
. Pró,to-Mártir da nossa Liberdade Comissão de Financiamento da, Produção
..
TIRADENTES e nossa emancipaGã.o politica .'

f

or J DE CASTILHO- PINTO Rece�emos do Di�et?r VASTA R�DE Banco' Comercial do Pa
p . Exe�utIvo; da Oomissão BANCARIA • ranä, Banco Brasul de

.

. Transcorreu na quarta-feira passada, dia 2t' de de F.:manClamento da Pro- MOBILIZADA NA: S�9 Paulo, Banco Brasí-

.

AbrIl
..
maia U!D anivtl.rsário da morte. de Joaquim du_çao (OFP), sr. José A.

INTERIORIZAÇAO
leire _de Descontos, Banco

da Silva X hecld T' d �. Drummond Gonçalves, Predial do Estado do Rio,
evier, mais con eci o por Ira entes. atencioso oficio, no qual DOS Banco Nacional de Orédito

Ret�ocedendn no tempo e no espaço, toda ß
uma séríe de acontecimentos que prec am e

envia material d� ?iv�l- PReÇOS MINIMOS Cooperativo, Banco Mer-

sé seguiram à prímetra das arrancadas. pe nossa gação da autarquia lUrIS' cantil e Industrial do
dicionada à SUNAB A Oomíssão de Finan

emancípsçao politica, com Tiradeotes à frente, se ciamento da Produçãodesfila pela nossa momõría. E Fe'cotyjamos éntão, A autarquia federal é vem promovendo medi-
entre outros fatos que caracterizaram

-

uele Mo, responsável pela tormu- das urgentes, no sentido
vimento, as reuniões de fundo Iíberta ; a cons lação e execução da polí de enfrentar a desorga
piração. �e Silvério dos Reis. o campo da Lampa- tica nacional de prêcos niz açãó que até o mo
dosa, TIradentes e a Iôrca, a ínconííuência mtneíra mínimos para os produ- mento tem ocorrido no
enfim. E uma vez com esses fatos a avivarem � tos agrícolas, para (, setor de amparo ao pro.
nossa mente, coucluímos que já há 173 anos preenchimento do seu dutor agrícola. Com êste
despertava no Brastl o ideal que haveria de nos maior objetivo: lsvar aos propõsiro, assinou reoen
emancipar para sempre e marcar uma nova etapa oentros de produção a temente, Convênio com
na vída da nacionalidade. Grandioso idealismo que informação da existência o Banco do Brasil. pos
embora fogado em sangue nos seus pr.imeiros de um processo efetivo sibilitando aquele esta
passos, haveria de continuar irredento até que para garantir os prêços belecimento firmar con
vencesse. mínimos. 'ratos com ,a r ê d e

E finalmente ve n e e u um dia, tornando se . banoária .

particular e
nessa realidade grandiosa que hoje assistimos, oficial, aumentando, por
com �m.Brasil livre e que apesar dos tropêços Safra dêste ano conseguinte, a penetração
antertores à Revolução de 31 de Março, segue da políuoa de preços
agora o seu grande destino que é o de ocupar b t á d í

.

lugar de destaque no seio dos demais povos cíví- a er recor m Olmos.

lizados. Ele venceu mas, como dissemos, foi de Oêste modo. tão- logo
começo afogado em sangue, sofreu os inevitáveis Informam os técnicos sejam divulgados os pre- INTERIORIZAÇAO
obstáculos a qUH estão sujeitos todo os grandes

da Secretaria de Agrtoul- QO ,às Agências do Banco

ideais. Para vingar demandou imensos sacrttícíos, tura de São Paulo que o do Brasil e do 'demai

e o primeiro sacrificado em seu holocau to foi Estado baterá um re- estarão aparelhadas para

T i r a den t e s que no último dia 21 veneramos
cord êste ano em matéria iniciar operações de

como o Próto-Mártir da nOSS8 liberdade. de safras. em face não só I compra a financiamento

, Enfim, repetimos, o grande ideal de Tiradentes das oondiçõe met oroló dos diversos produtos
venceu, cristalizou se nessa luz explendente que gicas bem como da evo' amparados pelo Govêrno

já de milênios vem atraindo o homem:- A Liber- lução técnica de matqrial Federal.

dade. Essa mesma Liberdade que até bem pouco
básico (semente e ruudas).

tempo alguns brasileiros desfibrados e indignos Assim é que, ao que tu· BANCOS
tentavam 'sacrificar em pró) do bolchevismo, uma do indica. poderão ser AUTORIZADOS
ideologia tão estranha e deformada como a própria colhidas 11.300,000 sacas

mentalidade dos SE'lUS idealizadores. de café; 43000.000 sa-

Mas estamos certoR, nll9 serão esses Calaba CftS de milho; .1.750.000
res e Silvérios dos Reis a trairem a nossa Pátria. saC8S de feijão; õ 906.000
que hão dH manchar a beleza do sonho de Tira, sacas de batata tias águas;
dentes. Esses negros da nossa História jamais 2.360000 toneladas de
conseguirão levar à têrmo os seus tristes propó mandioca; 32.820,000 to,

sitos, cuja derrocada total-mais uma vez saudamos, netadas de cana de açu
ao ensejo daIS homenagens condignas que' hoje car industrial; 2.610000
tributamos à figura e à .memórIa de Joaquim arrobas de cebolas e tre

José da Silva Xavier, o Tiradentes, o �róto-Martir, ze milhões de @acas de
.da nossa liberdade. tomates. (AABe)

No meu tampo de gu
rísão de escola 'primária
e até de. curso secundá,
río, s .e m p r e que se'
verificava um Ieríado

has\eava-�fi a Bandeira
Nacional em TODAS as

Repartições Públicas; na
.

m a i o r i a das casas
comererats é até em

\ a I g u m a s residênoías
JARAGUA 'DO SUL (Santa Catarina) Sábado, 24 de· Abril 'de 1965 .- N.? 2.325' particulares. Parece que

���������!!!!!!!!!!�!!!!!!!!'!!!.!!!!!����!!!!,!!!!!!'!"""!:- �."!!!!_!,!!_,,,!!_��!!!!!_�����������!!!!!!!!!�!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!��/�!!!!!!!!!��� naquela época havia' ,

maior respeito pelo nosso

Pavilhão e por assim
dizer, mais patríotísmo
e maior desejo de

'

se

cumprir a. Lei. Hoje a

colsa mudou. Enfim tudo
muda, mas achamos que
D:e�sa qu�s�ão.de patrío
tísmo e de Lei, a .coísa f

pode e deve mesmo mu

dar, mas para melhor,
isto é, para um maior'
culto à nossa Bandeira,
um mals asceudrado es,

pírtto de patriotismo e

de eumprtmento da Lei.
É, ou não é?

DENODO

"
, ..

DEDO NO 00001

Orgão de maior penetração no interior do flordeste cat�.rinense
----------�-----�-------------------------�---

Artur Müller

Dlreror :

EUGÊNIO VITOR SCHMÖCKBL

.. .. Impresso na:

Socied'6áe GrítllctÍ"AvenldlJ LtálJ. ,

Fundação:

'Ano XLV

Banco . Comercial do
Es'ado de São Paulo,
Banco Federal haú,Banco
Mineiro da Produção,

"Por mais incrivel
que pareça. a Ponte da
Amizade, sôbre () rio Pa
raná, ligando o Brasil ao
Paraguai, já foi. ínaugu
rada três vêzes: pelo sr.
Juscelino Kubitschek,
pelo ex-Presidenta João

Somados ao Banco do Goulart e agora pelo ge·
Brasil, formam êstes Ban- neral (?) Castelo Branco.
oos uma rêde de mais Mas segundo os técnicos
de 2.000 Agênoias bRncá- do DNER, a ponte não
rias à disposição dos está ainda em condições
produtores de todo o de ser inaugurada, e só
País. InteriorIzar cada fica' ronta mesmo no

gez mais a garantia dos g Carlos Lacer
prêços' mínimos é um- d
dos máximos objetivos
da OFP,

S. A., .Banco Cearense do
Comércio e Indústria,
Banco Mereantil dé São
Paulo, Banco de São
Paulo S. A" BlillCO Indüs
tria e Comércio de Santa
Catarina S. A., Banco da
Lavoura de Minas Gerais
e Banco do Estado de
São Paulo.

Paraná; Banco Nacional
de Minas Gerais, Baoco
do Estado do Paraná,
Banco do Comércio e

Indústria de São Paulo,
Banco de Minas Gerais
S. A., Banco Noroesie do
Estado de São Paulo,
Banco Agríoola-Mercanm

�omo em Jaraguá ••• e
em Santa Catarina '

Atenç:ão.
1.° demaio - A PARTIR DE - 1.0 demaio

•

Comentário dos jornais
cariocas:

A IIAUGURaCIO DE UMA POlTE'

POLiTICOS
-

São os lieguintes os

Bancos já 8u'orizedos a

operar preços mínimos,
no mãximo de Cr 20
milhõe por produtor e

de Cr 40 milhões por
Cooperativa:

FARMAGIA NOVA

"O,GovHrnador NeL.
Bragá foi -apanhado de

resa pelas manhas
eimtado Franco Mon

toro,
.

na Convenção· do
POC, e o resultado é que
foi práticamente deposto
da Presidência Nacional
do Partido." _

"O segrêdo do De
putado Franco Montaro
reside no prestigio que
realmente '.!esfruta no

PDC, internacional. Nessa
área distante se acredita
que
o e1): Ministro (,lo Tr�alho
é realmellte o lider bra
sileiro do autêntico pede
císmo, enquanto que ou

tras correntes estariam
apenas interesssdas- em

fazer politica e ganhar
eleições, sem maior res
peito aos principios da
democracia cristã.

