
Ciube Atlético 'Baependi
o Clube Atlétíco Bae

pendi, veterana entidade
,social-recreativa- esportiva
de Iaragué do Sul, realizou
dta 6 do cerreute a Assem-

Orgão de maior rio . interior do catarinense
bléia Geral Ordinária, cujo
.plenérto, além de aprovar-

�-----------�------------------------���------------------------�-----I as ,conJas da diretoria,
elegeu, de conformidade

Socíecl.scle ,Grilfic.s' AvenidiJ LtcliJ. com os novos 'estatutos

=================:=::::=�=============-=-=-=-==='-"'==�==================1 sociais o' Conselho Deli-
I berativo pera o biênio

JARAGUA DO SUL (Santa Oatarina) Sábadö, 11 de Abril de 1964 N°. 2.274 1964·{966.
De acôrdo com as dis

posições da nove Carta
Constitucional do C,A B.,
o Conselho Dehberanvo
que, daqui por diante passa

'

a ser ínregrado pelos' ex
preeldenres e por sócios
conrributnres, ficou cone

títuldo pelos seguintes:
Ex Presidentes vivos:'
Edmundo, Emmendoerfer,
Gerherd Arthur Marquardt,
Arthur ßreírheupt,' Alvaro
Batalha, .

Luiz de Souza,
Alfredo Krause, José Nar
loch, Murilo Barreto de
Azevedo, Eugênio Vitor
ôchrnöckel, Haroldo Ristow
e Ocracilto Pedro Ramos.
Sócios contribuintes:

Guído Fischer, Manfred W.
Recebemos da Agência Senhor Diretor dOS Cor Albus, Rolando Iehnke,

de Jaraguá, dos Correios retos e, Telegrafos vg Waldebur Hinsching,
e Telégrafos, os seguín- encareço fineza dar di Hans Gerherd Mayer, Ge-
tes telegrama»: vulgação atravez jornal rúlío Barreto da Silva,

, .
. vg o seguinte: Conside- Adolpho Mahfud, Hiládio

..ComUDlCO vos por or- rando o alto custo dos Chiodini e Antonio Zímer-,d�� do snr Douto� Joe1- balões denominados Rá- menn.

VIel�a de Souza, DIretor dio sonda utilizados no Suplentes: Osvaldo Reech,
Re�lOnal do D. C, T. de Serviço de Metereologia Jorge Matter, Jorge Ernes
S, U. por delegação do

vg e que caem frequen- toOzernlewícz, Guido Gas
Comando das F�rças Ar- temente em localidades cho e Irio Ptezere.
�adas vg a�su�I a ehe deshabítadas vg apela, A díretorte do Conselho
ria da .Agêncía Postal

mos para quem os en Deliberativo do ClubeAtlé
'I'elegráfica de Jaraguá centrar encaminharem à tico Baependi ficou assim
do Sul pt Respeitosas Agência Postal 'I'elegrä : constituída: Presidente:
saudações Edmundo A- fica maís próxima vg Eugênio Vítor Schmöckel,fonso Bar vg 'I'elegra- pois os mesmos poderão Vice-Presidente: Antonio
Iísta A. P. T.»

ser utílizeâos novaman- Zímermenn, 1.0 Secretário:
»De conformidade com t� pt Agradecido Edmun WaidebUrg Hlnschmg e 2.°

oficio circular nr. 958 do dÓAfonso Barbi A.P.T.". ôecrejértor- Adolpho Mah
fud.

Artur Müller

Diretor:

BUGBNIO vrron SCHMÖCKBL

Ano XLIV

stacâo
•

Democrática
da vida nacional, quando legítimas Inatítutções de
a Pátria comum quase eo mocráti(a,� e o, bem estar
abismo. vivia seus derra da fami!ici brasileira,
deiros dtas de uma Ielse Reiterando a V� Excla.
democracia e se arrastava snr. Governador a expres
em marcha acelerada são de nossa mels elevada
rumo à sanha. comunista, 'estima e distinta consíde
por culpa única e exclusi- ração, subscrevemo-nos,
ve daquêles que não sou- mui Respeitósamente
beram honrar a confiança Ass.) João Lúcio da
do povo brasileiro, traindo Costa, Eugênio Vitor
acintósamente nossas glo-
riósas tradições de país
democrático e cristão por
excelênc.e, os abaixo-as
sinados, Vereadores e Su
plentes à' Câmara Munici
pai de Ieragué do Sul,
Estado de Santa Catarina,
relubllósos com a restau

ração da verdadeira demo
cracia em nossa Pátria,
fruto de uma rebelião de
altos propósitos reclamada
pelo' nobre e obreiro povo
brasileiro que, absoluta
mente não concordava
com a nefasta ação co

munista implantada .em

DOSSO querido BrélsH, sen
iímo-uos no dever de hi
potecar a V. Excia. snr.
Governador, nossa irres
trita solidariedade de au

tênucos democratas e ve

readores crtsiêos, por esta

gigantesca obra, sem pre
cedentes, que V. Excia.
acaba de nos legar, con

tando com o apôio de
outros arrojados Governa
dores e a participação
efetiva e decisiva das For
ças Armadas, as quais
cumprindo suas gloriósas
tradições repeliram no mo

mento exato, restituindo
nos a liberdade aquéla ai·
tura quase tolhida pela
ação traidora de maus

brasileiros que, acoberta
dos n'uma falsa delßocra
cia tudo tramavam com a

finalidade precípua de co

mnnizar nossa querida
Pátria. .

Receba Exmo. Soro Go
vernador, nossa mais co

movida gratidão por êste

incc:llcul�vel serviço pres
tado à .::omunidade brasi
leira, cuja vitória deve se

a corajósa e patriótica
ação de V. Excia., das
gloriósas Forças Armadas
e outros bravos Governa
dores, arlÍfices deste inco
mensurável triunfo pelo
restabelecimenlo de nnl

ent .� Inauguração de .

