
DOURES FALSOS
MONTEVIDÉU, 11- A

INTERPOr.. do Uruguai
está investigando para ."
desbaratar uma quadrilha
reaponsável pelo derrame
de dólares Ialsos . em
território uruguaio" no

Brasil e, ns Argentina•

...,--..,..-,-----------------...,-------------------,-1 As investigações come-

Diretor: Impresso na: çaram com a prisão do

Soc/eJ.Je Grallca ÂyenlJa LtJa. brasileiro Antônio Silvei
ra Vieira, acusado de
gastar dölares falsos
numa, 'casa comercial
de Montevidéu.
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Orgão' de maior p�netração rio. interior do nordeste catarinense
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r
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Ârtur Müller
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BUGBNIO, VITOR SCHMÖCKBI,. r,

I

N.O 2.489JARAGuA DO SUL (Santa' Oatarina) Sábado, 22 de Junho de 1�68

o Oolégio da Divina mente; as colegas que campanha em pró) dós 1!. Princesa - Yvonne
Prövidência organizou estão às portas com' as estudantes de nossa eí- Alíce ôchmõckel, Iílha
uma festividade especial suastcrmatueaa. Um belo dade que tanto bem q'!!- de Eugênio Vítor e Bru
de comemoração ao in- exemplo de cooperação .remos, foi o seguinte: 1.0 nlnhtlde Mahnke Sehmõ
verno que nos visita com que s6 um momento de lugar - RBi'nha da Festa ekel; 2a. Princesa: Bvaní
relativa Irequêncla, dan inspiração soube ditar às Junina, a Srta. Rosane ri-> Rubíní, filha de (lons
do margem a que as Ies- irmãs do Colégio e que 'I'ereztnha Yanke, do- 4,0 tantíno e Maria Rubini;
tividades juninas sejam foi exemplarmente exe- ano ginasial, com 4.882 la. Dama,:'_ Lenír Mais,
ruidamente comemora - cutado pelas alunas. Não votos' -

'

a ta." Princesa filha de Rosalvo. Irioeu
das em nossa cidade. faltou a. Associação de

I
a 38

..
anista

g.
ínastal - Maia e Amândia Tavares

Assim é que; a dir�ção Pais e Mestres.. Yvonne Alice Schmõckel Maia e 28. Dama _ Ro-
do Colégio da Divina Foi 'algo de muito bo- com 4.153 votos. '

selí Vicente, filha de Raul
Providência, resolveu nito verem-sé as mení- O 3.0 lugar coube a \(.icente e Emília Vicente,
patrocinar uma jenuina nas, diríamos, a se movi- 2a. Princesa, do 2 o ano

festa eaípíra. para !mga- mentarem na cidade para gtnasíal - Srta. Evanira Uma festa que marcou

riar tundes em beneficio promover suas canulda- .t:tubini com 1 332 VOt08,� época em nossa cidade.
da formatura do 4.° ano turas, propiciando recur A primeira .dama coube Parabans a08 organiza
Ginasial e do 3,0 ano do so de formatura para as a aluna Marlt Rode com dores da festa e às par
Curso Normal. As irmã- suas colégas. ,

1.045 votos, .a 2a.. dama tfcipantes do, concurso
zínhas, como não podia Ao notíeíarmoa o grato à aluna Lemr Mala com

I'
.

, 0Fix;;'i de ser, lavraram I acontecimento, ficamos 856 -votos e á 3a. Dama, Parabens às vencedoras

o maís autêntico 8uce880, autoríaados a agradecer a: aluna Roselí Vicente do concurso, que tanto

ao organizarem tais les- a todos aqueles que de com 660 votos, cabendo ��m fizeram em beneíí- II'-l�"""""'-iõo"�"""'----_--"",, -___'

tejos, poís, arregímenteu. maneíra direta ou indire- os lugares aos. 4. ã. 2. e CIO de suas colegas.
toda uma coletividade, ta ajudaram nb consagra- 1. ancs gin.sials e 2. e O resultado bruto foi ....����;�I-__....:.. _

principalmente as alunas ção das festividades, se- 1. 1. anos, do· Curso Nor- da ordem de Ncr$1.600 00
candidatas que se des- jam os promotores das mal. '

d� .
;

1 b
dobraram em atividades candidatas, sejam a im- As eclocedas 'sãO' as..:� cujo tota cou e

p81'!! arrecadar o maior prensa falada e esorita seguintes: Rainha da Fes- ner$ 400,00 para o 4. 8,00
número, de 'votos para as que tantcoolaboearem no ta Junina - Rosane Te. g,nasial e Ncr$1.200,00
sues candidaturas, bene-t brilhantismo da festa. rezinha Yank.e filh'a -de p.fr. o 3. ano do Curso
ficiando, ooasequente-! O resultado da grande Rolando -e Dllva YaBke; l'frmal. ...
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PASTOR KARL GEHRING .. ALFRED,O SCHULZE
, 5a .. feira última deu se banquete no Clube Atléli" ,

_

á despedida do Rev. Pastor co Baependi, com a com- A cidade foi abalada Blumenau. cop} Ida Bau-
.K a r I Gehring' e de sua parência de. verdadeira na última segunda feira er, que haveria de acom·

espôsa, Senhora Margare- coletividade, ' fazendo-�e com. a notícia de que panhsr a vida· de seu

t.he Gehring. L6go· após ouvir diversos oradores, teria falecido. o l'ndustri- espôso em todos os mo .. \o c o n f I i t o mundial, o saudando o Rev. PaSiOi aI Alfredo Schulze. Horaa mentos de sua vida e que.
distinto - casál, resolveu·se e SUl! espôsa, peJn como depois, as noticias con" h á p o u' c o s a 'D os.
pela Ämérica Latina e, recendo encômi,os' à sua firmavam o triste evento, completava às sua s

mais, precisamente, pelo pr�sença entre o povo de cobrindo de luto o Vale bÔaas de prata,'cercados
Brasil.. Jaraguá do Sul:'· do Itapocú, ond,., desde de parentes e amigos em

Sofridos pela, guerra, Jaragná do Sul muito
Junho de 1944 sa fixara ruii1ós�s comemora?õ.es.

que os castigou impiedo teve a' lucrar com a pre- c0ID;0 seu. permaneIlte Infelizmente, o DIVIDO

�amente vieram à cidade sença do Rev: Pastor Karl habItante, aJudando com Mestre quiz 'chamar pa·
de Gua;apuava, no Estado Q se� esforço, o desen� ra Sí o �stimado cidadão

'do Paràna', on.de travaram,
Gehring, cuidando como

VOlVI,mento de nossa ter- Alfredo Schulze, deixan, ,poucos o rebanho evangé f d IPela primeira vez
-

com a Iico luterano desta região,
ra, azen o com. qu� .

e a do viúva Dana Ida Bau-
..

realidade brasileira. fazendo com que as rela-
se tornasse mais pUJante er Schulze e o filho Car, .

