente I em FIo
ríanépulls ;

- a sra. Juliana, es

posa do sr. Roberto
Veiga, residente em

Joinville.

Vende-se
Uma casa nove, à Rua

Harri Hadlich, em' frente
ao depósito de madeire.
Informações com o sr.

João Braga, ou 'nesta

redação.

o sr. João Girola;
- o jovem Pedro, filho

do sr. Otto Baünle ;
- M-arise, filha do sr.

Herbert P L. Marschal ;
-- o jovem Wal d i r

Warhaftig, resídents em

Curitiba. '

Vende-seDia 3:

A sra. Clara, esposa
do sr. José Albus, resí
dente nesta cidade;
- o sr. Ernesto Silva;

,
- a sra. Maria Vailatti;

o sr. Reginaldo
Kretschmann.

Dia 4:

Dia 5:

Superanxovais, I' Blumenau
I RUEDER SIA� - Agr. Ind. Comércio

JARAGuA DO SUl.

RELATORIO DA DIRETORIA
Snrs. Acionistas

Em' cumprimento às disposições legals e esta

tutárias, cumpre a esta Diretoria apresentar-vos

êste relatório, acompanhado do balanço geral e .da

demonstração da conta lucros e perdas, encerrados
em 31 de dezembro de 1963:. por cujos documentos

podeis constatar a verdadeira situação econômica
financeira de nossa sociedade. Para quaisquer infor
mações e esclarecimentos achamo-ncs à disposição
dos snrs. Acionistas em nOSHa sede social, sita
à estrada Rio do Cêrro II.

Jaraguá do Sul, 20 de fevereiro de 1964.

Ge,harcJ RoecJer, Diretor gerente

BALANÇO GERAL 'DO ATIVO E PASSIVO'
encerrado em 31 de dezembro de 1963

Paro solteiros, p_ara noivas e

para o lar. Excelentes para o

lar. Excelentes para usar. Os

s-up ereneo uaie Blumenau são

garantidos por famosas marcas

da Industriá Textil Catarinense:

Você se orgulhará de ter em

seu lar o� superenaouais Blume

nau. Aguarde a visita âe uma

representante.

Agente autorizado ne�ta

praça sr. ·.Moacyr Silva.
Ativo

Imobilizado
Imóvei-s e Benfeitorias

Eslavel
Veículós,'Mâquinas, Instalações, Móveis,
Utensflioa, Ferramentas, Semoventes 1827.459,40

Oisponlvel
Oa i xa

Reelizavel
Meroador ias, Contas Correntes Devedo-
ras, Diversas contas 3.149.594.10

Compensação
Ações em Caução

783.403,50

160.957,50

30.000,00
Soma Cr$ 5.951.414.50

Passivo
Ião Ellolyel

Capital e Fundos Diversos
Exloiyel

O'I'. CTES Credoras, Letras e Títulos
a Pagar, Empréstimos, Gratificações e

Dividendos a Pagar
Compensaçào

Caução da Diretoria

2.949.975,00

2.371.439,50

30.000.00

Débito

Juros, Descontos, Despesas em geral,
Fundos diversos, Gratificações e

Dividendos Cr$ 6.337 022.00

ii Crédito

m Mercadorias, Juros, Descontos, Lavoura, .

.

Criações, Transporte Cr$ 6337.022,00

Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 1963. .

Ge,h.,cJ RoecJer, Diretor gerente
Francisco F. Fischer, Guarda-livros

Cart. N.o 314 do ORO de SC

I CIRUR6/ifO DENT15Tfi I

Moderníssimo "A/ROTOR"

Reduz o tempo de traba lho

e aumenta o conforto do CLIENTE. m
I
III Os abaixo-assinados, membros. do Conselho

Fiscal da Sociedade Roedsr S/A. Agr. Ind. Comércio,
tendo examinado minuciosamente o balanço geral,
conta de lucros e perdas, livros e demais documen
tos referentes ao exercício findo, constataram a

sua exatidão e conformidade, pelo que recomendam."
a sua aprovação pela assembléia geral ordinária.

Jaraguã do Sul, 20 de fevereiro de 1964.

