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Enlace Franco·
Corria da Silva
A sociedade Portoale

grense viverá no próximo
dia 20 de abril de 1965,
momentos de grande ex·

plendor, quaneo se veri
ficarem os ätos civil e re- I

ligioso que unirão 6s [o-
1=================.===='============-===--=-=-=--====================;:===1 vens' Maria Anita; filha

prendada do distinto casal
Ney Franco e d. Edite
Franco, nossosvelhos co

nhecidos e Fernando, fi
lho da Senhora Vva. Dor
val VIana Corrêa da Sil
va, da melhor sociedade
gancha.
A ceremônía religiosa

realizar-se á às 18 horas
do acima mencionado
dia na Igreja Nossa Se
nhora de Lordes e 08 con

vidados serão recepcio
nados na Sociedade In
dependência, à Av.Tnue
pendência nO_ 1.299 em

Pôrto Alegre, Estado do
Rio Grands do Sul.

. .

O gentil convite que
nos foí enviado, repercute
intensamente em nosso

meio onde os pais da noi
va pontificaram na socie
dade jaraguaense. espe
cialmente o pai, se. Ney
Franco que serviu aos

interesses desta terra co

mo provecto escrivão do
Forum Jaraguaense e

como vereador pela legen
da da União Democrãtica
Nacional, ooupanno com

brilho a presidência da
Câmara Municipal, por
várias lagislaturas.
A gentil Maria Anita

passou os melhores anos

de sua meninice às mar

gens do rio Itapocü e

quando se tornou moça,
passou a brilhar nas

sociedades barriga verde
e gancha, com o destaque
de soa inconfundível be -

lesa morena, sendo meso

mo objéto de extensa re- .

portàgem pela revista "O
Cruzeiro", quand� inte
grava, jontamente com

outras colegas, a fApre
sentação de um clube de
Pôrto Alegr�, ostentando
ainda o título de "RaiQha
do C. A. Baependi".
Por tôdos esses motivos,

sentimo-nos alegrement'e'
impulsionados em nossos

.

sentimentos, ao sabermos
do cons6rcio da Maria
Anita com o jovem Fer
nando,' agradecendo a am

hos e aes respectivos pais,
a gentilesa do envio de
um rico convite, e formu
hlOJo ao jovem par tôdas
8S felicidades e muitas
ventufas, extensivos aos

demais familiares.

Orgão de. maior. penetração no interior do nordeste catarinense

A rt u» Müller

Direror :

eUGENIO VITOR SCHMÖCKBL

Fundação: Impresso na :

SoclecJacJe G,MICIJ A -renlda LtcJlJ.

Domingo De Páscoa
Uma das graudes datas da Cris
tandade � Alegria da petizada

pela chegada do coelhinho
Por J. de Castilho Pinto

Com a petizada em euforismo, a falar e pre
parar diligentemente os "ninhos para o bom coe

Jhinho depositar seus ovinhos e outras guIo eimas
de chocolate", temos os primeiros síuaís de que
a Páscoa se avisinha.

Homennqens aos Srs. Oswaldo
San''J:'hiago e Osvcddo Heusi

Noticiário Eleitoral

Em.rlRta cie 13 de cor

reute (3a .: feira última)
tivera m lugar as home
nagens ROS ars. Oswaldo
Ohrisuano San'Thiago.
DO. gel ent« do Banco
do Brasil S. A., agência
de Jaraguã do .. Sul e

Osvaldo Heusi, DD. ge·
reute local do Banco
Indúsu-ia e Comércio da
anta Oatarina .A. (Inoo),

«m virtude de suas traus
ferências par a cargo maia
elevado na admini tração
dOR tradioionaí estabele
cimentos baucär io .

A Associação Comercial

A Industrial de Jaraguá
do Sul, interpretaudo o

sentimento das classes
consereadoras, dos admi
radores e amigos dos
doi ilustres beooãrtos,
movimentou se nos muni
cípio onde atuavam, no
sentido de uma reunião
festiva de despedida, O

que se verificou na data
supra mencionada. nos

amplos salões do C.A.
Baependi, local que aco
lheu as autoridades locais
e dos municípios VIzinhos,
servindo-se um banquere
de 150 talheres.

. O sr. Gerha rd Arthur
Mal'qqardt, Presidente da·
ACIJ proferiu o discurso
de saudação aos ilustres
homenageados, seguíndo
Re a palavra do sr -Lauro
Zimmermann, Prefeito de
Guaramirim e o sr. dr.
Gerd Baumer, Chefe da
CREAI do Banco

-

do
Bra ii,
Em nome dos homena

geados, falou o sr. O val
do Heusi que em palavras
repassadas de emoção
agradeceu as manife ta
ções de simpatia tributa
das pelos presentes,

E então chega o Domingo de Páscoa, que
dentre as graudes datas da cristandade tem tauta
significação

.

quanto o Natal. E te recordando o

nascimento' do Menino-Deus, áquela relembrando
a apoteose da ressureíção de Cristo Nosso Senhor.
Tanto o Natal como a Páscoa constituem, por isso
mesmo, razões para preces fervorosa , com o es

pirito e o coração' inteiramente voltades para o

nosso Redentor, símbolo de bondade, humildade e AL"IRIO ZANELLAsacrificio infinitos pela redenção da humaoidade
sofredora.

Vitima de lamentável
O exemplo dessa bondade. humildade e eacrí- acideute de tränstto veri-

Iíeío do Homem Deus, tem o dom de revigorar a ficado a 15 km. dt:l Itape
nossa fé cristã bem como a esperança do adv nt tiuínge P, à 630 horas
de um mundo melhor tanto espiritual como mate do dia 10 do corrente
rial E não só isto, mas ainda de ubhmar a cer- ( ábado), faleceu no hos
teza de que as fôrças do paganismo jamais hão pital daquela localidade,de marear essa -fé numa exi tência melhor e maí portando fratura do crã
humana, pois Cristo Nosso Senhor não morreu em neo sr. AUrio Zanella,
vão, e dia virá em que sua. ínfínita bondade há filh� de tradíctoual tamí
de ser por todos compreendida. lia do vizlnho Munícípro

de Schroeder.

Departamento Social:
..t

Iniciamos. nesta data
uma série de publicações,
que tem por objetivo
orientar os partidos polí
ucos e o eleitorado ôbre
as eleições que deveI ão
ferir se em outubro prö
ximo.
O material de interesse

eleitoral, ser-nos-li torne
necido pelo Cart6rio
EI itoral de Jaraguá do
ul, sob orientação do

MMo. Juiz de Direito,
Doutor Raoul Albrecht
Buedgens.

