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Govêrno. da Guanabara Comandante Paula Ramos
·

d
· aistinguido '

�.

".val re uZlr o leM I- o nosso eoestadueno
.. .:.'.. Comandante José Frallcis

. �io � Atend�D�o à so" varejista, por intermédio co de Paula Ramos, blu

Itcuação do mínístro da do consigoatario ou mas.
menauense de bôa cepa,

Fazenda o' govêrno da mo do atacadista. residindo na Guanabara,
Guanabara vai reduzir de acaba de ser dísrtnguldo
17 para 15%" a alíquota!' ridsnteve o ministro da pelo Presideote Gosta e

de , 10M ':pa.r.� feijão e Fa�enda o 88U ponto de Silva ao Ih.'! .coníerlr li

arroz. O I!.rofessor Delfim vista de que houve espe- nonrarla de "Comendador

Netto aceitou a alegação oulseäo na alta do arroz da Ordem. do Mérito Na

dos representantes dOB Iundaao 80 própria infor: val", em solenidade qua se

atacadistas de arroz do mação dos atacadistas realizou no dia lõ do cor

mercado caríoca, J"qUe de que não se estav� ren Ie. O econtecímento

deixou d�"have_r 8stóqn8s pagando 2 por cento a realça de importância, Sil

delse ',cer�al rn� Gusna- m8i� ,do IO�. Todavia, bendo-�e rer s.ido di.stinfU!. r'bara porque o lCM one- ,decJdJU soliólta� ao go-
do maIs um Ilustre ,Ca!arl

rava O preço da merea- verno da Guanabara a I
nense dentro da (lIOnola

.

doris. ' redução da alíquota, para marinha �rasileira. �

Nos/Estados produtores que se formem estoques A elegríe, contudo, pare-

já, é de 16 por c.�,nto a de arroz e feijão ssm ce estar fazendo estágio
alíquota do reM. e '08, a- alteraçio de preços. Fez
tacadistas que

.

fizel!lsem a solicitaç"o dur li n t e
estoques, ao fornecer o reunião

.

com o

produto ao varejista te- superintendente da SU·
riam de pagar mais 2 NAB ao secretário tt.
por csnto, porisso é que Finanças do govêrno da

It; pretsríu a entrega Guanabara fi seu pedido
dírete do produtor ao foi aceito.

na famiÍia Paula Ramo•.
Seu genro, o sr. dr. José
Maria Vetledáree, Promo
tor. da Justiça da Comer
es de Paratí e colaborador
do nosso confrade "O Va' Concurso de Habilitação à la série do curso de

lenciano", de Val ..nçe, eca- Pedasr�gia da Faculdade de Educação pare 1969.

ba de dléíínguír-se no re-
De acor,do. com o que estabelece o Trtulo III, Capítulo

cerne concurso de lngres- IV do RegImento da Faculdade de Educação e con

so à Magisrratura Flumi- Jor�e as alterações aprovadas pela Egrégia Congre
Dense, logrendo hoarose gaçao des�a f�culdade, em sessão de 31/10/68, levo

ao conhectmento dos Inreressados que por ordem do
Senhor Diretor, • partir de 16 à õt/,t/1969, se acham
abertas as inscrições ao Concurso de Habilitação
pare a la Série do Curso de Pedagogia da Faculdll
de de Educ�ção no ano letivo de 1�69, DO horário
das 14 às 18 hores, de 2a a 6a feira.

. Os. cendldetos apresentarão, no ato da inscrição
os segul.tes documentos : .,

a) Comprovação' do nível de escolaridade exi ..

gid? .(conclusãe. do-eurse rinlsial ou equivalente)
eertlücade oU' dIploma do 10 e 2Q ciclos e vida esco-

.,A Circulpção do I�r do 10 e 20 Ciclos) (2 vles};
,

••Correio do �ovo·· b) Carteira de identidade;

Comunicamos aos
c) Atest'GdQ de idoneidade morel, passado por

'nosaos prezados leí- classificação pari! uma das
dois (2)' professôres registrados no M.E.C;

.

rores anunciantes e 23 Comarcas vaglls e em .
cl) Atestado de saúde física e mental, expedido

favorecedore8, que vacância. É o clr. José Ma- por Junta médica de órgão oficial, ate�tado médico,

o "Oorreíe do Povo", ria Valladeres c'Jdvogado atneugrafia e atestado de vacina enn-vertöltca;

D d d M'
Cl circulará, em edição dos foros e auditórios de

. e) Certidão de rewislro civil de nascimenlo ou

r 8 m ·0 I U' S II C o S d 8 -Braslll fe8tiv� de Natal, no Valença, Rio das Flores'e
de casamento;

.
.

,

...
dia 24 do corrente? Volta Re&londa, atuando .. f) _!>ocumeoto �ue p��ve estar em dia. com as

, ., .', devendo reaparecer. '.essa ,última Comarca, na obrlgaçoes do· �ervlço Mlhtar, para os candIdatos do

A Del oia Regioual da Ordem dos MÚRicos sômente no próxi- usliç. do Trabalho
. ,sexo mascullDo, . , I

. do B-r8sil,
.. .fo-��ão ·de esclareçir:nen\M," IMa 11

'

mo dia 4 de Janelrö ·.Corrieio·d"O Povo:" apre� . � ,) l:Jlul� 8J,U�r,l, ':paril os roaior�s d� 1,_;� �D�S;
conhecimento do,s diretores de Club�8, Sociedades, d. 1969. senra aos dois i1uslres ho- �) Pro�G_

de qult.açao da taxa de Inscrlçao,

Radi0s, músicos etc o seguinte: A Direção mens públicos, os seus �) Certldao de dlplo�,a; .

Para, 'ocar em bailes e outras festivid'ades, OI efusivos cumprimentos J) Duas .(2) fot�graflas 3 x 4 (recentes tIradas

clubes, Sociedades, Boate8 Ci Rldios somen'e pode-'
• de frente e sem chapeu.

rio contratar músicos inscritos 'na Ordem doa
Não serão aceitaa fotocópias nem públicas-for- I

Músicos dO Brasil e em dia com o pagamento das'Dr Adolar 'Nicoluzzi- mas de qualquer documento relacionados nos freos

anuidades. . I
I 8, C, d, e.

.

