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Ressuscilados
I

,Com, r6rislo
IFfigação . e, Taxa de Demanda ,Reduzida
- .....,...

\
/ "

,

Críanças vão ter
maís facilidade
com a

matemática

Ao visitar tualãr
ma' comercial ou

índustríal, o agente
da fiscalização do
Ministério do Traba
lhonão leva consigo
uma predisposição
de aplicar multas ou
de 'te criar proble
mas. Sua função é,
Iundamentalmente,
educativa e de orien
tação;' Ooneorre pa
ra facilitar-lhe a tá
refa.
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OORREIO DO POVO
I
I

AIS

Pelo presente ficam convi_dados 08 SBrS. aeio.
•

nistas desta Sociedá,de à comparecerem à Assem:
bléia Geral Ordinária à realizar-se. em Dossa séde·.
social, as 10 h017as .. do, ,dia 30 de abril proximo
vindouro, afim de

.

d�libe.rare9! sôbre a 'seguinte ,

.

. Orde.m do Dia .',
, 1.) Aprovação do balal)ç(j e respectivas contas·

i do exercicio de 1967; - .

. ,', , -

.

,( 2.) 'Eleição do DOVO Consellio. Fiscal;
3.) Assuntos di"ersos.\

. .' ,AVISO
Achamcse a disposição dos snrs. Aclonistas,

os documentos a que' se . refére o art. n. 99 do
d,ecre·to lei n .. 26.27 de �6/09/40. '-, ,

_

•

. Jaraguá do Sul; '17 de março de 1968.

,

. ...

..
_ �erha�d •.R�e�er7"�iretor-ger�n.te i ",.:.

rF=--::·------·..·----...-=--- ····....·-.;....··...l.-..·-=- ------_....--

.......
-'. __o

-� .. .. .---.-r ---;-...-------------- -r·- ······---�-_: --..-----·---:-----·lJ·' /

'

"/'
"

II .. ', ',,'
Dr ';JÖrn�Soelter.·· .", 1·1 V;ende-se

'. CailalcDlômicaJ8�e[l1 di S. Catarina II CIRURG,IÄ�-D�NTISTA �. �i;:�/J::t:m�:�:r:ri
BancO'Na�ioÍlãJ de Habita�ã'o } li •••e,l' Jl' 11 ra,·1'ua F�rima,JQi,nvil1e.

Y ii II 'Ínformação em· Jaragirá
BHH·

I·
U II do Sul com o SnrJEd-.
ii ,., . II mundo L.ombardi em Join-

D
' ,'. d·P L' J ", '111 II ville com ó Snr.'� Oii�io- .ep�sltoS. e o��nç� Iv,:e. com .

uros e
II . . .' ,

_

-

/ \. ii Gonçalves, Bar Centená-
.

' '. Co�reçao Monetana
,

'

,U' , Avenida Ge�JÍJjo Vargas, 198 _:. 'Jaraguá do Sul - SanJa,Calaripa, li rio, defroQte a firma ,,iJ()rge
.. 'Depositar ria, Saix� Econômic,�,,�gora,. é .ioves- II

.

_
'

l

__�
,

__�__..:.:. .__..:_���_.....:.. �__ J!j Mayerl�..
, ,'.�.

-

'.Imentol Faça, seu dmhel,ro r.ender mal·S, garantlDdo-o \b.:::::=o;::_-:::=====_.,__..... ..._.'":'----:.---.---------------====� VEN lO E"""8 JE
.

,·����d���M�ç� �. " .'. /.�Ah�A��X��A"A���AAAAbAAA���AMXAAA��X�A�AA� lih�e�� c� M�/

mica v�.��::I,m:;oà· A��:�J�· t::;e�b":·D;::!o'!!�·� .

n S n � '\Jl·U h a s'· O' A n ·U·II ß·'O·
.'.

.' . �1 ��=}�,v;(J:�!ifeo:o��efa,nO 19.2 em Jaragua dp Sul. e abra a sua c�nta de

�. U li· U. . "�. :) �Demais informações neitaPOUPANÇA �IVRB� Com apenas JOO cruzelros-no- � "

/ ..' r 7"
." :f ..edaçio. .' � :". ,

vos_in!c�aifl� voc� lçom.�ça � ganharJuros e correç�o E (C.rurgião Qenti$t.) :1 � ..

, 'i ".�..mODetarla. Quanto mais CE;dC?, voce :começa�, mallJ li .

\ ,:. ;. .

.

. >, " ß Ven'de s.e .� . ';depressa seu dióhei-ro. Cfr�sc�ra., faça _logo o seu ...de., ,8 . CLi�ICA - PRÓT�iE - CIRURGIA BUOAL -. ,RÁIQS X B '\' "'" .

põ�yo de p6,upanç� }pne. (PPL).. . _,' , fi
.' ,,'" "

.' . '.',: .

..

g ., , .-

_ (,f �: 1�?t�te:se:;;'I:lYlão,:qu� economiza, �. Dlão
.

que 8 ;ConswtQrid: Rua Äagelo· Piaz«a. 86, (ao �do l da; Ponte Velha) , �l.
.

IJ� fe�reno, s�,to��a. Ilhan�� IP��i��
'. B.cO. ;omica Fe.deré!l d� San-ta

�

Cãt�rin_éÍ í� � I' '�'I'\:' � ,f,

H'd RIÁ' ií O �., Manhã'.,. 'd�s 8' à.e i,i '. . I-� t ,t,.:.�. :�c�;:�:.a u.C�: ,2�.�.m.lI�i�
. ,(GaraDtl�1:! p�lp.. T�sQuro. NacID�al)' , 8

" ,". '�arde :- das 14 às 18..1' "
, . �l mac:leJrQ:� ! "

.

, 1'� I
'.'

- BXPBPII;:N'1,'E IBX�If(2NP. '1 ".

. 'f: " I .

J'" .::1 ,ç � D QUL 8 . ". '_. G ; .. .

De.·�lInh� .. I! � f�fße. 18
.. ..

_

-' .-.BA.. -.JA.. o�, "

�J ..
I�formaçoes\ eom o Sr.

