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PopU:lbsos Imporfadora Jaraguá Lfdl}.,
Indústrias Reunidas' Jàra
guá S.A., Marisol Ind e

Oom. Lfda.,Marquardt S.A.
Ind. de Malhas e Textil
,Cyrus S.A.

Ressahou a ecónomista
Magali MitrtinS, como dig,
na de n(\ta� lJ distribuição
d\l peixe ao longo da cos

Ia brasileira. No "Nordeste
frisou � onde o poder
aquisitivo da população é
baixo, enconframos o cha,
mado peixe fiDO, e, no SuJ,
onde o n1v.e1 é,mais ele
vado. temo8 o' ptscado
popular, que é de menor

CUSIO. Fica, assim, demons·
trada a lDevlrablliddde
da troca do produto entr�
as duas regiões.' Haja
\llSIO, contudo, �que" esta
troca só será' vantajosa
pôra cada região é pdl"a
o paíS como· um todo, s-e
ós terminâiis pesqueiros'
operarem de monelra a

não onerar o prpduto
(industrializddo ou não),
restringido o númeno dös
seUs consumidores".

17/2 'o

Baependi Orquestrá

Rio (Agêneica Näcional)
A elaboração de um Plano

Ano XLVIII JARAGUA DO SUL (Santa Catarina) Sábado, 27 de Janeiro de 1968 N,o 2.468 Direltor p_aradimPlantta�ão_e
����������������..��..em������������������ee���am������� exporaçao. e poroape�

queiras vem sendo �stud�..

R E C E'B ID "OI SOeIDE da por técnlcos do Minis

, i '
,

,"

::��:I.���:�I��t;'.J
� entregaacõea do órgãos federais, de modo

O Deaurado Federal Lau- Presidente da Câ�ra; do rumando para laraguazi· ro Carneiro �e Loyole, a tornar o' pescado eces-
ro Carneiro de Loyola Je repreeentente da Ce�ESC, nho defronte dá casa Co- debaixo de proJongltQilS Nordeste a Em- eível li fôdas às càmadas

I ve, no dia ,lã do coerente, sr. AffoO:so. Buschemueller merclal do sr Eugêlilo salvas de palmes, como li populectonets, o que per
uma de suas maiores con- e sua digna espôse, de Gescho, sendo por êste atesrar um renovado agra presas de Jara- miljrá suprir a carência de
sagrações. Mais uma vez vereadores e grande ecom ,

saudado emustéstícemenre; dectmento do povo daqu�l� proteína iÍnimal verificada
foi dislinguido ne sua pro- penhemenro de populares, com oferecimento de ume localidade, pelo -multo que guá: "Resegue" ne eltmenreçäo do povo
fieua vida pública, Iod a sábado dta lã de janeiro medalha comemoreuve, fel fez em prol de sua emano brasileiro.
pontilhada de grandes ser- de 1968, aeguiu o Deputa- zendo-ae ouvir âinda O sr. ctpeção.

i .' Dill 19, sexte feira pró-
viços à colenvtdade, Fiel do L a u r o Carneiro de Prefeilo Municipal, er. Vlc- .

xime passada, as l8,ãO Paralelamente medidas
ao seu principia de sö Loyola, 'para Geríbeldt, lor Bauer, o Presidente da: Um acontecimento que horas, nas dependêncíes normativas serão elaborai
atender aos reclamos da sendo fesnvemenre recebi- Câmara e o próprio home- marcou época em nosso do lIôjara T e n i s Clube, das, visando a utilização
região pela qual eleito, o do em Jaraguá 84, no 5a- negaedo, segumdo-se um Municrpio. �ue �ompletou com li �pres,ença de dtver- dos pertos pelas embar,.
Deputado C iS r n e i r o de Ião da Vva. Meier, com jantar, . a torel eíetríücecão rural de soe tndusmets � comer- caçõee de pesca e ser�
Loyole.tem podido carrear espoucet de fogu�tteS e Para completar li visita, nossa Comuna e a conclu- ciantes, o sr. Rolando lehn execuredo um plano dt

grandes somes pare a sua palavras vibrantes de uma à Gertbeldl, a caravana são das õbres de natureza ke, agenle-represe,nlanle inyesfimentos num período
região, -neles se destecen- professora local, sendo lhe segutu para a casa Comer- federal entre nós. I d� �OCU?B - SOCIedade de querro anos, comta
do as eubstenctete verbas oferecido um bouquei de cíel do sr, Vereador Rudi . _' CIVIl Neotonal de Desen indicação. da ordem de

para a eletrificação rural. flôres, o mesmo aconteceu Franke, local o n d e foi De reeselter-se li dtreçäo volvimentö
,

Econômico, prioridade dos portos.
Assim� encanrado com a do ao Prefeito e ao repre·'

local da CELESC e eeus com sede á Alameda Fren

�ocàlidade de Garibilldi, semenre da CELESC. \ esforçados 'Operários. que ce n.O 84 - São Paulo Segundo' informou a

uma das poucas que ainda Ap6s as memfeeieçöes demonsrrerem estar à ai k� enti-egéJ de ações � econorrusta MagaU Mar-

não nnhe experimentado carinhosas, seguiu a cara
rura de sua digmfic�nle empresas JarlJguaensesque ríns, do Setoi' de Trans-

às vantagerJs' da elerrtííce- vana em direção da

tsa
'

missão. optarem ,pela SUDENE portes do Ministério- do

çiio, não obsrente a sua €omel'cial do sr, Ant io na aplicação de 60% do Planejamffilo, é,' basica-
.

'

Jaraguá do Sul cresceu '

Ô d n d Icondiç,ão de port<! d,a 010,- M,uellef" 'O.ode ,oufra'm ssa Imp slo e Ken a, ap ican- menle, a carência de pro-
mais alguns anos com adI Ióização J�naguaense, infor·p"Qpular aplaudia o ilustre o agUe es recursos

-

na feína animal da popu ação
elelrificação. Parabens, po- INnÚ "rnl' 1\ nCSEOUc

'

mo,u aos co,lonos, de ,que. homem público,. C()m no- .., .5 K '" Ka..;. &..;, brélsileira que determina a
I ,"

va de Oaribaldi, DO N'O'ROESTc '",' AJria. interessar-se' p:·e.1 C) s vas möolféstaçõ8s de &im "

,

..... s. ..
- uecéssi'dade de um aumen

'

�.�v��s. pr()�bJerilas e q�e.. ,re- 'J)lUio:
,

�
�

,u�•• _

<

" # • _QL�� Veg�TA1S!�rpéJ I,p da pr,O_dl,l,ç60 .,.p,,�"4Qt
s�lYldo, haveria de parli-- A' catayaoo, em'srzg'Ulda i ' das imP9rláples.;empresas ö que eSJá- condiCionando
Ihar da alegria populdr, foi re�ebida na Casa Co Os ex P.essedisfas montada pela .Socide na à racionalização do s e II

parlicipando -doa festejós.' mercial do sr. Arfhur Kie.
'

' ..
' ,-

cidade de Salvador - Bahia. Irausporle. 'Para suprir essa
A conclusão dâs óbras neo, onde se fizeram 00-

" deficiência.. necessita 'O

','pelaCeLBSC COincidiram vir 'muitos oradores e, on- Catarinenses Mantint-se A SQCIDB, organizaçiio pals produzir 1.540.000 fo-
cam o 61.0 'i!oiversário do de se junlaram vereadores Laare C"leiro de ,Loyola amplamente conhecida em neladas de pe$.cado popu-
sr. Lauro Carneiro' de e o Presidenle' da Câmara recebido .festivamen.e, com ,'Num" B'ACI ,Bem Sóll"d'o

lôda região Sul, é especla- lar e 266.000 de pescado
Loy(\ta e ii 10cöJidade pro. Municipal de Guaramirim, palavras de agradecimenlo lU hzada na elaboração de: fino. Islo significa: que li

gram.ou os teste,'os, q u ,e sr. Saliin José Dequech,' D C
.

d L
I'. prójetos econômlco� -para população 'deverá. crescetao ep. arnelrO, e, oyo· ,FPOLIS (Corresp) -, 'as áreas da SUD, BNE,tiVeram lugar no dia 1ll. do' la por parle do cd,'1 de ao rirmo de 90 millonelá,'·u , .

&..;" Estando em recesso desde SUDA"M, SUDEPE, eM-
çorrenJe. Garibaldi, entrega de uma 'f A

das anuais de pescado po-
Bm compBnhia do 'Pre- corbeille pela neta do me�-,

st'gonda- eira assem BRATUR e também ooor- pular e 17:400 de pescado
feiro Victor Bau e r, do Bancos Devem mo, seguindo-se OUlros ���� ��giS�����a:�s Edia depa os financiamentos fino.

-.L oradores, todos, ressaltao· ARENAt integ�8D\e8 do para tais em'preendimeDI�S,
TerJuroMáximo do as vanlagens da eletri ex-PSD, esti,eram quar-

como no caso especfflco
ficação rural. Após fioo ta-feira última na residen:- ,com a colocação de ações

Ide 2 r ao Mês aperitivo, foi s�rviäo aos cia do senador Oelso,Ra- _no mercado.