Tal ,obrigato�idade estl1 determinada no. art. A_ familia Nicoluzzi de" gráu na' Reiforill da Uni- Os documentos, citados nos. fJens b, I e g serão

16 da LeI 3.867/60 e no art. �o § 10 da Portaria ne I vera viver momentos de versidade Pederal do PII- r�slituidos .0 'portador no ato da inscrição.

1096 do Exmo Sr. Ministro· do ,Trabalho e 'Previ- grande emoção, nêsre mês raná. Dia 16 realizar-se-á
' O Concurso de Habilitação constará de IIvalia�

dência Social. .

..

. (Ie dezembro, quando um Missa em Ação, de Graças, ção do preparo iQtelectuaJ e lIe exames psi'cológicos.

Para que OI Clobas, SOCiedades, Boat.s e Ra- de seus ilustres memi>ros na Catedral Metropolifan8 a) A avaliação do preparo intelectu.1 será feira

dios �ão !�ja� punidos por eontrQtarem músioo, cumprirá duas imporlanles e, no ·di. 16, graode baile medilnte a. aplicação �e um. prova única e integra-

em sltu89ao Irregolar, o Contelho Regional estl1 mélas em sua vida. Que- de gala no Circulo Militar d�, com características de cuIrura geral, lIbrangendo

determinando o uso da Nota ,Declaratória,
. criada remos nos referir ao jovem do Paraná. os conhecimentos comuns às diversas formas de

por Portaria de Miniltro do Trabalho, que é uma Adolar Nicoluzzi, filho de r Dia 18 do corrente, ve· educaç60 do segundo grau, sem ultrapassar bte nível

arma de grande ..lor no combate ao .xeroício ile- João Nicoluzzi (falecido) e rificar-se-á o seu enlace de complexidade, dlndo-se ênfase às áreas que apre-

gai d. profissão de Músico., Antenieta NicoJuzzi, hoj.e m4l1trimo.ial com li jovem .sentam m�is afil!,idade com o curso;

Qllando um clobe OB lociedade oontratar 11M residenies em Curifiba, acadêmica lIézia, filha pren- . ,b) Nao .erao formuladls questões específiCa.

oonjunto ou orquestra deY�rá exirir de sea Dire'er maa que e:tt�veram radi- dada do casal Cantórlo de Llngua Neeional, mas na avaliação da prova Ie

a Nota D«:Iclar.atória já oom o Visto ao 'Delegado da eados durante lon�os anos José Cbdilia S8ntos) Leal, va�.se.-á em conta o uso correto da LíO_l'UG Nacional.
'

Ordem, estando assim comprindo oom 8 Lei a le\ oa Pérola do II.pocá. tradieional famflia de Cam· atribuindo-se o grilu cerrespondente;

resguardand'o de pOSSÍVeis sanções. Adolar Nicoluzzi, forma boriú. A ceremônia reli- c) O grau da prova inte�rada lerá pes. (6) e o

Sendo inioiada severa fiioalizaçio. comunica- se, boje, como médico e, gio.a I dar�se�á na enfei- da prova de uso correto da Líogua. Nac;ional, pêso

mos os oiúsicos ainda nio inscritos a S8 insoreverem no dia 18 do corrente con- rada .Igreja de N. S. do quatm (4);

e, aquiles cuju Licenças estiverem yenoida. ou por trairá núpcias. fazendo �om Rocio em Curitiba. d) A. média �eral será a média, ponderada dos

"Dcer, 8 se submeterem aos exames de habilitação, que a grande familia se O j�vem médico é so-
dois graus atribuidos; .

conforme determina a Lei. .

concenrre na Ci�ade Sor� brlnho II" nosso prezado. e) Serão considerados classificados com direito
-

Os músico. com Lieanç8s ProYisóriaa ou Car- riso. colaborador, sr. Veaâncio a malríc21., .o� aluDos que obtiverem as médias·mais

teira Profissional, sempre deverã. porta-la no Tra-
.

A programação da for· Nicoluzzi. Cumprimentos alias até o. hmlle de 40 vegas estabelecido no artigo

balbo de músico, e apresentA-la ao fiscal quandO matura esrá prevista para e votos de· militas felici- 60 ,do RegImente;
-

.

solioitada.
. \' . o dia de hoje, em que se, dades, a p r e 8 e nt a êste

. f) Em. ca�o.de �esi!tência de '!_andidalos chassi-

O infrator de qualquer dispositiYO da Lei verificará • colação de semanário. ficados com direIto a matrícula, serao chllmados ou'

3.857/60, seri punido com a Plulta de NCr$ 10,00
tros pela ordem c:!e classificação, desde que o fato

a
.
NCr$ 100,00 a, oposi"ão do Club� ou Sociedade

A ê
-

E d" f do Sul. O programa de
ocorra em te�po hãbil;

à en'rada dos fiscais da Ordem, é punida com a n sla mmen Dr er f' g) Os exames serão realizados no período de

multa de NCr$ 100,10. ,
orm.tura aasinala para às 10 a 14 de fevereiro de 1969.

Bm data de amllnhã ii 16,M horas de amanhã, Os casos emissol serão resolvidos pela Direção
Universidade Federal' do dia 16 de novembro de da Faculdade de Educação.

.

Paraná conferirá aos Iicen 1968, culto ecumêoico na

ciandos e bacharelandos Igreja N. S. da Guadalupe Floriln6pGIi., 20 de novembro de 1968

os diplomas 'pela conclu.,. e as 20,30, sessão solene Gilberro T. Cabussú - Secretário

são dos respeclivos curSOI, d� colação 'de gráu ólÍ
Entre os licenciandos do Sociedade ' Thaliil. Cum- S"

·
-

L
curso de geografia, figura' priment�s à Anésia. pel� a.VIO eon i
a Srta. Anésia Emmendör- c o n qUI S f a de maIs um ,�Dia 15, amanhã, a Es,
fer, filha diléta do sr. Bd· laurel. cola Técnica Federal de
mundo Arnoldo Emmen-
dörfer e 'Ofilia Elisabelha Moacir Dunk.er
Raboch Emmendörfer, resi
dente em nossa cidade.
A Srta; Anésill Emmen
dörfer, que óra cooclui um
cura0 de nível superior, é

também, técnic.a em coo

labilidade, formada pela
Escola Técnica de Comér
cio São Luis, de Jaraguá

Uaiversidade para o, Desenvolvimento do
Estado de 'Sànta Catariaa

Faculdade de Educação / Curso de Pedagogia
Reconhecida pelo Conselho Federal de Educaç60 .

parecer 666/68 de- 18�10-1968.
.

