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Inaugurou a loja MARISOL.
I .

'. .'

Mas. a loja MARISOL vende sõmente o que fabrica, e como
tal, pôde vender por menos. São preços de fábrica mesmo H� ,

.

. outras vantagens também. Ao comprar artigos:para a próxima I'
temporada, convém oonhecer o' que Marisol fabrica:, "

.'

..... "

SHORTS para homens e rapazes - CHAP�US� .BOLSA$:.,�
.,

SAIDAS'para'senhoras - CHAPJ;;US POPULARES �r�.li()nleri.s,,:.
senhoras e crianças. Também atualizados conjuntos-esw�'
para crianças '. ,..'

,.

Mas, o que é muito vantajoso mesmo, é comprar artigos �
de malha diretamente da fábrica. Pot exemplo, artigos de �
SEGUNDA,

.

que são vendidos quase de graça. Portanto, se' o �
� i �ssunto. fõr malhas de algodão para homens, senhoras e crianças, i
*. e negócio comprar de fabnc? .

.

I� Visite a loja M�RISOL e saiba que você está. ,

� con:prando bern�
\

.

.'
[t���������C:@{.���

Jaraguaense.
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Negócio de
ocasião

(
.

16 Morgos - casa de l
madeira' - com luz -

ranehos - pastos -todo
cercado arrozeira para
25 sacos com água pro
pria podendQ fazer maís
tanque de peixe. 1 mil
pês Sucurujuva. Planta
ções diversas frutas.

informações ,

Hílo Gonçäíves-Bar Ideal
defronte A - Oomercíal

"COltftflO DO POVO"
fundação: /irlur Muller - 1919

BANCO DO BRASil S/A
,EDITA.'L-

Emprêza Jdrnulfstfc:a
"Correio do Povo" Uda.

• 1968 •

Diretor' ,

Eugênio Vitor Sc:hmöckel

ASSINA,TURA:
Anual • • • • NCr$ 6,00
Semestre . . . NCrS 8,10
Avulso. . . • NCr$ 0,12
Número atras6âo • NCrl 0,14

. BNDBReÇO:
Caiu Postal, 19

f\venida Mal. Deodoro, 210
Jaraguá d. Sul - S. Catariaa

( Concurso Público para Auxiliar de Escrita
r

1. O BANCO DO BRASIL SIA faz saber que 8. Será selecionado o candidato que:
de 16.12.1968 a 2212.1968, estarão ab�rta8 em 'sua a) satisfazer às exigências da prova psíeolõ-
Agência desta cidade, naAv, Marechal Deodoro da gica; e ,

'

Fonseca, 320, de segunda a sexta-feira, das 12,30 'b)\ obtiver nota minima 60 (SESSENTA) em

horas às 18.30 horas a sábado e domingo. das 9 às cade uma das provas de Português e Matemática,
12 horas e das 13 às 16 horas, as Inacríções para e 40 (QUARENTA) na de Datilografia, perfazendo,
o concurso acima. a realizar se, em Santa Oatarí- nas três provas, um conjunto minimo de ..t80 (eEN-

'

na, nas cidadea de Blumensu, -Ioaçaba e Tubarão, TO E OITENTA) pontos. '

,

em data, horário e local que serão oportunamente 9. Atendid,as essas condições, ..e a fim de ell�
anunciados. tabelecer as prioridades para possível . aproveita-

2. A Inscelção deverá ser solicitada pessoal- mento, o Banco- relacionará, os selecionados, pur
mente pelo condidato (vedada a partíclpação de agência sede de concurso, em ordem decrescente
intermediário) e se:-á de-ferida àquele que, munido QO total de pontos obtídos.

moale, neste .Estado, doml- de documento de identidade, satisfaça às seguintes 10. O [utgamento 'das provas terá caráter
ciliado e resídeme em Rua exigências:' irrecorrível..'

Aurea Müller Orubba, Cf cíal Rio Brenco, nesra cidade, a) - 'tenha, à data do' término das íaséríções, 1 t. O Banco reserva se o direito de aprovei-
do Registro Civ.l do 1.0 Dis- filho de Paul Schuster e de idade míuíma de 18 aDOS completos (nasci- tar, ou não, os selecionados, observado o prazo de
trito 'da Comarca de Taraguá Hrlde Schuster. dos até 221250, inclusive); e máxima de 25 12 (DOZE) mesea.

"

to Sul, Estado de Santa Ela, brasileira, solteira, anos íueompletos (nascidos a partir de 12. A posse do candidato selecionado ficàrá

Catarina.i.Brasil. doméstica, natural de Ja 23.1243, Inelusíve); " na dependência da aprovação em' exame de saúde
Faz Saber que comparece. raguá do Sul, domtcrltada ,b) - pague a tsxa de inscrição de NOr$ 5.00 faito por' médico do Banco ou da confiança dêste.
ram no cartório exibindo O� é restdeute em Rua Rio 'lcinco cruzeiros novos); A admissão' se far4 no cargo inicial da carreira
co.umentos exigido, pela lei Brancó, nesta cidade" filha c) - apresente:

-

(Auxíllar de Escrita - Rpr. 050), cem vencimentos
afim de se hab Iitarem p-ra de Henrique Raduenz e de I - (se do sexo masculino) - certificado de mensaís de NCr$ 351.00 (Trezentos e' cinquenta e

casar-se: Hilda Volkmenu Raduenz. alistamento milhar, ou de reservlsta, ou de díspeu um cruzeiros novos). ' ,"