Cure seus males e poupe· seu
bom dinheiro comprando D8

Ite ROBERTO M. HORST
• que dispõe de maior sortimen.
to Da praça e oferece st:us arti,

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 ' Jaraguá
���
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CASA

/

iniciará a g'randiosa e total liquidação do seu va�to estoque de ar&igos
domésticos em geral, os quais serão v.endidos com grande redução
nos preços, sendo mesmo vendidos abaixo do custo de fáb�ica.

"

Acordeões "TOOESCHINI" cl 37 teclas,
_ 8d baixos. 2 regiRtros ... de Cr$ 180.000 por 155.000

Máquinas de costurá ·"VIGORELLI" m6veis
imbuia cl .5 gavetas ' . . . de " '185.000 ,,'150.000

Bicicletas "MONARK'" para Homens e Sá- .

nhoras em lindas côres . . . de ". 118000" 92.500 (

LiquidificadoreB"WALITA" (último modêlo) de " 54.950 to 45.000
Batedeiras "ara Bola "WALITA" .' . de .. 92650 It 65.000
.Baterias de Aluminio extra forte·"ROYAL" .

de .. 16500.. 12950
Ferros elétricos d9s mais a'famadas marcas de' "

.

7.000" 5 400
e centeoás de Qutros artigos de utilidade doméstica' que serão vendi·

.

dos coin qescon,tos espe·taculares.' "

.[

-i';-
\ .'

•
>-

Uma visita à exposição ,na CASA REAL, certificará V: Sa. do aci.ma dito.

. ,Em, tôda compra de uma máquina de costura, i

GRATIS uma $opeira 'OLl um: Prato para Bolo e '12 GRATIS'
f

L Chícar�s para Cilfesinho "Porcelana Schmidt"

. Na B.· - A. "CASA 'REAL" comunica à sua 'distinta
clientela, que continuará com' a assistên'cia té'cnica para as máquinas
de costura "VIGORELLI" por intermédio de ,seu técnico especi;.llisado

. o Senhor Dietmar 'Weege ao. lado do Engenho de Arroz "PIWEDO"�
Peças e âces�6rios disponível.

.

Av. Mal. Deodoro da· Fonseca,
-

122 -'- sala. 1 Fone 231

Dr. Joacbim H�n� Werner Joesting
.

Advogado

� ,

Inventários - GQbranQas _. Usucapião -- Desquites -

AQões. Cíveis em .Geral .;_ Questões· Trabalhistas - Defesa·
de Processo Crim� '- Juri - AQões Comerciais _I',

. Falências e ,Concordatas \

_. FALA·SE ALEMÃO

.Erbschaftsangelegenheiten - 'Kassierungen - Eigentums
recht (Usucapião) -. Ehetrennungen -.-, Allgemeine Zivil

prozeese - l\rbeitsrecht - Kriminalprozesse - Schwur:-'
gericht HandelsFecht Konkurse und Konkordate

•

1

'MAN SPRICHT DE'ÇTTSCH
. ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



iVilJÔ=;=S Registro Civil Edita��:�3�:;1�/4/65 Jarague: Fabril S. A.
Aurea Müller Grubbs, Oficial FREIBERGER e Assembléia G�ral Extraordinária
do Regisn o Civil do 1.0 Dis ERNA KAM0HEN

Frlltlferas e Ornamentais trito (Ja Comarca de J�raguá
.

Ele, brasileiro, solteiro,
C O N V O C A ç Ã O

do Su, Estado Je Santa funcionário público na- São convidados os Srs. Acionistas desta So-'
Catarina, Brasil. tural de Jaraguá d� Sul ciedade a reunirem-se em Assembléia Geral Ex-

Faz sabe r que comparece- domiciliado e resident� traordinária, no día 30 de abril, às 20 horas, em
rem no cartório exibindo os à Estrada 'Nova neste sua séde social,' à Rua Jorge Czerniewicz, para
documentos exigidos pela lei distrito filho d� Pedro deliberarem sobre a seguinte
atim de se habilitarem para Franci�co Freiberger e ORDEM DO DIA

casar se: de Rosa Buettgen Frei- A) - Aumento de capital social nos termos
berger. da lei n. 4.357 de 16 de julho de 1964.

.

Ela, brasileira, soltetra. B) - Assuntos 'de ínteresse da sociedade.
doméstica, natural de Jaraguä do Sul, 30 de março, de 1965.
Jaraguá do Sul, domící- ERNESTO CZERNIEWICZ - Dir. Presidente
liada e residente á Es-
trada Nova, n I distrito, '1::::::::::::::==::::::::: :::::::::::;.=::::::::.=::::::::::::=::::::::::::=::::::=:::::::::::�filha de wnu Kamchen ii

'o n
e de AUda Kamchen. II ,PRECISA-.SE IIEdital n. 5.936, de 20/4/65 II 3 BONS OFIOIAIS PARA PALETÓ II

JOÃO PEDRO DE II II
OLIVEIRA e

I 1 CALCEIRO II

MARIA MARTINELI 1,1 Paga-se Cr$ 6000 para o paletó '!-'l'o

Ele, brasileiro, solteiro, C o 00enfermeiro prático, na- 1:1'
e rq 1.4 a calça. I'

tural de Jacarezinho Tratar' com DALPRA Alfaiate Modas I!
Paraná, - domiciliado e � _ __.__ _. ..: _j}
residente em Curitiba.

.
- :::9

Paraná. filho de Arauto
de Oliveira e de Ida PRECISA SEEdital n. 5.931, de 14/4/65 R

-

ALWIN HADLICH e 'ID�, brasileira, solteira, Empregada Doméstica
PAULINA GRABOWSKI tndústríárta, natural de Tratar com o er. Meier no Expresso lolnvlllense Ltda.

E Jaraguá do Sul, domtot- Rua Domingos da Nova - Iareguä do Sulle, brasileiro, viuvo, lIada e reaídente em

Reck, industrial, natural de Itapocuztnho, neste dís- ...::----- .... ._ ...

;:;;;.",Jaraguá do Sul, domici trito, filha de Aparícío rr -----------------·--···-----tl
liado e residente nesta Martineli e de Paseoa 'I A representante do II

�tt��: l�r:���\r;�Jl� :�::;:I\m, de 20/4/6ó
I Superenxoyais Blumenau II

EI., braetlelra, soltetra LEVINOS EHMKE e II
D

II
protessora, natural de MARLENE M.d STAHL II a. RACHEL LEHMANN, em Iaregué, Corupé, n
Itoupava, neste Estado, Ele, brasileiro, solt�iro,,, Guaramirim, Messerendube e Estrada ôchroeder, n
domiciliada e residente motorista, natural de III precisa vendedor(a), com ótima comissão. 'IIá Estrada Blumenau, n/ Blumenau, neste Estado, 1

distrito, filha de Stantslau domiciliado e residente III Informações à Rua Juscelino II

Grabowski e de Juliana em Pomerode, neste Es. Caixa Postal, 90 li
Grabowski. tado, filho de Alwín II Iereguä do Sul - SC li

Ehmke e de Emma Ehmke. \6:=====:::=:::=:::====�.:.:::!)Edital n. 5.932, de 14·465 Ela, brasileira, solteira, ,;::: _

LOTARIO FERNANDO doméstica, natural
_ d.e ff-----====:::-�

fi:Nr?JJg�SeR���If ���aagu: .��Si���t�O���t� II Blotee Jarag�á Ltde. iiCidade, rIlh� de Alfredo fi 50 d dEle, brasileiro, solteiro, Stahl e de Matilde Caro 'II Dnos e avaneo na arie e con�trlir It!contador, natural de São lina Ballock Stahl.
li iiBento do Sul, domioiliado I! Fábrica de Blocos de Cimento para cons- ii

e residente nesta cidade, Edital n. 5.938, de 20/4/65 II truções. Se V.S. pretende construir, adquira H
filho de José Fendrich e ORDINO HANEMANN e :: o matertal desta fábrica que é o mais mo- ::

de Alzira Fendrich. ELFI DUMKE ,iii derno, e a construção sairá mais barato. ::.1::.1Ele, brasileiro, solteiro,.
_ FRANGISCO MODROCKEla, brasileira, solteira. lavrador, natural de Ja- ii Informaçoes com:

LEOPOLDO KARSTEN ii&.1Jxiliar de escritório, faguá do Sul, domiciliado ii ii
natural de Jaraguá do

e residente em Barra II nesta praça ii
Sul, domiciliada e resi- do Rio Cêl'ro, nl distrito, �:::=:::==:::====-===:::==-==::I
dente nesta cidade, filha f'lb d A t fi
de Anselmo Rochü e de � d� I:a �. u�anaer:;:���n tF=:::=======:::==:�---"-==�
Ida Bona Rocha. Ela, brasileira, solteira, ,II! 'lThlo lElllCIffi IAlUfMANN !I�!:!Edital n. 5.933, de 14/4/65 doméstica, natural de

Ja.raguá do Sul, domici ' itlEDICO CIRUBGIA.4) li
V 'd '

C t
ADEMAR MAHNKE e liada e residente em

en e-se - en ro AMANTINA NECKEL Garibaldi, neste distrito, II Formado pelas Faculdades de Medicina d:l$ Univer- II
filha de Walter Alberto ,'III sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre ,'IIEle, brasileiro, solteiro, Dumke e de Berta Kues-

c!>merciante, natural de ter Dumke. 11 CIIWROIA - SENHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B IIJaraguá do Sul, domici- H CLINICA OERAL, li'
liado e residente nesta l:. para que ",nct:ue: .1.0 co· II li

cidade, filho de Eilly ohecimento de: todos. !l.alluel 11 I ooga práli� em Hospitais Rorop"u8 II
Mahnke e de F r i d a Ols�ar o presentt: editaJ que ii Consultório e re5idência: li
Buesemeier Mahnke. 'ierá publicado pela impreo ii Tel. 244 _ Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 ii

sa e em cartório onde !'ed II IIEla, brasileira, solteira, atixado dU! ante: I'i dias. S, II CONSULTAS: 'II
balconista, natural de alguem soub::!r de algum Im- II II

Terreno com 2 casas, rancho etc. na Jaraguá do Sul, domici, peàimento acuse-o para m
II Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas II

t d J á C á t d liada e residente nE.sta lios leoah. U Pela tarde: das 141/2 ás 17 1/2 horas iie s r a a aragu -- orup per o a
cidade, filha de Raulino � ii II

, ponte. «Grubba ».... _ Neckel e de Ema Adam AUREA MÜLLER GRUBBA ii Aten.de chamados tambem à Noite II
.

