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Fundado em 1876
Emancipado em 1934Sábado, 16 de Maio de 1970

5 e rão ::::1::, Contra o Festival de p���
Em São Paulo o vereador Freitas Nobre

deu parecer favorável, Da Comissio de Obras,
ao projeto que proibe a colocação de Dome

Rolary Club de laragué ] deverá estar concluída até. melhora na aUIl ceneltza- i das autoridades municipais nas placas de obras

I
. públicas. ,do Sul, comunícendo que � fim do mês de ôetembro.] ção tnrerurbane, devendo] O edil tomou como base a própria reso-

a. implantaçã,? do Tronco! frgurando Jaragua do Sul! os circuitos tnterurbanoe ] lução da administraçio federal, que não per-Norte da Rede de Emer- i como um dos poloe, i. " ·;·t I ã d d 'd t d
gêncíe da COTESC, esté l A partir de sua ímplen- ',i termlnedos j em Iaragué do, nn e a co ncaç o o nome o presn en e a

,

d 4' República ou seus auxiliares diretos; em placaspronta para se iniciar em! tação a n o s s a cidade i Sul ser ampliados e , indicativas de obras ou serviços,julho do corrente ano e' sofrerá uma sen s f v e I; para IB, ,
,

:

II
Em Santa Catarina

.

f O' d I"ó t' d HI' I
-

'A' d
-

d I'CM! Quando isto ocorre em São Paulo cabe

�llelnrlB cnn mlCB DS DII S rIOS B ließ BCHO i rreca açao o • • • i lembrar que em Santa Catarina, tanta admi-

CONVOCAÇAO DE REUNIAo ' ,iJ'
-

d S 1 9 o I ': nístrações municipais como a estadual, vêm
r

em BUlir
abusando das placas indicativas com nomes

,

por êste intermédio, são convidados todos os 1 aragua OU. u i das autoridades, •

exercentes da Categoria Econômica das Inôüstrías I ' , Basta a simples colocação de alguns pa-
da Alimentação, localizadas neste município de i No de�orrer de 1969 a arre.cadação do Im- i ralelepípedos numa rua, ou a construção de
Jaraguá do Sul, a comparecerem à reunião a ser, pôsto de CIrculação �e Mer�ad.orla8 - I.C.M. -, um bueiro, para que se encontre lá: "Obra do
realizada no próximo' dia 24, ali dez horas da ma- 1 em San t a C a t a r I na. atl�gJU o tot�l de NCr$ i Govêrno Tal".
nhã, nesta cidade de Jaraguá do suí, a fim de ] 212 314 060,47. Os 10 �UDlCipIOS de maior arreea-] Não é o Govêrno Municipal ou, o Govêrno IItrstar da seguinte ordem do día; ,dação foram os segumtes: i do Estado que,' aparece na indicação, mas é
a - Fundação da Associação Profissional das, NCr$ I tão somente o individuo que, temporAriamente, .

Indústrias da Alimentação de Jaraguá do I 1,) Joinville 33497,962,37' ocupa uma função pública.
Su�, 'para .orientação e defesa de nossa co-] 2,) Bll1'lnenau 27,5'13.632,64! A denomínação de ruas, rodovias, esccías,
letívidade; ; 3) L 12 338 482 "'5 i ul!onas, etc •. em homenagem a pessoal vivas,

b - Aprovação dos Estatutos Soclaís da entidade; 1 ' ages , , ,,,,, é outro fato que deveria merecer maior euí-
c - Escolha de uma diretoria provtsörta, para ] 4.) Florianópolis 9025,027,631 dado.

admiuis�rar a. asso�i�çã.o, até a obtenção! 5,) Brusque 6,541,682,80 i Trata-se de um vicio nacional, mas que
de sua investidura �mdl,!al; , , 6.) Haja1 5'19629555' a?tui em Santa Catarina é praticado com in-

d - Outros assuntos de mteresse geral da nossa; ,

. , , I tensidade comprometedora,
coletividade, ' , 7.) Tubarão 4.932.047,14, O assunto é complexo e caberia aos le-
Jaraguá do Sul, 13 de maio de 1970 i 8,) 'Caçador 4802.016,741 gisladores, deputados estaduais e v-ereadores,

.

Rodolfo F. �ufenuessler 1 9.) Jaraguá do Sul -' 4607.175.481 tomar a iniciativa de apresentar projetos de
.Presídsnte da comíssão encarregada i'

_ '_,' _�, �
,_: l�i�cQipindo "q v�rd.deiro .festinl de p!1i'eIlS

'I,
' , , '

'

"11t.) Cl11IpeM" ' • -.f.1'47,217;ti4r que assola Santa -Oatarína",
'

'EDITAL DE _PRAÇA : A presente tabela fei realizada segundo le-!
'

"INFORMz", n. 298, de 4-9/5/70
O Doutor Heliodoro Frllnzoi, 'Juiz de Direito da 1 vantamento efetuado pela Delegacia do Instituto' "=====-=====-==-===-=====

Comarce de Jaraguá do Sul, em exercício na Comarca I Brasílelro de Geografia' e, Estatistica-IBGE, do Es-;

C t
..

de G�aramirim, Estado de Santa Catarina, 11a forma i tado de Santa Catarina. a arlnenseda ler, etc... : --------__,_----
FAZ SABER, a todos quantos Interesser possa" ,

'

ou o conhecimento desta haja de perlencer, que, no i Projeto legaliza jôgo Sônia Pint, CoelhO' épróximo dia 15 '(quinze) de junho, às 14 (catorze), .. ,

horas, ne ::Jorta Principal do Edífíclo do Forum da, do bicho RainhaComarca, suo no Edlflclo da Preíettura, levará à,
O· d bí h dpúblico p.regão de venda e arre.matação, a q.ue� mais! rá s����sti!UiJ� eOl�o:� Dia 2 de maio, reehzou-

O Meestro Edioo Krle-] prímae de seriedade, que

de� e maior I�r.ce ofe�ec�r, ecima da avalraçao. os
i, o Territõrlo Nacíonal e se no C:A. Baependi uma ger, natural de Brusque, foi: revelam um conhecimento

ob) t b X () descrüoe penhoredos a JOSÉ u recenremeute e I e i t o pelo I treuscedente das récnícese os a a I , �'
_ ; 2001 d

.

t promoção estudantil com '

DBQUECH "ESPÓLIO", nos euros de. Açao Execu; 10 o sliJu movl.men o
., 'Museu da Imagem e do I mais modernas de compo-/r Ih MECÁNIC,I}. NEHRINO LTDA: I bruto'. serão, destmados; o ob�ellvc;>. de escolher II Som, o melhor comp&sitor: sição e que não dificultam'Vil q,ue e move I

" NC '" BO 00'; ao Ministério da Bduca-' candIdata )oraguaense que d 1969 I
. .