,

. ftajara Tênis Clube
Denise Fischer Martins consorte, uma reconchu- , ,

da menina, que os papais A diretoria do Itajara
darão perante a pia Tênis Glube, tendo em

batismal o interessante vista a conclusão das
nome de Janice. O nas· obras que constituem a
cimento verificou se séde social e dependên
no Hospital São Joaé, de cias, está se aprestando
Jaraguá do Sul, no dia para a inauguraç,ão oli-
7 do correnta, pelas 5 cíal· da novel séde social,
horas da, manhã. Ao sr. acontecimeJJto que deve
Antonio Malioel Corrêa rá verificar-se no próxi

mo dia 2 de maio de 1964,
mediante realizaçã.o de
baile 8. ser abrilhantado
por orquestrà de Floria',
nópolis.
No dia 5 (je maio de

1964, deverá verificar se
uma compttição interna
de tênis, que constará de
competição entre os alu
nos do professor Arman
do. Caparelli, além de in.
teressantes partidas en

I tre as equipes especial
mente convidadas des
tênis clubes de São Ben-

É gra,nde o circulo de tu do Sul e de Floria-
àmizades em Jaraguá do Outra. novidade que nópolis.
Sul que receberam eufó· veio de encher ,de ale- Os festejos de inauguração
l'icamente a grata noti gria os amigos do distin· da nova séde social em Jara-
.. to casal Hilário Alido guà do Sul, estão fadados a
cia; por ISSO que, por Schiochet e d. Almida marcar época nos ànafs so-
intermédio desta folha, ci";s d id d I uid' dSchiochet, foi o nasci

.... 8 C 8 e, pe o c a o

apresentam os seus cum com que �stão sendo progra-'

primentos aos distintos mellto, em data de 9 do madas as competições despor-
De ,cpnfo.rmidade co� o que dispõe � Art. 29, papais, transformados em

corrente de um forte ga Uvas, öem como pela organi
, f I IV

' . roto. ,O Escrevente pú zaçäo primorosa a que deve
.ap tu o ,dos Estatulos, ficam convocados os verdadeiros' corujas, aos

bl'
. obedecer o baile, que trarA.

Membros efstf'(7os e suplentes' do Diretório Munici- avós e,' à pequenina ICO e sua esposa Já. verdadeiras surpresas & tôdos
pai, os Verea,dores ele,itos pelo Partido e seus res Denise. Parabens do escolberam o nome para que se fizerem presentes.

,-

pectivos suplentes em exercício, para a conve'D�ão "Correio 'do PovQ". o menino, devendo na
Desnecessário será dizer que,

y .' com a recente reallzaç-ão
-

de
muniCipal a realizar-se no dia 12 do corrente, às pIa batismal receber o Assembléia Extraordinária, a

9 boras. na sede do Diretório Municipal, para dit-- Janice Baecbtoid Corria nome de'César Luis, dan diretoria recebeu um renovado
cutir e deliberar sôbre a seguinte ORDEM DO DIA': 'do assim,

.

perpetuidade voto de confiança "e os recu'r-

a) ,eleição do PresidentA, Vice· PreSIdente, Beere Df>pois de alguns mo- ao nome Schiochet, -de
sos financeiros então apurados•.

. permitiram a acquisição do
tãr,io8 e demais Memt,ros do Diretório Municipal mentos de tristeza 'lW grande projeção em nos mobiliario, tôdo êle em estilo
CO�II os' respectivos suplentes; sempre' alegre lar d<;> so meio, "Correio dó Po moderno e em condições de

b) eleição dos Delegados Municipais às Gon- 'distin,tö casa'\. Antonio vo", cömpartilha, com à oferecer confôrto aos seus

vençõ ... s Regi.on-ais;
.

, Manoel Corrêa ',e de d. alegria dos felizes papais, frequentadores.
)

.• Com a noticia que �está,
c aSl3untos de interês:'!e .do. Partido. Elda Baecht9Id'; C<)l'rêa, pelo que apresenta. ao agora, oficializando pela im-

Jaraguá do Sul, eill 2 de Ablil d� 1964. veio a ,cegonlia.'ü>rihdar S� ,Hilário e à Da, ,Al, prensa, QS primeiros entnsiãs-
.

.

I av competente \far.ma- mlda os seus cUmprimen. mos ja foram denotadoß, tudo
'

JOSÉ NARLOCH . Presidente c.eutico da Barra 'rio Rio' tos pelo grato aconteci
levando a crer que a festa de .

OCT CI 10
to inauguração estará cercada de

A L P. RAMOS - Sear. Geral Cerro e 'à sua; digna mento. retumbante êxito.

i

í

Mani
Os vereadores e suplen- Kruel, Comándante do 20

tes de vereadores à Câ Exército' e aos Governa
mara Municipal de leregué dores Carlos Lacerda, do
do Sul, rendo em vista o Estado da Guanabara, Ma,
recesso do Legislativo lo- galhã'es Pinto, do Estado
cal, que em ·nenhum mo- de Mtnes Gerais, Adernar
mento dos históricos acon- de Barros, do Estado de

t�ciment?s entre os últimos São Paulo, Ney Braga, do
.dtas de . março e os pr.» Estado do Paraná e lido
meiros de abril se reuniu Meneghetri, do Estado do
pare tomar conhecimento Rio Grande do Sul, afim
da graviäade des horas de congratular-se com os

presentes, impedindo assim ilustres homens públicos
. a livre manifestação dos pela restauração da derno-
verdadeiros democratas cracla plena em nosso

\ que habitem o munterpro país.
e, considerando ainda que' Os' homens públicos de
o Legtslatlvo Munterpel Jaraguá do öul, subscrita
irá reunlr-se somente no rarn . oficios concebidos
próximo mês de maio, em nos seguintes têrmos:
reunião' realizada no dia
5 do corrente, deliberaram Excelentíssimo Senhor:

dirigir-se ao Gal'. Arneurt Nêste momenro-htstõrtco

A

Angelo
Moretti

,LOIJY
Trapp
GneipelA localidade de Reter-

eida acaba de perder um Repercutiu dolorosa
de seus baluartes. Em mente no seio da familia
data de 26 de março de de Guaramirim, o infausto
1964, pelas 17,30' horas passamento da Senhora
(5 a-feira Santa) deixou Lony Trapp Gneipel, es
esta vida terrena, depois põsa do industrial Paulo
de cumprir em meio de Roberto Gneipel, ocorri
numerosa familia a idade do nas primeiras horas
de 77 ános, 8 mêses e do domingo último. Casal
10 dias.' Benquisto por por demais conhecido,
tôda uma população, o pois que descendem de
"nono" como carinhosa': dois troncos familiares
mente lhe chamavam 06 dos mais conceituàdos
nétinhos éra tõda brasi- nQ Distrito Schroeder, a

lidade, embora nascesse noticia. desde logo, cor
na sonora !taU,a, num, dia reu celere para alcançar
14 de Jul�o de 18�6. 'Aos os Municipiós vizinhos.
2 anos de Idade �elO com Durante tôdo o dia veri
seus, �is parll o Brasil