I
o vIsitanies lauto Janlsr, onde mos, ora em Florian6po-

Rio (Agência Nacional) se elogío� a casinha ga- lis. Assun, tos váriOEl. lias _

A enlrega destas primei,
ß Ih á' N I'b .....

... ras a�ões foram feilas as
ú Canse o Morrei rIO a rI a ylana. dos" à política .de Santa

.: CA d S 2ll. hora- des seguintes firmas: Bernardociooal, em rÍ'luniao;,prf'l'i erca a u 0.
-

Ca"arl'na 61,I'mplicl'tamen
f d'i D t"

'

L· Grubba S.A., Capri lodus
dida pelo minif"tromel im pe a-se o epu BuO au

te, às 'pr6ximas elejnões
6

y Irial Lida., Egon Sasse,
I\etto, decidiu, qoe s - monicipais a se realIzarem Heioz Rudolfo Kolhbach,'c'

Ulen,te poderão abrir� no·
. em mais de -uma centena

V8S agências os bancQs Insttetuto de ae comunas catarinenses,
que -operarem .à taxa de f". foram entãa abordados e

_ F, ., '. ju'ros da 2% ao mês, no

Ide ventilados com o ex-Go-

I "d IOrlso6polls '7��gon- máximo. Dtl acôrdo com lomas vernador e prócel' de proa
! � I

o �ados f-orne?l�os p,elo a decisão do Conselho. o do antigo Partido., Social
'c' n�tltut� BrasIleiro,

.

de :BflDCO Oentral expediu as Y"
e e DemocI6&ico.

�:ogrllflll e .Es�atístlci:t! inbtru,ções relativas ao aZlglOla Catarma pOSSUI assuDto. O miOls\rO DeI. ' Na oeasião da entrega,
atu�lmente •...• 2592.547 fim NeUo afirmoo qoe a o sr. Rolando Jabnke, com

,ha�ttlinte8, colocando se, medida se destina a t'Eti.
O Instituto de Idio· Estom'ago' o seu eSCrit6rio ORTEO

!:tSftn• ·no 11� �ugar d�s molar os bancos que já mas Yázigi de Jaraguá inSlalado no 2.° andar do
Q ad�8 brasllell'Os malS estão operandO à taxas comunica aos interessa· . .' edifício Bernardino, nö

POPUlOSOS. moderadas, mais de acôr do� que. �starão aberta�. Ferramenteiro Avenida Marechal Oeodo-
do com ali reais 'enàên· as mscnçoes em feverel" '

, ro, Desta cidade e repre-

Vest.·bulandos crlo·�s do.merca�o flOancei· ro para os cursos de OHospital "Migoel Cou, senlGnle da SOCIOE,ofe-
_ Inglês e alemão. to", no 'Rio, informoo qoe receu aos diretores das

,
'

.

' Curso completo em é bom o estado de saude firmas anteriormente men· Frisou, finalmente que

as,Faculdacd,es, Cur'l"osidades J,t-.p' _ 3,1 .18 .�eses ein três es-
do sr. José Trindade, que cionadas um coquetel e um inveslimento dessa n&!J·

v. se submeteu a uma ope agrad�ceu a preferência lureza nos porlos, ainda
,

' , , ,,' táglOS de 6 meses. O ração' para extrair do daquelas importantes em- que vultoso, não teria'

FPOLIS. (Corresp.) -, " O" B r a s i I, c o m YAZIGI fará com que 6stomago e intestinos 14 presas de Jarélguã do Sul, a prOdufividade desejada
Em re.alizada a primeiral 8,516.037 quilometros você, fale, leia e escre· pregos, uma lâmina de ·explanando '

em rápidas se feito indiscriminada
prOva literatura e gramá quadrados, ocupa apro. va o idioma que esoo. canivete, uma gilete, om mente, sem o Plano Di·
ca -ao" .b I d F pontel'ro de rel6gl'0 eom paJavrasoqueéaSOOIDE relor, que deverá, del'''r-
'. .9S.1 o.ar. a a" xl'madamente a décl'ma lher com todo o de·

.
'

.

d d
' ..

cul�ade I,de DireIto da . ," pedaço de .arame com;,20
e quais ,as -suas allvi a es, minar sobretudo,

.;UIl'iversidade Federál de sétima parte da área sembaraço atraves de centímetros de compri-
colocando-se ao dispor de as prioridades relativas a:

! Santa Catarina. dos 194 tótal do Globo, O que um processo de incons· mento. ,A ingestão dos
lantos quaDros lenham :;»ro 1) zonas econômicamen

Cbll'ndidatos inscritos aca' importa em: dizer que oientização de forma objetos foi aconselhada blemas de lIplicações, de te mais tarenles; 2) maiQ- _

am, de ller �protado� 61 601)aises do tamanho inteiramente natural. por om amigo do sr. Jo incentivos fiscaís; poiS dis· 'res cenlros prod,uJores; ã)-

,�::tlbulandos. O ye�tlbuA do Brasil bastanam para' Local de informações sé Trihdade, para cprar põe dos melhores e mais maiores cetJlros consumi·

, prossegue hOle, com
b' tAd

'

rf'
"

I
.

I á d'
om renitente prisão de interessatÜes projetos e dores; 4) zonas de comer'

.prova de redaQão de por" co, rir o a a sgpe lCle e matncu as ser 1· ventre que este ultimo empreendimentos na área cialização e industrihlizo-
tuguês.

" da Terra. vulgado em brev�. s9n1tia. da SUDBNE.
.

çãg.

"

IGovêrno'
'

[Implantará ,

Portos Pesquei
ros Para Tornar
o Pescado' ,

Acessível a 'i

I----------------F-u-n-d-a--çã-o-:----------��--------------p-i-,�-I-o-r:--------�--�----�-------'m--pr-e-ss-o--n-�-:-----------I'·Todos
,

�

A,tu, .Müll., Buo8NIO VITOR SCHMÖCKBL � Soel.fI.fle G,.llca A ...n/fla Ltfl••
I

"

Orgão de maior penetração no interior do' nordeste catarinense

LOYOLA ENTUSI4s,TICAME�TE'

\
,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



OOl�aEIO DO !POVO
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I ßClUfI;,Mt.PßI'·,��� EdüaJ·. id� . ���. �JIlMArJ.'!Att!l!a� 'I:· fUlldeçõo t fiI,,.tu,.mú#e"_"I�,
"

. -_ L \-, ,.,..:. ..... ,..

'. .0 Doutor Lauro PereIra. Olíveíea•. cfUlZ de.. �--""""'f,._.\.;,
� ,._ - -. �

.

_�-:;;"'�':- -

-;; + ·�'.-r����'I- ;,. : ,�
· IT- ., ' Jru.U;.Ir�1 • Ql"·�·"flll Direito da OOln8t'ea (je""Jafagua do.•Sul,� Esta(im" ",,�, .. ."._ ....."�t-e�(t�Hl!ral�.".-"< ';' .. ' -

"Co�:f!ês:o J�!��àaf l !
j

,

. ":' '
..;.'1 ;',' I� ;' V i..

A �e santa Oatarbia, na 'FÓrmt(, -pa Lei. ETO. :" ,.' -. ,: ,.....,.n.. .

'" .'; . i'... , r- �.,. .

" '.,
•

:",. 1;.., � '.' .. J1aranietres; lreoeIG�o8.. Faz saber O todos os que o presente edital i A: Extensãot Rural :desetnpenha lpaJ)el impor-,(' \ .!. Diretor lta�iseir�s. Maoieiras,.Ja- de praça, com .o prazo de d�Z (lO) dias, virem ou tante no 8'8senv-olvimento ftcióbal.· 'Dlferimio' dô'1
.'�,,�t lI{Ior Sç/ifp.Qck,#..j botw�beIras, etc: R,08elr�8 d.ele conhecímento tiverem e. int�.ressar posaa", b.até,.rnâH8mo trad,i'éional .fI.-.,.proöu�an,do".· educár. o:�" 'O'�{ \�iriU': . '" r �ahh�B. Oa,Wéhas, COOl" que hão de s,er errematades,' pO"r quem mars der ho.mem para a, açié,. mo�",a.l4e �,llda'iéPl sua' m,us-.SlilJA:; 1 � ,.. f�rasJ p'al��uras, �tc.• etc. e 'maior ISllçe ofere�er., em Jr�nte às portas do $io 'reduc�ra.

.

, '
"

..

J .à .,"
,

..'. : c ,

:=:!tr� : : : :&: �:� 'i :'.". ::..
,

F.otum, no-, dia 15 de fevereiro. v1!ldouro, :à� 10 ho � 08 exemplos 8e. multlph�m
r
8" .m0;8trami

Avulso. _ ; ...NCrS 0,12 PECAM OA'l'AJ.:.OQO r.S, ,08. Qen� p�nb_J).radQ8 da. f,rma' Cutelarla Jar.a'" que-.,é um, �rabal�o. 8�rlO." .pl�neJado e J�ÕISp�n-,
Número atras.tlo. NCr$ 0,14 ILUSTRADO :..... gqá. I,.td�" P�. �ç.ªP, ��ecutlva. queIhe �.O!.e ,ª.e· sävel ao 'progresso das comuoIªades ruraIs: 0_

'

. I

.