O Noticiário:

a) - Have(·á eleições
öos 195 Municípios do
Estado de Santa Catarina
para Governador e Vica
Governador;

b) - Nesta 17a. Zona
Eleitoral, haverá também
eleições par'a :

1) - Para Prefeito -

Municípios de Jaraguá do
Sul, Guaramtrim e Soh
ro der;
II) - Para Vereadores

-
- Município de Sohroe

der;
c) - Solicitamos a ateu

ção para os seguintes
prazos:
I) - Em data de 24 de

Junho de 1965 encerra-se

o prazo para o alista
mento (às 18 horas);
II) - Em data de 25

de Junho de 1965 encerra

se O p r a z o para o

rec�l;>imento de pedidos
de transferência de tÍtolos
elei tora is.

Para nós brasileiros, que somos cristãos e

temos em Cristo o nosso Guia supremo, a noese

razão de ser, as fôrças de idolatria pagã nunca

encontrarão abrigo em nossa Pátria. As preces
que a ceda Ijia elevamos ao Altíssimo, ,=,stão a

'dizer desta verdade, a reafirmar a convicção de

que jamais as h:0rdas do ateísmo coneeguirão
firmar pé entre nós. .

,

Deus Todo .Poderoso; na 8ua imensa magna
nimidade, ha-de nos conceder um coração fort� e

braços vigorosos para batflr.nos se preciso fôr em
defêsa de sua doutrina cristã, no resguardo des·
sa ]uz que ilumina, dessa chama que é guia e

salvaçã'}, e para que assim .possamos sempre e

cada vez com maior fervor comemorar as festas
cristãs como essa de domingo próximo', que assi·
nala a passàgem do Domingo de Páscoa.

o seu passamento deu
se pelas 11 horas de sä
bado, tendo sido trasla
dado o s�u corpo para a
cidade de Uararé. cidade
onde residia atualmente,
em c o m pan h i a de
sua

I
espôsa Apartcida

Bessa Zanella e de seus
dois lilhos Eliane e AI·
berto.

O infeliz AUrio Zanella,
que vem de de�aparecer
aos 32 anos � mêSt:ld, era
filho de Alberto Zanella
(falecido) e de Da: Anne.
Zanella, residente em

Duas Mamas, Município
de Schroeder.Soe. de 'Desportos Aearai

I õ;8idBiói��ru�h;l�l
I )Oã�ê�C� ��S�ti!ç�!g�eR�!�i�� o I
� contráto de casamento de seus filhos �

l .

Arlete e �Valério I
� Jara�uá do Sul, 11 de Abril de �965

. I
�....,...."..,. .................."...""...��...............���

Dadas as circunstâQcias
A SocIedade d.e Desportos Acar�i; no. dia 24 trágicas em que se veri

de março p. p., ,elegeu a sua nova dIretorIa para ficou o sinü�tro rodoviá
o exercício 1965/1966, que ficuu assim constituída: ·rio, a cidadé de Itararé

Presidente de Honra: Antonio Maba· cobriu s.e· de futo com a

.Presidsnfe: _

LevinoR Krause .morte do popular e muito

1. Vice Presidente: Mario Marcos Airoso bemquisto A1írio Zanella,
2. Vice Presidente: Manoel da Silva Pereira sendo conduztdo o seu

Secr�tário. Geral:
.

George. Frederico Doster corpo pa�a a necr�pole
1. Secretário: Fide1is Nicolluzzi daquela CIdade, medIante

2 Secretário:' Hanz Burow comparecimento de inu-

Tesõureiro Geral: Adalberto Krause sitada massa popular pa-
.

1. Tesoureiro.: Har�y Koch ra as derr.adeiras home·

2 Tesoureiro: MárIO' Emmendoerfer nagens.

Departamento Esportivo:. GUstavo Henschel, Mario "Correio do Povo", ao
.

. M. Airoso, Paulo Papp noticiar o fáto, apresen.
Junior e Fideli9 Nicol· ta à f�IDilià

.

enluta.da os
luzzi. seus sentimentos de pe·
Arno Henschel e Ver- saro

gundes Krause.

Departamento do Tiro: H�nrique J�cobi
Orador: Dr. Orlando Bernadino Cure seus males e poupe seu

da Silva bom dinheiro comprando n�

·Aliberto Ewalrt, Nelson FARMAGIA NOVAKlitzke e Augusto Car-
.doso.

Dr. joaebim Hans Werner Joesting
Advogado

Av. Mal Deodoro da Fonsec�, 122' _. sala 1 Fone 231
"

,

fe ROBERTO M. BORST

Inventários Cobra'nç8s Usucapi.ão Desquit�s -

Ações Cíve.is em Geral - Questões. Trahalh_istas - Defesa
.

. de Processo Crime - Juri _. Ações Comerciais -
Falências e Concordatas

-. 'FALÁ SE ALEMÃO

Erbs�haftsangelegenheiten .

- Kàssierungen - Eigentums
recht (Usucapião) - Ehetrennungen _:.Allgemeine Zivil
prozeese - Arbeitsrecht - Kriminalprozesse - Schwur
gericht - Handelsre,�ht, - Ko�kurse. und Konkordate

MAN SPRICHT UgUTSCH

Conselho. Fiscal: .

,

À novel direção da tradicional sociedade ja
raguaense, "Correio do Povo". a�resen.ta aS su�s

_ congratulações, acompanhado dos votos de prob-
�ua ge�tã?

a que di�põe de maior sortimen.
to na praça e oferece seus arti

gos à preços vantajosos

R�u, Mal •. Deodoro 3 - Jaraguã .

���� L- ���--.__--�.__�-- � ----.-.-���-----

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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(fundação:' firturmüller· 1919)
,

-

Emprêsa Jornalistica
"Correio do Povo" Ltda.

• 1965 •

Diretor
EugênIo Vitor Schmõckl!1

ASSINAl"IRA:
Anual •• Cr$ 1.850,00
Semestral. • • CrS 950,00
AAulso

'.' '. Cr$ 40,00

I \ BNDERÊÇO �
Caixa Postal, 19 .

Avenida Mal. Deodoro, 210
Jaraguá do Sul • S. Cat�rina

-

Aniversários .,

Fazem anos hoje:
O sr. Carlos Hafermann

Netto.
.

- a sra. Rosälia Demarchi
Fodt.iresldente em Ríbeí
rão Molha.

Fazem anos amanhã:

O sr. Adão Maba.
-' a sra. Wanda MoelIer,
nesta cidade.
- o sr. Caetano Ribeiro.
- o sr. Paschalino Za-
pelIa, em Itapocuzinho.

•

Dia 19:

- O Sr. Luis da Silva,
residente em Massaran.
duba.·
-o sr: Rudolfo Rech,

residente em Itapocuzi
nho.
- asnra. Relinde

Mahnke Marschall.
- sra. Otília Tiegs.
- o jovem Wilson Bas·

tos.
.