"'d I'f'
-

b '1' d1) 700 sacos de Anlagem, avahados. po� r'il> 1. , I, "ão. Oultura, que os, deverlÍ concorrer ao título
e , pe os merrtos ID- I a I en I Icaçao rasl eIra o

- 2) 2 macacos grandes, para camrnhao, aVillrtldos: Y

r á
. . ; de Rainha dos Esludanles

conlestes de suas obras: compositor".
por NCr$ Ido 00 - 3) 1 aro com 6 fliros para F-600,; ap I?ar no� ensJnosl;m-; d '" . musicais,. len,do recebido:, "'-tretanto, con'vêm' frisar.' I WC i márlo médIO e superIOr; e ",antll Catarrna. m solen d d I d

.....

aval!ado por NCr$ 100;00 - 4) 14� uvas para
A 'no sus'tento do estudante', A promoção contou eom

e I a e . e va a a I que o nOlso coe8t�duano lêz
'val d NCr'" 71 "O 5) o balelr�s com 12 bocas, , efeito na Sala Cecflia Mei- I, jus ao magnifico troféH, comu la as pGr 'ii> ,u -.. u , : -

à b 1 ; umll série de estudanles
- avaliadas por NCr$ 15000 - 6) 1 baleira com 5 bôcas; na concessao e o sas; .

'

. . 'reles, o cobiçado Iroféu I as composIções Toccata para
r d ' Ne '" 40'00 _ 7\ 59 cadeirlls de palha' de estudo e na copstru-, lendo SIdo eleita rarnha, denominado "Golfinho de: plano II orquestra_ e Oratório

aVI Ia "por ,r'il>, { .
: ção de estabelecimentos: a eSludante do 2° élno O"

.

d' '1: do Rio de Janeiro, conslde- �

avaliadas por NCr$ 126,50 - 8) 300 sacos de aDIa·, d
. ., 'Cien'ifico do Colégio Säo ' uro. e, aIO a, cInco mI ; radas como o que de melhor

gtm avaliados por NCr$ 90,00, - 9) 1 balança de' e �caclOnaI8. b" , Lufs Srta Sônia Pinlo: cruzelros-!I0vos. . : se fêz n. paíl no decorrer de
pratos pira 30 quilos, avaliada por NCr$ 30,00 --! om esse � Je�lvo, o i Coelho m�ito a laudida � reSpe!IO do Maes.lro :,1969.
Total da avaliação dos objetos penhorados: NCr$ ... �eG�ta��m1�t:��eLI'!!,c:� i pela grande aS�istência dEdln.?O KGrlelllber,,, ,oAcríll�o i Como'nllo poderia deixar de
888,00 (OITOCENTOS E OiTENTA. E. OITO CRU-.· ,,' e o o , ' nlonlo; ler, o Centro Catarlnenae es·

ZBIROS NOVOS).
'

mmhou, ontem, � Mesa, presente. Hernandez, escreveu o se.! têve presente à lolenidade,
O I lados deverão comparecer no local da Camara, projeto de; guinle: "Além das obras i tendo, na ocasillo, o DOS80
s n eress ,

sua autoria ressaltando: . ,

'd' Diretor Cultural Professor
dill e hora indicados, pllrll arremalação dos objetos ..' \ Correio do POVO maIs r�centes. e li I r e a as! Nelson Gama do ',NaSCimento,
acima. E para que ninguem alegue ignorâ,ncill, é pu, que o ,preço da Educa- i um Jornal a por. EdlDO Krleller,. os'me-! entregue ao Maestro Edino
blicado O presente edital, por (3) vêzes RO Correio ção está em descomp�s.; reClmenlos do contunto da i Krie�er um oficio de congra-
do Povo de Jaraguã do Sul e afixado no lugar de lO c0t;D ? padrão de V_ld,� 1 Serviço, do ·Povo pr�dução do composil«;>r, i ���;:s� peta seu retumbante

CQstume Dido e palsado nesla cidade de Guarllmirim, damaIOrIa da populaçao . alrlbuo destllque especull!
BSlado de Sanla Catarina, DO Ollrtõrio do Clvel e

;
dentro da �ri�ção musical i ca��'::!�eop:::;:�.o �:��Anexos, lOS seis de maio de mil novecentos e setenla. ,contempo�an�a. �o Lud.os i cativa hOlllenagem ao Vitorio.

Bu, (as) RALF FALTIN Escrivão, o dillilollrllfei e

Compre MOalhas de Algoda-o
: SymphoDlcus e a� VerIa· i so com'posltor "barriga·verde".

subscrevi. (as) HELIODORO FRANZOI, Juiz SubSli· çoes Elemenlares, o b r a s (Centro Catarlnense, Rio)
tuto em exercicio Diret!:1mente da Fábrica.
�I.eDI PaderaSB BI Menitl, Juus �I Prlll Não esqueça. Pergunte os

preços de artigos com

peque'nos d'efeitos de
fabricação.

-

bigaçöe� Interurbanas
melhoradas

A COTESC - Oompa
nhia C a I a r i n e n s e de

Telecomunicações, p e I o
seu presidente, dr. Alcides

Abreu e o direlor Mérlo
Oresles Brusa, acabam de

dirigir arencloso ofício ao

Ohl Jesus, que dissestes; Peça e. r�cebe�ás; pr?
cura, e acharás, bala e a porIa se abrIra p�r IDtermc·
dia de Maria, Vossa Mãe, eu balO, procuro e vos ro

go que minhll prece seja a I end i d li, (meDcloDa·se o

pedido). '.

Oh! Jesus, que dissesles; ludo o que pedIres ao

Pli em meu nome elE aleaderá .. Por inlermédio de

Maria; VOSI\II SlIgrllda Mãe, eu humildem�nle rogo
00 Vosso Plli em Vosso nome plira que mlDha ora·

ção seja ouvida. (menciona se o pedido)
Oh! Jesus, que dilsestes; O céu e � lerra, pas

allrão mas a minha pálavra não passara. Por IDter

médi� de Maria Vossa Silllrada Mãe, eu confio qUe
Illinha orillção' seja ouvida, (menciona se o pedido)
Rezar 3 (Irês) Ave Marias e uma Salve Raiaha.

, .

e o maior na

Música em 1969

Grêmio Eatu�antil Elpídio Barbola
�-

O Grêmio Estudantil 81pídio Barbosa do Colé-
1'10 DiviDa Providência, anivere.1ria no dia quinze do
correnle. Parabéns!

,

À aluai diretori(l:
Lisele Conlln - Presidenle
Cellta Uber - Vice-Presidente
Rosely Menellolli - Seérelária

.

Guisela Sleilein - Tesoureir ..
Karin Hufenüssler - Suplenle, \

um Voto de Louvor pelo dinamismo e esfôrço com

que eslá Irabalhando. Esperamos continue assim ani
mada parll que o GEEB consigll os objelivos visa
doa.

Irmã Cl.eonice, Coordenadora
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



r

UCORRIIO DO. pour
c:>c:;a.c::o_c::::n::::-c::o

E�ital �e Citacão com o prazo �e 30 �ias Ec,o� de
A u� ani�ersár�o! ...

fMndoçöo: flrtur Muller - 1911 MUD A S
O Doutor Carlos Ronald Sehmidt, Juiz de Acrostico, Gr êm í

o �stu.dan?l E.B., feito pelas
F,,,t11,,,., • O,,,.,.·.,,t./. Direito da Comarca de Guaramirim, Esta- alunas da quarta série ginasial:

do de Santa Catarin._a, na fórma da lei, etc. . .