8 �O as 11 00 . 13-00 as 16,30 .,� "•••• \",. ••••,...;, " : y.*••* "'•••••·····,..··�·..yK·,··t·· y···,···.,·�·······,.··,,··.:·.. •..K••• ..··,·,.··.··.. •••V\ ",. Carlos Hardt.•,
.

,'f_ t ,. r ,p" � .. I. t'"",_ .

-, w· � � � �,... _,

f n;:v ,.,.
� If" '. .

'\' • '. ·f_. � - -r 1
1--/--- c:>6�__c:>c:>c::=-

, -Eêr/i ta I" Paulo Wagn.er"CIIIIßf� 00 .o,D": M lU D Jt5 ' .'",
',

Latam, IIdústdu CDlliItIofunda,ão: ffrtlH' ma ler - 1919)
.

.. Acã\O de USUG·a.pi.ão I
'

•

, -, '" -Ó:
r Er,ufll�r!ls e 'Ornamentais

{'.-A'�s'em.blél·,·.a· G'eral Ordínäría" EP1P��sa JOI!"_ltstiça , .

" " /

.

/' O DOUTOR LAURO PER�IRA OLIVEIRA, UI..,"Correio· do Povo" Ltdá. . , ,
,

•• ---;-I.
Á,1968, -'. Laraníeíres, Peoegueiros, .JUIZ, D:ß DIREITO DA OOMARCA,DE JARAGU

.

/:' \ Edital de Convocação '.
'

, , Diretor 'Kiakiseiros, M·acieiras,·Ja-: no SUL. ESTAD9 DE SANTi\. OATARINA, BRA- T.'. .: I
,Eugênio Vitor Schmöckef,. " boticabeiras, etc. Ros�ira8 SIL" N:A FORMA '

A LEI. ETC. Pelo presente ficam convidados os Srs. aciol
.

-- Dahlias, Camélias, Ooní- FAZ SADER, aos que o presente, edital de nistas desta Seetedade a comparecerem a Assem-
, ASSINA1'J1RA: feras,_Palmeiras, ete., etc. cítaéão, com o prázo de trintà (30) 'dias virem ou blêía Geral Ordinária. a realizar-se na: séde socía, r

�nual .• .;. • NCr' . .6,00 , ' .. . ._' t;; ,. -dele oonheeímento tiverem;\ que por parte de GUI Estrada JaC:l'ú-Assú:: míníeípío d'e Guararaírím, .&s" �S�re ••• NerCrSs·,03,1102 PErt:A
..
'M'OATALOGO LH.ERME.�U�GTQN, r.esi��Bte-e-domicili�do em ·t6horas do dia 29' de abril"afim de d�liberarem'lÂvulso. . . .:'N, v

R' d L t i (1 foi re: Ab
.

d d día
,

Número'airasalllo. Ner$ 0,14 ILUSTRADO ..

10
.. a,� uz, n�s_..ie munic P,lO � .:oml;lrqa, .01 ��qJle· so re a seguinte or em o la:.

.

rida uma AÇÃO ,DE USUCApIAO, para aquisição . 1.) Aprovação de balanço e contas do exe�-
i .. _,.( LeoPoldo. Seidel " do domínio, do seguinte ímõeel: Um terreno, situa' cicio de 1967.

/

.

"

I .'

I

� .' ... I
Y

.

_- do' rie.ste: mi]ni�ipi6, no lugar Riq da ,""ui,,- com 18, '. 2.) Eleição' doConselho Fiscal. L .,
'

� cO�P,Pf· '-\ ãrea,·de,17.500,m�� com. as, segliJi,lltes,con�,nOB.t�,çõe�:;.;t D,) Assuntos de Interesse. da Sóeie"dade.
c:>c:::::-c:::::="""'c:::::=c:::::::u:::::: Ao Norte, com 1.000 metros, em terras de Guífher-I'

" Jaraguá do Sul, 20 de fevereiro de j968,
'. me Schulz; ao Sul, com igual l;rH3tr.3ge,Dl. em terr�s Affonso Wagner - Presidente'

'

f,·G·UlD-,.oZ·.!.,' ·I··r" In''-a-OS S,• A-.' do Requerente; a Leste, com 17,50 metros, no RIO Achem-se à dísposíçâo dos srs. acionistas, os ,da Luz e ao .Oeste, com igual' metragem, também documentos a que se refere o artigo 99 do decre-
t • INDÚSTRIA, COMÉRCIQ E AGRICULTURA com terras do Requerente .. Feita a justificação, foi tóIel �.627, de 26.0940. '

"
\ "

' .

..... a mssma [ulgada vrócedente, por centença. E, para
,

Assembléia Geral 'Ordinária
.

qus- chegue ao conhecimento de todos ínteressados'
e ninguém alegue ignorância. manda O dr. Juiz de .------�-----�----.....:.,\___:.'---
Direito expedir o presente ed-it-al,' qg.e, serä afixado /r

no local de-costume, sede dêste' Juízo, ediffcío
.' São eonvldedos os ôenheres. Acionistas'pa!a a do Forum e por cópia, públicado na forw8 da .lei,

Assembléle . Geral Ordinári-a a se reallzar no c;lia 27 Dado e. passado nesta cidade de Jaraguä do Sul,
deAbrtl de 1968, na Séde Social em Rio 'do Cêrro âos vinte e um dias do mês de março do ano de
II, nêste Municipio de Iaregué do Sul, às 9 (nove) mil novecentos e sessenta e eitó. Eu, Am,adeu Mah
horas da manha, para deliberarem sôbre a ,seguin'te, fud, Escrivão, 0, subscrevi. (a) L,auro Pereira Oli·
'". .' ORDEM DO DIA, .. veira ....,.. Juiz de Direito. ..