, S8 de incorporação, ou de isenção do serviço 'mt- 13. Os seleotcnados, uma, vez nomeados b

,Edila'l n 6811 de 27/t1168' Edtral n. 6814 d.�' 4/12/68 lltar, ou. alnda, carteira de Identidade do Ministé localizados só poderão pleiteàr transferência ou
,

Joél da Silva· e Roque Adolfo ßarbi e río do Exército, ou do Ministério tia Marinha ou do partícípar de concurso interno pua, a -carreíra de

Tereztnhe Batista Leontda Hlntz Ministério da Aeronáutica. Quando se tratar de Escrítuár!o, depols de permanec,erell1. pelo, P,fazo
Ele, brasileiro, solteiro,' Ele, brasileiro, solretro, militar incorporado, oficio do comandante permi- mioimo de 3 (TR:€S) anos na egêueía de l>�sse,

operäno, ,nálural de São operário, nerurel de Gua tíndo. a inscrição. '
. resguardado o direito do Banco removê 'los '

por
Francisco do Sul" neste ramirim, ne s I e -Esrado, II - certificado ou histório escolar (com fir conveniência do serviço. " l' , '",

Estade, domiciliado e rest- domiciliado e residente em
ma reconhecida) de conclusão do primeiro ciclo ,14.' A inscrição do eandídato .mportallá em

deute em Rua Jorge Czer- Guaremtrlm, nesre Estado, curso gtnastal ou equivalente, expedido por esta- anuência Implícita 8 Iutura designação (se selecíc
nlewicz, nesta cidade, filho fílho de Adolfo' João Bar. beleelmento de ensino oficial ou reconhecido, ou nado e nomeado) para servir em qualquer agência
de Malias da' Silva e de bi e de Alice Duzrte Bor-' documento que comprove nivel de escolaritiade do Banco, bem como à possibilidade de ser trans·

Hilda Heiden Silva. bi.
' mais sIto; e ferido para outro local, em qualquer tempo; durante

Bla, br�sileira, solteira, Ela, brasileira, solteira.
'

III - prova de naturalização, se não fôr bra- a vigência do contrato, de trabalho.

induslriária, nalural de RIO I,Jdu�triária, nalural de Sileiro nato;
\,

15. Nellhum candidato ,poderá prestar prova
Nellrinho, nesle Estado Jaraguá do Sul, domicilia," d) _. entregue dois retratos recent'es, iguais, de e,ID agência administrada por seu cônjuge ou pa:-

domi,c,iliada e �resídeJlle em da e residente'em Rua Exp ,

tamanho 3 x 4. tirados de frente. 'renh1 até o 20 grau, ainda que o administrador em

Rua Jorge Cz�rniewicz, Cabo Harry Haqli'ch. nesra, 3. O co�curso constará das st>guintes provas: caUtia não venha a ,partici(iar dÓ8 trabalhos do

neSfi! ,Cidade, filha' de Lin- cidade, 'ilha de Julio 'Hiß'Z 1 _. Plilc6l1ógica; 0\ certame. Igualmente não 8er4 localizado em agên c

demar Balista e de Fraya e de Adelina Maba Hinlz 2 ,- Portugu�s; 'cia a .cujo quádro pertença .1qualqúer funcionário
Ba1isla.' ,

'r' I I , 3 - Matemá,tlca; el I , parente seu até o 2. grau, o� cônjuge,
'

,
,

/ E para que chegue ao co 4 ...., Datilografia.
'

6 O
"

l' s
Bdital n. 6812 de 28/t 1168 nhec mento de te,dos mandei 4. As provas de Português e ,Matemática serão, 1. "Pre,8�gte ?e!'tame\IVIS8 se a!,lOnar pe �

Renalo Manus e pas�ar o presente e�i ai que '.to tipo objetivo" ou misto. Será obrigató!'io o uso soai. para supl'�men.o das 1 vagas eXlste,!ltes nas

, Cuslódia Fagundes sera pubhcado pel.!. Imprensa de caneta-tinteiro ou efoferogrática azul. e�gUlntes agên�la: Blum.euau} Bru8q�e, !talaf, J!lra-
. .

e ,em ca tóriO onde ser':- 5. A prova de Datil(lgrafia será feita em guá do S';11, JOlDvdle, RIO do SUl< �ão FranCISco

EI�, .

braSileirO, solleiro, atixado uurante 15 dias. Se máquinas fornecidas pelo Banco, facultando se ao
do Sul, Tlmbó e São. �ento do su�. Entretanto .�

op�farlo, natural .de. J�ra. alguem soub�r de algum im. candidato a escolha dentre as seguintes marcas:
Banco se r�8erva o direito de loca.hzar 08 s�lec.I

gu� do 5ul, d�ml,cI1Ia�0 e pedim nto acuse-o para o:' OLIVETTI e REMINGTON ()n8�OS em qualquer de suas agênCIas do territórIO,
reSidente e� R!belrao Mo· fins legais.