I
ficou-se verdadeira ro

e, ao compJetar 24 anos maria t·l o número de
casou-se � com d,. Maria pe'ssô�s que foram levar
Demarchl, de cUJo con-I à ilustre morta as suas
sórcio nasceram 11 filbos. homenagens. Na manhã

�mando, como amou ?om seguinte, pe�rante incal
todo o fervor, as rICas culável multidão verifi-

. ,

terras que margelam o cou-se ,o seu enterra-
rio Itapocú, ali permane- mento,' no Cemitério da
ceu por 75 anos, cum· lo c a U d a d e tendo o

prindo c0!D o� seus Ade- esquife sido' carregado
ve�es dt;. cldad�o, eAsposo, pelos operários da firma,
paI, avo e blsavo Era numa derradeira home
um dos e�tusiastas pela, nagem. à extinta.
política e foi aJmigo . ' '.

incondicional do finado "CorreIQ do Povo", pe
Artur Müller. O seu en- zaroso, apresenta as suas

terramento 'deu·se na con.dolêncil\s à família

Sexta Feirli Santa, no enlutada.

Cemitério Santo Antonio,
�

. de Retorcidai
O ilustre'falecido deixa

48 .netos e 5 bisnetos,
além dos filbos Alberto,
Älzir'a, Hilário, a religiosa
Irhiã Mária SteIa, Arlindo.
;A:q�lia, Otili.!', Amélia e

,l�erDltnio. Dois filhos já
fah'ceram, de, nomes

Y\ergilio ·e Osório.
â'f a n rl e. acompanha

,Jmento, ,teve, o extinto

Aógélo 'Moretti.

'União DePlocrática Nacional
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

Edital de Convocação

"'���
Cure, seus' males '4 poupe seu

, bolT' dinbeiro comprando )1

'� J i FARMA.(iIA NOVA
,1\ -

Ie ROBERTO M, BORST
, "

d que dispõe' oe maior sprtlmen.-
t,O Ol.l pt lI�a e oferece seus artl·

i-!O� à preços vantajqsoll .

Rua Mal. Deodoro 3." ' "äÍ'agiJa
����

.

'.

.

Impresso na:

ôchmöckel, Victor Bauer,
Alberto Maretti, Hans Ger
hard Meyer, Francisco
Modrock, José Narloch,
Pedro Fagundes e Ocrací
lio Pedro Ramos.

Idêntica mensagem foi
enviada ao Gal. Amauri
Kruel, Comandante do II
Exército.

Agência dos Correios e Telégrafos

Da cidade de Rio
Negro, no vizinho Estado
do Paraná, vem-DÓS a

agradavel noticia do
nascimento de uma ro

busta garota, filba do
distinto cas&.l João To
más Martins e Yalva
Maria

..
Tereza Fischer

Martins, nascida às 20
horas do dia 2 de Abril
de 1964, no Hospital e

Mater!lidade de R i o
Negro.

e adElda., apresenta
mos os n08SOS cumpri
mentos pelo nascimento
da Janice e que, cres

cendo como vai crescer
perante aos olhos hon
dosos dos papais, seja
motivo de eterna alegria
e satisfação aos seu�

progenitores e irmãos.
Cumprimentos do "Gor
reio do Povo", e dQ
pessoal da casa.

•

Os avós da menina,
qpe os papais \"ão dar
o bonito nome de Denise
Fischer Martins, são, por
parte do pai, o sr. Tomás
Rodolfo Martins e Senho
ra e por p\arte da mãe,
o sr, G. Rodolfo Fischer
e Olga Mey Fischer.

César Luis SchiDebet

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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do Su , Es t '10 Je Saota
c.atanna, Brasil.

Faz sabe -

q re comparece
ram 00 cartórro exibindo os

do urnentos ex gides pela lei
atim de se habilitarem para

Osr.PauloWunderlieh;
-' Nair Airoso Les Edital n. á114, de 31/3/64

cowicz;
- Ary Buchmann ;
Bortoto Scarpin, resi

dente e� Corupá;
José Antonio, filho do

sr. José Campos nl cid;.
- a sra, Ida, esposa

do sr. Ricardo Burger ;
Faeem anos amanhã:

I
- o' sr, Norberto

Rowe, residente em Rio
Cêrro I. •

AnIversárJos

Dia 17:

Fazem anos hoje: Dia 14:

o sr. Edgar Schmidt;
- Pedro Zapella, re

sidente em Ilha da Fí-
.gueíra ;
- os jovens Ma�inho

e Maria Myrian filhos do
sr. Artur Bortolíní, resi
dente em Itapocuzinho;
- o sr. Hilário Barato,

nesta cidade,

Dia 15:
A sra. Alona, esposa

do sr, Leopoldo Bosha
mer, nesta cidade;
- o sr. Adular Henn,

residente em Estrada
Garibaldi.

A sra. Vva. Jorgetta
Matta!", nesta cidade.

Dia 16:

Brumilde Moeller Die
ner, residente em São
Bento do Sul;
- Eugênio Woll j
- Eurico, filho do sr.

Erich Harbs nesta cidade;
- Cirly Maria, filha

do sr. Augusto Gesser
residente em Concórdia:
- Hildegard Wolski;
- o jovem Moacir

Mario, filho do sr. Wal
ter Lawin residente em

Nereu Ramos.

Dia 13:

o sr. Bernardo Grubba
Junior;
- Adélia Pradi;
- Melita Fiedler;
- Marliza Therezínha

Buchmann;
,

Warildo José, filho do
sr. João WeiHer resí
dente em Garibaldi;
'- a sra, Olga, esposa

do sr. Avelino Karsten
nesta cidade;
- Rodilene Roeder,

filha de Günther e Híl- C a r los Hafermann
degar -Boeder residente Netto;
,em Corupá; ,

'

- a. sra. Rosália De,
I
_ o jovem B run o marohí, esposa do sr.

H e n n, funcionário da I Andr� Fod! residente
A Comercial nl cidade; em RIO Molh: .

Alberto Bauer S. A. • Iod. e 'Com
Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO
Pelo presente ficam convidados os Senhores

Acionistas para uma 'Assembléia Geral Ordinária,
a realizar-se à� 16 horas do dia 25 de abril de 1964,
na sede social a Av. Mal. Deodoro, 739, em Jaraguá
do Sul, afim de apreciar 8 seguinte ordem do dia:

1) - Discussão oe aprovação das contas da
diretoria;

2) Eleição do diretor-comercial;
3) - Eleição do conselho fiscal;
4) - Assuntos de interêsse da sociedade.

