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Recebemos da Philips das citadas em seu artigo, reclmenros bem como a necedora, teve um grande vê as coisas à sua maneira.do Brasil .;_ Grupo Coo. temos o segulnre resultado: ajuda neceesérte. Não pro- mérito: ser franca. A Iran- Por isso lutamos por umamercial, de Curitiba, a ML 260W - Lumens/watt curamos viver a custa da quese de dizer que "pro- m e I h o r I a generalizada,seguinte carta: "Servimo- 6.600, durabilidade I horas ignorancla. Temos em cura vender ao ínreressado dentro da maior modéstia.
nos da presente para acu- 3,000 : HPL 400W - Lu- nossa linha a luminária as melhores e mais ade- Não cremos, também,ser o recebimento do n,« mensjwau 20.600 - durebl- usada em Joinville (ecre- quadas luminárias, de acDrdo tenha o "habilidoso ven-
2.316, dêsse conceituado bílldedejhores 9.000. Com ditamos que alguém tenha com as posslblll�adesdomesmD." dedor" querido chamar de
orgão nottctoso, datado referência ao prêço pago copiado o formato) a qual Nada mais sensero. A iluminação para "postosde 2Q. fevereiro p.p. - Ao pela Prefeitura, foi motivo recomendamos para uso Philips ignora nOBSOS pro de gazolína" a que está
lermos o mesmo, chamou- de assombro para nós o em postos de gazolina. blemas e por isso arguo sendo instalada em Gua
DOS a atenção o artigo montante que V.Sas. íníor- Porém, eRteticamente íelen- menta. Muito certo. ramirim, cidade que serviuinserido sob o tópico "Car- maram ao público, num do, Dão existe termo de Longe de ofender a de fundo pera o comentá
tas e Consultas", aonde o valôr estimado entre 40 e comparação, Isto no sen- emprêsa vendedora dos rio e que, ao que sabemos,redator procura esclarecer 60 mil cruzelros, uma vez tido de além da iluminação materiais, que entra gra· foi material fornecido pela
a opinião pública a -res- que o prêço real foi de 16

I
dar à cidade um meio de ruuernerue ne "estória" da Celesc.

peito da nove Iluminação mil cruzeiros. No tocante embelezamento. Assim, o iluminação, deviam os E depols tem ainda curso
a mercúrio a ser introdu- ao funcionamento da HPL, nosso "habilidoso vende- responsáveis da munici a história, segundo a quelzida nessa progresetste realmente é necessário o dor", procurou fazer com palidade ponderar que não o PrefeUo está incurso em
cidade. Apesar de não uso do "choke", pois a que a Prefeitura unisse o somos tão prósperos como crime de responsabilidade,
constar no citado artigo ,lâmpada

não pode ser útil ao egredével, isto�,

11IParentamos.
Da fórma

,ferindo
(\S arts. 112 e 114

o nome de nossa organi- ligada dlretamenre à rede. luz e beleza. Era o que porque foi contratado o da Lei Orgânica dos Mu
zeçäo, vemo-nos na obri- Isto V.Sas. poderão obser- DOS cabia informar-lhes. fornecimento, vamos peno nlcípios, os quels dizem
gação de prestar algumas ver em Joinville, que pera Ao fiQalizar, queremos durar as melhores Iumlné- o seguinte: Art. t 12 -

informações a V. ôes, a cada lâmpada instalada salientar que o retro ex- rles nos postes de algumas "Nenhum contráto de em
tim de que o redator possa existe o respectivo "choke". pôsro teve como única e ruas. A maioria contiouará preirada pere execução e
ser esclarecido do que Quanto ao "Cerro velho" exclusiva finalidade o es- às e curas ou à base do serviços municipais de
venha a ser êsse tipo de que V.Sas. citam é motivo, clerectm nto da questão. "vagelume", mesmo todos valôr superlor a Cr$.
iluminação. Básicamente vamos dizer, de espanto Sem ou ro as unto pare concorrendo com a Taxe 300.000,00, poderá ser
podemos dizer que a ilu para nós, uma vez que a o momento, e à loteira de Melhoramento. Sem celebrado e, nenhuma con
minação com lâmpadas de nossa emprêse, que nasceu dlepoetção par� quaisquer entrar numa ferida, - o cessão que envolva prtví
descarga a vapor de rner- de uma lâmpada procura outros esclerectmentos que caso do esgoto fedorento légio, será outorgada,senão
cúrio, pode ser efetuada vender ao lnreressedo as por ventura se fizerem que não tem !eito de ser medleute concorrência pü
com 2 .ripos, ou seja: melhores e male adequa- necessários, somo, eren- canalizado e eem lancetar blica" e arr, 1 t4 - HA
1) ML - 2) HPL. Por das luminárias. de acôrdo ciosamente S. A. Philips outra maior, - a água concorrência será adml
suas características técní- com a poseibtlldedea do Brasil - FilialOuritiba. canalizada, que aos 89 nistrativa nos íomectmen
cas, a lâmpada H::>L leva . mesmo. Realmente, ess. losé Clemente Tesst- ecos de idàde etnde está tos, serviços e obras de
dupla VélDldt(..: {)br� o ex ste um r.j ero b ...m nert - Encarregado do por :ler instalada. De que valôr infer!or a CrS ...
ML, a saber: 1) - Maior grande de ignorantes na Depto. de Iluminação". adianta adornar a cidade 300.000,00 e superior a
número de IUIr.ens por wall; ma t é r I a de iluminação NOTA DA REDAÇAO: com um lindo diamante,

I
Cr$ 100.000,00.

2) - Maior durabilidade. pública, e é nosso dever A cartll acima, além de enquaDto ela continúa ves- Mas isso é problema
. Comparando-se as lâmpa- prestar-lhes todos os escla- Identificar a emprêsa for- rida de estopa. Cada um dos vereadores.

Fundação:
Artur Müller

o Caso. Da

Impresso na:

Socleelaele Gr�II(1I Ann/c/. Ltela.

A nossa cidade, nOB
días 1 t e 12 de março
de 1965, foi séde do 2.
Concilio da Igreja Evan
gélica Luterana, região
de Joínvílle, com a com

parência de Pastores e

Delegados das Oomuní
des de Joinville, Plrabeí
raba, Guaramtrim, Ooru
pá e São Bento do Sul.
Aoós a abertura do

Ooncílto pelo Presidente
da Região, Rev. Pastor
Karl Gehring, êste diri
giu palavras de sauda
ção ILoS visitantes, se

guindo-se a palavra elo
quente do sr. Pastor
Hendrich, de Joinville,
que apresentou brilhante
palestra sobre o tema
"A Tentação de Jesus"
(S. Lucas 4, 1/t3).
Em sequência deu-se

a leitura do Relatório do
Presidente da Begíäo
Sinodal de Joinville,
acompanhado dos co-
mentários elucidativos,
bem como do plano da
construção de amplo
edificio na vizinha cída
de de São Bento do Sul,
que deverá servir de
Centro Escolar (Sehn
lungsheim ), para cursos

rápidos de aprimoramen
to aos dirigentes dOB
Cultos Infantis e Monito
res das Juventudes.

