
I Curmsidades
I' La Paz, ne Bolívia, é a '

capital, do. 1;11Undo que es'

tá slruade em maior alti

tude, pois -ache-se a 4200'

Orgão de ma,lor'penetração no interior catarinense
---'�---";"'_------,-'--r---_----------------__;""'-'----I' merros acima do nível do

mar; Nessa cidade são-

m�itb ' frequentes ,às mo- ,

lestlas do coração devido
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De acôrdo com notícias divulgaqas por êste e

outros jornais, ,Jaraguá do Sul seg'uindol o exemplo
de Joinvilli eSiá envidando esfór�os" para in�i!IGlr,
ilqUi, uma retransmissora dfkTV Iguaçú .,. CánaL 4

O empreendimento é dos mais louváveis porque '

I
"I", ',-,

se executado virá beneficiar tôdos os telespectadores
, ,

,

"',, ,�����*�&t:3��� ,

jaraguaenses, pos,sibliJrando a cdplaçäo não ,só de 7S �
um Canal eXcelente, como é o, 4, m a � a i n d a i;I O ,Se.creta'r'I·O" do In'terl·or e Ju'stl·pa � v I V A A G E'N TE! IE
diversificação de' 'programas com a escolha daquêl� . Y '�' , i

-,

que mais agrddar.. 'Porém não é coisa das mais fáceis,
do 'E,st"'dft do Rio Grande da, Sul, Dese'mbarga'dor' �:' Ga't'ar�n'am.aior explosão musical de' Santa �

,

porque demanda -custo elevado, requerendo, por isto, • !II � "
7S

Jmesmo, a cooperaição dedtôdopS dOS ,releps�becl.f_adorMes �e JOSe Danton l' de Oliveira enviou ao' Dr. Paule'� \ Movim�en, to de âmbito internacio'tJ,al, J.E1
"

araguá e �ossive mente
" os' o eres U ICOS, UDl�

KDnder B, o,rnha,usso O seguinte despacho teiegrifiCo:, .1. _

"

cipais e- das pró p r i as firmits que comercializam � agora tambem em Jaraguá do Bul. 40
aparelhos dê I televisáo: -esta cooperação cerJamenfe "Tive inusitado prazer acompanhar onlem tele· i jovens cQ.m nôvo ritmo e .éntusiázmo, esta- �

�serâ pela formí:l de uma c{)otribuição em di'oheiro, visão desenrolar conBagrador� hómenagem lhe foi � tão convosco, dia 23 dêste mês no �com o que se consegujria os meios ,para custear a p�estada classe� empre&�ria!�s nossO �stéldo �g ou- � Salão Cristo Rei, às 20 horas,
-

"

�
,,'instalação da Retr�nsmiss(Jrél e s u CI ,t> o M e r i o r vlOdo .cor., encanlam�n!!' s�u .mag]stral, �Iscurso �

I _

�
manutenção. -,' agradeclme:"to PI, fel c ! ,n '1 emlOente pamclD pelos i Nao/percam.! ,

. �
É poSsível que CI Comissão, enc,al'rega�a de conceilos emittdos vg verdadéira m�nsagem fé' oti- � "

,

"
' ,i

angariar essa contribuição; v�nhà se defrontar com à mismo confiança nosso futuro vg comprovando apri- !:!��e::!!<i�*�f::!8<i��.��.,
indiferença e, até a negativá de algúns 'usuários 'de m,orada 'cultura vg elevádo espirit� brasilidade e

televisão em cooperar para o empreendimento, já que acrisolado amör cristão ,nossa gente vg ,formulo vo°
eSSd cooperação é ,em têrmoe de di,nheiro. Mas acre· tos possa govêrno' republica contar sempre inesti
ditamos ,também que êsses indiferenfes, se os houver, mavel colaboração homens lenham �ua capacidad,e vg

_ serão. urna minoria insignificante, pois paflirtloS do operOSidade e descorrinio verdadeiros problemas
prin.cipio de que aquêle qde têve posses para di8�en brasileiros para correto e..i1Célminhamento nossa 'Pátria
der 1.500 cruzeirosnovosnp aquisi'çãod� u� teleVisor. I

sêus altos destinos pt Corno brasile"r<;> preocupado
sem dúvida terá condições para contrlbu�r c�m 10. SifUÇlção 'nacional vg' agradeço -eminente patricio con�,
20 ou' 30 cruzeiros novos para a c o n s t ru ç a o

. d� fortador:á aula civismo' ontem pronunciftda e Irans�
Retrallsmlssora, ainda mais que o ml'lbor�menfo vira mjfo�Jhe civicas, q;mgratulações justas consagradoras
ben�ficjar tôdos os telespectadores t_?cals. E com 'homenagens acaba receber' plagas gauchas vg com-,

respeito á essa l?étran5m�ss'ota, värJas pessoas �o provadoras alto, aprêço conquislado sua atuação
interior do município' nos mani.festa�am. seu des�Jo ""trionca, fre.nte setor' tãõ alta relevÇl!1C'ÍéI para de�
e esperança de. que o melhoramento seja constrUIdo senvolvimento Dossa patria pt Cordiais Saudações
de modo que v:enha" beneficiar .com b.ôô imag�m e José DantoD de Oliveira Secre,tario' do Interior e
som t.ambém as localidades m�ls afa�ta�� da cldad� Justiça",.
como ltaPocuzinho" Sanlá LUZia, RIbelrao Gra'nde,
Rjo ,do,Certo, Gariba.ldi, Rio da, L�z,.�tc. Sôbre,��e
pilrticl;dar não podemos adiantar 0l'lOlao por.que �ao
somos técniços em elelrônica; mas' podemos Imagmar
'a satisfação 'desses jaraguaenses interior�Dos. que
por falta de' condução regLlIar e outros meIo� nunca

podem vir lIssistir um' cinema na cidade, gosando
dos benefícios da televisão em' suas próprias casils!
Seria uma verdadeira dádiva, tanfO do, pontQ de
divertimento como de educaçäo. J

Desta forma� está dado o' prImeiro passo para
a instalação, �m nossa cidade, da Retransmissora �a

, rV Iguaçú -, Cana� 4. depeDden�o sua, co�s�cuçao
fInal' da cooperaçao, dos (usuários de televIsao. O
êxito ou fracasso do empreendimento virá demonstrar
,o ripo de mentalidade e ÇI espéCie (Ie união exislente"
entre os telespectadores jaragua�nses, Aguardemos'

1F====--:::=::;'::====:::=::::::=:::::::::===� ,
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Fuodação:
Ârtur Mülle,

Reune-se Gam Prefeito
Vereadores

proveitoso o contäoto com as classes produtoras
A'tenl:léndd ii um convr- desacõrdo com li teal1d.de mente por parte de .quem ti ve, óbras em execução e

re formulado pele A�soc:ii'l' jaraguaeose,' co�s�guiu o de direito. ' programlJ,s ii serem areca

çäe Oomercial e lndustrtel .sr, Eggo):, João da Silva, Estabeleceu,;.>se, enräo, .dös pelo -poder público
de Jaraguá do Sul, rennt- Presidente da ACH lotar íntormelmente, debates em municipal.
rarn-se domingo, pessedô, completamente o local da rõrno dos a�suPtos le�ab' : As respostas" slmples
os membros da entidade reunião, com a comperên- fados, erraves dos quere seJ méts convincentes fez com
de classe, o sr. Prefeito ela das figuras de meler yerificou" com riqu�8� de que, terminada CI' reunião,
Viclor Bauer e os SeDho--'projeçã� nos.meios �o.ciilis_ d!tillh�s, .que ii é!dmJOIstra. tôdos se sentissem plena
res Vereadores .. no forum ecoaomlcee-tndustrlais; çao pubhca esta preeente mente satisfeitos com o
local. bem como de graB.de nü- e q�ai! as provldêncías Execulivo e Legtsletívo.].
A reunrão tinha' por ob, mero de popula,re81�teres- que ,estao seDd�' �do!ada8 que trabalhem íncensevel

letivo um contécro das sedes Da eluctdação de para que a muntctpelídade mente em .Iavor da colerl-"

clesses produtores COOl o cerf�8 derBI�e.s da admlnls- !acom�a�he, pssso a passo, "idade, em meio ao respel-
Legíslettvö e o Executivo, rreçao mU.OIclpal. o verngtnose c!�8.,clmento. to, probidade e honeende-
objetivando a equação dos O Ilresldente da ACI} da comunldade Jaragu�en� de edmtntstrenves.
d,iversos problemas do Mu iniciou um relato sôbre o s��, '