FruU/er.u e Ornamentais

:- •
I

.

c:::::::::-Mc::::::aUor:::::::o�Dc::::::;:::aA�c:::::;::.S RegistroAurea M1.l1Je.r Grubba, Oficial
do Regist-o Civil do 1.0 Dis
trito ua Comarca de Jaraguá
do SUl, Est a do Je Santa

Catarina, Brasil.
Faz sabe r que' comparece
rem no castório exibindo os

documentos exigidos pela lei
atim de se habilitarem para

casar se :

Laranjeiras, Pecegueiros,
-Kakiaeiroa, Macieiras, Ja
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Oamélias, Ooní
feras, . Palmeiras, eto., etc.

PECAM OATALOGO
ILUSTRADO

Leopolt!o Seidel
._ OORUPA' -

Dia 21:

- A Sra. Ecy Mascare
nhas de Almeida, espôsa
do sr. Heraclides de Al·
meida. .

- o sr. Erich Schmidt.
- menino Raul Marcos

Marscball filho de Her
bert Marschall, nesta.

Dia 22:

- C I á usA r i I d o,
filho de Aristides e Erica
Gonçlilvez, nésta cidade.

.
Dia 23:

- A Srta. Sônia Maria,
filha de Faustino Rubioi.
- o sr. AdeQlar MülJer,
- o sr. Mário Tomelim

em Blumenau.
- a ara. Anita Alpersa

taedt, em ltapocuzioho.
- a sra. Vva. Rosa

Henschel.
- o sr. Edilson Schmö·

ckel, residente em Curi
tiba.

Indústrias Reunidas Jaraguá S. A.
Assembléia Geral Ordinária

São co.nvocados os Senhores Acionistas da
Indústrias Reunidas Jaraguá S. A., para a Assem
bléia Geral Ordinária; a realizar-se no dia 50 de
abril de 1 �65, às n'ove horas da manhã, na séde
social à rua RodoUQ. Hllfenuesler, 715/901, a fim
de deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

I, - Aprovação, do Balanço e Contas do exera
I cicio de 1964;

.

II -' Eleição da nova Diretoria;
III - Eleição do novo Conselho Fiscal;
'IV - As�untos de interêsse da Sociedade.
Nota: Acham·se à disposição dos snrs. Acio

nistas os documentos a que S6 refere o artigo 90,
do DecretQ Lei n. 2.627 -de 26/9/1940.

Jaragllá do Sul, 5P de março de 1965.

DIETRICH H. W. HUFENUESSLER
Diretor Presidente

VENDE-SÉ
. Por prêço de .ocasião,

vende·se uma proprieda
de com 11 ms. de frente

por 129 de fundos, com

uma casa de madeira,
tipo bugalow, no centro

.

de Guaramirim.
Tratar na Rua 28 de.

Agôsto, 51�, em Guara
mirim.

'

Vende-se'
1 Ampliador em con

junto com, microfone,
. alto falante e toca-.disco,
com 3 albuns completos
de ,discos próprio para
or'questra e diversões.
Tratar e ver com o

Sr.' Henrique Funke -'

Rua Epitácio Pessoa, em

frente do n. 1802. .

Civil doméstica, natural de
Jaraguá do Sul, domici
liada e 'residente em Ja
raguá-Sã, neste distrito,
filha de I Martim Fodi e

de Linda Lenz Fodi.

Edital n. 5.9�5 de 13·4-65.

Inguald Ml:uquardt é.
Nilsi Borchardt

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, natural de Je.

Edital n. 6.922 de 8-4·65 raguä do Sul, domleílía-

Errol Schmauch e
do e residente em Jara-

Astrit Kuchenbecker guá' Esquerdo" neste dís
trito, filho de Ricardo

Ele, brasileiro, solteiro, Marquardt e de Edvigem
industrial nascido em Ja- Marquardt.
ra/guá. do Sul, domiciliado' Ela, brasileira, solteíra,
e residente nesta cidade domêatíca, natural de Ja.
filho de Alvin Emilio Ri: raguá do Sul, domicília
cardo Schmauch e Linda da e residente em Rio da
Píske Schmauch. Luz I, neste distrito, filha
Ela brasileira soltetra de Emílio Borehardr e de

come'rciária, n�tural d� EIsa Grützmacher Bor-

Jaraguá do Sul, domici charqt. •

líada
'

e residente nesta Edital n .. 5927 de 13-4-65
cidade, filha de Otto Ku-
chenbecker e de Melania Antonio Kitzberger e

Dornbusch Kuchenbe- Agnes Eichioger
cker.•

Edital n. 5.923 de 9 4 65

Ronaldo Boddenberg e

Lili Pasold

Ele, brasileir.o, solteiro,
lavrador natural de Jara
guä do Sul, .

domiciliado
e residente em Três Ri06
do Norte. neste distrito,
filho de Roberto Bodden
berg e de Amanda Bod
denberg.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, natural de
Porto Uniäo, neste Estado,
domiciJiada e resirtente
em Três Rios do Norte,
nedte distrito, filha de
Adolfo Pa801d e de Luiza
Leverenz Pasold.

Edital n. 6.924 de 10 4 65

José Francisco Pelens
e Paula TecHla

Ele, brasileiro, solteiro,
natural de Jaraguá do
Sul, lavrador, domiciliado
e residente em Barra do
Rio Cêrro, neste distrito,
filho de Vergilio Pelens
e de Lídia Virginia Pe·
lens.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, natural de
Jaraguá do Sul, domicilia
da e residente em Barra
do Rio Cêrro, neste dis·
trito, filha de Eugenio
Tecilla e de Emília Rosa
Teci1la,

Edital n. 5.925 de 12-4·65

Julio Scheuer e Erica
Fodi

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Ja.
raguá do Sul, domiciliado
e residente em Jaraguá-
84, neste distrito filho
de J�sé Seheuer e de
Ena Erhardt Scheuer.
Ela., �rasileira, solteira,

Ele, brasileiro, viúvo,
lavrador, na tu r a l de
Jaraguä do Sul, domiot
liado e r e s i den t e em

J'araguäainho, neste di8�
trito, filho de Jacob Kitz
berger e de Elisabeta
Blawanitz.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, natural de
Jaraguá do Sul, domici
liada e residente em Ga
ribaldi 84, oeste distrito,
filha de Antonio Eiehin
ger e de Emma Mar
quardt.
Edital n· 6928 de 13 4-66

Camilo Leitold e

Elza Dalpiaz
Ele, brasileiro, solteiro,

Inrador, n a t u r a 1 de
Jaraguâ do Sul, domici
liado e residente em Ga·
ribaldi, neste distrito,
(ilho de Paulo Leitold e

d6 Elisa beta Burger
Leltold.