I

6 Para �ada provlS haverá apenas uma cha, nacIOnal,. . '..
lha, .nesle dlSlrJlo, filho de AUREA MÜU ER GRUBBA mada. O c'indidato deverá comparel'er ao locKI �7. I.os_crlto, �on8Ider�r se-á o candlda.ta ciente

Ang!lberlo Manus e de O idal
'

daR provtis com antecedência mínima de TRINTA das oundlçoes e�tlpul8d6s no presente edital.
,

MarIa Augusto MéJnus.
.

MINUTOS d h
.

i' d d
Bla, brasileira, solleira, -n...��.�����

a ora mare,ada para 10 CIO e ca 8 Jaraguá óo Sul (SC), 3 de dezembro de 1968•

.,......�__.....���� eXlime. Sob nenhum pretexto será permitida a en- '

induslriária, nalural de Ja Cure seus' males e, poupe leu trada do csndidato que ,;e' apresentar depois d,8 Baneo do Brasil SIA Jaraguá do Sul (SC)
raguá do Sul, domiciliada bom dinheiro, oomftNln�o ai dado o SI' 'I d' t 'b

.

ã d
j � residente em' Ribeirão

r-- na para 18 ri UIÇ o a prOV.3. Henrique Reis Ber«an, Gerente
7. Será impedido de prosseguir no concurso

Molha, Deale distrito, filha FARMACIA NOVA o candidato qu..
� faltar a qualquer das prt V �8. Arlindo Salai, subgerente

d .. ,,, I F'aguodes, e de
ISlbel de Souza.

Edital n. 6,813 de 2/1�/68
Gerhdrd Schuster e

Ilgó Raduenz

t
To�es8nzeig8 und· Danksagung

,DeI: Allmaeeptige Herr \hat' nach
schweren Leiden unsere liebe MUlter, Schwie.
germutte'r und' Grossmutter

Berta Klabunde Geb. �tammerjohann
Am 17. November 1968 im Alter von 78 Jahre,
11 Mopate und 9 Tage, aus diesen Leben
abgerufen. " /

Herzlich danken wir Herrn Dr. Wald�
miro Mazurechen für seine Mühe und Herrn
P8storEgberto Schwa,nz für seine trostreichen
Worte im Hau&e und am Grabe.

Dnd ailtln ditl uns zur' Seite standen
die dér lieben Muttei' zur letzten Rnhe gelei
teten, und Sarg und Grab mit BI um e D

schmückten. ' \

I':',I Jaraguá do Sul, November 1968
'

Tratsr com'Antônio. Mahfud
A FAMfuA ENLUTADA' D' I V

��������������������'

18 kauernden linterbliebenen ���.A���G.e.tU.I.io�.a.r.g.�.s•.•7.3�����._��

Resistro, Civil

de BOBEBtO • HOlST

a que dis õe de ",aiorsortlmea.
to na p,.ça e oferece seus ,arti.

gos á preços vantajolos
/

·

,Dro-Re;noldo ..ur�
i &DVOGADO II) .. i

Escr,il6rio ao lado da Prefeüura i
JARAGUÁ DOs�

Ele, brasileiro,' sol!ei�o, Av. Gelúlio Vargas
motorista, natural de H(l���, ,�

t .

ftgrild!l!imenlo
Profundamenle const,erhados cOJr.unj

camos ii lodos os nossos parenles, amigos e
conhe�idos o' fale.cimen.lO do nosso querido
pai, 8ôgro e avô;'

,
,

Deodoro Coelho Vieira
..

ocorrido no Hospital São José
no dia, 1.0 de dezembro de 1968.· \

I '. A Famflia enlutada vem externar por êste Imeio os seus sinceros agradecimenlos a tôdlls
as pessoas amigas e vizinhéls que aux<liaram
e conforlaram OS que acompanharam o eXlinlo
lIté sua últIma 'morllda.

'

,

Agradecem em espeCial ao sr. Manolll
Povoas Filho, Agenr! do Correio, as Revdas.
Irmãs e EfJ!ermeiras do Hospital São José, ao

ºr. Evaldo Riedel ao Rev. Pe" Horácio que
ministrou os úllimo,s sacramenlos e oficiou OI!

fun�rais, agradecendo ainda aos Funcionários
dos Correios e T�légrâfos, E aproveita convi
dar a rodos para a missa de 7 o. dia à reéllizar·se
na Igreja Matriz no dia 9 às p,30 horas da
'manhã.

I

---------.------------------------------�

Atenção
.f

EXECUTA-SE DESENHOS DE PLANTAS
DE nM:;A� DE 'ALVENARIA E MADEIRA,
REFORMAS, CÂMARAS ETC, COM LEGA
LIZAÇÃO DE ENGENHEIRO.'CONSTRU
TORA, PREFEITURA, REQUERIMENTOS
E OUTROS ORQAMENTOS SEM COMPRO. '

MISSO.
'

B.M•. de ,ALCANTARA,
desenhistl.

A/c Construtora 'José-P.an�t9in
Av� Mal Deodoro da FODsec9, n; 215
Ao lado da Telefônioa

Negócio' de
.

Ocasião
VENDE-SE

1 - Sor\"eteira c/8 bocas
1 - Geladeira cIS ,portas
1 - Balcão vitrine
2 - Prateleiras
7 - Mesas de formica
28 - Cadeiras estofadas
1 - Estufa p./pastei6
1 Porta copinhos
1 Pia iooxidavel;, e oU,tros pertences.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



COI1UBIO DO,POVo" SAB:ADO� _dia -1-,12-1908" " ,'.
}o;

, V'.: .. '

'" .�'. o;' .:.' •.