Heídí Seidel e ROlane Fleetone
Grêmio! Comuatdede sadia,

.

F A Z
. S,A B E R a todos quantos Ó. prese�te B epleta de pessoas conüentes , ,

edital de citação. com o prazo de 30 (trínta) dIas .","", i '

virem, dêle eonhecímento tiverem, ou inter.ssar ..r.. m um futuro sempre prospero e

possa, que, por parte de Carlos BubJitz, brasileHo,
M el�or, capaz de _proporclo'!_ar .

casado, comereiário, r e s i den t e e domiciliado em I, nume�as sUires!oe�,. por vez�� brllhantes,
MassarandubiDha, ,Município de Massaranduba, nes-

O u entao, desmerecidas de mértto.

ta Comarca, através de seu procurador Dr. Beinöl- E um grêmio que vtse, eures de
do Murara, foi requerida umá ação de Usucapião § ublimar as funções nêle exercidas,
de uma área de terras situada no lugar Ribeirão Trazer a compreensão mürua, para uma
da Lagoa, no Município de Masaaranduba, com a União sólida entre as gremlstas,

.

. área de 216.000 metres quadrados, com ali seguiu- Desenvolver o senso de responsabilidade
I
tes controntações: Faz frente, ao Norte. com '450 A Iiando as cepecldsdes; à boa vontade,

'

c::::::ac:::>c:::::::a-c::oc::oc:::::o metros, cem a Estrada de R o d a g e m Municipal; .N em mesmo que faire cerro grau de Intellgênele,

Registro Civil lorneiro mecânico, naturel Fundos, ao Sul, Com igual metragem, c o m terras 'I' emos sempre uma palavra que serve, que
de Rio Negrtaho, neste de .Iríneu Manke; extremando ao Oeste, com 480 ms- I lumina o ambíente e o illegra.

.

-r:

Bstado, domiciliado e re- tros com terras de Alexandre Rsdmerskí, e a Lea- "L uremos, poís o Grêmio é nosso."
sldenre ,à Rua Lorenço te, com igual metragem; em tereas de Estetaue So- E.lpídio Barbosa, patrono do 110SS0 Grêmio foi
KaDzler, neste cidade,'fiIho bíeranskí. Procedida a Justíflcação Prévia, foi it. B.rUhilnle, detxendo-ucs marcas indeléveis.

'

de Afonso Stüber e Hilda mesma julgada procedente por sentença. E' para
Kanzler Stüber. que chegue ao conhecimento de todos. e ninguem
Bla, brastleíre, solteira, possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz ex

dcméstlce, natural de Iare pedir o presente edital que será afixado no lugar
guá do Sul, domiciliada e de costume, publicado uma vêz no Di'rio da Jus
residente em Itapocustnho, tíçs e três VêZ8S no "Jornal Correio do Povo, de
neste dis I r i I o, filhö de Jaraguá do Sul. Dado e passado nesta cidade de

Henrique feder e Veroníce Guaremirím, Estado de Santa Catarina, no Cartório
Edital D. 7.212 de,7/5/70 ôchramowsky Feder. do Cível e Anexos, 80S vinte e sete días do mês

. Olavio Tomelín e I de abril de mi! noyecentos e setenta.
Bdital n, 7.218 de 11/5/70 '

Maria Fachini Eu, (as) Rall faUiD, Escrivão, o datilografeie subscrevi.

Maria JC��a���P�� eCaslro (as) Carlos Roaald Schmidt, Juiz de Direito

Cópia d'e edi/al rectbida C E R TI D A O
do Oficial .fe Regislro Ci
vil de São Pedro de AI

cDnlara, NiE.
Ele, brasileiro, solteiro,'

lilvrador, Dalural de Timbó,
neale BSlado, domio:-liado
e residenle em AlIO Gari
baldi, nesle �dis,rito, filho
de Arduino Felippi e (Pie-
rina Felippi.

J

Ela, brasileir!, solteira,
domésHca, nalural de Säo
Pedro de, Alcânlara, nesle
Bslado, domiciliada e ra

sidenle eln.�ão ,Pe,cIro de
Alcânlara, 'nesIe BSlado,
filha de Vitorino Alfpio de
Caslro e Mi!rlll José da
Cunha.

,

Cl'rtifico que a presente cópia confére com o

original do que dou fé.
.

Guaramirim, 27 de abril de 1970
/' Ralf Faltin, Escrivão

Leopoldo Seidel
-- aORUPÁ -

Empr@u Jornalística
"CoMeio do Povo" LIda.

- 1970 -

Laranjeiras, Pecegueíros,
-Kakíseíros, Macieiras, Ja·
botícabeíras, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias, Ooní
feras, Palmeiras, eto., etc.

Diretor
Eugênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
ADual . . . . NCr$ 10,00
Semestre .- • • NCr$ �,20
Avulso. . . _ Ner$ 0,20
Número atr8llalio. NCr$ 0,22

PE.QAM CATÁ,LOGO
ILUSTRADO

B�DBRÊÇO:
Caiola Postal, 10

IIvenlda Mal. Deodoro, 210
Jaraguá. d. Sul -. S. Catarina

Aures Müller Grubba, Oficial
do Registro Civil do r.Dis
trito da Comarca de Taraguá
do Sul,

I
Estado de Santa

'Catarina, Brasil.
Faz Saber que comparece
ram no I cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de 'se habilitarem para

casar-se:

Ele, brasllelre, solteiro,
lavrador, natural de lara
guá do Sul, domiciliödo e
resideDle em Ilapocusinho,
nesle dislrito, filho ·de Sil
vio 1,'omeliD e de Alzira
Leoni Tomelin.
Bla, brilSileira, solleira,

doméslica, nalural de Ar
rozeira, nesle Bslado, do
miciliada e' re'sidenle em

São João, nesle dislrito,
filha de ArlJlr Fachini e

Fedora Faéhini.

filiMI IRMßOS lH. - In�. Clm. e Huricullin
Assembléia Geral Extraordinária

CONVOCAÇAO
São co�vidados os Senhores Acionistas par.

a Assembléia Geral Estraordinária a se realizar
no dia �8 de mai.o de 1970, às 9 (no�e) horas, na se_
de SOCIal em �JO do Cêrro km. 14, nêste muníeípí«de Jaraguá do Sul, pare deliberarem sôbne a SI.
guínte,

I

Ordem do Dia
1) - Aumento de Capital Social, com aproveita-

mento d. fundos;
.

2) - Alteração parcial dos Estatutos;
3) - Alteração do mandato dos Diretores'
-') - ASluntos de interêsse Sociál:

'

Jaraguá do Sul, 25 de abril de 1970
Edeltraut B. Gumz - Diretora Presidente

Yan�e·sl Tarranos '

Situado 9 ·km. do' centro
de -Corupá, na Estrada
Nova Corupá à São Ben
to. tendo 10 a 12.000 m.l!
altitude cerca 800 metros
pró-prla' para -ê()Iistrução
de cas8,'de veraneio,
Informações com o Sr.