G. RODOLFO FISCHER
ERICH BORCHARDT

GERHARD GRUETZMACHER

PARECER DO CONSELHO FISCAL·

São convidados os senhores acionistas désta
Sociedade, à compareceram .à assembléta geral extra
ordinária a reellzer se �as 14 (quatorze) hords dõ
dia 31 de março de 1964, na séde social à Avenida
Getúlio Vargas, 268, . em Jaraguá 'do Sul, para deli«
berarem sôbre a seguinte ORDEM -DO DIA:

,

J.) - Aumento de capital social com capitali
zação de r'e s e r v a s I i v r e s, conforme propósta
da Diretoria. . � .

.

2.) - Alteração do estatuto social
3.) - Assuntos diversos de iDterêsse social.

Jaraguá do Sul; 27 de fevereiro de 1964.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



MftnOU f. OH COSIH S. H. COM. f InD. Thomaz Radwanski SIA. Paulo Wagner s A.
RELATORIO DA'DIRETORIA

'

Indústria. Comércio e Agrícola Lavoura, Comé!:clo e Industria

Massaranduba
-'

Santa Oatarina Jacú-Assú - Mun. de Guaramirim - Sta. Catarina
.
Senhores' Acionistas:

_.
Em cumprimento às exigências Iegals e estatu

rar.Jas! levamos à elevada consideração dos snrs
aCloDlstas o completo relatório das atividades da Senhores Acionistas. Senhores Acionistas
sociedade no decorrer do exercício encerrado em Obedecendo às determinaoões legais' e astatu-
31 de dezembro de 1963, acompanhado da cópia do tärías, vimos apresentar-lhes o relato dos negócios
balanço geral, demonstração da conta Lucros e Per- 13 principais fatos adminiatratlvoa, durante o exer-

das e .do parecer do conselho fiscal. cíoio encerrado em 1963.
Peló estudo dos documentos supra citados, O Balanço Geral e Demonstração de Lucros

poderão os snrs. acionistas se inteirarem da verde- e Perdas e demais documentos que com êste publi
deira situação da sociedade.' eamos, esclarecem perfeitamente o resuítado econô-

.

Permanecemos ao inreiro dispor dos snrs. ecío- mico e financeiro do exercício öra encerrado.
DIstas pera os esclarecimentos qne houverem por

-

Não obstante fioamos ao inteiro dispôr dos
bem solicitar. . senhores acionistas para prestar-Ihsä quaisquer

ltepocuztnho, Jaraguá do Sul, 20 de fevereiro esclarecimentos que julgarem necessários.
de 1964. Massaranduba, 8 ríe fevereiro de 1964.

Manoel F. da Costa,' Dir. Presldenle GBRTRUDBS RADWANSKI, Dir. Presidente
Adolfo Bartel Dir. comerciai

.

ADBLAIDB RADWAN�KI, Dir. Gerente
AFFONSO WAGNER, Diretor Oomereíal-

\ CURT FLEMING, Diretor 'I'éeníeo

BALANÇO GERAL, ENCERRADO EM 31 DE DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO GERAL
DEZEMBRO DE 1963 encerrado em 31 de dezembro de 1963 BALANÇO GERAL, ENCERRADO EM' 31 DE

DEZEMBRO DE 1963
Imobilizado

Imóveis
Benfeitorias
Material pl Construção

Estável
-----

Móveis e Utensílios
Veículos
Maquinas e Motores

Disponivel
Caixa e Bancos
.Realizavel a curto e 10RUO prazo

Mercadorias 8,196.472,60
Letras a Receber 965 754,70
Seles 13571.00
Impostos 17.075,00
Obrigações de Guerra 1 200,00
Petrobrás . 1.600,00
Adicional Lei 1474 69600,30
Semoventes 23.4t'O,OO

Conta Transilória
Filial - Duas Mamas 771.576,70
Filial- S, francisco do Sul 1.115.491.20 1.887,067,�0

Contas de' Compensação
Ações Caucionadas 20,000.00

TOTAL DO ATIVO e-s 13.047.825,30

PASSIVO

A T I V O

163528,30
262.502.70
5ó 249.60

. 729.455,40
162,028,80
156.475.90

/ Não Eligivel
Capital
Eligivel 8 curto e longo prazo

Contas Correntes -

conta Transitória
Matriz - c] Filial Duas Mamas 771.576,70
Matriz - cl Filial S. Francisco 1.115491,20

Reservas
fundo de Reserva
Fundo pare Devedores Duv.
Fundo de Instalação
Fundo de Previsão
Fundo de desenvolvimento
fundo de Depreciação

Conta de Compensação
Caução da Diretoria .