Nata·l ·dê. O pre"Sénle cerlo)
((])�e[CCal'

.
,- , ." o

IRMÃOS
Prcsearcs �e l(Jtnln�al�e§�
EMMEND,ÕRFER

de

S/A,.;.

Voeê ganha no preçol No prazo! E no bom atendimento!Na qualidade!
(

-CG.LORADO g�i,gi>

9' único televisor que tem 'Reserva de Qua! id::
-

/

/

I

Som, de Alta Fidelidade

imagem Qinematografica
V. comprà no maia longo
prazo da' cidadé.

Liquidificador,
NovoArno

3 velocidades

para Saco -

Vitaminas etc.

apenas 6,10 mensais
A vista menor preço
da eidade

,

J

Modêlo MASTER
(185 Litros)

A partir de- 35,60 menaais

5 anos de garantia, màs dura' _ôda vida.

EDct>radeira
Arno, Esmaltada
Rabp-->_ Eimera -

dá beílhe .

Apenas 11,60' mensais
A .víste menor pre
ço ,da cidade,

/

@ ,

?

/
•

' Veja bem. são presentes sempre lembrados.
'Ir...Aos E...tend....er S/A.

_. Av. Mal. Deodoro da Eonseca, 5117. - enfrenta.u Igreja
. '.'

.

� P�EFEI��RA MUNICIPAL DE·JARAGYA' DO SÚL

. \

Jaraguá- do SulMatriz,

,
'

COl\4UNICAÇAO RU A.S DE 3. CLASSE De 1951 a 1960 Até 100m2 Ncr$ 65,00 Ncr$ 30,Oa

, Oemunícamos aos ínteressados que. aviainhan
Até '>.,' 500 m2 NCr$ 3,00 por m2 De 1961 a 1968 Até 100m2' Nm$ 75,00

'

Ncr$ 40.00

dose as Festas Natalinas, deverá ser providenciada
Demais de 500 :1 1000 m2 ", 1,00 por m2

com a necessária anteoedêneia, !I limpeza dos pas
Demais de 1 000 a 1500 m2" 0,50 por m2

aeios-e terrenos baldios do per ímarro ur b-mo da
Demais de' ,1.500 m2 ". 0.10 por m2

cidade, a fim de apresentar um aspécto condigno' RUAS DE 4. CLASSE .

naquela oportunidade.
.

.

Até- 500_ m2 NCI $ 1.50 por m'2

Outroesim.: 8S' serviços deverão ser concluidos Demais de 500 a .� .OOQ m2" 0,60, por m?

até o dia 20 de dezembro, a fim de que a Munioi Demaieds 1 000 a I 500 m2 ': 0,30 por m2 DECRETO N. 149/68
palidade possa providenciar a' retirada do lixo 'an- Demais de 1.500 m2

It

0,05 por m2 r

Victor Bauer, Prefeito Municipal de J'araguã
le$ daq-uela datá. RUAS DE 5; CLASSE S

�.

d ib
. -

Jaraguá do Sill, �9 de novembro de 1968.7 Até
.

5(')0 2 Ne' $ 07.0 2
do , ul, no uso e exercieio e auas atrt uiçoes e na

Waltf'lf A. Batlock. Diretor do DSG. D
.'

1
rn :."" , po� m

, �o�form�da.de do qUI> 'l�� �aclllta o art. 74. II. dii
ernais de 500 a 000 012" O 30 por m2 Ll11 O! garnca rios MUDlt..lPIOS do Estado de Santa

Visto, Victop Bauer, Prefeito Municipal Dema!s de -, 1000 a 1.1>00 m2.. 0,15 por m2 Catarina, Decreta: '

.

r
Demais da 1.500 m2 .0,02 por m21 Art. 1.) _ Ficam declarados de utilidade pü-

DECRETO N. 147/68 Art. �.) - Ê .sta dsoreto entrará em vigôr a blica, nos têrmos rio ar t.: 5Q, alínea "I", do Decreto

Victor Bauer, Prefeito Municipal !le .Taraguá p,ar.:_tir qe 1. de janeiro de 1969, revogadas as oispo- Lei nO,3365, d� 21 de junho de 1941, e, sujeitas a

do SILli.' no uso � ex-rcício de SUas etrthuíçõ-s e na siçoes em contrárro.
,

) rif>:s'aprnpriação amigável ou' judicial. as spguintes

conformidade do dtspôsto no arr. 74, I, da Lei Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do áreas de terras situadas à Rua Rio Branco nesta

Orgânica dos Muniefpros do Estado de Santa Oata- Sul. 26 de novembro de 1968', cidade, destinadâs à .àbermra de uma via pública:
rina P,

Victor B -uer, Prefeito Municipal 8) de Nelson Fagundes, uma área de 214 02 m�;

.Oonaíderaado, que é lícito ao município apl!- Er ich Sprung. Diretor do D.F. b) de Nelsi Fagundes, uma área de 135.62 m2.

car a correção monetária em seus- tributos, a qual Nesta Diretoria de Expediente, Educação 9,
.