:ilis tarde, transferiram- ções entre· as demais reli,
e próspera. los Alberto Schulze, com

�e para Jàraguá -do Sul. giões se ftzessem de m6- Oomo dissemos, lógo a idade de 21 ano�, alêm
O rev. Pastor Karl Gehring do a trazer uma perfeita- às primeiras horas da de duas irmãs e demais

e sua digna espôsa.' Dona mente harmonia 'entre os manhã circulavam noU. parentes.
M a r g a r e t h e Gehring, habitantes desta cidade. cias de que Alfredo Schul. O seu des�p�recimén -,
lIchavam·se e'n t r e fi 6 s U� exemplo magnífico, ze havia falecido. Depois, to dai�ou imensa lacuna
durante 1� �nos, marc�n,do

I que merece ser distingui veio 8 confirmação. De na SOCIedade local, O seu

o calend�rJo a efe:n�rJde do neste momento, para fáto, Alfredo Schulze que Sepultamento de �eu .cor
��6m8 o dia 23 de abril de

ser imitado pelos que se saíra com apare.nte SH.(l po, teve a co�parencla de

I.
,

. ,I seguirem, buscando o en- de de Jaraguá do Sul parentes, ,amigos e co-

O Rev. Pastor, por mo- tendimento dos homens de em busca de uma recuo nhecidos. O seu s,epulta
tivos de saúde teria que bôa, vontade. peração, tivera .eUl mtio me�to de� �e no Cemi-
transferir.se para localida

"

da viagem e, diríamos, térlo MumcI'psl de. Jara
de mais condizente com o rio' princípio do regresso, guá do Sul, no dia 18,
seu bem estar. E, aconte- a repetição da incidiosa com grande ,:,companha-
ceu o mais, in�sp'erado. Campanha de Educação, moléstia, pondo fim à !Dento! manIfestando-se
Teria que mudar· se para Clvlca sua existência profícua, ll!0!uslve a Câmara Mu-

localidades que correspon- O hasteamento da numa cidade distante Ga Dlclpal de v-ereadotes. :.-----------------,

deria com o clima de' sua Bandeira e o canto terra que . tanto amou.

'velha ,Pátria., doHinoNacionalsão Depois de ingenteslutas I��m��
A sua designação recaiu obrigatórios, uma vez pel�tt auas sobrevivên- � i

para a cidade, riogran- , por seiDana, em todos' cia, veio a falecer na cidade i V I V A . A GEN TE! ',. 'idense de Canéla,locaJida- 'os estabelecimentos paranaense de Manda- i
.

Ide próxima onde estudam de qualquer gr6u de ' guari, no vizinho Estado

S d
�

, A maior explosão musical
.

de Santa
,

seus filhos, alguns' deles ensino, públicos ou do Pai'aná, ás 4 horas
, err'a Dr

� Catarina.
nascidos em Jaraguá do particulares. da madrugada de 17 de i
Sul, buscando o mesmo Junho de 1968: I Movimento de âmbito" internacional, �
caminho abraçado pelo Alfredo Schulze nas

Precisa-se de um � agora tambem em, Jaraguá do Sul. 40 iEseu pai:-

'-I
ceu em Blumenau, no dia competente i jovens oom nôvo ritmo e entusiázmo, esta-

IPara assinalar, a sua O Anuncio é a 7 de Julho de 1912, filho Tratar' ,i rão' convosco, dia 23 dêste mês no
despedida, aliás sentida

,Alma, do., Negoc'1'0 de Alberto'·, SChu,l.ze e 'R na Jorge Czer- � 8 Z- C:. t R'
,

20 h
em toda li comunidade, PIB S h 1 :IX a ao . r'ts o e't, as oras.

.

cerca de 4;000 associados
. arluncie . neste'

I
au a ,ugmann c uze. 'riiewicz : -' 1237 � ,..' i

e Riais os respectivos fa· Semanário No �ia 4 de Setembro (Gosch) i
Não percam. ,

.' 'i
miliares, organizou se um '- de 19õ7, casou se em 1I��"*�f>8:3��.

Rainha Das Festas Juninas . ,' .. � ,'....•........ �, ., .

Á\ ,

fiU ..•e au ...
, ,au ..•

,. " (ce ofe.:t -

.,

Ai ... Ui {. !"_ �� éheg!am-me de
covarde, de '�"f.!"-.��pónsável é
de levíano l Mas,O que.é que
eu fiz?Sou livre ! ApenasIaleí

, em democracia .. '. Di direito
de dizer as coisas dós outros !
Sou' ínoeente, ª!lllg6s!
É,meu nêgo, eu sempre disse
que quem semeia ventos colhe
tempestades e que a pimenta
Jogada no ôlho do vizinho é
refresco!

..

o <,ó)
....�

....._ ......

. ··P,JSH\
. otre amôr e carinho, rodeados pelo,s
filhos. netos, parentes e amigos, a data d.
hoje aaslnala meio aáculo,de duas ,idas em

fDnQão àe uma sl5, emolduradas e construídas
na felJcidac:te cinguegten4rio da união eOQjQ
gal

-

de 3'08"€ ®'rscbiIig e
- Oàtärina -ROYlalli

Ersching, verdadeiros baluartes da famUia ja
raguaense.

.

Citar José Ersching é invocar no pio .

..

nairísmo de nossa. gente, o desbrandor in.
cansivel na coopersQão mútua do prograaso
da cidade, é relemhrar os· seus cinquenta e
treis àsos de profilsionalismo

.

como, compe
tente alfaiate, o que. lhe· nIe, o titulo de
"novo dos mestres da tesoura" é conferir·lhe ,.

a qualidade d. 'legitimo exemplo· de cidadão
prôbo, marido, pai, a9ô, irmijo e tio amantís·
simo.

'

Lembrar Catarina Brscbing, nada mais
á do que engrandecer a nossa querida 8

conhecida "Frau. Ersching", nome que por
todos os quadrantes da cidade á reverencia
do como a figura simpãtica de tantas QPorio
tunidades. :B, simplesmente. fazer a geBte
sentir "na gula exagerada" o gostoso "Strudell"
(Ah! como êle sabe ser gostoso), que só ela
(a FrAU Ers�hing) sabe fazer. Não é outra
coisa sen�' h-:.-menagear aquela que sempre
amou a todos sem precisar de estímulos. e,
enfim, reconhecer nela o pr6prio exemplo
de mãe que muitas vezes nos é trustado•.

Dedicar"oB esta saudação através da
imprensa eBcrita de nossa terra é igualmen
te, parabenizar-mo-no's . com rOSsol!! filhos e

netos por esta data tão magnífica maravilho
sa, por serem sangue, por serem amôr de
vosso amôr.

É,. acipla de tudo, pedir'vos que aceiteis,
"

Senhor Enching e Dona Catarina, 00 dia
de hoje, tão precioso e raro, onde apenas
aIguna _. Deus ó conceda - ós' nossos emo·
cionados parabens, confiando rio Altíssimo
para que sempre e sempre' pOIsamos contar
com as vossas tão indispensáveis preaençRs.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



As últlmaanotícías a respeito da I.a FAINCO, Pelo presente Edit�l. o Ten. CeI. Le�ni
são:

' I

Herbster, Delegado de Polícia-de Jaráguä. do (

.__ ,�. Prefeitura. Municipal de Florianópolis está de ordem do Exmo. Bnr. Diretor ,do Trans;
, dandô integral apôio colaborando na promoção, Publico do Estado de Santa Catarina, convida

PECAM CATALOGO através da Dlretoría de Turismo' e Comunicações. propríataeíos dos 'veicul.os de placas abaixo relael
ILUSTRADO' b. 'Foi destinada uma verba por parte do nadas a comparecerem nesta Delegacia, dentro

Prefeito Dr. Acácio S. Thiago pára a realização prazo de 20 dias, a contar do dia 17 de junho,
da Feira.