Tratar com GOSOH IRMAOS S.A. Neck�l. '. I
\

Oticial �::::::=:=:::========:.::=====---=::::::====--=::J)
,

Ed't 1 593 d 4/ /6 �.i!SE !í!!iiEl=!I!Ei!IIIiEI!!iE':li!!!!!llliiiiEl!::ll-:' !2 I!!!!!!!!!!:o"�"l)
...._...;..-------.----------. 1 a n 4 e 1 4 5 -.- ..._.
....

------""'"':---; ---------� I . .,

mo- - II! Vende-se Otima Chácara Illll�?R�Kcf�Jl:J:URG I Jl))ro MllUlnihb ]RaHdo ;�e :Á\zeve�o I

1,', em ��o �������� d� ��Lb��r�'a v:�::��: 1,', la:::d�:,a�!���ils,�l�ei§��
1"-. II "., li.G.". II I

colonial, 'com ·cerca de 50 m i I met r o s raguá do Sul, domiciliado ..
.. IU quadrados" com duas casas de moradia, II e residente em Barra

1"1'1: IU engênho de farinha movido com energia II do Rio Cêrro, neste dis-
.. _

II II trito, filho de Alvinl) I'
Com escritório nésta cidade à" AV. -Marechal Deodoro I'�elétrica, pas,tagens cercadas, bôa agua,

II terras de pla,nta. Ótima instalação para II Kp.ru6kgerK e de Frieda
.. : da Fonseca nO. 122, para' melhor servir seus c li e n�es;

II lavoura, e ga doI e í t e i r o. - Distante II
1es e rueger. III, I"·d S F

. mantêm est.reito intercãmbio j.udiciário com os ex-Escritórios
II

3 qúi1ómetros 'do· centro e ão I ranClSCO II Ela, brasileira, solteira, IDII",do SuL
II doméstica, natural de m de Advogacia DR, HERCILIO ALEXANDRE DA LUZ '

II Tratar 'com o Dr.' Murillo Azevedo em II Jarsguá do Sul, domici- ,il'l, com séde em Join,ville 'e São "Francisco do Sul; est�' 'e� ,--II E S F
.

d liada e retüdente em RioJaraguá do Sul. m ão ranCISCO o
II

0:, d'
-

d t bé't 1 C'"U Sul, com, .AlvarooTancredo Dippold, Rua
'II

da Luz, neste dh!trito, 1.'.' con lçoes 8, a,m m, acel ar causas p.ara', ague as D- Iii
II 59 filha de Guilherme 01 R .

t't
. III

lU.
Rafaél Pardmho, n 1

". � II denburg e de Ana Ól. III marcas, sem maIOres onus para seus cons 1 umte�. I0=========0==========0 denburg. iiiiIiiiiiElIiEE!I�llEiii!IfJjEillllJi5i!!!!i!!il 11_.j-ii_Iliii!iSII_:iiiiiIII&li !iEElaiEi';!iiii!i!!!I�I! liEEiiiiJ
\ ' -."

BNDBR�ÇO:
.

Caixa Postal, 19 I

f\venlda Mal. Deodoro, 210
Jaraguá do Sul • S. Catarina
_________ c:::=oc::::::::oc::::;::::._.,=::::::::u::::::::a<::::» Ele, brasileiro, solteiro,

.
, operário, natural de Tim·

U==:::::::::=:::=::::::::::::::::::::::::=:-'::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::=:::'�:1\ bó, neste Estado, d omi-

p S O C IS- iI ciliado e' residente em

ii - A I !: Jaraguá Esquerdo, neste

l:::::=::::::= ::::::=:::=:::::::) �i::{;:�, filho de Maria

Ela, brasileira, solteira,
protessors, natural de
Jaraguá do Sul, domici
liada e residente em

Jaraguá Esquerdo, filha
de Guilherme Tribes e

Lilli MUller Tribes.

OORREIO DO POVO ...:.. '

Leopoldo Seidel
- CORUPA' -

"

CORHflO DO POUO
"

(fundação: firtur müller - 1919)'
Emprêsa JornlllísHca

"Correio do Povo" Ltda,
- 1965 • Laranjeiras, Pecegueiros,

I Kakis iros, Macieiras, Ja
boticabeiras, eto. Roseiras
Dahlias, Camélias, Ooni
fel'as,

. Palmeiras, eto., etc.

DIretor
Eugénio Vitor ,5chmõckel

ASSINAT'IRA :

f\nual ,. Cr$ 1,850,00
Semestral. • • Cr$ 950,00
AAulso . . • Cr$ 40,00 PEQAM CATALOGO

-

ILUSTRADO

I- Ani�ersários I' Dia 28:

A sra. Otília, esposa
do ar- Mário Nícoliní ;

,

- a sra. Walli Toma
sellí :

o sr. Odemar R.
Bräuer ;
- o r. Ricardo Wen

dorf, em Rio Cerro.

Fazem anos hoje:
A sra. Otília, esposa

do sr. Arnoldo L. Schmitt.

Fazem anos amanhã:
O sr. Carlos Mayer;

a sra. Tusnelda
Mayer; ,

/

� a sra, Asta Bruch,
residente em Barra do
Rio Cerro;
- a menina Lia, filha

do sr. Erich Schumarz,
em Rio da Luz.

Dia' 29:

Dia 26:

o sr. Rodolfo
em Itapocuzlnho ;
- a sra. Wali, esposa,

de Francisco Ronckí ;
- o sr. Erich Schmarz,

em Rio da Luz 'Vitória;
---:- a sra. Oldaia, esposa

do sr. José Vieira, resi
dente .em Joinville;
- o sr. Linus Zimer

Frenzel, mann, restdeute em Ilha
da Figueira;

o sr. A r t h u r

HoHmann, em Rio da Luz;
- a menina R o s e

Margareth, filha do casal
Ingo-Landíla K. Meyer,
nesta cidade;
- a srta Lídia Nagel,n em Francisco de Paula;
- o sr. Lutrich Hufe
uessler.

O sr. Rui
nesta cidade;
'- o sr, Rui Herculano

de Freitas Pereira;
- o sr. Erwin Erdmann.

Dia 27:

O jovem
Hermann ;

erli

- o sr. Guilher
Miiller, nesta cidade;

Di 3

O sr. oão Batista
RudoU, nesta cidade;
- Elfi Maria, filha do

sr. Edgar Schmidt.
- Elizabethe Catarina

Schmidt, residente em

Jaraguazinho;
- Margret Beyer, em

União da. Vitória, Pr.

- a srta. D o r o

Mascarenhas;
o sr. Fidelis Wolf;
o garotinho Vidal,

filho de Vitório Glowa.
tski, em GarilJaldi.

Vendewse uma propriedade contendo uma

oaS8- de material e uma casa de madeira, situado
à Rua Epitácio Pessôa, 497 em Jaraguá do Sul,

Informações com Dr. Piccioni, em Corupá.

VENDE-SE

SABI\DO, DIA 24·4-1965 Página 2 I

Edital n. 5.930, de 14/4/65
LIRJO 'FELIPI e

ANÉ:LIA TRIBES
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Imobilizado
I') 2 Imóveis, Contralos Imobiliários, Méqui-11_.2 3.320 nas J I J õ Móu e ns a aç es, veis e Llrenetlíos e

2 181 601 Correcões Monetárias Lei 4357
. . Disponl,el

.
. Oerxe e 'Bancos

Realluwel
68668.491

Contas Correntes Devedores, Participa-
272.979.791 ��;:en�d�robrás e Adicional Lei 1474

Ações Caucionadas

Ião (lIIIIel
110084.714 Capital, Depreciações, Pundos de Reser

vas e Fundo Correção Monerária Lei
4357
Elliliel

68558.491 Contes Correntes Oredores e Lucros
272.979.791 Suspensos

J'araguã do Sul, 31 de Dezembro de 1964.
Co••e�sado

Gerhard A. Marquardt ...:._ Dir. Presidente Ceuçäo da Diretoria

Eugenio Viotor Sohmookel
61.793.344 Contador CRO. - SO - 1605 DEO· 61083

OrS 182.721.721 Demonstração da Conta "Lucros e Perdas"
DÉBITO

Oontas, Despêaas Gerais, Fundo de
Reserva Legal, Fundo de Reserva Es
pscial, Dividendos, fundo para devedo-
res Duvidosos, Fundo de Depreciação,
Lucros e Perdas

.

Despêsas GeraIs, Despêsas Bancárias
lmpóslos .e Sêlos, Saláriös, Fretes e Car�
reros, Aposenladoria, Impôslo de Renda
Recolhimenlo B.N.H.; Despêsas Reprl>sen:
lanles e EXlinção Cenlavos
Depreciações, Reserva Legal e Lucros

OB abaixo'assinados membrOB do Consêlho Suspênsos
Fisoal da Textil Cyrus S.A., tendo examinado de ,

tidamente OB livros e dooumentos que oompõe as

peQ8s do balanQo, enoerrado em 31 de Dezembro de
1964, encontrando tudo em . perfeita ordem, são de (:; R-É D I T O

par�cer que os referidos ãto's devem ser aprovados Mercadorias e Aluguéis
na' próx:ima Assembléia Geral Ordinária.