Dato Otto, abaíxc descritos:
.

Atuando diretamente. no campo.. procuraieNDBIlâço�'-'''''''�' Lti!opoldo Seldél I "

a)- Uma máquina. servindo pará ,co��urar dentro dos limites que ih� são ;impostos, estudar.(1I\v1�J�!:at���:IJt\, 210 - OORUPÃ' 'i!- �í', bainha de façãok motoFri�IlFdFai' c06m as segUlbot.es a realidade onde deve,á ataar.. e.levlhantar os �a.. ,

" lJ»4itdáí;� :SUF-,�� Gilarina .
; --.. ;. _ .. -- .. - ,-- 9aracterjsticas: P�arc8 PA; ? 2 ....... 10. arca ou dos humanos e materiats. para mer 9.r �xecu. �r: -

�, ,... -.
- b,::::::.�"Ioc::::::a<::::zc::::::.:r ço de Ierro, avalíado ,

em NQr$200,�0; .

.

a sua tarefa., A Extensão Rural te.m' cump�l.dov
.

'. "4 ,\:' "'i ,) 1 �'. ��.:' ,

,o o I b}- Um motor elêtríee, com as. seguíntea suas finalidades/Age segundo proc�ß08 .educa�I?-.RegiStrO" e"",n/l,1 lEN II, 1. taaca características: marc.a WEG, n. 143, séríe :10. 5HP nais e- te-m, actma- de ttrdo,-uma. 'fl!osoflaJ'J)r6p"'la
" ,. ..

. " i I
1'1

'. � ,.� j220 a õ80 volts. a,vabado em NCr$l9.Q 00;
,

e atuan�. Sabem, os que a praticam ·n_? trab�lh{)A,ure)a ��.l(�.Gr�bI5�, OficIa} lDamfi.l!.ß�b'ã'o' "����'. I
,
c)- Uma máquina de somar, m�rca Olive- ,diário, que1 'OI! �resuU�os serão 8e�urosl� dÜra

�t����(.fo .ç.l'vtl uQ.. .1..0 J;>:�s- � ·1· ;"s. �ti;' 8'valiada êm· Ncr$350,OO
.

'

o.,
'.? "'..

; door"s. çt
•

� Hi'J t, ':: ,,3' "

trllo da Çomarca a� J"ar�guá I l; ,e - �'., ',. ,-,Il' '�",( Assim' serão os referidos bens arrematldos .

't1m'a medidá 'dê 's"6u valor"e' aóeltãçAo pält)l
: 7,(1'0:·6ul; 'i \Estadó� 'd�.'. sarIt� '1C'otml');3� Q

��·iXõ por quem mais der e maior lançe oferecer acima do ,povo rllral são as centenas de p�didos de aber-·.' ..� ")': Catllt,llFa, ,::Brasd.··...,. , .. , '., .

�l f� '\"'4 ...... " IDrfjço da avaliação. E para que chegue äÖ co- lura de novas agéocias" de ·extßncão. Os sUcessos
':' ·�'�s�,Lq:(4� �-;-��ie�j; 1,'''1 L ;�. , l';:!,iú\ .,�J 1 Iiih�f1Jm�otQ de �?(j08, foi pa�s,a(l,o o presente e�i 4e famnial rtirais eemprle atr8Y��Sdm ;Jr,ohteira�."'tr�pl�nó;f�Éàr�Ó1i�O e���,Jl.d�:õs L

• Rl�J�gê�;q�a :f..c;!O�a.�J �al.,
.que, s�râ 1J.�IXa�O, no )�gar de, .co$�me, aa �e municípios. por outro lado�,' �JiI�.gu�� de b�m

. � (f�ôtn�t.�$'��l�a��tl'P�I����!: lA't�rw.�ln.dÖ, lU � l®l'�., ort�s qo rór�IQ � p��lIca�o, ,no 1 Jornal .IQ�(11 �ctnso havoeria d3 querer Uina COI�ao que nã? fuu"]
': ·�lt�hf de se liaJ>111tarem para cha88'� p�ta tl'a�sp.�l',te 'Correio do pové., Dtl:d(). e passado nesta Cidade. cionasse.

.

�', ':
.

: ,;c .,; f'y.casllr!tsew, :1., " lP.e8�,(.y��.. l\�.afjs1. e 'Jaraguá 'do Sul, aos' cinco
_

dias do mês de: A Extensão Rural ·não � fórmula.sslvadorä ..

. , Edital 'n\ 6.57S.
d
.• -,e.' 1,.8.)f168 11. d.a·:.,t� (J.�le,�I,�,8la.f,. ã,'o, ..�,,� feze'm'bro d.6'< ánõ" de Diil

oovec.,e.Dt,os,
: e).eS�é*fa, e �.ão é�

..
e

nem.,
será. u�a' 1'.'e�ei. t.a

:

e,�r�
todos

.os.·;. ;, 1 ;',� ,," ,.
I��),•.a o. a� �,},,�. fQ .� ete.-· , .

'. .

.: "

-

.,..
inales que afetam () meIO ,raral brasileirO'. Exe�1i:�an.9�"F,J�fth,d� ,l\ft.�·e �l�tlo no pals, a F N'� Eu. (a� Amadeu Mahfud. ésol'i.vã?�'o .subscrevl. �a a varte 9ue)he .toca. por��•.negar � eu1:>�-,

.

" An� da SIlv�, ,a�9a no me.roado �ra!l! .

"

(a) ,Lauro .Fereira Ollvelra
,

timar sua ação altamente patl'16tIca e obJe�va./é·Ete:'�tä8ileito,:goltetr.,/ �!11 ÓOÕj,,r_e.� cam��oha.� :.' .. ,- J.ui� de Direito - '.
..

..

.

querer 'tapar o sol co� .a,'>Ifeneira o� tem ca��ra-op�rár.�.<>;.�Hat�r31 de ,�o,� IX' ;' 'uft J,. }�J� öl tI. ;, A.poosente.• COPlij. conlere cam o,ol'lgmal; d�u tas. nos olhos. .

".delO Deste Estado doml o,. res
.

a o pr on fé. .. I '. '. ·t. _

V:::toen:i. �::t�e.m:i���� e:JÓes n�s�ue���d:ed�n�Ó��, .

Jar�guá d,O t;)ulo\nf�i'it�6;:T bro d�" �96:1.
�llrt 'Club (slrôl'a ·.'Ie·m'

"

"no'IIi nhe'tor'i�, it'

filhÓ de José Flôr da sn .ter U!ll tott,\l ap�o?el� ; ..

'

'Amadeu'Mshflld' .,' ,," � ",U .'. '", .1:" l' Vu Oll . lU .,�
va e de Allna Neriog. ,.me,��C? .�a� tr�dlClooals > ,I.: "

.. ".< '.
• •.. , "'.\

_ T,fj:m
.•
'�B·.a.".g'.l'atal,.8ait8,t1sr.�Ao,'.d,e,.,.,�..•om\I,n.i,Qà�.· a.:.:;Y;';Ela, brá.sileira, soltejra, qual�dã�es de, ?eseDlp�� "da

doméstica naturäfde Ja· nhQ' �,! 'd�rfjbi11dade. �á . I...· C
ri 'S" ,.que':em. datá de 16/1/

..
' rOl'.::el�lt!' .�. emp�9s�_ ,

, ",<,. •

-:'�'jf .;"�ar�eler�&t,cl\8 .

dos vei- I·NPS PO'de' "A'tua Iza'r arteira a nova "Dir_étJn'ià. que r��el'á, ,O�,q.��tiQO.s ��s�� Çlu-,raguá dº,_SUI. dOJI;th'it,.a culos Fên't.'mê r'i
com. um

'. '��.'."""',. ,'. � bà 'até. 31/12/68., 'a :q)l"l flcQQ. asSllQ cOJ)��tutaa: ,,. rda e. resldent.e �m ylla aumento' a r�ciável de
,
Presidente �e ;hoQfa' � lIUáçjp. M.or..��t (�ee.eit?J,. ,. Lenzl, nes�e dlstrJ�o.JIlha: capa'cidilde Pde carga, A Pro' fl·ss·I·onal I
Pr idênte",;,'� ,>

-:' B�r�JlQldo ßl1eke,l(��,dettQ�,d� Augustmho: flores �a. solução encontrada com 1.1I,1Vicij-p,reSldente <
- Q;Qst�vo!.�atbfo'4L "";�')lt�Silva. e de Cemll8 Martim

o nôvo V 12 nill) â'penai!l ,... �.. ..
2.' �iC,e'..pr�.sident� - Dapl�l r.j8�,i,((r.e.el.eitQ) "",,;�da SIlva.