- O sr. Alfredo Keiser.
_ A'

. .
.
- Marília Hafemaon,

mversariou dH� 1ã Iílha do sr. Henrique
pass�do o_.sr. Bruno Henn Hafemann nesta
Iuncionárío de A Comer- ,.

cíal nésta cidade.

Ela, brasileira, solteira, Ela; brasileira, solteira,
natural de Rió dos.Cedros, doméstica, natural de
nesta Estado; domiciliada Jaraguä do Súl;: domieí
e residente em Rio Dôrro, .liada e residente em Rio
nesta dístrtto, filha de Oêrro, neste diatrito; filha
Luiz Dalpiaz e de Marcel- de'. Rudolfo Bruch e de
lina Dalpias.

'

Irma Sehmidt Bruch.

Edital D 5929 de 134 6ã'

�
O
Cf)
O

,E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde

.

será
afixado dur ante I, dias. Si
.alguem souber. de algum im

pedimentó acuse-o para os

tins legais.
.

AUREA MÜLLER GRUBBA
Oficial

Paulo Schmidt e

Hilda Bruch

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, n a t U r a 1 de
Jaraguá do Sul, domici
liado e residente em Ga·
ribaldl, nesta distrito,
filho de Ervino Schmidt
e de Wanda Kr-ehnke
Bohmidt.

MINISTÉRIO Dfi (jUERRfi
III EX1!JROITO - 5á. REGIÃO MILITAR

16a. Circunscrição de Serviço Militar.

58. DELEGACIA DE SERVIÇO .MILITAR,:
1) - Deverão 'comparecer nesta repartição

(Prefeitura.,l..Municipal) para retirarem seus Certifi
cados, os Reserviatas abaixo relacionados.

Waldemar Erdmann, Bilberto Patsch; Silberto
Lemke, Antonio Mocua, Mariano Moquatt, Nestor
Kiatkowski, Max Kreutzfeld, Rainoldo Baumann.
Ricardo Luciano, Otavio Jungton, Osni João Gas
cho, Luiz Rodrigues, Freuerioo Butendorff, Lauro
Steiodel, Arno Borchardt, Aroldo Klock, Emilio
Steinen, Fidelis Lehnert, Ivo Alvizi, José Bosha
mer, Paulino Fraga, Wlgaodo Guths, An ton i o
Felippi, Luiz Beisr, Alvaro Hanemann, Nelsou Fa
gundes. Márilio Ferrazza, Ivo Outra, Sebastião da
Oosta. José Altioo Sarti, Ricardo Forlin.

Jaraguá do Sul, 3 de Abril de 1965
ALDO GERHARDT FIEDLER

Sscretäeio desta JAM.

Metalúrgica �oão Wiest S. A.
Assembléia Geral Extraordinária

Convocação
São convidados os SfS. Acionistas desta socie

dade a se reunirem em Assembléia Geral Extra
ordinária, no dia 28 de abril, às 11 boras, em sua
sede social, à Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira,
para deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA

AJ - Aumento de capital social nos têrmos
__________

da Lei n. 4.367 de 16 de julho de 1964.
B) - Assuntos d i ver sos de interêsse da

sociedade.
,Jarliguá do Sul, 30 de março de t 965.

JOÃO WIEST, Dir. Presidente
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IBIElCAIR �un VlEMA\GlUIEI" IRRO'
É a sua oportunidade de adquirir o veículo

de 'maior categoria.
-

1108000 rTJ'lensais
sem j�rös

Através dó Fundo Comum DOl�at de Veículos - Rérie·.A

I

•

.

Melhores informações:

líojas DOUAT ao lado do CINE JARÀGUÁ

I •

Auto Jaraguá S .. ·A.
Indt:;lstria 'e'Co.:nércio
Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO.
Ficam convidados os Srs. Acionistas à compa

recerem à AssembléiéÍ Geral Ordinária, a r�alizar-se
no próximo dia 29 de abril às 15 horas, na séde
social à Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 991 afim de
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

'

.

A) - Aprovação das contas relativas ao exer-

cicio de 1964.
B) - Eleição da nova Diretoria.
C) - Eleição do Conselho Fiscal.
D) -

-

AssuDlos divérSos de interesse da so

ciedade.
N O,T Ä':

.

Acham-se à disposição' dos Srs. Acionistas, os
documentos de que trata o Artigo 99 de Dec. 2.627
de 26 de setembro de 1940.

Jaraguá do Sul, 51 de março de 1966:
. .

.

ALEX BARG - Dir. Presidente

Bernardo Grubba S. A. Ind. e Com.
. ,

.

.

Assembléia Ger.al Eetraordinárias
.' O O N V Ó C A ç Ã O

.
. .

São Oonvidados os' srs. ACionistas désfa so

ciedade, a se reunirem em Assembléia Geral Ex
traordinária, no dia 50 de abrii 'de 1966,'às 16 horas,
em Sl,ld séde social � �ua Pr�s. Epi1ácio Pessoa,
para delib�rar.em sobre a., seguinte

'

ORDEM ÖO·DIA
, .

.
A) Aumento de capi.tal sôcial nos termos' da

Lei n. 4567 de 16 de jul�'() de 1964 .

,3) - Assunl('s� divérsos d�. interesses da s9-
cieàôde. .

'.

, Jara.guá. do Sul, 51 de 'mélrço de 1965_.
W.õJdemar Grubba Dir. Presidente.

. ,.

\
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,
, ,

Indüstrla e Comércio'
leopoldo João,Grubba S. A.'

. ,

Assembléia Geral Ordinária

Convoc8qão '

,

Pelo presente edital ficam os seuhores acio
nistas desta sociedade, convidados' à comparece
rem à assembléia' geral ordinária à realizar-se no

día 30 de abril do cerreute ano, às 9 (nove) horas.
na sede social à rua Benjamin Oonstaut. n.s 328,
em Jaraguá do Sul, a fim de deliberarem sõbre
a seguinte

'

ORDEM DO DIA
1. _ Exame, discussão e aprovação, de: Ba

lanço Geral, conta de Lucros e Perdas realizados
em 31 de dezembro de 1964, relatório da Diretoria
e o Parecer do Oonselho Fiscal;

2. - Eleição dos membros efetivos e supleu-•

tes do Conselho Fiscal para o exercício social
de 1965; ,

3. - Outros assuntos diversos de Interêsse
social.

,
A VISO

Acham-sé à díspcsíçäo dos senhores actonts
tas, no escritório da sede social, os documentos
a que se refere o art 99. do Decreto-lei n. 2627,
de 26 de setembro dá 1940.

