
I' CuJ��!i����!!�C.Pà ·l�
Gasperl um dia: Que
diferença há entre, um,
homem de Estado e um
político? o ilustre esta

. dista italie no respondeu:
"O homem de Estado é
um político que se põe �
'serviço do país; o políti
co é um homem de Esta
dó que .põe o país a seu
próprio serviço". Que
acham os leitores?' Certo.
exato na expressão da

palavra.

Caixa Economíco SERVICO NfILiTAR
,

Federal Deverão comparecer à Junta de Serviço Mili-

•

tar (Prefeitura Municipal de Jaraguä do Su1); com
orador traçou as linhas a máxima urgência, munides de seu Oertificauo de

gerais da Oetxa Econo Alista�6nto Mili�a.r e 1 foto 3x4, para lhes ser

mica em ôanra Catarina expedido o Certificado de Reservista de 3.· Oate
noradernente em I Jraguá goria, os seguintes cidadãos:
do Sul, ressaltando os' Arcangelo Paterno - Euclides Emmendoerfer
novos empreendtmentos,

- Ed.son Antonío pornbus�h - Jarm.ir José Reck
como sejam o financia-

- Luiz Flor da Silva - LUIZ Praucieeo Oapraro
menro de casa própria e ; Osva.ldo Marti�i - �aulino D�reUi· Walde�a�
acquisição de automóveis, St�e.behn - AdemIr. KleID - Antomo Oarlos 'I'rentini

Inclusive operações ban- e Milton José .verb!Den�.
cárias permindes pela le-

- qutross.lm, �everao fazer entrega de 2 fotos

gislação. ôegutuse o os segumtes cidadães, par!i qua possa ter !i�damen
benzimento das modernas to o processo de fornecimento de Oertificado de

instalações pelo Rev. vi. Isenção do Serviço Militar: Alvaro Dalmann

gário, Pe.' Elerner Scheid Amauri Dias - Lu�z _dos Santos - Nelson �asci
e posterlor oferecimento men�o .

Rosa - qlll�dlOO Lopes - Osmar Grimm -

de coquetel às eurorldedes Rudi Kuester e Silvino Aben.
e convidados, notando-se FERDINANDO PISKE � 1° Tenente
a seüsfeçêo dos presentes Delegado do Serviço Militar
com re!ação à melhoria

'

introduzida ne Caixa Eco
nomice local.
Lógo em seguida, a

direção local da Oaixa,
srs. Dalmonir Piazera e

Getulio Barreto da Silva,
encaminharam os convi
dados ao ltajara Tênis
Clube, onde se realizou
um almoço de confrater
nização, falando na oca

sião. o sr. Cesar Oorreia
do Nascimento, em nome,

d B Caixa Ecouomica, o

sr. Eugênio Vitor Schmö
ekel, em nome da Asso
ciação Oomercial e Indus'
trial de Jaraguá do Sul,
destacando a capacidade
de trabalho da firma
Ewaldo Zenke, 'O sr.

Getulio Barreto da Silva,
da Oaixa Êconomica local
e ,o Pastor Wolfram Msh
ler, abordando o setor
do humanismo das caixas

Diretor: Impresso, na:

BUGÊNIO VITOR SCHMÖCKBL

JARAGUA DO SUL (Santa Catarina) Sabsdo, 2 de abril de 1966

Paulo'Wagner
I

',:.

maior penetração no interior do norde'ste catarinense

Fundação:
Ârtur ( Müller Sociedade GriJlica A venidll Ltda.

Em data de 29 de março
último, verificou-se nesta

cidade," a inauguração das
novas instalações da
Caixa Economrce Federal
de Santa Carerine, agên
cia de Ieragué do Sul. Ao
äto foram convidadas as

autoridades locais, nas

pessôes dos srs. Juiz de
Diretro, Promotor Público,
Presidente da Oâmera, vr,
gário da Paróquia, Veree
dores, Pestor da Oornuní
dade Evangélica, Repre·
sentantes da Associação
Comercial e Industrial de
Ieragué do Sul, Diretor do
"Correio do Povo", Pre
sidente do ROlary Olub,
Gerentes dos Banco do
Brasil S. A., Banco Na.
cional do Comércio S.A.,
e Banco Indústria e Oo
mércio de Soma Cetaríne
S.A., além de grande nú
mero de populares. Cerca
d-as . t t horas, à Av. Mal.
Deodoro da Fonseca, 192,
no Edificio Fruet deu-se
início à lneugureção, Ie
lendo ne oportunidade o

representante da Caixa
Econornice Federal de
Santa Ceraríne, sr. dr.
Joã.o Arno Bauer, em nome

do sr. HeriberlO Hülse. O

Ano XLV N° 2.373

Aniversário, da
/ Revolução

Continuamos Acreditando nos

Ideais Revolucíonáríos
Por J. DE CASTILHO PINTO

Vimos passar anteontem o 2.° aniversário da Revolução
de 31 de Março de 1964, vitorioso movimento que baniu a

,corrupção e a subversão comunista que se vinha alastrando
assustadoramente por todo o Brâsü. '

De modo assustador, repetimos, porque a corrupção
era tal que da noite para o dia apareciam milhares de novos

ricos a exibirem ostensivamente riquezas que não se sabia
de onde e como surgiam, enquanto que 8 subversão vermelha
8 tal ponto tinha chegado, que muitos lideres bolchevistas
declaravam que já tinham o poder, faltando apenas o govêrno.