Art 2) - Êste decreto entrará em vigôr na

não fbf aplicada pela municipalidade até a presente Assistência Social, foi regi�&raao e publicado o data de sua publicação, revogadas. as disposições

data;
,

presente decreto; aos 26 dias do mês ne novembro em conn-är ío',

Considerando, que os tributos municipais não de 1968. Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguä do '

sofreram alterações no exercício de 1967 para 1968; Walter A B311ock, Pelo Diretor Sul, 27 de 'noyembl"o de 1968
"

Considerando. a necessidade de dotar a cidade
=====,'

'

Victor RlIler, Prefeito Municipal

com melhor iluminação, rêde de 8SgÔtO de �guas DECRETO N. 148/68 /' Nesta Diretoda de Expediente, Educo1ção e

.
fluviais e dar outro aspecto urhanÍ.stico; Victor Bauer, Prefeito Municip!jl dA Jaraguâ Assistência Social. foi registrado e publicadO' o "�

Considerando, a nec.assidade do dar inteiro do Sul, Estado de Santa Catarina. no BSO e exaro presente decreto aDS 27 dias do mês de novembro !

cumprimento ao orçamento programa, elaborado de cicio de suas atribuições e n,a conformidade do Art. de 1968.

conformidade com a Constituição Brasileira; 16t, I da Lei n. 159. de 2? de dezemb o' de 1966,
,

Considerando. que o critério ,a ser utilizado Decreta: ,

para apuração dos valôres que serfrrão de base dá ,Art, 1.), - Ficam fixados os beguiotes 'falore!

cál�lllo para o lançamento do impôsto Territorial plira efeito de cobranç'l do impô5to sôbre a Pro

urbano será definido em r'egulamento baixado pelo priedade Predial Urb'IDo, de l'lcôrdo com a tabela

Executivo, segundo art. 152, da Lei n. 159. de 22 anexa, sendo que as construções de madeira e AS

de, dezembro de 1966, ,Decreta: destinadas para fins ioàustriais terão desconto de
-

Art. t) - FIcam fixados os seguintes valôres 50%. ,

Pllra efeito de cobrança do impôsto sÔore a Pro- Art. 2) - Êste decreto entrará ém �vigôr a'

priedade Territorial Urban_a:' . partir de 1. de janeiro de 1969, l'evolf8das as dis

posições em contrário
'

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguã do
Sul. 26 de novembro\de 1968,

.

Victor Bauer, Ptefelto Municipal
Edch, Sprung, Diretor dO D.F,

Ann de consuuçãG Valo, por m2 vlllor m2 hcedenle pur
para COD,tru- m2

,-ões el!! 4i
veDana

Até 1920 Alá 100m2 Ncr$ 25.00 NC'$ 12,50
De 1921 a 1950 Até 100m2 NCl$ 50,00 l"m$ 25,00

Nesta Diretoria de Expediente, Educação e

Assistência Social, fói registrado e publicado o

pr-saente decreto, a08 26 dias do mês de novembro
de 1968.

'

\

Walter A. Ballock, Pelo Diretor

Walter A. Ballock, Pelo Diretor

I
,.,

E d·· f S A
. Comércio e

rmaos mmeo; or er . . IqJportação
- Assemblêi.-a Genll Extraordinária

CONVOCAQÃO'
São convidados os serihóres àcionistss para

se ·reunirem em Assembléia Geral Extraordinária
na Bua sedt> 'social na Avenida Mal Deodoro aa

Fonseca, 557, nesta i cidade" no dia 28 de dezembro
d,e 1968, às 10 horas a fim de deliberarem sôbre
a seguinte Ordeml do Dia:

.

•
8) Aqmento do Capital Social;
b) Alteração parcial dos Estatutos;

,

c) Outros assuntos de interêsse geral.
Jaraguá do Sul (SC), 27 de novembro de 1968,

\

Victllr Bernardes Emenoö,ler
Diretör;Presi<1.ente

-

RUAS DE 1. CLASSE
NCr$ 7,00 por rn2
I' 4,00 per m2
" 1.50 por m2
.' 0,30 p(!)r m2

Até 500 m2
- Démàis de 500 a 1 000 m2
,D"mais de 1.000 a 1.500 m2
Demais de 1,500 m2

RUAS DE 2. CLASSE
·,500 m2 NCr$ 4.00 por m2

ÕOO a 1.000�m2" 1.50 por m2

1 000 a 1.500 m2" O 70 por m2

1.500 m2
" 0,15 por m2

Até
Dem.ais de
Demais' de
Demais de

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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,Dia 31 dê.Dezembro Baile de "Sã() sil\V�s;'1'�'" Il<:l u BAEP,EHm
Abrilhantado pela Orquestra
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Comarca de Jaraguá do Sul .; SC
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��!.!.�u� D��Oli�!.���DIreI-
to da Comarca de Iarezué' do Sul, Estado de ôema

.
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� JAIZAOOA DO SOL SANTA CAT ....JNA) SA' 7 '968 5....., BADO"

'.

OB DEZEMBRO (?B ,
'".