A' ,',.

mcípto e reinvidicações que a emldade de classe Igualmente, tomaram os })êI:O o s�cessö �a reu- ,

[unto do Govêrno do' Es- pensava sôbre o momento presentes conhec.merro n�iln rl",verao,. reahzer-se

rado, ,
,

Ieregueense, com a, ínclu- das atividades legísli'Jliv(18 de tempo� em dtempos ou-
,

Dado o Inreresse que a são dé observeções colhi- e do que realizam em pról rros contactos essa natu-

, reunião poderia despertar, .des nos meios não 1igados do Município, os vereado. reza, o, que Jaz com que �iJ.s
principalmente, em virtude à edmlmstreção pública e res com assento no Legis classe� produf(?ras estrei

de publicações rendencío- ao, legislativo local, mere- lerívo, tôdo voltado 'para fern amda. rnal� o�, seu.s
ses, completamente em cedoras -de um esclareci- o trebalho, fóra completa- I�ços <!._e Slmp�f!a a"adm,l.

, '"

me,ote ,de
alcance de,certas I

��àlraçao mUDlcl_p�I. ,por
SI

publicações e que se Qri·, Ja bastante eusprcrose.

",I,,'�
I '.'

I',G.,·',U'AC'U' 'C,AN'A'L .4,. glnaram em dedos falsos, 'De perebene está a As·
• fornecido por quem 'em sactação Comenctal e !n-

tnteresse na proliferação d'qs,frial d� 'Jaraguá d.o Sul
, ,

.,,',
-'

a. intriia.
, "

,

, C1.{e procura um' clima de

Terá' -Retransmissora em' Jàràgi' ., • -�Por filn. o Pret2ito"M'L1 éllltúídímenfO' no"'-'âmbtrb
,

\ /
, nicipal. sr. Victori .Bauer, municipal e o cumprilnenfo,

( Por lOSE
-

CASTI,LHO, PINTO' com rara felicidade expôz das teipvin'dicilções do \

aos presentes, o, que' foi nosso Municípi o junlo do

objéto de citação, em pie. Govêrno Estadual, onde so

oárto. �emon5lrando a tô' bresáem os problemas de
,

dos a sua ação administra. educação e ,estradas.

G. Rodolfo
\

Fiscb,ér
Corretor de, Seguros registrado sob nr.

) AOF'119t AVISA à todos aqueles que, por
,

seu intermédio fizeram o seguro �brigató.
rio de veículos motorizados terãO' como

prometido,' úma ,participação. no, bilhete Dr.

49498 da LO'teria Federal de São 'João .......
, ,

,

(sortelo em 22l6' 68) ,

I '

,jOP • 33

Fátos
Na emíssõra local, o Capitão Ferdinan

do Piske, declarou que tinha sido. proibída
a sua, entrada no Serviço -de Alistamento
Militàr desta cidade. '-,

,

É fäto ou boato ?
Ou será por causa de outra afirma

ção sua, segundo a qual o Presidente Coso
ta e Silva estaria mal assessorado 'e, por.

,

isso,
'

mal informado, à margem da realída-
d ?e .

, Ou seria ainda porque o Govêmo do
Dr. Ivo, ;Silveira não é sua simpatia em

certos setores administrativos '?
Ou seria mesmo. porque, estranho. não

pode'entrar nas repadições públicas; cóIno"

quem entra na casa da sogra ?
'

",Vamos i�vestigar� Senhores, para sa

ber porque o Gapitão,' com a sua carta '

patente; d�sanda, o páu em' tudo e em

-tôdos ?
'

_. .:,....

Arena 'R e unj u- se
DO!llingo transáto·reuniu·se_a ARENA

'local, com o,comparecimento da maioria
de seus membros. Na ocasião foram anali-'

,

sados as demarches da ARENA Es�dual, ,no
que Se refeIie ao próximo' pleito.

,
Tendo em vista, a pacificação política

local, ,deverá ser oriada uma comissão de '-.

alto nível, 'de!J,tro da ARENA, através da
qual, serão encaminhados ao G�vêrno do
Estado, as reinvidicaçoes administrativàs e
políticàs de Jaraguá do Sul.

\
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'aORREIO DO PÖVO SABADO. dia 15-6-1968
/.

,---,' c:::::oc::::-c:::::::a"'"'"c::::::oc:::::=c::::=o a Paulína Kroisch.

"&088fI0 DO' POUO" , Ela, brasileira, solteira,
M U' D 'A S doméstica" natural de

fundação: {frlur Muller - 1919 "

'

Gustavo Richard, .neste,

Fr.tl/eras e Ornamentais Estado, domiciliada e re-
Emprêza )órnalística sídente em Rua Procopio"Cor!'eio do Povo" Ltda. Laranjeiras, Pecegueiros, Gomes" nesta cidade" fi· Text� Je Joaquim Manhães'
(l

• 1968 "

Kakiseiros, Maciefras, Ja- lha de Frederico Komohl 'amos.
Eugênio ����tScbmöckel boticabeiras, etc. Roseiras e de Minna KomohL '

'

A palavra Folclore, apáreceu na Inglater
Dahlias, Oamélias, Ooní- Pelo trabalho que vem na pouco mais de um século, proposta por WilliaASSINATURA,: ftrras,Palmeiras', ete., etc. Ec;lital, N. 6.694 de 12·6,68 uesenvolvendo à frente JohnThoms, arquelõgo britânico.

,Anual • • ., • NQf 6;00 Renato Leitholdt e
da prúefeituJ.!a de Fóz do Antes e,ra chamada de "Antiguidades PopSemestre'. • • NCr$ 3,10

I

Idete 'Kitlosn Iguaç , O sr. Oziris Sau- lares:' Líteratura popular eram classificados o,Avulso. • . • NCr$ 0,12 PECAM OATALOGO
. . .

tos recebeu da 'Agência contos, as lendas as supertições, 08 usos, os coNúmero atrasaH. NCrS 0,14 ILUSTRADO' Ele, beasííeíro, 801�eIro, Brasileira de Imprensa, tumes, recolhidos não sõ na Inglaterra, como e
, BNDB�O': \

L Id S id I
lavrador, natural d� . �a- .o Diploma de "Honra ao outros paízes. ' _eopo o e e rag�á d� Sul!._ domlclb�. Mérito" pelos relevantes William John Thoms, em um [ornal de Londre's'CaiIIB PoetaI, 19

.,.... OORUPÁ _
do ,"'_ resldent� �� G�Ul· serviços prestados à cof\venida Mal. Deodoro, 210
baldí, neste dISh'ItQ, Illho Ietívídade. Dois redatores publicou em 1�46 uma carta, advertindo que o)araguá do 9u.I • S. Catarina

��::::::;::'�C:::::-C::::=o de Franci�co Leitholdt da Agência.' foràm os
fatos arrolados como antiguidades, populareS'

\ ' ,,''y- e, _d,e Ehsabeth Henn portadores do titulo, que
constltulam em verdade: um '''saber popular", pro-