Pelo sr. Heinzelmann,
foi lido relatório sôbre
as atividades da Igreta
de Joinville, mormente o
assunto ligado ao Colé
gio Bom Jesus, recen
temente adquirido e ago
ra, pela primeira vez,
dirigido por um Pastor
(e professor) procedente
de Säo Leopoldo-RS e,
onde por longos anos 8
Prof. Ana Maria _ Harger
exercia o magistério.
Despertou vivo inte

resse a conferência pro
duzida pelo Rev. P.
Wange, pastor norte
americano, agora a ser

viço da igreja no Brasil,
notadamente em São
Paulo e, agora tambem
em Curitiba, onde �m
assistindo 08 estudantes
nas faculdades. Versando
sôbre o tema HA Comu
nidade e sua Juventude",
conseguiu trazer . até
Jaraguá do Sul, os novos
métodos de ensino reli
gioso, através da quaI
continúa a Biblia sendo
atualizado. Uma longa
salva de palmas selou o_
magnifico trabalho apre
sentado pelo confel'en
cista..

Iluminação Pública

ImporlanleMelhoria
Em dias desta Bemana

foi a nossa aten.ção des
pertada para obras que
estavam sendo realiza
das na praça, defronte à
Pr6feitura Mun ici paI.
Seriam as obras iniciais
para receber um moder
no sistema de coleta de
correspondência. Em
contácto com o sr. Ma
noel Póvoas Filho,. DD.
Agente do DCT local,
informou-nos que as pro
vidências adotadas, fo
ram resultante, de [Jleti
culosa observação do
movimento de nossa ci
dade e que, transmitidas
as suas observações e

reinvidicações ao Diretor
Geral do DCT, em Flo
rianópolis, sr. Aluisio
Hermelindo Ribeiro, foi
incontinente atendido, de
fórma a que, dóravante
a praça, defronte à Pre·
feitura Municipal, conta

com uma moderna Caixa
Coletora de Correspon
dência, - uma das pou
cas caixas no gênero
existente no Estado, do
tado d�tôdos os dispo·
sitivos üe segurança.
Indagado do porque da

instalação da Caixa Co-
1etora na Praça Angelo
Piazera, informou que é
o local mais central den
tro da concentração de
casas comerciais e ban.
cos da cidade, economi
zando cansativas cami
nhadas até a Agência do
DCT. A nova Caixa Co
letora de Correspondên
cia recebe toda e qual
quer correspondência,
com envelopeI:'! e pacotes
do pequeno e médio porte,
desde que se enconlrem seladas.
A correspo·ndência re

gistrada Ou expressa e

os pacotes sujeitos, tam
bem, à registro, deverão

·ConsultasCartas e
SINDICALIZADO, Nesta: -- Pode V. S. infor

mar quaib são as firmas, empresas ou empregadores
do 3.0 grupo, a que se refer'e o Sindicato dos Tra
balhadores nas In4usrrias da Construção e do Mobi
liário?

RESPOSTA: _'. É claro. A ·Consolidação das
Leis Trabalhistas co'nsigna a& seguintes: Indústria da
construção civil; Olaria; Indústria de cimento, cal e

gesso; ladrilhos hidräulicos e p�od_utos de cimento;
arteféltos de cimento armado; ceramlca para constru

ção' mármores e granitos; piDturas, decorações, estu
que� e· ornatos; ma!cenaria. {T?óveis de. m.adeira)
inclusive escalas .métrlcas e OIvelS, de madeira, serra·

.

rias carpintarias e lanoarias; móveis de junco, vime

e v�ssduras, escôvéls e pinceis e cortinados e estofos.

oDCTLocal
continuar sendo levado
à Agência do DOT, na

Praça Expedicionário,
único local onde se re

gistra ou se envia COfres

pondência expressa. As
demais correspondências
podem ser postadas com
tôda a confiança na
Caixa Coletora, que es
tará em completa segu�
rança, além de seguir,
sempre, no mesmo dia,
pois, o sr. Manoel Póvoas
Filho nós assegurou que
a coleta se fará regular
mente às 17 horas (5
horas da tarde).
Recomendou-noB ainda

o Agente do DOT local
que fizAs8emos vêr aos

interessados, de que é
de toda conveniência a

colocação do remetente
na correspondência, as
sunto aliás, regulamen
tado e que, não obede
cido, por vêz9s, pode
trazer inconvenientes
aos que se correspondem.
De tôda a conveniên·

cia seria que, as casas

oomerciais, os estabele
cimentos bancários e

escritórios, adquirissem
selos para servir aos

interessados, para o que,
é intensão dêste sema
nário colaborar efici�n
temente, publicando na

próxima edição, uma ta
bela resumida, contendo
6S principais tarifas. A
zona comercial' óra be
neliciada ficaria melhor
servids, dispon.do para
os interessados de selos

mo material, o coração do
Brasil sempre se mostrará
grato.

Ao grande número
dos seus' amigos que ho
je o cumprimeptam e fes
tejam, assoçia se com

admiraQão o Correio do
Povo,'

de módo a que tôdos
fiquem perfeitamente
atendidos.
Disse-nos, egualmente,

o sr_ Manoel Póvoas Fi
lho que está empenhado
em conseguir para
Jaraguá do Sul mais tOO
caixas postais e para
ai quais já tem pedido
de cerca -de 50.

De parabens está a

cidade que tais provi
dências, que merecem
os cumprimentos ao

Agente local, sr. Manoel
Póvoas Filho e ao Dir3-
tor Regional do DCT,
sr. Aluisio Hermelindo
Ribeiro..

do correio, que poderia
ser utilizado à titulo de
gentilesa para o ramo
de comércio que ex

plora na cidade.