, E para fortalecer ainda maía o monstro da corrupção
e da subversão lutavamos com uma inflação medonha alí
mentada pelo próprio govêrno; viviamos em estado perma
nente de greves politicas; aasístíamos a comícíos extremístas
devidamente forjados; víamos verbas enormes destinadas à
fins subversívos, e como um apenso à iS80 tudo vinhà ainda
o desprestigio premeditado de algumas autoridades e até a

quebra da hierarquia. e disciplina mUltares, tudo com o fim
,

certo de dividir as Fôrças Armadas. Era o emprêgo exato
da surrada mas eficiente técnica de Maquiavel, que aconse
lha: - "Dividir para enfraquecer".

A Revolução de Março de 1964 llquidou com a corrup
ção e a subversão que então campeava no Pais, o. que, no
entanto, não a Iízrou de alguns desacêrtos involuntários
naturais a qualquer movimento revolucionário, e dos quaís
se servem os "retornistas e carpideiras" para condenar a
Revolução. Mas, é por acreditarmos na hipótese de erro

involuntário que continuamos a processar os ideais revolu
cionários, mesmo porque o nosso ideal de combate à corrup
ção e subversão comunista não nasceu com a Revolução de
Março de 1964, mas vem desde 1945 (há 21 anos, portanto),
conforme poderá ser verificado, por quem quízer, através da
nossa coleção de maís de 5.000 artigos divulgados por 14
jornais e revistas do Estado de S. Catarina e do Paraná.

E .ai está, a' razão porque aplaudimos a Revolução de
31 de março já na .sua primeira hora e não flsemos como

muitos falsos revolucionários, como muitos "boca-de-espera"
que aguardaram que os horizontes se definissem para depois
então abraearem a parte vencedora, ieto é, a eausa revolu-

-

"êíõuãríe, E vem dar, também, o motivo porque voltamos a
reafirmar hoje a nossa confiança na Revolução e nos seus

ideQ,ls de recondução do Brasil ao caminho do direito, da
honestidade, da justiça e do bam-estar do povo brasileiro.

Com a 'idade dé 721 de Massarandúba e Jacú
anos, faleceu às 18,20 Assu, diretor presidente
horas do .dia 27 de ma.r, da firma Paulo Wagner

: ço de 1966, em Vila Ma S. A., [nd., Com. e Agri
ripá, Muriicípio de Palo- cultura. e Pres.idente' do
tina, EAtado do Paraná, airetorio municipal da
o estimado cidadão Paulo .extinta União, Oemocrá
Vagner.,

.

tica Nacional
Nascido aos 14 de ju.l, Com a tiua transferên

lho de 1894, 'DO R i o cia para o Estado do
Grand'e doSul veio jovem I[ Paraná, para onde foi em

p,ara Luíz Alves: Após o busca de uma melhor
Beu casamepto com EUa I saúde, continuou a servir

'

Koegler, estabeleceu se, a '�,oletividade, sendo no·

na localidade de Jacú, m2ado Intendente de Vila
Assú, Município ae Gua· Ji'aripá, do. então Munici·
ramirim, onde veio. de pio de Toledo, ao mesmo

criar numerosa proJ � \ e tempo que era .Presidente
desenvolvendo u pro- da Comunúiade Evangé
fundo labor;, Ho� m de Hca local.-

'

bem, prestativo. e com O extinto deixa, os se

invulgar capaI' dade, foi guintes filhos, além da
In'tendente Q Guarami espôsa, sra. Ella Koegler
rim. ao' tell3 o que Gua Wagner: Affonso, casado
mirim p

( encia à Joio- com Gilda Bruch; Curt,
ville, n9/, eadü p�lo então casado com Alida Mohr;
dr. JQ(o OoIin. Em Gua-' Hilda, cssada com Gurt
rarojYIm, foi sucessiva- Flemrning; Arno, easado

�dÓte, Presidente da com Nilda Meier; HiJtrida,
?Oomunidade Evangélica casada com Bruno Re

,y

economicas.

sing; Alfredo Paulo, C8.'

sado com Anita Dumke;
Leonida, casada c o m

Norberto. Rieger e Wal·
traud, casada com Miro.
Röhsig; àssiin corno ..... 20
netos.

'

"éorreio .

do P o v o"

apresenta à família enlu'
tada 08 seus sentidos
pêsames.

"Oorreio do Povo",
gentilmente convidado,
fez-se representar pelo
seu diretor. Êste sehtaná
rio congra1.ula-se com a

Caixa Economica Federal
de Santa Catarina, com

o melhorametlto introdu
zido na sua entidade
Jaraguaense, a qual, só
poderá trazer reais van

tagens para depositantes,
clientes e à própria Oaixa
Economica.

de

o SESI não é' umalrepartição públicb, é
Uqla instituição de di
reito privado mantida

I
únicamente pelos em

pregadores em bene
ncio dos empregados.

Sugestão
do

Coelhinho

'nova
fase'

para a

PÁSCOA,
'do seu

PAPAl I

\

o . C'ons�lhC) do
,C. A., Baependi

.
. '....