�urt Hillbrecht, Caixa

Bdital n. 7.217 de 11 1ä'/70 Postal, 7 Corupá,
___

' /
__.�I------

Siegberlo Max Slarke e

Helga Harblll'
Ble, brasileiro, solteiro,

sapaleiró, nalural de Ibira
ma, Desle BSlado, domici.
liado e residenle em Dal
begia, DeSle BSlado, filho
de MilX Slarke e Frieda
Slar.j{e.

.

Bla, brasileira, solteira,
doméslica, natural de Jara·
guá do Sul, domiciliáda e

residenle à Rua, Joinville,
nesla cidade, filha de Os
ClH Harbst e Luzia Fink
beiner Harbs'l.

Edital n. 7.219 de 12/5/70
Luiz Carlos' Beduschi e

Carmen Karslen

Bdital D. 7.215 de 7/5/70
'Francisco Gonçalves e

• RQ!l1l 1Leonir ,ßra,c1,IIQ
. Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, nillUr!!1 de lara
guá do Sul, domiciliado 'e

residenle em SaDIa Luzia,
nesle dislrito, filho de loão
Jacinlo Gonçalves e Leo,
poldina Vieira Gonçalves.
Bla, brasileira, solteira,

doméslica, nalural de Ia
raguá do Sul, domiciliada
e residenle em Sanla Lu
zia, nesle dislrito, filha de
::>aulo Bracello e de Ida
.Flor.
Edital n. 7.214 de 9/5/70

Bron Blerl e
Terezinha Kammer

Ble, brasileiro. solteiro,
bal;:onislá, natural de Ja.
raguá do. Sul, domiciliado
e .residenle em Ilha da Fi
gueira, neSle dislrito, filho
de Brwino Blerl e Paulina
Dorn Blert.
Bla, brasileira, solteira,

domislicá, nalural de Luiz Ble, brasileiro, solleiro,
Alves, nesle BSlado, domi- induslrial, nalural de Blu- --------.----------
ciliada e residenle em Luiz menau, DeSle BSlado, do, Vende se ou Irocll 'eAlveS, nesle elllado, filha miciliado.e residenle à Rua ti· O·U
de Berloldo Kammer e de Paraiba 66, 2.· aDdar, Blu
-Reinoldina Kammer. menau, Desle BSlado, filho

9 17 de Germano Beduschi eBdilal n. 7.215 de, [5 O
de Mairdalenõ Beduschi.

Tercilio Belarmino e Bla, brasileira, ,solteira,
Diumedes Maria Poltro.nieri secrelária, Dalural de Jara-
Ble, brasileiro, 80lteiro, guá do Sul, dom,iciliada e

operáriO, nalural de Rodeio, residenle_à Rúa Joinville,
nesle Eslado, domiciliado nesla c i d a d e, fllha de
e residenle em Jaraguá· C o n r a·d.o ,Karslen e de

__----------.-----

Esquerdo, nesle. dislrito, Helma Hinsching Kars:eJ).
,e residenle em Ilha dll Fi-

filho de Leonardo Belar- 1mino e de Amelia Cardosp.
Edital n. 7.220 de 12/5 70 gueira, neste dislrito, filha

Ale'c' 1'0 Orll'ndo Ma'rangon'l' de Bugenio Marilngoni e
, Bla, brasileira, loheira, d AI' V' kM'
doméslica, nalural de Ar- _ e Verena Kaiser _

e vIDa IC arangoDl.

rozeira, Desle BSlado, do- Ble-, brasileiro" solteiro,
micilillda e residenle em operário, natural de Gua·
Jarag::á-Bsquerdo, ne s I e ramirim, nesle eSlado, do
dislrito, filha de Mario miciliado e residente em
Poltronieri e de Tereza Ilha da Figueira, Des I e
Pcltronieri. dislrito, filho de Nllsario
Edital n. 7.216 de 11/5170 MaraiJgoni e de Alvi-na

Vick Mara'ngoni.Celso Carlos SIüber e Bill, brasileira. solteira,
Maria Ol,indina Feder doméstica, nillural de Ja.
Ble, brasiléiro, solteiro, 'raguá do Sul, domicill�da

Vende-se
Uma Biciclera' .mIHca

PILOT, . eSlrangeira em

esrado de nova, preço à
combinar. 'u m li G a i I a

Todeschini, em perfeilo
estado.' .

Tralar nesla redação.

Cosinheira de fôrno
,

E FOGÃO
Precisa se para casal de

traIo em Curiliba - à rua

Bispo Dom losé 2515.

Pdird se bem • Bm Iara
guá do Sul informações na

'

Comercial Viclor.

Um t e r r e n o .14x35
situado na Rua Prtof.
Antônio E. Ayroso e mais
um terreno de 17xgS com

casa residencial de ma

dein. de ,7x13 situada nR

mesma 'r)1a,
Informações no local

com. o Sr. Mário Funke,

E para que chegue ao co

nhecimento de tod06 mandei
passar o p�lIsente edital que
será publicado pela impreru;a
e em cartór�o onde sera

atixado' durante 15 dias, 'Se
alguém �(\uber de algum -im
pediin nto acuse -o para os I

fins legaIS
AUREA MÜLLER GRUBBA

O cial

Vá em frente
com pneus:

·G8"
�lG.ODIiEAR

�,

Vá direto a

Com. e Ind. Breithaupt $.A.'
Nós temos o melhor. pneu para seu carro: G8 Goodyear, com

ombr,os arredon.dados; cordonéis 3T e a exclusiva borracha Tracsyn.
proporcionando mais resistência e segurança. Venha visitar-nos.
'Estamos ap'areJhados para atendê.�lo cadá vez melhor.

-COM. E, IND. BREITHAUPT S�A�
,Avenida Getúlio Vargas, 268 - .Jaraguä do Sulr.-Santa Catarina - Fone 262
Caixa Postal 3 .. Inscrição Estadual 0.029. Enderêço Telegráfiéq ..SREITHAUPT."
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CORREIO DO POVO Sábado dia 16-5-1970

Estado de Santa Catarina \

Página 3

Prefeitura Municipal de - Jaraguá do
Sociedade de Atitadores Progresso

Sul Assembl�ia Geral Ordinária
_ Edital de Convocação

uma certidão lIe são ou não devedores a Fazenda
Municipal, Higon Mathis, requer por certidão se

é ou não devedor nessa "Prefeíturs, Helmuth Utpa
deI, requer uma certidão, Alvino Hornburg, requer

Waldemar,Wille, requer vistoria" e habite·se, Eugê- uma certidão, Arnoldo Hornburg. requer uma cer

nia Spézia, requer vistoria e habite-se, Ruberth tidão, Erwino Rusch, requeruma certidão, Emilio
Ziele, requer licença para construir uma casa, Mario Eurico Brnesto Siewert, requer uma certídão, Al·
Nicolini, requer licença par a demolir muro e fazer víus e Edite Lenzi, requer uma certidão se são
oulras reformas, Aristities Adolar MoreUi, requer devedores a Fazenda Municipal, Met. Erwino Me-_
lioença construir ealçada e meio fio, Soc d. Tiro negotti Ltda., requer certidão 'se sio ou não de