-

:'", , dorrente �no, sob pena de tais placas' serem con
c. Foi realizada uma reunião com o Clube de Di·' deradas completamente. nulas, ' alem, das seguin

'retores Logtstas" de Florianópolis' na ocasíäo foi penalidades: - 'compra de novas placas e mu
C::::::-C:::::Ooc'c:::::::::ac:::==nC::ac::::=a exposta � idéia, tendo integral apôio, e pedidos correspondente a 50% do maior salarío mínimo

, '�-�'''',...... .. ' : pars reserva _de stands. " Estado, mesmo que os impostos ou taxas corre

Re�istro ,��.o:, g���;r;"dit'sfn, .' �.700 de 15·6-68 d. A firma CRYSLER (Simca do Brasil) irá pondentes ao' cerreute ano, estejam quites D1ft
/. í exnor suas últimas novidades durante a P FAIN- Coletoria Estadual.

.

·

Aurea �üller .GrublSa, ó1ft°:S!t OrUll�do Martini e' CO. '

. do Registro Civil dt, LO DIS- Irís Modrock
e. Também estão interessàdos OB Diretdres

trito da Comarca)de Jaraguá Ele, ',braSileiro, solteiro, das' Organízaçõea KOERICH que podarão expor
· do Sul, Estado) de Santa Viajante, natural de Mas, seus produtos frigorificados, novidades' Volkswa·

10,80 0,9,

, ,Catarina, 'ßrasil., saranduba, neste Estado, gen' etc. .

. '

F:lz Saber qu� �':ßparece- domiciliad,o e resldente f. Os organizadores .da La' FAIl�,lCO, foram
, ram no cartono eXlbmdo os ã.Rua MarechalDeodoro, convidados' pelo COL, para tomarem parte e ex- 1081 02 - 06 OS 14 16 22 31 44 67 86 90' 94documentos exigidö� pela lei nesta cidade, filho de plicarem a Feira, durante a lIa. CONVENÇÃO DO
atim de se habilitarem .. ' p�t� Luizf.Martini, e de Maria COMÉRCIO LOGISTA, "'ie=! 7. '8.9 na cidade de 10-82'02

,'7 2703.271527282769 2873 �895,3960 49°6 41 48 49 ·59
casar-se:,· Martini.' <

Joinville.
. ,

,

Ela, brasÜei:a, solteira, g'l A' área da Feira foi aumentada para 5 mil 10-83 04 ,..... 09 11 21 39 41 45 ,53,54 57 58 GO 6,4 6Edital,n. 6,698 de 14/6/,68 auxíllar de escritório, metros quadrados, 'com possibilidades de aumen 68 80 8 9 98
Cópia do ,edi,tal de Lori- natural de Jaraguá, do tar mais ainda. Será realizada na cidade Universí-

7 5 '

tras Sul; domiciliada e resí- täría, ein Pavilhão já construido, cedido pela úFSC. lO, 84-00 - 06 11 19' 26 28 31 37 41 42/45' 51 60 6
, dente ,em ,Jaràguá-Es. b. Intereseentes atrativos estarão expostos: 63 65 66 68 69 74 78 9õ 94 9Q 97 91J

B�:6:it�;l:::�ke" querdo,' neste distrito, ,2 cápsulas norte-americanas; havérá clreuíto ín- .108600 -- 01 07 08 23 25 34 ,56 58 63 69 71 78 8
,

filha de Francisco Mo. 'terno de televisão, construido" pelos próprios alu-t 89 90 91 93
Ele, brasileiro, solteiro, droeke deMinna Krutsch, n08 de engenharia; <sistema eletrônico de ilumina- tO-86 10 - 12. 18 20,21 29. 4i!

servente, natural deste fdodrock. ção 'especial, 1...
'

Estado, 'domiciliado e -, i. .Juntamente com a FAINCO, realízarse-â a 10·87·00 - 11 '17 20 26 28,37
, rssídente. em esta cidade Edital,l}. 6.701 de 18: 6,68 lI,a FEIRA UNIVERSITÁRIA que consiste de traba- ,'I

'

.

filho de André Weiller e . Ena Lindemann e lhos realizados Das diversas Fac'uldades, pertencen.l0·86.53 - 61 71 73 75 84 87 99
de Maria �ül.l�'f Weil��r. . 'Lili Seil .' ,'.

'tes à. Univ�rsid�de Fede�al de �p. '. _ 10-87 42 _ 57,64 69 76 84 '86 99
'. Ela, brasilelra, solteira; . .. '. . J. Estão sendo organizadas diversas excursoes

.

doméstica, natural" deste Ele, brásíleíro, solteiro, do Intertor do Estado e mesmo fora do Estado para ,

E�t';ldo, �omici1iada e lavrador, nat�ral d.e.�a� víaítação da Feira. Informações, reserva de hotéis, " .

resídente em. Lontras, raguá do. Sul, domlClh';l "preços de ingressos, roteiro de passeios, turismo o'.

ne�te Estado,
..
fi�ha de' �o eL�:slden�: ed'fst ..�� � geral, deverão solicitados.àILHATURBMPRESA ·61-20,01 _' 82 03 07 08 18 22 23 24 25 26,31 343

GUllherm� Krleck e de fi�hO d 'E��!nió Li�de� D� TURISMO! _ Rua 'I'r8�n� 23 -, fone 2366, '
: 36 37 38 39 42 44 46 47 49 50 51 525:Herta 'Krleck. ,

'

i • e

d €.vira'Mueller cUJo endereço é o dos eSCritórIOs da FAINCO. . 54 58 6062 63 64 65 66·71 74 75

E
.

1.'T 699 "'/ I 8 '�iandnmeanen ", J Antônio Pereira Olivei�,Comissão de Propaganda.dIta ...'1. 6. de 1.4 6 t ,u...n e . ' ,,' ".... ",' , " 61-2100 - 02 03 CJ5 07 OI} 14 15 17.19,20 21 24"'2
, S'l' .'

',D 11 ,Ela, brasl�eira,� ,solteira" '
.