R- t C- -I Ed't I 6689 d 11/6/68 Leítholdt f
. pondo assim para deaigna-c-los a palavra anglo

, egls ro lVI, ita n s e. ,e ,

"

. . .
OI entregue em asessão saxaôníca FOLKLORE, que Com maís propriedad, ..,,' ,Ela, brasíleíra, solteira, solene realizada na Pre-Áurea MülÍer Grubba, Oficial Orlan�'o) Martínelí .e' deméstíea, natural.. doe feitura local. veria designar àquele conjunto de fatos que eon

do Registro Civil do 1.0 DIS- LU7;Ia
r�o�renzettI., �araguá do S�l, domící-. Apenas outros três

tituiam os 'uaos, costumes, as cerímönías, as erens
trito da Comarca de jaraguâ ' Ele, brasíleíro; solteíto, hada. e., resldente." .em prefeitos brasileiros OB

ças, os. romances, os rifões as supertíções e à
G b linguagens 'pop'ulares,' ,',' ,,'

' , /,'do Stil,
,

Estado "de' Santa barbeíro, natural dá' Ja-
.

an aldí, neste �IstrIto, srs. Dr. Fernando Spí- I _.:ICatarina, Brasil. raguä 6'0 Sul, domlcíltädõ Iílha ,de Artur, KleI:l�n e nola, Industríal Franoísco SugeiHlà desta forma a palavra 'FOL�' e LORg,
Faz saber que 'tomparece- é residente em .Ourltiba, de 'I'eresa Ersching Kie. Machado e Hugo Antonio significand'o respectívamente POVO e SABER..

'

ram no cartório' exibindo os Paraná, filho de Aparteio nen. Bonconí, respeetivamen- _

Aos: poucos foi a mesma sendo aceita e, se Ei'
documentos exigidos pela lei �artineli '�, de Pascoa, Edital n. 6695 de 12-6.68 ,te da'Bahia, Minas Gerais centra hoje quase aceita.

, .'

"

atim de se habilitarem para Maffezzolli Mattineli, "Fl'" e Espírito Santo _ rece A Alemanha, a Holanda e os paízes eseandína.
casar-se:

'

.Bla, brasileira, solteira,'
,

,

I'" °í&Vh .....�_, .,,��". beram dita homenagem, VOS, empregam pl:Ua:v.ra �qu!valent.e VOLK�S,Kl!N-
• _1 " ,

,doméstica, 'natural de Ja, so ae nUl'o,l<"'�, indepimde de qualqueJ ônus e é, D,E.. formada _das radICa_JS respectívas, com o sig-
\ Edital D.O 6:685 de 5/6/68 raguá do Sul,,- domicilia- Ele, brasileiro, solt�,iro, conferido pelos redatores D1flcado, aceItando senao a. ��lavra propo,st�. por

da e residente emItapo. funcionário público, na· e repórteres da Agê,ncia THOMS, ou pelo menos a' Id�Ia, /Edegar Bissoni e cuzinho, neste distrito, tural de Sijo Francisco Brasileira de Imprensa. A palavra FOLCLORE, assIm à grafamos, Magdàlena Padri filha' de Luiz Lourenzetti do Sul, neste Estado, O Prefeito de Fóz do Brasil e �oi copsagrada pelo uso. Entretanto ou-
Ele, brasiieiro,'solteiro, EI de Leopoldina Pretti domicHiado e residente Iguaçú, após a sole'niqa-. tras denominações têm' surgido. Na :França foram

motorista, natural de Ja. Lorenzétti.' .' .

I

, lem São Fràncisco do Sul. de de outorga do Diploma, propostas: TRADIQIONISMO e OUI-DIR'E, na Italia
raguá do Sul, domiciliado neste' Estado, filho de ofereceu um banquete �s LITERATURE POPULAR e TRADUZIONI POPU-
e residente em Itapoc'o Editai n.� 6,690 dE' t '1/6i68 Cornélio Gonçalves Soa autor��Q.des do ID.unicípio LA�, na Esp8.nha",�ABE� �OPULAR, não logrando
sinho" neste ,distrito, filb,o Olaudio Vicente Winter re,� ß dê Maria Parreira no Country Club lopal. malS que acelt-açao passgelra. : '

de Pedro Bissoni' e de e Irmgard Bartel Soares 'Outros termos foram tambem propóstos, mas ti·
Paula Rec�. . . Ele, brasileiro, solteiro, Ela, brasileira, solteira, '

veram duração, efemel"a. Entre nóe, aceito o ter·
"

,
E;la, �raI!!IleIra, solteJra, ifuncionário público, natu. professora, natural de

EditA I
mo FOLCLORE, e a area dos seus estudos não

doméstica; natural. d.e. Ja- ral de Jaraguá do Sul, Jaraguá
do Sul, domici· ora ança tem sido óutras, no concenso geral do, que a as.;

raguá. do Sul, dom�Clhada domicil,iado e residoente
liada, e residente em Säo . sinalada acima. Os estudos etnográficos sempre

d t 1- Francisco do Sul, Deste moderna obra de Matemática' ,tiveram por obJ'etivo a descrl'pa-o da cultura doe. res}.. en 8 e':ß . lap�cu· em Rua Blumenau, nesta E
.

Y

slnho, ne�te dlstrlt.o, fllha cidade, filho de Pedro
atado, ,filha de Celeste: Num trabalhQ metiOli. hom"em ainda em est.a�o. de primitividade,. e 08,

doe Sev�rIDo Pedrl e de Winter e de Eleonora Ropels,to e de Amabile
loso, aliado ao conheci etnógrafo!!, setnpre dm�Iram as 8uas p�sqUlsas pa·Anna Fischer. Junkes Winter. S�inghen RQpel,ato. mevto profundo e total ra ,0 terreno da cultura do nosso a�l1)rlg�ne.

. Elà, bral!lihHra, solteira, Editaln. 6.696 de 12-6-68 da matéria e à' prática Por pua ves os folclo.r6�ogos p.8triCl08 nao se têm
Edital n.O 6.686: de 6j6/.68 doméstica, natq,ral de Ja- Rudi Krüger e efetiva de longos an08 afàstados no campo oa8 pesqUIsas da cultura. po-

raguá do Sul, do�icilia. Irene Atanazio da CoStta de experiência nas sala8 pul�r da cultu,ra vulgar em todas as suas manIfes-
da e residente em Rua de aulas do ensino se- taçoes.
Joinville, fiesta

.

cidade; Ele: br.asil�iro, soltlei'rdo, cundário, dois conheci·
Ele, brasUeiro;solteiro, filha de Alfonso .:Bartel marCInelro, natura e dos mestres, Benedito ' '

.('

'operário. natural de Co- e de Teresa Kupas Bar. Guaramirim,nesiteEstado, Oástrucci (doutor em �.·.••..·.��.·..•..·.M••
•
••
•
..�.�·...•..•..�\' .....�.i..".·..,:,:��, ...... �.. .i� .......�

rupá, neRte Estado, d�mi· tel.
domiciliado e residente Matemática e Professor f�:,

,

'

, ,{A'','t e'n" a- 'o
"

' .�.ciliado e, residente em sm Ru� 29 de Outubro, Catedrático !la F.F.O.L. g y BRua Joinville, nesta cida- Editsl 11.0 6.691 d� 11/6/68 nttllta cidàde" fHhQ de da IUniversidade de São J::' <::. A'9 r 1- c u I' t o" r" ::1de" filho de 'Erich Schulz Walter Krüger e de Rosa Pl) AI'd' Bó I �José Candido e Bauer Krügtlr. '\ au o e Cl es sco o . .