Walter Carlos Hertef
Loreno MarcaUo
José Narloch

93276.037,10
CrS 93.276037,10 CrS 93216031,10

Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 1964
Victor Bernard�s ,Emmendörfer, Dir.-Presidente
Norberto S. Emmendoerfe,r, Técnico em Contabi

. lidade CRO-SC sob n.O 1945

PARECER PO CONSELHO FISCAL ... Os abaixo' assinados, membros do Conseiho
.

'

.os abaixo-assinados, Membros efetivos do
FIscal da Indústria e Comércio Leopoldo João Grubba

Conselho Fiscal da "Irmãos Emmendörfer S. A, S/A., lendo "examinado a contabilidade feila com

Com.ércio e Impor�ação", cumprindo determinações
clareza e nilidez e lendo verificado que a mesma

"

legais e estatutárIas" examinaram o balanço geral.
confere com o balanço geral e conla de lucros e

dem�nstraç�o da contia "LucJ:'os & Perdas" e o re. pe�das, são do p(Jrecer que devem ser aprovados. os
latórlO da diretoria, relativos ao exercício social a.'os e co�las da - direloria relalivos ao exercício

encerrado em 31 de dezt'mbro de 1964 sendo de flO,�o em 31 de dezembro de 1964 na próxima assem-
I

' , bIela geral ordinária especialmenle convocada
parecer que os mesmos devem merecer a aprovaçãõ �.

f
para

dos senhores acionistas na próxima assembléia ,esse Im" "

geral ordinária.,' J:l�aguá do' Sul, 29 de março de 1965.

Jaraguá do Sul,24 de .m�rço de 1965.
Waldemar Grnbba
Loreno Marcatto
Wilhelm Lauf'er

, I

CORREIO DO POVO SAB�DO, DIA 24' 4·1966
-

Textil Cyrus S.A.
RELATÓRIO DA DIRETORIA

SENHORE'S AOIONISTAS,
Cumprindo det�rminações Ipg�is e estatutärlas,

submetemos a apreciação de V'. SaB. o Balanço Ge
ral, a demonstração da conta lucros e p e r das e

pa recer do oousêlho fiscal, referen te ao exercício
encerrado em 31 na dezembro de 1964,

, Outrosslm, .col.ooamo�nos a inteira dispoaição
dos senhoree aciontajas para quaisquer esclareci
mentos que se tornarem ueceseãrios.

I '

Jaraguá do Sill, 31 de Dezembro de 1964.
Gerhard A. Marquardt - Dir. Presidente �

Balanço Geral Encerrado em 31 de
,

,

Dezembro de 1964.

,

I r m ã � � [m m � n U � r f � r �,1
\

COMÉRCIO E IMPORTACÃO,
'

RELATÓRIO DA DIRETÖRIA
Senhores Acionis'tas: .

Em cumpr-imento às d i s p o B i Q õ e s legais e

estatutãr-ias, vimos Bubmeter à vossa apreoieção
8S contas referentes ao exercício social enoerrado
em 31 de dezembro de i964, bem como o parecer
do Conselho Fiscal, '

'.
Ficamos a.o vosso dispôr pará qualquer escla-

.reoimento que Julgardes necessário.
'

Jaraguã do Sul, 24 de março de 196i.
Victor Bernardes 'EmlDendörfe,r, dir, presldeute
Edmundo Arnoldo, Emmendörfer, dir. gereute
Jacob Emmendörfsr, dir. vice presidente
Amando João Emmendörfer dir. técníoo

BALANÇO GERAL encerrado. em 3 i
de dezembro' de 1964

ATIVO

A T IVO

Imoblilzado
Imóveis, Oonstruções e Benfeitorias,
Máquinas e Instalações, Móveis e Utsn- I

ailios, Veroulos, Maroas e Patentes 89,204.422
DispOOitel
Oaixa e Bancos 811,957
Reallz8Iei
Duplicatas à cobrar, Inventário, Parti
ctpaeões, Adioional Lei 1474, Empreati
me Público de Emergência, Oapitaliaa-
ção, Obrigações Trabalhistas, Obrtga
ções Eletrobrás, e Taxa de Melhora
mentos
Yalores Irans110rios

27.761.199 Conta de Resultados Pendentes
Conles Compensadas

694.275 Titulos em Osução, Titulos em oobran
ça, Caução ela Diretoria, e Oontratos
de Seguros

94336.586

Imo�illzado
Terrenos, prédios e henfei-
,torias; máquinas, ferramen
tas e equipamentos; móveis
e utensílios, eonstruções em

andamento, vefculos a·

serviço da c a s a, bens
reavaliados
Dlspoallel

Caixa e Bancos
Reallzalel I curio e loogo prazo

Contas de fregueses, Banco
do Brasil C/FIT, duplicatas

a receber 57.026,321
Parficipaçõea em outras em-

prêsas, adicionais de impostos,
empréstimos com pu lsórios,
eletrobrás 1.981.164

Veíoulos nOVOR e usados, peças
e acessórios. baterias, molas,
combustíveis e Iubrlficantss,"
pneus e câmaras,' refrigéra-
dore� e outros artigos 43.270.329

Yalores Pendeates
Contas pagas anteoipadamen
te, seguros a vencer, ootl1 de
indenizações a aplicar

Conla de COlDpeaslçio
Títulos descontados em ban-
.cos e ações caucionadas

PASSI" O

102276.814

lio Ellgllel
Capital Social, Fundo e Provisões
Ellgltel
Dividendos, Titulos Deacontados, COD'
tas Correntes Banoos, Di�ersos,.Direto·
res, Forneoedores, e Comissões
Conlas Compensadas
Titulos em Caução, Titules em Oobran
ça. Contratos de Seguros. Caução da '

Diretoria

PASSIVO

196.089

Ião Ellgilel
Capital, reserva pl aumento
de capital, r e s e r va legal,
reserva especial, previsão
.para devedores duvidosoa,
fondo pl depreCIação de má
quinas, ferramenta B e

equipamentos, móveis e uten
silios, veiculos a serviço da
Cflsa, b�ns reavatiados
Eligivel 8 curto e longo prazo'
Comas e duplicaLas a pagar
por mercadorias, contribui
Qões e impoBtos a pagar,
outros empréstimos, fundo de
indenizações trabalhistas

Contas de Compensação
Desconto de títulos em bancos
e cauQão da diretoria

CRÉDITO

252984956
252.984.956

84.841.717

Vendas a Prazo, Vendas Filiais, Joros
e Descontos, DividendOS A u f e r i dos,
Fundo para Devedores Duvidósos, In·
yentário, Luoros e Perdas e Mercado
rias Transferidas da Matriz

46.086.660

252984,956
252.984.956

Jaraguá do Sul, 31 de Dezembro de 1964.
Gerhard A. Marquardt - Dir. Presidente

Eugenio Victor Sohmoekel
Contador CRU - SC - 1605 DEC - 51 083

PARECER DO CONSELHO FISCAL

.'

51;793.3'44
Cr$ 182721.721

.

"

Jaraguá do Sul, '31 de dezembro de 1964

Victor Bernardes Emmendörfer, Dir. Presidente
Norberto S. Emmendoerfer, Téonico em Con

tabilidade CRO SC sob nO. 1945

Demonstração r da conta "LUCROS ,E
PERDAS",em 31 de dez�mbro de 1964

D�BITO
.

ORli:DITO
e descontos ativos.
diversas

\

rendas

G'astos Gerais, ad'mfnistra-
, ção, 'salá,rios, comlssoes,
abonos, fretes, viagens� ban
cária@, j u r o s e descontos,
material· de consumo, ápo-'
sentadoria,..Seguros, impóBtos,
lllz e fôrça, salário -familia,
salário educsíção: plano habi
tacional, cotá' de üldeniza

ções aplicadas, de,preciações,
manutenções e r e pa r.o s

aluguéis. reserva p/ aumento
de ca'pita'l, .reserva legal,
reserva 'especial, etc, 93.276.037�10

Rendimentos de servÍcos à

freguesia, estadia, lavagem e
.

lubrificação; vendas de veícu-
.

los novos 'e usados, peças e

acessórios" baterias, molas,
combustíveis ,e luljrificantes,
pneus e câmarac'!, refrigera-
dores e outros artigos, juros

, ,

Pégina 3 ..

INDÚSTRIA E COMÉRCIO,

Leopoldo.' lo'ão Grubba S. A.
ReLATóRIO DA DIRBTORIA'

, ,

" Senhores Aclontstas:
I Cumprindo dispósições legats e estatutértas te

m_os a grala eensteçäo de submeter à vossa apre�(a
çao o nosso, balanço geral, a conta de lucros e per
das e, o parecer do Conselho Fiscal relerlvos ao
exercício social encerrado em 3: de '/ dezembro de
1964,

'

Eetes documentos (>videnciam' com clareza a

situação econômica e Iínencelra de nossa sociedade
e os resultados alcançados .no exercícío findo.

Permanecemos à disposição na séde social pera
qualquer esclerectmenro que os senhorea ectoníeras
acharem 'necessário. I

Iareguã do Sul, 29 de março de 1965.

Leopoldo João Grubbe, D!r. Presidente
Edith Hardt Grubbe, Dir. Gerente
Alvaro Hering, Dir. Gerente

BALANÇO GERAL • Encerrado
31 de D�zembro de 1964.

em

'ATIVO

46.369.937

32.004.797

842.852

50,000
79.267586

PASSIVO

68.844.924 .