A Assembléia Geral Oro sócios
.

contribuintes. até
dináda, . cqnvocada p�la atingir um efetiyo de 20,
Diretoria, para o último diô lendo ainda 5 suplentes, A
51 de março de 1966, além Assembléia Geral Ordiná
de mani.fesr,ar--se sôbre O' ria, reelegeu o Conselho
Relatório, Oontas e Parei Deliberativo e os conse�

cer do. Conselho Fiscal, Iheiros, a seguir, elegeram
elegeu egualmente o Cons. a sua diretoria que ficou
Deliberativo do Clube pa assim, constitl:1ída: Presi�
ra o iliênio 1966/1967 dente: .- Eugênio Viclor
Segundo se recorda, de Schmöckel, Vice-Presiden
acôrdo com os novos Ie: Guido �i&cb�r! 10 Se
estatutos sociélT, o Oon· crelário: Wal,debu�g
se,lho é .formado pelos Hinsching e 2° Secrelário:
ex presidentes v i vos e - Adolpho Mahfud.

o Barbeador Que Faz de Fato Qualquer' Barba!
J

POR APENAS 39.500
/'

ou 4.900 MENSAIS

Sem Entrada

,
.

EM JOINVILLE: Ali na Rua do Príncipe
EM JARAGUÁ: No 890 da Marechal Deodoro

. ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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;;'�����'}!ÜJ/!,�U,t: Geb!ldele Dame, oder �:r�::'���"C?v\l��' l�f�::' L�:,��d�o�::::::t� e

Witwe, alter 44· 50 Jahre, trito (ja Comarca de jaraguádie sich e i n H e' i m do Sul; Est ajo Je Santa
wünsclít ID;it einem gu- Catarina, Brasil.
ten lieben Herrn, gewillt Faz saber que comparece
ist in Briefwechsel zu' rem no cartório exibindo os

treten zwecks Ehesohlte- documentos exigidos pela le'i
sung. Síclrerstellung, atim de se habilitarem para

Aposentadoria, Lebens. casar-se:

versicherung und weite-
res. I'

Adresse: Heins
An. die Redaktion dieses
Blattes.

Sr. Gustavo Heàs
chel, comerciante;
- Anette Driessen;

Fazem anos hoje:
- C I e y d e Tereza

Chiodini. / :

Sr. Haroldo' Schulz. I Dia 6:
Fazem anos amanhã:

CORREIO DO POVO
,

, Emprêsa Jornalística
"Correio do Povo" ltda.

- 1965 •
'

Ditetor
Eugênia VItor ScHmäcke}

,

ASSINAT'IRA :

Anual '. • . • Cr$ 2,500,
Semestre • • • CrS 1:300
Avulso • . . • Cr$ 50

I
BNDBRÊÇO:

, 'Caixa Postal, 19
I\venida Mal. Deodoro, 210
jaraguá do Sul - S. Catarina

-

Aniversários

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Pe
dreira, neste Estado, do
miciliado e resídente 'em
Santa Luzia. neste dístrt
to, filhó de Helena Ber
nardo.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, natural de Ja.
raguá do Sul, domícllía
da e residente em Santa
Luzia, neste distrito, filha
de Lino Lorrenzzetti e
de Amélia Pedri Lorrenz
zetti.

:: para que chegue ao co

«becimentc de todos, maudei
passar () presente edital que
sera puhhcado pela unpren
sa e ern cartót io Ol1J� .er

á

afixado 'OUI ante I 'i lhas. S'
rlguem souber de algum Im

pedirneuro acu-e-o cara o�

lins le1!aÍl>,
AUREA MÜLLER GRUBBA

Oricial

Edital n. 6,133 de 24 3·66

Luis Carlos Ristow 'e
Margarida Estéfanía

Schattner

Ele, brasileiro, solteiro,
comerciante, natural de
Curitiba, Estado do Para
ná, domícilíado e residen
te nesta cidade, filho de,
Haroldo Ristow e de
Olga Jansen Ristow.
Ela, brasileira, solteira,

industriária, natural de
Jaraguä do Sul, domici
liada e residente em esta
cidade, filha de Friedrich
Schattner e de Stefania
Harbs Schattner.

Texlil
Assembléia Geral Ordinária

Sra. Waltrudes, espôsa Sra. Ana, espôsa do
do sr. Arestides Toma. sr. Hilário Bona;

- Sr. Verediano Bor-. selli " . /ges ;
,

- Aletina Maria 'I'oma-
R 1 C G .

sellí ; ,- .

au . uesser,
_ Edeltraud Meier" - Jov�m Edson Carlos
- Christina Zap�lla' Schulz;

Klems;
- Aldo Bartel;
- Sra. Asta Splitter.

tF'=:::::::::=:=:::=-===::::::=:::::::::====:::=::.===::::::�
II ]J)lo ]ElllCIill lA lUflWANN !!
u II
II MÉDICO CIRURGIA.. II
ii '\ II
II li
U Formado pelas Faculdades de Medieina das Univer- II
:i It
ii sidades de Colônia (Alemanha) e Põrto Alegre II
II II

H CIRURGIA - SBNHORAS' - PARTOS - CRIANÇAS B 1,1ii CLINICÁ OERAL ,III li
ii I ooga prátiea em Hospitais EntO,�D8 II
'1 IIU Consultório e residência: li
li II.. TeL 244 - Rua/ Preso Epitácio Pessôa, 405 IIii II
II ii
I! CONSULTAS:

IIii Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas I!" " :

li Pela tarde: das, 14 1/2 ás 17 1/2 horas li:I .1

il Atende chamados lambem à Noite II,
J�====-=_=====::======:::=.:=dJ

Dia 4.:

Severino Schíochet ;
- Max Thieme Jor.
- Herminho Glowatzki;
- Sra. Otílía R. Split-

ter.