NO 2, 1.2 fAZ·SABER, a todos os que o presente' edital
de praça virem ou dele conheclmento tiverem, com o

prazo de dez (10), que há de ser erremstado por quem
maís der e maior lance oferecer acima do preço da

avaliação, em frente às portas do Forum, no dia 26
de novembro dêsre ano, às 10 horas,· a geladeira
penhorada de fi,rmíil CONRADO LEIER, .ne ação
executiva fiscal que 'lhe mov.e a Fazenda Estaäuel,

(DECEPCIONADO) ebeixo descrito: :-' .

'.'

",' .' 1) UMA GELADEIRA, mai'ca,"P·ROSOOCIMO";':
,

Em andamento ao Certame Regional de Furebol com 2 portas, cör branca. com motor instalado, 'em

nvemos dgmirigo, ultimo, nó Estádio Max WHhelm, o I uso, ,avaliada em NCr$ ,360,00..· '.

tão esperado encontro entre OS velhos rivais do. As- Assim s�rá referido bem erremetado, p�r quem: I

sociativo Jar(lguaense . Clube '.' A lético Baependl : 2 mals der e maior lance' oferecer ectme.do preço
. da.

,DAI .
..;_ GALM A '�ocied"de de .Desportos. Acerat. O prélto não che�u avaliação. E pare que chegue �o cori�eci�en"o de:

(. , '
. '. .

"

ao seu final e o resultado acusou u:n tento para cada rodos, fui passado o presente eduel, que sere afixado:
, Se yocê está no ponto de

. estourar mental- lado. .

'. ;,.' .' '.' I
.'

'

." ..
' no IJ?c�1 de costllm.�, às ��rias do F?,rum e publica-'

mente, 8denci� alguns iosta'r,ttßs para pensar. -'" É meus amigos, lementevelmente cenas ant -'25- do no Jornal local 'Correto do Povo . Dado e pas
.

.

Se
.. ? motívo é. moléstía no. próprio corpo.ra portívas .àsalstlrnos no rneleetoso. Estádio Max W,.. sedo nesta Cidade de Jaragu'á do Sul, aos dezessefe,

Intranqütliãade tras.o pior. i '.' lhelm «, Alguns erléres do Acarai não senstenos com ii dres 'do. mês de outubro do ano de mil.' novecenros
.

Se a r.8zão é en,�rmidade" em' pessoa querida, aiudçã.o. do' arburo Senhor Jo� Alcides, do� . öemos,' e. sêsst'ri�à e:.oitö' - Eu AdolP.ho' MlJ�fu.d;, ,e.scriv.ão, o :
O sey. des8J�ste� é, fator. agravante. ,:

.

o egredírem coverdemeure. " .:
.

'. "

'.' subscrevi. ' (a) Lauro PereIra Oliveira ..;_ JUIZ de
.

i" Se >�oQ,e sO��,eu, prejuízos materiais, a recla- . .

.Näopodernos conceber que mocos que iOlegram Direito .. ,... : : '. ;i;' " .' ••,.",' ,

mação é .bomb� ,�tra.8adad&nçando caso, nôvo: ":. o plantel de.urn clube e que, ecreduarnos . possuem . A presente cöote. confere com o origtnel; dou fé,

A

Se perdeu.alguma �feicão, a queixa tornará s�n_so de responsebilldede, ainde usem de tais exoe- jaraguá do S�l, 17/OUlut.ro/1968. �. ".

v��e" uma pes8.�,a [I)�n()s Shll,páUca, junto de -outros dlenres, numa preçe, de Espones.: não respeuendo �

.

'.. O Escrivão Adolpho Mehíud

aJ;IlJgo,s. '"
,:, ,:,,' :,. ,�.'; . <,',' " '!:'., sequér, <> público que paga para, assistir bons'esperä-, J

.
. "'.,

. .

,

, �e. del,Jfo,u; �l�um& ,op(>rtunidade 'valiosa para culos e f!,ão Agressões, POOla Pés, Valenrias e sôbre
traz,.a lDqute.ta9í}0,é.�e8pêrdfclo de tempo; .. ;'�. ludoPalhaçadas,..

,
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,
. �e contranedades .apane:cerem, o' atlY de es" . ,F:r(lncame'f!te, nós que eSlamos batalhândo pelo ", 8V�S,·;'.·' .0,' ', ••.'.� '0' U·s'·t,rla·· ";',

".

'·8,,··t·lfI8)'8'nS'e,'
braveJar afal!lta.rá. de vQcê (') concurso espontâneo'.' !olaL.soerguimenlo do �sport� Jaraguaepse, [icamos ti '

Se você pratJ.�ou um ê!'ro, o desespêro é porta decepçioot;ldos" acabrunha.dos e com' o ,coração cheio', de"
"
...

,rtaf"a':"tos'
'

.

'd" 'e-
;

'M"''''"ad" 81'r'�
,

aberta a faltas maIOres. '

.'
�

., de tristezas .. ", ,.' '.
. J. '.'

.'

. a
• A �e vQcê 1i�0 atingio.o qu� desejava, ,:,. im,Pà; .; Lançarriqs' daqui}�ooosso A

modést6 canlinho d� . . "

clt�nc!a fará malS. larga distânCIa entre ,você' e o esporles, o nosso veemenle apelo, para que cenas
.

.' ...
' , ".

A'
obJetr!o�: � alcanç.r. .

.