10.372.662

50000
79267.586

laragué do Sul, 31 de de bro de 1964.
João Leopoldo Grubbe - Dir. Presidente
Edith Hardr Grubba - Dir. Gerente'
Alvaro Hering - Dir. Gerente
Sergio Thomsen - Contador e ßdéharel
em Ciências Contábeis e Autuariais reg.
no CRC/SC.. no 0301.

Demonstração da Conta "Lucros e Perdas"
Encerrada em 31 de Dezemhro de 1964

DÉBITO

52.219.917

10.181.074
62.400.991

62.400991.

Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 1964.

Leopoldo João Grubba ...:. Dir. Presidenle
. Edith Hardl Grubba - Dir. Gerente'

Alva�o Hering - Dir. GereQle
Sergio Thom.sen - Conlador e Bacharel
em Ciências. Contábeis e Auluariais reg.

. no �RCJSC. nO 0301.

I
PARECER DO CONSELHO FISCAL

. Oc'tacilio Pedro Ramos'

Serg�o Thomsen
Paulino Pedri

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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M t I,' J"" W· t S/A'
.' Oornbustlvels e Lubrificantes' Escr.

e a urglca, oao les
.

.
Curtube, Llrenstllos e, Ferramentas, .-
Embalagens, Despesas de Viagens,

.

'RELATORIO DA DIRETORIA
'"

Despesas de Viagens �scr. Curtnba,
,

Senhores Acionistas: . Oomtssões de Vendas, Despesas
,

Em aren ão
'

d
. .

.

- , . Bancértas, Juros Bencértos, Juros
I.

ç as etermtneções esretutartes e Diversos Juros de Móre Indeniza-
egars cumpre a esta Dlretorle apresentar vosos'

,

d
'. " ÇÕI'S Abenmentos Concedidos Des-

ocurnenros referenres ao exercício de encerramento cont�s Concedidos Descontos'Con-
em 31 de deze�bro de �964, acompanhado ao parecer cedidos Fil São Paulo Auxlllos e

.

do Con�elho _Fiscal, através das quais podeis verificar Donanvoe
.

Carretos e' Despahos:
que a snuecao da soei d d • 'I'd

"'" ,

'. .

re a e se epresenra so I a com -Fretes Rodoviarios Fretes Rodoviá.resultado eatleíatörío .'

'
. . '

, Para uai
.

.

.

. riOS Escr. Curltiba, Fretes Ro�ovla·
. q !squer outros esclarectmentos, coloca rios Fil São Paulo Descontos

se a Diretoria .a.dis!,?sição d?s Senhores Acionistas, Fretes F�rroviarios, Sa'lário Familia:
a Rua.Expedtclonérto !'-ntomo Carlos Ferreira, 103, Despeses Legais, Assistência lurí-
nesta Cidade de laregué do Sul. ' dl C 'b" A

.

ê
.

T'
.

I leregué d S I 12 ri brtl-d 1961õ.
. rca e onta .'" sstet ncra eCDlc�,

\
ou,

_ Y� a.1 e
. u'. Despesas Diversas, Despesas DI.'

loão Wiest [r. - Dir. Prestdenre. versas Escr. Ourlttb«, Despesas Di-

BALANÇO GERAL Encerrado em 31 versas Fil. ,S�o Paulo, Sementes e
.

de Dezembr d 1964 Mudas, Salérloe Lavoura, Imposto
\ O e dE; Consumo, Imposto de Consumo

A T I VO Fil. São Paulo, 130 Salário, Imposto
Sindical, lmpostos Federais, Comis
sões Diversas, Despesas de Repre
sentação, Honorarios da Diretor!lJ,
Compras de Matéria Prima, Assinatura
de Jornais e Revistas Escr. de Curitiba,
Aluguéis Fil. São Paulo, Cota de Indeni
zações ApUcadae, Estoque exereícío An
terior Matriz, Fundo pl Depreciação,
Fundo de Reserva Legal, L u c r o s

S u s p e n s o I . • . ..,..2"..,()S:-99=7...,.17,=9,.----=-=-,::-:-:-=_
203997.179 203.997.179

110 Exiglvel
Capifal ôocial-Metri Capital Social Es
crirorlo Curitiba, C ai Social Fil. São
Paulo, Reserva Lega, Reserva Especial,
Fundo pI Depreciação, Fundo pl Devedo
res Duvidosos, Correções Monelárias

Exiglvel a curto e longo prazo
Fornecedores, Valores a Pagar, CJC.
Crid.ras, cJc. Acionistas, Emprestimos
'Bancários, Bancos cl Caução, Bancos
cl Descontos, Representantes, c/c. Lucros
Sócios, Fundo de Indenizações Traba·
Ihistas, Lucros Su�pensos, Lucros a

Distribuir
Compensação I

Mercadorias Transf�ridas, credores pl
Penhor, contratos de Seguros, caijções
da Diretoria, contrato Abertura de cré-
dilo em c/c., nuplicatas em caução' ,28.093.772 Imoblliza'o231.882.14b Imoveis, Construções

Eslavel
Moveis e Utensilios, Máquinas,
Ferramenta�, Títulos ao por
tador,

Reallzavel 8 Curto e Longo Prazo
Caução, c o n tas c;orrentes,
A d i c i o n a I Lei (lO 1.474/51,
Adicional Lei nO 4.069, Obri
gàções à Eletrobrás, Taxa de
melhoramentos, Capitalização
Empréstimo

.203.997.179 Disponível
Caixa
Conla �e compensação
Valores em Caução

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Lucros e

Perd.as· em. 31 de Dezembro de 1964

CONTAS . DÉBITO CRÉDITO
Vendas' a Vistá, Vendas a Vista fil.
São Paulo, Vendas a Prazo, Vendas
a Prazo Fil. São Paulo, Descontos·
e juros Obtidos, Dividendos Auferi-
dos,

.

Lucros e Perdas, Estoque
alUal·Matriz, Estoque-atual Fil. São
Paulo 3! -12-64
Compras, Salários, Previdência So
cial, ·Impresso_s e Ma.terial de Ex-

..

pediente, ImpreSsos e Material de

Expediente Escr. Ciiritiba. Impressos
e Material de Expediente Fil. São
Paulo, Prêmios de Seguros, Prêmios
de Seguros Fil. São Paulo, Telefo

nemas, Tel.efonemas Escr. Curitiba,
Telefonemas -Fil. São Paulo, Des·

pesas 'Postais e Telegráficas, 'Des-·
.

pesas ::>ostais e Telegráficas Fil.
São

.

Paulo, Despesas Postais e

Telegráficas Ésér. Curitiba, Fôrça e
.

Luz, Fôrça e Luz Fil. São P,aulo,
Propaganda e Publicidade,lmpostos

.

Municip'ais, Impôsto de Renda, Im

posto Vendas e cQnsignações, Im

posto Veodas e Consignações Fil.

Sáo Paulo, Estampilhas Federais,
Estampilhas Federais Fil. São Paulo,
Taxas ·e· Emolumentos, Limpeza e

Conservaçã'o, Oonsêrlos e Reformas,
.

Consêrtos e Reformas Fil. São Paulo,
Consêrlos e Reformãs Escr. Curitiba,
Peças e AcessÓrio.s, M.ateri�is �i7
versos Materiais Diversos FIL Sao

dau1o, 'Combustíveis e Lubrificantes,

·Imobilizado
'lmóveis ôéde, Irnoveís Agrícolas Cons
truções e Benfeitorias, Cons'truções
Rurais, Máquinas e Pertences, Ferramen
tas, Ferramentas FH. São Paulo, Ferra
mentas Agrícolas, Máquinas Agrícolas,
Agricolas, lnstaleçõês Elerrlcas, Instala
ções Eletricas Fil. São Paulo, Veículos e

Acessoríos, Moveis e Utensílios, Moveis
Utensitios Fil, ôäo Paulo, Ativo Imobili
zado c] Reavaliação

DlsponibUidades
Caixa-Matriz, Caixa Filial São Paulo,
Bancos

.

Realizaval a Curto .. a Longo Prazo
Duplicatas a Receber, Duplicatas a Re
ceber Fil. S. Paulo, Inventários, Partici
pações, Ações Petrobrás, Apólices e

Títulos, Adicional Leis 1474/51 e 2973/56,
Adicional Lei 4156/64, Adicional Lei
4156/64 Fil. São Paulo, Empresurno Pu
blico de Emergência, Almoxarifado,
Cauções Fil. ôäc Paulo, Acionistas,
Cota de Indenizações a Aplicar

_ Compensação
Mercadorias Transf. Fil. São Paulo, Bens
Penhorados, Seguros Contratados, Ações
Caucionadas, Contrato de 'Crédito Ban
cário (./ Caução de Títulos, Cobrança
Caucionada

PASSIVO

/

69.459.310 JaraguA do Sul, 31 de dezembro de 1964.
JOÃO WIEST JR. - Diretór Presidente
LlNO VOIGT TEC. CONTAB. REG.

CRC-SC. 2160 DEC Ne. 17%748

PARECER DO CONSELHO FISCAL
OS abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da

Metalúrgica João Wiest S/A., tendo examinado detidamente
os livros e documentos que compõe as peças do Balanço,
encerrado em S1 de dezembro de 1964, encontrando tudo em

perfeita ordem, são de parecer que os referidos ato. devem
ser aprovados na próxima Assembléia Geral Ordinária.

JaraguA do Sul, 1% de abril de 196••
Ernesto Bartsch
Antonio da Platina Vieira
.Frederlco Math1a8 de Carvalho Jr.