Acham-se à disposição dos srs. acionistas, na
sede social, os documentos s que se refere o

art. 99, do decr. 2,627,. de 26-9-40.

Assembléia G-aral Extraordinária
Ficam convidados os srs. Acionistas para uma

Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se na

sede social, à Av. Mal. Deodoro, 739, pelas 11 hs.

do dia 25 de abril de 1964, afim de deliberar sôbre
a seguinte ordem do dia:

a) - alteração dos �statutos, arts. 8 ,e 14.

Jaraguâ do Sul, 25 de março de 1964.

Ãlberto- Bauer S, A. - Indústria e Comércio
ALBERTO BAUER, Dir. Presidente

Indústrias Reunidas Jaraguá S_ A.
Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAQÃO'
'São convocados os Senhores Ae,ionistas da

Indústrias Reunidas Jaraguá S. A. para a. Assem
bléia Geral Ordiqaria, a realizar-s'e no _dIa 25 de

abril dá 1964" à's nove. horas da, manha, na se�e
social à· rua Rodolfo Hufenuessler, 715/901, .a fIrn

de deliberarem sôbre a seguinte ordem do ,dIa:

1 - Aprovação do Balanço e Contas do exer-

cício de 1963;,
.

, II - Eleição do nôvo Conse�h(j FIscal;
III - Assuntos de interêssd da Sociedade.

:NOTA: Acham·se a disposição dos Senhores
" Acionistas os doc,lmentos a que se

refere o artigo 99, d,o decreto-lei n. 2.62-7 de 26/9/40.

Jaraguá do Sul, 2 d'e abril de 1964:
,

Rodolfo F. Hufenuessler • Diretor President�
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casar se:

José Silveira e

Olga Martins Ttlles

Ele, brasllelro, 'solteiro,
operano, domiciliado' e
residente neste distrito, à
Estrada Itapocú, filho de
Francisco Silveira e de
Helena Silveira.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, à
Estrada lrapocú, filha de
Martins Tilles e de Anna
Pereira Tilles.

'

de José Tra i nort i e de L i b i a p;: ::;;;;:::;;:::::;;;;;;;:=::; .:::;:�=�;::::;:;;::::;;::::;::=:-.::::;;:;;;;;:;;::::::.:::;;:=:;;:::::;::\';

Tr�il��tg�asileira, solteira; II' JD)lo lElKtI8I ][,A\ lOfMrÁ\NN IIindustríária, domiciliada' e
�! MÉDIC". UIBUBGi,A... I',residente .neste distril6,' à II Y

IIEstrade Ribeirão Molha, II Formado pelas Faculdades M Medicina das Univer- II
filha de Martim Bankhàrdt :1;11 sid�des de Colónia (Alemanha) e POrto Alegre) 1,',11e de Carmelita Soares
Bankhardt. n CIRU'R��.N - SE!NHORAS - PARTOS, - CRIANÇAS e

I'Edital n. 5.118,ide 7/4/6411
' ,

CLINICA QERAL II
Conrado Rohweder e!l Longa prauea em Hospitals EDro.�n8 II

eUi Piske II Consultório e 'residência: 11
Ele, brasiieiro, solteiro, a Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 'Ilavrador, domiciliado e II I

I" CONSULTAS'. III,residente neste distrito, em
P IIRio da Luz, filho de Arthur ii Pela manhã: das 8 1/2 ás 11, horas ii

Rohweder e' de Edwig II Pela tarde: das 14 1/2 'ás 17 1/2 horas liRohwedei. II "

Ela, brasileira, solteira, ii Atende chamados tambem à Noite II
doméstica, domiciliada e �::::::::::::,:===:::=::::::=::::::=:::===::::::===:::::::::;;:===:::==::J)residente neste distrito, em

Rio da Luz, filha de Fre
derico Piske e de Gerrru
des Glasenepp Piske.

Edital n. 5.119, de 114/64
José Teixeirp dos Santos

e Guílherrntne Santos

Ele, brasileiro, solrelro,
operano, domícllledo e

residente neste dísjruo, em

Itapocusinho, filho de José
Teixeira dos Santos e de
Maria Pilar de Lima.
Ela, brasileira, solteira,

domésnce, domiciliada e

residente nesre distrito, em

ltapocusínho, filha de João
Pereira dos Santos e de
Roza Maria .de Oliveira.

Edital n. 5.720, de &{4/64
João Zimmermann e

Julia Pellense

Ele, 'brasileiro, solteiro,
lavrador, 'domiciliado e

residente nesre distrilo, em

Ilha da Figueira, filho de
Pedro Zimmermann Junior
e de Filomena Hoffmann.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, em

Ilha da Figueire, filha de
João Mathías Pellense e

d� Maria Pellense.

Edital n. 5.115, de 2/4/64
Heinzi Gnewuch e

Traudi Hackbarth

Ele, brasllelro. solteiro,
lavrador, domiciliado e re

sldente neste distrilo, em

ltepocusinho, filho de Leo
poldo Gnewuch e de Olga
Merquardr Gnewuch.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente Deste distrito, em

lrepocustnho, filha de Ri
cardo Hackbarth e de Alma
Dencker.

Lo nara que chegue ao co

IJb cim DtO ce Iodos, mandei
cassar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dU! ante l'i dias. 51

alguem souber de algum 1m

peclimento acuse-o para o·

tins legais.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Olicial

Edital !l. ó.7l6, de 3/4/64
Alfredo Lennert e

Maria Leithold

Ele, bresile ,solteiro,
lavrador, domiciliado e re

sidente nesre distrito, em

Jtlraguci-Alto, filho de José
Lennert e de Maria WeiJler
Lennert.
Ela, brasileira, solteira,

doméstíce, domiciliada e

rt idenre neste istrito. em

lereguä-Alro, ha de Gon
lieb Leithold e de Maria
Burger Leithold.

Dr . Francisco Antonio Piccione
:MI:�D 1[C o --- C.H..JH:. 1.'Z

Cirurgia e Clínica de Adultos e Oriauças
Partos - Doenças de Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - CORUPÁ

Edital n, 5.711, de 7/4/64
José Trainotti e

AnHa Bankhardt

Ele, brasileiro, 80lteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distriro, à
Estrada Vila Nova, filho

"

Residência: Dr. Nereu Ramos, (19
coR 1[JPA - SAN7A CAlrAH.1:NA

f&r;rm;U·�·r·i��
g CIRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BILIA· :1
g RES, INTESTINOS - Cirurgia de Senhoras �J

{j Diagnóstico Precoce do CAncer nas Senhoras

�.1Comunica aos seus dientes que atenJerá no seu

It� novo consultório à Rua Artltur Müller n' 160 �
1: (AO LADO DO NOVO HOTEL) ,:

� Das 9-12 e das 15-18 horas - FONE, 384 �
: ••• er! -ee -,r-: •••.•• ,:' .•.•..•.•4�: e :" •• �•••••• r····· ·.·.,:·.··.··.··�··:·:·,,:}r·.·····.·�

Apotheke "ScbuI z"
JARAGUA DO §UL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

Das Symbol d�r Rechtscfi�ffenheif, des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

am besten zu den ge,ringstev. Preisen bedient. .'