Progresso, requer lioença para oonstruir um galpão, vedor a Fazenda Municipal, Maria Madalena Vasel,
Mario Antônio Meyer, requer licença construir casa requer certidão s/tempo de serviço c/Profeesôre,
'residencial, Mario Stein, requer Yistoria e habite-as, Marcelino Genésio, Araldi, requer uma certídão se

Mario Vieira, requer vistoria e habite-sé, Ruth é ou são devedor por esta Prefeitura, A,rthur
Bueno Nickel, requer visloria e habite-as, Maninho Emmendoerfer, requer uma certidão, Mahnke &
Corres, requer líeaaça para construir uma casa, Cía, Ltda., requer uma certidão, Oetacíllo Pedro
Pedro Stinghen, requer vistoria e habita- se, Anita Ramos, requer certidão de sftempo de serviço,
Garibaldi de Souza Mendes, requer Iicànç� para Zezito Luiz Cizeski, requer uma certídão se é ou

cODstruir '3 casal! de madeira. Resldino Reinke, re- não possuidor de casa, Alfredo Moser, requer p/
quer vistoria e habits-se, Lourenço de Souza, requer certidão s/tempo. de serviço, Frau?isco Malheiro,
licença para construir um ranoho, João (le Paulo" requer u':D� certidão, E�nesto Tretlaeher, re'q.u�r
requer licença para construir uma casa residencial, uma certídão; Benste- Plaz�ra.' requer por certld�o
Fidelis 1!:rsching, requer vistoria e habite-se, Wal- oe n�mes de todos os I!r,oflsslonals de Engenharia,
demar Rau, requer Iictlllla para construir um muro, Arquitetura e Agronomia.
Bertholdo' Gumz, requer lieença, p/construir um

I
- D E F E R I D O -

aumento, em sua casa resideneial, Ivo dOI Anjos, .. .. .

requer licença para construir um rancao, Nicanor Frlda Niels DebstlD! requer Iícença.para construír

Packer. requer vistoria e habite-se, Herald Heese, mausoI�o, Marmoarla Hass, requer licença parai

req"uer licença para construir uma gllragem, Brau. c?nl!truIr. mausolêo, Benno Raduenz, reque.r 30 "=====,================�
lina dos Santos Rosa, requer licença para construir días de. licença par!1 tratamento d.e. saúde, Miguel Certíncado Ex tr a· v.· a d ocasa de madeira, Mário Sehumachar, requer vistoria Zermam, requer bal?Ca de suas atlvldad�s, Marmo- .

, habíte-ae, Ewaldo Wakerhage, requer licença para
rarta Hass, requer licença. para c.onstrUIr maUs�. Eu, Arnoldo L. Schmitt, brasileiro, casado,'

construir uma casa residsnctel, Representações Pé- Iéo, Marmoraria Hass, requer l�cença constru�r residente na Estrada Blumeneu Km. 4, nesta eí
rola Ltda. requer vistoria e habue-se, Máflo BUZ" mausolé�, Ha�s Beyer, re.quer bcen9a construír dade de Jaraguá do Sul-SC, declar.o para os devi
sarallo, requer pars demolir uma coslnha e recons' mausoléo, GUilherme Pradl, .requ�r licença para dos fins que foi extraviado o certificado de pro-
truí-la, José Pereira, requer alvará de construção estabelecer·se c/3 bancas p/Jornal!! etc. priedade do Veí,culo "Aereo WUlys (Automóvel)
de, um rancho, Pedro Hugo Pelry, requer licença - I N D E F E R I D O - fabricação do anõ 1966, modelo 2600 - Motor nr.

pua trabalhar como profi�siooHI liberal, Pedro Alfred� Stahl, requer p/cópia todas aI Leis e De- B6-068443, Série·6 1146 11426� Placa nr. 10-8698"
-

Hugo Petry, "selicita aprova\)ão de suas placas ,nas eretos do funcionalismo público, Anita Gsribaldi "CoroMarrom cacau/cinza pérola. .

obras' que contratar, Serraria Figuerelise & Cia., de Souza Mendes, requel,' licença p/construir casl Jaraguá da Sul, 28 de abril de 1970
requer licença. para conslruir um galpão de madei' residencial e exploração de bar, Sociedade POlito "'Arnoldo L. Schmitt
ra, Leopoldo Friedemann, requer licença para de- de AutomóveiA da Praça Exp8dicionário, requermolir um rancho e reconstrui-lo,

.

Adolfo Kochella, seja considerado somente ponto urbano na Praçö
requer licença para construir CBsa residencial, Ação Rodoviária, Braz Manoel de Alcantara, requerSocial de Jaraguá do Sul, requer licenQa para licença para colocação de s/placa publicitária.construir uma créche, Ronaldo Tillmann, requer, '

vistori,a e habite-se, Genésio Fagundes, requer
- A V E R B E - S E -

IicenQa �ara construir uma casa, Neaall.- "Eedaito.. Alfredo Meier, requer averbaçio de s/Urma "Fca.
requer licença p/fazer reparos no telhado de seu de Caixas de Papelão" que tranleriu p/seu filho
prédio, Malvino Aurélio Moreira, requer {iceuça Gerhard Meier

'

para construi: uma casa de madeira, Henrique .

.

.

AHafermann, requer licença para fazer uma refor- - ENCAMINHE-SE PARA TRIBUTAÇ O -

ma, Alcides Neumann, requer lioençá para .cons- José Mann, requer demarcaç'ão certa s/terreno.
truir uma casa residencial, Pedro de Araujo, requer _ FORNEÇA-SE POR FOTOCOPIA _

vistoria e haj>ite-sé, José Antônio Klosowski, requer
Cert.· f.·cad o'Svistoria e habite-se, Waldemar BehUng, requer Nodari S.A, Com. e Ind" requer p/certidão ou

.

licença para fazer ulna reforma em sua residência. fotocópia proposta apresentada p/firma Formac
_ C O N C E DA _ SE _ S.A., Indasa S.A. Maq. Agric. Ind., requer certidão

. da proposta apresentada pela firma Nodari S,A.
Olinda Hort Schmitt, requer alvará de localização, Jaraguá do Sul,12 de maio de 1970

,

João Saganski, l'equer alvará de localização, Turibio
A. Elizio, requer � dias de hcenca para tratamento
de saúde, Gido Aloi"i, requer sl'ará de 10calizaQão,
Curt Sa88e, requer alvará de localização, Almiro
KrUBger, requer alvará de localização, Alvaro JQão
�erto!i, requer alvará de localização, Maximiliano
Sohn, requer alvará· de licença'para localização,
Antôoio da Silva, ,requer alvará de localização,
Walter Picoli, requer baixa s/estabBI'6cimento comer

cial, Imobiliária Marwo Ltda., requer alvará de lo
calização, Tomaz Sizs, requer alvará de localização,
Osmar Zocalt,lIi, requer alvará de localização, SíBllta

/Piccoli, requer alvará de. localização, Vitório Sehio
cbel, requer alvará de localização, Zenits Lenzi Zan·

�Iuc" requer remissão do cargo de inspetora, Eh'ira
Aldrovandi, requer licença para tratam�nto de