"

,

. .' déstà �alureZiJ" não se repit�m mais, para ó bom ASSEMBtÉIA GERAL EXTRAORDIN RIA

, Sela; qualfôÍ'.a difiCuldade, conserve a CAL nome do Esporte de: Jataguá do Sul e o. deVido res-
'

Edital 'de 'ConvoéaÇão
MA, TR.ABALHANDO, porque, em todo problema, peito jlO públiCO que comparece ás praças esporlivas. "Ficam pelo' presente edital convocados 108

ç seremdade � o te�o da al�� pedindq o SERVl' butrds Detalhe!>
.

seDh(i}re8�,acioni8t8s da firma 'Neve8 S.A. Indústria
O por soluça0. '

," tocai __ . Estódto f\?aJÇi �ilhelni. Oatarinense dé Artefatos de Ma.deira, para. a· aEl-

CAMP("ANH'A: ·.DOS'. TAlO'"ES, D'E' LU'Z··. .
,

Primeira etapa .:_ A.ca�aL t x O - ,0'Oal com�ig- 8embléia Geral Extraordinári1a,' /� ser'Hevada a

.

L "'; nado por Adilson:'
.... ,

efeito, ,no próximo dia 10 'd�t, dezembro de.1968.

A cam 8nh
'

...

d '.'
, '.'" .

final -. Enquanto pe�durou à partida � Bile às 9,00 horas, na sede social da,firma à R. Pres.

empo, con&nuaa !r!Cla.; pel� �IONS.. há algum pendi 1 )C',Acarai t ...,.. Tento anotado por inf�rmédio Epl.tácio pessoa, B/n, em J�r8 uá ,do Sul, 8 ,�im de

'b' . .' a. lir� anto apelamos a08 de..,Mário de. penalidade máXima.' deliberarem sôbre 8 segUl.te, Ordem' do DIa.
contrl Ulotes para que não Joguem fora 'Os <talões .

,

.'. ,
,

pag08. ,,< , .

' '. Os Quadros 1.) --:' Aument,o. do.Oapital Social com aprovei.
! Br�yemente, numa visitªQãq d.� casa em casa BAEPENDI . '. tam.ento·'de .Fundo d'e ReSt;rVa8 e ,Cor;.

to4�. Os oo�pa'Dheiros :de nossQ bhlbe, percor�erã� '. . ,Antonio' , rações M(}netáriu do Ativo; " • J

as; ruas d� CIdade procur�ndu arrecadar os mencio.
"

Joãozinho - Már,i'o - Reiner -:-
.

Alceu.· 2)- CrIação de novos cargos na Dire(oris;,

nados taloes. ,
.

'

, .,' Franklin - Alcino, 3.) - Outro8 a8suntos de.int-erês8ß da sociedade.

:,LElmbr.e�se: É muito pone'O' individualmente." Ttm.,�- C�sar,:':'" 'Luizjnho ...:.:.. Hamillo�Je�iliO).· .

Jaraguá do Sól, ·20�d�· novem::bro'de 1968'
maB DO todo nós eonstr�uirem'os Ulli. ASIL� PARÁ _

'
" Neve� S}{A. Iod.� Cato A�t�fäto'8 M8d�ir� :,' ,";

V:����ontribUiçãO é para,'n:Ó8 Imp'�rt�niissima: ;
ACABAI' Adalberrlio'

.'

'/ 'Alvar�' N��'e8:" 'p'tr: Pcresi'dente,., .

.

" ,;
,

'J Lauro - Regfnaldo ...:. Guido' - Caglióni f
"\ : " 'J'

, ,

'"
.

�,' . Basfião - AdIlson ..
'. ' -----!

������
-

,'Darci -··Nlquei�·Marcos - Edi.
.

VENÖE..i5E.�:: �"","

l' fl\\r lLUllll��" A1:p.' � tflIlUl' 71 d)), .�' .
.

. tóín regulär at��!obJ��r:rU o ené�oiro o Senhor Uma �a�a de. materi��:'de do�i�: ��'d�';S'� .

t lUJ o lUl /L, llli� �)I!JJ. /L,(ß1. t..' Jos� AlcIdes dos Sdnt.os, auxil!ado ",as .lalerais por

I
com 16 peças, iDs,talàção .. s3D,it�rhL· CJJID..pleta";,,

, ..............._�� . � .. Jose Sanlos
.

e MUton Ad�lar., ,.,. luz elétrica, 2 poços com bombs à moto,r, ''i'

t ADVOGADO nos fÔros dê _
.'

i'
.....

'U'I' H'"
.

I eaQCp8.,. dê.�otchl( e UQl� ,:loj�t�,{pl$�:,'��' ,r�d;io� .

I \, SAo. Paulo _ Guanabara:" Estado do R'I'O de' ·.ségundo; fomostii':r'o�ad�;'�;'Arbilro dà p.:lrlidi'l
2 ranchos ,�randes e ,,22 ölOr;gt)�pde., ltt'!ll', terra;

, 'caio diversas plantações, coií;lo, b...�n,'ªfIla e

{ Janei.ro � BrasHia. �aependi.x Acarai •.constou em �úmuJa a expulsão de out r & s f ru ta 8 e ·mui.ta, .. let"bllutpatâ'�tttàr.,J
, . �roce88amentos perante quaisquer MI- �Inco' �tlelas Ac�ralélßo�,. _ , .. NCr$ '2�:OOO �u. C,OI:6 .�N,C��;.�O �(J;O_O;' : 't�,.�����!!íl· ;�c

i
nl'sténoe, Autarquias e Repartrções'PúbUcas

i
Desla ma�elra, o prélto nao., tera contlOuldade, e o r,esto fa�lhtado. ,,� ':.:'2" V'';;...:, :>:'1 7.. >,;;, ,�, �

".
' ,. '.

em geral. "
'

sendo consequentemente desclassIficado o quadro do . '_

m '.