TOTAL DO PASSIVO

111821,70
200.633.90
67,092,00
67092,00
67,092.00
300.98400

Imobilizado
Im6veis
Bens Móveis

481.280,60 Máquinas e Instalações
Veículos
Semoventes
Benfeitorias

1 .047.960, 10 Realizayel
Direitos Creditoriais

322.783,10 Bonus de Guerra
Mercadorias
Fundo Lei 1474/51
Petrobrás
Títulos a Receber

Disponibilidade
Caixa

CDmpensação
Ações em Oaução

9.288.733,60 SOMA . .

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Ião Ellgivel
Capital
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Reserva Especial
Fundo de Depreciação

Ellaivel
Conta Correntes

6.000.000,00 Compensação
Depósito da Diretoria

4.326.041.80 SOMA . . • . • . . . . . Cr$ 2589267.40

1.887.067,90

814.715,60

20000,00
Cr$ 13.047 825.30

I t a p o c u z i n h o, Ieregué do ôul, 31 de

dezembro de 1963.
Manoel F. da Cosia, OIr. Presidente
Adolfo Bartei, Dir, Comercial

-

Drestildo Tomaselli, Contador Reg' no
C R.C.S.C. sob nOmero 0941

DEMONSTRAÇAO DA CONTA
LUCROS E PERDAS

DÉBITO
Ordenados. Impostos, .Despeses'Gerais,
Selos, Aposentadoria, Seguros, ,Combus
tível fretes, Comissões, Fundo de

Res�rva, fundo de Previsão, fundo de

Instalação, fundo peradevedores duvl-
-

dosos, Fundo de' Desenvolvimento, e

Fundo de Depreciação
I

CRÉDITO
12.265.999,70

Mercadorias, J u r os· e Descontes e

Alu.guel
'

12.265,999,70

I r e p' o c u i ính o, Jaraguá do Sul,' 31 de

dezembro de 196::J.
Manoel F. da Costa, Dir 'Presldente
Adolfo Bartei, Dir. Comercial
Orestildo Tomaselli, contad.or registrado no
C.R.C.S C. sob número 0947

PARECER DO CONSELHO' FISCAL

OS abaixo. assinados membros efeilvos do

Conselho Fiscal da Manoel F..da Costa S. A. -

Comércio e Indústria 'estabelecida em Itapocuzlnho,
município e comarca de jaragué do Sul, 'ten�p exa

minado minuciosamente o balanço' geral, conta

lucros e perdas e todos os livr<?s e dernats docu

mentos da' contabilidade, tendo am.da ac�mpanhado
o inventário de todas as mercadoríes extstemee em

t

Ativo

535383.30
4.568.50

182.765.00
112.572,50
11.166,00
30.500,00 876.955,30

4 ,

RELATORIO DA DIRETORIA

Dando cumprimento as disposições legais e

eetatuariaa apresentamos a sua apreciação o balanço
geral, demonstração da conta de lucros e perdas
referentes ao exercício de 1963, encerrado em 31
de dezembro de i963 bem como o parecer do

Conselho Fiscal.

268.301,00
226.80

1.215675.80
10.612,40
1.800,00

115.206,60 1.611.822,60

80.489,50

20000,00
---

e-s 2.589267,40

Passivo

900000,00
48.966,80

573.099,00
33.057.90 1.555.123,70

Entretanto permanecemos a disposição para

prestar-vos quaisquer esclarecimentos se tornem

neceasãrios.
Jacú-Assú, 15 de fevereiro de 1964. ,

AT,IVO
Imobilizado

Imóveis
Realizavel a . curla e IODUO prazo

Adicional Lei 1.474
Empréstimo Lei 1.474/62
Lavouras .

Participações
Mercadorias

Estável
Máquinas e Instalações'
Semoventes
Veíeulos
Móveis e Utensílios

D1sponivet
Oaix»

Conla de compensação
Ações em Caução

259.800,00

20.370.00
2.000.00
15.000,00
308,000.00

1.617.151.50 1.962.521,50

1.014.143,70

20.000.00

Massaranduba, 31 de dezembro de 1963.