,e de Atida Schulz. Veronl'ca' CorreA.. E b (licenciado em Matemá- l(: �:Ela, brasileira, soHeira,
EI b '1·

. It" . ind�:tri��:�'I,ei��t���\ei�� ties, Professor efetivo ::: 'Resolva, de uma, vez o problema da "mec�niza,ção! ••:••ihdústriária, natural de
'

e, raSI elro, so ' elro, por concurso nO Magis
Itoupava, n�ste Estado, operário, natuTal de Ja Jaraguá do. ,�uJ ol.:mi.-; té,in Secundário e Nor- f�:: A solução es,tá no: �::ldomiciliada e residente raguá do Sul, domtciJia- liada � fb&:llUcui.l' à l\.U" mal Oficial do Estado de f Jem Rua: Mal. Deo,dorQ, do e reside,nte no' I.,forro f�liho B(d'8ncS�' nfestadcidade, São Paulo) nos 'apresen- f.:) ,MICROTRATOR AGRISA-BUNGARTZ

=.1nesta cidade, filha de da Boa Vista, neste dis- I a e leg rie o Ata" tam a moderna 'obra I'n-, (O
'

.
.

di' t d : pequeno, ·glgant,e) , :Oonrado Riegel Junior e trito, filho', de Arnoldo nazlO a "os a '8 e titulada: "Curso moder'no
• • '

de Irma Riegel.
. Candido e de Maria Mar· Delina Ribeiro da Coata. de Matemática", cujo l� Não espere mais _

"

' ,.:ßgarida Rosa.
'

Edital n. 6:697 de 12-6-68 volume 30 acaba dé vir g , BEdital n.o 6687 de 7/6/6� Ela, brasi'leira, solteira, ia lume 8tr�ves da . Edi- � Aproveite o plano ,de financiamento super =JEmilio Buzzi e
doméstica, nlatutal de Ja": Alboanl�nJ1ne�hSetrebl'non e tôda F.T.D. S.A. filcililado pelo Banco do Brasil. :
raguá do Su , domiciliada CA Como n09 volumes

�
Ass i S I ê n c i a lécnicll permanenle por :1''Anita Maria :Btugoago e residente no Morro da Ele, brasileiro. solteiro, 10 e 20, os autores de, mecânicos tspeciaHsados. '

, �Ele, brasileiro, 80lteir(), Boa Vista, néste distrito, operário,onatural de Ro· senvolvem, neste presen· •

motori8ta, natural de Rio filha de Sebastiana Cor- deio, neste Estado, domi te livro, com simplicid.a- f� ..- ' .,Procure o seu v�ndedor aulorizado �t
do Sul, neste ESlado, de- rêa.. ciliado ,e residente em de, clareza e precisão, Q8 [= na praça de J a r ag u á do" Sul, com o Sr. B'miciliado ,e résidente em .' "

' Jaraguá Esquerdo, neste diversos assuntos cons �: Edmu d Lombard" �.Guaramirlm, neate Eeta- Edital n.· 6:692 de 11/6/68 distrito, filho de, Mário tantes de um mOderno a.:
'

n o

e'nfrente I� Pôsto Wolf. �.do, filho de Angelo Buz- Vigando Lindemann e Negherbon:""_e de Maria programa' de Matemática
c n l_w " :�o�r � v ,� 'r •......;,�i e Ide Aurélia ....Buzzi. Evalina Hornburg Negherbon. pa'ra o ensino da 312, série .

,

Bla, brâsil,eira, solteira,' Ele, brasileiro, solteiro.' 'Ela, prasileira, soltéira, ginasial.',' ,

industriári.., natural de Ihvrador, natural de Ja irtdústri.ária, natural. d.e' .

Na parte algébrica, .#=r::=::=-:::::__=======--=::: == L_�Jaraguá do SüI" domici· ragu�do Sul domiei1ia� Jaragua do Sul, dOIÇlCl- o lIvro contém numero:, H" ,I 1,
liada e residente em Vila do e residente em Rio d'a liads e residente em Ja- sos exercícios graduados ii DR.

I

WALDEMIRO- ,MAZUREGHEN IINOVII, 'néste distrito, filha Luz n8ste distrito filho :raguá Esquerdo, (-neste para que o aluno possa ad· n J ' lide Eljas Brugnago e de de Bertoldo Lind�m8Dri di�trito,. filha de Benja. quirir, através d� p�ática, I' CL N ICA �É:DICA - CIRURGIA GERÁL iiOarolina Rosa Brugnago. e de Hilda Hornburg Lin, mm �telD � de Tereza o desembaraço JUdlspen- ii ' H
demann. '> J' Mart�m StelO. sáyel nos cálculos algé· H I II�dital n�Q 6.688 de 11:/6/68 Ela, brasileira, solteira, E' para que �hegue ao co- brlCJOÓ t á d ,ii ( II

Alvaro HanemanQ e' doméstica, n_atu.ral de Ja· nhe'clIIiento de todos mandei G
�' �8:n o part� e ii ULTRA' SOM li.

Edl� Dräger raguá do S1;1I, domiciliada passar 0 presente edital que e��,� rIa, lOSt, temas, II ONDAS OURTAS ...l ii
e residente em Rio da' se�á public'-adô pela imprensa fem .. rat �xPosloS à

c�m li R. ULTRA,VIOLETA fi,
, Ele, brasileiro, solteiro, L t d' 'tr't f'lh ' requen es ape os 10 'I

'

.
'

'

. � . A IIl d' 't 1 d J uz, nes e 1S.1 Q, 1 a e em cartóriO onde sera . - -
,

t, d' ,I Rua PreSidente Epltacro Pessoa 704 liavra or, na ura e ara· d'e Leopoldo �or,nbur,g e a:tixaao duran, te 15 dias. Se tUlçao, sao, con u o, a-o li
'

_'__._' ,_1
'

__

nguá do Sul, domiciliado e de Tecla Hoffmann Horn' I 'b d, I
.

_ prese�tados. numa �e �=-__.....__ . ...---- _---.-...--...-----d'
residente em Jaraguá.84, "

,
a g�e� sou er

-
e a gum, Im quenCIa lógICa essenCIal

neste distrito, filho de burg. ,�edlm�n�o acuse.,.o para 05 à boa formação dos es-
Gustavo Hanemann e de Edital n. '6.693 deli-6-68 !Ö��1al�ÜÜJERGRUBBA tudantes.

. . �')���
...

Ignes 0ldenburg Hane, '. '

.. , O espeCIal CUIdado '

,

,,) . '

mann., AntOnIO �raz Fagundes Ollclal dispensado pela, Editôra' Dr. ReiDoldo lIupapaEla, brasi.l.eira, �olteira, -

e NatIà Komohl F.T.D. RA. na

apresenta"!,
'

doméstica, natural de Ja· Ele, brasileiro, solteiro, ção desta,obra destinada � ADVOGA,DO �
raguá do Sul, dom'iciliada operáfio, natural de Gua- O Anuncio é a I

ao ensino moderno da
' � , �. �

e residente em Ribei:-ão ramirim, ne�te\ Estado, \ ; '. Matemática; complemen
Grande da Luz, neste dis· domiciliado e residente .Nlma ci? Ne�oelO, ta o grande conjunto de Escril,orio ao lado da Prefeitura
trito, filha de Guilherme em Rua Proco'pio Gomes, anuncie neste

I
fatôres que colaboraram

I JARAGUÃ DO SUL'Dräger e de Berta Her- nesta. cidade, filho de Semanário '

�a quaJillaee que a' m�lS-
chen Dräger. Braz Francisco Fagundes ma encerrá.! 1!��I""'tIIJtii'''J

Agência de
Homenageia
Paranaense

�re:: Distribuido _pIla Comissão Catarinens
. �8 folclora .,

FOLK - LORE

'IVo' Schulz e "

Lori Riegel
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BABADO, día 15-6 1968
)

Página,3,aORREIO DÓ, POVO

�li8to, de Seguranç,a' Edilql de Praça �

A:V I S�o'1' Uso obrigatório Ö Doutor Lauro 'Pereira Oliveira, Juiz; de Direito'
"

,

'

Além do, extlntor .de da me1sma data. o trans da C?marca �e, J\araguà �9, Su.l; êstapô de Sifnta' A <Chefia da Circunscrição Regional do IBRA
incêndio e do sinalizador porte

:

d� escolares que Catarina, Brasl], na form� ,da Lei! ��c., .' _.'