,

....,." atttBde.A êsses objetivos. :., RIQ,. f�glencI� ,,�aClOD�) """';.Q InstJtuto NaclO' : 1.0' SecretárIo' , -::- ,�eI�QQ, p�nJ.4e�Ull. " i' q

Edital n 6579 de 2Stlt68 QQ'UI'O'"al�fln9i,� "9t�eis �'�1 da �re;f:I��nciíl·&So'�i8.1�r�t(oa�,4'S '(le suaai<,agên :�.o Sect.etâ�io·
'.
'- Atnq G:�pé,s,o tlmD!e(tJ)IJ.Y,o.

,

•
,

• i: '

j; ,indices dß; ':réDJaIßlidaide OHi.8 no mterlOr do. País. �od�rá. faz.er as. altera 11.� TesoureIro > 'I,
....... JuU.uQ.Z/i,nghelini(reehdto

, EgoB ·GeBsoer e
"

1 .�. ver8Q.�.ilid8aé, DíàrÍténdo çÕe.s-�deG&BsárJas�:na.8 , Gàrtaitas' Prö!iS!iiO'n&ip ..
dos i 2.°, Te�Ollf�jr�. "'�'-.- .a<!rf9i,Q,,�a��«ar.i� •• �;

Alida· Rowe �. b'!rixo9...:. CUSfO operacio trlibalh!1.dorss, atuallzandó 68 an{)t".ç<!� refere-ntss :Procu�adol"
.

.

- OSOI �qfl.l.pc.het., " , ., �

'El,;.· b ;{lái" ".'.
OlC�r

. �Dal. à� veículo.. lio Ilúm-ero de dependen"s, estado ClvIl, mttöaDQa Prócurlldos . 6
-

. oaet3�no Rcw.eJatq, " l
..1{.� t'f8a'f�r0t;.s. �J:O�i r "Aé"·ic'aracterísticas . do de nom�, .'é'té': <' ,'" ,<' :'�

,

•

,

, "

"

>

,"

Pr6curàdQr
,

t ." ,.- OsmaJ' �Uv�ira. '..
....lavrAWor":fu�llr:�"t('��· iilÔ� <caminhão FNM, e, Entendimentos De8se, .senti�Q foram' iniciadOS COlsélho Fiscal .

'.

- Ot�vi�n't?, T-issi, .,(r��l�j��) ,,raguA do. u. om. c I�. notàtfamente do õ.o eixo entre o Depart�õ:jelitõ' Naciooal de Mão�de�Obra e Anieete ()edrotti (rf!.el�ito) �. Qer.h1l!rd SchiUtter <.
,�ol:·,�l'e�,de�rt'�·f �1�1' 'Ilôrai:n: . exaustív�ment� �k autoridades ,(lo. I,NRB QO Belad?'" dtr'�S8:fI '·Paulo. i Suplen'te:!!: ::- MJll:Ciano M.atbe!i�.Jr�e�Uo)' ", .1, ,:

d
a �·ftestG s riO, Ido t��.t�<t��, ap!,qvanºo_ n�8 (�p.ae deverá ser IDl�l'ada a previdênCia.' que se Antorif,b M()retti'e,O.svaJd,o_J:toclla.\ .e,' ,,::

�
.

. e _ 1 f e8�er e e
mais diversas c(jndiçÕ�8,estttn«el'à "lBOIF demslS :Estados.' ''' .. '-� y' : ",

.

Valh�mo�Jl08 "d.o. ,nse�o ()���' .ap�e,,�,n�a� �1"Y..1Eroa \\ ehrJl�18t��:) Ges de fUDCjOnameQt�, s.�Jldó "

. � diret;<>r do Oepar.t8.mento. explicou 'q�e &; S. 08, noss.os pfbt.estos. de �l�y,:�d� estl�� e ,4.•s9P��"soer.
.

.
.. de ressaltar, a: :..pérfeita· pOtTarl.a a.�sl!l.��a p'�l� J41D1stro "Jt8�.q�8.l!It-(ils.rJf}ho. consjderação.

,

'.

:, .

d EI:, ��a��l�ira.s,o,llt�l�, aderência do eixo rator, p�ríDit�odo" q��. �s �te�ê1t�lra8 MpDlClp'al�. QS Go- ,Subsc�eyemo.no�,... '.
'
.. f, ,.,"0111 StieR. natura

.. ,e que proporciónaMóà p�IC v��n.os esta�Ual& ti e�h�ade8_ autárq';lloas possa!D .... t\tencI0Fl8!Den�e: .' ". �.:, ..

t·a�agl)á do .�:1. domlCl I feita distribuição da car �mitIr OarteIras. PrOfISl!lI.onai.s. po melO de convêmo r·' ': " N��sQ'J), g;�fial;l,�lJDl - Secr:�tárlo., '... ",

It �b �. reSI e�t;. �f ga. euJfl· 'c8paoitl�de,,�f()1 com as Del�g�CI�s .,��gIQn�IS'I�O !l'r,a�al.llo, _s,e re
" B,�rtlloldo Ba�,k�� .-__ ,Pr��!�e!lte.

·

arl" • oes.te ISUI o
elevada 600/!' >,.. veste da maior 8IgDlfica�0. ' .

"

� 'j
. -_.'

•......,. �filha de ,AlvIDQ ,Rowe
....::..:.L .�.' ,

, Bas,ta cHár.-e,SClárec.eu. ·que no E,stadQ,' de, São �••'i.":':"."�...�·••��oo,,,.'1:'•••..JC.i••·.J�.:•••••

·�':�·"�··�··':�·�C':':'.···J�1e 'd.e. Elsa Rowe, "" I Paulo apellar de todio o desenvolvimento sli veri· g ,"
- -

d
lo. I,

'

1
EditaIN06580'd .24-�-68 Estudantes, ficad�, f!iDtbn�s áreas tirb�naB �omo �as rUflli.s,a � "F·ra· m.atar () eseJo: "'!�1.,

o

e.
" '

�
, DelegaCia RegIOnal do .TrabalhQ· pos�w postos ge. b oS"� r'

.

�.�,
.

,

.o.o. ,
'

r" .H":.

:,: Eg�n 8.eQoing e,' ' BrasUeiro�f(nos., e�is8ão de Carteiras Ptofíssion8i�. em apenas' 63 li
" ,0, 'u,m :u0:p! quello� I":: .. ,_ '.

Ocl th It> s N n E'E Uir '. . muniCípios: Agóra� "eom '.a".po8sblhdad,e.de as

pre.'�: Q
,o..

. .

• "C,·O·RUp.A;�"e ,,0 a, G ,,�8 -". ' .e., ��, ". ,'H fé��rm�� �lDittr�Ul D,arteiras., ProfisliJi9naJs. ê8§es, i c uellP mar.ca' (
'., '.' ....

: ,.' H "lt t'
•-'Ele.1r1'asileirQ.,eolteir9, '

,

'

. .. l.,. .'
..

'

d ão estendldos a tÔdas as 57õ· ,.' ,'. . '.

•

totneiro�mecâniéo natu- Quatroc�nto8 e CiD� ,ervlços po ,er ser.· "

1: E'
,

m·elh'o'r' que h'a. ','
-

-
(, �:

. • '.>"

'tä 1 'd
. , rrefeituras dO.Estado.

, ,i. . O"" ,";' ,. '.. . i���i���i:::a�u*ré-:i(:.e�r� ��eYáZ���C:td::�Oe��:: '

Jt�
'.

�"''''''''''.•��.!.!!.!�:'_��,.'..�r'''''':'''·',·•.·-:�r._�.�.l.rV·.'';�o
nesta' !Cidade. filho .·de sil passarão ·n�8t,,:s fériae .COS'I-n,hel-ra' ": . =--==;õ. -::_;___

�

=-=--=__===::=-.;._===�
J.Qsef Aug68�0 Henni.ng um· mês �,stui}an�9 e 0.0: '. r .

�
.

. .' l!&1 d� Madalena Lerer n�e�end!, o�. E�tado8U01-.. ti DR.' WAtDEMlRO MAZlJRECHEN ,I
.

Hennio-. " dos.' Tl"efl �ert-e'n.cem là ,
Procura se c08IDheira,����� ii I· .. : .

.

II
,

iS

'.
escola Yázigide Joinville. competeote p�:�a t�ab�-! C!,re seus male! e Jl9UPe'lÍu II CLfNICA MÉDICA - CIRURGIA GERI;\L ii':".,t!i.:la" b.rasUetra,',. ,�olt

..
eil" A.tê. o. p.r.e.se..nte., igoo. ra �ha� em OurltJb8; em· bom dinheiro eomprllllÍfÓ na III'

.,,' I,

•
I p.!il_,ldus.tr�áril1) na*u.ral. d,e' mos se al'gum' éstudàbte' r.esldente de casal sem· I, :.: .."

' , !1

G��ram!rim" ne8�eJEsta- da' escols I de Jaraguá fói filhos. .