Ven�de-se

Dr. ReinoldoM�
II ADVOGADO II i

Escritório ao lado da Prefeitura

JARAGUÁ DO SUL

FOTO PIAZERA
DE!PRONTB Á PRepelTuRA - JARAOUÁ DO SUL

fotografias em Geral - fotocopias de Documeutbs -

filmes e Material foto - Aparelhos e Acessórios

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



s. A. In�úgtril �e CHICH�OS fi O s c � I r iii Õ OS S. ß.,Demonstração' da Conta de Lucros e Perdas

R 1 töri d D' t
. em 31 de 'dezembro de 1963

e a 1;'10 a . Ire orla

DÉBITO

Não Exigivel
31.480.000,00 / Capital Matriz

40.000,00
.

Capital Filial 1
13.513.946,6045053.946.60 Capital Filial 2

155 168 588 50 Fundo de Reserva Legal
Fundo de Reserva Especial
Fundo PI Depreciações
Fundo P/ Devedores Duv.
Fundo Pj Aumento de
Capital \

Exigivel
Bancos C/ Garantidas

Banco In-o .

Banco Nacional do Comércio
Empréstimos Indllstrials

Banco do Brasil S/A
C/C Diretores

Walter J. F. Gosch
Walter E W. Gosch
C/C Representantes
O/O Diversos

C Transitórias
Fornecedores
Operários
Trtulos a Pagar

Contas de CompeDsação
Oanção da Diretoria
Oaução dos' Representantes

CORREIO· DO POVO

In ústria ,Reunidas
RELATORIO DA DIRETO�IA

Senhores Acionistas:. ' I

Em conlormídéde com os 'dtsposltívos legais e

estatutários, lemos o prazer de submeter à sua apre
ciação e deliberação o nosso Balenço Geral, encer
rado em 31 de Dezembro de 1963, acompanhedo da
Demonstração da Conte "Lucros e Perdas" e do
"Parecer do Conselho Fiscal".

Os algarismos constantes dos mencionados
documentos evidenciam os resultados obtidos no
exercfcio de 1963 e a struaçäo exala em que se

encontra a Sociedade, possuindo esslrn, os Senhores
'Acionistas ·todos os dados necessários pare julgarem
?s atos da Direrorte que,' mesmo assim, 'permanece
a sua dispostçêo -para quaisquer esclerecímenros que
acharem neéessários.

.

Lembramos ainda que deve ser eleito o nôvo
Conselho Fiscal e seus suplentes pera o exercício
de 1964. .

Iaregué do Sul, em 7 de janeiro de 1964.

Dietrich H. W. Hufenuessler, Dir. Presidente

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE
DEZEMBRO DE 1963

ATIVO
Fixo

Imóveis e Redvaliação 16.706.630,70
Máquinas e histalações 10.317.8ã3,20
Móveis, Utensilios, Oficina,
Laboratório e Anal. ·2.177.122,30
Veículos 10.369.778,90
Tratores L745400.0041.516.765,10

Realizável
Mercad. e Meterlas Primas 21.241.680,50
Almox rifado 570 110,00
Seguros a Vencer 310700,90
Titulas a Receber 57,035.205,70
Devedores em C/ Correntes 5.817.H14,50 62.973.509,60

Disponlvel
Caixa
Bancos

COlltas de Compensação
Contratos de Seguro
Ações Caucionadas
Bancos CI Caução

773.302.60
3.071.064.40 384,4.367,00

31.480.000,00
40000,00

15.513.946,6045.033.94660
153.168.'588.30

PA.SSI O
Ião EXiglvel

Capital em Ações 35.000000,00
Fundo de Reserva Legal 2054.981,60
Fundo de Reserva Especial 3334.636,80
Fundo de Depreciações 12.033.190,50
Fundo p/ Deved. Duvjdosos 3.703.320,3056.126.129,20

EXiglvel
Credores em C/Correntes 40.544,171,80
Letras Descontadas 7.435.662,10
Dividendos .N." 20, Dividen-
dos oão Procurados e Pe�
centagens

Conlas de Compensação
Valores Segurados
Caução da Díretoria
Título Ceuctonâdos

4.028.678.6052.008.512,50

Jaraguá do Sul, em 31 de dezembro de 1963.

Dietrtch H. W. Hulenuessler, diretor presidenre
Rodolfo F. Hufenuessler, diretor gereute
Htlde Huíenuessler; diretor comercial

guarda-livros CRCSC533

DEMONSTRAÇÃO DA· CONTA "LUCROS E
PERDAS" EM 31 DE DEZEMBRO DE 1963

Crédito
De mercadorias
De Diversas Rendas

84.761 300,20
1305.807,00

Débito ,

A Despesas de Fabricação �6 252.474,40
A Despesas de Adrntnístre- .

tração e Vendas
.

1'3.711.412.60
A Impostos e Taxas 18544727.20
A -Seguros 6õ8 127,50
A Fundo de Depreciação 2.378.9:35,40
A F.un,po pera Devederes

Duvidosos
.

1.741.130,10
A FJJndo de Reserva Legal;

Reserva Especial e Divi
dendo N.o ..�O

.

2.800000,00.
86067.107.2086067. t 07,20

Jaraguá do �ul, erri 31 de dezembro de 1963.

DietrIch H. W. Hufenuessler. diretor presidente'
Rodolfo. r H,ufenuessler, diretor gerente
Hilde Hufenuesslel1, diretor comerçial .