"

" na Capital do Estado, comuniea' aos' Senhores prol.
luminoso, e cuja obriga- não es�eJam assentados e Faz saber � todos os que o .pres�nfe ,e(htal de

prietápps,,.de ímõsels -rurais dia município de 'Jar��
, toriedade é válid'a a prote�ldos. pelos mes-. praça, 70m o �razo de. i�ez, .(�O) dl�s virem.0li dele guá do Sul, que vieram, a ingressar com requerI'partir de [ulho.. também mos, dísposítívos., ! conh�clment,o t,lverem � mleres.sat po&sa,�q�e:hao/d.�, men,to 8,olicitandO ao Instituto �ra�il�it'o de Reform
ps c�ntos. �e: aegurança A partir tíe 1'0 dê janeiro

ser errematedos, pot-:;: quem meis der
..e.maior lance: Agrária..,... IBRA, isenção do pagamento d� IlI_lpôstserão exlgidos nos veí- d 1970' h'

'

íeu- ofere�er, em fre�le a;o p,orlas. do Edlfl�lo do ,forum, Territorial Rural com', babe no § 1.0 do -artIgo 2i,
I e, f �en um v� u

no dill, fLde:lulno 'pr.OXIIDO vindouro, as 1)0 horas, o . . _ _, '" ' i

�uA��im é que flcam
10 dos aCl�a �enCIona� .eutömovel de , OSCAR e MANQE.L W�R��I?, pe- da C.onstIt�IQaO Federal, deverao, ate 20 de Junllo,

,obrigatórios a Inetalação do� será, licenCIado, lOI,el!1 nhorado nos autos da Ação Executiva Que lfie move pr6x.lmo,- v.�douro, �,presantar �qu�le. ór;gão em

'e uso dos cintos de se-
a mS't!ilação des réfeu· WALDBMIRO CORREA, abaixo descnmtnedo.c-, Flortanõpolís, a ssguínte doeumentaçäo:

gurança nos automõveís,
dos Cl�toS. .

1� ,� U�' .AUT(j)MOV�L. ,_ c$fi ;a� seguintes 1) Campro!,ação da dim�nsão d� i�ógel (Certrdã'o
camtonetas. caminhões Os cintos de s��.uran· caractertsttcas:'..... marcaCADILAK, móror n. 486210352, da esoettura ou regtstro, pübliea forma, eto.)
veículos de ,transpôrt� ,'ça, deverãq s41r: 'lnstála· 4 porres, categoria pa,rticular,: côf verde ézulado bege, 2) Declaração 'do ,propr'ietáriÇl,�' 'à�sslna'd'à

'.

por �
coletivo .Iuterestedual e dos em número corres- ano de F'abri�ação 1948,' sem pl�ca,,' lotação parà �, te_stemun��s, com, firma, r\ec9nhecida, de q\1e
intermunicipal e veículos pondente as .de passa- pessoas, avallado em NCr$ 1.500,00.- ,

nao pOSSUI outro Imóvel. . "

de teanspoetes de eseo- geIr�s &ssentad.os, do Assim serão 'OS referidos bens arrematedos, por O não encaminhamento da referida dOOUDl�Il-
lares, qualquer que, seja

veiculo, inelu,s,lve do 'quem mals der e maior lance ofere!=er, aCim,'
a d� preço

I taeão im,portará em que Q pe,dido de iae,pção ,seja
sua categoria. -,

condutor. da avaliação. E, para que (chegue ao conhectmenro considerado improcedente por ausênciá di compro-
,

'A' partir de II) de ja·
"

.ToClos os modéloâ de d� Iodos. foi 'passado o presente edlral, que será vação lega.l�, r .

"

'

'"

r:
"

neiro de 1969, nenhum eínto de segurança qe-' afixado no lugar de costume, as porras do Forum e '

O' t d d
-

di
..

à Puf Uurá
veículo- para trausporte verão ser' submetidos à públicado no jornal local "Correio do Povoh.- Dado M' ..

.8 �n:rel88 os, �gerSolse �rlg:r -o 08 !�cla'
de escolares poderá cir, aproval>ãô prAvia do e passado nesta cidade de laraguá do SQl, aos trinfa U�IClP� e ara",g� o � on e era ' '.

,-' ' ' "Y,. r, "d' d
A d' .

d
'

d '1' t reclmen.os neCeR8arIOs.
cular sem a 1D8talaçâo Grupo Executivo da In- las o mes e maio ° ano e, mI novec�n!.os e

" �, .' ".
'

,destes dispositivos dá dústria Mecântba, ,do, s,essen'4 e O'ito.- EU, Amadeu t1ahfud, Es:mvao, o : '

Florlan6pohs, '23, de MaIO de 19�8.
'segurança, 'bem como Ministéri,o da 'Indústra e: subscrevi.;-." " '". _.' . . . QRIVAtcpRAZERES, Chefe CR 5/Z�3
fica proibido, a partir Comércio, \ (a) Lauro Pereira O'!v�Jra" JUIZ de DJrello, . ",I, �,

'

,

. Certldao ' \

Certifico que a presente cópia, coófere com o ����--""(II--------""'�or.lginal; dou ,lé.' " Enxêrto
" Jaraguá' do Sul, áO! maio I 1968 Cure' Ie11S malet e poupe .eu'

e', Leg'ai" o E5crivão 'bom dia;lheiro 'COIDpNRIIIO .a
_Edilal de'Praça

'I-
"

, FARMACIA NOVA BRASILIA - A CAma-
O Dou:or Lauro Pereira Oliveira, Juiz de DIrei, ,

'

'

,',

'

ra, Fe!leral apJ:ovoo por
lO 'da ComiHca de Jaraguá do Su'I, Estado de 'Santll

A't
("
- "/de BOIIITO • ,"OBst unãrlilnid.l\de, a r,edaçãoCalarina, Brasil, na forma' da Lei, BTC .

....:. e'nçao
' ,

, r' I d
.. Õ

t "u'
I Faz saber ,a lodo� os que o presenle edital 'de

.

,
" a que dispõe de maiorlortimen- In,!, � PrOle o q e au-

, '

, .
, to na lpr. 'e'oferece � .rti- torlza, O transplante, de

, praça, com o prázo de deiz (W) dias virem ou d'ele

J
' '.,

gos,á 'preç� vantaj0s06', órgãos, de cadáveres. O
conhecimenlu ii verein e inie�t:�sar vós�a, que hão de

,
a'ra,gu a,.'ense, ,�r, " projeto fói elaborado pe

ser ar,rematados, 'por quem mais der e maior lance" ,AV. Geluho Vargas la e'quipe mé,ãicó-eirur':'
oferecer, em frenle às porIas, do Edifício do Forum, V C h AS· I'

.

d Uh ','

't I 'd, ocê' on ece a cão oCla ���� g,l�a� ,o f""'.�,P'I- a '.
as

no dia 4 de Julho próximo vindouro, às 10 hÓ'ras� os '

, ,
" '. ,','

' Olnrleas' de SAo' Paulo.
bens penhorados de OSVALDO ROCHA, na ,Ação '

) � de ,Jal"aguá do Sur?,
' "

.,_',""�: eÓl :8uà,'großode párte'. ,

Executiva 'q:i3e lhe,móve a firma S.A. WHITE MAR- :É um,a instituiQãf beóef�9ieqte, fundaq,a a 15 .