Dia 5:

Sra. Irene Luz Dantas;
- Dário G. Schützer-;

Convidamos os senhores acionistas desta
sociedade a comparecerem a assembléia geral
ordinária que faremos realizar no dia 28 de abril
de 1966, as 9 horas. na sede social, a rua Coronel
Procópio Gomes, 285, na cidade (Je. Jaraguá do
Sul, a fim de deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA
10) - Apresentação, leitura, discussão e

aprovação do relatório da diretoria, balanço geral
encerrado em 3'1 de dezembro de 1965, respectiva

I demonstração da conta lucros e perdas e parecer
Sr. Miguel Schwartz : do conselho fiscal;
_ Nair Soares' 2°) - Eleição da nova diretoria;
_ a jovem Em'Seidel; 30) - Eleição do conselho fiscal e seus 8U'

,
- o jovem Guido Mund- plentes;

.,

stock, funcionário de A 4°) - Outros 'assuntos de ínterêsse SOCIal.
Comercial, residente em Jaraguá do Sul (SC), 18 de março de 1966.
Oorupä,

AVISO AOS ACIONISTAS

Dia 7:

Iloa Hensehel ;

Dia 8:

Aehäm-se à disposição dos senhores acionis
tas, na sede social, os documentos a que se refere
o artigo 99, do deereto-Ieí n", 2.627, de 26/9/1940.

Gerhardt Arthur Marquardt
Díretor-Presídente

Assembléia Geral Extraordinária
Convidamos os senhores acionistas desta

sociedade a comparecerem a' assembléia geral
extraordtnäría, que �aremos realizar no dia 28 de
abril de 1966, as 15 horas, na sede social, a rua
Coronel Procópio Gomes, n°. 285, na cidade de
Jaraguá do Sul, para deliberarem sôbre a seguinte.

ORDEM DO DIA
10) - Aumentu do capital social. deco.rrente

da correção monetária do ativo imobilizado, nos
teimos da lei no, 4,357, de 16/7/64 e consequente
reforma estatutária�

20) - Outros, assuntos de interêsse, social.
JaraguA do Sul, (SG), 18 de março de 1966,

Gerhardt Arthur Marqúardt
Biretor·Presidente

Pégtna 2

HUEUER S/A'·_ Agr.' Ind. Comércio·
R�LATO�IO ',DA DIRETORIA

Snrs. Acionistas
Em. cumprimento ás dísposíções 'legais e

estatutárias, cumpre a esta diretoria apresentar-vos'este eelatörfo, acompanhado do balanço geral e
da demonstra ão da conta Iuerne e perdas, encer
rados em 51 {je dezembro de 1965, por cujos do
cumentos, podeis constatar a verdadeira situaçãoeconomíco-fínanceíra de nossa sociedade. Para
quaisquer Informações e' 'esclarecimentos achamo
nos a disposição dos snrs. acionistas em .nOSS3
sede social, sita á estrada Rio do Cerro II.

-

Jaraguä do Sul, 28 de Fevereiro de 1965
-, Gerhard Roeder - Diretor Gerente

B1\LANÇO GERAL DO ATIVO
E PASSIVO encerrado em 31 de

dezembro de 1965
,A 'Je v o

Imobilizado <

Imoveis e benfeitorias
,

Esluvel
Veículos, máquinas e instalações, mó-
veis e utensilios, ferramentas, semo
ventes

Dlsponjvel
Caixa

Reallz8Vei
Mercadorias, Contas correntes deve
doras, diversas contas

Compensação
Ações em Caução
SOMA

777.150

1.674.476

769.841

11.399.348

PAS§IVO

30UOO
e-s � 4 650.815

Hão Exlglvél
Capital e fundos diversos
Exiglvel

Contas correntes credoras, Emprésti
mos. titulos a pagar, diversas contas

Compensação
Cauçãoría diretoria
SOMA

3.847.582

10,913 233

30000
Cr$ 1465(l815

Demonstração da Conta Lucros e
Perdas em 31 de dez. de 1965

,.

DÉBITO
Juros, Despezas Gerais, Funrlos di
versos dividendos

tJBEDITO
16,342.021

Mercadorias, Descontos, L� voura,
Criações, transporte �6 342_021

Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 1965

Gerhard Roeder • Diretor 'Gerente
Francisco F. Píscher > Contabilista -

Cart. N.o 314 de C. K C. de S. C.

Parecer do Conselho Fiscal
Os abaixo-assinados, membros do Conselho

Fiscal da Sociedade Roeder S/A - Agr. Ind. e

Comércio, tendo examinado minuciosamente o

balanço geral, conta de 'lucros e perdas, livros e
demais documentos referentes RO e'xercicio findo,
constataram a sua exatidão e conformidade, pelo
que recomendam a sua aprovação pela assembléia
ger.al ordinária.