EDITAL,

.'

Herbert KurzaBe D.legado Regional da Or

dem dos Músicos do Brasil
Delegacia - Join,ille

I

! �

Dr•. Fràncisco Roberto Borges� Piccione
Dia 16 do corrente, o

Cine Vitória da capital
paran'aense, deverá acolher
os formandos da Bscola
de Engenharia da Uv.iver
eidade Federal do Paraná.

• Bntre os concIuentes do

. curso de engenheiro ele

tricista, figura o jpvem
Francisco Roberto Borges
Piccione, da vizinhd cida'
de de' CorLJPG, filho do sr.

dr. FrllDcisr.o piccionc e

aua digna espôsa.

'Do programa consta

missa em ação de graças
na catedral Metropolitana
e sessão solene de colaç60
de grãu.
Agradecemos penhora

dos o convile com que
fomos di8tinguidos, e dU,

guramos ao novel enge
nheiro todös as felicidades
no exercício de tão Robi'!

IHanle quão promissora
profissão.

Santa Caiarina, procede·
rá em

. Florianópolis, às
solenidades de formatura
dOB técnicos do ano' de
1968. Dentre os técnico8
formandos em máquinas
e motores encontra-se o

jaraguaense Sivio Leoni,
filho do casal Luiz (Sao
telina) Leoni, residindo
atualmente no bairro de
Nova Brasma, a quem
cumprimentamos, com os

votos de crescente. pro
gresso.

Entre os formandos da
Escola Técnica Tupy, de
)oinvme, encontramos o

nome do jov.em Moacir
Dunker, filho do casal
J o ã o . (Teonila) Dunker,
residenres à rua Cél. Proc.
Gomes de Oliveira, i80,

nesta cidade. Segundo a

pr�gramação, em dara de
ontem recebeu o se.u· di
ploma de técnico mecânico
no Audirório da ETT,
lançandO-SI na vida como

compelente profiSSional em
mecânica. Parabens

.

do
"Correio do Povo".

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



/

CO�RBIO DO POVO : BABADO, dia 14;'12-1'988 Pagina 2
�����������������!��..��������������••������..�����������

BANCO DO BRASIL S/A,
-

E D' 'I T A, L
'

Concurso Público para Auxiliar de Escrita
.

. J! '

1. O BANCO DO BRASlL ,SIA faz saber que
' 8. Será seleeíonado g candidato que:

de 16.12.1968 a 22,12.1968, ,es'�rão ab.rtas em sua, a) satisfazer às exígêneías-da prova psíeclô-
Agência desta cidade, tia Av. Mareohal Deodoro da gica'; e'

" -
,

'

,

/FoDseca; 320, de segunde a sexte-tetra, das 12,30 b) obtiver nota mínima ,,6Q (SESSENTA)',eQ'(
VENDE-SE horali! àl 18,30 horas e sábado e domtngo, das 9 às cadll& uma'das prov�s de Português e Màte'mát_ica,

. 12 horas e das 13 às 16, horas, as inscrições para e 40 (QUARENTA) na de Datilografia, perfazendo,Um ónm? terreno com o concurso acima, a realizar-se, em Santa Oatarí- nas três provas, UIP conjunto mínímo de 180 (QEN-
�asa, possulndo pasta�em na, Das cidades de Blumenau, Joacabe e Tubarão, TO E OITENTA)"pontós. ','

.

c::Ii!:!i�,\o Isto à ,estrada FranCISCO em data, .horärío e local que serão,oppr)unamante 9. Atendidas' eSS�8 condições, e a ,fim, de es-
Avenida MaL Deodoro, 210 de )]e:u1a..Tratar com o anunciados.

.

'

,

'. . -tabeleeer as priO'ridadei parà possível aproveita-
J!ll'8guá do Sal - S. Catarina proprietário sr, Leepol- 2. A inscrição deverá ser solicitada pessoal- mente, o Banco relacionará os selecionados," por
=---------- do Meyar. .

mente pelo 'condídato (vedada' a partiCipaçãO -de agência sede de ecneurso, 'em ordem deereseente l
__--�"___---'_ ___'...__,�,�___;.��____ intermediário) e' será deferida àquele que, munido do .total de poatoe-cbttdoa. �

"

/

,
,

" de documento de identidade, satisfaça às seguintes 10. O julgamento das p'rova., terá caráter

'Relistro Oivil Edital n. 6.819 de 9/12/68 exigências: :
.

,

, .' irrecorrível..: .

.
'.',

�
.

Emilio Horst ri
.

"-.a) - tenha, à data do término das' inscrições, . 11. O Banco reserva-ae (I direito de aprcvet-
Aurea Müller Grubba, Ofic'i�l Casilia Janesch idade mínim'a de .18 aD.o,s complet�s (nasci- tar, ou não, os selecionados, observado o prazo,d�
do Registro Civil' do 1. Dis- '

, '. I.
I' dos até 22.12.50, ínetusíve): e máxime de 25 12 (DOZE) meles. ..I

trlto da Comarca de Taraguá EI�,. braaíleíre, lO te IrQ, anos incompletos (nascido"s, a partir de .

12. A posse. do candidato selecionado 'ficará
do Sul, c Estado 'de Santa el!3tr�clsta) /n a totaI. d.� .

23.HU3, Ineluaíve);
. . " ne: dependênc!a; da aprovação em e,xa�e de saúde

C tari Brasil �arllgu' d«;» .Sul, domlOl, � b) - pague a tax.a d,e' tnscríeäo de NCr$ i 00 f�nto, PQr médl,eo do Banco ou da conllaoha dêste.aarma, raSl. liado e reSidente sm
j

•
"

_
• '.

y ,,'
•

"
.

• • •
y

•

Faz Saber que 'comparece- F
. >.1 TI I t (cinco cruserros novos), A admlss"o se ,fará no cargo- íníeíal da carreira

_

- � ranotaeo oe r,au a, nes e )' t .
'

(A' '1'
.

d" E"t R fi 050)
.

tram no cartório exibindo os di t "t' filh de Alf d
. c - apresen e.