,

, , '. ' -------

TINS� abaixo descriminados:-,
"

.,', de novembro de 1964\ ,

'" ����� ,

deira,1'�oml ��ci�sL!!A!'u��R��pd:Cli�::baopU:r�I:,:::'�n� le:_ Você' 8a�i,:, que, a' AÇÃO sb�I�t �t'ende '

'

Y�n.�..-·�� "

'yce'n'�d'e'
'

..... ' s' e"
;

,t;; i20 famHlas sem recursos, ,e rlgOrOltalQ,ente ,,- ,�

(' ),' , , '< '
,avaliad'� em NCr.$150}OOi "'�,,, ,o; 'G', cádàlltra(Jas'? '., "

"

,.-
• "

,

� ferreno�"i" :!Ulltos . ç,o� , ':,' '.
'

r ,23) -UMiMO:r.OR,ELÉTRICO, com asseguin- �o�" V ê' -'b'" 'r, 'AJÇ'Ã'O" S'O'CI'A"L:' ".'t'
,I -, 15x46 c.ada" ,na iRua ,:�I'O Um ótimo terreno com

les cilracter,isli'cas: N ,3..�ãO, HP", t,; cÍ<�los 50f60; vOlls � ,�c sa I�, qu,� a. '

es a per- Branco � ,Jaragl:lá do Sul \
,- ,.

d' t' g'
,L

70 WEG feItamente orgaDlzada em' seu
,

traba.lho ".".,
" c!l8a, pOSSUID o pas a. em220 a i80, 'amp, 3,4,2. RPM 1.400 a :I: ' O,, ma:ca

atrayés d:e planejam'eDtor =pr'éVUUD,ente' 1 J"lôfoi'm,"açóes öês1a SitO à \ie��� F;�anclscoSerie 14, avaliado em NCr$100.00.- . :'
-

,�

estud'ada:s? )
r'edaça-'o. ",'L .,'. de, Pa.ula.�,.Tratar com o

Assim serão os referidos bjßS arrematados, ' tá L ld'

d . ,:i, "

"

"
'

'
�,

: ,proprle rlQ s'l:" �opo o
por quem mais der e maior lance o erecer acima o 30 Voe�,.sabla que.8 AÇ�,O S�CINL faz ����� Meyer.< ".,.1 .'

pfeço da avaliação. Bt para que chegue ao c,onh�. funCIOnar 08 segUintes 'cursos?: ' "�
\, ", l":- _,

' b

cimenlo de Iodos, foi passado o pr�senle edital, que Alfabetização oe adultos, corte, costura,
'
"

s'erá afixado no'lug�� �e 'ç�sfúme, às: p�rtas do F�- � bigiene do lar, horticultura, corte, de C8- !III ..... �
rum e publicado Q.o Jornal 10,cal "Corr�lo do Povo '. "

, belo" tricot, créeh�?
'

, . '

,

_}
,. ,- f I

Dado e passa<Jo n�s,a cidad,e de Jatagl;lá�, do Sul, aos 40 -- 'Vocl sabia ainda" que à finalidade dai N,e,g,ócio, ae,', "O"asi,ão, "'.,
'

trinta dias do mês'de'maio 40' aha de 'mi'!' novec�n�os, ""j "I' AÇÃÜ SOCIAL, não é 8pena�) dar I

masl .<1" "

, ,_ ," .,,' , •

,..,
,;

"

� sessent!! e q!lo.� Eu, Ama�eu Ma��ud; §�crJvaol r.ectlp"e,-ra�r?" ' ""," _

,"

' I VE:NDE ... S'E "-

b subscreví.-' ,!
." •

," ",'
- _ .,

•

'," I "
,

, • \ ,;'
,

O J d D'
, 5"')�' se você' sabia. tudo isto .. entãQ já cOJllPpe.,.'

'

S t· '/8 b y

(a) Lauro Perej,ra, Iiveira, uiz .e ,!r�llo ' li, eiú:iéUr'qüe' a AÇÄO SOCIAL ,precisa' da
1 -. Ol'\"e elfa c ocas

,
' Certidão I"

1 - 'Geladeira c[-3 portas' ,

" Certifico que,6' preseqte 'copia, confér,e ,com � sua 8jU�� p�ra promover o próximo.
.

j

1 _ BaJcão vitrine
i '_

original;' dou fé,-::-,', ',', Of�r�ça: àqu110' que lhe sobrà. ,"
,:,

,�.", i, '

:' , Jaragua do" Sól, 30/ maio I 1968.- Teinos 'necessidade' de �'óbpas; ,sapâto's, 2 '-, prateleIras i,>
I O Es�rivão ." I brinquedos :usados, éontribui�'ãb\ m e'tis'a'l, 7 --;-Mesas de formica
" .'

ou an u all, etc., 28 - Cadeiras esto:faöas
;'1, �,Est,Ufa 'n)/pasteis ,. ",�,.. Mandár�m<i8 noss8 eq�ipe _' t:ecolh,er os t'../ �

-donativós:" .',
. "�'I '" ",I. '- ,)J�oTi!l"çgi>in_hb8··. l,

"JáragUá ,não pod� F:alhar" e l�plbr�.se,
'

'f p'(a ióoxiq,iivei, é' outros' per�enc:es.' ,

J"r�gu_l)ens,e A\J..e' é',�anqo que ,se li,ecabe. ( , , !':Vratat. i.Com Antônio Mahfud", '

I, 'A g r a d e cird'o EI / ,,I,, ' ,
I Av;'Getrilio Vargas,. 73'

,7 i-A 'DIRETO�IA ,\'� ': ,: � '\' ,',i ,'"

..------------------�....._----...

I '1 ?

'.

.
,

f==-===�- �:::===, ') '" ---�--;;o----:::==t=�IVende-se
II. '

'Dr 'Jörn 'Sàeltet' .', ·Ilt terreno silo 'na Rua CeI.

II
",'

',II Proc6pio Gomes ao lado

II QRURGIÄO-DENTISTA "

da Textil ,Cyru's S.�.
o oi �•• oi Q oi Q.t �, oi g o::,oII ,; II com as Dimepsões 16x66, f iJII·: •••e. � , (nformações nesta redação. f� '''f'ra matar odeseio: , �

�
.'
"

.. ,

I H Só um bom queijo!
'. ,.

�
li

','
l'

'_'./ " U" 11--eo-rr-ei-o-d-à-'-P-o-v-o-'l� 9ueilo marcaI "CÖR�PA" �
II Avenida'Gelúlio V�rgas, 198 - jar�guá do ��I � 'Santa Catarina II um Jornal a g EI' O m,,elhor(', que,' ,ha. "., , �:II; \

� , I" ',' Serviço do Povo g iJ\t: I
•

=='==-====dJ -_--- _..e:;....····.:J··.··.··�:····.. ·.·���.. ··· ..·,cc:.··.. ·..�:···.·-a:·.···�,.:····.··.·�:'·.·····.·';o�====--==�====�c===-.....-�======-�==�::�·��= ---�- -
,. , \

, \

\
".J' ,. { .

, �

�
", OS CANDIDATOSPODERÃ0APRESEN,;'

TAR-SE \pA,RA" �tSTES À JFABRICA 'À

ESTRA,DA NQVA. 's/no.

,

'I \: \
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B · QUE· VAI. PELO UBIS
tampanha pró inslalatão de retransmissora do [anal 4

De preços baixos em Irmãos Emmendoerler
ElétrodomésllcosMaior Prazo! Menor Preço! Menos
Jurosl

Verlllquel Compare!