. São 'convocados os Senhores Acionistas da '

io - Apresentação, discusão -e opl'ovaçâo do Balanço A preS&llter copia conf(lre .com o origina); dou fé. Indústrias Reunidas Jaraguá RA., para a Assem-
�Geral e conta de Lucros e Perdas do exercício Jargguá, do Sul, 21/ marQol 1968., .' bléia Geral Ordinária, á realizar·se no dia 30 d.e
encerrado em 31 de dezembro 'de 1967; O Egcrivão Amadeu Mahfud Qbril dê' 1968, às nove; horas da manhã, na sede

2° - Bleição do Conselho Fiscal; \, soéial à rua 'I_tOdo}fo' Hufenuessler,' 7151.901. ,

3�'- Eleição da Diretoria;.
_..

8. fim de deliberarem\�-ôbre, a seguinte .�rdeQl· do �

40 _ Assuntos de interesse Social. ,-Prefeitura Munfcipal de- Jaraguá -do Sul, dIa:· .
. . ..

I' ,

,

Jaraguá do Sul, 30 d.e março de 1968 }
,,�Portatia N.0,19

!

,I '4 'Aprovação, do-Balanç'o e Contas do exe�.

Anna G'umz - Diretor" Presidente, . J '

i' d 196'7'
_

.

,
-'

V B f' M
.. V'd·' J

-

d
C CIO e ,AVISO \, ictor auer, Pre elto uDlclpa e aragua o, "

II _ Eleição do novo Oonselho Fiscal;
,

Ficam à disposição dos Senhores Acionistas_ Sul ESI<!Ido de San,ta Cljtarjnll, no uso' e exercício III _ ,Assuntos de interêss6 da Sociedade.,
os Documentos a que se refere o Artigo 99 do De- de suas atribuições, '.

.

�
.

_

.
. _

...

creto Lei nO 2.627 de 26 de .I5etembro de 1940, ·na _ ,

' RBSOLVE:, ,
_. Nota: Acham-se à disposição dos Senhores

séde Sócial em Rio do Cêrro II. nêste Municipio. 'Conéeder -licença em prorrogação: .

r

Acionistas os documentos a que se relere o artigo
'

•

'

...

'.,
_. A DIRBTO�IA ,Oe acôrefo com os artigos 12�, HU e 137, da 99, do Decreto-Lei nO 2.627 .de 26 d'e setembro de

, • .�'. j \ le·i n.ct 198, de 18·1 S!'- 54, adotada por esta Municipali- 1940 I I. . .�
_

\ .. ,.

i _...:.:..._--..,.' "--__""-- z...--'-------'---
dade: ",' ',. 'Tharàguá do Sul, em14 der março de 1968.,

fA Arthur' Günther, ocupante do cargj} de' Fiscal Dietrich H. W� Hufenuessler, Diretor Presidente
Padrão' '''W', �o' Quadro Ú.nioo dOI Município". de

... -

.,

,
\, " \noventa (90) dias, a contar desta <:lata., , '.1 I

Comunique-se, Registre-se e Publique·se. -----------------1--------

Prefeitura Municipal d'e Jaraguá do Sul, '1 P' (de
• março de1968., ' ,

Bm data de 16 de março p. passado o Clube /.' ,'Victo�\Bauer. Pr,ef�ifo�N.Un.i�ipal
..ROEO·ER·',S)IA A"gr._ �nd.',C·,.om:\o"..rc'I·,QJaraguaense de Xadréz· funcion�ndo anexo á sede ,

.'
.

•

do, Clube A. Baependi, realizou eleição para ß nova __I__-- 1II!
direto,ria do clube para o· período 967 68, que ficoU
assim constifuida:'-,

.

Presidente de Honra -.Dr. Erich Kaufmann .

Presldent.e ., .,.. Aldo'Prada
'

..

Vice Presidente - Ricardo Feldens .

10 Secretário .

� José Sérgio Sampaio
20 Secrerári.o - Amaury. R. Ruys'an
10 Tesoureiro - José Castilho Pioto .

2° Tesoureiro --- ElkmÍndo Ldmbardi.
Dire..ror de Jogos - Dr. Ivo K�ufmann "

Orador Oficial- - José Castilho Pinto
Outrossim. participa se qu'e está . �be_rta a Jns' .

criçäo para o. Torneio Infanto· Juvenil de Xadre� pa· ,

ra ambos os sexos, até.16 .,anos iQcompletPs. com

petição a iniciar-se em 20 de; abril. podend:o a ins
crição ser feit.a com qualquer membro da

.
Dire.ori.-a.

Aproveita-se, aind(;l, para cOlJ,lunicar que Jerá 'ini,cio
dia 25 prõxiIDio o 2° Torneio de Classificação, poden
do os elementos que tomaram parte no primeiro
Torneio

I
iniciar 0, sistema· de Desafto.,'( ! .

Jaraguá. do Sul, 3/4/68-
A I)irefori8

e: � �Ní>IiIRê�o;,:
,

.

Caixa, PoStai, 19
flvenida· M.al. DeQdoro, 2lQ ,

jaragu'á do 9úI - -S" Catar4i�a

\,

Indústrias Reunidas Jaraguá $.�..
�

Assembléia -Geral Ordinária

Clube j"Jarag'uaense' d�.
'\ X,adrez

.

Negó,cio de Ocasião, 'Assembléia Geral� Ordinária
I ,. Edital de' COQvocação

\
I \_

�- VENDE!3·§E

j - ,Sor\'eteira c/8 bocas"-
1 7- Geladeira c/3 portas
1 ...:: Balcão vitrj.ne \..

" 2 - Prateleiras \,.

. 7' - Mesas de formica
'

28 - Cadeira� 'est�fadas
,

T

1 - E;stufa' p/pasteis/ ,'"

1 PQrta copinhos )

f Pia ino:x:idavel, e outrosr" ,pert�nces.
·Tl',ata,r com Antônio Mahfud

�v. Getulio' Vargas, 73

I'

"

I'

\

I

l \

,\

l '\ ./ ,

( ""
.... I

, I\, , :J "-
! \
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-'

A.TIVO
Imobilizado '

Terr:enos, Prédios e G:onstruções
Eslável' "

Móveis, Máquinas, Utens. e Instalações,
Semoventes, Ve-ic.ulos em Geral; Fras
cos e Caixas Chocoleite, Instalações
na Tecelagem

"

Disponibilidade
Caixa e Bancos
Realizavel a Curto e longo Prazo:
Mercadorias, Almoxarifado, L e n h a,
Criação e Lavoura. Combustiveis e

Oleos, Materia! de Fabric�ção, Emba
lagem e Rót1.iIQs, Empréstimo Compur.