Tendo em vista o

crescimento da cidade e,
no objetivo de cansar
menos as pes8ôas que
precisam servir-se do
Correio e Telégrafo, vai
o sr. Manoel Póvoas Fi
lho, com a experiência
aue tem de localidades
mais desenvolvidas, e

dentro das possibilidades
do DCT, dedicar-se na

colocação de outras
caixas coletoras em
outros locais da cidade,

Aviso aos ConsumidoresJUBILEU DE OURO
Os panificadores, estabelecidos em Jaraguá

do Sul, tendo em vista .0 recente aumento da
farinha de trigo, lenha e saJário, sentem.se na

obrigação de comunicar aos distintos clientes e

consumidores, que o pão de água, o pão sovado
e a massa doce, passarão a custar Or$ 40, cada
um, a partir da próxima 2a.-Ieira, dia 22 de
março de' 1965.

de

P8�re Vicente SchmilZ SC)
O até agora Vigário

de Corupá, Pe. Vicente,
completa hoje, dia 21 de
março, os seus 60 anos

de sacerdócio. Nascido na

Alemanhd (Eifel) recebeu a

sagrada ordenação sacer

dotal, em LuxeDburgo, aos
21 de março de 1916. ----------------------

Vindo depoiS para o

Brasil, empenhou-se no

amanho das almas, em di·
versos logaresl no Sul do
País. Foi incançav�l em

promover o bem espiril.ual
do povo. Construíu igreja
e escolas, saneou finanças
e promoveu

.

o progresso.
No enlanto modest.o e co·

José Lombardi
Victor Viergutz
Alvino Otto

Antopio Jacobi
Neumann & Jacobi

-

Arthur Morrissen

medido, contentava-se com
o mínimo para sr mesmo.
Sempre amavel e sorri
dente conquistou com fa
cilidade a todos que com
êle privavam.

.

A homens como êste,
que semeiam o bem e '()

pr.ogresso espiritual e meso

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



OORREIO DO POVO

U

CORHflO DO POUO"
(fundo,ç60': firtur mülle.r - 1919)

Emprêsa Jornalistlca
ICCorrelo do Povo" Ltda.

• 1965 •

Diretor
Eugênio Vita.,. Schmöckel

ASSINA'i'URA :

f\nual •• CrS' 1.850,00
Semestral. • o CrS 950,00
AA\dso . . • CrS 40,00

-

Frutlf.ras e Ornament.,.

Laranjeiras, Peoegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Oamêlías, Oonl
feras, Palmeiras, eto., etc.

PEQAM OATALOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Se/dei
- OORUPA' -

......--..._-_._._._.._ _ ......_._-..._-_.._---_._--_._ ...=_ ...

;:...r{U--.-------- -------.----.------.... ---'1
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An/versdr/os

Fagem anos, hoie:
- Dorothea Moeler;
- Sr. Edgar Piazera,

residente em Rio do Sul,
- Sra. Cecilia Benetta,

esposa do Sr. Arno Be
netta, residente em Ca
noínhas;
- Sr. José Watzko;
- Sra. Milda F. Sehüt-

zer;
- Sra. Araci Winter

Schmidt, esposa do Sr.
Guilherme Schmidt Jnr.

Fágem anos amanhã:

Dia 22:

- Roberto Keíser, re
sidente nesta cidade;
- Rogério Loewin, re·

sidente nesta cidade.

Dia 2(1:
- Sr. Alfredo Moser,

residente em Pomerode;
Sra. Marta Pedri,

esp. do Sr. Antonio Pedri;
- SÔnia Soely Vieira,

filha do Sr. José Vieira,
residente em Joinville;
- Maria MUller. resi

dente em Vila Nova;
- Rolando Alperstaedt,

residente em Itapocust
nho;
- Hertha Marquardt,

esposa do Sr. Afonso
Marquardt, residente em
JoinviJIe.

Dia 24:

- Sr, Alberto Roessler;
- Sr. Alfredo Janssen.

Dia 25:

Dia 26:

- Sra. Paula Mey Sou· .

za, esp. do Sr. Dr. Luiz;
residente em Rio de Ja
neiro;
- Amilton Vieira, fi

lho do Sr. José Vieira,
residente em Joinville.

c. A. Baependi
Assembleia Geral Ordinária

Edital de Convocação
A Diretoria do Clube. Atlético Baependi convida

aos Srs. Associados para a Assembléia Geral Ordi
nriria que se realizará no dill 28 de março de 1965,
pelas 10 horas, nos salões da sua Sede Social, com

a s�guinte Orden do Dia,
1 - Prestação de Oontas
! - Eleição da nova Diretoria

õ - Assuntos diversos
'

Jaraguá do Sul,,22 de Fevereiro de 1965

Loreno Marcatto. Presidente./

Clube Agua Verde

I '

SABADO, DIA 20·3-1965 PAgina 2

Ião Ellgltel .

Oapital e Oorreoões Monetárias
ElIDllel

00nt88 Oorrentes 8 Luoro a DispoBiQio
da Assembléia

Conll TraDsltórla
Matriz Oontas Filiais Duas Mamas e

São Francisco do Sul
Resenal

Fundo para Devedores Duvidosos,
Fundo de Resena. Fundo de Depre
ciação e rundo Indenização Trabalhista

PeJa presente ficam con idadoi os senhores Co I de Co.pensllçio
acionistas desta sooiedade a compareoerem à Caução da Diretoria
assembléia geral ordinêria a realizar'se no dia SO
de abril de 1965, peJas 14 horas, na sede social.
a fim de d e I i b e r a r e m sôbre a seguinte:

Civil em Ilha da b'igueira,
neste distrito, filha 'de
An�nio Segundo e de
Silvana de Freitas.

.
.

Edital n. 5.902 de.11-3-66

)

Manoel F. da Costa S. A.,Comércio e Indústria'
Relatório da Diretoria

SENHORES ACIONISTAS:'
Em cumprimento às exigências legais e esta

tutárias, levamos à elevada consideração ,dos snrs .

acionistas o completo relatório das atívidadss da
soeiedade no decorrer do exercício encerrado em
31 de dezembro de 1964. acompanhado da cópia do
balanço geral, demonstração da conta Lucros e

Perdas e do parecer do conselho fiscal.
Pelo estudo dos documentos supra c i t a d o e,

poderão os snrs. acionistas se inteirarem da verda
deira situação da sociedade.

Permanecemos ao inteiro dispor dós surs.:
acionistas para os esclareoimentos que houverem
por bem solícítar.