Comércio Interestadual

(

TV-Iguaçu
,

'

L. "
'

Ficou acertado que, após a instalaçlLo definitiva da
retransmissora da cidade de Joinville, cujo trabalho deverá MAQUINA-LAVAR ROUPA NINA à vista
ser concluído âté o fim do sorrente mês de junho looal para apenas NCr$ '245,00 ou NCr$ 18,00 mensaisa coloceçäo do Canal 4. Pelo que se pode depre!"nder, sem
levantamento técnico, o Iugar.maís indicado' será Juntamente SI entrada sempre iguais. grátis 6 caixas
com a atuM antena do Canal 8, dependendo da eecepção, de sabão ALBA.

.

, Em estudos efefuados, coneluín-se que, a instalação de ' .'

de uma retransmissora que captasse o sInal diretamente de FOGÃO DAI\O COM :VISOR, à vista apenas
, Curitiba, é prãtteamente ímpossível, tendo em vista á imper- NCr0185,OO OU NCr012,90 mensais RI entra-feição da imagem- captada: Delta forma optaremos pela 'li' CI!'

retransmissAo de Joinville, da mesma forma como vêm da sempre' Iguais. Traga o velho como
acontecendo com'o canal 6, '

d
.

,

O plano de e.rrecad.ção de fundos - Tendo em vista parte e pagamento� I
o elevado preço do equipamento e mais a construção de LIQUIDIFICADOR NOVO ARNO. à vista Vimos de tornar público que, em face de de.uma casa 'forte de alvenaria e concreto, antena reforçada e NC'@6'S'00'tOOO"""I"demais apetrechos necessários, serlo precisos eêrea de apenas r'IjJJ .', . o�, ..

'.
mensais ,S entra- Iíberaçäo contida no Decreto n.s 62.158, de 19, de

NCdl •••.•• 20.000,00 (vinte mil ceuzeíros novos).' 'da sempre iguais. janeiro de 1968 no que concerne as Notas Fiscais
, A forma. de arrecadação dos fundos será a

seguin-I
. Interestaduais, esta Agência vem de comunicar"te; ,

'

.
ENOERADEIRA ARNO ESMALTADA, à quem Interessar possa, de que está autorizada Ga) - lerão procurados todos os possuídores de TV 8 •

t NC $1'6900 NC $1500fim de que colaborem oom a importância mínima de VIS, a apenas r , OU, r. , men- receber. as segundas vias das mesmas .

.

NOr' 30,00 (trinta cruzeiT{)s novos), pagãveis em atê 3 (três) sais. e] entrada sempre iguais. A fim de facilitar o trabalho de recebimento,prestações d� .10,00; . J. '

lFRI'GIDA RE MOD'ßLO � .

'd
devendo a A.M.E. dar quitação a todos oa que ete-

_
b) � DO ato da""Visita D propriet�ário de TV não paga- I,. r., , 6�, a. partir e .tuarem entrega de Notas, e Aß local vem de ado.ra absolutamente nada apenas 8ó'Sinara um compromisso de NCr$'3800 mensais sempre INuaIS, Traga o ,tar o seguinte critério de trabalho'

'

pagar a importancia citada, AP S CAPTAR EM SUA RBSI. ".
,

Õ .

I
•

.

'

Df:NCIA A IMAGBM DO CANAL 4; velho como parte de pagamento a) As Ilrtnas índustríata ou' eomeroíaís deve.
c) - r�cepcionada li imagem Berá feita a\cobrança na

I" d" f
"

" ,# • rão relacionar as netas fiscais em otteío ou me-forma deseJada pelo proprietá�io de TV.,' rmaos Emmen or er - Eletrodomestlcos 'morando' efetuando a entrega.Esta foi a única forma víãvel encontrada pela comíseão '. •

_.

do nosso clube para levar o empreendimento a botn têrmo. S·' B b) As entregas deverao ser Ieítas:
Sabemos perfeitamente que, a importância de NCr' 80,00 ervem em ' 1) para estabelecimentos índustriaís, em cada
(trinta cruzeiros novos) é pOSlív�l ser dispendida, principal- ,', dezna;

,

". "

.mente, se tivermos mats um canal para s�tonizar. Av. Marec",,' Deodoro 11.° !J57 - Fone 245
2) para estabelecimentos comercíais, por quinoDevemos tomar em conta; também, que a importância .

aolíeítada a cada, teleproprietário. corresponde .. eêrca de - BEM EN]i'RENTE A IGREJA MATRIZ - zena.
.' . .ao (trinta) carteiras de cigarros "Minister", ou a 30 entradas 'dA.RA.6lITA DO SUL _ §.C.

"

Oomuníca outrossim; de que a segunda vIa da
õe, cinema.

.

I
'

'nh i' táti" de ' relação de Notas fiscais será assinada e devolvi-Portanto, cone amamos os se oreB propr e 08 'Entrega Autom··a'tl-ca de d··· d
'

. te d .tTV a receberem com delicadeza 08'
.

n08SOS Companheiros,
'

.
',-' . . , a, serVID o como comprQvan e 8 en rega,.

ajudando a colocar em Jaraguá do Sul a imagem do CA-

L
'

d 'IS 15 dO, Jaraguä do Sul. junho de 1968
N.AL 4.

.
' ' ,

.

O"
.

'

I

Z'DR
.

_ íquigas 'e '. em ias Abilio dos Anjos Soares, Agente de Bstatístlca,
, A UNIÃO FAZ.A F RÇA. LEBREMO�NOS DO PRA �

. ,

"
(Jl

li
"

I
,

DE PODER SINT6NIZAR .MAIS UM lCANAL DB TV. Comprou!' Ganhou! Um Utillsslmo Brinde

P O Y O I-�CONVITE
- � A 'Associação de Pais e Professôres da

,

I
Escola Reunida "Professor Holando Marcelino

----------------�-----....;--------------------- Gonçalvea'' de Ilha da F'f g ue ir a, por sua
15 DB JU�HO DB 1968 - N.O 2.488

�'
Diretoria, vem convid.ar o povo em geral para

- a feeta de São João, que fará realizar no
, ' páteo da escola, nos dias 15 e 16 do oorrenta.

l

Fog,ueira! Fogueira!, Fogueira! � PROGR.&MA:
� Dia 15 - com início às 18,80 horas,� FESTA JUNINA. Haverá fogueira, Dança da
� Quadrilha, Casamento e BAILE CAIPIRA.
� E não faltará: quentão, batata assada, pínhãe, ,

I,,'
etc.

'

Dia 16 -- no päteo da Escola
às 8 horas - Culto Evangélico.

I às 9 horas - Missa em Ação de Graças.

� Após a missa, início da festa popular.

�
com divertim�ntos 'variados, churrasco, etc.

,
Pelo seu comparecimento, desdA já os

� melhore� agradecimentos da DIRETOR��.����������

CORREIO DO
lNO XLVlll JARAOOl DO SUL (SA.NTA CA.TARINA) SÁBADO"

faleceu na cidade de na localidade de Rio No
'Corupä, dle 19 de Maio voo rendo pcrticípado ali'
próximo passado. a vene- vamenJe na consrrução de
raoda Senhora Vva. igrejas, escolas, pontes e

NOVA YORK. A familia êle õ exigia, Sa'bam como Kathlle, lJma das irmãs. absolata imobilid'ade. À Emilie 'Wilhelmine Kas- estradas, bem cO,mo na
de'Josef Patrick Kenol'ldy. é m�m pai. John Kennedy perdeu o marido; Marquês cabeceira do irmão con- sner Kupas. figura de des consfrução do, Seminário.
Embaixador Americano em outra Ocasião, como de Hartinghton,' quatro valescente, Bob brincou taque no vizinho Municí- fundado sociedades de ati
na ,Grã-Bretanha 9 pai do 'se já presentisse a série meses depois do easal "acl;lO que nós sobrevi, pio. O seu sepultamenlo radore's e de recreacão.
Presidente e do Senador de- trágicos acontt.cimen- mento e 1l1m �ês depois veremos porque somos deu-se, naquela 'cidGje A Senhord Viúva, Emi ....
as�assinados. é vitima de tos rli�� .. : ·'AR .. im como da morte de J'o s e p h muitos. Somos mais que com acompanhamento de Iie' Wilhelmine Kassner
uma série da tragédita; �::: ��t·,