GBRTRUDBS RADWANSKI, Dir. Presidente
ADBLAIDE RADWANSKI, Dir. Gerente
IRIO c. PIAZBRA, Cont. ORO-SC 1892 e

DEC 178812

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS
E PERDAS encerrada em 31 de dez. de 1963

Débito
Despêsas Gerais, Juros e Descontos,
Comissões, Seguros, Aposentadoria,
Salários, Impostos e Taxas, Frétes e

Carretos, Ordenados, Fundo Reserva
Especial 4.935.399,50

115.500,00
30.000.00
84500,00
6.500,00 236.500,00

718485,60

30000.00
3207307.10

Crédito
Mercadorias 4.935.399,50

PASSIVO
Ião exigível

Capital em Ações
Fundo de Depreciações
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Reserva Especial

Exiuível 8 curto e longo prazo
Dividendos. .

Gratificação a Diretoria
Titulos a Pagar
Contas Correntes

Conta de compensação
Caução da Diretoria

700.000,00
189.200,00
48463.00
18900,10 956.563,10

Massaranduba, 31 de dezembro de 1963.
GBRT�UDBS RADWANSKI, Dir. Presidente
ADBLAIDB RADWANSKI, Dir. Gerente
IRIO c. PIAZBRA, Cant. CRC-SC 1892 e

•
DEO 178812

PARECER DO CONSBLHO FISOAL

O conselho fiscal da Thomaz Radwanski S/A.,
Indústria, Comércio e Agrícola, tendo examinado
a escrituração feita com· clareza e nitidez a, tendo
verificado que a mesma confere com o Balanço
Geral e conta de Lucros e Perdas, que são apre
sentados pela digna diretoria, vôs propõem e é de
parecer que sejam aprovados os atos e contas alu
sivas ao exercício findo em 31 de dezembro de
1963, . pela próxima assemhláia geral ordinária,
convocada para esse fim.

Massaranduba, 8 de fevereiro de 1964..

ALFONSO SCHMIDT
ALFONRO KREIS

OTTO BAUER

242200,00
340000,00
368544,00

1.270000.00 2.220.744.00

30000,00 .

3207307.10

Jacú-Assú, 31 de dezembro de 1963.

AFFONSO WAGNBR, Diretor Comercial
. CURT FLBMING. Diretor Téonico
OSWALDO BORGES, Contador Técnico

CRC-SC 0316 e DEC 26.387

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS

E PERDAS, EM 31 DE DEZEMBRO DE 1963·

DÉBITO
Fundo de Depreciação
Despesas Gerais
Gratificação a Diretoria
Fundo de Reserva Legal
Dividendos

23.650,00
2.040.084.70
340000,00

, 5627,00
56.000,00

2465361.70

�RÉDITO
1.764030,10
102280,00
299100;00
211.360,00
88591,60

.

...._ "2 465.361,70

AFFONSO WAGNBR, Diretor Comercial
CURT FLBMING, Diretor Técnico
OSWALDO BORGBS. Contador Técnico

CRC-SC 0316 e DEC 26387

Mercadorias
Lavouras
Caminhão Chevrolet CI Pretes
Mão de Obra
Juros e Descontos

PARECER DO CONSELHO FISCAL '

Os abaixo assinados, membros do Conselho
Fiscal da firma :Paulo Wagner S. A. Lavoura, Co
mércio' e Indústria, tendo procedido o exame. do

Balanço Geral, dsmonstração da Conta de Lucros
-

e Perdas e demais contas referentes ao exercício
todos os departamentos,' encontrando tudo em per- de 1963. constataram a exatidão dêstes documentos
feita ordem, inclusive os lençamentos devidamente
atualizados.' recomendam aos senhores acionistas a

aprovação de todas as. contas e demals atos prati-
cados pela. diretoria no decorrer do exerclclo de 1963. diretoria. '"'

lrepocuzínhô, Jaraguá do Sul, 19 de fevereiro �\
Jacú-Assft, 15 'de fevereIro de 1964.

de 1964.
Ass. Agostinho Y. do Rosário

Guilherme Neltzel
Eugênio Vllor Schmückel

e são de parecer que 8 assembléia geral ordinária
os ap.rove bem como a iodos. atos pr'atioados pela

ALFREDO JACOBI"
JOÃO CRAST.