•.

guarda-livrosCRCSC 533

PARECER A;)O CONSELHO FiSCAL
Os ttj.fríS-assinados membros do Conselho Fiscal

da firma Indústrias Reu�içias Jataguá S.A, depoiS de
terem lido' e examina,do. minúciosamente o Balanço
Geral, encerrado em 51 d� dezembro de 1963, a De

mon�trélçãp da CO,nta: �ILucros e Perdas'�. o Relittório
da DLetoril1, .05 Myros ':�e .Contabilidade, Regislros

,
' • I.,

Fundo para Devedores Duvidosos, Juros Auferidos,
Descontos Auferidos Outros Resultados, Vendas,
Vendas Filial 1, Vendas Filial 2, Mercadoria Trans- ,

773360 ferida para Filiais, Invsntãrlos, Inventârios FIlial I,9.34· ,

I Inventários Filial 2. Cr $ 113833573.10

,

SABADO. DIA' 11"4-1964

Senhores Acionistas:
Atendendo às determinações legais, e ao esta

helecido nos estatutos sociais, vimos apresentar·les
à seguir o Balanço Geral, demonstração da conta
de "lucros e perdas, e, o Parecer do Conselho
Fiscal.

.

O Balanço e a conta de Lucros e Perdas de
monatrum a situação. desta Sociedade, e para quais
quer esclarecimentos que os senhores acionistas
julgarem convenientes, serão prestados no escrit6rio
de nossa Sociedade, onde a Diretoria se encontra
à disposição dos senhores acionistas.

. Jaraguä do Sul, 09 de Janeiro de 1964.
Walter J. F. Gosoh, Dir. Comercial
Walter E. W. Gosch, Dir. Técnico

BALANÇO GERAL encerrado em 31 de
Dezembro de 1963

AT VO
Imobilizado

Im6veis e Benfeitorias
. 637.667,60

Imo: e Bení, cl Reavaliação 1.036.842,00 1.674.509,60
Eslavel

M õveis e Utensilios
M6veis e Utensilios Filial 1
M6veis e Uteneilios Filial 2
Máquinas e Acess6rios
Utenailiôs Diver-sos
Veículos e Semoventes
Marcas e Patentes

Participações
Partic.pações (Banco Catarinense)

Realizavel
Inventärios 9.765.864,50
Inventários Filial 1 3228.799,40
Inventários Filial 2 2.649.412.50
Contas Oorrentes (Saldo De
vedor
CIO Representantes
Empréstimo Lei 1474/51
Dep6sitos Fiscais
Reaparelhamento Econômico

Devedores por 1IIalos
Titulas em Oarteira (11) 381.11 O
Titulas em Cobrança (42) 4.539027,00
Titulas em Caução (40) 4744402.0025.781.027,00

Yalores Transllórios
Segures - Prêmios Suspensos 21.923,00

Disponivel
Caixa Matriz 1.643587,00
Banco do Brasil O/ Depõsitos 51465590
Banco do Brasil CI Emprés. 850.00
Banco Nac CI Disposição 435.448,60
Banco Com. do Paraná S/A 1.207075.90 4.650.767,40

Contas de Compensação
Ações em Caução

990205,30
56803,30
259775.10

6346.713.30
1.686 736.60

1.100.00
6.400,00

5.000,00

276,00
9.981,90

456.148,70
2000,00
4.000,00

21.923,00

PASSI o

38000.00
41518060.60

11.10000@,00
50.000.00
50.000,00
517254,60

1.690818,90
2.865549,20

,

966.454,40

2.975.925.00 20.216002,10

438.862,00
918.193,10

2.500.000,00

1012252,50
1.214425.90
381.928.20

5052.947,20

Página 3

Compras, Compras Filial 1, Oompras Filial 2, Mer
cadoria Transferida da Matriz, Mercadoria Trans"
ferida. de Filiais, Impôsto de Consumo, Impôsto
Mercantil, Frétes e Carretos, Fôrça e Luz, Salários
e Ordenados, Seguros Acidentes de Trabalho, Ou
tras Despesas de Fabricação Oomíssõee Dispendidas,
Impõsto Mercantil Filial 1, Ordenados Filial I.
Alugueis Filial 1, Luz e Telefona, Seguros Filial I,
Outras Despêsas Filial 1, Previdência Social Filial 1,
Impostos Filial 1, Imposto Mercantil Filial 2, Orde
nados Filial 2, Alugueis Filial 2. Luz e Telefone,
Seguros Filial 2, Outras Despesas Filial 2, Previ
dencia Social FiFal 2, Impostos Filial 2, Honorários
Administração, •

Honorários OouselhoPiscal, Ordenados Funcionários
Previdência Social Seguros, Material de Expediente,
Publicidade, Conservação e Limpeza. Substituições
e Consertos, Impostos e Taxas, Telefones Selos e

Telegramas, Despesas Bancârias, Donativos, Outras.
Despesas de Administração, Salário Família, Juros
Dispendidos, Descontos Dispendidos, Fundo para
Devedores Duvidosos, Fundo de Reserva Legal,
Fundo de Reserva Especial, Fundo para Aumento
de Capital.

.

flr$ 113 i33.573. 1()

CRtDITO

Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 1963.

Eugênid Vitor Schmöckel - Oontador ORC - SO
1605 - DEC. 51.083 Escritório SO 0048

Parecer do Conselho Fiscal

Os abaixo assinados, membros efetivos do
Conselho Fiscal da Sociedade Anônima "INDÚS
TRIA DE OALÇADOS GOSCH IRMÃOS S. A."
tenào examinado devidamente o Balanço Geral,
demonetração da Conta de Lucros e Perdas, Rela
t6rio da Diretoria e demais contas referentes ao

exercício de 1963, encontrando tudo em perfeita
ordem, m�9ifestam favorávelmente ao critério ado
tado, pdr entender�m que o mesmo consulta os

int eesaes sociais.
E, consequentemente, êste conselho é de pa

recer que as contas e documentos apreciados sejam
aprovados pela Assembléia Geral Ordinária dos
nhores a

.

onistas.

Jaraguâ do Sul, 09 de Janeiro de 1963,
Ingo Spliter
Edmundo Spliter
Maria Joesting

VENDE-SE
Uma propriedade com 1.200 morgos - terras

.

apropriadas pera o plantío do arroz - contendo
o seguinte:
Um bananal com 10.000 pés produzíveis.
50 margas de arrozeira plantada.
10 mil rnetros de valas pare arrozeiras.
Llrna estrada construtda dentro do terreno{2.500mts)
250 pés de árvores frutíferas enxertadas.
1 casas de madeire.

.

3 pasto cercado com arame.