.._ - -. ._�--.- ... '

26 28 30 31 õ2 35 -6 40 44 45 '46 47 I)1 VI�O' a mann e doméstica, natural de Ja- e?::=====::::::::::::::O.::==:::::::::::::.. -::::::.::-:::::.-----"i\ !fi

Els.na Bauman':l raguá do Sul, domiciliada 11 J 5:3 59,61 62 63 64 65 66 67 68 6�
Ele, brasileifot' solteiro, e residente em Rio da ii rr o TI Vt.To 11-

'

61,,22-01 -- 04 06 08' 10 11 12 15 17 18 23 .24 2p SO
operário, natural de Ja- ,Luz, neste distrito, filha II \Go,merCnalli VI ftCu.@f:=3335373840414344464851525ragUá ,do Sul, domléilia- (Je Albrecht Sell e de Lili II

'

i4 58 59 60 61 62,64 65 67 .. 68 69
do e residente em Três' Blóedorn SeIl. ii

6J'23':Ol -;- O� 03 04 �06 67 08 11' 12 13 15 16 17 18RioB d'o Norte, neste. ii N,.E.CESSIT,A DE UM _',

9' '3
.,

3' 3 5'distrito, filho de Erwino, � para qQe chegue ao co· li' II 1 ' 20 2.2 2 26 29 9 41 42 4 ,47 50 �
,Dallm8nn I

e I'de Paula nhecimento itle todos� mandei \Ji , 'II 52,53 56 58 59 61 62 63 64 65
.

'

Stein Dallmann. passar o .presente ed,ital qlle II DATILOGRAFO � COM'URG�NCIA II 6124 Cl (� 02 ,03 04 '05 06 07 080910 f! 12 13 1,
. Ela:"brasileirá;'solteira;' será public�do pelaidmprensa It' .:', J! '16 17 18124 25 26 27' 29 35 36 38 394
doméstica nàtural' de e em' cartor,o on e, sera '':::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-...,:,

\
.. ,::: __.::;...:::,:::::::::::::::':::::::::::::::::::::'l, 45 48 51 52 53, 54 55 56 \ 57 51:) 60. '"Jaraguá dto' Sul, domici- afixado durante 15 dias1 '. Se ------_---_-----_-----i .

liada e resid�nte em alguem souber de algum: 1m- ,i, 61 25-12 �'16 17 �2 õ4 4õ 48' 52 53 54 55 56 57 58
'l'rês Rios do Norie, neste pedim:nto acuse-o para o:;

G. ',' R O d'o',1'(0' F b
59 60 70.,9 82 88 99

distritQ" filha 'de Bertqldo lms legaiS,..' fs C
.

e r 61-,20 77 - 84 85 86 87 88 92
BaumaDn e de Amands AUR,EA MULLER'GRlJBBA
Gruetzmacher Baumann. O!icial '

�;� ,", feira da Amostr�s ,di Indíistria
. \ComarCio
r. FAINCO

,"CORRfIß ,DU POUO",
fundação: f1rlur Muller' - 1919

Frutll�ra� e 'Orlla",entais
.Emprêza Jornalística '

,ICor,reio do Povo" Ltda;
• 1968 - Laranjeiras, Pecegueíros,'

Kakiseiros, Macieiras, Ja
botíeabeiras, etc. Roseiras

,

Dahlias, Camélias, Ooní
feras, 'Palmeiras, ete., etc.

Diretor
Eugênio Vitor Schmöekel

A&SINATURA:
Anual • • • • NCrS 6,00
Semestre • • • NCr$ 8,10
Avulso. , . • NCr$ 0,12
Número Iltrasado • NCr$ 0,14

f

Leopoldo ISeidel
- CORUPÁ -

; BNOBRÊÇO:
Cabia Poetai; 19

flvenida MaL Deodoro, 210
JllI'aguá do Sul - S. Cataria.

Corretor de., Se'guros registrado sob nr.
. .. ,t. .• "

AOF: 1191 AVISA à todos aqüôles que, por
seu' intermédio 'fizeram o "seguro obrjg3tó·
rio de, veiculos, rnotorizados terão' como
,pi'oplet�do, uma párticipação no bilheJe nr.

,

49498 da: Loteria Federal 'de São João.
'

,

(sorteio / em 22.6 68)
,

, ,

'\ �Atenção �,
, Agricultor

• 2 terrenos (jüntos) com

: O�ça t�das as sexlas-,
. 15x46 cada� na I Rua RfO

feiras" a 1 ,p� horas d!l Branco _ Jaraguá do Sul
: tard� na RadiO Jaragua, \

�9 programa: ,Inforriléiçoes nesta � """"'_

tinfena Rural' redação.
,.

,

"

' '.

este programa, é feH�" '�����:Verid'e�selpell! ACARBSC espe· ,
,_

ciiilnu:nie pàr'a o Sr. e Vend'e-8"esua Família'. I

8 Secretaria' de Segurança Publica
Diretoria de Veiculos e. Trsnsilo Publi
Delegacia d� Policia' de Jara'guá do"

. . � �" .
.

"EDITAL,

.Placas Particulares:

13 17 21 23 28 33 39 42 45 51 53 61
70 85 96

Placas de Cargas

161 21-72 - 75 76: 78 79 ,80 81 82 184,85 86: 87 89 90
"

91 93 94 95'97

61·22·70 - 71 72 75 76 77 78 79 81 82 83 85 87-
92 94 96 97,98 99

61·2366 - 68 69 '70 72 74.76 77 79 82 83 85 86 81
,90 91 92 93 94 96 98 99 "

'

61-2461 -- 62 63 64 65 66'67 68 69 70 71 72 73 7�
77 84 87 89 90 �.1 96 ",

L�ONIDA� (ABIAL HERBS;ER f

De/egaJo' Je Polida

TodesanZBiue, Und Danksagunz'
.",'. ' .

.
I

'\._

'----,--�--�----�---
.I �.. Um ótimo terreno com

17 . m o r g o s, na, TUa'
1 terreno silo na Rl,laJ CeI. Pereira, 1 Klm. distante

Correio do Povo' Procópio Gomes ao lado do centro da ci'dl;lde:
um Jornal a da Textil Cyrus .

S. A.. Demais ,informações
Serviço do Povo I com as Dimensões 16�66. com o sr. Edmundo
.- Informações nesta redação. Lombardi.

.

'�=:::==�
,

::i:::::::::=::::::=--===:::=::::::=:::::.'-::::::::::cn::==:::=====::::::::::::::::::=t
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"
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II Dr Jörn'Sàelter o u,
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II CIRURGIÃO-DENTISTA
"
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li,
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ri Av,enida Gelúllo Vargas, t98 _,. Jaraguá do'Sul'....! Slinta Cala�jna I!
I' ' , ' &:

J I !i
,

. 'L_._.. ==''_.__'.
,
._=_=====... = ==_'_,..j) _._ -----�------ ..._-_ ......__...._-- --

-
-

._- ----- ." -_ .. -

Empregador!
.
De luri colaboração

depende o bom de
sempenho d,a miÍ)sâo
atribuída', à inspeção

.

de tr.abalho. Assiin,
o acesso aos docu
menlos que definem
as luas relações tom
os empregados e às
dependências e locai� ,

de trabalho de teu
,

estabelecJmeiUo é um

dos· deveres que' a
lei Ie< impõe� A com

preenção para êsse
aspecto da fiscaliza
ção impede mal en-

.

fendidos' ,e te deixa
.

a salvo de aborreci,:,
, meDIOS.'

, ...

f.

,
.

Jn tiefer' Trauer teilen wir allen Freunden,
Bekannten und Verwandten mit, dass el Gott gefallen

, Kat, meine liebe Ehefrau, S.cbwester,' Mutter, Gross
mutter und Urgrossmuther

OLGA GUMZ .. geb. 'Hornburg
am 6 Juni 198B Im Alter von 67 Jahren abzurufen.