Jaraguá do Sul, 29 de març-o de 1965.
Leopoldo João Grubba, Dir. Presidente

Assembléiu Geral ExtrCiordinária
CO_NVOCAÇAo

rr=::: ::;=:-.:==:::::..::==;::::==:::===::::::=:::=:::�===:::::::::=-::;:=::� da

II 'DR. WALDEMIRO 'MAZURECHEN fi
II MÉDICO II.
:1 Il

li Ruá' Presidente EpitáC;io Pellsôa No. 704 II
,II (antiga residência de Emanuel Ehlers) II
ii Clinica gerál médico - Cirurgia de adulros e

. Ii
i! crianças· Partos -, Diathermia - Ondas curtas e liii Ultrd curta& - lnciutotermia Bisturi-elétrico-Elec - I!
II tro cauterização· Rai solnfra vermelhos e azuis. H

, �'::::::.=:::=:::=::,::::====:::::::::=:::::::::=::::::==:::::;::::=:::==:::::::::=dJ

miJ!i=ilSEli!!!i!!!i5i!i!!I,=r:=!!i!!!!!!!!li=::=!i!!El!=I_:�:
... D'R', JORN SOELTER' m
III I ORUR61iio DENTIST" I I

Modernís�imo "�/ROTOR" mI ,Reduz o tempo de traba lho
-

...

I '

e aumenta ô conforto' do CLIENTE.' ,m
m OLíNIOA - OIRURGIA' _ PRÚ�ESE I
I RA�X II
III CIO n su'lf ó ii o: Av. Getulio Vargas, 19� 1.1I' (Anexo ao Depósilo da Antarctica)

Iili_ll!!!!!lI!_IIIII!!E!!aEi!=i�i!Elli�11 1!�li!!!l!lli_liiJ

,

t IOOfs�nlflfif uno OßnK�ßfiU�fi
Im Alter von 88 Jahren, õ Monate

U�.d 2 Tage verschíed am Freítag den 26.
Marz, 6 Uhr 30 vormittags, unser lieber Va
ter, Schwiegervater, Grossvatter und Ur
grossvater

'.
'

Con'r,ad
, Riege'!,

Hiermit möchten, wir allen unseren
tiefsten Dank ansprechen, die uns Í!) den
schweren, Stunden so hilfreich zur Seite
standen, insbesondere Herrn Fritz Paul Té-

,

chentín, Alcides Kuchenbe eker aus Oampl
, nha, 'Alvíno Konell und Frau, die Nachbarn
Alfredo Mohr und João Erhardt und Frau

, Olga Henschel Mahnke, aus .Iaraguá do Sul,
sowie Herrn Pastor Karl Gehring, aus Jara
guá für die trostreichen Wotte im Hause
und Herrn Pastor Friedrich Hösch aus Mas
saranduba für die Gottesworte am Grabe.

'Wir danken auch an denen, die dem
lieben Entschlafenen das letzte Geleit gaben
und Sarg und Grab so reich mit Blumen
schmükten.

'

Massaranduba - Jaraguá do Sul, März de 1965.

I, Die Trauernden Hinterbliebenen

.

......................................�"
•

t Agradecimento
A família enlutada de

Oft o Wagner,
profundamente consternada com o seu fale
cimento, vem por este meio, agradecer
sensibilizada, aos vizinhos e amigos que, de
qualquer forma prestaram sua ajuda no do
loroso transe, especialmente ao sr. Lothar
Sonnenhohl.

Agradece ainda ao Pastor Goering, por
suas palavras consoladoras, bem como ao
Dr. Waldemíro Mazureehen. pela atenção
prestada ao extinto, durante sua enfermidade.

Jaraguá do SuJ, 10·465.
•

����·o··
..

i·�·r·i·n·�·m·ä·n·n···li
RES, INTESTINOS _ Cirurgia de Senhoras

f� Diagnóstico Precoce do Cincer nas Senhoras �
i.1:: Comunica aos seus clientes que atencJerj no seu 8::.:i

novo consultório ii Rua Artbur Müller n' 160
B

,i::.:.
(AO LADO DO NOVO HOTELFO)NE, 384 ::.'�i

Das � 12 e das 15-18. horas
�

{ ....•..••-:.�����:;��: ..... ":-...:.�

Dr . Francisco Antonio Piccione
:mI:�.DlJ[CO - C_�_JH_ 1.'7:

Oirurgia e Olínica de Adultos e Orianças
Parlos � Doenças de Senhoras

HOSPITAL, JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÁ
Residência: Dr. Nereu Ramos, 419

,I CORupA - SANTA C .....1rARJ(NA

rT'extil" Cy'r.US S. A.
Assembléia Geral Ordinária

Ficam convidados' os Sra. Acionistas a com

parecerem ,a Assembléia .Geral Ordinária, a realí
zar-se no próximo' dia 29 de Abril de 1965, na
sede social à rua Oel. Procopio Gomes de Olí
veira, 285, às 15 horas, afim de deliberarem sôbre
a' seguinte ordem áo, día : .

A) - Aprovação das, contas relativas ao exer
cicio de 1964;'

B) - Eleição dá nova Diretoria;
, G) - Eleição do Oonsélho Fiscal;
D) - Assuntos d í v 'e r s o s de ínterêsse da

sociedade.
,

NOT.A. : Acham-sé a disposição dos Srs.
Acionistas, os 'documentos de que trata o Art. 99
do Dec. n. 2627" de 26 de setembro de 1940.

Jaraguá do Sul, 30 de março de 1965. .

,

Gerhard A. Marquardt, Dir. Presidente

. Assembléia Geral Extraordínäria
Co.nvocaçã,o

São convidados os Srs. Acionistas desta Socie
dade, a se reunirem em' Assembléia Geral Extra
ordinária', no dia 29 de Abril de 1966, às 16 horas,
em sua sede socíal," na Rua Oel. Procopio Gomes
de Oliveira, 285, para deliberarem sôbre a seguinte,

ORDEM .QO DiA
A) _ Aumento de capital socíal nos têrmos

da Lei 4,357 de 16 de julho de t 964;
B) -, Asssuutos d i ver 8 o s de ínterêsse da

sociedade.
.

,

Jaraguá do Sul, 30 ,de março de 1965.
Gerherd A. Marquardt, Dir. Presidente

Pelo presente ficam os acionistas desta socie
dade, convidados para a assembléia g�ral extra
ordinária à realizar se no dia 30 de abril do cor
rente ano, às 14 (quatorze) horas, em sua sede
social à rua Benjamin Oonstant n. 328, em Jaraguá '--

_

do SUl, a fim de deliberarem sõbre a seguinte
'0 R DEM D O D I A

1. - Aumento do capital social e alterações
dos e tatums sociais;

2. - Outros assuntos diversos de íuterêsse
socíal.