BatIde, Hospital e Maternidade Jaraguá) da Comu"
nidade Evangélica Lutherana de Jarsguá, requer
atestado, Pedro Alves da Cunha, requer alvará de

l!cença, Domingos Sanson, requer alvará de loca

�ZBÇão, Felip,e Kasmirski, requer alvará de loca
lização, Hospital e Maternidade Járaguá requer
ateatado, Amario Martini, requer alvará.p/localiza·
Ção, João Steinmacher, requer alvará ptlo?aliza
\1io, Dr." João Bairon, requer alvará de localIzação
P/consultório 'médico, Hospital e Maternidade São
José, requer alvará de localização, Hospital e Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal de

, Maternidade Jaraguá, requer alvará de loe"l�zação, Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no UIIO

Qustavo Henachel, comunica mudou endereço 8/ e exercício de suas atribuições.
oficina, Marquardt S.A. Igd. de Malhas, requer Faço saber a todos os habitantes dêste Muni
'testado, Marílio da Silya Kreis, requer licença cípio que a Câmara Municipal aprovou e eu san-
Para exercer o ramo de comércio de �oupas feitas, ciono a seguinte lei: '

Hilário Hanck, requer alvará de localização. Art: 1.0) _ Fica denominada de "Sala Profes.
- A Vista da Informação como Requer, sor João Janu&rio Ayr08o", uma das salas de alIla

mediante Assinatura Têrmo de Compromisso - a ser•• construídas" aêste Municrpio.
Luh� Sarti, re'quer-licença para construir um con- Art. 2.°) - Esta iei entrará em vigôr na data de

duto de água sob a rua Estrada 'Nova. lua publicação, revogadas as disposições ém con
trário.

- C E R T I F IQUE - S É -

Palácio da Prefeitura Municipal de Jarsguá do
AdOlfo Sohn, requer uma certidão, Waldllmar Rau, Sul, 11 de maio de 1970. ,

,requér uma certidão, Auto Jaraguá S.A, Ind. e Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal
Oom., requer certidão se é ou não d�vedor � Fa· A presênte lei foi publicada ne'sta Diretoria
zBnda Municipal, Com" e RepreseDtaçoes H. Rlstow de Expediente, Educação e As.istência Social, aos
Ltl1a., requer uma certidãQ, Bruno Wolf, requer 11 dias do mêa de maio de 1970.
lilna certidão, Guido e Lori Mundstock, requer João Mathias Verbinenn, Diretor

REQUERIMENTOS DESPAtHADOS PELO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL

- A Vista da Informação como requer -

Lei n. 250
Hans Ge.rhard Mayer, Prefeito Municipal de

JBraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso
e exercfcio de SUliS atribuições.

.

Faço saber a todos os habitantes dhte Muni
cípio que a Câmara Municipal aprovQu e eu san-

ciono a seguinte lai: ,

Art. 1.0) - Fica del;lOmioada de "Sala Profes
sor Antônio Estanislau Ayr080", uma das Sidas de
aula a serem construídas nêste Município.
_; Art. 2.0) - Esta lei entrará em vigôr na data

de sua publicação, rnogadas as disposições em

contrário.
'Palácio da Prefeitura Municipal' de Jaraguá

do Sul, 11 de maio de 1970,
Hans Gerhard MayJr, Prefeito Municipal

A presente lei foi públicada nesta Diretoria de

Expediente, Educação e Assistência Social, aos 11
dias do mis de maio de 1970. .

Joio Mathias Verbinenn, Diretor

Lei D. 251

,

Pelo 'presente ficam convidados as Srs. Asso
ciados da Socíedade Atiradores Progresse, para a

Assembléia Geral Ordinária a realizar-se dia 30
de maio de 1970 (sabado) com inicio às 14,00 ho
ras, na séde Social à Rua Mal. Deodoro' da Fon
seca, s/n.o (Fundos), nésta cidade, para deliberarem
sôbre a "seguinte Ordem do Dia:

Relatório da Diretoria e Prestação de C0ntas;
Eleição da Nova Diretoria;
Assuntos de Interêsse Social.
OBS.- Não havendo número legal de sócios

em I" (primeira) convocação far,se-á a mesma..
meia hora após com qualquer número de sócios
presentes.

'

Jaraguá do Sul, .07 de maio de 1970
Hans Gerllard Mayer, President�

VENDE-SE
Um terreno com a área de 20.000 m2 com

case de material de bôa construção e dependên-

�eles, com água corrente, situado em São Bento
do Sul, à Rua João Hoffmann (perímerro urbane),
servindo pere pequeno süto ou loteamento. Zona
de bom clima.

'

Interessedes queiram dirigir-se a A I f r e d o
Klimmek, Caixa postel, 12 - São Bento do Sul.

, P r o i'h i ç ã o
É e)Cpressamente proibida a entrada de pes

soas estranhas eDi nossas propriedades lIitas em

Ribeirão Grande d1l-Norte pan caçar, e causar

outros danos.
Não nos responsabilizawos pelo" que pOIsa

acontecer aos infratores.
Jaraguá do Sul, abril de 1970

, Ângelo Fontana e José Maffezzolli
,

Extraviados
Eu, Walter Bartei, bralileiro, casado, resiliente

à Rua Joinville, 1052, nêste município de Jaraguá
do Sul - SC, declaro para os devidos fins que
foram extraviados os certificados de propriedade
do veículo Caminhão Ford eom as seguintes ca

racterísticas: motor (l,. 98RT83234, placa D.O 61-22-01,
ano de fabricaç'ão-19W, côr azul 'e da R u r a I
WilIys, com as seguintes características: motor n.·
B8-3:!1-283, placa n.O 10-86 86, bDO de fabricação
1968, côr Verde Bahamas e 'Cinza Kilimandjaro,
bem como a Carteira Nacional de Habilitação.

Jaraguá do Sul, 18 de abril de 1970
WALTER BARTBL

" • :" x

! INSTRUMENTOS DE MÚSICA ,I
I em geral, especlalmute I
1 Gaitas e AcerdeDes I
1 de 8 a 120 baixos I

11 Todj)s das melhoreI !
'm arcas. Estes em ,

1- Oferta Especial com !
! 10:'20-30 e até 40% de !
1 abatimento.!
I PIANOS - HARMONIOS I
I, Instrumentos para Orßuestras, Bandas e Conjuntos Modernos: .1
! Violin9s, Flautas, Clarinetas, Pist'Ons, Trom- !
I bones, Saxofones, Baixos e �aterias com- !
I ,pletas, Guitarras elétrioas em div:ersos I
! tamanàos e apresentações,.Metodos, Cordas, I
! Palhetas eR�im tudo, que fôr do ramo V. S. I
I encontra para pronta enirega ,na: !

i Expedição '''L1:"�AMUSICAL" I
I '

PAULO KOBS i

i São Bento do Sul - Cx. Postal, 39 - Rua' J, Lacerda, 242 I
! Estado de Santa CatariDa

l
............................................. pNi .
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o QUE VAI PELO LlONS IBAN��. �2}s�����. S.Á.
=====�i

. E D I T A L

I'CONCURSO POBLICO PARA AUXILIAR DE ESCRITA - N. o 113
1. O Banco do Brasil S.A. faz saber que, de 15

.