• ;. -,
'

Acaral. "
' , . Três Ri08 do N{)rt�'�';,em'�,,:-�'rent�?>'80 �'.J: h.BI· _

'

{ �S��lt0r10, .Central: , ..

'" "" lacker, ClaPitbã�.p�skeL'· ,'�nf�r_mà�Õ'e8�O.R. G.'
� A�e�llda Frankl�D Roosevelt, 23 - Grupo 303

.

Ven·de.·s. '.'

A' '.. ,";' _

.

mo lhárla '"�:��ÇJ!J,;,, ,\. �f.,�" '; '._ '<

• (Fone. 52-1894) , .,
, .. ,. .' 't 'eil" 'a o .

",. '..
.-

z c _ 39
2 terrenos (iuntos) co� ;,,',,' " , .'.'

-. '.'>."�' �;� '! ��. �.'-,
,;

':'" .�. *.,

"

' '. ' ��, "

, , _

Inform�çoes neSIta Madeira -Novo. 1/2 Mo�go ." & "',' . "too: ; '�"h' y � !�, •., '" •. "

..
, ,'�. .'

"'-����Ci�� redaçao. de Terra todo' cercado' VINu�.� .....Q,���.P.��,SES. ,'; "r>

,�. , , C��if-·�,()ín' Joàa i�slalação: ..�
"

'.�', r(PIN.DO')ttAM.A)�.:;,,' .'ó· é .•

"', ." s e·r v I da' de e ctrcular' na .
';'.

" " .... ; ",'.,
.

,_ .

; ME'y"A'L'U-"R'G'''t'CA J
-

..e

P9Í'ta .. ,Yen.ce se�mdtivo. ·Vinhos·,Finos de Mesa 'e�Missà em doz�:qúá·-·

;.i,... .'
'. .'..... ,

" 0.A:O.'. I..I'E.,.ST ,

... S/A. ��e��ç�N:��°ci: tTr����: �idad�s difer�nte� ..,:.'Gàri�fáF��:.9��raf<?e� de 5'tts:
�

'�.'" l,' •

•

I,
.... ,I ,�. VINH'OS' DE':MISS. .,� VINHOS 'DE 'MESA ,-r. 'c:' ••.•

'::,
,.

·'Em. 'fase 'de.reorganlzação e e:x:pansão, <:Ve'n�'�'���""'�"�"rto' da Brilllco S��o. '.

A
"

Ti�I(; �e �l��êJl, :., ,,:,':
"'

.. ::
necessita de: .' c j d a d.e, lima Casa de Bl'apco Riesling, ,', TlOto Especléd "

Madé(ra, c o m r a n c h o,. I
�ra"co Moscat� . Ti�t6 Cl(1re-le "" .

duas, Vacas uma Maquina' Branco Doce LI�.. TlOto ,Cabe{net _ ..

p�)fa. picar Irilto, seis mil Rosado Suave '_'I�.
•

Branc,? Mesa. ,

pés de cana, 5 morgos
Branco Moscatel Llc. -,.- KOS. Hamburgo Lic.

de terra.�Vende se motiVO Vinhos Píndorama, são 'vinhos putos, délicio-
de m�d::f:' r com HILO sos,; extraídos de uvas selecionadas·e fabricados
GONÇALVES, Bar Idedl pelos .Irmãos )Maristas no Rio Grande do Sul.'
defronle A Comercial.

• O QUE VAI PELO UONS
o Jogo' Que Não .Tenaíneu •• .-

:' _'

\

ESPORTES
,Pe�tencer a um �l�be deservíço, ter'o desejode servie a uma coletívídade sem qualquen paga,

enfim, trabalhar desiI:,.tere�8adament�, requer uma

per80naliàa�e espeC'lalfsslma, requer paciência,
calma e muíta tolerância: .:

':

a) Repre�,E!ntante autônomo, para exercer ati'vidade
exclusiva de vendas..

EX!G IMOS: a) curso médio: '

b) condução' própril:i�
c) ótima disposicão para. o trabalho.

f)FER}l�OEMOS: a) ótimo ambiente de trabalho;
b) bôa remUneração;
c) assistência permanente.

«Vinhos PINDORAMA, I,lma tradição francêsa

\,'1' 'CourrmeioJodrnoalPa°;;-II
OS interessados deverão 8present-ar se pessoalmente a Estrada

Nova, s/no, em n/Séde, em Jaraguâ do Sul. .

S
:':""iiiiiiiiiiiõiiiiiõiiiiiiiiiiiõiiiiiõiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

.

&Viço do Povo
- iii-__.. --_···iii- � �

para sua mesa»

DIVIL DI5TRI�UIDORAt DE VINHOS LTDA.
(Ginásio São Luiz)

Avenida' Marechal Deodoro da Fonseca, 520
J'A R A G U Á 0,0 SUL - SC

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