'

Itapoeuaínho, Jaraguá do Sul, 5 de março de 1965.
Manoel F. da Oosta - Diretor Presidente
A.dolfo Bartel - Diretor Comercial

Balánço Geral" Encerrado Em 31 de
Dezembro de 1964

ATIVO
Imövel e Eslivel

Imóveis, Benfeitorias. Moveis e Uten
aílíos, Veículos, Máquinas e Motorei e

Imobilizado Contas Reavaliações
Dlsponlvel

Oaixa e Bancos
Reallzálel

Meroadorlaa, Letras a Receber, Contas
Oorrentes, Impostos, Obrigações de
Guerra, Petrobrás, Adicional lei 1474.
Oooperativa de Eletricidade Rural
Rancho Bom, Depósitos para Obriga
ções Trabalhistas, Oombustível, Taxa
Melhoramentos Lei 89/63, Semoventes.
Banco Inoo Oonta Vinculada e Salário
Família

Conla 'r8nsUórla
Filiais Duas Mamas e ião Franoisco
do Sul

Conla de Campensaei
ÂQôes Oauoionadas

24.374.598

376.242

11.425103

BNDBR13ÇO:
Caixa Postal, 19

f\venida Mal. Deodoro. 210
laragu' do Sul - S. Catarina
�------ � <=>�c:>�c==��

- Frederico Ellinger,
residente em Blumenau;
- Sr. Roberto M. Horst, - Sr. João Claudio

residente nesta cidade; Braga, residente em
- Manoel Henrique I Joinville;Karam; - Aneti MaHezzolU,
-. Vva: Laura Brug- filha do Sr. Willy Mar-

nettí, residente em Co- rezzolli, residente em
rup� Corup�
- Aldo Schwartz, re- - Norma MUller filha

sidente em Rio 'da Luz. do Sr. Alfredo Müller. ====================
residente nesta cidade.

C:::::::»MC:::::::»Uc:::::::a�Dc::;::.Ac::::::r-=::::::aS RegistroAurea Müller Grubba, Oficial
do Reglsn o Civil do 1.° Dis
trito da Comarca de Jaraguá
do Sul, Estado Je Santa

Catarina, Brasil. Bernardo Reinholdo João
Faz saber que, comparece- Sacht e

rem no cartório exibindo os Rosa Bridaroli
documentos exigidos 'peja lei Ele, brasíletro, viúvo,
atim de se habilitarem para lavrador, natural de Ja-

casar-se: raguä do Sul, domícílía-
. . do e residente em Itapo-E d l.t a I, reoebld<;> do cozinho, neste distrito,

O�r.tórlo do,.Re g i s tr o filho de Guilherme Baoht
CI�ll de Presidente Ge- e de Maria Sacht.
tülio Ela, brasileira, solteira,
Edital n. 6.900 de 8·3 65 natural de Jaraguä do

Sol. domioiliada e resi
dente em Itapocuaínbo,
neste distrito, filha de
José Bridaroli e de Lidia
Souza da Silva.

Edital n. 5.903 de 11-3·65

Acham-se à disposição dos senhores aoionistas, Meroadorias. Lucros e Perdas, Juros e
na sede social sita na rua Dom_ngos da Nova, 102, Descontos e Aluguel
08 docomentos a que se refere o art. 99 do deoreto
lei n. 2.627, de 26 de setembro de 1940. D É BIT O

Jaraguâ do Sul, 29 de janeir� de 1965. Oomissões, Ordenados. Impostôs, Fretes,
Adolfo Antonio Ellmendoerfer, Dir. Gerente Seguros. Lucros e Perdas, Previsões'

./ RalmlDda Adolfo EmmlndOlrfer, Dir. TéWco Trabalhistas Lei n. 4357/64, Salário
Família, Selos, Aposentadoria. Combus
tíve]. Despesas Gerais, BaDco Nacio'
nal de Habitação, ExtinlJão dos Oen
taVos e Lucro a Disposição da Assem-
bléia 24.333.778

Hapocuzinho, JaragQá do Sul, 31 de dezembro
de 1964.

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

• Orestildo Tomaselli Oontador
registrado no' O.R.(}'S.C sob

nr. 0947

Arno Schmitz e

Armela Pieper

11.011.520

Ele, brasileiro, solteiro.
agricultor. natural de Ja
raguá do Sul. domicilie
do e residente em Jara-
guä do Sul, filho de Celio Luiz Souza e

Lauro Herculano Schmitz Ira�ema Ana: Schmitz
e de Ilse Behauenberg Ele, brasileiro. solteiro,
Sohmitz. mecânico, na tu r a I de
Ela, brasileira, solteira, Itajaí, neste Estado, do'

doméstioa, natural de mioiliado e residente em

Presidente Getúlio, neste Ilha da Figueira. neste
Estado, domiciliada e re- diatrtto, filho de Luiz
sidente em Presidente SOUZII e de Irene Souza.
Getúlio, neste Estado. Ela, brasileira, solteíra,
filha de Augusto Pieper doméstrea, natural da
e de Olga Dannehl. Jaraguä do Sul,' domi-

. ciliada e residente em
EditaI n. 5,aOl de 11 3-65 Ilha da Figueira. neste

Sebastião Silva e distrito, filha de Lauro
Bernardete Segundo Heroulano Schmitz e de

IlseSchattenberg Schmitz.Ele, brasileiro, solteiro,
operärío, natural de Ja
ra uä do Sul, domioilia
do e residente em MOrro
da Bõa Vista, neste dis
trito filho de Paulíno
Rosa da Silva e de A.de
lina Cruz Binnett.
Ela, brasíletra, solteira,

doméstica, natural de
Guaramirim. neste E lado
domiciliada e residente

E para que chegue ao co

ohecimento de to os,mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impreco
sa e em cartório onde erá
afixado dUI ante I � dias. Si
alguem souber de algum im
pedimento acuse-o para os

tios legais.
AUREA MÜLLERGRUBBA

Oficial

20.000
Or 47.207.463

PASSIVO

aO.000.020

5.598.168

11.011.521

577.754

20.000
CrS 47.207.463

Itapocuzinho, Jaraguli do Sul, 31 de dezembro
de 1964.

Manoe( F. da Costa, Diretor Presidente
Adolfo Bartel Diretor Comercial
Orestildo Tomaselli. Oontador
Reg. no CoR.O.S,C. sob número

0947

Demonstração da Conta Lucros e Perdas
CRÉDITO

• ASS8 blél G ral Or in J
.dltal de Convot

24.333.778

1°) - Aumento do capital, com reavaliaQão
do ativo de acôrdo com a lei n. 4357, de i6.7.64 e

consequente alteração dos estatutós;
2°) - Outros assuntos de interêsse dos

acionistas.
.

Os membros do Conselho Fiscal da sociedade
Jaraguá do Sul. 29 de janeiro de' 1965.

. anônima Manoel F. da 006ta S.A. Oom. e Ind.,'
Adolfo Antoillo Emmendoerfer. Dir. Gere�t� signatários do 'pl'esente, reunidos especialmente pa-

. RlimuAdo Adolfo Emmendoelf.r. Oiro TéCDI:D ra tomarem oonhecimento do relatório da diretoria,
.

balanço geral, demonstraQão da conta lncros e

�:::::::::::::::===:::::::::::::::=:::::-=:::::::::=:-.:::::::::::::::::::::::::===:::� perdas e demais dooumentos do. exercício encerra-

i - Prestação de conta.s. . ,;,: PRECISA SE {! do em 81 �e deze�bro de 1964, depoià de constata:
2 _:_ Elein.ão. da Nova DIretoria. I '

_ li rem a mais perfeita ordem em todo o que fOI
Y I i/dd

. -

d d
3 _ Assuntos gerais de interesse do Clube:ii' . I'

a o a exammar sao ,e. parecer que. eysm �er
.
'- ii 3 BONS' OFICIAIS PARA PALETÓ 'aprovados pela assembléia geral ordmárla, alem

Não havendo número leg';\l de a�sociados. 1!8 II 1 CALCEIRO .
II dos doco'mentos acima enumerados, todos os atQs

la. convocação 8 Assembléia funCIonará meia II J
, II pratioados pela diretoria.