" c
» axursr e serr a - e. , co� venenneu 08,

documentos exigidos pela lei HIS rItO, di ,o.d 1 . G r�. O I - (se 'do sexo m,alculino) certificado de meDsais de NCr$ 351,00 (Trezentos e cinquenta e
, . ors 8 9 D<; e a ru.z· l' t to

,

'1- d
.

t d d'
'

lroa novos]
. � '.afim de se habilitarem para,' h. H t

a �s a�en o nn ltar, ou, � r�.serv18 aou e
. Ispe� um eruzerrcs nov�s .' I •

. ,

casar-se:
mac er o�s : '. S8 de lDcorpQração, ou' de Isenção do serviço ml- .

l3r .Ds seleeíonados, uma Tez nomeados' eEla, �raslleIr8, solteira, lltar, ou, ainda, carteira, de ide_ntidade do Ministé, localizados �6 poderão pleitear transferência ou
Edital n. 6.815 de 5/12/68 �sturelrad ba'ur: 1 Ede . r.io do Exército, QU do Ministério da Marinha ou do participar de concurso interno, para' a. carrelra de

.

A • ..' assaran .u. �, ne. e ��: Mjnistério da ,Ael-onáutica. Quando se· tratar �e Escrituário, depois' de per�aneee,rem pelo prazoAntomo .Marcelhn�.�OIZ, e tado, domlclb,�da. e r,esl -militar incorporado, ofício· do comandante perml- mínimo d. � '(Tß,:e;S) anos na... agência de ,posse,Mathllde BrasIlIcia
.

dente neste dIstritO, fIlha tindo a Inscriç�o. '.' . reRguardaiio o direito do Banco removê .os porEle, :bra&ileirQ, solteiro, d� Max Ja n e s;..c h, e 'de .' II _ certificado ou histório escolar (com fir- conveniên'cia do serviço. '

operArio, natural de Port� Mmna Janesch '

.

ma reconhecida) de conclusão d9 primeiro ciclo: . 14. A' Inscrição do candidato importará em
" Belo, nest. Estado, d(i)ml-

Edital n. 6.820 de 9/12/68 curso ginasial ou' equivalente, expedido por 8a,ta- anuência iIbpl1cita a futura designação (se selecio-'
ciliado e residente em RllIa (. belecimento de eBsino oficial ou reconhecido; ou nado e nOmeado) para servir em qualquer agênciaJoão Phminscheck, nest.a Eduardo Caviquioli e documento que' comprove níve1 de escolaridade do 13anc0, bem como à possibilidade de ser trans, �

cidade. filho ,de Marceh- . Maria Çandida Bento mais alto;e. '
ferido para,outro 19cal, em qualquer tempo, durante

no Jasá Luiz e de Bazi- Ignacio, III - prova de naturalização, se Bio lôr bra- a vigência' do contrata de trabalho.
.

,

lia ,Jostina de Jesus.
. 'Ele brasileiro' !lolteiro Bileiro' ·nato; . " .' " 15. Nenhum, 0lU1did'ato poderá prestar provaEla, brasileira, Bolteir,a, operá�io naturaIde Hajai' d) - entregue dois retratos .recentes, iguailt, de em agência administrada por seu cônjuge ou pa-doméstica, natoral 'de neste E�tado, domiciliad� tamanho 3 x 4, tirados de frente. (, -

ren�e até o 20 grau, ainda que o a�ministrador em
Luiz Abes, neste Estado, e residente' Im Nova �3. O concurso constará das ;seguintes provas: cau�a não venha I a participar aos trabalhos do
domiciliada e residente, Bra,silia neste

.

distrito 1 - Psicológica; Q certame. Igualmente não será loçalizado em agên·
'em Roa Joã? Plan�Ds- filho de' Maximilian,o Ca� �, 2 - Portugu�s; cia a cujo qu�dro pertença, qualc;tuer funcionáriocheck, �8sta ,(nd��e.• filha viqoióli � de Maria Fer' 3 - Mat�máhc.a; e parente seu' até o 2, grau•.pu cônJugr'de Cs.hxta BraslhCla. rari Oatiq�io�i., .

4 -:- D8111ografla1 �!)( *.. .

.

.'
-'

.. ,'16; O ptesell,te (fertalll'e visa' l1Iettlçionar pes-EIR, braSIleira. soheu8, .4. As �r�vas de Po!tugueljl e Ma�emá�.ca serio soaI para suprimento das' vagas &xistentes nal!lEdital n. 6.816 de 5[12/68 doméstica, natural deste do tIpo. ObJ�tIVe:-;. ou misto. Será.oJ;mgató�Io o uso
seguintes agência: Blumenau, Brusque, Itajaf, ,Jara-

Custod!o' Mach8�G e E s,t a d o, domiciliada .� de can�ta-tlDtel.ro ou e8fe�QgráfI�a azuL,. guá do Sul, Joinville, Rio do Sul, São Francisco
Maria Maçaneiro resJdente 'em Nova Brasl- �. 'A prova. de DatIlografIa será feita em

do Sul Timbó e São Bento do 8ul. Entretanto o

Ele- brasileiro, solteiro, lia, neste distrito, filha de máq�lDa,s lorne.Cldas pelo :Banco, f,!i,c!l���do'se a�. Banco' se. r�sarva (, direito de localizar os seleci
operArio, natural d.e Coro- .Antonio �ent() �err.eira. candl�ato a escolhlNaadTeontNre a.8, segUIn 6S marcas.

onados em qualquer de Buas agêócias'üo território
E d d ..., de Candida .Amella da OLIVETTI e B.EM, �

, .

1�i, neste "eta, o, ODltCt
'S·J.t', '6. Para cada prova haverá apenas uma cha. naclona.. .' .

"

.

.hado e reSidente e';D �.. I,a.. \

mada O candidato deverá compare('er ao local, 11. I.ns_crlto, �oD8Iderar.se-á o candIda.ta CIente
rau Ramos, neste dIstrItO, E para que. chegue ao co" d

.

, 'tecedA',nll>l'a mínima de TRINTA das pondlçoes estIpuladas no presente edItal.
f h dA' li h d aA provas· com an v ..