'

SÓfio, Titulos à Receber, C/Correntes
Devedores, Ações, Depósito p/ Obriga-
ções Trabalhistas', CI \_ obrançs Repre-

I sentantes ,

, Conta de Resullad� Pendenle
-

Saldo p/ o exercício de t 968 ' 11.169,02
Conta de Compensação

-
, Pelo prest'rite edital de convooação, são con-

Bancos Oonta Cobrança, Cárteira de vidados, os senhores acionistas da firma COMÉR-
Cobranças, Ações, Caucionadas 9.64'21 CIO E INDUSTRIA SCHM�TT S.A., à reunirem-s,e

Total do, Ativo 365.747,00 em Assembléia Geral ,Ordinária que será realizal;la
na s'éde da sociedade,.à Estrada Blumenau Km,4,

PASSIVO, - 'negta cidade, às dezaseis (16) horas do dia trinta

�_Hão Eligivel (30) de abril c.do corrente aho, a fim' de delibera-

Capital, Fundos 298.971,68 rem s�bre a seguinte:
'

"

Eligivel a Curlo e Longo Prazo
�,. Ordem do Dia

Postos de Coleta Leite, cIO Acionistas; l, ..- Exame, discussã({ e aprovação das con-

c/c Empréstimos, 'Fornecedores, clc tas corr.espondent�s ao aoo, encerrado em 30 de

Colonos, Dividendos, c/c Credo.res, dezembro �e ,l9ll7. '

,

1

c/c Suspensas, Arrecadação V/ Conta 2. - Eleição da Diretoria para o triênio <le

',de Terceiros, c I c Representantes, 1968 li 1970. -

Conta Caução de V8'zilhames 57.126,lÍ, 3: - Eleição do ConselhO' Fiscal e Suplentes

Conta de Compensllçãol ,
_

' para o exercício de 1968.

Titulos �m Cobrança, Titulos em Oar· I,
4: - Assuntos da illterêsse social

tei� e C!lução, da Diretoria 9643,21 ,

'

JAHAGUA DO SUL �O,r04 de marçol de 1968

" Total. do Passivo 365147.00 I COMÉRCIO E INDÚSTRIA SCHMITT S.A.

Jaraguá do SUr, :31 de 'Dezembro de 1967'
.

!
.ARNOLDO L. SCH��jg6 Dir'etor Presi�ente.,

A:.-thur 0:. G. Gpmz. Diretor Comercial' , Acham se à disposição dos senhores 8.cionis,
Heinz �artel, Dirétor Técnico tas, na séde social, os documentQs .de que tratà o

Arthur G. G. GUInZ, Contador Registrado no art 99, do decreto-Lei'n., 2627 de 26 de setembro
C�R.C.S.C. sob n, 0837 de,1940.

'

, Indústria, Comércio e'�grlcultura
,

(Ação de.. Usucapião)
RELàTÓRIO DA DIRETORIA'

" "Y , Of])outor Cart08 Ronàld Schmidt, Juiz de

" . . _.
'

;. O Doutor Láuro Perefrá' Oliv�i"a�_"J.ujz de Di- Direito �a Comarc-a de Guar';\Dlim, E�tlidQ, d�' s'�D-
Senhores Acíonlstes: � reíto' da' Comarca de Jaraguã do Sul;'_ Està.do tia ta Oatarína, na fotma da L�I, ETC ... '1 '

Cumprindo as dejermínações legais e estaru- 'Santa Catarina, Brasil, na forma dä lei etc. :
-

',' (Faz saber a tÔ?OS q�anto� o pre!ente edita!,
täríes temos o prazer de apresentar é submster a _

FAZ SABER aos qu� o presente edital de cí- com o .prazo de �rInta dUl� Vlrem".deleLcooh.ecv

apreciaçãO dos SéLhores Acionistas, o Balanço Ge- tação, com <?jprflzo .de trínta (30) dias virem _ou '!lento t�vere�, o� Intere�s�r-possa que, p�r ,parte
ral e s D.emonstração da Conta de Lucros e Per-

dele conhecläíeçto nverem, que p.or parte de JOAO 'oe. Därío Maloc�I, ..brastleíro, ,ca�ado, lavrador,

das, relatives ao exercício encerrado em 31, da �LEIN e GREgORIO
,
:J{LEIN, resld�ntes e _domici· I'�SI�en�e e �o��CIIIado na 10ca!I�ade de Braço

Dezembro de 1967. '

' had,!)s nesta Cidade � Comarca, fOI requerída uma:,do .l"ort�, MUnICI,pIO de MassaTanduba, desta comar-

AÇAQ DE USUCAPIAO, para aquisição do domínio ea, por II;J.terllJédlO. de seu b�stant� procurador Dr.

.

Para quaisquer esclarecimentos que acharem do seguinte imóvel: _ "Um terreno, situado 'n o s Helio 1\IVéS� foí-requerída uma ação de usucapião
necessários, estamos à disposição dos senhpres fundos da Rua Adão Norosny _ Jaragué-Iundos de �ID:. l�:óvel situado. no lugar Braço .do Norte,
Acionistas na Séde, Soc'iaL neste munícípto.: com a área de aL412 m2 com a� MUDlCIpiO de Massaranduba, nêste-Estadö, contén-

, Jaraguä do Sul, 30 de Março de 1968 seguíntes' cQnfrontaç'ões:' - 'ao Nofte' com '230 me do a área de" 71.499;46 metros quadrados, extre-'

A DIRETO tros, em terras de Gregório Klein' ao Sul com 282 mando 'na frente, 8 Leste, merändo 110 metros,

!,
'. RIA '

metros. em terras de JoãoManoelCoelho' �o Oeste com a Estrada Braço do Norte, fundos, Oeste, na