.

hora após, com qualquer número. II Paga-se Çr$ 6000 para o paletó I, Hapoouzinho, Jaraguá do Sul. 22 de fevereiro

Jaraguâ do Sul. Março de 1965. II e Cr$ 1.400 a calça. ,II' de 1965.

I 'Agostinho V. ROS81'io
OSORIO JOSÉ SCHREINER I Tratar com DALPRA' Alfaiate Modas I, Eugênio Vitor Sohmöokel

u
.

, J.l O iI· p' R";::::::::::::::::=:::::::::==:::.::::::::::::::::::::::::::::::::===::::::::::;==:-9 t-ao 10 .). amos

Assembléia Geral Ordinária

CO,NVOCAçÃO
Em cumprimento 8S determinações estatutà·

rias ficam convocados os senhores associados do
Clube Agua Verde, para a Assembleia Geral Or
dinária 8 realisar se no dia 28 de março. ás 10

horas, ,no Salão Boa Esperança, e� primeira o.on·
vocação e a seguinte Ordem d,! Dia: '

Presidente

Ordem do Dia.

1) - Discussão e aprovaQão do balanQo,
demonstração de luçr08 e perdas. relatório da
diretoria e parecer do conselho fiscal, referente ao

exercício encerrado em 31 de dezembro de 1964;
�O) _ Eleição do

-

conselho fiscal;
3°) - Assuntos de interêss8 social.

A V IS O

Assembléia Geral B,Itrnordioárla

. São convidados 08 acionisias da firma FEOU·
LARIA RIO MOLHA S. A., para a assembléia
geral extraordinária a realizar-se no dia 30 de
abril de 1965, 8S 17 horas. na sede social, na rua

i)omingos da Nova, 102, com a >seguinte:
Ordem do Dia.

Parecer 'do Conselho Fiscal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREilO DO POVO

�fHnßHOO fi�U88ß' S/H. In�ústriß e Com�rcio
RELATÓRIO DA DIRETORIA

'Senhores Acionistas.
.

Em cumprimento aos dispositivos legaís e
estatutários, temos a grata satisfação de submeter
ao vosso exame e deliberação, o balanço geral,
conta de lucros e perdas e demals documentos
relativos ao exercicio social encerrado em 31
de dezembro de 1964 e o parecer cio conselho
fiscal, documentos que demonstram com clareza
8 situação econômico-financeira désta sociedade.

Todavia, permanecemos à disposição dos se
nhores acionistas em nossa séde social para preso
tarrnos os esclarecimentos que j u I g a r d e 8-
neeessäríos. .

Jaraguá do Sul, em 27 de fevereiro de 1965
W�ldemar Grubba, Dir. Presidente
Harry Grubbe, Dir. Comercial
Bernardo Grubbe Jor., Dir. Gerente

Bf\LANÇO GERAL, encerrado em 31
de Dezembro de 1964

ATI'V O
Imobilizado

Imoveis, Máquinas e Insta.
lações, Veículos e Semo
ventes, Bens Móveis, Ativo
Imobilizado Oonta Reava
liação, Ações do Banco do
Desenvolvimento do Esta
do de Santa Catarina S/A.
Construção Granja, Petro
brás Lei n. 2004, Fundo
Lei 1474/51, Ações S. A.,
Vasilhames, Banmércío s/a
c/ Ações, Titulos de Capi
talização, Obrigações Elé
trobräs Lei 4156 Art. 4°.,
Taxa de Melhoramentos
Lei Municipal n. 89/63,
Resultados Pendentes e

Dep. p/ obrigações Traba·
lhístas. 42.327.328

Disponivel
Caixa � Bancos
Reallzílvel a Curlo Prazo
mercadorias, Títulos á Re-
ceber, Vendas Mensais e
Contas Correntes

cOIDPelseçiu
Ações Caucionadas e Ban-
co do Brasil S/A. Conta
Oaução 1.557.864 Cr 118.974.007

5.978037

69.110.778

PA.SSIVO
Ião fllallel

Capital, Fundo de Reserva
Legal, Fundo de Reserva
Especial, Fundo para au
mento de Capital, Fundo
de Depreciação, Fundo de
Devedores Duvidosos e

Fundo de Indenização
Trabalhista
fllailel .

Dividendo n. 20, Saldo á
disposição da assembléia,
Emprestimos Capitaliza
ção, Banco do Brasil S/A.
O / Empréstimo Industríal,
Correção Monetária, Banco
do Brasil S/A. Empréstimo
Pecuário, Contas Corren
'tes, Titulos Descontados e

Titulos á Pagar 54.659.969
Compensação

Depósito da Diretoria e

Titulos Caucionados 1.557.864' Cr$ 118.974.007

Jaraguá do Sul, em 31 de dezembro de 1964.

Waldemar Grubba, Dir. Presidente
Harry Grubba, Dir. Comercial
Bernardo Grubba, Jr. Dir. Gerente

Eugênio Vitor Schmöckel, Ccntador
51.089 DEC .CRC-SC �605 Escritório 48

Demonstração da Conta de Lucros 'e Perdas
em 31 de Dezembro de 1964

DÉBITO

6�.756.174

Férias, Seguros, Juros
Passivos, Contribuições
Legais, Impostos e Sêlos,
Despesas aos Represen
tantes, Salário Família,
Pró-Labore, Descontos Pas
siv08, Ordenados, Fretes e

Exportações, Despesas
Bancárias, Despesas Ge
rais Previsões Trábalhis·
taR-Lei 4357/64, Gratifica
ção à Diretoria, Gratifica
ção à Empregado� e �undo
NacIonal de Habltaçao.
Fundo de Depreciação;
fundO de Devedores Du.

vidosos, Fundo de Reser
va Legal, Fundo de Reser.
va Especial, Fundo para
Aumento de capital, divi-

'105.795.947

�fS���iÇ�'o �� ;sseS:��éia à 14100815 Or$ 120.496822 José Emmendörfer -SIA. Indústria e Comércio
Relatório da Diretoria(;RÉDITO