'. " .....,,' EAftMACIA�, ,NOVA h !I��. domiQiU�da e residen-· cO'ntemp'lado. .... , ,: Salarioio!cial :Nora 100,00, de' ROBERTe It .lIDast' II ULTRA SOM, < I
.
f' ii

te�m RQ� RlcardoHasse, ,A Viagem resultá 'd o � IofQrmaço.s na Oomer-
� .' �

.
:

."
' .. II ONDAS OURTAS t �inesta cidade, .. filha de Ves�oryçOS 0Ion)ug�ddoS dda cisl Victor

,.
'.
," , �oq:: ::;e :eo;::==�:ti: H R. ULTRA VIOLET4- IIJosé Nunes FIlho e de ··Ina lzla·Unlverslade· O J3raguá'do Sul, .'

gosápreçOsvAlÍt&josOl' 'II
'.

.

-

.. A, .U.Noemea Rosa Nunes. Misslsslpi. A promoção que .

.

,

'!.
, '';,..

• Raa Pre81d8n� Epltámo Pessoa 764 . . U'
inclui alun08 de Inglês e

..-::: .__..::::==:::�' Av. GeJúlio Vargas. .. \6::.- ......==========--=======:::==.d'E para que chegue ao co- alemão Ie estenCle a to-' i( .'. h _...�..._-_.__-===---_.._--c--==-=--_.�"'==;':''' ':-",nheclmento· de �odQs mandei dos os interessados e d�� ii EM p' 'H'E G A O O·'H' II ({_... 7-·-- . ��__m__

-.::-
- ---

_ '11
passar o presente eâjtal que verá passar a ser, prátl' II, '.

• II'� IIs�rá pubHcado pela jmprfn� ca de todoS 08 períodos II O
.

e'X;iltne médico II H' 'i ( 'Dr.' 'Jörn Söelter IIe �m cart6r,0 onqe sera de férias. Em julho á II dos leus empregados II ii '.. 1.fI:atixa�o durante 15 dias. Se ,viaje hicluirá ühic'ago;! obrioat6rio no mo-
i !I' �\'... CIRURGIAO-Df:NTISTA nalguem .souber de algum im.. '"I, f7 ,I! ii II

II menlo de admis;lão - III II '

, II,pedimmto acuse-d� para os
\ I

fins l�ais. ..

.

�

n deve; ser renovado li II aa.8•." 'IIAUR�A MULLER GRUBBA V' 'e'n, .d'e •. ',SI e .. periódicamente. Nas' ..

I
" '�... .... H

O idal II atividades ,e opera II i. liII ções insalubres. a lei II II II1
b

. •

I·'
� i

IIUm ótim.o :terreQo com II o figa. a rea lZilÇ�O 11 H I'casa. pos�uindo pastagem " QOS e�ames de 5�'B II J • �. (

l'sito à estrada Francisco 'li e� seis meses. Zela

'I'!
.' .;'.

.
.

,,',
I!

de Paula. Tratar com o ,iI pelo estado físico de'
.. II - Aveolda Oeluh.o Vargªs, J?8 - J�raguá do. Sul -:- San!,a �a!arina . Irpr.oprietáriQ ..�r. �eopolt\Q II �eus e�pregados! ·i

., . ;. '.' ',)", '.'
, . . .,.. J}Meeyr. .'"

.

. �===_. '====::-.::=:::b \6.==========�==�===========:================'=.:::::=====::9n·Corréio .�o
'Povo

um, Jo�al ,a
Secviço do Povo

, .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



r

\,

!

1:1"" .�,",'" • � r'fi('l)lo: � ...4.,.� !,"�l,"""'\ ���
...

�"."...�.�'� '"

D .

-I � i , v " l' '.;I' i �, "

I, '

..... ,.' ':,. "" . 'f ' .. «: '

i oEJraSl,
"., �par.�"� 'a�··� J$ ....�:�,.' :. ' __

•

'

..
:Silo PfLulo -bi;�1�Jnt�� : d� Tr.��4�. Fa. .'!I":"" � ��. It, H� �.;'.,.mjll�'1!e pro�. r.ied!,.de. '. d.. I.�!l.dirail!,.. nas pro;J:lmldades WJ51 "'\,,�.;,,, t�, 1 ,

• I,; , .•f I, �

de D,J:\ferB8�;�rel�s de�t. ·O'_'p,,-l.. o �o.merp 204 K emanl1a
,
ije "qatoJi�IS��·''- Pl.'.e.nsJ:r.1o ...e, '�ultw.a ,c..t{tlic, que ' ,

se 8d�tf& 1l0b � �g\tde' �" ,Q.,. .,AntÖlllO,
..
,de ,castro .

N· 1) '1:1'Mayei't Bi�po de, ,Campos.. ! '. , ,:." _, " nio (Agência aCIona -r ,;�m.a' nova
.. 'A pte'�e,nle �.di�ã'o traz.\l.IIla ampl�úeip.ortagem, cota para« flôves: de corte dó,.Brasil"deverá

farta1Jl.�nte q�cu,��nt8d.a 'com foto�; �ôbre o, êxito contri'bu�� vará -que,�8 ex6tjcQ.s�.e ra!-"as pl�n�das ml��a.s.... cIu.e..a �o.�ied�de arasIl.etra
..
de Defesa ,ta.B b"asIleir;is venham a adornar eII\ maiorda 'Tra�lf;ão, F,'amfba e ,Rr(lpriedad� (TFP), manden '. '

P';d :', ".- . '..
. d

'

Ai '

h
. ,.

celebtl&� �m d'e�oHo cjdad.e�, do 'ßrBtsll- a propósito quanpí ade ��, .P3is.llB a -' em,��.
4)

I
,

do 50° aniversário _.d� ,revolução bolcbev.ista na Para .um mlp.!tflo. de 45. 9ullos, ...s d�s.Rússia. Acolhida eom silJ)patià
.

pela opinfã(j pú pesas de frete aeeeo -do
. �IO

r de Janeiro
blic.a e. por .n�mefOEJa8 autoridades,! ,a inic.lativ� da paraDusaeldorf,: serão' de apenas um dólarTFP al.p�nç9u profu�da repercussso QO Brasil e por quilo.,

.

'<
'

no ext!=lflor e proptetou UD) fort� ato de repulsa ao �. '

.cPtQUDlsmo neste lúgubre eíuqueútenärío., .

=;..."======;====""1==";;==O;;===;===F=:;�";==='==;;,

Sob.fi ePígraf� "O livr� probido", apreaenta ' •

um,a reportagem,sobre "Erei, o' Kerensky chileno", .

E."m'·" 'p'.Ia'C'·.a···.·m·,e.. ·n··'t..."'.·.?liyro'de, aut0ri� de Fabio Vidigal Xavier, da Silo "

'Uv.ei,ra;"colaborap.or de "Oal9licíf:JlO", que já s� v:ai
, ornando lendáriO 'além ,dos Andee. Comenta se, no
ebile, que u� ,dps negóci08\ mais, .eendescs DO'
pais hoje em (U�, "pesar d,os r:sc08 que eompor-
,ta;, é ir à Argeptfna para ,Qomprar "Frt'.i, el Ket
reos1cYi ehíleno" e depois re,v.endê-lo. no Chile'
ondé estA cOtado a 20 dólares o exemplar. � pre
ciso, I>�rém, ter o;(�uidado de trocar 8 CaPfl. para
éscapar ao confisco. .

NÃO só A PAL.AVßA CARAOTERIZA <> HEREGE
"At9s• gestos, atitUdes e· �mij;sões ppdem'

caracterizar o herege" - afirma ,o Sr. Arnaldo Vi
digal Xavier da Silveira no terceiro de umª, im·'
port�nte séri.e de artigos inioiada, em outUllro ,p.p'.
sôbre"o valôr doutrinário dos' documentos. P9Ltifi
cios, e.CO".ci.liarss: N.. 0. prese.nta.. àr�igo.,. 'o c.onhecid� col{lb�r,ador _d�" "Clltolicismo',' apres�nta 80S
leitores a s�,tdÍlte pergunta; "O conjUót9 de ati,
tUdes detUma pes8o., o 8e� .mpdo eie ,s;e,r, 4e !lgir '

a

..
4�, �ort.�·8e;, .pode oarllct.erf.z�r 0. herege, ainda. II

que ela 'nada dIga ou eSCreva de formalm.ente COD �
trArto,A f�?'� Respoo4�l afi�m�ti!amellte., baseado �.=.======================:
e� .nU�êro�os teólo�.o,,'" ca�oDl8ta. <? _Dr.,A�n�o

, �.,� !.:'
:" ,

Vl!1lgat XBtvier da Silveira, um dos slg'natár19s(ldo -----"';:"",o:i:;:='===='======��:;O'@!:;i.�=;::.'=="::::;�,,=#==E;::�F=�==;,

m.a.nu.�e. t.o.' c.'ont.��; ali . te.,s"'s i 1?�.o,r�s�ist.1\ .

jan.çadas '." �11'bl ',fi'['d,''I� �
..,.h81 I·.'�.1I,�::.j.·DI·.nhel·rono I� ÇODg-r,esso 9�t6lico �r8Bllelro d� ,MedIcina, :11· Uu q :1 "':U u_âlIalls� o,seguinte caso: '