,Jaraguá do Sul, 2 de março, de 1966
G. Rodolfo Fischer
Erich Borcliardt
AfQnso Guenther

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Gratítícações, Ordenados & Salários, Aposentadorias & Férias,
Seguros, Impostos, Comissões, Frétes & Carretos, Despesas
Gerais, Despesas Bancárias, Previsões Trabalhistas-Lei 4 3b7/64,
Banco Nacional de Habitação, Salário-Educação, Salário-Fa
milia, Fundo .de Depreciação, Oonta Reavaliação do Ativo
Imobilizado, Fundo P/Devedores Duvidosos, Fundo de Depre-
_ciações; Lucros &, Perdas, Saldo a Disposição da Assembléia,J2:,! 82627336

�RJÉDITO

A Despesas de Fabricação
A Despesas de Administração e Vendas.
A Impostos e Taxas
A Fundo de Previsões
A Fundo de Reserva e Saldo a Disposição

326.735.803

,(

Relatório 'da Diretoria
,

-Transcrito no Livro Diário N°, 10, registrado �ob' N° 9.524,
24-5 1965, \no Oartório Oivil 'de Ja.i:aguá do Sul, às folhas Nós 417 a
(

, ""

, I

11.188�150
23.5�4,65l
'3,914808
20,Oifi,178

203303.265

·,61-726300
, 5.100.110'

39851'4
835,137

124,624597
19231.527
8.041.836 219.958.021

Senhores Acionistas Fixo:
Dando �umprimentf) as' disposições .legais e estatuarias, apresentamos Imov�is

_ ,

a sua apreciação o Balanço Geral, Demonstração da ' Conta de Lucros e Máqu.lDas e I�s.talaçoes .

Perdas e demals documentos referentes ao exercício de 1965 encerrado Movais, Utensflios e Anahses
em 31 de dezembro, de 1�65, 'bem colho ó Parecer do Conselho 'FiscaL 'Veícul�s e. Máquin�s Agríc�l�s

. Permanecemos ao inteiro dispõe dos rs. Acionistas para os esclareci- Reavaliação .do Ativo Imohilizado
. mentes, que�ouverem. por bem solicitar., .

/' Realls.llvel.
Jaraguá do Sul, �2 de março de 1966. Mercado�las e Mat�rias Primas I

Oomércío e Indústria S O H M I'T T S. A Alm?�arIf�do
.

Arnoldo' L, Schmítt - Dir. Presidente Participações
•

I
'

Seguros a Vencer

BALAN
.

'It.
.' Títulos a Receber

ÇO GERAi.. encérrado em 31 de dez. de 1965 Devedores em C/Oorrentes
.. I ' Empréstimos Oompulsórios

A T" I V O Disponivel ,

Caixa e Bancos
ConSBs de Compensação:

Contratos de Seguros
Caução da diretoria
Contratos de Caução

Disponi,el
Çaixa .

Realizavel
Trtulos à receber, Mercadorias, Depõslto P/Obriga
ções Trabalhistas, Empréstimo Lei 1474/51, Emprés
timo Oompulsõrto, Depósito Sndene, Depósito Fiscal, Obri-
gações Tr�balhistas.·

'

Imobilizados· I

Ativo Imobiltzado-Oônta Reavaliação, : Direitos Pontes & Oa
minhos, Oonstruções, Moveís-Uteusílios e Ferramentas, Vetou-
19s & Semoventes, Máquinas' & Instalações, Imóveis.

. Compensados '.

Titulos Descontados, Valores em' Caução.

2.621
86.990000

40000
18856016 105886.016

597.456 170 ,

37.992.575.

{ 102.667.572

lio Exlgiwel:
Capital em Ações
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Reserva Especial
Previsões
Resultado exercicio de 1965 à Disposição, da
Assembléia Geral

EXlgivel:
Oredores em O/Oorrentes
Letras descontadas
Dividendos não procurados

ConlDS de Compensaçio:
Valores Segurados
Ações Oaucionadas
Títulos Oaucionados

. 210.000.000
4.937.203
6239.750
58.179.468

10,349636
. I -/ PAS�IVOIão E.ligivel ,

Capital, Fundo de Reserva Legal, Fundo de Reserva Especial,
Fundo de Depreciações, Fundo de Deprectacão-Oonta Rea
valiação Ativo Imobilizado, Fundo- P/Devedores Duvidosos,
Fundo de Desenvolvimento, Fundo Especial Aumento Oapital,
Fundo Indenizações Trabalhistas.

.

E.ligivel
-

Contas Correntes, Conta' Correntes Especiais Titulos 8 pa
gar, Dívídendos, Lucros em ôuspenso, Impoôsto Renda Retido
na Fonte, Saldo a Disposição da Assembléia.

. Compesados
.

Endosses, Oauções.

93.378860

8851.426

/ Cr$ 140.225 482
289.706.057

163.215024
1J7838.386

810687

86,990.000
40.000

18.856016

201.864.097

, 28.706.484
Jaraguá do Sul, em 31 'de Dezembro de 1965.
Dietrich H. W. Hufenuessler, Dir. Presidente
Rodolfo F. Hufenueseler Dir Gerente
Hildegard Hufenuessler, Diretor' Comercial e Guarda-Livros CROSO 533

105886.016
597.456.170

8.851.426
.Or$ 140 225 482

Jaraguá do SuJ, 22 de março de 1966.
Oomércio e Indústria S O HMIT T S. A.
Arnoldo L. ôchmítt-Dír. Presidente
Damasío ôchmítt Dir. Gerente
Contador Eugênio Vitor Schmöckel - CRC·SC
1605-DEC 51.083

Demonstração da Conta "Lucros e Perdas"
em 31 dezembro de 1965.

Crédito:

Demonstração da Conta "Lucros e Perdas"
encerrada em 31 de dezembro de 1965

DÉBITO

De Mercadorias
De Almoxarifado
De diversas Renda

.Débito:

320.945217
4800000
990.586

1�1.349.204
80.924753
92:735.162
19.791.048
11.935635

326.735803

Jaraguâ do Sul, em 4 de janeiro de 1966
Districh H. W· Hufeàuessler Diretor Presidente
Rodolfo F. Hufenuessler Diretor G�renle

'

.