Os membros etetívos do Conselho Fiscal da
Firma Bernardo Grubba S/A. Indústria e Oomércio,
tendo procedido a verífleação dos livros, balanço.
conta) de lucros e perdas, e demais documentos
referentes ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 1964, constataram a sua exatidão e

conformidade, pelo que recomendam aua aprova- Imo�lIIzado
ção na próxima assembléia geral ordinária. Imt.la��i

JaraguA do Sul, em 26 de fevereiro de 1fl64 Maquinário, Veículos, Móveis e
João Batista Rudolt Llrenatltos
Derval Marcatto Realizarei a ·carlo e 10Rgo prazo
Guilherme Neitzel Merértes Primas, Duplicatas II

Receber, Produtos, Desp. Insta
laç.ão, Adicional Lei 1474, Em
préstimo Compulsório LeI4069/62,
Texe de Melhoramentos e Petrobrás 2.686.881

Dlsponlvel
Oaixa

Conlas de Compensaçil
Velôres em Caução

30.000 Os abaixo assinados, membros. do Consêlho
C-r-$-8-0-72-.-�7-0 Fiscal da firma "José Emmendõrfer S/A. Indústria

e Comércio" tendo examinado detidamente o Balanço
Geral, a demonstração da conta de "Lucros e Perdas"
o relerörto da Diretoria e demais contas referentes ao

3.614.867 exercício social encerrado em 31 de Dezembro de
1964, depois de constataram em tudo e mais perfeita
ordern e exatidão, são de parecer que as contas sejam

4.527.403 aprovadas pela. Assembléia Geral dos senhcres
acionistas.

Jaraguá do Sul, 4 de janeiro de 1966
Eweldo HelnsBoss
Lother Sonnenbohl
Willy Sonnenhohl

777.150

SABADO, DIA 20·3-1965

Mercadorias, Rendas Dí
versas,' Aluguéis, Juros
Ativos, Descontos Ativos e
Lucros e Perdas
Reversão Saldo Fundo
Devedores Duvidosos

1 t8.876.597

1.620.225 CrS 120498822

P6aina 3

Senhores Actonletae:
Atendendo às determínações" eeretuertas e pres

crições .legaís, cumpre a esta diretoria apresentar-vos
os documentos referentes ao exercícíov encerrado em
31 de Dezembro de 1964; a demonstração do ativo e

passivo, demonstração da CODta de "LUCROS E
PBRDAS" e parecer do consêlho Iíscal.

Pelo estudo dêstes documentos, podeis verificar
a situação desta sociedade. que se apresenta sólida,
sendo o resultado do exercício setísfetõrto.

Este, senhores eclonteres, o relatório com que
vos apresentamos os documentos do exercíclo de

-

1964, que serão submetidos a vosaa apreciação na
proxlma assembléia ordinária.

jaraguá do SuJ, 6 de Janeiro de 196b
Lucila Bmmendörfer,
Direfora Comercial

BALANÇO.GERAL
encerrado em 31 de dezembro de 1964

Jaraguá do Sul, em 31 de dezembro de 1964.

Waldemar Grubba, Dir. Presidente
'Harry Grubba, Dir. Comercial
Bernardo Grubba Jr., Dir. Gerente
Eugênio Vitor Schmöckel, Contador
ó1089 DEC CRC· SC 1605 Esc. 48

PARECER DO 'CONSELHO FISCAL

ROEDER Sr A. • Agr. Ind. Comércio
JARAOUÁ DO SUL w SC

Relatório da Diretoria
Snrs. Acionistas

13m cumprimento às dteposíções legais e esta
tutárias, cumpre a esta diretoria apresentar-vos êste
relatório, ecornpenhedo do balanço geral e da demons
tração da CODUI lucros e perdas, encerrados em 31
de dezembro de 1964, por culos documentos podeis
constatar a verdadeira situação economíco-Ilnencetre
de DOSSCI sociedade. Para quaisquer informações e

esclarecimentos achamo-nos a disposição dos snrs.
acionistas em nossa sede social, sita à estrada Rio
do Cêrro II.

.

Jarllguá do Sul, 27 de fevereiro de 1965.

Gerhard Roeder, Diretor gerente

Ativo

17.500

320.749

1.137.781

40.000 4.202.911

Passivo
Ião ell,lvel

Capital, Fundos de Reserva Legal
e Especral 3.4ã7.66J
fllullel • clulo e IORUIi prazo

Oontas Oorrentes e Dividendos
a Pagar

Contes de Compenlaçio
Caução da Diretoria

Balanço Geral do Ativo e Passivo
encerrado em 31 de dezembro de 1964

A.T1VO
I.o.lllzado

Imóveis e benfeitorias
Eslavel

Vefculos, máquinas e tnsreleções, móveis e

utensütos, ferramentas, semoventes
DlspODllel

Caixa
Reallza,el

Mercadorias, Contas correntes devedoras,
diversas contes

Compeasação
Ações em caução
SOMA

1.674.476

230.230

5.360.414

725.248

40.000 4.202.911

PA.8 IVO
Ião fllgilel

Cepírel e fundos diversos
Eligl,el

Contas correntes credoras, Empréstimos,
, Letres e títulcs a pagar, diversas contas

Compensação
Caução da diretoria 30000
SOMA . . � . . . . . . . .' Cr$ 8072.270

Demonstração da conta Lucros e Perdas
em 31 de dezembro de 1964

DEBITO
Juros, Despesas Gerais, Fuudos diversos
Gratificações, dividendos 11.573.298

()REDITO
Mercadorias, Descontos, Lavoura, Cria
ções, trensporte

jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 1964.

Demonstração da conta de "Lucros e Perdas"
em 31 de dezembro de 1964

Produtos, Lucros e Perdas e Juros e

Descontos 8.314.317,tO
Móveis e Utensilios, Veículos, Adicional
Lei 1474, Despezas Gerais, Despezas Ins
talação, Fundos de Reserva Legal e

Espectel e Dividendos a Pagar 8.314.317,10

Jaragaá do, Sul, 5 de janeiro de 1965.

Augusta Bmmendörfer, Diretora Presldente
Lucila Bmmendörfer, Diretora Comercial
Eugênio Vitor' Schmöckel, Contador

CRC-SC 1:606 e DBC 51.089

Parecer do Conselho fiscal

11.673.298

Gerherd Roeder, Diretor gereute
Francisco F. Fischer, Contabilista
Cart. n.O 314 do C.R.C 'de s.e.

1

Parecer do Conselho Fiscal

Os abaixo-assinados, membros do Conselho
Fiscai da Sociedade ROBDER S/A. • Agr. Ind. e

Comércio, tendo examinado minuciosamente o balanço
gera!', confa de lucros e perdas, livros e demais
documentos referentes ao exercício findo, constataram
a sua exatidão e conformidade, pelo que recomendam
a sua aprovação pela assembl�ia geral ordinária.

Ja�aguá do Sul, 3 de março de 1965.