25.443JS77

108.885.684

28.093.772
231.882.143

AUJO JARAGUÃ S. A. • Ind. Com.
RELATÓRIO

Senhores Acionistas:
, Em a' e n ç ã o à Determtneções Estatutárias e

Legais, cumpre a esre diretoria epresenrer-vos 08
documentos referentes ao exercicio encerrado em 31
de dezembro de 1964, acompanhado de Parecer do
'Conselho Fiscal, ,atravps das quais podeis verWcar
que a situação da socieoade se apresenla solida com
resulrado satisfatório·

Para Quaisquer oulros esclarecimenlos, coloca se

a Direloria à disposição dos srs. Acionlslas, a Rua
Mal. Deodoro da Fonseca, 991, nesta cidade de Ja·
raguá do Sul.

Jaraguá do Sul, 28 de março de 1964.
A!ex Barg - Dir. Presidente

Balanço Geral encerrado
em 31 de Dezembro de 1964

91.016.289

112.772.082

10000

ATIVO

1.007.691

614.425

164.880

22b.544
.. I
2.022.540

PASSIVO
Ião Eligivel
Capital, Fundo de Depreciação,
Fundo de Reservé! Especial,
Fundo de Reserva Legal, ' 1.852.783
Exigivel a Cúrto e Longo Prazo
Cont.as. a Pagar. Dividendos,. 159.757
!:ollta de Compensação
Caução -da Diretorià

\
2.022.540'

.

10000

Deinonstraçêi:ó· da conta de"
Lucros' e Perda�em·31·12";.�4e

Débito CréditoCGntas
.

Alúgúel, Juros e Descontos,
Acessórios, Lucrns e Perdas
Mão de Obra, Despes·as Gerais,
Combustivel, Dividendos, Fun·
do de . ReserVd Legal, Fundo
de Reserva Especial

953.897

9õõ.89i
9õõ.897 9M.897

f. '
.

rAlUl({)) WAGNlEl s. .A�
LAVOURA, C�MÉRCIO E .INDÚSTRIA

RELATÖRIO�
Senhores Aetonístes: Em atenção às determi

nações eatatutärías e legais, cumpre a esta .Díre
toria,. apresentar-vos os documentos referente.s ao

,

exercicio encerrado em 31 de dezembro de 1964,
acompanhado -de Parecer do ponselho Fiscal,
através das quaís podeis verítícar' que a sítuáção
da sociedade se apresenta sólida com resultado

. satisfatório: \

Para quaisquer outros esclarecimentos, colo.
ca se a Diretoria' à díspestção dos senhores acio
nistas, em Jacú-Assú, municipio de Guaramirim.

Guaramirim, 30 de março de ��65.

Affonso Wagner, Dir. Comercial

BALANÇO GERAll Encerrado ·em 31
de Dezembro de 1964

. I

A TI V o
Imo�!IIzado

Imoveis • - .

Reallzavel íl curlo e longo pr8�o
Adicional Lei N. 4242, sdícío
nal leí n. 1474/51, empréstimo
lei n. 4069/62, Iavouras, parti
cipações, mercadorias

Eslavel
Máquinas e Instalações, Se
moventes, Veículos, Moveis e

Utensilios
D1sponlvel

Caixa
. Conla de Compensaçill.
Ações em- caução

259.8ÓO

1.963.112

236.500

1.600.153

30.000 4.456.224

PASSIVO
Mio exlglvel

Capital em ações, fundo de
Depreciação, fundo.de reser

va legal, fundo de Reserva
Espectal
Ellglvel a curlo e lango prazo

Dividendos, gratificações a

Diratoria, títiilos
'

a Pagar,
Contas correntes, contas a

pagar
Conla de Compensação

Caução da Diretpria .

1.500.627

2.925.597

30.000 4.456.224

Demonstração da Conta de 1 a c r o s e

,p e r das- em 31.12-64
Débito CréditoContas

Lucros e perdas, jurOR e

descontos, Lavouta,Mercado-
ria�, mão de obra, Caminhão
Chevrolet, • .

Despesas Gerais, Fundo de
Reserva Legal, Fundo de
Resflrva Especial, Dividendos 3.667.725

3.667.725

3.667.725

3.667.725

Guaramirim, 30 de março de 1965

Affonso Wagner, Dir. Comercial
Curt Fleming, Dir. Técnico

Eugenio Vitor Schmöckel, contador 51.089
.

DEC eRC - 8.0 Escritorio 48

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho \

Fiscal da firma PAULO WAGNER S. A. lavoura,
comércio e industria, tendo procedido o exame

do balanço geral, demonstração da conta de lucros
e perdas, e demais contas referentes ao exercicio
de 1964, constataram a exatidão destes. documen
tos e são de parecer que a assembléia geral
ordinária os· aprove, bem como a todos os atos

'praticados pela diretoria.

Guaraqlirim, 30 de março de 1965
Alfredo Jacobi
João Grast
Eduardo Leschinski

."

����������������

Jaraguft· do Sul, 28 d� março de 1965

,. Alex Barg - Presidente .

·Eugenio Vitor Schmöckel, Contador 51.089 Dec
1.605 ORC - SC - Escritório 48

.,.

P�RECER DO CONSELHO_FISCAL

Os abi'lixo assi'nados, membros do Conselho
Fi.scal da Auto Jaraguá S.A Ind. e Com., tendo exa4
minado dettdaml'ote os livros e documentos que
compõe as .peças do Balanço, encerrado. em 31 de
Dezembro.,de ll:l64, encontrando ludo �m perfeita
ordem, são ,de parecer que os referidos atos devem
serl aprovados 'na pr�xima Assembléia Geral Ordi-
nária. i .

'

Jara.guá dó Sul, 28 de mdrço de 1965'.

Brunhilde, Mahnke Schmockel
AlberIo Maiochi
Cilio Nicolini

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Metalúrg�ca' João Wiest ',s. A.
Assembléia Geral" Ordinária '

CONVOCAÇÃO'
Fleam convidados os Srs. 'Acionistas a com

pareeerem à Assembléra Geral Ordinária, a realí
zar se no próximo dia 28 às 10 horas na séde
social à Rua Exp, Antonio Carlos Fer;eira, afim
de deliberarem, sobre a seguinte ordem do dia

,A) - Aprovação das contas relativas ao exer-
cicio de � 964, ,

B) - Eleição da nova Diretoria. '

Cl - Eleição do Conselho Físcal.
D) - Assuntos de interesse da sociedade.

NOTA
,

Acham-se � disposição dos Srs. Acionistas
os documentos de que trata o Artigo 99 do Decr.
2.627 de 26 de setembro de 1940.

Jaraguá do Sul,' 30 de março de t965.
,

JOÃO WIEST - Dir. Presídente

� Textil Cyrus S. Ä.
.

.

Assembléia Geral Ordinária
Ficam convidados os Srs. Acionistas a com

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

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

B) - Eleição da nova Diretoria;
C) - Eleição do Conselho Fiscal;
D) - Assuntos d i ver s o s de interêsse da

sociedade.
NOT A: Acham-sé a disposição dos Srs.

Acionistas, os documentos de que trata o Art. 99
do Dec. n. �,627, de 26 de setembro de 1940.

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

Assembléia Geral Extraordinária
Convocação

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 noras,
em sua sede social, na Rua CeI. Procopio Gomes
de Oliveira, 285. para deliberarem sôbre a seguinte

• ,-1.- �... O It DEM D O D I A.

A) - Aumento de capital sooíal nos têrmos
- da Lei '4,357 de 16 de ju,lho de 1964;

B) - Asssuntos d i ver s o s de ínterêsse da
sociedade.

Jaraguá do Sul, 30 de março de 1965.
Gerhard A. Marquerdt, Dir. Presidente

. Auto Jaraguá S.' A.
Indústria e Comércio

•
Ässembléia Geral Ordinária

C,O N V O,C A ç Ã O

NOTA:'
- 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, 31 de março de 1965.

ALEX BARG - Dir. Presidente

Indústria e Comércio Metalúrgica João Wiest S. A.
Leopoldo João Grubba S� A. Assembléia Geral Extraordinäria

Assembléía Geral Ordinária Convocação
Convoc8qão São convidados os srs. Acionistas desta socíe- ,

Pelo presente edital ficaro os senhores acto- dade a se reunirem em Assembléia Geral Extra
nístas desta sociedade, convidados à comparece- ordinária, no día 28 de abril, às 11 boras, .ern sua

rem à assembléia geral ordinária à realizar-se no
seae social, à Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira,

dia 30 de abril do corrente ano, às 9 (nove) horas, para deliberarem söhre a seguínte I

na sede social à rua Benjamin Constant n.O 328, O R,D'E M D O D r A
em Jaraguá do Sul, a fim de deliberarem' sôbre A) - Aumento d�e capital social DOS têrmos
a seguinte 'da Lei n. 4.357 de 16 de julho de 1964. ,

O R DEM D O D I A B) - Assuntos d i ver s o s de interêsse da
1. -; Exame, discussão e aprovação de: Ba- sociedade.

'

I'lanço Geral, conta de Lucros e Perdas realizados -Iaraguá do Sul.. 30 dá março de 1965.
em 31 de dezembro de 1964, relatório da Diretoria

JOÃO, WIEST, Dir. Presidentee o Parecer do Conselho Fiscal; ,

2. - Eleição dos membros efetivos e suplen- _

tes do Conselho Fiscal para o exercício social
de 1965;

3. .: Outros assuntos diversos de ínterêsse
social.

A V I SO
Acham-sé à disposição dos senhores aelonís

tas, no escritório da sede social, os documentos
a que se. refere o art. 99, do Decreto-lei n. 2:627,
de 26 de setembro de 1940.

Jaraguá do Sul, 29 de março de 1965.
Leopoldo João Grubba, Dir. Presidente

Assembléiu Geral ExtrCiordinária
CONVOCAÇÃO

Pelo presente ficam os acionistas desta socie
dade, convidados para a assembléia geral extra
ordinária à realízarse DO dia 30 de abril do cor
rente ano, s 14 (quatorze) horas, em sua sede
social à rua Benjamin Constant n. 328, em Jaraguá
do Sul, a fim de deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA
1. - Aumento do capital social e alterações

dos estatutos sociais;
2. - Outros seauntos diversos de interêsse

social.
Jaraguá do Sul, 29 de março de 1965.