,

-)II Ci) Aß 'll?tonclo �� a o nhecimento de todos .mandei MINUTOS dac'hofa maJ_'cada para inície:- _de cada Jar8;güá äo Sul (SC), 3 de dezembro de 1968.iii de me I� .

arva 0: passar o presente edital que exame. Sob nenhum pretexto será permItIda a en..:
.. '. /

EI�, �rasIletra, solteIra, será, �ublic�d? pela impreD5� trada do candida.to que ,se apresentar . depois de Bango do BrasIl S/A ,Jaraguá, do Sul (SC)
domest�cat na tu r a 1 de e .em cartone ond� ,sera' dado o sinal para distribuição da prova. /

, Henrique Reis Berean, Gerente�- Arr�z�l.ra, neste. Estado, afu�ildo durante IS dlas . .se: 7. Será impediqo d. pr'oll�guir no concurso
dO.DllClhada e reSidente �m alguem souber de,algum Im- o candidato que faltar' a "qualquer da� provas.. v Arlin�o Salai, subgerente
N�rlP �amos, ne8�e. _dIS pedimcnto acuse-o para os " '

trIto, filha' de Prlclhana uns legais; ,

Maçaneire. AUREA MÜLLER GRUBBA
"

Odcial \
.

Edital n: 6.817 de 1112/68
Faustino Zapella •

-......:.;_------........-

Nair SbardelatU

Ele, brasileiro" soUeire,
operArio, ' .n a t II r ai de
Jaraguá do Sol, domici
liado e rlsidente em Ilha
da Figueira, neste distrito,
filho de Pedro Zapella e

de Maria dos Santos Za-
.•_I11111!1.'--'I ......__II!III_11p.lIa.

"

Ela, brasileira, solteira,

tdoméstica, n a tu r a 1 de
Jaraguá do Sul, dOIílici·-
liàda iii residlnte em.Vil.

'�:v�in�e�ba��I::!!�i �l�: f Todesanzeige -un� .Ol,nklaounoCecilia Scheuer Sbard.e-
.laUi. 'Dler Allm�echtige, Harr hat na�h

schweren Leiden uniere liebeMutter, Schwu�-
,

Edital n.6.818 de 9/12/68' germutter undc Gros.mutter
João . Re.blio e Berla KlabuD.de Ge;b. Stammer)·o.haDD �===::-=======::=:::,=:;===-==:=:::=:=;====:-=:::-===.=====,��dith Behnke

'I n'EI.; brasileiro, solteiro, Am 17. November 1968 im Alter von 78 Jahre, I �r 'JO··rn 5"o'. elter
' '

II, _.
lavrador, natural de Goa- 11 MODate und 9 Tage aus diesen Leben L.I •

,)ramirim, neilt. EBtado, abgerufen. -, ' .' �
"

'ÖR�QlÃ.O�DENTISTA' '/
I.domiciliado e reBidente Herzlich danken wir He'rrn' Dr. Walde- u

nlst, distrito, filho de miro Mazurechen für seine Mühe und Herrn II, .'

.,••8. .. "II Bruno BebUn e de Frie- PastorBgberto'Sehwanz für sehia trostreichen a: IIdlida Koch Reblin. Worte, im Haule und am Grabe.
. II ß'Ela, brasilei'ra, solteira, Und allen die) uns zur, S'eite staoden

"

'

indu.striãria, natural de die de,r lieben Mutt,,, zur letzten· Ruhe gelei.. H "II
Carupá, neste Eltado, teten, und Sarg und

....
'

Grab mit BI u ln e n nU ", v IIdomiciliada e reBidente'em

I
schmückten. , 11

Rua Rodolfo HutenusBler, I

Jaraguá dó Sul, No-v:emöer 1968
' MI ,

Avellida 'Oefúlio Varras, 198 _:_ Jarl1fuá'dó Sul _ Santa Calarina ii
nesta cirlarfe, /filha de' ,

Di. trauernden Ilint8rbliebenen, n riEnin Blhnke e de Adele jj

Behnke.., y
_

'••--------------II!JIII-.. Isa === b::.�====="

,
.

'''CORRflU DO' POUO" V,ende-se
�undoçãO: ffrlur Muller _ 1919 Um ótimo terreno com

11 m o r g o 8, na TUa
Pereira, 1 Klm. äístante
do centro da cidade.
Demais Intormaçõee

com o sr. Bdmundo
Lombardí.

Emprêza Jornalística
"Comelo do Povo" Uda.

- 1968 -

Diretor
Eugênio Vitor Schmöckel

- f \
ASSINATURA:

Anual • • • • NCI'f 6,00
'SemastFe .'. • NCr4 3,10·
AvulSo. • . • NCr$ 0,12
Número atraaaäo. NCrS 0,14

j

V_nde-._

I-o Anuncio é a

Alma do Neg6cioC

I anuacie neste
,

.

'}.Semuário·
,
2 terrenos (iyntos) ,com .....---------

15x46 . ca�,a, nu Rua Rio'
Branco - Jaraguá do Sul

===========
, Informações nesta

redação..

·111

'METALÚRGICA JOiO WIEST S/A .

'Em' fase de reorganização\ e expansão,
n�cessita de:'

k

,a) Representante autônomo, para, exercer atividade
.
exclusiva de vendas.

' ,

.'

EXIGIMOS: 'a) curso médio:,
, ,.b) condução própria; ,

c) ótima 4isposicão parll o trabalho.

OFERltJCEMOS:, a) ótimo amBiente de trabalho;
b) bôa remuneràÇão;
c) assjstência permanente.

, ',' ;
Os interelsadoB deverão apreslntar' se pIssoaiDlente a Estra�da

Nova, s/n°, em n/Séd'e, em Jarilguá do Sul.
. II

F ,

I,
. \

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORIU!JO DO POVO. -

Nesle Nalal dê
\

. .

i .

Você ganha no No prazo! 'Na . qualídade !

,

CQLORADO BQ
O único televisor que tem Reserva de Qualidade;

Som de Al� Fidelidade
. Imagem einematografica
V. compra no mal. longo
prazo da cidade.

)"(

,�- "

,

Modllo MASTBR \...
(185 Litro'S)

A partir de .36.80 men.al., \

5 anol de garantia. mas dura .ôda vida.