G. Rodolfo Fischer
Erich Borchardt
Afonso Guenther

Jos� fmmen�ßrfer S/H. Industria e Comercio
.

Assembléia Glrll OrdiDirl.
Edilal de CODYOUllo

Pelo presente ficam convidados os senhores
acíonístas a comparecerem a assembléia geral
ordinária a realizar-se no dia 27 (Vinte sete) de
Março po corrente ano, ás quinze horas na séde
social, afim de delibera,rem sôbre a seguinte

ordem do dia:
.

1) - Discussão e aprovação do
_ BalaIllço e

mais documentos referente 80 exercício de 1964.
2) - Eleição da Diretoria.
S) - Eleição' do Conselho Fiscal.
4)' - Assuntos· de interesse social.

Jaraguá do �ul, 9 de Março de 1965,
..: Lucila Emmendörfer, Diretora Comercial

Acham-se a disposição dos senhores acionis,tas
,

no escritório desta sociedade, os documentos a que
se refere o artigo 99, do deoreto�lei n. 2627, de
26 da Setembro de 1940..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�------'------------------------------------,----------o QUE � INCOMPARAVEL EM ROTARYANO XLV - JARAOU4 DO SUL (SANTA CATARINA) �Á8ADO 20 DB M A R ç O DB 1965 N.O 2.ã20

/

Hospital e Maternidade São José
COlnunlca.ão

UColuna ROTARY'"

Há em nossa cidade muitas organizações que
prestam serviços variados e muito úteis. Algumas

,
delas 'são conheeídas como "clubes de serviços".
Entre êles, encontre-se o Rotary que toi o pri
meiro estabelecido e que comemora êste ano o
seu 60°.. aniversário.

O que distingue Rotary é a composição do
seu quadro social com homens de profissões di
ferentes. :Esses homens de negócios e profissionais
representam conjuntamente um corte transversal
da vida da comunidade. Indiyidualmente, cada ro

tariano representa a sua ocupação nas discussões
do clube e tem por obrigação compartilhar com
os outros individuos na sua ocupação os alvos e

objetivos de Botary.

Em Assembléia Geral Ordinária realizada
pelo Conselho Administrativo deste Hospital, to-

O EMBL,EMA DO LEONISMO ram sorteadas as apólices abaixo relacionadas,
Em 1919, quando estava sendo estudada a que podem ser apresentadas para o respectivo

adoção �e um em�lema oficial para a Associação resgate ;

Intemacional de LIOns Clubes, houve dois grupos, Janeiro • Apólice n. 065 • Egon Sasse
cada um insistindo que sua idéia prevalecesse. Fevereiro - :t » 086 - Ary Fruet
Um grupo desejava a simples letra "L" em cõr Março �» 019 - Textil Cyrus So. A.
sôbre um fundo dourado; o outro queria que a Abril »» 028· Ind. Reunidas Jarauu6 S. A,
ínsígnía oficial tõase o famoso quadro de uma Maio »» 093 - Waldemar Rau
cabeça de leão, de autoria de Rosa Bonheeur. O Junho »:t 022 - Alfredo Schulze
dezenho final foi um acôrdo; a' letra "Ln entre os Julho »» 010· Cla. lIe Maquinas famác
períís de dois leões, com as palavras "Lions Agosto »:t 064 - Carlos Hass
Internatíonal". Foi, aprovado pela Diretoria In- Setembro· » »043 - Gustavo Hensehel
ternacional e tornou-se o emblema oficial em 31 Outubro - :t » 017 - Textil Cyrul S. A.
de dezembro de 1921.' Novembro - » :t 082 � Max Wilhelm
Hoje, êsse emblema é o simbolo de serviço mais Dezembro. ,. »089 • João Wiest
amplamente usado no mundo. É vist nas lapelas
de maís de 700.000 homens em 125 países: homens
que se uniram em mais de 18.000 clubes com a
finalidade de prestar serviço desinteressado aos
necessitados. Milhares de pessoas sem lar, sofre
doras, deaprívílegíades e defeituosas são gratas
pela luz de esperança que êsse emblema do Leo
nismo trouxe em suas vidas.

Quem usa o emblema do Leonismo? Leões
de muitas nacionalidades, de muitas raças e crenças,
de muitas inclinações politicas e religiosas ... pois
o emblema é uma ponte de entendimento e coope
ração entre os homens de boa vontade de todos
os continentes. Homens como o Presidente dos
Estados Unidos, o Imperador do Japão, o Xá da
Pérsia. O Presidente das Filipinas -e muttos outros
que ocupam elevados postos nas governanças de
vários países. Homens como o Prefeito de sua

cidade, o diretor do departamento de ensino local,
os seus vereadores •.. líderes de influência na
vida de sue cidade.

Os Leões sentem orgulho de usar o seu em
blema e de ser integrantes do Leonismo Interna
eíonal. eles são parte de uma corrente humana
de serviço' que se estende pelo globo, ignorando
fronteiras, limites e características nacionais. Po
demos ajudar nosso semelhante sem importar onde
êle se encontra; podemos atender a uma neeessi
dade humana onde quer que ela exista, porque
somos integrantes da maior aasocíação de homens

E g d D é t·abnegados na face da terra. mpre a a om S Ica
Há um grande significado no emblema que' .

você usa em sua lapela, ostenta em seu automõ- Tratar com o sr. Meier no Expresso Iolnvtllense LIda.
vel Oll expõe em seu local de trabalho. Significa Rua Domingos da Nova laraguá do Sul
qus você é um respeitado integrante de um com-

panheirismo mundial que uniu suas mãos e seus

V d Ccorações a serviço da humanidade. Você está co- en e-se - entrolocando algo na vida, ao invés de somente tirar
algo dela.

Você pode us-ar e expor com orgulho o em
blema do Leonismo.
- .

'O OUE VAI PELO LIONS

Sociedade Desportos Acarai
Assembléia Geral Ordlnli'la
EDITAL DE VONVOVAÇlo

Pelo presente, ficam convidados os senhores
sóc'ios desta sociedade para a assembléia geral
ordinária a realizar-se dia 21 de março do corrente,
às 9 horas, em sua sede social à Av. Mal. Deodoro
da Fonseca, nesta cidade, para deliberarem sôbre a

seguinte Ordem do dia:
Prestação de Contas
Eleição da Nova Diretoria
Assuntos de interesse social

Não havendo numero legal na 1 a. Convocação
far-se.á a mesma meia hora após com qualquer
número de sócios.

Ass: Mario Marcos Airoso - Presidente

RoederSfAAgr.lnd.Comércio
Assembléia Ger,,1 Orelinária -

Eelital ele CODvocaçio
Pelo presente ficam convidados 08 snrs. Acio

nistas desta,Sociedade à comparecerem à assembléia

geral orc}inária à realizar-se em nossa sede s!)cial,
às 10 horas do dia 31 de março pr6ximo vindouro,
afim .de deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA /

1) Aprovação do balanço e contas do exerci·
cie de 1964.