A,.r�hur G. G. Gum� _, Dfret�� Comercial com 11.8 metros, em terras de Marcelino' Martins � mesma distância. com te.rr,�s , qe ,Alb�rto Zastrow,
-Heínz Barte] _ Diretor TéCnICO ,.

a Leste, com 106 metros, em terras de Frederico de um lado., ao Norte, medindo 649;995 '

"

'

,
Neitzel." Feita a jústificação, foi a mesm� [uígeua metros, com t�rras de Olibio Buzzi e, ao Sul, na

Balanço Geral Encerrado em 31 de De�embro de 1967 I, procedente, por sentença. E" para que chegue ao m�sm�.dist�ncla com terra.s
-

do requerente. Feita
conheoímento de -todos tnteéessadoe e ninguém a JustIfmaçao �a posse, fOI a mesma julgmda por

alegue ignorância, manda o dr. Juiz de Direito ex' sent�nça e,' para que chegue ao conhecimento de

pedir o pr�ente edital, que será afixado no local tô�os mandou expedir o presente edital, que será

72,511,84 de costum� �ede. dêste Juízo, Edifício do Forum aflxad.o no lugar de costume e publicado na.forma

: e por cöpía, publicado na forma da lei. Dado e d.a Lei. 1)�do e, passado nesta cidad,e de Guaramt

passado nesta çid'ade de Jaragu� do Sul, aos vínte nm, �os ';lOte e nove dlas do mês de março do
,

e nove dias do mês de março do ano de mil nove- ano de mIl novecentps e sessenta e oito. Eu ... {as)
centos e sessenta e eíto - Eu, Amadeu Mahfud Renato Carvalho Escrivão, que' o dartlogrsfeí e

198.15699 Escrivão, 0- subscrevi. - (a) Lauro Pereira Olivei� .suhserevo. '

"

,

,
ra _ Juiz de- Direito.-

' (8S) Carlos Ronald: Schmidt,Juiz de Direito

2.373,84 A presente copia� confere com o original; dou fé. I, '. •

CERTIDÃOI
'

,

'

Jaraguá do Sul, 29/março/1968. - O Escrivão '

. C.ertIflco que a presente cópia confére com

Amadeu Mahfud o orIgInal do que dou fé. -

Guaramirim, 29 de março de 1968

"I\. (as) Renato Ca]\valho, Escrivão
'

liun/"4' " " "

� --,-"�
-

'

EditaldeCUcfçãô

Assembléia Geral Ordinária·

\

,-

11.292,10

.. ,

Comércio e,lndústriaSchmlittS.
EDITAL DE CONVOCACÃO

EDITAL
(AÇÃ0 DE USUCAPIÃO)

I'

O DOUTOR LAURO· PEREIRA OLIVEIRA.
JUIZ, DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUÂ
DO SUL ESTADO DE SANTA CATARINA, BRA
SIL, NA FORMA DA LEI, ETC.

.

FAZ SABER a08 que o p�ésente edital de
CItação, com ° prázo de trinta (30) diàs virem oU

d,ele conhecimento tiv�rem" que por, parte d,e
ALBINA K.-PIAZERA, residente e domiciliada em

�io C�rro, dêste município e Comarca, foi reque
rIda uma Açã� de Usucapião para aquisição' do
domínio 90 seguinte imóvel: - Um terreno, situa·
do a Rua Quintitio l30caiúva nesta cidade com a

área de 590.?9 m2. com as seguintes confront�cões:
ao norte, com 5,27 metros, 'em terras da requeren.
te; ao, Sul, com 'uma linha de 4 metros, na .. Rua
Quintioo Bocaiúva e diais' 5 linhas de 30,10,10-i0

,

e 4 metroR respectivamente, em terras' da' regu;!
,

J.!ente; ao Oeste, cOlQ, 6,27 metros, em terras da '

requerente e 3 Leste, com 36,05 metros, na Estra·
da de Ferro R. F. F, S. A.

"

Feita a justificação.
foi a mesma julgáda procedente, por sentença. E�
para CUIe e chegue ao conhecimento de todos in
teressados e ninguém alegué ignorância, manda o

dr., Juiz de Direito expedir o presente edital, que
será afixado no local de costume. sede dêste Juizo
Edifício do Forum e por cópia, públicado na form�
da lei. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá
do Sul, aos vinte' e nov� dias� do '-mês de ,·mar

ço do (ano! de mil ,novecentos e sessenta e oito.
Eu, .A?madeu Mahfud Escrivão, o ,subsc�eví. - '(a)

,

Lauro Pereira Oliveira � Juiz ,de Direito. '

A presente cópia, 'confere .com o original·
dou fé. '

.
,

Jaraguá do Sul, 29/ maréo /1968,
I O Es�rivão,_ A�8deu Mahfud

Demonstração da Conta de Lucros e Perdas em 31 de Dezembro de 1967
,\ (

DÉBITO
Beroordo firubba [H. Industrio H' ComércioA Mercadorias, Criàção e Lavourá,

Co�bústiveis é Ol�,os. Matet:�al\de Fa
br.icação, Embalagem e 'Rótulos, Com·
pras, Despesas Diversas, çonve,s,ão.
Monetária, Fundo ,de Depreciação,
Fundo, de Depte:Ciaçãó -,�/Valôres da

Correção Monetária e Fundo de Reser·
va Lefal

'

. �R�DITO'

372,379,58

C G C M� 84 429 679'. \

De Mercadorias" Criação' e Lavoura,
COJ;nbústiveif:!t e Óleos, Material de Fa�

bricação, Embalagem e Rótulo�, Vendas,
Rendas Diversas, .Produção Pr9pria
Criação e Lavoui-a e Prêmios ChoCQ-

' '.

Leite '
I 372,379,58

Jaraguá do Sul, 31 d� Dezembro de 1961
Arthur G. G:, Gumz,"Diretor Gomercial

.