Jaraguá do Sul, 29 de março de t965.
Leopoldo João Grubbe, Dir. Presidente

Assembléia Geral Extrucrdlnéria
,

c O N V O C AÇ Â O: '

São convidados os srs, acionistas desta socie
dade a se reunirem em Assembléia Geral Extraordí
nária, no dle 28 de Abril de 1965, às 9 horas, em

sua sede social, Rua Jorge Czerniewicz, para deli
berarem sobre a seguinte,

ORDEM DO DIA

A) _ Aumento de capital social nos têrmos da
lei n-. 4.õ57 de 16 de Julho de 1964.

B) - Assuntos diversos de Interesse da socie-
dade.

.

leragué do Sul, DO de março de 1965.
Walter J. F. Gosch - Dir. Comercial.

Alberto Bauer S. A. Iod. e COßh
Assembléia Geral Ordinária .

Convocação
ficam convidados os Srs. Acionistas a compa

recerem à Assembléia Geral Ordinária, a reelízer-ae
no próximo dia 30 de abril de 1965, na séde social
à Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 739, às 15 horas,
afim de deliberarem sôbre a seguinTe ordem do dia .

A \ - Aprovação das contas relativas ao exer-

cicio de t 964.
B) - Eleição da nove Diretoria.
C) - Eleição do Oonselho Fiscdl.
D) - ASSUDIOS dlvérsos de ínterêsse social.

NOT A:
Acham se à disposição dos Srs. Acíonistes, os

documentos de que trete o Artigo 99 do Dec. 2.627
de 26 de setembro de 1940.

leregué do Sul, Dl de março de 1965.
ALßERTO BAUER • Dir. Presidente

EscritÓrio ao .lado da Prefeitura
JARAGUÃ DO SUL

Dr. Rei.Doldo Murara

� ADVOGA.DO II

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convocação

São convidados os Srs. Acionislas désta So
ciedade, a se reunirem em Assembléia Geral Extraor
dinária, no dia DO de abril de ! 965, às 16 horas, em

sua séde social, à Av. Mal. Deodoro da Fonseca,
759, para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO Dt'A

A) - Aumento de capital social nos lêrmos
Lei n, 4,D57 de 16 de julho de 1964.
B}- Assunlos diversos de interesse da sociedade.

Jaraguá do Sul, 31 de.março de '1965.
ALBERTO BAUER - ,Dir. President.e

�====:::::;=;:;c::=========�:::::;==�======�

II 1Thlo lElllClBI KA1UfMLANN '11
!l n.ßDIC:;O UIBUBGIA.., II

ii Formado pelas Faculdades de Medicina das UDiver- II
li II
II sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre II
II 1=
II li '

:I CIRURGIA - SENHORAS - PARTOS - CRIANÇAS
_

B II

ii CLINICA OERAL II
II !i

ii I ooga prátiea em Hospitais ßUfOP"U8 II
',I li
II Consultório e re!'idêDcia: li

!! Tel. 244 - Rua Preso E'pitácio Pessôa, 405 li!! CONStJL'JAS: II
Paulo Waoner S. ß. l�uoura, Comércio e Iß�ústrja II Pela manhã: das ä 1/2 ás 11 horas II

,

U
• 'i' Pela tarde: �as 14 1/2 ás 17 112 horas II

Asserr.bléia Geral Ordinária h ,II

ii . Atende chamados tambem à Noite I! '

Ficam co��a�o� �sCS�.ÇA�o�is;as a compa-
'6::::::,:========:::====

.

=:==== :...dJ
recerem à, Assembleia Geral,Ordinária, a realizar se" :

no próximo dia 29 de A�bril de 1965, na sede social :g:::::===:::====:::==========:::,==-.=:::======. II

em Ja,cú·Assú, às 9 horas, afim de deliberar sobre a,ll DR.'
, ,IVO, KAUFU, ANN !Iseguinte órdem do -dia: .1'1 I

A) - Aprovação das contas relativas ao exer-· Ii' ii
cício de ,1964.. II -- Cirurgião Dentista II

B) - EleiçãC\ da - Nova Diretoria. II
'

II
O) - Eleição do Consêlilo Fiscal !l Consultório: - Rua' Preso Epitacio Pessoa 1D9 liD) - Ass,untas diversos de interesse da socie- li II

II lidade.
I (em frente da BMPIU!SUL) 'ii

"\ NOTA: II 'II'

,Acham-se à �isposição dos sr�. Acionistas, os ',li -_ Aparelhagem mocJern!ssima -,' n
documentos de que traIa o art. 99 no dec. nO 2.6,27 '; RÀlö X _' CLINICA _ CIRURGIA ii
de 26 de ,setembro de 1940. It , II

,Jaraguá do Sul, 30 de Março d,e '1965. II PROTBSB .....: OLINICA INFANTIL ' ii
Aff W D· C

.

I II, ,-,' II
onso agner - Ir. omerc�a . '

'

I!=:::::::::=?:::::-==:::==�:::===:::"!::::::::::==========:::=:::===
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c o R R' E I O 0'0 p'O Y O "Coluna ROTARY"
"NO XLV

SÁBADO, 17 DB ABRIL DB 1965 N.O 2,324.
, No dia 25 do corrente deverá realizar-se uma,

reunião ínrerclubes dos Rotary Clubes de São Fran-'
cisco do Súl, lotnvílle e São �enlo do Sul, sob o

.

, patrocínio do clube anfitrião.
I

•

O programa está pràncemenre elaborado e de-

Al 199
verá trazer para a "Parole do lrepocú", um grande
número de rotarianos do nordeste catarlnense.

.

Curso de Psicologia das Relações Humanas.

�
I'"Porque o Leonlsrno sobrevive e se desenvolve? Por motivo de férias, esta coluna deixou de ser

escri"I'
'

O ROTARY CLUB DE JARAGUÂ DO SULta durante alguns meses, mas agora volta novamente para
'

,

.

.
, .Perguntam. Porque nos anos que se seguiram à sua contar as novtdades à vocês. promovera, nos dies 20, 21, 22, 23 e 24 proximos,fundação, por Melvín Iones, em Outubro de 191í, o

.

um Curso de Psicologia das Relações Humanas, queLeonisrno conquistou a esurne universal e é reco-
No próximo día 18, receberão a bencão .do Sagrado será 'ministrado pelo Professor ToshlakiSairo IlustreMatrimônio, às 11 horas, na Igreja Evangélica Luterana,o·· .

<::..
'
QQ C

nhecido como a maior, mais eficiente. e maís signt- simpático casal Margit Horst e Ivo Anders. Os convidados psicólcgo Junto ao Departamento 'JOCH" do u,,-,Sficatíve Organização de Serviços do Mundo? serl10 recepcionados na residência da noiva. da cidade de Curúiba .