EDUARDO LESCHINSKY

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO
N.o 2.268

PREVIDÊNCIA SOCIAL;
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários,ovo

A"o XLIV - IARAOUA 00 sUL ('\ANT� C�fARINA) SÁBADO, 29 OB FBVE'REIRO DE 1964 Programa de Esclarecimentos

Os senhores segurados do lnstítuto de Apo
sentadoria e Pensões dos Comerciários que, até a

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA êsie programa, acompanharam os esclarecrmenroe, a

Assembléia Geral Ordlnãrla que m p ú d I
_

dê t
_ ,

d
Convocação

e rop z er a raves es e semeneno, evem

Pelo presente edital ficam convocados todos
se sentir capacitados pára, dentro da marérla já pu-

o� associados 'em pleno gôzo de seus direitos sin- .
São convidados OI!! senhores acionistas desta bllcade, dirigirem se ao seu orgão prevídenciéno..

dícaís para se reunirem em Assembléia Geral sociedade," para a assembléia geral ordinãria, que Mas ha tambem aqueles que houvtrarn com o houvido

Ordinária, no próximo día 8 de março, às 8,30 hs. será realizada no: dia 16 de março de 1964, ãs 9 do lado direito' e deixaram sair, logo, pelo esquerdo
da manhã na sede do Sindicato dos Trabalhadores horas, na sede social, à A venida Marechal Deodoro 'e sôbre a rnatérla já publicada continuam as consul
das Indústrias da Construçãn e do Mobiliário sito da Fonseca, 557, em Jaraguã do Sul, para delibe- tas. Um pouco mais de dedicação pelo que é de teu

à Rua Mal. Floriano Peixoto n.s 43, nesta cidade, rarem sôbre a seguinte interesse, meu caro segurado, hão te faz mal. Um ho-
-

para tomarem conhecimento e deliberarem sôbre
mem não deve acomoder.ee pelo 'fato de existirem

a seguinte ordem do dia: .

ORDEM DO DIA outros que os possa esclerecer, vivendo assim de

I - Relatório a ser apresentado pelo senher 1 - Exame, discussão e aprovação do relatö- continuos favores alheios. O que devemos fazer e

presidente do sindicato. de que constam o resumo rio da diretoria, demonstração da conta "Lucros e precisamos 'fazer é lutar em primeiro "lugar pela
dos principais acontecimentos do ano de 1963 as Perdas", balanço geral e parecer do Conselho Fis nossa própria evolução e coleborarrnos pela evolução
B:lterac?es do quadro social, balanço do exerdício cal. referentes ao exercício social de 1963; de nosso semelhante. Mas vamos no die de hoje
fínancetro. o balanço patrimonial comparado, e 2 - Eleição do Conselho Eiacal ;

tornar a um assunto que já fizemos menção através

u�a ��m�nstração especial da aplicação do im- 3 - Assuntos de imerêsse da sociedade. de nossos programas, treta-se das gutas de recolhi-

posto .sindical, tudo de conformidade com o art.
mento e peço. por favor, a todos os senhores em-

551 da ' ..L.T., combinado com a portaria n.s 884, de Jaraguã do Sul, 6 de fevereiro de 1964, pregadores, mesmo aqueles de firma individual e que

5/12/42 e art, 26 dos estatutos sociais; Victor Bernardes Emmendörfer
ainda não tenham empregados, que não, meis espe-

n _ Parecer do Conselho Fiscal sôbre as Díretor-presidente
rem dêsie correspondente a feitura desta guia de reco-

contas do exercício do ano anterior. lhlmenío, pelo fato de virem me acarretando uma

De acôrdo com o Alínía "B" do art. 524 da perda de rernpo muito grande. Assim, espero, depois
C.'L.T., as deliberações sôbre a tomada e aprova- Manoel F da- Costa S A Com e Ind dêsre apêlo que os senhores empregadores se apre

.

Cão de contas da diretoria serão feitas por escru
• •••• sentem no escrtrórlo dêsre correspondente com a

tínio secreto. No caso de não haver número lega) Assembléia Geral Ordinória guia de recolhimento já pronta, pois, não, é obrigação
para a realização da assembléia ora convocada,

dêsre correspondente fazê Ia. Éste pedido se estende,
fica marcada outra para às 9,30 horas no mesmo Convocação por igual, ás firmas índtvtdues, ainda que não le-

local e que se realizará com qualquer número de Convidamos os snrs. acionistas desta socíe nh�m ef!1pregados, isto quer dizer que - si o contri-

associados presentes. dade para se reunirem em assembléia geral
bulnre for S?menle? empregad�)r deve, da mesma

Jaraguá do Sul, 28 de Ievéreíro de 1964. ordinária a realizar-se dia '2.7 de março pv. àS' forme, �er Ieire a gu�a de recolhimento. Quero, nesta