Heinz Bartei, Diretor Técnico
Ar:Uiur G. G�'Glllnz - Contador Registrad{) no

C.R.C.S.C. sob n. 0837

P�recer do, Conselho Fiscal
'''" Os

'

àbai:xo 'assinados. membros efetivos do
Oonselho Fiscal de Gumz Irmãos S. A. Ind. Com.
e Agric�, tendol procedido o exâme do Balanço Ge

rai, DemoDstraçã9' da Conta de Lucros e_ Perdas e

demais 'contas,' relativas ao' exercício encerrado,
em 31 de dezembro de 1967í declaram ter encoo

trado tudo n�.:mais ..perfeita ordem, pelo ,que são

de parecer 'que os 'referidos documentos merecem

Ber' aprovados pela Assembléia, Geral Ordinária.
,

'�8raguá dó 'Sul, 30 de Março de 1968
"' Germano Zastrow

'

" .

'Aliré�o�'Utp8del
Ricardb

.

Schulz

Assembléia Geral Ordinária

Edital, de Convocação' '"
Pelo; presente edital de convocação, são

éonvidados ,os senhores acionistas à reu

nirem-se é!ll assembléia geral ordinária

que será, realizada em nossa séde social à
Rua Pr�sideJ;lte E,pitácio Pessôa n, 1.207,
em Jaraguá do Sul, às 15 (quinze) horas CGC 84·420·602fl
do dia 30 de 'abril de 1.968, para delibera- Assembléia Geralt Extraordinária
rem sôbre a seguint�

\

CONvo6AÇAO "

ORDEM DO DIA
E

'

D'
- Ficam o.s senbores acionistas �onvocados pa-,

'�. - ,xame, lscuçao e aprovaçãO ra se reunirem eÕl Assembléia- Geral Exraordiná-
do BalanQó Geral, conta de lucros" e perdas, tia na sede 'social da Companhia, em Jaraguá do

encerrados em 31 de Dezembro de 1.967 e �ul, neste estado de Santa' Catarins""à rua Coronel

relatório dã D�retoria ,,� pare�er do Conse· Procópio' G?mes, ·'n. 285, às 9 (nove'). horas, no dia'

lho Fiscal -do exercicio de 1.967. 29 de a b r II de 1968, pQ.r, deliberarem 8ôbre a
'

,� _ Eleiç,ão dos membr6�s do Cönee. seguinte'ordem do. dia: "

. .'
�

, ," .'
.f..h' F'·, , I'

'

,

'

..

d ' 68 ,1.) � RelatÓrIO, Balanço., e Conta de Lucros
.iiI O Isca, para o exerCIclo "e 1.9. . e Perdas apresentados pela Diretoris e Pa,recer

3. - Outros assuntps, de interêsse da 40 ConSelho Fiseal' "

, ,

, "

sociadiide. \ \ ,
,

_' 2.) - Eleição dos membros do Coaselho Fis- '

AVISO ' I ,J . �ale re�p�c,tiv?s suplentes� pàra� o:' exerCício" de-'
Acham-se à disposição dos senhores 1008 e fixação de sua remu.lle'�a�.a.�� '., ,--.

_ .
"

. I. d
.

d
,3.) -, Proposta da DIretQr�a.. co� � I!!lfecer

aCIoDlstas, no escrIto�10 es�a SOCle ade, favorãvel ,do Conselho Fiscal, para' aumento' do
os documentos a que se refere o art. 99, capital s.9cial' çom ..

a utilização do valor obtido

doO DecrétoiLei n. 2�697" de 26 de Setembro imobilizado;'
"

" _ �"
. ,'". -.' .

de 1.940.
"

o '

.

4) - AUe�8çãp dos Estatu.tos SOCIais;. \'
Jaraguã. do Sul 22 de Março de 1 968

' 5,) "- 9utros aH8untos' de' mterêsse SOCIaL

� "b' ,
,

.'.
.

. Jaraguá do Sul (SC), 26 de março,' de 1968
" Waldemar, -urub a, DIretor, cP�esldente Gerhardt A. MarqUardt, Diretor-presidente

Texlil,Cyrus S�I�•.

"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Um Brasileiro "Outro
..Norteaníericano

.

�Al'l!!"O�X!!!!!L!!!!!V!!7I1!!!!!1����!:!:!iA.!:!:!R�AO�U�l�DO���U!:!:!L�(�SA.�N�T�!,�C�AT�A�R�JN�A�)�!!!!!!!!!!!!!!!s!!!Á!!!!B!!!!!AD!!!!!0!!.!�!!!!!!!!!!!13!!!·!!!D!!!B!!!A!!!B!!!R!!!I!!!L!!!D!!!B!!!!!!19!!!6!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!N!!!.o!!!·!!!2o::.4=7=9 A.mbOB devotad08 ao bem da Human idade

O QUE ,VAI' PELO 110lS Alberto' Bauer' S/f In�., 8' ,Com.
ré, ���:r:::r���::":��.����;;c�:::;::!�:

{
.

I,"
,

RELATÓRIO-DA 'DIRETORIA' ,parecimento de Francisco de Assi8 Chateaubriand
Bandeira de Mello e de Merun Luther King, é dês
ses que ficam para sempre como se gravados com
letras de fogu. -

Assis Chateaubriand. foi jornalista, senedor, di
plomata, ceredréttco de Direito" membro da Acodémia
Brasileira de Letras, fundador de várias campanhas
nop,ilifantas e portador de numerosos títulos e co
mendas nacionais e estrangeiros. Luther King foi
um pastor, um condutor de almafr e possute �ntre
outros merecimentos o Prêmio Nobel da Paz. mérito
que por el só ,já diz bem do seu Imenso valôr como
cidadão.

. •.

O desaparecimento dessas duas personalldadea
dêsses dois gloriosos rebentos da Humànidade no�
propicia ocasião para certas comparações e indaga· I

ções, que em' outra oportunidade telvês Dão o fises'"
semos.

, "I I

Podemos cornparer a tristeza causada pela morte
de Assi� Chateaubriànd, com p melancolía extrema
que se apossou doe brasileiros quando da morte do
insigne Presídente <\ietúlio Varg�s, em agôsro de 1954.

, Da -mesma forma, o assassinato de Luther King se
mana passada na cidade de Menphis pode ser com
parado com o assassínio do Presidente John F.
Kennédy, em novembro de J96õ, quanto a ímpressãa
avassaladora gerada na opinião pública dos Estadoa
Unidos. estas são as comparações.