,

".
'

.. HEREJe POR ATOS '. :;, ' .' L.elras .,de Câm,bi«), c1re.nc;lp de. '.81% ,ao .ano.
: 4'U� jotem. Unive�sitá.rio,.por exemplo, �� pro·· livre do imPÔSfO 'de renda: t:.,tras Jfu'obfliGrios de

fes8;a católico. Trab�l� ativ'amente em: mo,vlmen- ahaa'rentabilid�de.
' (

J,
'

.. '. '.,tOI ditos de re,ivindicaç'õe� climp()ne8aS, ope_fárl88 DepósitOs à prazo ffxo com 'Correção mo.oe·
e. estudantis. Dé há. muito" aliado aos comunistas fária e juro tômpensodor. Certificados, cie Dep'ó
em' tais· movimentos, já se habituo,u a têJos se.mpre sUo. - ESff(nulos PisCàis (Decr. .167)' .

a seu lado. NAo:S8 diz marxista; e· procl8ma se Depósitos do Blioco Nöcional de Jlabiiação
até adversário cOQvicto de. tôda forma de ateismo, Açõl"s - Tfiu)ôs Públicos. .",
mas vê com simpatia o socialismo. Mesmo o .socia- Segurança �tp' iôda8 aS faixas. do, .mercadÓlismo. Mes}Do ° socialismo .extrema(iQ. Por lutar de capitais \.

'

. ";"!
.

Lel-t'urapelas refo.rmal!( de . base "avançada8", já andou A ".'
"

.

.

.

tendo complicações com. a poItcia - com 'AGORA tOM luDA A IRUQUILIItIDf' EM SaUA, C.IIIRIIA

A' l-essa poJioia que ele 'tacha de reaciooário, de ven em Joinville. li MANCHBSTER S. A., Cor- . na lsedida aos.capitalistas, de iQstruDlento do c�lonialis. relOta de CâmbiO e Títulos.
.

.

.
.

mo norte-ameriaano. Comunga todos os dias, mas ,.. Em JilrilDi. do Sul •... ,inf.ormaçõ�s QO Bscrit6rio
.'

e Redaç'a-o'l'ulga nu.e &S pr.

.&tioas pueris öa "

.. Igre}';-a.. contJtan· .' .

'., .'S a. A COMeRCIAL, Av. Mal. .I;>eodorg. 130"'_ Tele- .

tiliiana" devem' desaparec'e.r da vi!ia de ' pi�dade fone 234. .... Destinado a08 alanos·. Dia 6 do corrente r88-
adulta do QatólicQ esclarecido .da "Igreja do Va- J

' "
,

d� Escolas Normais, pro� lizaram em n08ea oida�edcanb U"; por isso s�rrj. com d�s�ém" quanQp.; ou- Enquanto, você d�scansa ..• seu dinheiro .•se fessôres de Teoria e Pra· as provas de atletismo aIO.
ve falar do Coração. de Jesus; d Virgindade de multiplica. 'l)or isso, empreguEt' 'bem ,o capiral pa-" tica de Escola PrilQária,; d�, relacionadas com 08
,?laria Santís8ima, pa devoç,äo ao,s Sant08, da Tran ra ler' rend-ímenlo ,asseguraôo, I' :" .

pr(,fe1l8Ôres
. primár.io§, Oitavos, Jogo� �berto&8ubstanciação, do inferno 'etc: Nuncà ataca dire� " êONSUttE�Nds; �eM ê.ôMJ>liöMb�o qr.ien}ador�s e'iJUpervIs(_)·, de Santa! Catarl.na,' de'tameoté nenhum dogQla; porqúe· 'oomprêende que

".
, ;, ..... ;

'.
. ,. " '

r,es de ensi.no. cO,Dfo tam �oaçaba, .transfer.Jdas em8e o fize8se de'sservira·· à prõpr.ia causa;: mM.não bém. proJess�res e ,lunos vi!tqde l d.o .. máu '. tempo.tala d�Ues, e 0'0 gostli de· ,ouvir. falar. '

..' ,

j,

de português e bngua- relDante., .por, duas. ve

pe.rguntamo ...nos, poi6J:'póde·se
afirmàr que V.S"I.t'a'"Sf '�����2.ld' ge!D�surg�, e!D_,su8,_4.a zes:���essivame-ªte•...êsse jovem é. um hereje?"
,) ,,' \ .i! �', . '"

' edlça.o,. o ,11.vro cI�1 N�.çoes. Jo!çaba. JJaràguá do.-.."'"""'.......--.......,;_.........=��--.;::;:=..!:;;;;...=�;:.;__-.....:...::;;__;;.-
'. .; .�' .;;. .I..! ) lt>., i' d�, ' ,,Dldatlca .� L�!tura, Sul, �Sãq.; Bento 'do �ul,

S
'

..
·

.

'.

..' �.·'··t·
"

....... \'i �nálI" ,e,l1edB�o
.

nU- .M�fra, j�inviU� � um

� .' er\(lçQ, .v.I.1 ar H�' ."
� '. i),

"

,.,

·il;"'J� j

r,' :�.'D�b��çAodaEd�tôra ,���:ef�::::::es:ep��:e'::;:6"
, Todos os jovens nascido$ no ano de Dltl!ßSaS l .. �', Arautôôr�'dLe2!°drLiezad�t às interessantes'disputas

:'1'950' "d" -

l' t
...' .

t·
- d ,.' pro e8S Fill e ui At C& o empolgando a grande:.l , everao a IS ar·se par.a pre,s aQ�o o .:.

•

.' -" ). �. . .

'ln8'tit�to de Educação de :
ê

.

Serovi"o Militar até o próximo dia 30 de A nossa redaçao tem� a regls1!vé\-r duas gra: 'Ouritiba nesta sua obra
aSsIst nOla, EqUted: comMPa-I 't, ," "

•
• ....... '&'ta J

.!

�·.1 tr e' ,
" .' receu aQ saio ale!Junho do ,icorr�nte ano,. '

.

tas. VISh:aS,- J.el s PQ� arag�aense�. us es qu de 8õment� �20 pág�nas( WiI)lelin, do Olube A'tlé.

Deverão allstar·se Igualmente os nae· resIdem. e. e��cem. o. seu .mlster .longe da te�a fo�aliz� a Imp�rtânCIa da. tieo' Ba�ptmdi. I

eidos ,em anos anteriores e ainda em débito natal. Queremos nos refenr aos Rev! fe.. Sebas- leltura, os y(lrl08 pr?ces:
co S'' MTt, tião Demarchi e Frei Atido Rosã, atualmente de sos dt: e�slDo da le�tura, ,�s disputas verificaram-fi o ervIQo I 1 ar.

,
_ .

'

. . . . .

.. d h a análIse Interpretativa e se nos dias. 6 ..
e 7 de

, QBS: AOIil faltosos, sera.Q aplIcadas Vlslta a f��lliares, os' ,quais nos. eram·a onra sintática; �edação,de tr:�. Jàneiro de '1968. resul�.as Multas Regulamentares. l' 4e suas VISItas, ,estabelecendo·se· um gosto'so s'es; o estilo literário, etc. lando em que Mafra al-, •

• •••• w .... ; bate·papo. ..' Todôs êsses_ Itens � ã cançasse' 12 v�tórias.1·······�_·�·····,,·······���·�···.r··:·,.···""'�·········'".·..·..·......·..·..>Q••••••••••••••

il·
'.'

. c'':':b .. :f�. D
..

'

"L;.�.. ' s'éinpre intercaladôscôm ,contra 7 de Joioville, �: � .' f
'/,

d' � �. : � Rev, . r�.. ,� astl4U. '�f,l-rCJ!l�flserve.3 uma J)ágio� em que a dá Joaçaba.. 1 de Sãó
',i r, e r TI a n· n' n r I n oro a n n i Ordem dOS.' �aleslâhos

..

, �a .cld�e.d.e<s.. :mta Rosa, autôra .exp.
...
oß ·9S.:. Vfob.leu .Bent�:_'do Sul, 1 de Blu·

:" •
-

U I P 1i� , , II li .,: Estado do RIO Grande do Sul, enquanto que Q mas didátICOS a serem menau e 2 d.e Jaraguá
'I CIDURGIA.·DO ESTOMAGO - VIAQ.BILl.A, � Rev. FrEÜ,AUdo R.Osá,;. d((r,!)t:-d�tlf'dóS_F�anci�� re8E(Jlvi�(oLs'it' .�.

.