I

êerfol
�e,

S/A.
,

.

E no bom atendimento!

Llquidnicador
. Novo Amo

3 velocidades

para Suco -

Vj�minas etc.
apenaB 8.t8 menlais
Ä villta meDor pre(lo
da cidade

,presenle
@ter'eça �

Prcscncs
.

�e l(Jtfiin�at�esQ
IRMÃOS . EMMENDÕRFER

I .

Enceradeira
Amo. Elmaltada
RaBpa. ZDeera -

Y

dá brilho
Apena. 11.10 mensais
À: vista me.oll pre
ço da cidade

Veia bem. são preseentes sempre lembrados.

�r�ão��"''''.ndörle'' S/A� Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 557 ..
'

enfrente a Igreja Matriz _. Jaraguá do Sul

NIYIS S.A. Industria CatlriRBoaBe
. 'de Artafatol di' Madeira'

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Edital de Convocação

Comunidade' EvangéUca' Luterana
de . Jaraguá do· Sul
Convocaq;:ão

1 - Relatório do Sr. Pastor; .

2' _ Leitura das atas das reuniões da diretoria.
realizadas durante o. exercício de 1968;

3 ,.: ApreleDração,� dis�ussã() e ?proVação' das
contas do exercíeío de 1968,

_

�
. 4 - Aprese,nlação discussão e aprovll�llo do

orçamento pa'ra o exe!cí�io de 1969;
5 - Conslituição da Comlssao para os traba-

lhos de apuração do� vol9a; .

6 _ Ratificação daa. nomeações para as Dlre-
.

torias das obras assislencials;
..

7 _ Eleição da Diretoria 8 do Conselho fiscal,
8, - -Asaunlos de interêsse geral.

jaraguá dQ 81:l1• 12 .de Dezembro d� 1968.
.

.

. ; t ,

DR. jÖRN S08LTE�
Presidente

Comarca êle Jaragu' do Sul - SC

EDITAL, DE PRAÇA

-

CONVOCAÇÃO
810 convidados 08 senhorea ácionistss pai'a

se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária
na sua sede social na Av�nida .Mal. Deodoro, dal.
FonsecSl, 557. 'Desta cidade, no dia 28 de d.ez�mb.ro
de 1968. às '10 horas a fim de, deiiberârem sÔbfe
a seguinte Ordem do Dia:

VENDE-SE,
1 ,Uma casa de material de dois andares,
com 16 peças, Instaleçãe sanitária completa,
luz elétrica, 2 poços com bomba à, metor,
cancha de boteha e uma loja ampla no prédio,
! ranchos grandes e 22 morgos de boa terra,
com diversas plantações. como ban. n 8 e

out r a s f r u ta s e muita lenha para tirar.
NCr$ 20.000.00 com NOr$ 10.000.00 de entrade
e o resto facilitado.

Três Rios do Notte, em frente 80 Thai .. ,

laeker, . Capitio Píske. Informações O.' R. G.
Imobiliária Lombardi.

Atenção
EXEOU'JÍA-SE DESENHOS DE PLANTÁS '

D.E OASAS DE ALVENARIA E MADEIRA.
REFORMAS. OÂMARAS ETO. OOM LEGA
LIZAÇÃÖ DE ENGENHEIRO, OONSTRU
TORA, PltEFEITURA, REQUERIMENTOS
E OU'JROS ORQAMENTOS SEM OOMPRO
MISSO.

B�M. de ALCANTARA,
deselblst••

A/c OODstrutora Jose Pan.tein
AY. Mal. Deodoro d. Fonseoa" n. 215

.

Ao lado da Telefônica '

'

Negócio de' Ocasião"

1 - 'Sorveteira c/8 bocas
1 - GeladeIra c/8' portas
1 '_ ;,Balcão vitrine . .

2 - Prateleiras
7 - Mesas de formica
28 - Oadeiras estofadàs
'1 - Estufa p/pasteis
1 Porta copinhos:
1

:.

Pia.. inoxida'Yel, e outros pertences.

Trat8� oom Antônio Mahfud
Av. Getulio VargaliJ; 73·

a) Aumento do Capi�al Social,;
,

.

b) Alteràção parcIal dos ,'Estàtutos ; ,. .

c) Outros assuntoS' de interêss8 geral. )

Jaraguá do .Sul (SC), 27 de novembro de 1968,
,

'Ielar Bemardes fmeldarrer
Diretor-Presidente

. � . '.... ,
.

o Doutor Lauro Dereira dliveirà. Juiz de Direi
to é:J. Comarca de )araguá do Sul, Bsrad'o de Santa
Catatinlil, na forma di léí, etc.

FAZ SABBR, a rodos os que -o presente edital
de praça virem ou dele conhecimento tiverem. com o

Ficãm
.

pelo presente edital oonvocados os prazo de dez (10). que há de ser arrematado por quem'
senhores acionistas da firma Neves S.A. Indústria mais der e maior lance oferecer acima, do preço, da
Oatarmense de Artefatos de Madeira, para a al- avaliação. em frente às pol1�s d,Ó Forum, no dia 26
sembléia Geral Bxtraordlnäría, a ser levada a de novembro dêste .eno, às; 10 horas, a �geladeira
.'feito, no próximo dia 10 de dezembr,o de 1968, peahereda da firm" CONRADO LBIBR. na ação
às 9,00 horas. n... · sede .sooíal da firma à R. Preso executtva fiscal que Jhe move a Fazenda' Estadual,
Epitácio Pessoa, s/no em Jaraguá do Sul, a fim de abàhm descrito:
deliberarem' sôbre a Béfluiate. Ordem do Dia, .

1') UM'A GELA'DEIRÀ, marca ..PROSDOCIMO.·•.
1.) _ Aumento do capital Social com aprovei.

tamento d. Fundo öe Reservas e Gor- com ! perres.. eõr branca, .C9m motor instalado. em --

reções Monetárias do Ative;. us(), avaliada em NCr$ D(iO,OO.