ALFREDO KAMCHEN, Presidente 15,00 horas na sede socíal à estrada Itapocuzinho, oportuDl�ade, com_uDlcar qu� aos empregadore� que

afim de d e I i b e r a r e m sobre a seguinte�.a SOCiedade G�aflca Avenida Ltda, desta CIdade,

ORDEM DO DIA' Ja. se encontram, a venda, as. referidas guias. De-
. seio rambem esclarecer aos senhores empregadores

1. - Discussão e aprovação do relatório da que êsre correspondente não terá, em seu escritório,
diretoria, balanço geral, demonstração da conta estas guias pare venda. Nos recibos, 3a via, que
Lucros e Perdas e demals documentos relacío- estão sendo entregues aos senhores contribuintes
nados com o exercício encerrado em 31 de lambem não mals serão feiros os cálculos da impor.
dezembro de 1963; tância que os senhores empregadores deverão con-

2. - Eleição da nova Diretoria; tribuir. Os recibos servirão Ião somente pera acusar
3 - Eleíção do Conselho Fiscal e suplentes; o recebimento liquido da importância que é entregue
4. - Assuntos de interesse da sociedade; ao correspondente por ocasião do pegernento das
Itapoeuzínho, Jaraguá do Sul, 20 de fevereiro taxas da Prevtdêncla Social atinentes ao Instituto

de 1964; que represento nesta cidade. 'Conto, desde já, com
Manoel f. da Cosia. Dir. Presldenle o acolhímenro dêste meu epêlo, por parte dos senho-
Adolfo Barlei, Dir. Comerciai res empregadores, dado seu alto espírito de com-

A V I S O _
preensão, dando-me, assim, a oportunidade, de poder
servir a Iodos com mais prestezd do que vem sendo
feito. Para o próximo programa irei esclarecer como

os senhores segurados poderão se servir do Serviço
de Assistência Médica em Joinvile.

-X-:-

LEMBRRA-TE JARAGUAENSE QUE NÄO
PODES PICAR ALHEIO À SOLUÇÃO DOS
PROBLE�AS DE TUA PÁTRIA· SEJA ELEITOR.

.
.

Sindicato' dos Trabalhadores' das Indústrias
. .

da Construção e do Mobiliário
Edital de tonvocaçãe

(continuação) I. ALDO PRADA I
Irmãos Emmendörfer S., A. Com. e Imp.

I�STITUTO DE REFORMA AGRÁRIA
DE SANTA CATARINA

..

" II.
Tendo chegado ao conhecimento desta Presi

dência que peSSÔê!S menos escrupulosas estão co

brando dos posseiros, ou colonos, quantias diversas
pare encaminhar requerimentos a êste Insmute de
'Reforma Agrária; e bem assim, propondo aos pos
seiros ou colonos a cessão da madeira, por ventura
existente no terreno pretendido, em troca do tftulo
de propriedade ou posse,. vimos atravéz· dêsre, de
clarer- que ninguém está autorizado agir dessa forma
constituindo tel procedimento grave irregularidade.

'

Pedimos a todo aquele que tiver conhecimento
de tais fatos que os comunique imediatamente ao Ins
tituto de Reforma Agrária - lRASC - sno no Prédio
das Diretorias, andar térreo! em Florianópolis, pare
as devidas providências.

Florianópol·is, 7 de fevereiro de 1964.

JOSÉ FELIPPE BOABAlD - Presidente :M[�DYCO .- C.H..lH. 1.'7

(contínua no próximo número)
Comunidade· Evangélica Luterana Estrada Schroeder II

Comunidade Evangélica Lulerana Crislo Estrada Schroeder II

E·DITAL

Acham-sé à disposição dos snrs. acionistas
os documentos a que se refere o decreto-Ieí nr.
2.627, de S?6 de setembro de 1940.

Dr . Francisco Antonio Piccione

Cirurgia e Clínica de Adultos e Crianças
Parlos - Doenças de Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - CORUPÁ Indústrias Reunidas Jaraguá 'S. A.