A .ál"
do Sut'

,. �,,: .j. '. , ••". "
. '. . �.,.,. ;i t

-

s defimdas na Impenal m . e ura, n Ise•

, RES, INTESTINOS ._ Cirul'gia de Senhoras' Ü n�s de�. s�as .?c.utfaç�EStâa'.d Ri;. déiJ3 . ' e Redação",a autôra:teve . A: equip� -:speciali.z�.
DlapósUca freeoee do Clacer ui Senllorll :�

Cl a e e etropG s, -no.. � o. . o I
..

nerro. como preocupllçaO ,má�i-, ,da da, gO�l.ssao MuOlCl'
.. � Ao agradecermos a gentilesa com que nos ma, �olocar o $estre co' paI de El;iportes e�teve

: honraram. com 'Siias vi$itas formUlamos ardeu! mo fIgura· centreI, �e8- à altllra�ide sua .. missão,

. COllSult6rio • III. ArtIt.... Müll.,. It- 760 t t d be ta' d' ... 'ti 'a ponsável pelo aprend12:a.. demonstrando
.'

sobeja�
(AO LADO DO NOVO HOTFL)

es va o�. ,.e .,:m. es ,r.e e qu� ;c:o�. nuem. " do dO educando: ";;" mente a capaoldad�. ad-
. ....,. .

..

' ' ,�'" �. :Çlzer bri1ha� ,;a cultura Jariiguaense nas comum· Pára mais inforUl8çoes ministrádora, redundaR·Du 9·i2 é' das ,tã l8 horas' ._. <FONE, 384 dades em que .servem com a devoção do vertia· dirigir-se a EditõraF.T.D..do em au.têntico -eucasso .

!l�o ApostQlado., 'em Jaraguá do Sul. a competição.

O, Códig
.

Nacional d,e rJ-'rânsito exige. se- ,

guro obrigatório pars os veiculos. que, vierem
i de see licenciados pela Dereg�cia äe"Pollci&..

.

"

.

.

'. .... J.,

'.
, Em J.....aguá ,do'Sul IpeUS dlris corretores,

d�vidam.ente ioscl!itos, e li�enciad08 \ pela ,P!e,
feitur. Municipal, estão eDJ ait.uaQAo_� regular.
para angariar seguros .�elJs$ n8�ur�za.

Os demais �n�arjadores. m�smo ,eõmo in- .

termediários, e8tão, em situacã'o' irregular, po�'
dendo e8sa desobediêneia trazer, embaraços
aos segurados.

Muita'iatenção, portahtot .':
,'t.onsulte�no8' e va.::á como' é fáç'n,aegurar

qualquer veiculo,.' Faça o se� seguro com cor·

retor legalmente .,habilitado., 'i. .'.

A Oomerciál ....... ,'Tel�foJje 234' :.

·G ..Rodolfo Fischer '_ TélefoB� 306

,
, '1\ tê lã m es e s

I

ATLE'rISMO. '

Finais dos 8.o'
. \

Jogos .Aberto� ..

de S. Catarina

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



ANO XLVIII' . - ;ARAOa' 'DO aUL (SANTA CAT�IJJIA) ,

M' · •

t
'

C' t a' L'a'go na'1-;;'.�::� d:i�':Rri�:r;11:br;a, s6Qlo: r'J)r,••a-lOIS ro e 00. r ," '. ',.R o s6ÓiO "represeDtati'� ler' �m iDdi!fdu.·
•

' ' ,
, "

adulto, do ••xo masoullno. de oar�ter l.bado
Amazoola e de boa J'eputaolo D08 negócios ou pr<?1is8io,

,

que aeja propriet6rio. 860io� dite,tor ,Oll gereD'•
'F Rio '(AgêDcia Naolonal) "Nlo re"ehi neDhuma de qualquer Deg60io, ou profissão, (lti} e idôDeo; ,

oomuDicaolo,9fioial de proje,oa"de constru�io de ob que desempenhe importaDte fUDOlo execu· ,

, grandes barrageDs 'DOS cursos principais do Ama tiva, oom ampla autonomia, em q,aalquer'
zonas e seus 'afluentes. Nio sou favorável a taJs neg6cio ou profissão utíl e idôneo; uo qu�
planos. nem acredito na execução dêss.s.empreetl- atoe com plenos poderes na qualidade de ageni

'

dJmeDtos. CODsidero-os., mesmo, anti eooDômicos, e te looal ou gerenle de filial, de qualquer n�-De regresso de nossa viagem durante a quel tendentes, .pelo seu portá ,8 pálos compromísso»
'

g6cio em fdnOQ�s executivas; e que' se
. d�dl-treremos, junto� às autoridades federets, doe últimos que deles adviriam, capazes. de provocar um pro-

.

qoe; pessoal e ati,amente,. dentro doa bmltesdetalhes relacionados com a cri4!lção em no§sa cida ce8SO de interllaclonalizaçio da regiio �mazônioa territoriais dêste clube, ao neg60io ou profis- �de, do Curso Técnico de Administração,
-

podemos e oonatítulr fator geopolíttco negativo vara a ín- são cuja classificacão êle 'representa no clube. t
dar a público os resultados dessa viagem e bem aS4 tegridade �erritorial do país", disse o deputado tendo o seu local de neg6cio situado Qêsses i,sim dedos concretos. sôbre o funcionamento do .su- Cos&8 CavalcaDti,

-

Min1stro das Minas e Energia. limites terrttoeiaís.. (Estalutos do Clube-art. V) ,

pracitado Curso. "O Ministério das Minas e Energia, eontínou o 2-P.Oomo pode B,m s6o�0,representa�ivo pe ..der soa �
A aUlorização de funcionamento do Curso Téc MiDistró· Costa CavalcaDti, DO exercício de 'suas , qualidade de participaDte de UDt RQtary. Clube?nico de Administração, anexo à Escola T�Dica, de atribuições, acompanha, através de seus órgãos R. Deíxende de consagrar·se pessoalmen&e, dentro

"Comércio 8ão Luís, foi feita através, ela <!>rdem de técnicos e de inf9rmações, 08 projetos de apro
.

aoslimites &e'ritoriaii do clube, ao neg6õio ou pro-Serviço no 1168, tendo em Vi8f� o dispos'o na Port. veítamento de cursos d'água, tanto para fios euer- fissão cuja clasilificaoão preenche- no olube, OQ
0° 69:de 213162 �e instruções complementares con- géUoos'" oomo para-. ,fiDS de : utm�açio m�ltipla. mudando o seu lugar de ..négoclos. '"

-

,,tidas nlt P,ort. nO 239'de J1/8/65,
,

8S8e8 trab�lhos, que dependem de .concessoe� ou CeSlilânc:lO da.perteneer à emprisa,o� o�,ganlza- ,

.', Obtid� a autorização, resta nos "prestar, nesre autori2;acões do, Govêrno federal, íneluem a IDS- c,ão em qUê 'empreg�'atf'ua ãthidad� (emboraóportunidade, os demais detalhes sôbte o funclone taJaçio de postos hidrológic08, trabalhos de re- continue com idêntíea ,ocupaçlo, noiitr,? �s'a:"mentO''''4Io Curso TécnICO de Administração em noese oOnheoimento, de aéro fotogrametrià, top�grafia e beleetmento]. , "--'�""""';'��'cidade:, ,sondagens. Além disso, o' Ministério analisa '8 'Iueorrendo em pena de desligamento por �U8t..VAGAS: 30 para Técnicos em Oontebtltdede ou aprecia os projetos que .. lhe8 sio apreseDta�ol oausa.· .

!, ..'f-,-

Contadores. 10 pena ouvintes. ,por entidades interessadas na respectiva concetl, Atraaando S8 no paga�ento sias contribuiçõeáMATRiCULA: de Õ d 10 de fevereiro no expediente sio, antds do 8ubmetê 108, para decisio" ao Se devidas ao ·clube. Infringind'ó 108 dispo.·ti90I', normal do Colégio S, Luís. nhor PresideDte d, Renública. 'referentes à fl'equlnéia.OOCUM�NTAÇAO: 2 cérlificados de conclusão de "Os serviços em
-

cauaB, ,oonoluiu, o MiDistro, Renunciando. ,curso para oa contadores. vêm Ie d8st'nvolveDdo últimamente com especial 3-'. Que é s6cio represen'ati99 adioional em' u�HORÁRIO: Dia 19 às 22 horas.., êofase Da ,ttegiâo Norte do pats, on�e o Departa-
. Rotar,. Olub? '

'

,
'

' ,
,

OURAÇÁO: 1 ano - 150 dias lliefivos.,' '

meDto Nacional de Água&' e Eoergul empreende R. Qualq'Qer s6cio repr88,en��ti"o de um.l :B9!ar:JDIPLOMAÇAO: Aos concluintes Conradores será v.igoroso progr�a, inclusive COrDO p6r�e do com, Club pod'e propõr, e 9 ,clube pOde 81egef parafornecido o diplorrus de Assistente de promisso brasileiro para com o Decêmo Hidroló- a6cio repr.e8enta&ivo sdicioQal, om ,homem da
,

AdimínistrlJçãô e ,aos ouvinte.s um gico Mundial e na regiio Sul, onde temo. CODvê. emprêaa 'ou estabelecimlDto .. qu� êsteja li•• ":
/ CerrifiC.4ldo de Aproveitamento. nio ritmado oo� a ONU" .