As pessoes [ulgam pelo qu e vêm e ouvem e a Fi' í t A I t filhadA' As aulas serão realizadas na sede social doo
.

caram no vos a sr a. r e e, o sr, e sra. r- 'I' Tê' CI b .

ícl á 20 hmaior parte dos que vêm e ouvem do L e o n i s m o. naldo Schultz e o sr, Valério, filho do sr. e sra. JoIo Lúcio taJ�ra ms
.

u e, com 10 CIO S oras, e CODS-
lhes parece .favoravel. isto é os serviços que o Leo- d" Costa. �ste acontecimento deu-se no dia 11 p. p. Os tarao dos seguintes tem�s:, .', _nísmo presta à Comunidade' resultam e dependem da cumprímentos desta coluna a08 [ovens noivos. dia 20 - Introdução a psícologta das relaçoesboa vontade desta comunidade pare com o Leonisrno. 'Transcorreu dia 4 p.p. o aníveràärío da estimáda co- .-I h�man�8; _ _

.Devemos ter um bem planejado programa de lega Terezlnha Arlete Bastos. Os cumprimentos desta coluna. dle 21 - DIO,é!�J1Izaç�o. das rel�çoes humanas,n I
-

P -bi' (D' I
-

I f
-

)
I

dia 22 - Anahl3e e tnterprereçao ;
Me açoes u ices, IVU gaçao. e D orrneçao pera Aniversariou dia 11 p.p. o 'simpático estudante Luiz 23 C I

_
.

'

Que a comunidade sinta o que está fazendo o Leo Oläudío Neves. Esta coluna igualmente o cumprimenta. dd�a �4
-

Ao.nc uso�s,
ie d

.

I' I" d
. ..

d'
.

dest d '. Ia 2; - tmportancie a pSICO ogla ap Ica a.msrno no seu oienvo e servir esmreresse emente.: L1l1ane e Hilton formando par constante nas reuniões AI6 d ferld P f ôeít d'
-- Não devemos contar com o prestigio' qu I t d íd d P f ti em O re en O curso, o ro eSSGr oai o era

.. e. o � egan es a c a e. ar constante e e e voo consultas individuais e fará teares da orientação pro-Líons conquistou, no passado. Devemos aprovellar
. . ..' .todas as oportunidades pera reforçar o bom conceito

Esteve em nOS8a cidade, na Drogaria e Farmàcia Ca- llsaiouel (pera rapazes d� Idad� supenot a
.. �2 �nos),tarínense, para consultas de beleza, a simpática sra. Neuza rodas as tardes dos retendes dres na res dênc a dodo Leonismo junto ao público. Rodrigues de Lima. Sendo assíetente eapecíaíízade da saudosa .,' . _ '. I.A publlcidade é' perte Importente das Relações Helena Rubinstein, foi muito procurada pelas aenhoras e

senhor Hans Brelt�aup�, � ru� Preso epl�aclo Pessoa.
Públicas. Através de uma publicidade bem organiza senhoritas da soeíedade [araguaenae. As taxas de mscnçao sao 'as segulDte�:da, maior é o número de pessoas que passam a Os cumprimentos desta coluna àraaclosâ. menína-moça

- pare o curso de relações humanes O $ • 3.000
d L· R I

-

P -bi' .. Dir F t I C _.. "II 1 f d
- Idem, pera estudantes . Cr$ 2000compreen er o . eonismo. e eçoes u ices srgm- ee rue pe a sua onnrma ......o no li 1 p.p., o erecen o, It

.

divid
.

O � r:;. 000ficam meis do Que publicidade. logo após, na restdeneía de seus país, um lauto almoço às - pera consu as I� lVI �als '. ..
. r'IP y.

As Relaçõl>s Públicas têm a ver com nossa pelsoas amigas de suas relações. - para testes de onentaçao pr?fJss!onal. O�$ .10.000
ativida�es a impres�ão que, praticando o serviço à Também recebeu a Conllrmação a mentna.moca po'derObr����?oOrUpbovdoe J�:;:gg�:e��e S:�'msa��i�toe��comun dade prodUZImos nos outros D a I v a, filha do sr. e sra. Arnaldo chultz; esta coluna

. I.' _ r' os cumprimenta. realização, solicita aos interessados que façam as
atrêirBp��: I���e:.s���i�e;:t� �� g�aa��� �3��ropa�: Recebeu a Confirmação no dia 11 pp. o lovem Artur suas inscrições antecipadas num dos seguintes locais:
homens desejosos de dar sua cpntribuição à coleti· Bretbaupt Neto, filho do sr. e sra. Gert Breitbaupt, recepcio· / L O JAS R E N N E Rvidade.

. nando os convidados em sua residêncIa com deliciosos doces
e salgados. L O JAS DOU A T

ITA')ARA TeNIS CLUBE.
RESlDeNCIA do Sr. Hans Breitbaupl.

-, JARAOU.\ DO SUL (SANTA CATARtNA)

I , ••

INTERCLUBES ,E� JARAGUA
"

LIONS apresenta

.. .

• O QUE VAI· PELO Bll1NCf\

Porque Relações Públicas no Leonismo

/ Os cumprimentos desta colnna também ao jovem Brooo
Diz a antiga lenda que uma gôta de chuva caiu Breithaupt pela sua Con.f1rmeção no dia 11 p.p., o qual recep

sôbre o oceano e aflira perguntou: "Deus da Bonda. cionou seus convidados na casa de 86US pais, sr. e sra. Heins
d f·

.

h t b' d ?" BreltJaupt.e, que arei, SOZID a, nes e a Ismo estarrece or .

- O Pai não lhe respondeu, mas tempos depois, a' Dia 18 p.p. houve no C.A Baependi um lauto ja,ntar emaôta sinO'ela era retirada do mar convertida numö homenagem e despedida aos Exmo. sr. Osvaldo San Thiago,6_" A'. gerente do Banco do BraaU, e Exmo. sr. Osvaldo Heust, ge-perola, para adornar a coroa de um reI. rente do Banco Inco, oferecido por seus 1nÚíJleros amigos..

Dá tambérr. algo de ti aos que bracejom, no Domingo de Páscoa.. no C. A. BaependJ. haverá umatorvelinho do sofrimento, e mesmo que possas ofer- sotrée dancante com inJcto às 15 horas, conto com a presentdr. dpenas um pingo de amor aos que padecem, tua (la da �,oc1ety iaraguaense. Será denominada a "Tarde de
dádiva será f!ltrdda pelas correntes da angústia hu- PAscoa.
mana e subirá cristalina e luminescente, na direção Uma feliz P"'coa à todos os leitores desta coluna. Quedos céus, para a glória de Deus. o coelhinho lhes seja pródigo.