2.) ...;.. Criaçio de'" 1l0VOS_ cargos na Dir�toria; Alsim será referido bem arrematado, por quem,
3.)-- Outro! aS8untos �e lDter�s.e da SOCIedade. mais der e maior lanee of�f�cer acima do preço da'

Jaraguá do Sul. 20 de novembro de 1968 aveltação, B par. que chegue ao conhecimento de
. Neves S./A. Iod. Cato (Artefatos Madeira todoe, foi passado o �re8ente edital. que será afix�do

.
,

• • DO local de costume, as porrae do Forum e publica-
Alvaro Neves - DIr. PreSIdente do no jornal local "Correio do Povo". Dado e pas

iuido nesta cidade de Jaraguá do Sul. aos dezeesete
dias do mês de outubro do ano de mil novecentos
e seesenra e' eíto.« Bu Adolpho M'âhflld.' 'escrivão. o
subscrevi. (a) Lauro Perélra Oliveira - Juiz de
Direito.· .

"

l\ presente cópia, confere com Q originàl; dou fé. ..

Jaraguá do Sul. 1710ulubro/1968.
O Escrivão Adolph� MiI�fud

.Convocamos os senhoree membros' desta Co

munidade, para comparecerem"à Assel1_1bléia Geral

9rdinária, a realizar se =. dia D de Janeiro de 1969.
,

!

I'". E' d·· f' S A Comércio e
as 8.00 horas. com a segutnte ,; rmaos mmen or er . .' Importa&ã,D

ORDEM DO DIA ."
.'

. Assembléia Geral Extracrdinãria

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Dia. 31 de Dezembro Baile de "São Silvestre"
Abrilbanta40 pela Orquestra "OS ASES" de

no C. A. BAEPENDI
Blumenau.

CORREIO DO POVOe
------------------------.----- Mensagem do Secretário-Geral
�NO XLIX J'�OUl DO SUL (SANTA C�TARINA) SÁBADO, 14 DB DBZBMBRO DB 1968 N.O 2.513 U THANT no día dos Direitos

HUMANOS

\

"Coluna ROTARY""

• O . QUE VAI PELO UDaS
Estado de Santa Catarina

,Secretaria da Segurança Pública
Delegacia .de Polícia de Jaraguá do Sul

����� � _ ..

Cure leus males e poupe' leu
110m dinheiro �mp... i<O ...

FARMACIA NOVÁ
da RalERrO M, 'lOBST i

a qUI dispõe de maior IOrtimea·
to na praça e oferece seu arti·

gos á preços vlnta;.o.
Av. GetlÍlio Varga&

--���"�

A celebreção do Dia dos Direitos Humano. em
10 de dezembro de 1968 tem um siglliflcldo especial
porque comemore o virésimo aniversário di:! Idoção

í.AV I SO e proclamação d .. Declar;sção Universal dos Direitos

FILOSOFIA LEONIsTICA Humanos peli:! As.embléia�Oeral das NlçÕea Unidas
<; a 10 de dezembro de 1948.

O mundo está' repleto de' ouro. Ouro no solo. Bsta Delegacia de Polfchi, AVISA aos tnreres- Instrumento internacional único no gênero e

Ouro no mar. Ouro DOS cófres. Mas o ouro não sados, Presidentes de SOCiedades Dançantes e Orga- um. das proclamações mais Importantes do mundo,
resolve o problema da mi.éria. nizações similares I oe que exploram os ramos ii Declaração tem servido para promover o respeito

O munde está repleto de espaço. Espaço nos comerciais ..baixo relacionados, que a partir do dia pelos direitos humanos e liberdade, fundamentais
eoatmeates. Espaço nas cidades. E�paço nos cam- 14 do cerreute mês, Istã acenendo os respectivos através do mundo como também par.- fazer avançar
pos, Mas o espaço não. resolve o problema da eo- requertmentos pani .0 fornecimento do AL\{ARÁ a causa-da p.z e da justiça. Eatas aspirações uni
biça. ANUAL OB LlCBNÇA pira 1969. versais da humeatêade -' paz e justiça. e a plena

O mu'ado e.tá repleto de cultura. Cultura noi No exercício ·par. 1969, esta Autoridade, de realização dos direitos e liberdades fundamen'eis-
ensino. Cultura na técnica. Cultura na opiÍliio. Mas acö..do com as ordena superiores, percorrerá pessoal- estão a meu ver tão intimamente Jipadas que uma
a cultura da inteligincia nio resolve o problema mente, ne medida do possível, oe Bstabelecimentos .ão pode ser aleançada sem as eurrae.
do egoísmo. ,

-,
. Comerciais,

.
sujeitos ii is res ALVARÁS, a partir do O clmiuhe traçado pelas Naçõ.s Unidas-

O mundo está repleto de teoria•. Teoria. Da dia 14 do' eorrenre mês, entrer.odo para assinaturas, p.r. um mundo onde cada ser humano esteja lívre
ciência. Teorias nas escolea filosófica•• Teorial os requertmemos para êste tim. do mêdo de guerra, receba sua parle equitativa dos
nas reli'giõ98. Mas 81 teorias nio relolTem o pro. J.raruã do Sul 12 de Dezembro de 1968. bens que se produzam e tenha respeitada sua digni-
blema do desespero.

.

TAN� CDL LAONIDAQ HDn TDn
dede - é o único caminho que ii. pessoas razoiÍveis

.

O mundo 8.tá repleto d� o.lganizações. Orga-
LI. c..' LI �. LlKBS LlK podem aspirar como digno de ler seguidp pela hu-

nizações administrativas. Organizações econômioas.,
Delegad. de Polícia manldade.

'.

Organizações sociais. Mas 90S org..nizações Dilo ESTABELECIMENTOS SUJEITOS À A insistência dae Nações Unidas mí re.lização
resolvem o problema do crime. .

.

\ do direito dos povos dependentes à autodeterminação'
Para extinguir a chaga da Jgaoräaeíe, que ALVARÁS ANUAL tem sido um poderoso fator ne obtenção da íadepen-

acalenta a miséria; para dissipar a
.

sombra da dêncta de milhões de pessoas que viviam em condi-
cobiça, que 'gera ,8 Huslo; para exterminar o 1 Orraniz.açõeJ, �Iu�es, 50ciedad.es Recreativas, çõea humilhantes sob regtme colonial. Baata eempa-
monstro do egoísmo, que promove a guerra; para Desportivas, Llferariaa, Culturets

.

sticas rar o número atllal de membros da Orranização com

anular o verme do des.espêro, que. promove a e Sociedades Mistas; �c.�.!_1�� o de 1948, quando foi proclamada II Declaraçãc UDi-
loucura, e para remover o chargo do crime" que

2 Cinemas ; �c./ '''\ 'to \ versal, para se ver como. são grandes o_s progressos
carreia o infortú.io. o único r.médio é o AMAR 3 Parque de diversões; :co!! I 't l \ ne direçã;O do govêrno própriO e da independência
AO' PRÓXIMO COMO A SI MESMO, É saber PEN· 4 P�vilhões; \ f..'