�---------------------------------------�
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As Comunidades Evangélica Luterana Estrada
Schroeder II e Evangélica Luterana Cristo Estrada . ---=

Schroeder n, por seus presidentes infra assinados,
tendo em vista � deliberação de seus membros,
em reunião em conjunto, realizada em 12 do cor·

rente, na Escola Barão do Rio Branco, ero Estrada
SchroedeT II, Município de Guaramirim, pelo pre-

Isente edital convidam' a tôdos 'Os descendentes e/ou
responsáveis pelos túmulos existentes no. cemitério .

particular pertencentes às Rupra me_ncionadas
Comunidades; afim de que, dentro de 60 - sessenta
- dias, a contar da data da deliberação plenárib,
promovam a limpesa, cónstrução e restauração
dos respectivos jazigos, sob pena de, não atendido
o prazo do presente edital, serem recolhidos os

..r"::::::::::=::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::,,::� IÜOmOI Ha�VJBnski S. ß... Ind. Com. e ßurl'col!lrestos mortais e depositados num jazigo comum. " U

Os locais assim desocupados, serão utilizados pelas!1 DR. WALDEMIRO MAZURECHEN ii
comunidades, para novqs sepultamentos, sem nôvo

i,!. M É O '. C O 'i
aviso. E, para que chegue ao conhecimento de

ii
tôdos será o presente edital publicado no jornal II
"Correicr do Povo", de Jaraguá do Sul e Rádio II
Jaraguá. . ii

Distrito,Schroeder (Guaramirim), 12- de feve-_ II
reiro de 1964. ii

li
I'

Carlos Alfonso Müller, Pre�idente da Comunidade ir tro cauterização - Raios Infra vermelhos e azuis.

Evangélica Luterana Estrada Schroeder II. ii .....J.
- Paulo Roberto Gneipel, Presidente da Comunidade '':::::::::::::::::::::=:::::=:::::::;=::::::::::::::;::::::=:;;:::::::::::::::::=:::::::=�

Evangélica Luterana Cristo Estrada Schroeder II. tf::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::=·-C:::::·::::::::::::::�
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ii Cirurgião - Deutista li

II I,' Acham-se a disposição dos senhores acionistas,
ii CLíNICA - .PRÓTESE - CIRURGIA !. os documentos a-..que se refere o art.' 99 do Decreto
!! ii Lei n. 2627, de 26/9/1940.

.
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li Av. Marechal Deodoro, 587 - JARAOUÁ DO SUL· II Massaranduba, 8 de fevereiro de 1964
ii Defronte a Igreja Matriz II Gertrudes Radwanski, ·Dir. Preso
�.._. •__ .•__ •__•__......._._._._ _.__� ..__ .�..1j Adelal'de Radwanskl', DI·r. Gere.nte•••_ •••__ _ __
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Residência: Dr. Nereu Ramos, 419
cO'H. 1IIJ ptA - SANlrA CA1rARl:NA

���
Dp.-Reinoldo Mup�pa (

====11=A.DVOGADO II
.

�
Escrit6rio, ao lado da Prefeitura )

Assembléia Geral ·Extraordinária
. CONVOCAQÃO

JARAGUÁ DO SUL

São convocados os senhores Acionistas da
Inc;Júslrias Reunidas Jaraguã S/A., para a Assem
bléia Geral ExtraDrdinária, a realizar-se no dia :26
de fevereiro de 1964, às nove horas da �anhã, na
sede social à rua Rodolfo Hufenuessler, 715/901, a
fim de deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

Alteração do Artigo 15.0 dos Estatutos Sociais•.

Jaraguá do Sul, 2� dá fevereiro de 1964.
Dietrich H. W. Hulenaessler, Diretor Presidente

Massaranduba SônIa Catarina

Rua Presidente Epilácio Pessôa N°. 704
(antiga residência de Emanuel Ehlers)

Clinica geral médico - Cirurgia. de adultos e

crianças . Partos Diathermia - Ondas curlas e

Ultra curtas - Inautotermia Bisturi-elétrico·Elec-

Assembléia Geral Ordinária.

CONVOCAÇÃO

VENDE-SE

Convidamos o� senhores acionistds desta so·
ciedade anonima para a assembléia geral ordinária
à realizar-se na séde social da firma, sit? em Gua�
rany Mirim, muniCÍpio de Massaranduba, às 15 horas
do dia 10 de março de 1964, para tratar do
seguinte: ORDEM DO DIA

.

a) - Bxeme, discussão e aprovação do balanço
geral; demonstrativo da conta de lucros' e perdas
relatório da diretoria e de mais contas relativas a�
exercício de 1963;

b) - Assuntos diversos de interêsse social.
--AVISO-

Automóvel AUHTIN - A70 -1952
em ótimo estado de conservação

Ver e tratar na Rua Mar. Deodoro da Fonseca

n.o 122 - Fone 231 - em JARAGUÁ DO SUL
I
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