'

CL Paulo Mor,tU ! a 19.06.70, estarão abertas em SUl Agência desta cl-
Abril regtstrou, DOS anais de nosso Clube, uma idade, das 12,00 às '16,00 horas, as inscrições pare o

série de ocorrências que, por si s6S, justifica- i concurse acima, a realizer-se em Blumeneu (SC),
riam não uma coluna, mas um relatório por-] em dar. e horário que serão oporrunemente anuncia
menorísado em que os fatos sllriam relatadol i dos.
nas suas mlnudêneíaae registrados na ampli i 2. A inscrição deverá ser soltclteda peesoalmenre
tude de lua procedência e de lua Iegítímída- i �elo candldato (vedada a pertíctpação de íntermedlé
de. i ríe) li será ,defe!id. àquele que, munido de documento

Bi de ídentidade, salisfllça às seguinles exigências:
, asta-noe, no entanto, êste espaço par« uma i a) tenha, a dala do rérmtno das inscrições, idade

síntese, para uma pálida idéia de tudo quanto i mínima de 18 anos compleros (nascidos aré 19.06.62,
'gostaríamos de analiaar, prinoípalmente ne i inclusive) e máxima de 25 eoes Ineompletoe (nasct
que tange à nossa partíeípação na V I I Oon- dos a partir de 20.06.45, inclusive);
nnção Distrital, c o r o a d a de pleno êxito e b) pague a taxe de inscrição de NCR$ 10,00
realizada na "Capital do Oeste", Joaçaba, de (dez cruzelrcs novos);
17 a 19 de abril. .

c) apresente:
R egistramos aqui um fato que serviu J)ara ele.

- (se do sexo masculino) '- certificado de eile-

var o nome e o conceito de ;J a r a g u á e do tamenro milirar, ou de reservíete, ou díspense
seu Lions Clube na V II Convenção Distrital:: de íncorporeção, ou de tsençãc do serviço
a presença de 17 O C L L e 16 Domadoras, i militar, ou ainda, certetra de identidade do

num total de 3í! pessoas, uma das maiores i Minislério do Exércire, ou do Minisrério da

4elegações e a presença e a participação! Marluhe, ou do Mlnlsrérlo da ÀeronáuticlI..
destacada de OCLL do clube nos trabalhos i ,

Quando se rrillar de mllltar Incorporado, oíí- i
convencionais.' .i cio do comeudente permltlndo a inscriçã.o. i

I
II - certlfícado escolar (com íírme reconhecida) i

mpõe-se, por necessário, regiatrar o orgulho! de cenclusêo dó primeiro ciclo, curso glnaaial!.
de têrmos obtido o prêmio de melhor dívul- i ou equivalenre, expedido por estabeleclmento i

gaçio do Leonísmo, através de nosso órgão! de ensino oficial ou reconhecido, ou documento i
oficial "Leão de Gravata", de têrmos arran- i que comprove nível lIe escolaridade mais alto; i
cado entusiáticos aplausos pelo traje "sul] III - prova de naruralização, se não fôr baasllelro i
generis" confeccionado especialmente ps!a o i naro; e i
lIelJfile e a farta distribuição de b r i n des de i IV - atestado, passado por dois' funcionários do:

IJaraguá. ! quadro de contabllldade de agência onde se 1
L embrar todos os episódios, enobreeedores \\ns; i inscrever, ou pela auroridade policial compe- i

pitorescos outros, seria demasiado extenso; i .
tente, de estar radicado e residir, lninterrupta- i

vale reasaltar, entretanto, a atuação do CL Bau. i mente, na zona d,a jurisdição da dependênctà i
mer na Comissão de Moções e do Clube por i,

no mínimo há seis meses, contedes aré a dara i
t 'd L' d

do encerramenro das inscrições. i
er SI o o IOns e Jaraguá (I único Clube i d) entregue dois retretos recentes; iguais, de icatarinense a merecer o privilégio de índí-] tamanho 3x4, rirados de frente. i
car um de seus membros para orador oficial i .

do Fórum Leonístico.e de ter o mesmo sido I
. 3· O concurso conslará das seguintes provas; i

distinguido com o aproveitamento de sua in· I 1 - Psicológica;' i
vocação a Deul para a abertura do jantar i 2 - Porruguês; i •• .;
solene, do qual participaram cêrca de\ 1.000! 3 - Matemáric:a; e i
pessoas, destacando-se o Exmo. Sr. Govepla i 4 - Darilografia. i .....-------------------
dor do Estado, o Senador 'Atilio Fontana, De i 4. As provas de Porluguês e Mamárica serão i Iputados Federais e Estaduais e autoridades i do' lipo objeri\'o, ou mislo. Será obrigarS)rio o uso i Rep resen tàçãoleonísticas de vários Estados, num congraça.! de canela-rioreiro ou esferográfica azul. i
mento sem precedentes,na história do Leonis· ! 6. A prova de Dalilorrafia será feira em máqui! Elemento residente em CURITIBA,
mo catarinenJ!e.

.

! na fornecida pélo Banco, faculrando-se ao candidaro! registrado no CORE do PR. desejare·
A par de tlldo isso, abril foi o mês da c'olo- i a escolha denrre as seguinles marcas: OLiVETTI e i presentar firmas desta cidade naquelacação de 15 setal indicativas nOI cruzamen· i REMINGTON. ! CAPITAL b

'

. tos de algumas estradas municipais, foi o lI'Iêll i '
6. Para cada prova haverá apenas uma chamada. i

. à ase de comissões. FaTor
em que 9 CCLL participaram da fundação do i Somenle será permilido o ingresso, no prédio onde i dirigir-se ao Sr. A. J. da Silva.
Lio!ls Clube de Piçarras, foi o mês em que i se realizllriio as provas, öo candida:o Que se apre i

I Caixa Postal, 1398
houve freqüencia 100%, foi, finalmente, o mês i senrar com anrecedência mínima de TRINTA MiNU i

que mais carreou beneficios para o concurso i TOS da hora marcada, para cada exame.' Sob De i CURITIBA - PARANÁ
de freqüencia, totalizando nada menos de 600 i n�um prelexro, ourrosslm, será admiiida II parlicipa i 1-- _

pontos, o que vem testemunhar inequivoca· i çao do candidato que, embora rendo ingressado no i

mente o elevado es p í r i t o .leonístico d. que i prédio denrro do horário estabelecido, deixe, porI--está imbuído o nosso Clube de sempre conti, i qualquer �otivo, de e�ta� p�e�enre na sala respeCliva Dr FraaGÍsco Antonio P' .

nuar a SERVIR. l. anles do aIDal pdra dlsrnbulçao da prov�. .' lecione
7. Será impedido de prosseguir no concurso· o :JH:�D-':CO - C.R.:JH:. 1:%

EdOt I d T d d
.

P N O 01/70
1 candidalo que fölrar a qualquer das provas.

I a e orna a e reças " i.i 8. Será selecionado o candidaro que: Cirurgia e CUtuca de Adulto. e CrianQBI
. a) sarisfazer às exigências da prova pscoIÓf.ica; e Parlos

.