As indagações vão mais além, são bem meís :

p,rofundjis porque provocam uriíi;l resposte á esta pér
gume: -- Constituirá crime ser cordato, 'prestativo e

.' clemente? Merecerá castigo 'aquêle que é bom ao'
próximo, que faz bem á Humanidade? A resposta é
aquela que já, sabemos -, Nãol Mas então porque,
pelo mundo aforei, ranre incompreensão e desarmo-'
níe, fanfo ódio racial e homicídio? Que estará acon
tecendo? ... Terá a sêr humane perdido aquela sen
slbílldade que o diferencia dos outros animais? Es
tar� sofrendo uma terrível degeneração dos seus sen
timentos humanifários e ígualendo-se aos irracionais
sem fé nem compaixão, sem alme nem Deus? Quem
responde'?'...

, ASS;SI 'Chateaubriand lutou sem descanso pelo
Brasil que amou e- sempre serviu com patriotismo,
como igualmente pelo Dem da, Humanidade pondo li
serviço dela o seu enorme prestigio e ii sua cadeia
de rádio-imprensa. Luthel:" K!�g era pastor, um homem
oa religião, um servo de Deus e como lai pro.-:urava
conduzir seus semelhantes pelo 'caminho da retidão,
da bondade e da justiça cristã, por isso era no seu país
defensol' da int�gração rácial por, meios pacíficos.

, Jornalista' Francisco de Assis Ohateaubriand Ban
deira de Mello e Pastor Martin Luther �ing. Dois,
homens, um brasileiro outro norteamericanoi ambos
devotados ao bem da Humanidade. À êles dois esta
pálida homenagem pela forma da admiração, da sau':
dade e do respeito não só de brasileiros e norteame
ricllnos, mas de todos os povos das Américas e do
mundo.'

�

I .

s , I

c o R R 'E I O O O, p O Y :0 Dois,"Ho'mens

/1,

Senhores Acionistas:.

Campanha do Calçado para o Em atenção. à determínações estatutãrias e

.

, Menino Estudante Pobre legais, compre a esta díretoría., a�resentar·vos os
\

. documentos referentes ao exercicio encerrado em

Realizou-se dia 6 de abril às 1400 horas na 5Q de dezembr-o de 1967, acompanhado do parecer
,

sede do lrelare Tê"i� Clube a· Jistribuiç�d dos cal. �o Conselho f.iscal,_ através d�s ,qu'ail podeis veri

çedos pera os mentno e menina esmdante pobre, ,fIC�r que a sítuação d� sOCl.�dade\ �e\ apresenta,
promovida 'pelo Lions. söllda com res.nltado aattsfatõrio. .

Foram classificadas pera a primeira distribuição P�ra quaisquer ou�r2s eljlclareCl,ment?s. �olocap
280 (duzentas e oitenta) crianças. sendo: <,

se a diretoria
..

a dlsp�slçao dos srs. acroníataa à
99 do Grupo Escolar "ABDON BATISTA" A_v. Mal. Deodoro da Fonseca n. '739/781, nesta
95 do Grupo escolar "ALBANO KANZLER" Cidade de J�raguá do Sul.

. I. '
,

Mdo Grupo Escolar "ROLANDO DORNBUSCH" Jaraguä do Sul, 26 de laneIro d� 1968' .-
õõ das Escolas Reunidas PROF. "HOLANDO Alberto Bauer, Dir. Presidente

MARCELINO GONÇALVES'�.
.-

,

I O releclonememo- das crianças foi efetuado PQr.
especial gentilezas das professores diretoras das

......escolas visitadas e ii classificação esteve a cargo
de c�missãb do- Líons.

IAo chegarmos ao fim de mals uma campanha,
desejamos aproveitar esta nossa coluna, sempre e Dlsponivel ,

constantemente uma gl>ntileza do diretor do jornal Cai� Matri'z. Caixa Filial,
"Correto do Povo", [erneüsre Eugênio Victor ôchmoe- Broco loco Itaj ii, Banco
ekel, pera trazer o profundo e sincero agradecimento Inca Jaraguä do Sul 8

do Líons Clube de ldraguá do Sul � todos os 'que Banco do Brasil S/A '

conosco colaboraram, quer participando do Grande Imobilizado '

Bingo do dia 24. t t .67 como ajudando' no relecíone- Bco. Des. Est. Santa Cata-
mento e cleselíicação das crianças. , rina, Imóveis, Construções e

,

0..NOSSO MUITO OBRIGADO Benfeitorias, Construções,
Em Lajes • Nos Dias 19, 20 e 21 de abril. A 5a. Conven'Gio Filial, 'Ativo Imobilizado

Distrital ( c/fs':,�iUa�ão , t:

Será em Leíes" a grande confratemtzação dos M6veis e Utensílios, Veicu·
Leões de Santa Catarina no corrente ano. Naquela los e Acess6rios, Máquinas
ocasião será eleito o nôvo Governador do Distrito e Pertencés-e Partiõlpações
L-tO (Santa Catarina), CL ARTUR APPEL, de ßrus- Reallzavel
que. Decreto-Lei 157, Banco
'\ O Lions de Jara.guá do Sul já se prepara para Nordeste, do Brasil, Inven-
participar do

_ grande I
conclave, estando inscritos tário:-Mercadorias, Inven- o

nada menos de 11 Leões' e suas respectivas deme- tärio F'Hial. Inventário'AI
dôras,. coravana que se locomoverá no prox(mo dia mox.a,rifado, C a u Q õ e s,
19 de abril, levàndo o nome de nossa tiddde pd ra Empréstimo Comp'llls6rio,
divulgá-Ib e projetá-lo. .

�dicional Lei n. 406962,
) Embora não seja prop6sito do Clu,be, mais úma Adicional Lei 1.474/51,

vez solicitar aberlamenre da 'indús,ria 10cBl a cola- Obrigações Eletrobrâz lei
bor�ção, o Lions está aceitando brindes produtos 4.156, T,a.xa de\ M�I�or8';'
das indústrias locais, pa,ra ,ser levado e mostrado na, m�ntos lel,:�. 8�, AdlClOn�1
grande festa de Lajes como parle da, promoção da lei 4.154, Dep6sIto p/Obrl�
nossa comuna.