Hildegard Hufenuessler, Diretor Oomercial e Guarda-Ifivros ORCSO 533

.Pareeer do Conselho Fiscal

Parecer do Conselho Fiscal
Os infra-assinados, Membros do Conselho Fiscal da firma INDÚSTIUAS'

REUNIDAS JARAGUÁ S. A., depois de terem Iido e examinado. minuciosa
mente o Betaneo Gsral.. encerado em 3Í' de desembro de 1965, a Demonstre
çãe da Oonta "Lucros e Perdas", o Relatório da Diretoria, os Livros de
Oontabilidade, Registros e demals documentos Oomprosantes, referente ao

mencionadO exercício financeiro, certificaram-se da exatidão e perfeita ordem,
motivo porque os recomenda à aprovação da Assembléia Geral Ordinária.

Jaraguá do Sul, -em 4- de Janeiro de 1966.
Eugenio Juergens
Virgílio Rubíní
Willy Intorp

Fundo P/Deve'dores Duvidosos, Alugueis; Juros & Descontos,
Mercadoria. ,

"

. Cr$ 82.627.336

Jaraguä do Sul, 22 de março de 196ö.
Comércio e Indústria S C H MIT T S. A.
Arnoldo' L. Schmttt - Dir. Presidente

.
Damasio Schmitt - Dir. Gerente
Contador Eugênio Vitor Schmöckel - CRC·SO
1605-DEC 51.08n

� '" :o

Os Abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da firma Comércio'
e IndúdMa SchmHt S.A. �ndo proceilido o exame do B�anço Ger�, De-�-������������������--�����������
monstração da Conta Lucros e Perdas e. demaís contas referentes ao' exer
cício de 1965, eonstataram-e exatidão destes documentos e são de parecer
que a Assembléia Geral Ordinária os aprove, bem cómo a todos atos pra
ticados pela Diretoria.

<, .

Jaraguâ do Sul. 22 de março de 1966:
Silvino Frapzner �

Pedro Winter
>

Primo Chiodini

Assembléia Geral 'Ordinária
A diretoria do C.A. Baependí tem a grata

satisfação de convidar os seus associados, para a

Assembléia Geral Ordinária, a. realizar-se as "'20
horas, do dia 31'36ó, na séde social, afim dá
deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia: Aprq,
vação aas contas da. diretoria. do exercício de
1965.

.

. "-

Uma propriedade com,
4.113 metros quadrados,
com casa de alvenaria
bem. conservada, sito fi

Rua Presidente Epitació
Péssôa. Informações com
o .Bt. Ervíno Menegotti'
ou, ·Wald�m8r Lessmâuu.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ß 'S' n V P li h aSn

' A n li I' n n � . OSC4f Cielusinski I _.

(� U J lJ U U R � U :l Recebemos atenclO'so 1-------'-.--�... -�\�,,---------..-�

�., (�irurgiã� Dentista) � f��it:��i,â�o��·n�:�a;o�i�;1 Vende-se�

�_,rßßI·l"il.�ß,8 CLíNICA PRÓTESE - CIRURGIA BUCAL RÁIOS X �l que, em data de amanhã, :... t:L.I �a:
�: h d.everâ mud�r a sua ofi- Uma propriedad�, nesta

Consultório: Rua 'Ângelo Piazera 86 (ao lado da Ponte Velha) =i cma para Junto de sua cidadethavendo uma casa EMPR c.ADA ,

• ' '_ ,
' �1 res!dê,ncia, a RUR J�iville: de material e 3 morgos '''-,

g /-i H O R Á R 10:
Manha - das 8 as. 12 �l s/n, onde conhnuar.a de terra. DOMEST�A"?ara

Curitiba.

fi ,Tarde - das 14 às 18 :1 atendendo como autorl' Informações na

t� �� zado para seniços,?a I Joalheria FAUTH Paga se B m. Tratar na

� �� nc:. �v r..�f ����.�.�! !��f ..:��.� � .. �� �� .:; v� .:�� I �r��.���.ms��·Oscar�ulto ,
Av. ��I��geUoád,:: ��fseca �v� ���sD;:dh�r::�nseca 499

o QUE VAI PELO' LIONS
EMOQÃO E RAOIOcíNIO

. Para distrair-se, ao. longo da praia, o viajante
pede madeira frágil destinada à canôa leve, contudo,
na treve sata do mar, requislte o concurso do aço,
na sustentação dos graudes navios.
, À fim de tão somente alfabetizar se, oestu·
dante roga semanas breves, no entanto, para senho
riar os recursos especializados de uma profissão
liberal, gasta quase rôde a existência.

Para alimentar-se, no espaço de algumas horas,
a criatura pode valer-se da alface de poucos dias,
mas se deseja apoiar a oficina em que se educ a

solicita, o favor da peroba que exlge muitos anos

para desenvolver-se.
. A fim de brincar num circo, o homem utiliza

estacas, ã flor da terra em' galpões de emergência,
entretanto, ao erguer a 'casa de moradia, recorre ao

prestígio da pedra, ne garantia dos altcerces,
VIVER BEM, segundo a emoção, na superfície das

cousas, é atividade comum.

VIVER PARA O BEM, PARA O TRABALHO
.

SEM REMUNERAÇÄO. PELA COMUNA, PELO
PRÓXIMO, na profundeza do t8cioclnio, é obra de raros.