. do (, pro'ponente e cuj;s'�classjfiéaolo stn' idêll-DISCIPLINAS: 1 - OrglJoização de Pessoal e Ma�
"

. tica 8 do proponente. ,," ,',' "

, ,lerilJl Requisitos: -' S'ão idêntico a08 éxigi4,�� do,,' ,s6-2 - Organizaçiio de Emprêaas TV' , ..dos, ('U'I,. e' furo''pa.' ,C'hegam ao
a cios represenla�-v.()s - ,ic:l� :resp. aI.·, pérlun:--3�' êlementos de '\d��iiisfrqção e ,\!_I ta)' , ,

.Organização'
.

• "

Cess8010 d,Q titulo: - O s6cio, rep,rea,ata-tl9<J-4 - Np'ormas, e dMét�dos de HTrJ?bltlbo
.'

i BrasU .eit ,1968'" adicional tetmina" 8utomà,joll.neDt., COlQ.I) - ,�IGololJia ai�,I�çõee' omanes a termin8ção do lHolo.do reape,etivo �ropon��� /
�\, ,.. " 6 - TlcDI�a Comerei61 e. ContrOle Rio .(Agência Napional) 4�uQciaDdo que o mais let ou no C8S0 'do 8ÓOlO, r.epreseolatl90' Ort.l.li�·6;--:o� Admini61,4UiVo" tar'dar no pr6ximo Nàlal de 1968, o .8r,88�1 j4 pode' nal passar à cll$egoria de veteraneu de Beu

,

' �" 1 - Técnica da OOrnuoicl!ção. rA receber imagens de programas IrliBmado8 na c1ube. O tHulo de 8óoio representatiVo 8dioio�·PRPFE'SSÖRE8: Adolto Ossow!!Iky :- AntÔnio Tei· tele,is�o européia e nOt't,J1Uleri�an� em; condições, Dal,poder4 cessar &lJmbêm pelas' me!ltDas rll;-

xeira - Eugênio Schmöckel - Gerd' 'também, de e�9iar para O exten�r 1I1MlgSIJJS de .suas zôes 'aplicadas .0 t'6cio represeQ&aU,o; (Vide8aumer - Osvaldo Mancioi - Paulo 'principais festa8� como no caso do qarnaval .8 do
resp. a 2.11 pergunta). .

Morelti. . , Festival -d� ,Canção Popular" chegaram 80
.

RIO os

SUPERVISOR; Irmão Alcídio.João S<;hmidr;. Srs. AlleR PuckeU e Ro.y Wendahl exe?,ullVoS d�
,,' B, neste ensejo, lemos como dever de copsciên firma resl?oQs<6vel pelo lanoamento do Sàrveyor,'eia uni tfiburo de gratidão às 10 firmas que se co- à Lua, e 'que 8s!iinoci co�lr9:to com ! EMBRA��L I 'lê'"" G -I Extra 'nlinán"alizaram no sentidC) de nos possibili'arem a - recente para a OODstruçao da 'prUDeln 8slaoao de televI8aQ SS.u Ia era I' D .

viagem a fim' de ultimarmos detalhes relaciora�os com atravês, d� satélites do Brasil, em Haboràí, no Es-
C o n v o c a ç ,I oa cri�ção' do Curso:

,

tado Rio" ",,' ,

. "!- 1 -8ebidas Max Wilhelm S. A. 2 -;- Conslru· Salie�tando que "as, imagenfB �e�ã08bsolutal·' Slo- convidadoß 08,asBociados do ,BQ:tafogo\Iora Hewokra Ltda. 3 � Eletromotores Jaraguá LIda. melJte nítidas, pois não há inler erincla de qua -

Futebol Clube, a se reunirem em A8sembléia,Gerai-4 - Fábrica de ßt?Jsas Çapri Ltda. 5 - Heioz Kohl- quer espécie" nem mesmo �� maU tempo. e qu.e a Extraordinária. a realizar-se às 9, (nove) horas do
,back 6 - Indústrias Reunidas Jaraguá'S� A. 7 - Mar EMBRATEL fIca em condlQ08s de epvl8r BS. Im� dia 28 (vinte e oito) de JaDeiro de 1968, em lU.; quardl �. A Indús(ri� de' Malhas 8 - Metalúrgica gens recebidas em Itab?��{ par� �odo o terrlt6rlo sede- social em Barra do Rio Çêrro mUDicípio d�
Meneg9lti ,Ltda. 9 - Textil eyrus S. A. 10 - Mar- nacioDal. S8 áBsim deseJa I os VISitantes reve.laram JaragoB do Sul (SC), a tim de deliberarem 8�,bre
cano S.,A, '

,

que 8 pd.meira .estàoio brasileira de '�omu!l1.ca9ão a' seguinte: ..,'" "

A tôdas essas. firmas "o ,testemunho -eJ�qüente através de satélites, ou�'�r;4 entre.4 e .Clncomilhões' Ordem do Dia
-

-I
CIo nOBSO reconhecimento e a todos a certeza de que de d61are�,., sera JDIOlada, Imedlalamente a ,'.',' '

(;) qon,"� Clube, nessa, promoção. �I,meja lJpenaa um sua' .cônstruÔã!>� coro' 8 parli�ipa,ção d'8 cêrca de 80 �) J\P,_rovaQio dos D,OVOfJ e8t�tutos sooiais"
galardao: ti prossecllÇão do

. fínr� cOlllnado, 'a fim téenlcos amerloaDOs, -08 quall cederio seus lugaret -2) Assuntos de.iDteres�. social,
"

,�de sentirmos, na baliza, do ep{logo, á consciência do posteriormente a téoniGo� brasileir.os.
.

Jaraguá do,"Sul (SC), 12 de janeiro de 196,ft �

dever CUmprido.
.

Reyelaram qoe � 81slpma de. comunloaolo por HARRI MARQUA,RDT -- Presidftote ,

.> satélUes. é universal, e, para iI80"l', foram laDçadol��������������������

YA�OB s8télite� com a 8é�e "E.� .ird" a em se- ��������������������

-RBsulta"d'o da,F'8st'a. dB S"'a-o Sabasll'a-O "it�rta'�J�le8�a��, que servirA ao Brasil. O satélite ÓPORTUNIOADE
" destinado 8$) Brasil. mandando suas imagens NEGÓCIO BE O{j,&8IA.O.dos ES&l.dOS/ Unidos e da Europa, diretame)lte a . J, ','

Ilaboral com uma oentral de çöntrôle na Guana�a· Vende-se um terreno com 1 môrgos, ba:
ra; da EMBRATEL, que S8 encarregar' de seleoi�- um KI. dó centro da cid,ade pelo preço: de'
nar a programação e retraOl:lmití Ia de, preferênCia NOr. 2'.500,00. "I,.

"

prograll!!'s ço�. "ilt'.lillde particip.acão- popular, �s Vende se lotes planos e. secos D Vila
esportes �m",p,l'lmelrO [ugart O �lsteml1 de .cQmunl Baependi, a pcazo de 40 mes"�s sem eDtr�da.,clíçã,o por, satélite_ também Inolul, além de I��g�ns
de t�levisão, comunicação por telefonfl e autr:os ,Yend;"se beUssißlOS lotes planos e secos"
meioa de, comunicação modernos, facilitando o ln- DO centro da oidade pra,zo de 10 m�ses.

tercâmbio entre Q.ações e povos. Diversos' lotes n� ,Rua Rio Branco, �-
'�

,

� ,partir de NCr$ 750jOO à vista.'

': ',_..'. , '" 1 InformaçÕes' com Organizaçio Lombardi

! Auxiliar, dç Escritório'
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. �' o ,QUE VAI PELO', LIONS
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Curso Tecnico de Administraçlo'
CL Paulo Moretll

A Comisso Coordenadora dos festejos come
morativós ao dia coosligrildo' ao Padroeiro de Jara·
guá - São Sebastião - vem de agradec,er ao' co
mércio e indústria,' ao público em geral. e de ma
D\�ir.a especial àquelaS pessoas que esp()Olâoeamenle
muito deram de si para o' sucesso da festa - Sa:.
Affonso Franzner, Sr. Altério' Lenzi. Sr. Luiz Chio.
dini, Sras. Maria Vasel, Teresa Paestein, Maria Pam
plona. Cláudia Leyer e Rosa da Costa, bem assim a

lodos os festeiros que indistinta e inegávelmente
não medi,am esforços em prestar' sua coláboração,
Ao Pe. Elemar,. Pe. Odflo é Frater Ivo e Con�elho
Paroquial. o nosso muito obrigado péla ,acertada
orieQ.tação qu'e nos foi d�da .

."

: RESULTÀOO 'FINAL DA FESTA
- Receita brutal NCr$- 21 013;43
- Despesa

"

NQr$ - 4.720,91
- ;Receila líquIda NCr$-:- 16.292,52
PREMIADOS DA TOMBOLA
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Lourival Demathe
Hélio Sfein

'

Jo�é Gereor
Pedro Gerent
Wdlter MàhÍJke'

COORDENADORA

II ...

A COMISSÃO
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