Wir danken allen, die .uns in den schweren'
Stunden zur Seite Standen und unsere liebe Verstor
ben. zur letzten Ruhes1äe ·begleiteten, 'Dank auch
Hern Pastor Gehring für: die trostreichen Worte im
Hause und. am Grabe.

Es trauern um'Sie, der Ehegatte Oswald Gumz,
Sohn Waldemar" Schwiegertochter Balena, Tochter
Walli, 6 Enkel 1 Uhrenker.
,

'

Jaraguá do Sul, ZOo J'Unl196B
,

'Selig sill,d, _die in dem ß:�r� sterbe�. �,
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Edital de Citação da Herdairos Ausaotas Atenção
o Doutor Lauro Peeeira

'

Oliveira, Juiz de J
'

"

O Doutor Lauro Pereira Oliveira, Juiz de Direito

D.íreito da qomarca de Jaràguá. .do Sul, Estado de a rag.
.

uaense" da Comarca de . Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Santa Catarma, na forma. da' leí, etc.

,

' .

'

'. "

' '

, Catarina, Brasil, na forma da Lei, -erc,
,

, FAZ SABER a todos OB que opresente edital Você, Conhece a' Acão Social . Faz.eeber a todos os que o presente edlral de
de citação, com o prazo. de 30 (trinta) dias, virem praça, com o prãzo de dez (lO) dias virem ou dele
ou dele conhecimento tiverem ou íuteressar. possa, de Jaraguá 'do Sut?,' conhecimento tiverem e Interessae'pôssa, que hão de

que nêste Juizo e Cartório do Escrivão .que êste :É uma instituição beneficiente, fundada a 15 ser arrematados, por, quem mals der. e.maior lance
súbscrev-e, tramitam os autos do ARROLAMENTO de novembro de 1964.. '"

,

'

, ofere�er, em frente a;; portas. do �dln!=lo· do Forum,
dos bens deixados por, falecimento de GISELA . Ã 'no dla 5 de Julho proximo vmdouro, as 10 horas, o
HOHSPTARCIJ, nó qual figuram -eomo herdeiros te - Você sa.1�la que a AÇ, O SO�IAL atende autómovel de OSCAR e MANOE.L WERNER, pe-

ausen'tes ·ELLA DE SOUSA, casada com Antônio 120 Iamíllas sem recursos e ngorossmente nhorado nos euros da Ação Executiva que lhe move'

Jacinto do Souza; ARTUR TONI; casado com
' cadastradas?

. WALDBMIRO CORREA,. abaixo descrlmlnador-c-.
Oleusa Toni; ERESINA GLATZ, ca�ada 'com Fre- 2!0 - Você sabia que a'AÇÃO SOCIAL está per- . 1)· ..... UM AUTOMOVEL, com as seguintes
dolin Glatz e ELIDIA TONI, Solteira, pelo presen- feitamente orgaeízade em seu trabalho caracteristicas:- marca CADILAK, motor n, 486210352,
te edital chama e cita aos mencionados herdeíros e através I de planejamentos, prévíamente 4 porres, categoria particular, côr verde, azulado hege,
re8pecti�os cônjruge,' para se fázerem represen-, estudados?

'

ano de Fabricação 1948, sem placa, Iotação para 4
'ar ou éomparecerem nêste Juizo, a fim da falarem, 30 _' Voeê sat»ia que' a AÇÃO SOCIAL faz pessoas, avaliado em NCr$ 1.500,00.-;
söbre os têrmos do mencionado arrolamento sob Iuneíonar os seguintes cursos?: 'Assim serão oé referidos bens arrematados, por
penas' da lei. E para que chegue ao conhecimento dos l . Alfabetização de adultos, corte, costura, quem mais der e malor lance oferecer acima do preço
i'llteressàdos, foi expedido f)' presente edital, que' higiene do lar, horticultura, corte de cá. da avaliação. E, para que' chegue ao cenhectmemo

.: será afixado no Iugar uo COISLume, as' portas do belo, tricot, eréehe ?
.

de. rodos.. f{li passedo o presente edital, que será

F��U'm, pu�l!C�do. no jornal local u<?orreio. do Po- 40 _ Você I!fábis. aluda que a finalidade da
afixado no lugar dé costume, às portas do Forum e

.

\'0
'

e no Diârio (ia JUISLiçà, emB'Iorianöpolís. Dado .

AÇÃO, SOCIAL, não é apenas dar' maIS,
públicado no jornal local "Correio do Povo".- Dado

e basado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos/' e pessade nesta, cidade de Ieragué do Sul, aos trinta

cinco, dias do mês de junho do ano de mil' nove recuperar?, ,

'

"

dlas do mês de maio do enb de mil, novecenros ,e
eenros e sessenta e oito. -

"
.

. 5°' - Se você sabia tudo isto, então já compre- sessenta e oito.- EU" Amadeu Mahfud.. Esartvão, o
Eu, (a) Amadeu' Mehfud, escrivão; o subscrevi. 'endeu que 8' AÇÃO SOCIAL precisa da eubscrevf.-«

' , ,

'(a) Lauro Pereira Oliveira sua ajuda para promover o próximo. '. '(a) Lauro Pereira Oliveira, Juiz de Direito
"I '

c "

,
- Juiz de Direito -

. Ofereça aquilo' que lhe sobra.
.

Certidão
A presente' copia confere com c:) original; dou fé.. 'Temos 'necessidade de roupas, sapatos,

' Certifico que' fi presente cópia, confere com .o
,

Jaraa-uá do Sul, 5 de íunho de 1968. brinquedos usados, contríbuíção me n sal. original; dou fé..
'

O Escrivão: Amadeu Mahfud
'

, ., ' /j.araguá do Sul, .30/ maio I 1968.ou' an: ua l, ete';1
'

':, ,',; O Bscrivão ','"

MandareIIios nossa equlpe recolher 08 "

donativos.

"Jaraguá não pode Falhar" e lembre-se '

-C é
',. · ;�.

I t t" d" IJaraguaense que é dando 'que se recebe. ' Dm reio . n eres a ua
o D9U1or Leuró Pereira Oliveira, Juizde Direi Agradecidos

",
'. I. ,.: "

•

.

to da Comarca de Jaraguá do Sul, . Estado de Santa ,"'.A DIRETORIA Vimos de tornar público que, t>-m face d� de-
Ci'!!ªrioa, 'Brasil, oa forma da Lei, BTC.-

"
liberação contida no Decreto n.s 62 158; de 19 de

, Faz saber a todos os que o presente edital· de janeiro de 1-968 DO que concerne as Notas Fisc�i8
.

praça, com o prázo de deoz (W) dias virem 0!1 del� c: ;.J� J� JQ� J��.·..•..·.J� •
..'O..<rn.i".Jo..•..·.J���..•..•• .1 Interest�duai8, esta Agêncja 'vem de comunicar ,a

conheclme:lio iive!'em e ifHere3s�r PÓS.S�, que hão de g ,

A. t '''.
-- g quem inte.ressar possa. de que está' autorizada .aser arrematados, por quem mais der e maior lance, B., ., e n v a o 'B receber ai 'segundas vias das mesmas.