Arma-te de energia, se aspiras a vencer a

sobra em ti mesmo.

Ninguém constrói de paz e luz, sem a firmeza
da fé sôbre a constância da paciência.

Ninguém pode sentir-se, perfeitamente, realizado,
se não fizer alguma coisa para o bem geral.

Nós, com o leonismo, cremos, de alguma forma,
viver, também, PARA O BEM.

BOTAFOGO F.C.
Assembléia Geral Extraordinória

Convidam-se os srs, sócios do' Botafogo Futebol
Clube, para a Ass.embléia Geral Extraordinária que
será realizada no próximo dia 17 de abril, às 10
horas, na sede socíal em Barra do Rio Cêrro,
com a seguinte

'ORDEM no DIA

1. - Reavaliação do capital;
2. - Alteração parcial dos Estatutos;
3. - Assuntos diversos de ínterêsae social.

Jaraguá do Sul, 30 de março de 1966.

A DIRETüRlA

.Informativo ACARESC
, AMIGü AGRICULTüR - Como jáé do conhecí
mento de algumas localidades de nosso município,
e para que chegue ao conhecímento de todos,
damos êste anúncio: o clube 4-S "NüSSü FUTURü"
das, localidades de rrês 'Rios do lorle e Irês Rios do Sul,
está fazendo a campanha da BRUCELOSE BüVINA.
Pedimos que colabore conosco, consentindo em

fazer o RING TEST nas sua8 vacas leiteiras.
RING-TeST é examinar o sangue da vaca do
senhor para ver se tem BRUOELüSE. Isso é
muito' importante, porque sabe-se que o uso do
leite sem ser pasteurizado, dê vacas portadoras
de BRUOELüSE, pode fazer nos ficar também
doentes. FAÇA o RING-TeST, será para o seu

bem, sua família, seu municípi'O e sua PÁTRIA.
Amigo de nossa cidade, colabore conosco, insis
tindo para o seu fornecedor de leite e manteiga,
etc. fazer. o teste da BRUCELOSE. Mais informa
ções sôbre esta Campanha, lhe serão dadas pelos
lideres do clube 4 S "NüSSü FUTURO" ou pelo
EXTENSIONISTA: RtJRAt DA ACARESC. J

CLUBE 4�S "NOSSO- FUTURO" de Três
RioB do Norte e Três Rios do Sul.

I

Pneus de WALMORRecauchutagem 'de
Pôsto de Molas em Geral

- .... - � -

Edital de Praça
o Doutor Raoul Albrecht Buendgens, Juiz

de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado
de Santa Catarina, Brasil, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a todos. os que o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem ou interessar
pössa. com o prázo de (20) vinte dias, que findo
o mesmo, hão de ser arrematados por quem mais
der e maior lance oferecer, em frente às portas
do Edifício do Forum, no dia quinze (15) de abril
p. vindouro, às dez (10) horas, os imóveis perten
centes a ALEX SCHALDACH e que foram penho
rados nos autos da ação executiva que lhe m6ve
CARLOS R EIS, abaixo descriminados:

1) - DOIS TERRENOS anéxos, situados na

Estrada Poço Grande, município de Guaramirim,
nesta Comarca, com as áreas de 44300m2, e

47.500m2, respectivamente, perfazendo a área total
de 91.800m2, sem benteítorías ; O primeiro, fazendo
frente, no travessão do lote n, 1.71l.B. com 66,66m;
fundos. lado Este, com 666 m e confronta o lote
n. 1.712; traveasão, com 66,66 m, confrontando com

o lote n. 1547, registrado no Cartório de Registro
de Imóveis desta Comarca, sob n. 26460, do livro
5-M; O segundo terreno, fazendo frente, com terras
de Willy Otto; travessão dos fundos, com Testoni;
de um lado, com terras de José Eduardo Furtado
e do outro lado, com terras de João Borba, parte
do imóvel registrado nesta Comarca, sob n. 14552,
do livro n. 3·G, ambos registrados sob n. 26856,
do Cartório de Mário Tavares da Cunha Mello,
avaliados em Cr$ 150.000.

Assim serão referidos bens arrematados por
quem maís dér e maior lance oferecer acima do

preço da avaliação. E. para que chegue a notícia
a público, se passou o presente edital, que será
afixado no lugar de costume. às portas do Forum
e publicado no jornal local "Correio do Povo".
Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul,
aos quatorze dias do mês de março de mil nove
centos e sessenta e seis. Eu, AMADEU MAHFUD,
Escrivão, o subscrevi. (as) Raul A. Buendgens -

Juiz de Direito. A presente cópia confere com o

original; dou fé.

Jaraguá do Sul, 14jmarço/1966.
O Escrivão AMADEU MAHFUD

Jaraguá s. A.Indústrias Reunidas
Assembléia Geral Ordinária

São convocados os Senhores Acionistas da
Industrias Reun!das Jaraguá S. A._ pare a Assembléia
Geral Ordinária, a realizar-se no dia 50 de abril de

1966, às nove da manhã, na séde social à rua Ro
dolfo Hufenuessler, 715/901, a fim de deliberarem
sôbre a seguinte ordem do dia:

I - Aprovação do Balanço e Contas do exer-

cício de 1<;65;
II - Eleição do novo Conselho fiscal
III - As�untos de interesse da Sociedade.
Nota: Acham,se à dispcsição dos sors. Acio·

nistas os documentos a que se refere o ar.tigo 99,
do Decreto·Lei nr, 2627 de 26· de setembro de 1940.