- Doenças de Senhoras
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, Esta- 1 b) obliver nora mínima de 60 (SESSENTA)

do de Santa Catarina, comunica aOI interessado.s i nas provas de conhecimenros de Porluguês e Mare·
que receberá até o dia 22 de ,maio do corrente i málica, e 40 (QUARENTA) na de Darilografia. ' Residência: Dr. Nereu Ramos, 419
ano, até àe 16 horas, proposta para fornecimento 1 9. Atendidas essas condições, e a fim de esra· I Id

.

t d'á
. .

t
.bico_UPA - I!!IANr..... C.....�ARINA

e eqUlpamen o ro OVI rIO, segUin e: i e ecer as prioridades para possível aproveiramento,
I (um) Trator de pneus cOIIÍ pá carregadeira k!r Banco relacionará os selecionados, por Agêncill- 1----------------,;...-.-

frontal com retro escavadeira, motor de, 60 a 100 i sede de concurso, em ordem decrescenre do lolal de
HP e uma Careta para traniporte de Trator, com: ponros obridos. nomeado) para servir em qualquer agência do Banco,
capacidade de 12 a 15 toneladas, equipada com! 10. O. jnlgamento das provas leriÍ carArer irre- beni como à pOSSibilidade de ser Iraosferido para
freios, sistema elétrico de sinalização e pneus i·corrível. ourro local, em qualquer rempQ, duranre a vigência
(tipo Tip.Top 'i !1'. O Banco reserva.se o direiro de aproveirar, do coorralo de rrabalho.

Jaraguá do Sul, 14 de maio de 1970 i ou não, os �elecionados, observado o prazo de 12 '16, Nenhum cl!ndidalo poderá presrar prova em

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal i (doze) meses. IIgência administrada p.or seu cônjuge ou parenle aré
12. A posse do candidllro selecionado ficará na 2° frau, ainda que o administrador em causa não,

dependência de êJprovaçiio em exame de saúde feiro venha a_parricipar d�s rrabalhos do cerrame. Igual·
l'0r médico do Banco ou da confiança dêsre. A "d· menre nao sera locahzado em agência a cujo quadre!
missão se finá no cargo de inicial de carreira (Au- perrença qualquer funcionárfo parenle Seu .ré o 2°
xiliilr de Escrila Referência 060), com vencimenlos grllu, ou cônjuga.
mensais de NCr$ 438,00 (qualrocenlos e rrinla e oiro 16. O presenle�cerlaJ'ne visa selecionar pessoal
cruzeirOs novos), . para suprimenro dlls vagas exislenles Das sl'guinrea

Sio convidadOR 08 Senhores Acionistas para. 13. Os seleêionados, cumpridas as formalidades agências: ßLUMENAU, BRUSQUE. IBIRAMA ITA-
a Assembléia Geral Extraordinária a se realizar de nomeação e 10ci!lização, serão empossados no JAf, JARAGUÁ DO SUL, JOINVILLE, RIO DO'SUL,
no dia 30 de maio de Hl70, às 15 horas, em sua, pôslo inicial de carreira de Auxiliar de Escrira. Anles SÃO FRANCISCO 'DO SUL, TIMBÚ. Enlreranlo, °
.éde social à Avenida Marechal Deodoro da Fon- i de decorrido o prazo de 3 (rrês) .aoos, conrados a Banco se reserva o direiro de localizar os selecioDII
seca n.· 739/781, nesta cidade de Jaraguá do Sul,! parlir da da ra da posse, ficam impedidos de: dos em qualquer de suas ·agências do rerrirório na'

para deliberarem sôbre a seguinte, Ordem do' Dia: i a) pleitear Iransferência, resguardando·se o Ban· cional.
. . _

I) Aumento de Capital com recursos do Ativo!co o direiro de removê.los pol' conveniência do ser- 17. Inscrllo, conslderar·se·a o candidalo cienle

Imobilizado, Lucros em Suspenso e Reserva; i viço; e
. das condições eslipuladas no presenre edital.

2) Alteração dos Estatutos Sociais. i b) parlicipar de concurso inlerno para a carreira Jaraguá do StJl (sq, 14 de maio de 1970

Jaralruá do Sul, 08 de maio de 1970 ! de Escrirurárie. /
.

.BANCO DO BRASIL S.A. - Jaraguá. do Sul (SC)
Alberto Bauer - Diretor Presidente r- 14. A inscrição do candidalo 'importará em aou· Aléssio Berri GerenIe
Victor Bauer - Diretor Comercial' ência implícila a furura designllção (se selecionado e

,/
Gerd Edgar Bauiner, S�bgereDle

CORREIO n o POVO
�NO L tAJU.OO{ DO SUL (SANTA CATAROtA.) SÁBADOI 16 DB MAIO DB 1970. N.O 2.583,-

Abril em Retrospecto

AI�8rto 'Bauar S,A. . Ind., 8 Com.
Assembléia {;eral Extraordinária

CONVOCAÇAO

t ngril�l!eiml!nID
Profundamente consternados cemuní

camos a todos os parentes, amigos 8 cunhe
eidos, que foi da vontade da Deus, leTar
súbitamente o nosso querido espôso e pª-i,

HermaDn BraadeDburg,
com a idade de 49 anos • 29 dias; para a
eternidade.

. .

Agradecemos ao Rev. Pastor Egberto
Scbwanz pela assistência no Hospital e pe
lall palavras proferidas em casa e perante
o túmulo.

'

Em especíal agradecemo. ao dr. Wal
demiro Mazureehen e a. enfermeiras do
Hospital 8ão José, aos vizinhos, parentes e

amigos, que nos confortaram durante o difí
cil transe e que enfeitaram a urna e o jazi.
go, com flôree e corôas.

Jaraguá do Sul, Maio de 1970

Os. enlutados Anita Brandenburg, nas
cida Krüger, a filha adotivã, a mãe, Iilógra e

a irmandade.

t To;desanzeige
.

Danksagung
und

Tief betrübt teilen wir allen Verwand·
ten Freunden und Bekannten mit das es Gott
dem Herrn gefallen hat am 2. Mai, metneu
Lieben Ehemann und Pflegevater,

HermaDn Brandenbarg,
im alter von 49 Jahren UDd 29 Tagen ganI!:
plötzlich in die ewige Heimat abzurufen

Herzlichen dank sagen wir Herrn Pastor
Egberto Schwanz für den treuen beistand im
'-Gebet im Hospital und trostes Worte im
Hause und um Grabe. ,

Besonderen dank für Herrn Dr. Walde
miro Mazurecben und für die Schwestern
von Hospital São José. ganz besonderen
dank auch für die Nachbarn, Freunden, und
Verwandten die uns in die schweren Stun
den zur seíte standen und Sarg und Grab
mit Blumen und Kränze schmückten.

Die trauernden binterbliebenen seine
Ehefrau Anita Brandenburg. geb. Krüger 1
Pflegetochter, ·M;utter uod Schwiegermutter
und Geschwister.

'

Jaraguá do Sul, im mai 1970

HOSPITAL JESÚS DE NAZAR� - OORUPÁ

!.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