Leopoldo João Grubba, Dir. Presidente

Hillldl1Úlstrna de Calçados Gosc]bl
Irmãos §/Ao

Picam convidados os Srs. Acionistas à compa-
recerem à Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se, Manoel F. da Costa S.A.
no próXimo, dia 29 de abril às 15 horas, na séde
social .à Rua Mal. Deodoro da Fonsê'ca, 991, afim de

Qeliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
A) - Aprovação das contas rela�iva& ao exer-

cicio d'e 1964. .

'

, B) - Eleição da nova Diretoria.
C) - Eleição do Conselho Fiscal.
D) �, Assunlos divérsos de interesse da so·

ciedade. �
,

Assembléia Geral Extrnordinérle

CONVOCAÇAO
São convidados os srs. acionistas deste socie

dade a se reunirem em Assembléia Geral Extraordl
nária, no dia 28 de Abril de 1965, às 9 horas, em

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

ORDEM DO DIA

A) - Aumento de capital social nos têrmos da
lei no. 4.357 de 16 de Julho de 1964.

B) - Assuntos diversos de Interesse da socie
dade.

jaraguá do Sul, 30 de março de 1965.
Walter I. F. Gosch - Dir. Comercial.

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

Assembléia Geral Eerreordínértas

CONVOCAÇÃO
São Convidados os srs. Acionistas déste so

ciedade, a se reunirem em Assembléia Geral Ex,
traordinária, no dia 30 de abril de 1965. às 15 horas,
em sua séde social ii Rua Preso Epilácio Pessoa,
para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

A) - Aumenlo de capital social nos termos da
lei n. 4,357 de 16 de julho de 1964. .

B) - Assuntes divérsos de interesses da so·

cie.áadé.
jara�uá do Sul, 31 de março de 1965.

Waldema� Grubba - Dir. Presidente.

Assembléia Geral Extraordinária
C ONVOCAÇÃ,O

São convidados os i Srs. Acionistas désta So
ciedade, a se-reunirem em Assembléia Geral Extraor
dinária, no diö 28 de óbril, às 14 horas em sua séde
sOcial em Itapocuzinho, para deliberarem sobre a

seguinte
'

,

)
,

ORDEM DO DIA
' '

A) -- Aumento de capital social nos lêrmos da
Lei n. ,4.357 de 16 de julho de 1964.

B) - Assuntos diversos de interesse da sociedade.

Jaraguá do Sul, 30 de març,o de 1965.

MANOEL, F. DA COSTA" Dir. Presidente

A I b e r toB a u e r S. A. Ind. é Com.
Assembléia Geral Ordinária
Convocação

Picam convidados 08 ôrs, Acionistas a compa
recerem à Assembléia Geral Ordínéria, a realízar-ee
no próxímo 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 1964.

B) - Eleição da nova Dire.toria.
C) - Eleição do Conselho f'tecel.
D) - Assuntos divérsos de ínterêsse social.

NOT A:
Achem-se à disposição dos ôrs. Acionistas, os

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

-

Jaraguá do Sul, 31 de março de 1965.
ALBERTO BAUER - Dir. Presidente

.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convocação

São convidados os ôrs. Acionistas désta So
ciedade, a se reunirem em Assembléia Geral Extreor
dlnérie, no die 30 de abril de !965, às 16 boras, em
sua séde social, ii Av. Mal. Deodoro da Fonseca,
739, pare deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA
A) - Aumento de capital social nos têrmos

da Lei n. 4.357 de 16 de iulho de 1964.
B) - Assuntos diversos de interesse da sociedade.

Jaraguá do Sul, 31 de março 'de 196ó.

ALBERTO BAUER - Dir. Presidente

Indústria Textil "Jarita" S. A.
Assembléia Geral Extraordinária
CONVOCAÇÃO

I

São convidados os Srs, Acionistas désta So
ciedade, a se reunirem em Assembléia Geral Exireor
dinérle. no dia 29 de abril de 1965, ás 11 horas, em
sua séde social, em Itapocuzinho, para deliberarem
sobre a seguinte

'

ORDEM DO DIA
A) - Aumento de capital social nos têrmos

da Lei n. 4.357 de !6 de julho de 1964,
B) - Assuntos divérsos de Interesse da sociedade.

Ieregué do Sul, 30 de março de 1965_

JOÃO LÚCIO DA ·COSTA - Dir. Comercial

Comércio e Industria Schmitt
.

S. A.
Assembléia Geral Extraot'dinári�

CONVOC.ACÃO
São convidados os srs. acionistas desta socie·

dade a se reunirem em Assembléia 'Geral Extraor
dinária, no dia 30 de Abril, às 8, horas, em sua
séde à estrada Blumenau Klm.4 para deliberarem
sobre a seguinte,

ORDEM DO DIA
A) - Aumento de capital social nos termos

da lei n. 4.357 'de 16 -de Julho de 1964. '

'B) - Assuntos diversos de interesse ,da so
ciedade.

Jaraguá do Sul, 30 de março de 1965.
Arnolqo L. Schmitt - Dir. Presidente

Cia. Máquinàs Famac
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

, /

,
São Qonvidados os srs., acionistas, a se reuni-

rem, na' sede social, às 20 boras do (lia 30 de abril
de 196i, afim de apreciar, a seguinte ordem:

Aumento de capital, atendendo exigências da
lei, 'correQão ,monetária consequente, ii I t e r 8 Q ã o
esta'tutos.

"" '

Jaraguá do Sul, 20 de abril de 1965.

O. KA�SEMODEL, diretor '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Você sabia ? I Pois, selba que:
1) - Que, os 10 países que úlli�amente. s�. filia�am
a R. 1., foram: Meurttlus, Mozembíque, Llbe�la, SI��
ra Leone, Brilish Wesl Indies, Nova Celedonie, Heití,
Behames, Repúbl!ca de MaU e Nigéria.

2) - Que, em consequência, o país, rneis nôvo
a ingressar em R. 1., é Maurltius (Novembro de 1964).

3) - Que, o menor país em que alua Rotary
é Mônaco, com 368 ecres.

4) - Que, a maior convenção internacio_nal de
Rotary, verificou-se em T ó qui o, no Iepão, no /

ano de 196-:'
,

õ) - Que, o rotariano mais idoso é o er. William
H. Miller, com 106 anos, residente em Madison, In-
diana, Estados Unidos.

. .

6) - Que, o Dtstríto 113 é o que pOSSUI rnaror

número de membros: 4.460.
7) - Que, os países com maior número de

clubes são: Estedos Unidos, com 6.116; Inglaterra.
com 812, Japão, com 631; Austrália, com 496 e o

Brasil, com 492.
8) - Que, pertence ao Rotariano H. G. Carne

hen o record de contínua filiação, com 68 anos,
residente em Chic.ago, EE.UU.

9) - Que, cabe cl Charles.�.,ßent, de �os
Angeles, Califórnia. EE.UU., o privilégto de dl��r
que não faltou nos úlllmos 54 anos, a nenhuma reumao

de seu clube.
tO) - Que, a primeira convenção, fóra dos

-X-.. . EE.UU., foi em Edinburgh, Escócia e,m 1921.
,.Recebe�am a bençä� nupCIal no dia 22 p. p. 11) _ Que, o primeiro clube fora da Amerlca

na Igreja N. . de Oar�vagglO, �a. cidade de Brusque, do Norte, foi o de Dublim, na Irlanda, em 1911.
,a elegante 8rta. Marl8a Ten��Dl. e o sr:.Dr. Ivo

. 12) _ Que, o primeiro clube a se fundar for!2Kaufmann. Aos nubente8 e �Jstlntos famIluAres 08 dos EE.UU., foi o de ""innipeg, Man., no� Canada,
cumprimentos de Radar SOCIal.

em 1910.
:-X- . . 13) _ Que, o Rotary Club de .E! Centro, na

Fala-se que no dia 10 de maIO, dia do traba-
Califórnia eSlá siluado na cidade do mesmo nome,

lho haverá uma reunião da society jaraguaense a 670 pés' abaixo do nível do mar.que levará o nome de c:A noite dos fantasmas."
14) _ Que, o ROlary Club de EI Ag�iIIar,. naNo ensejo haverá um desfile do bloco de fant.asmas Argenlina, é o que eSlá situado a 16.000 pes aCima

pela8 ruas da cidade, a logo após os conVidados do nível do mar_
serão recepcionados nos salões do Marabá.

15) _ Que, o maior Rotary Club é o de. Housron,-X- Texas, com 791 membros.
.

Com viagem marcada para o mês de maio 16) - Que. o ROlary Club situado no extremo

também à Europa o er. Dr. Erich Kaufmann (Milli). sul é o de PunIa Arenas, no Chile.
Radar Social deseja lhes boa viagem. 17) - Que, o mais dislanle de q�a.lquer .O�I�O

Rotary Club, é- o de Papee_te, no TaIII, Poltnesla
-X-

Francesa. '

. .'

Aguardem para f.ins de maio um grandioso 18) _ Que, o ex-presidente de R. I. maIs Ido�o
baile no C. A. Baependi. Maiores informações na é Maurice Duperrey, com 86 aDOS, resid.ente e� ParJ�
próxima coluna. .

'19) _ Que, o Distrito 113 pOSSUI o maIOr nu·

-X- mero de clubes: 196.
.

20) - Que, o R. C. situado mais ao norte do

globo é Nnrdkapp, Noruega.
.

21) - Que, o Dislrito 220 é o que encampa
maior número de ,afses: 10.