'

oferecer, em freole às porias do EdIfício do Fonuii, S: A" -I t', '�l
'

.

A fim' de facilitar o trabalho de recebimento;
no dia 4' de' Julho prÓxi�o Vindouro, às 10 horas. �s �� ,g r 1 c .U . o r �1 devendo a A.M.E.· dar quitação a todos 08 que ef��bens penhorado.s de OoVALDO ROCHA, na. Açao (f:

'

:�Ituarem.entrega de Notas, e AE local vem,de ado�
Execüiivã �ile lhe ií!Ó�e ã íi!inã S·.A. WHITE. �R- É' ResolVI de uma vez o probleml di meclnlzl;ão! i tar ,o seguinte critério de trab'âlho:, 'I •TINS, abaiXO descrlmlDadas:- ,': ,

.

• •
' i

,.' : a)' As firmal industriais ou comerciais 4eve ...

.

1.) - UM�, LIXADEIRA de .arca�ouço ele mll" 1� .

A solução está no: il rio relacionar as nota8 fis,cais em effcio ou 'me ..
delr�; com foaas HS. SUtiS respecllvas aparelhagens, H :) morando, efetuaLdo a entrega.

'

iily.ah,ada, em NCr.$1.50,00; '. .' -I· .

f:
MICROTRATOR AGRISA-BUNGARTZ:I b} A t 'd"� R' '_ f·t·,

2.) - UM MOTOR ELÉTRICO, com as seguin- i . (0, pequeno
-

gigante)' i', '
8· en regas �V'éraO s�r el a� .•

tes caracteristicas: N.3.430, HP-1, ciclos 50/60;, vohs.· i : deze��.para estabeleclD:�ent08 mdustrlalS, em cada

220 a ã80, amp. 3,4,2, �PM 1.400 a 1700, marca WeG �. N,ão espere mais .� 'O)' b I i"
. .

'
•

�e'r'- .. A _, __ ',_.1_
-m ...'.--_ .... ""A no": : 'iii:. . para esta e ec mentos comerciaiS, por qUIn·

� III: .1'1, aVGJlauu "! ,1'l\...r.plUV,v.- .' , . ,
'.

:.
'

. ,

'Assim serão os referidos bens 'arrematados, �
Api'oveite"o plano de' financiamento SUper :� zena., .' .' '. '

por quem mais d,er e �aiQr Jance oferecer acima do : facilifado pelo Banco do Brasil. : ,ComuDlca outrossim, de que a segunda Via d�
• preço �a avalia'ção. E, ,p�ra que chegue" ao conhe·· Ass i s lê n c i a técnica' permanente por : relação de Notas, fiscais Berá assinada e devolvi..,
cim�nt� de, fodos,! foi PassadO. o/.pr,esente edital. que �. iplcânicos especialisa4os. �l da, servindo como comprovante da entrega.
sera afixado no lugar c;le costume. a� port�s <.lo Fo� B ,:1 Jaraguá do Sul, junho de 1968, ,

rum e publicado no jornal local ··Correio do Povo". ti D �I Procure, o seu v�ndedor aUforizado. R Abilio dos Anjos Soares, Agente de, E�tatistic8�
Dildo e passàdo nesta cidade de Jar�.guá do Sul. aos � na praça de J a r ag u á doS u I, com o Sr. �' .

' \... ,'"
" ;,

trinta di�s do �êsde maio do ano d� mil no'vec�n�os. ·fi Bdm.undo Lombardi. -, 3���..

-

.

'����i1e sessenta e 01.10.- Eu,. Amadeu Mahfud, Escrlvao, �: "Enfrente, o Pôsto Wolf. 3 " o' ,

,

o Bubsc'rev{.-

.. ..' .. .'.. ��r *.v ..: .::;������:

..'1' H"r 11l1l.Tl7I AI
..

/21' - � d\1Ul' 71 dll. .'(a) Lauro Pereira OliveIra, JUIZ de Direito .

','

, 1.UJ. IUlllu., c \.\11� U)u /l,<tl1"
'Certidã'o

"

"

"

��_,

..

Certifico CJue ii preselite Cppill, COl)fére com o
'

I i
ADVOGADO nos fôros de '1or.lglDal; dou fe.-

'

,

Pi"
'

, 'Jaraguá do Sul, 30 I maio 1968.- Dr_ Fra.eise,' Aat..ie .

·cd...' .

i
São Paulo-Guanabara-Estado' do Rio de

'1'

O Escrivão
,
lt!I[�D-':CO"". c_�.� 1'%' Janeiro-BrasHia.

, : Processamentos perante quaisquer- Mi;'
------------------. Ci�l1rgia e Olínica de A.dultos e CriRn9a1 i

nistérios, Autarquias e Repartjçõ'es',pública8

!'
-,

e,m gera1-
'

Partos - Doenças de Senhoras .

M' t' I�..

J'" W· t' S/I { Escritório CaDlra!:
e a u r,glca

'

o a O, Ies" HOSPITAL JESÚS ,DE NAZARlt • CORUPÁ ,Avenida Franklin �oosevelt, 23 _ Grupo 303
Residência: Dr. Nereu' Ramos, 419 ,.

.

�Fone: 52·1894)
" . t

co_úP,1 - 8ANrA. C�rAH.IN.A ,Z C - 39..
.

. ,"'

Rio de Janeiro

-;__J'
.

.
.

Estado da GU.AtSI\BARA. ;
..

' ..'

tF---- = =-----c::==- =----�
"'-..-.:m.....:.._""�� �1W>4'I....� �', . .

,

......._ H.__ _ ..,..........--.-.,........-...,...O.,..........-,-.,..,.....-:-r'�-� ,

" -"," .

r: DR.' WALDEMIRO MAZURECHEN II �� J�:.:" J� �� Jo �� .......••JQO �M �� "='? '

� .. cLfNICA I'!1É:DICA - CIRl;JRGIA GERAL, H {� "P'ra ,matar o desejo: iI
:::::::::�:::::::::::::::::.

...

-- ,�,��1!!1t,. � {� Só um bom queijo! �l
i(/l( '�'Ili queijo marca "CORU�A" ,

' � ,

i \'.... , /�� "li f� E (> melhor que ha."
'.

I�'o.;.;:,-._;;,/�(!, I: '
. ':

P· u ,. 1...' P .. . Q' I. . '"
'

,

Rua, resldenie �plt.CIO essoa :Jii-Ht� li er· ·····��..",· ..····-.c!·.··.:,:..·�,·.··.· ..·,:····t··.·-;r·.··.··.··,··t·····,·,:·....··l'··.··.·�· :

R
, ---'- J1

,

�,.,,____........�..ri.....,.....��.�_..__ ::J"'
.

..,..........---...,........... __�.,...........,,..�
.

�
-

.

Edilal de Praça

, ,

Edilàl de Praça

" �

.
NECESSITA DE. SOLDADORES E TOR,.EIROS

OS CANDIDATOS PODERÃO APRESEN·

.TAR-SE PAR� TÉSTES À FABRlCA. À

ESTRADA NOVA, sInO.