2) Eleição da Diretoria pl o período de 1965/71;
3) Eleição do Conselho Fiscal;

,

4) ASRuntos diversos.
A.VISO

Acham.se a dispósição dos Snrs. acionistas

os documentos a que se refere o artigo N°' 99 do

decreto-lei N° 2627 de 26/9/40.
Jaraguâ do Sul, 27 'de fevereiro de 1965

Gerhard Roeder, Dir. gerente

Jaraguá do Sul 9 de Março de 1965.
....

GERALDO MARQUARDT
Secretario

Um dêsses objetivos é a compreensão Inter
nacíonal, Oonquanto Rotary tenha tido a sua ori
gem em Chicago, Illinois, E. U. A., a idéia foi
aceita em sociedades de tôdas as raças e reJigiões
do mundo inteiro. Há, atualmente, Rotary Clubs
em 127 países, que selecionam os seus sócios com
base nas profissões diferentes e que estão ligados
entre sí através dos sócios que viajam ou por in
termédio de correspondência. E, todos êssee clu
bes foram estabelecidos sem o auxilio de orga
nlzadores profissionais.

O companheirismo e compreensão derivados
dessa associação voluntária são projetados natu
ralmente na crença de que os homens de nações
diferentes podem se respeitar mutuamente e au
mentar os seus conhecimentos através das ami
zades estabelecidas,

Esta semana foi designada pelo Presidente do
Rotary International, Charles W. Pettengill, advo
gado em Greenwich, Conneticut, E. U. A., como a
Semana da Compreensão Mundial e os rotarianos
desta comunidade e de outras do mundo inteiro
procurarão compartilhar com os seus vizinhos a

convicção de que as diferenças são um convite à
compreensão,

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
da Construção e do Mobiliário

EDITAL
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias

da Construção e do Mobiliário. com bese territorial
uos Municípios de laraguá do Sul, Guaramirim e

Corupä e sede a Rua Mal. Floriano, 43, em Jaraguá
do Sul, torne público a tôdos os empregadores, fir
mas ou emprêses do 3 ° grupo, que as guias de
recolhimento relativas ao Imposto Sindical, descon
lado de seus empregados na fôJha de pegamento do
mês de março e devidos li êsre ôíndtceto, podem ser

adquiridos nos prtnctpeís escruönos de contabilidade
em Jaraguá do Sul, Gueremtrim e Corupá.

leregué do Sul, 19 de fevereiro de 196&.
eWALDO A. PE1RY, Presidente

POR UMA ESTRADA JARAGUA - JOINVILLE
MELHOR

Uma Oomíssão de rotarianos, entregou sába
do último, ao Sr. Governador Celso Ramos, o Me
morial decorrente do Oenso Rodoviário com o

slogan "Eu também preciso de uma Bstrada-Jara
guä-Jotnvílle melhor".PRECISA-SE

Edital de ConvoC3Gão

CONFE�NCIA CONJUNTA DOS 463 E 465
Deverão ser encerrados os trabalhos, ama

nhä, em Curitiba, da Conferências Conjunta dos
Distritos 463 e 465, que está alcançando grande
brilho e onde pontificou o rotariano Murillo B.
Azevedo, do RO de Jaraguá.

Vende-ae uma propriedade contendo uma -------------------
casa de material e uma casa de madeírs, situado
à Rua Epitácto Pesaôa, 497 em Jaraguá do Sul,

Informações com Dr. Piccioni, em Corupá.
Igreja Na. Sra. do Rosário

Dia Z7 de março do corrente o sorteio da
grande rifa.

A Direloria e Pe. Anlonio convidam o povo
em geral pare a churrascada que farão realizar
nos salões da igreja sábado dia 27, a partir das
1� horas.

Outrossim agradecem penhoradamente a

tôdas as pessoas que colaboraram 'no senlido
da compra de rifas e outras doações expontâneas.

VENDE-SE
Terreno com 2 casas, rancho etc. na

e 8 t r a d a Jaraguá - Corupá perto da
ponte «Grubba ».

Tratar com GOSCH IRMÃOS S.A.

Comércio e Indústria Schmitt S.A. J

Bernardo Grubba S. A; Indústria e Comércio'
,

Edital de Convoc,ação
Assembléia Geral Ordinária Assembléia Geral Ordlnäria

Pelo presente edital de convocação, são con

vidados, os senhores acionistas da firma Comércio
e Indústria Schmitt S. A. à reunirem-se em As- Pelo presente edital de convocação, são convi
sembléia Geral Ordinária, que será realizada na dados, .os senhores acionisfas à reunirem-se em

séde da sociedade, à Estrade. Blumenau Km4, nes- assembléia geral ordinária que será rl"alizada em

ta cidade, 8.S 'quinze (15) horas do dia dez (10) d� nossa séd2 social á rua Presidente Epitácio Pessoa
abril do corrérite ano, a fim de deliberarem sôbre n. 1207, em Jaraguá do Sul, às quatorze (14) horas
a seguinte

.

do dia ãO de Março de 1965, para d�liberarem sÔbr�
ORDEM' DO DIA a seg�inte ORDEM DO DIA

a - Exu.me, discussão e aprovação das 1.) - Exame, discussão e aprovação do Ba-
contas, corresponden�es ao ano, encerrado em 31 lanço Geral, conta de lucros e perdas, encerradosde dezembro de 1964.

em ãt de Dezembro de 1964 o relatório da Diretoria
b - Eleição da, diretoria para o triênio 1965 e parecer do Conselho Fiséal do exercicio de 19M; "

a 1967.
. _ . 2,) _ Eleição dos membros do Com�elho Fis·

c - Elel9ao do conselho fiscal e suplentes cal para' o exercício de 1965;
para o ano de 1964/19�5., ã.) _ Outros assunlos de interêsse da sociedade.d - Assuntos de mteresse SOCIal.

Jaraguá do Sul, 27 de fevereiro de 1965. A V I S O
Arnoldo L. Schmitt, Diretor President� Acham-se à disposição dos senhores acionislas,'

A V I SO no escrit.ório desta sociedftde, os documentos a qa.re
se refere o art. 99, do IDecrefo-Lei n. 2.627, de 26
de Setembro de 1940.

Jaraguá do Sul, 27 de Fevereiro de 1.\165.
WALDEMAR ORUB6A, Diretor Presidente

Acham-se à -disposIção dos senhores acionis
tas, na sede' social, os documentos de que trata o
art. 99, do decreto·lei n·, 2,6�7, áe -26 de setembro
de 1.940.
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