12 mil pés de aipim.
1 Batedeira n.O 3 - com rnoror - ótimo estado.
1 Carroça - etc. ele. etc,
Melhores informações com. Vitor Zimmermann,

II nas �0JAS OOUAT - :iIlal Jaraguá �o Sul I
r?::: :::.-::;:::: :::::::::::: ::::::::::::=:::::: :::::::::::: :::::::::::: ::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::..:::�
ii DR" WALDEMIRO' MAZURECHEN II
H M"É o I c o !!
n jiii Rua Presidente Epttéclo Pessôa N°. 704 ii

20.000.00 !I (antiga. residência de Emanuel Ehlers) ii
18.000,00 38000,00 ·11. Clinica geral médico - Cirurgia de adultos 3 II

41.51896060 II crianças Partos - Diathermia· Ondas curtas e ii
!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!! !! II
, ii Ultrd curtas .. Inout01ermia Bisturi-elétrico Elec li

Industria de Calçados' GDsch Irmäo� S.A. ii tro cauterização - Raios Infra vermelhos e azu·is. li
EUDe�i�t;II�r l�h�ö��'\ DJ�nt�:�e���1 SC �\:::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::=:::�::::::::::::::::::::.::::::=::'::::==::::::==:::!)
1605 OEC. 51083 Escritório SC 0048

•..;.::::::::::::::==:::::::::::;:"'.:::::::::::::::::::'=:::::::::::::::::::::=:::::::::.-::::::::=:::::::�

. ,

- ii lI)) r o

.

G TITI fi � � G al § � Iln � II
e demaIs documentos cor11provdntes, referentes ao ii � ii
mencionado exercício financeiro, certificaram-se da ii H
exatidão e perfeila ordem, motivo, porque os reco- H Cirgrgião � Dentista ii
menda à aprovação dõ Assembléia Geral Ordinária ii CLíNICA

.

- PRÓTESE - OIRURGIA II
Jaraguá do Sul, em 7 de fjaneiro de 1964. ii ii

:1
, II

EUGENIO 'jUERGENS li Aw. Marechal Deodoro, 587 - JAR�OUA DO SUL !!
VIRGIUO RUBINI' ii. Defronte a Igl'eja Matriz' Ii
O 05VALDO HEUSI 'Z":::::::::::::::::::::==::::::::::::::::::r.;:::::::::::;::=::::::::::::::::::::::::::::::;;.:".::: ::::::::::::::J�

.

5.513781,10
1.334201,40
2 898 367.2021.264.958,50
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t Agradecimento.
.

A familia de

Lony Trapp Gneipel,
vem de comunicar o seu passa-

. mento, ocorrido às 5 horas do día 5 de abril

I de '19t?4, em Estrada Sehroeder, Municipio
de 'Guaramírím. .'. .

. Por intermédio desta Iôlna deseja agra
decer a tôdos os parentes, amigos e conhe- '

cidos o acompanhamento do féretro até a

última morada, que enviaram flôres, corôas,
cartões e telegramas e a tôdas as bondosas

.

pessôas que auxiliaram a Iamílía durante o

dificil transe. '

Em especial deseja agradecer aos Pas
tores Elbert Schelp, de Estnada Schroeder
e Wa'lter Dreyer, de Jaraguá 84, pelas pala
vras de Fé" Cristã, aos operários da firma
que conduziram o esquife até o Campo Santo
local, aos Rev. Irmãos 'Maristas e alunos di)
Colégio São Luís pelo confôrto moral, ao

sr. Eugênio Vitor Schmöckel pelas palavras
amigas' proferidas à beira do túmulo e 80S

componentes do Côro da Igreja Evangélica,
pelos belos cânticos religiosos.

Convidam, outrossim, amigos e parentes
para 'o culto In Memoriam a ser celebrado
na Igneja Evangélica Lutherana, Cristo de
Estrada Schroeder II, no dia 3 de Maio de
1964, às 9 horas.

Estrada Schroeder II, Abril de 1964.

PAULO ROBERTO GNEIPEL
Os filhos: Iracy Jalíta Gneipel

Palmiro Roberto Gneipel
Eodete Lenice Gneípel

t Todes und
Danksagungsanzeige
Allen Verwandten, Freuden emd Be

kannten teilen wir hierdurch mit, dass die
geliebte Gattin und unsere liebe Mutter

Lony Trapp Gneipel,
am 5. April 1964, um 5 Uhr, ploetz

lieh entschlafen ist, im Alter von 35 Jahren.

An dieser Stelle danken wir allen die
der lieben Verstorbenen das .Ietzte Geleit
gaben, Blumen und Kränze sandten, Karten
und Telegramme schickten, nebst die uns

in der schweren Stunde beistanden.

Besonders danken wir 'Herrn Pastor
Elbert Schelp. aus Schroederstrasse und
Herrn Pastor Walter Dreyer, aus Jaraguá 84,
die trostreichen Worte am Sarge und am

Grabe, den Arbeitern des Betrib's die den

Sarg zur Ruhestätte trugen, der Maristen
Brüdern, und Schlülern des Colégio São Luis,
aus Jaraguá do Sul, den Trost, Herrn Eugê
nio Vitor Schmöckel, für das Freundeswort
am Grabe und den Evangelischen. Kirchen·
chor für die schönen Lieder.

Danksagung findet am 3. Mai 1964, 9 Uhr'
in der Evangelisch Lutherische Cristo Kirche,

. in Estrada Schroeder II statt.

Estrbda Schroeder II, April. 1964.
PAULO ROBERTO GNEIPEL

Die Kinder: Iracy JaUta Gneipel
palmiro Roberto Gneipel
Bodete' Lenice Gneipel

"

Ir
I

..

�egistr,o' e'VI filho de Antonio Vailatti
e d e EH Vaíla ttl,

Áurea Müller Grubb», Oficial Ela, brasileira, solteira,
do Kegi,tlo Civil do 10 Dis- do�éstica, domicili!lda e

trito lia Comarca de ]arag'lá resldente nesta Cidade.
do Su, EstldO Je Santa filha de Vitorio,P�drelli

v.atanna, Brasil. e de Paula Pedrelh
Faz sabe q Ie C'o.m,parece- Edital n. 5.712, de 31 364.
ram no cartório ,exlbmdo o� Roland Peter e

d� urnentos ex �',düs pela It,! Wally Bolduan
anrn de se habilitarem para Ele, brasileiro, solteiro,

casar se: lavrador, domíeilíado e

residente neste distrito,
em Rio Cêrro, filho de

Gerplano Peter e de Her
ta Peter,
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste' distrito,
em Rio Cêrro, filha de
Augusto Boíduan e de
Heuwíg Zastrow Bol
duan.

Edital n. f1.707, de 24 3-64 .