Negócio de Ocasiªº
VENDEsSE,

ULTRA SOM
ONDAS. CURTAS

.

It ULTRA VIOLETA

1 -- Sor\"eteira c/8 bocas
. �

1 - Geladeira c/ß portas
1 _ Balcão vitrine
2 - Prateleiras
7 - Mesas de forlllica

, 28 ...... Oadeiras estofadas .

,

1 - Estufa p/pasteis
1 Porta copinhos I

1 Pia inoxidavel, e outros pertences.
Tratar com AntôniQ Mahfud

Av. Ge�ulio Yarga!:Í, 73

, ,Cure leUS malee e poupe leu

�e'-:-""-Ct.:�� ;';��.Ãm�;v;
,I· I ADVOQAD!__L

Escrit6rio ao lade da Prefeitura

,
.

JARAGUÃ DO SUL

de ROBERTO M. HORSt

Um ótimo terreno corp
casa. possuindo pastagem
sito à estrada Francisco
de Paula. T�atar com o'

�proprietário. sr. LeopoIdÖ
�eyer.

Av. Getúlio Vargas.

Ve,ode •

• ,que disp,õe de maior sorümea
to na praça e oferece seul arti·

gos á preços vantajosos.

1

, �
, ,
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Brazão de Jaraguä do Sul
o ROTARY CLUB de Jaraguâ -do SuL dando

cumprimento ao seu Plano ds Ação pára e ano
rotãrio de 1967/68, instituiu ,concuriOS que seriam
desenrolados nos anos seguintes, com o intuito de
dar ao nosso Município o seu BRAZÃO, a sua

Valmor Serrão Vieira,' da Agência BANDEIRA e o seu HINO.
-

Brasileira de Imprensa, especial para Assim é que, pua o atual' Conselho-
compete a promoção do concurso para a' escolha

CORREIO DO POVO das armas - Brasão - de Jaraguá do Sul, razão
_

. pela .qual, pelo presente é lançada a promoção.
Existem muitos artifícios para influenciar e do- .

minar o comportamento alheio (palpites,' estimulas,
Podem concorrer; todas as pessôas que se

h
interessem pelo assunto, residentes ou hão no

."VI·V'a _ a _, Ge'nte" experlêuctas, edlvln ações e superrlçõee), o que po- Município de Jaraguä do Sul, devendo os trabalhosderíernos chamar de .. psicologia popular". .

\. ,

. O vendedor de uma loja comercial quase sem-
serem entregues ou encaminhados a secretaria do

MOVimento e�I?olgante. Começou em 1966, .pre use de uma "psicologia" própria, pois sempre
Rotary Club de Jaraguä. do Sul, até o dia 31 de

nos EKUU ..
da Améríce do �orte, durante u.m eon- consegue "sugeir" ao freguês determinada mercado- junho próximo vindouro.

.

.

gresso da Juventude, patroeínado pelo mO!IDlento ria, a ponto de influenciá-lo suficientemente, que o O trabalho - desenho deve ser elaborado em
de REAR�AMENTO .�ORAL. O. pronunCiamento mesmo resolve, adquirir a mercadoria oferecida.· 2 (duas) vias, .em papel apropriado, com os depe .

de ��a ]ov.em eloqüente, partI.CIp�nt� naquela Os torcedores de futebol, igualmente, fazem uso nhos em côres, no tamanho de no míntmo 30 x"30

�e�Dlao, motl�?U, o" l.níOlo d,� pnmeiro núcl�o de de ume "psicologia" especial, pois lá da erquíbanca- cm.
'

V I!a· a Gente , ou SIDg Out , nome adotado Inter- da, num côro ensurdecedor, conseguem estimular' oe
aacíonalmente. logadoree '. de seu clube favorito, que respondendo

Deve acompanhar o trabalho,. uma descrição
,

di I
' pormenorizada de todos os componentes do Brasão,

Vivemos num mundo de tensões de um até irne latamente, ao estírnu o que lhes foi dirigido, pes tais como, forma do escudo, tamanho, numero de
acentuado pessímlsmo. A juventude atu'al ratalmen sern a cO,rrer mUH? mö�s, demonstrando u�a fibra e campos, oôr da cada campo, ilustrações e seus
te, é contagiada por êste clima. Busca, ao que I um enluS_lasmo at� enl�o c�[]lldos.' significado de cada campo, coroamento do escude
parece, desabafar a süa vitalidade em alguma O líder p,?lí!ICO .v��e .tlr�ndo partido, constante- com torres, seu numero e forma, e demais intor
coisa que lhe' pareça ideal. E se não é bem oríen- mente, de sua. pSlcolOUIa onmtera, prometendo mundos mações e esclarecimentos que se julgarem neesssä-:
tada pode. trilhar o mau caminho. Desta forma, os e fundos e � resultado aparece' nas urnas: muitos ríos, ao conhecimento e interpretação do significado
adultos são os responsáveis pela orientação de votos conqutsredos, integral do Brasão.
nossos jovens; e devem apoiar e valer se de meios

. 'A�olfo Hitler. foi consi��rado ul1_l emérito "pst-
.
tírmes, seguros, que garantam a educação da cölogo , por ter .sldo um eflclenre agitador das mas- Á título di esclarecimentos e ncientação, 80S

mocidade, possam íneutír-lhe um senttmento de fé, ses. '

'. interessados, damos abaixo, algumas sugestões,'
de fraternidade e de civismo. É um setor de vida ,Entretanto, o Iaro de conseguir influenciar ou- das motivações que podem eompôr o Brado: Co

importantíssimo por que, sabemos, uma nação tr.as pe$sôas. e!l' dete��inada� situações, não torna roamento com Torr,8s representativas de CIDADE;,
depende dos que nela habitam. B a boa formação mnguern suflCle�te.mente reelízedo, pare afirmar que Pontos Geográficos que identifiquem o nosso Mu
das adolecentes desde a sua maís tenra idade é é, realmente, PSIcologo. . nícípío: Origem de nossa Oclouisação; Produção
um fator prepoX:derante parà um país progres8i�tat' �Xis!e uma iDcom�aráve,1 �ferença entre a Psi. agrícola; Industrias; Oomércío: datas de Fundação
Iívre e feliz. cologie Cíentíüce e a Psícologta voputar, poise pnmei- ou eievação a Oatsgoria de MunicÍ.pio; Dísuêo em

.

re' é, o conhecimento adquirtdo pela constante aplica- Latim ou Português.'
.