Jaraguá do Sul, em 19 de março de 1966
.

Dietrich H. W. Hufenuessler - Diretor Presidente

Assembléia Geral Extraordinária
Gonvocação'

São convocados os Senhores Acionistas da
Industrias Reunidas Jaraguá S,A" para a Assembléia
Gual Extraordinária, a realizar-se no dia 30 de abril
de 1966, às dez. horas da manhã, na séde social à
rua Rodolfo Hufenuessler, 715/901, a fim de del)bera
rem sôbre a seguinle ordem do dia:

I - Aumento do Capital
II - Assuntos de interêsse social.

Jaraguá do Sul. em 19 de março de 1966.

Dietrich H. W. Hufenuessler - Diretor Presidente

"Coluna ROTARY"

No dia 14' dêsre mês, nosso Clube completou
mals um ano de extsrêncta. 'Agora, são 14 anos de
vida que o Rotary Club de Jaraguá celebra, satisfeito,
porque durante os mesmos, o seu ideal de servir sem
pensar, em si, foi cumprido de maneira nobre e cor

reta, graças ao espírito rotário dos que atualmente
fazem pane desla ínstltuíção e dos que já passaram
por ela.

Assim, em março de 1952, eram lençedes as

bases para a fundação 'do Club nesta cidade, tendo
a frente os companheiros Oswaldo Heust e Alfredo
Zimmer que então desempenhava as funções de Juiz
de Direito e que foi o seu primeiro Presidente,
secundado pelos cidadãos Arthur Breithaupt, Augusto.
Schmidt, Dorval Marcetro, Heinz Blosteld, Arnaldo
ôchulz, Mário Tavares, Dercy Luz, Potiguara Leal,
Waldernire Mazurechen, Benno Knudsen, Sérgio
Thomsen, Waller Gosch. Dtetrích Hufenüssler, Aroldo
ôchulz, Afonso Buhr e êste que vos fala, � mais
Seme Manar, GUilherme ôchulz [r., Alfredo ôchwarrz,
Rodolfo Hufenüssler, Arquimedes Denras e que, nesta
mesma ordem partirem pára a viagem eterna, dei
xando essa lembrança tão bela, que bem poderíamos
aplicá la Daquela frase: "os homens passam, suas

obras ficam".
Naturalmente, que êste grupo de esforçados, ao

assumir o compromisso de desfraldar nesta terra a

bandeira que hoje em die esta içada nas mais afas
tadas regiões do mundo, teve que saltar obstáculos
pera levar a frente aquilo que justamente há 61 aoos,
Paulo Harris, num dia 23 de fevereiro de 1905, lan
çara ao vento, como semen re fecunda, para ir dia a

dia crescendo onde sua exlsrêncta ee faz necessário,
graças aos homens de BOd Vonrade e de Bem Servir.
. Relatar aqui, o passado e o presente de nosso

Club, com relação aos oblerivos do Rotary, se torna

desnecessário. ôenumo-nos apenas satisfeitos pelo
dever cumprido.

Esperamos que cada ano vencido, possemos
afirmar o. que agora estamos fazendo. feito isto, nos
sentiremos enquadrados dentro do oosso ideal.

E é assim, imbuido desse propóeito, que a

minha voz ousa elevar se e senrese forte para saudar
o Rotary Club de leragué, pela passagem de mais
um aniversário.

(Palestra do cornp. Loreno, em 18 Õ 66)

Rio do Sul, Abril de J966
Meu jovem amigo .

Louvado seja N.S. Jesus Cristo!
Você talvez fique surpreendido com esta

cartinha que lhe estou enviando. Talves nunca

tenha recebido carta de um padre, pois bem,
esta de hoje é para você.

Escrevo lhe porque lhe quero muito bem
e gostaria vê lo sempre alegre e feliz:

Gosto de você porque é [ovem, corajoso,
idealista, sobretudo porque você é a esperança
da Pátria e da Igreja.

Felizes seus mestres que podem estar
sempre a seu lado; que trabalho -Iíndo o dêles,
preparar os operários. OB mestres, os polítíeos,
os técnicos, os patrões, uS sacerdotes, os mé
dicos, os militares. os hom�ns de amanhã.

Certamente você quererá ser um homem
bem formado, bem educado, um homem que I
deseja construir um mundo melhor, mais-Ihumano, onde todos se amam comô 'irmãos,

Escrevo-lhe esta cartinha porque pode ser

que você esteja realmente empenhado -em

dedicar tôda sua vida para o bem dos outros;
quem sabe você até penaou em s�r um dia
sacerdote ou Irmão Coadjutor. Pois bem, nês(e
caso, eu ficaria muito contente de receber uma
cartinha de você, contando-me RUHS noticias,
seus problemas, suas dificuldades. Se não sou-

It.ber escrever muito certo, não faz mal, escreva
como pode.. .

,

Por esta vez é só o que lhe tinha a dizer.
III
Espero em breve poder mandar-lhe outra
cartinha.

Aproveito desta oportunidade para cum
primentar seus queridos pais e parentes e a

tôdos envio minha bênção.
Seu amigo de sempre
Ass. Pe. Constantino Dem_archi, SDB
Colégio Dom Bosco - Rio do Sul - se.

,

Rua Rio Branco Jaraguá do Sul

"-

Recapagem e Conserto�
Genuinamemte- Jaraguaense
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