A grandeza de servir

Vende-se - Centro
Vende�se uma propriedade contendo uma

casa de material e 'uma casa de madeira, situadO'
à Rna Epitácio Pessôa, 497 em Jaraguá do Sul,

Informações com Dr. Piccioni, em OO'rupá.

Pensamento da semana: uÉ nlo fazendo nada que se
aprende a fazer o mal". (Dtonisio Catllo.)

Campanha do Cobertor PRECISA-SE

,

.

.

Fieam .convidados os Srs. Acionistas a com-

parecerem' à Assembléia Geral Ordinária, a rea_li
zar-se no próximo dia 28 às !O horas; na séde
social à Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira, afim
de deliberarem sobre a' seguinte ordem do dia

A) � Aprovação das, contas relativas ao exer-
ciciO' de �964. '

B) - Eleição da nova Diretoria.
C) - Eleição do Conselho Fiseal. .

Assembléia Geral ExtraordináriaD) - ·Assuntos :e�n�e::sse da sociedad.e. ·c O N V O C A C Ã O i-_II!M�lI!I8a!ll!H!_��""'II88@��'W's?'�iAcham-se à disposição dos Srs. Acionistas' São convidados os srs. acionistas desta S09ie. i FOTO PIAZERA·

Ios documentos de que trata o Artigo. 99 do Decr. d�de .�J se re�mirem em A.sse,mbléia Geral Ext�aor , �BPRON�E! Á PRBPBITURA -:- JARAGUÁ Do SUL2.627 de 26 de setembro de 1940. dlDárl!l' no dIa 30 de AbrIl, as' 8 horas,. em sua i. Fotografias em Geral .:_ Fotocopias de Documentbs _

. �

Jaraguá do. Sul, '30. de març9 de '1965. séde a estrada Blumenau Klm.4 para delIberarem III I Filmes e Material foto - Aparelhos e Acessórios

I
JOÃO WIEST' - Dir.�Presidentb sobre a seguinte, =

ORDnM. DO DIA II! A pedidó. atendá a domicilio. tambemß
fI!' em lo-:alidades viziJ;lhasA) - Aumento de óapitaJ. social nos termos 111 .

..'

Jar'CI g'.ua' ,Fab r l-I S A da lei n. 4.357 de 16 de Julho de 1964. �_8I!lI"'1I!I8'l!18MiJ1_SSIl!l8@i_'W' 8I!.... !!fi"'Ci
• • B) -. Assuntos diversos de interesse· 1s so-

Assembléia Geral Extraordinária ciedade. f:::::::=:::..::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::.::::::::::::=::::::===::::::::: .......-�•

O {) N V O O A ç Ã.O Jarag,uá' do Sul, DO de març� de 1965. II . Blotee Jaraguá Ltda. "
São c'onvidad�s os Srs. Acionistas' desta So- Arnúldo L. Schmitt - Dir. Presidente !l

50 d t d' t" li
f;:g:ddi�á�i����ir:i�-�� �� a�:i����léig ����� .!� II . onos, e aUIDCO n6 ar e

.

e cons rUir iisua séde sócial, à Rua Jorge Czerniewicz, para li ,Fábrica de Blocos de Cimento' para cons· lideliberarem sobre a seguinte
. .

, ii tr�ções, Se V.S. pretende construir,. adquira liORDEM DO DIA Desapareceu duas bICIcletas, uma !>ara ho ii o matertal desta fábrica que é o. mais mo-'::
1 memo marca ESKA:cor preta quadro �. t 1079928� ii derno, e a construção sairá mais barato. nA' - Aumento de capital socia .nos termos.e outra de senhora, marca CENTRUM cor mar·ron, '!! . _. , FRANC!SCO MODROCK ii' da lei n. 4.357 de 16 de julho de 1964.

. quadro N. 430088, ,placa 471.
.. _ n Informaçoes uom:'

, IIB) - Assuntos de intere('se !;Ia sociedade.
, Para quem as encontrar,' pedir ,JDformaçoes li." LEOPOLDO KARSTEN IJt.r8guá do, Sul, 30 de março de 1965 nesta redação ou' c'om o proprietário .sr; Oscßr O. ii nesta praça' li

ERNESTO, CZERNI�WICZ -. Dir. Presidente Nagel, mediante boa gratifi,cação.' '6:::::::::::::::=--:::::::::::::::::;:::::::;:::::::::.:::::::::::::::::::::=:':=--::::::::::.-:::::1

O Lions' Clube de Jaraguá do Sul, desenvolve ---------------------
grandes prepêJrativos para a próxima CAMPANHA

.

,. ."."
.

.

DO OOBERTOR. iniciativa que objetiva distribuir lind u s t r I a Te x t II J a r I taS Aesta esp'écie de agasalho as familias reconhecida- • •

mente pobres de DOSSO município. Cpmo sempre tem
.

Assembléia Geral ExtraordináriaaCO'ßIecido, com todos' os empreendimenros deste
clube'mais uma vêz estamos certos contaremos com O O N V O O A ç Â O
a irr�strita solidariedade da população jaraguáense. São convidados os Srs. Acíonistas désta So-

ciedade, a se reunirem em Assembléia Geral EXlraor-
. dioárid, no dia 29 de abril de t 965, ás 11 horas, em

MetalLJrgica João Wiest S. A. sua séde social, em Itapocuzinho, para dehberarem
sobre a seguinte

. ORDEM DO DIA
A) . - Aumenlo de capital sociàl nos lêrmos

da Lei n. 4.357 de !6 de julho de 1964
.

B) - Assuntos divérsos de inleresse da sociedade.

Jaraguá do Sul, 30 de março de J �65.
JOÃO LÚCIO DA COSTA· Dir. Comercial

Empregada Doméstica
Tratar com o sr. Meier no Expresso JoinvilleDse LIda .

Rua Domingos da Nova - Jaraguá do Sul

Manoel F. da Costa S.A.

Assembléia Geral Ordinária
O O N V O C ,A ç Ã O

Assembléia Geral EXlraordinária

CONVOCAÇÃO
São convidadO's 'os Srs. AcioDistas désta So

ciedade, a se reunirem em Assembléia Geral Extraor
dinária, no ditl 28 de óbril. às 14 horas em sua séde
social em Itapocuzinho, para ddiberarem sobre a'
seguinte

ORDEM DO DIA

Comércio e Industria Schmitt S. A.

Lei
A) -- Aumento de capital social nos têrmos da

n. 4357 de 16 de julho de 1964.
B) - Assuntos diversos de interesse da sociedade.

Jaraguá do Sul, DO de março de 1965-

MANpEL F. DA COSTA - Dir. Presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