"

I'

.

gações Trabalhistas, Conta
,.

., \:.' ,de Resultados Pendeut�8,\ L10ns de Carupa se Impoe '10 Conceito Norte·Cat.rlnen�e Imposto Retido na Fonte,
'Ós Leões de 'Corupá �stão·se\ reveiando �omo Banco }\Tac. Des. Economico

grandes entl,lSiastas do, leonismo. Em nada menos Sudepe
_

de 2 meses, os nossos companheirolS da visinha COmpenS8çaO
Corupá, conquistamm três troféus:

" Ações em ca,ução
Maior delegação presente a festa da earta·CoíJs�

tirutiva do Lions Clube de Joinville Norte;
. PASSIVO

�
Idem idem na festa Interclubes de )iaraguá do Capital, C a p i t a I Filial,

Sul, �:re�7'�d�:8;na festa do Lions Clube de São Fundo de Resenli Legal,,.-
Fund_o de Reserva Especial,Bento do Sul, em 30.õ,t968' . Fundo 'de DepreciAção,

/ Parabéns companheiros de Corupá. Continuem Fundo de Indenização TrAp G'�.'..'....J�� ....'.... J�.'..'..'.J� ....'..'..'Q=�.'..'..'.���·..•..·.��,.·..•..·.�o
sempre a8si�. r{

,
.

'

balhista� Fundo der Depr. (=' .

:1

�,\�.,���,Iil��.��.,'� c/Reavaliação"FondoEsp�- . �� "P'ra matar o deséjo: . " '�J
? "ln\' l

o Ai] '� d1I 1 ��:b/�:me,nto Capital lei
168,247.33

, � Só um bom queijo! '_ .�
{ llJIr., mI' '\YlC .Ji01!JtIat t s.��e� disposição da AA '-

\
, !i.:. Q,ue,i),-.O marca "CORUPÁ" �:.)_& .__.--.,....__.__._....... _____.....,.._. 'sembléia. Contll� à Pagar, t \ 3

l ,Al)VOGADO nos fôrós de

í'
Títulos a Pagar, Dividen- f�:. E O me�hor que ha.", I i:'J, Silo Paulo-Guanabara-lls' ta d o d o Rio d e dos, contas 'corre0 tes. Prev. ( J

l Janeiro-Brasília. ,Social à Recolher' 34.236,95 c.....··".ör·.........,t·.. •...nc··· ... ·oC,;:.··:;c:····nr·.·v'!.m· nr·.··...··�I'·......··,ö

& Pro'cessamentos perante qU!ii8quer Mi. Compensaçäo
.

-

..,. .
" �=:..: .�� =--k=":'_�-'--=--- ==----�

l' nistérioB,' Autarquias e Répartiçõe8 Públicas caução da diretoria 40.00_, 202.524,26 ff
.

-� ---- -_... --

11

, em geral., Jarága§ d�Ç) Sul, 26 de Janeir? d'8 1968
. "DR. ,WALDEMIRO - MAZURECHEN Ü

t Escritório CeDtral:, DelD:0Dslraçã� 4a Conta ,Lucros, e Perdas U, CLTNICA M�DICA - CIRURGIA GERAL Ill-f Avenida ��a:nk��n5:f8::)velt, �3 - Grupo 303
em 30 de Dezembro de 1967 fi I n

, z C ,.... 39 "Contus, 'Débito Crédito II 111'11
�iO

de Janeiro

.�..
Vendas à Vista, Vendas, Fi- II ULTRA SOM

u
.

, E,stado d.a GUANAB_AR.A. '.' lial, Dividendos auferidos, 'IONDAS CURTAS, =1.3D • f'd f· 1it ULTRA VIOLETA. I�����, eSOOO.08 au erl os, re.es, UAluguel filial, jurps auferi- Rua�PresideDte Epitácio Pessôa 704 ,I;
dos, .in,entárlQ. infentArio

11156.926,94- \\:=--�._--===��===7==--==--==:::j,

filial,. <li

Lucro.; e Perdas, l)espesas P,A'RECER DO QONSELHO FISOAL
Gerais, comissões Inventi- ' ,Os abaixo assinados 'm�mbros do CODselko'
rio, Inventário";.Filiàl, café Fiscal da firma Alberto Bauer SIA., Ind. e Com.,
cru, iFondó de Garantia tendo examinado detidamenfe ollivros e dooumen-
tempo Ser"liço Fund� de tOB que compõem a8 peças do balanQo encerrado
Depreciação c/Reavaliação em 30 de dezembro de 1967, !encontrande 'ludo' em
Saldo a disposição da As' perfeita ordem, são de parecer que o. referido.

. sembléia. 256.9!694 atos devem ser 3pro,ados na pr6xima Assembléia,
25�.926 94 256 926 ," Gersl Ordinária. .)

"

.

,

", . \.. '
'

, Jaraguá do Sul, 26 de jaoéiro de 1968
Jaraguã do Sill, 26 de janeiro de 1968

'.

-. '

,

Willy Mahnke
Alberto, Bauer, Diretor Presidente

I ".' li'
Alberto Maiochi

Eugênio Vi'lor' Schmöc�el, eRC-sc 1.6d5-DEC·51�08a Hilário 'Barattp
J

56.278,29

Balaaçe Geral' Eacerrade ein 30 de

'Dezembro de '1967
, I,

ATIVO

86,166.39

I

40.00 202.524,26

• l
O SOL ESTÁ MORRENDO

Aguardem COD'to�Ficção

33.707,79

26.331,79

M,etalúrgica loão Wiest 'S/A
NECESSITA DE SOLDADORES' E TORNEIROS

OS CANDIDATOSPODERÃO APRESEN·

TAR-S'E PARA TÉSTES' À FAaRICA "À
,

ESTRADA�OVA, B/no.
I

,/

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