.
. Eis porque aplaudimos o "Viva· a-Gente' ví- ção daquilo que se chama método científico, dando

bramas com êSS8S jovens, "comungamos os prinef ao tnveerígador pleno domlnlo do assunto e a cerre-:
O julgamento dos trabalhos, será feito por

pios que. pregam através. d!1quilö que cantam� A ze de ser impessoal e objetivo, enqu�njo a segunda Urna Comissão, designada, que oontará eom a par

b�. mÚilca tem al�o de diVIDO. ChBga ao reco�' é o reverso disso tudo. sendo habilmente explorada ti�)Pa.ção de Autoridades, RotarÍ3Dos, e iIeräldioos.
,dito de nosso espirIto, aonde nio alcançam, mUI pelos- charlatães. Ao vencador, será couferido um prêmio.•

. tas :vêz�s, as pa!avras. A i!1spiraçio daquela afor- ' Assim, de Llma coisa pOdemos ler certeza: Dão
,tuoada J?-v:em fOI, lem dúvida, uma graça de De�l. existem 'ruques pina se obler uma avaliação de per. O Trabalho ',moedor, será enoaminhado ao

Algo aSSim, como sempre .ocorre em tudo aqUIlo sonalidade ou do caráter de uma pessôa ejamais pela S�r. Prefeita M,unioipal, ,para ql1e, s� aprovado,
,�ue vem em nosso benefiCIO, de .forma; à8 vê�es, adivinhaçãó o� intuiçãoLse conseguirá qualquer resul- Bela OFIOIALIZADO, como o BRAZAO DE JA-'
Inesperada e �stranha. A humaDldade não eXIste fado honesto e positivo. RAGU! DO SUL.
para ser de8truí�a. Desconfie st'mpre, caro leitor, do 'trabalho de

Em Jaragua do. Sul, para orgulho nossQ, iDdi�fdQo� não qUdlificados, que colocam aD.úncios
teremos no próximo domingo' dia 23 de junho a

nos l.ornals, 'pr�meteD,do resolver. seus pr?b�elU::s e ===;--=�.�"'!111-- I._.---

apresentação dos. jovens de Blumenau. No salão' conflitos, P�IS .elel� so tem �m. mIra .um ?blellVO : re·

,Cristo Rei, com início às 20,00 horas, por apenas; solv� o proP!IO ,
problema fIDGDCelrO, as cusras de

NCr' 1,80. . pessoas de boa-fe.

Vamos . Assistir ao Rearmãmento Moral, de nossa Juventude.
.

Campan�a
.

do
.

Talão da I.n�z
Será no sátiado,' dia 22 de junbo, a arreca· Fogueira! Fogueira! Fogueira! Profundamente consternados, comunica-

dação dos talões, de casà em casa: Rtlcebam' mos aos parentes, amigos .

e conhecidos o

com cordialidade o grupo de homens que os visi- De p_reços baixos em Irmãos Emmendoerfer _ passamento de nosso querido pai, espô80 e

taro Lembremo�nos: sôgrO.
:€1es

.

estãQ Trabalhando para uma. causa, que. ElétrodomésllcosMaior Prazo! Menór Preçol Mimas João R.·F.
,

Loss
não é ti delt:ls. É nossa. ,Juros! .

I
ocorrido' às i i ,40 horas do dia 30 de

V.erifique! Compar·ef.. maio de 1968, no Hospital' e Maternidade

I
hJaraguá".

,
O EXMO. SR. DR. ROBERTO DE MAQUINA ,LAVAR ROUPA NINA à vistà Por ês�e intermédio, desejamosagrade-

NC Q "45 00 NO � cer a tôdos peja sua participação nos fune·
ABREU SODRÉ,' DD. GOVERNADOR DO apenas' r. w,' ou r� 18,00 mensais rais, que enviaram flôres e corôas, palas
ESTADO DE sAo PAULO, POR INTER.

SI entrada sempre iguais grátis 6 caixas 'palavras de confôrto, em especial ao Rev.
de sabão ALBA..

.

, .

Pastor Gehring, pelas palavras de Fé :Cristã'
MÉDIO DO SUB-CHEFE DE SUA CASA FOGÃO. DAKO COM VISOR, à: vista apenas

proferidas no lar e no Cemitério.

���LIO MOTTA, ENVIOU AO NCr$185,OO ou NCr$12,90 mensais RI entra. JaragUáAd;::hi�u��fut��aI968
DR.iPLINIOjKROEFF, DD. PRESIDENTE da sempre Iguais. Traga o ·velho como _1 _

DA FEDERAÇAO DAS INDUSTRIAS I parte de pagamento.,
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 'LIQUIDIFICADOR 'NOVO ARNO, à vista

A SEGU!NTE MENSAGEM apenas NCr$65,00 ou 10,00 mensais 'si entra·
da sempre iguais.

\.. .,'
..

ENOERADEIRA ARNO ESMALTADA, à
vista apenas NCr$169,OO ou NCr$15,OO men

sais si entrada sempre iguais.
FRIGIDAIRE MODtLO 68, à partir. de
NCr$38,OO mensais sempre iguais. Traga o

velho como parte de pagamento

CORREIO 00 POVO
.
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ANO XLVIII

Viva-a-Gente

"

'PSICOLOGIA "

o QUE VAI PELO lI0NS

Jovens contemporâneos cantam, vibrante
mente; canções de estimulo, de esperança, de paz,
de fraternidad�. É o que chamamos, no Brasil, de:

�----------------------------,---------

"Na impOSSibilidade de meu comparecimento
'ao banquete em homenagem ao Dr. Paule;>
Konder Bornhausen, por SUb reeleição para.
diretor do Banco do Brasil, faço-me represen�

I
tar, por Hélio Moua, da minha Casa Civil.

,

.

Dou o rnteiro apôio às manifestações de aprê.
ço a tão eminente figura, cuja amizade, con�

solidada através dos anos e de memoráveis
Iut�s polfticas, sempre conservei com todo o

calor. Sua reeleição- para o alto cargo que
.J ocupa .constitui para mim um motivo de satis
fação, pois expressa o reconhecimento pelos
inestimáveis serviços que vem prestando ao

País.
.

Estendo às classes empresariais do Rio Gran
de do Sul e a Vossa Senhoria, seu represen
tante, os meus agradecimentos pelo hovroso

',.1
convite e ao Doutor Bornhausen as' homena
gens do Gôverno e do povo de São Paulo.

Atenciosamente" .

--

Irmãos ,Emmendörfer • Eletrodomésticos,
Servem' Bem

Av. Marecbal Deodoro 11.° 557 - FOlie 245
- BEM ENFRENTE A IGREJA MATRIZ --

dI.ARAfil(TA DO §UL - §,�,

Entrega Automática de
Líquigás de 15 em 15 dias

Comprou! Ganhoul Um Utillsslmo Brinde

'UColuna ROTARY"

..ta

T
��decilDerilo'

.

To�lS8nieige
t
Un� Danksagung

Tief erschüttert teilen wir allen unseren
Verwandten, Freunden und Bekannten den
Tod meines lieben Mannes, Bruders, Schwie-
gervaters und Grosfl!vaters

.

João R. F. LOBS
der am 30 Mai 1968 im alter von 65

Jahren verstarb, mit.
,Die trauernde Familie dankt auf diesem

Wege herzichst allen befreundeten Personen
und Nachbarn, die Blumen und Kränze
schückten und dep Verstorbenen zu seirrer
letzten Ruhertatt begleiteten.

Ganz besonderen Dank' sprechen wir
Herrn Pastor Gehring fuer seine trostreichen

. Worte im Hause und am Grabe aus.

Jaraguá do Sul, Juni 1968
Familie Los�

...... 1 1 ..
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