LEMA DO ANO: "Pela lJooperação à União,"

"

I
,
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• O QUE VAI PELO UDNS, 166)R A j[)) IA iese§a� C II 11 r9
Todo Llons Clube deve sua peternldade a Lions

Internacional. Sem ela, não haveria Lions Clubes em

comunidade alguma. Seu nome, protegido pelos es
reruros e pelas leis públicas, distingue-o de qualquer
outra organização. A insígnia ou emblema do Leonlsmo pertence exclusivamente a nós Em 125 países
do mundo é um símbolo de serviço esrebelecído e

respeitada.
.

Nosso Líons Clube recebe de Lions lnrernecto
nal grande parte de sua fôrça e de sua capacidade
pera funcionar. Se o clube permanecesse só, sem

filiação, sua influência e seus recursos seriam limita
dos. }\ organização, a inspiração, a direção e a expe
riência que emanam de Lions Internacional represen
tarn um recurso .de alio velor. A Câmara de Cornér
cio dos Estados .Unidos efetuou recentemente um

levantamento detalhedo de 1.000 clubes independentes,
sem: filiação, localizados nos Estados Unidos. O .le
vantarnenro revelou que .e vida média dêsses clubes
era de seis a nove mêses. Por outro lado, sabemos
que muitos LiODS Clubes já vão além de seu 45° ano
de funcionamento pleno de... sucesso, e que Iodo clu
be bem organizado de nossa Associação, utili�ando
os serviços e a orientação de Lions lnternactonel,
tem uma probabilidade 100% de sobrevivência. Co
meça com o nome respeitedo, a influência e o pres
tigio de uma grande organização �nternac:onal, e

floresce à medida que Ltons Interneclonet floresce.
O sócio individual recebe muitos beneficios co

mo integrante da Associação In.ternaciondl. �:n �ua
Cidade ou onde Quer que viaje, conhece ctdedãos
proeminentes de lodos os call':_pos de a!ividades nu�
espírito emtsroso de cooperaçao. Ampha seus horl
zonres mercê dêsses contatos e muitas vezes, sern

qualquer esfôrço especial de sua parte, conquista
amizades duradouras. Em qualquer parle do mundo
onde sé faça conhecer como Leão, sua posição e

influência são multiplicadas. Trabalhando como outras

pessoas em seu LiODS Clube, aprende a dirigir a

palavra a uma reunião, a ser um líder, � exercer

influência na vida da comunidade. E como Integrante
de Lions Internacional, ao invés de contar com vinte
ou rrlnra amigos num clube, êle conta com 700.000
amigos pelo mundo, para o� quais o ,:_mbl,:ma do
Leonismo e um caloroso aperto de mao sao apre
sentação suficiente.

É uma honra ser Leão. É uma honra saber
que somo" parle de uma organizé1ção que preslou
serviço desinleressado alravés de mais d� 437.000

I

campanhas e atividades durante o ano próxI�� pas·
sado'- Tenha em grande estiméJ a sua condlçao de
sócio de seu Lions Clube e de Lions Internacional...
tenhà orgulho de pertencer à maior associação de
clubes de serviço do mundo e ela, por sua vez, per
tence a você.

lIa CONVENÇAO DISTRITAL DO L-lO

Na aprazível Cidade do� príncipes, reremos nos

dias 30 de Àbril; 1° e 2 de Maio p. v i n.d ouro, a

redlização ,da lI,a Convenção Distrital do � 1.0 com

a presença 'do i1uslre Governaáor do Dlstrllo qL
Alexandre Muniz de Queiroz, além de oUlras nao

menos i1uslres autoridades leonística�_ Um v�st? pro·
grama foi elaborado pelo Lions CluDe de JOlDvllJe, o

grande anfitrião do ano de 1965, para o desenroldr
da lia Convenção Distrital que eDtre oulros aconle

cimeDIos marcanles, homologará o nóme honrado do
CL. Algemiro, Manique Barreto, do �iqns Clube de

Criciuma, para Governador do Distrito L- 10 no .a�o
leonístico a iniciar se em Julho dp corrente exerCICIO.

O Lions Dlube de larag�á do Sul, cu�prrn�? .

sua tra

dição, estará pres�nte a lia. �onvençao DistrItal com

numerosa delegação, prestigiando desta forma seus

orgdnizadores - Li<?ns Clube de Joinville.

Domingo de Páscoa, dia 18'p p. um aconte
cimento social teve lugar nesta cidade: o simpá
tico casal �argit e Ivo tornaram realídade o seu

sonho de amor, ou seja, a benç.ão nupcial. Ela,
muito conhecida em nosaos meros SOCiais e êle,
esportista por vários a�os no C.A. B�ependi, sou
beram conquistar a estima e o respeíto entre seus

numerosos amigos.
O distinto casal fixou residência na cidade

de Xanxerê. À Margit e ao Ivo as maís sinceras
felicitações desta coluna.

-X-
Em viagem de recreio, o. distinto . casal sr.

Durval Marcatto (Iutta), partiram dia 20 p. p. com

destino à Europa.
-X-

Ficaram noivos os jovens Mercedes, filba do
sr. e sra. Ernesto Horst, e Adolfo, filho da viúva
sra. Etna Mahfud. ß te acontecimento deu-se na

residência dos pais da noiva na cidade de .São
Bento dO Sul, no domingo de Páscoa. Aos nervos
e distintos familiares os cumprimentos de Radar
Social.

-X-
Dízem por aí que o Leopoldo (Dídío) vai

vender o "fuc" e fundar uma llnha de ônibus.
-X-

Estrearam aliança na mão direita os joveos
Maura filha do sr. e sra. Mauro Schnaíder, e

Jamir� tílno do casal sr. e era. João Wiest Júnior.
Aos no'iv08 e familiares 08 cumprimentos desta
coluna.

-x-
Estiveram em visita aos seus pais, as meninas-

mõças Silvia e Ruth Hertel pela semana da Páscoa.
Regressaram dia 22 p. p. à oapital paranaense onde
estudam.

-X-
Contrataram nupcias o jovem casal Antonilda.

filha do sr. e sra. Venâncio Niceluzzí e Valmir,
filho do casal sr. e sra. João Medeiros. Esta coluna
os cumprimenta.

A 4a série ginasial do Colégio São Luis pro
moverá uma "soirée" dançante-, às 1 õ horl;ls, no

C. A. Baependi, no próximo dia. 25. Espera se a

oolaboração de todos.
-X-

- Pensamento da semana: "Queres julgar um
homem? Observe quais 08 seus amigos" (anônimo).

fi
SALVE A REUNÍAO INTERCLPBES

. DE AMANHA!

'�Coluna' ROTARY"

I
)

O Rotary Club' de Jaraguá dó Sl1), sente-se sumamente.
honrado em receber em data de amanhã, as íluerres
cerevenas dos Rotary Olubes de São Francisco do
Súl, Joinville e São Bento. do Sul, "os quaís co��a
recem à "Metropole do DInamismo pera prestígtar
a programada reunião inrerclubes.

Os rorertenos da "Perola do Irabocú", saudem
freremalmenre os seus companheiros, ne segura espe
rança de que do salutar convl��ó e doe re8ulta�os
benéãcos que irá trazer a reunrao, homens de dife
rentes cidades cerertnénsee continuarão a perseguir
o princípio que é o de Iortalecer o ideal de SERVIR.

INFLU�NCIA
"Cada rotariano, agindo indlvlduelrnente, poderá

ajudar na criação M uma" opinião pública bem infor
mada. Essa opinião tenderá a influenciar a política

r

dos govêmos, no sen rido do bom entendimento e da
bôa vontade entre os povos".

OS MAIS. I•• EM ROTf\RY

Atenção

DKW-VEMAG
,.

.

lErElC,1\\IR �nn
I VJEMAGlUIEI IRRO

---------------�------�--------�------I--------------
Desapareceu duas bicicletas, uma !}ara ho-

'mem marca ESKA cor preta quadro N. 11079928,
e outra' de senhor�, marc9. CENTR.U� cor marrc;m,

quadro N. 430088, placa 471. ,

.. _

'

Para quem as encontrar,
_ ped�r mformaçoes

nesta redação ou com o proprIetárIo Sr. Oscar O.
�agel, mediante boa gl·atificação.

snr. Comerciante e

Industrial: Na salva

guarda dos teus

interes�es, in8c�ev�
te na Assomaçao
Comercial e Indus-
trial de Jaraguá do :::::::::::�:::::::::====::::::=::::;=:::==:-.:::::::::::=:::::::::�

,--S_UI. --II DR. IVO KAUFMANN II
VENDE-SE' I! _ Cirurgião Dentisla H

,i fiII .i
II Consultório: - Rua Preso Epitacio Pessoa 139 !i.ii li
II (em fre()t� da BMPRESUL) . iiI' \ I.
ii

_ Aparelhagem mOderniss;ma - li", .
. ii

II RAIO X ,- CLINICA .-- CIRURGIA nII .

TIL 'j

II". .' PROTBoSB - OLINICA lNFAN ,II.I! :::::::::;:: :::::::::::- :::::::::::: :::::::::::::::::::::::: -:::::::::: ::::::::::::::::::::::::=:::::: ::::::::::::

oportunidade d� adq�irir o veículo
de maior categorIa.

fr ,

1108000 mensais'
sem juros

Através do F,undo. Comum Douat de Veículos - �érie A

É a sua

.

POI\' prêço de oca�dão,
vende 'se uma proprieda
de com 11 ms. de frente
por, 129 de fundos, com

uma c,asa de madeira,
.tipo .bugalow, no centro
de Guaramirim. .

.

Tratar pa .Rua 28 de
Agôsto, õHS, em Guara
mirim.

Melhores informações:.

LójasDOUAT
/

.

ao lado do CINE JARAGUÁ

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