.

'

BAR NOS OUTROS ANTES DE PENSAR EM SI. fi TI.ro eo alvo; � \." I �
6 ':;_ Clnemas embulentes ; ,

.� \ '<,
__

....��.....
7 Circos e outros com(')clrátlr a

..,
ltD \,

8 Emprêses ou' organIzações que promovem
chás ou jantarea dançantes ou com número
de variedades; ,

Bar, Leiteria, Reetaurente, Confeitlrill, Casa
de Chá e outros Bstebelectmectos similares
dançantes ou com número de variedades;
Bar, Leiteria, Sorveteria, Casa de Chá, Res
taurante, Confeitaria e outros estabeleci.mentos Isimilares que .enham orquestra ou música
mecânica, vitrola com ou sem inserção de
m�de�

. .

,

EstabelecimfiJtos comerciais que tenha, jOtOS
de dominó� dama, sRooker, bilhar, bolão,
boliche, bocee e oulros quaisquer iogas per-

Imitidos;
.

,---.
Alto-Falantes fixos;
Bar� Restaurante, Confeitaria e outros estabe·
lecimentos similarea que mantenham aparelhos Escritório ao lad. da Prefeitura

de, t�levis�o; -L JARAGUÂ DO SUL14 - RadiO Bml�soras; .,
.

16 - HOleis eRestaurante8.� ............p......,_���___,

Mas,
.

a loja MARISOL vende' somen1e .0 que fabrica, e como . b,

tal, póde vender por menos. São preços de fábrica mesmo. Há �

outras vàntagen,s também. Ao comprar artigos para a próxima ...-----------------------...--....

tem��TSn==::re�ra�Mari�H�iíl:üs. BOLSAS e r'··'·"·""·'
.."·M"'.M......M""..M=.•

M.;"'.""'.,.:''''.,.,
..<......

''''''�.'''''''''ISAlDAS para senhoras - CHAPÊUS POPUlARES pàra homens. fi O I n V C n � a � D � n niß o ;
senhoras e crianças. Também atualizados conjuntos..esporte 8 J q

,

• �
para crianças, f••i:. Clr.....I... D...tl&ta. Raios X �::!,Mas, o que é muito vantajoso mesmo, é comprar artigos {

de malha diretamente da fábrica. Por exemplo, artigos de g Ate.de com Boras marcadas, nos horários:
SEGUNDA, que são vendidos quase de graça. Portanto, se o�' 'MaDÄi - das 7,30 la 12 hs. - [
assunto fôr malhas de algodão para homens, �nhoras e crianças,' ti, Tarde - das a às 19' hs.,

- ,gé negóoio comprar de fábrica. "

.

' n Avenida Getúlio Vargas (Ao lado Lojas "Dalpró") �)

Visit������n�C:��L e saIba que, você" está

,i� U IIIIIIII M V 'ru��
..!���!�.�

..!u�,.,�..
��v -" vu v .._"""".I:tj.�...t::8OO8X�.....CICI�ala*uIM.�� _ ------_-__'" --, .. - - .. ----- nn__ n u__

.

COLA GRAU A PRIMEIRA TURMA'DE
"ASSISTENTES, DE ADMINISTRACAO" .

O Lions vê com imensa lathdaçllo a forma
tura da primeira turma da Escola Técnica de Ad- 9
ministração de Eioprêsas, pois, foi 'uma iniciativa
de companheiros do nOS80 clube.

Os formandol foram: Ademar Bartei, Ademir 10
Bertoli, Adolar Jollo B.ertoli,· Adolar Lueders,
Avenício Lenzi, Cláudio Tomas.Ui, Douglas Stange,
Euclides EmmeDdoerfer, Eugênio Prestini, Horst

.

Stein (noIso companheiro), Joio Batista Prim, Jollo
Valdemiro Hohl, José Alberto Klitzke, Lilian Em- 11
mendoerfer, Lotário Fendr,ich, Mário Krutzsch,
Mauro Kocli, Osmar Bartel e Reginaldo Schiochet.
,

Através desta coluna· desejamos aos jovens
formandos, esperança· dos n0880S empresários, 12
felicidades e sucesso em suaI carreiras. iS

escritório de advocacia "Dr. ADAUTO"
consultas. pareceres e ações,

trabalhistas
CARLOS ADAUIO·, tlEIRA

e

JOSE GERItDO RIMOS YIRMOIO
ad,olados

cíveis
comerciais
criminais
fiscais
inquilinato,

administrações e vendas de imóveis
rua de) príncipe. 494. conj. 'S, lO. andar

fone n. �456 • Joinvllle - SC

, ",
�..����.:9::t:8C"*t8:3�

nOuà
.

oportunidade para COllrlr muito co. OIICO dinfieir.

MARISOL SIA - Industria da' Yestuárit;
Inaugurou a loja MARISOL. ,

=-==-=--�-,--,,-"=_._-

o .

'. Dr, Fr....teo A.toDio' Picáone

Ciror.ia e Clínica de A.dulto. a/Oriantal
/ Parlos - DoeDQBI de SenAoras·

.

.
, (

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - flORU;PÂ

Dp. Reinoldo lIu••••
,

� A..TOGA.DO II

Metalúrgica João· Wiest S.A.
,

posto de cllacação de escapamentos
Em nosso Posto d� Colocação de Escapamentos,

recentemente' . inaugurado iunto a fábrica,
vôcê, compra o silencioso ou, cano de es

capação para seu veículo, e ganha:
a) preço de fábrica;. .

b) colpcação gratuita;· ;,

c)_ garantIa da qualidade WIEST, da METALUR-
GICA JOAO WIEST.SIA, fabricantes de escapamentos
de alta qualidade.

.

Es�rada Nova. S/D.o, JUDio ao Tralcim9.Io de Agua.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