Berto Ebert e Elmira
, Gumz

Ele, brasileiro, soltei
ro, contador, domiciliado
e residente em Iúdaíal,
filho de Guenter Ricardo
Ebert e de Lilly Ebert.
Ela, brasileira, soltel

ra, comerciária, domici
liada e residente neste
distrito, em Rio da Luz, Edital n. 5.713, de 31 3-64.
filha de Albrecht Gumz Adolpho Osvaldo Saade
e de Alsíra Gumz. e Mercedes Silva

Ele, brasileiro, solteiro,
comerciário, domiciliado
e residente nesta cidade,
filho de Theodoro Saade
e de Luíza Saade.
Ela, brasileira, solteira,

bancária, domiciliada e

residente nesta cidade,
filha de Innocencio Silva
e de Josefa Silva.

Edital n. 5.708, de 24 364
Lauro Baumgartel A El

vira Gruerzmacher
Ele, brasileiro, solteiro,

operário domiciliado e

residente neste distrito,

I em Rio Cêrro, filho de
Alfredo Baumgartel e de
EcHt Flór Baumgartel.
Ela, brasileira, soltei-

ra, doméstica, domicilia
da e residente neste dis
trito, em Rio Cêrro, fi
lha de Emílio Carlos Au-
gusto Gruetz acher e de
Lili Hass Gr tzmacher.

Edital n. 5.709, de 253-64.
.Oíroldo Píccolí e Bea
triz Bernardete Piccoli
Ele, brasileiro, solteiro,

torneiro, domiciliado e

residente neste distrito,
à Estrada Ita ocú, filho
de Walter Piccoli e de
Erna Píccolí.
Ela, brasileira, solteira,

industriária, domiciliada
e residente neste distri
to, à Estrada Jaraguá-Es.
querdo, filha de Querino
Píccolí e de Paulína De
mathe Piccolí.

Edital n, 5.710, de 31-3·64.
Arildo Giese e

Eli Volkmann

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
em Rii) Cêrro, filho de
Guilherme Giese e de

, Ana Eichstädt Giese.
Ela, brasileira, fwlteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito,
em Rio da'Luz, fUha de
Guilherme Volkmann e

de PauHoa Glasenapp
Volkmann.

Edital n: 5.711, de 31-3 64.
Antônio Elias Vailatti e

Ilda Pedrelli
Ele, brasileiro, solteiro,

comerciário, domiciliado
e residente nesta cidade
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ASßembléia Geral Ordinärja
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidado" os SrA. acionistas a eompa-
---__�----------....;._---,;;----------------....;:::.....--.:.;- recerem a Assembléia G�ral Órdinãría, a realizar-

IARAOUA ()9 SUL (SANTA CATARI�A) .;_ SÁBADO, ,11 OB ABRIL OB 1964 -" N.O 2'274 se no dia 29 do ab-il de 1964, às 16 horas, na sede
--�-�_!!!!!'"--'!!!!!'!!!!!'!!!'''!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!��!!!!'!!!!!��!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!�!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!��!!!!!l!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!�!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!�'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!! da Socíed ãde à 'Rua Cal. Procopio Gomes de Olí

veira, 285, afim de deliber-arem sõbre a seguinte
. ORDEM DO DIA:

A) Aprovação do Balanço e contas do exerci
cio de 1963.

B) EléiQão dos novos membros do -Oonsêlho
Fiscal.

C) Assuntos Gerais.

Jaraguá do Sul, 24 de março de 1964.

G. A. Marqoardl - Dir. Presidente
Aeham-se à disposição dos Srs, Acionistas, os

documentos de que trata o Art. 99 do Decreto-Lei
2627, de 26/d/�O.

REVOLUÇÃO �O BRASIL ElVl, MÁQUINAS DE LA,VÀ,R �OUPA .. BREVEMENTE TEREMOS
,

' -

R·" S B�. p.,
.

qué lava mais rápido, com menos sabão, �m 'menos tempo e melhor. ,Pat'eflteada.

Inform�ções: Av. Getúlio Vargas, ,'25', ém Jaraguá do Sul
IIL�"������-�-�������i������-

Atenção l Atenção 1
. I

Proteja-se em tempo eontra o rigoroso
inverno que se aproxima, visitando o

Magazine' Climax,
em breve funcionando na ex-Loja Calçados
Gosch (Edificio Hertel), tôdos os artigos de lã
(garantido 100% lã) da FÁBRICA DIRETA-

, MENTE ao CONSUMIDOR.

Achtung!, Achtung!
Schützt euch' zeitig gegen den kommen-,

den strengen Winter und besucht das

Magazine Climax,
von der Fabrik DIRECKT an den VER�
BRAUCHER - Wollsachen aller .Art (100%
Wolle) usw. in kürze Gebäude Hertel (ex
Loja Calçados Gosch.

t. para que -r=s ue ao eo

nhecirnento de todos, mande
cassar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dui ante I \ dias. SI
liguem souber de algum im,

pedirnento acuse-o para O�
fins legais.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Oticial

Contráto de Casamento

PEÇAM CATALOGO

ILUST�ADO
L-eopoldo Seidel
- CORUPA' -

c::::::::o�_"::::::::;::,c::::::::oc::::::::o

Em data de 29 de março
de 1964, contrataram ca

samento os jovens Maris
tela, filha 'encantadora do
distinto casal Virgilio

------ Pico1li e Guido, cirurgião
Snr. C.omereiante e

dentista estabelecido n/
praça e filho do casal

ladustnal: A Asso- Germano Gascho, índus-
oraçao Comercial e trial estabelecido na 10-
Industrial de Jara- calídade de Itapocuzínho.
guá do Sul é teu 'Aos distintos noivos,
órgão de c I ass e. pedimos juntar as nossas

Inscreva-te c o m o felicitações às muitas que
associado para a vem recebendo, solíci-
defesa de -teus in- tando estender os eum-

teresses. primentos aos distintos
pais.

MUDAS
Frutíferas e Ornamentais

Laranjeiras, Peoegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias, Coní
feras, Palmeiras, etc., etc.

EiE!S!' �!liI&!!EiE::===: H .1 !;_:�!�e_:! ;� i::!���:a-.!!I
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Com escritório nésta cidade à Av. Marechal Deodoro
I, da Fonseca nO. 122, para, melhor servir seus clientes;

III mantêm est.reito intercâmbio ]'udiciário com os ex·Escritórios I
II de Advogacia DR. HER9ILIO ALEXANDRE' DA LUZ, I
m . com séde em Joinvi�le e São Francisco do Sul; está

-

em I
III condições de, também, aceitar. causas para aquelas Co- -I
li :ar�as:: s�: !��::�.s �Inu: p:::�s :onl�titl�in:! !�I

no Brasi
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