'

" i,JUlí!i'·. K e fi n e d y Júnior. Lord as .desgraças". A espõsa grande número de põren-' Knpas deix:i õ '5�gU:i1!�
que remontam a 1919 Em porq'le morreu meu irmão Hartinghton oaiu comba· do. Senador morto em les, vizinhos e conhecidos. próle:' ,Henrique, chSlldo'

, setembro àaquel& aDO veio Joe. se algo me acontecer tendo na frente francesa � o s Angeles; E t he 1 A eXlinta nasceu na-Rús- com Elia Heuchling. Almd.
à luz e 30., filho, . uma uo faturo meu irmão Bob

I
a 10 de .setembro de 1944- Kennedy, também �upor· sia, no dia 27 de QUIU' casada' com Guilherme

meI)ina, aquem se deu o Ilutará em meu lugar. e Em mal? de 1948 també-m tau pel'das famIliares. bro de 1881 e veio com Tr�pp. Leo.poldo, casado
Dome ds Rosemary. Anor- 8e Bo� morrer 8ucede�10 á K�thllen achou .? ,motte, Seus pais, George Skakel 10 imos. em companhia com Hulda Kohls. Clara,
mal desde o nascimento. Tedy . Durante a segunda um aCidente aereo na e espôsa pereceram eDi des pais e dO,is irmãos' casada com Leopoldo
hi mais de ,inte anos guerra mundial o, então França. A' família do um desastre aéreo a 24 para Blumenau Aos 22 Wall�r Anr .• Else, casada.
está internada uuma clini- Tenenta da Marinha John Presidente Kennedy tam' de setembro de 1966. O anos casou ......se com Hen- com Willy Schaldàg Ie �i,·ca de Wiscoosin. A 12 de Kennedy qualile morreu bém suportou a morte do I avião de turismo que rique Kupas Sênior, já fa 'I cardo. ca�ado com Alvine
agôsto de 1944, enquanto em ação. O tor�8deir,º filho Pa t r i c k Bouvier pilotava, erro.u a pista lecido há 38 anos. e há Braun. ,

.

co.mbatia' contra' os ale- que comandava fOI pratl- Kennedy. nascido\ prema· • se despedaçou,em Idaho. quasi 60 lInos viveu na Deixa ainda 14 nétos,
mães nos céus da Inglalerr. camen\e' despeda\çado �or turamente,> a 7 'de agôsto Em maio de 1967, oito. cidade de Corupá, pas 19 bi�nelos. 1 irmão,.foi abatido o Tenente da um o a ç a 'o r pe d e IrO de 1963, Sucumbiu por meS$S depois. a' espôsa Bando a ser consideradà Gusté!VO Kassner. coman
Marinha Jo�eph Kennedy japonês no Estreit? de insuficiência pulmonar. de George, Joan Patrícia uma das mais velhas mo do atualmente 75 anos.
,"o 'primogenito"� para BlacksU, a pouca dlst�n- Patrick e uma irmãzinha morreu intoxicada com radoras� do lugar então residente em Massarandu'
quem o 'embaixador cia da Ilha de Salmao. nascida mortil repousam um pedaço de carne em denominado ,de Hansa bll e uma cunhada. Vva.
acalentava o sonho de Kennedy e seus homens no cemitério Presidencial slla residencia de Green' Humboldt. Emma Kassner, com 88
q,ue um dia fôsse preei- conseguiram �he..�ar a u� de 'Ar linghton, junto, ao D9itch. Connecticut. Em companhia de seu ano.s moradora na Ilha da .

dente dos Estados Unidos. atol onde seIs ulªS malS pai assassinado. em Da1las, espôso e f,ilhos; 'dedicou-' Figue�ra. em Jaraguá do
Su a, m o r' ti . fêz ßIl!la tarde !oram salvos. pela a 22 de Dovembro de 1963. ;VENDE-SE ,-se em vida à 'lavoura, Sul. '

ambição se transferir para marmna norte amerlCap_8. O SenadOr Edward Ken- Um ótimQ terreno com
John Fitzgerald KeDned�. Kennedy \ m�8sa o_caslao nedy o mais' jovem dos 17 'mo r go s, na Tifa
'Foi ccupo uma inspiração, s o f r e U uJlla Iesao na irmãoi blofreu a 19 de

Pereira, 1 Klm. distante
o 'desejo de meu· pai calUDa vertebral que o junho..-de 1964 um grave do centro da cidade. R'ef',orestam'ento Porrecordava John, já ná molestou até a morte. acidente aéreo. Teddy teve Oemais informações .'. .

Casa Branca de que seu Tainbém nos anos' da uma Isérie de fraturas e
com o sr. Edmundo I

·

F·'·primogênito se dedica-se guerra. a tragédia se lesões,.(\lue o mantiveram Lombardi. ncentlvos . ISCaIS
,à vida pública. Desejava abateu sôbre o�'ro mem em repouse durante u� \.. .

.

não é a palavra correta, bro da familia, Kennedy: gran�e pbriodo, na malS

I' Ferrovia 'Fabrlca Pe�as de RIO (MERIO.) - Até o O total da área coberta
,

.

'�--'" B h PL' dia 22 de maio, foraiD p'eÍos' reflorestamentos a
..fj'
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fi S nU, '1\ �/ '" 1;:. h Catarina, unidade de ope- ção dos incentivos fiscais" va·se a 163.680.66 hecta-
8 'J ,'.

' .

'5 I 't�,' \ � 1 ràção déÍ Rê�ê/Ferrovii�ria 698 projetos, dos' quais res, comportan\lo a quan�
H (O··-.-urgião De'ntista) .. l �4: /

� ) reder,�I, esta fabricando já foram apreciados 550, tidada prevista de 380.

�
I, •

o\ �" :., /_" :l em suas o.ficinas peças de restando serem examina- 356,363 árvores"resultan-
CLíNICA - PRÓTESE � ClRURGIA BUCAL

�

�s.:-:,
_,.,

:J borracha para diversa& fi- dos 148. tes de iJilvestimentos no.

f·
�

=I nalidades e para loco.mo' Esses

projetos.abramgem.1mon tant e de NCR$
Ê Consu.lroriö: Rua Ângelo ,Piazera 86 (ao lado da. Ponte Velha) � livas diesel elétricas, se- .os Estados de São Paulo. 149,972.456,22.
: : gundo comunicação do Paraná. Minas ,perais, \". .

� ,Manhã - das 8 às 12 ß seu eogenheiro, Reoald Rio Grande do Sul. San- A médIa�lobal d? �us-
"

H O R Á R ,10: Tarde.- das 14 às 18 ',3 Bors'aló" lIQ VII Semináro ta Catarina, Goiás, .Cea:' to d?� trabalhos slvlcul·
•

' , -,
'

.

B de Mecân:ca' promovido rá� Espírito Santo, Estado, turalS é de NCR$ 916,008
.

..ASAGUÁ DO SUL, 3 p�la emprêsa eil!
. co.nvê- dI? J:liO. � Guanabara e por hectares. A de NCR$g

c.•••..:" c;.•••••."'.,....:.:.··.•�··.··.··•• �� �··:···.:.l:·,.··.. ·.·,...:·.··.··,.··t 'O 010 com o Senal. DistrIto Federal. ·0,93, por áry·ore.e··ft••••••·�:'·..·.··,.·,��� �
. ;

,
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Episódios' ,de Dor
I

'

UUB. 'fDlilie Wilhellime Killner Kupas

\ "

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


