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Dia: ·17/2- o ·mclior·.·.aconlêcimento Social do,' Ano, no C. A.�
Baependi Orqueä'íra - I·OS ,Embaixadores" de Sãa :paUlo

I

'Orgêio de maior penetração no Inreriór do nordestb caranne'nse
--�-------------------I

•

Empregadorl;
, A seguraoça dos teus

empregados é uma preo
cúpaçãó de quê não te
d ves descu-der, Zelan
do por ela, 'esrarás sal
vaguardando a tua pró-
pri.a 'i!mpi'ê�a. '�
,�--���-------�

,
'"

Fundação;
Artur Miller 7 de. Fev:ereiro
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"
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No dia 31 de )bneiro de 1968, o �I;. Vi le;>r Baúer,
completou o segundO ene de seu mendero Dadtce
do ao Irabalbo realizador, nenhuma íesnvídede foi
asslOalada; contudo, desó,ecessário seria assinalar
"quilo que ,� do corihécimenlo de rõdos.
/ Recebendo como herança uma ,lldm:inistrélção

\
desas.rosa, permaneceu o primeiro ano à ,pôr a ca

sa em dta, ätsim .meemo 'produziltdo um conlunro
de trabalho que fiCOU paten te âôs olhos dos muní-.
cipe$. No seg'úodo ano, ,já melhor aparelhado, con
tando com tunc.onéríöe que se ecosmmseem a vêr
nl função pública tlaQ um, biCo.e &lírr, uma ,(>e�pa
ç'äo dlgniflcan.e e rôde dedlé.,âa ao aren�iifientó dós
co.nlribuinrJs e tnreressedos, poude, peulendememé
engr�nar o plano de realizações. M,áqtiHJas rodoviá
rias. veículos em maior número, ináq.tiinas para pro
duzir tubos de cimeríto, flzeràm dos primeiros' 6
mêses de edrmntstração, um leventernento p�s:.a. em

seguida dedicar se às real1zições. O celçemenro das ÀS AUTORIDADES CONSTITUíDA .... A";i AS.
ruas da Cidade A recuperação das estradas do

i� SOCIAÇÔES DE 'CLASSES, AOS CLUB ..;.., ;'Da:
teríor. O cuidado pela instrução. Problemas de sa' SERVIÇO DO NORTE C,t\TARINENSE' E AOS
de fóram atacados. <Coläb�ração Intime .na ':)qluçã REPRESENTANTES DA REG'IA.O NAS CÂMARAS
dó abastecimento da água Interesses ligados à ele FEDERAL E ESTADUAL.

'

,

�

,

.tificação rurál,; com l'igações em .ô'dôs 0& rincões � do nOEi80 conheeímenro a movimentação que
do Município .. Pagameolo em dia dos funcí.()nárib9 ak Clu,',lles ,-d,e Serviço e, a .AS8,O,,CiaçjQ, C,. 'lJIlerCia,I, e �os, oper�rio�� \,ftYil� ó�tra.s'1ni�fa",qqe, l}u�,w���';' _j�.t�j.$��M�ul vßm d����fJJ�9tio��m�: ..
rem li fÚpÇâ9·do empregado .púbHco. El;fudos parã dft çQmplementação e melhoria do pOrto, um .dos
inte.gração .do Muoicfpio e r�a]lzação de eS,túd-os pàra . ,Dielhores ancoradour08 do Bra8il, e dO;�8ctSHO e
a modernizàção da administração muni\!'péll, p e I 1) illtegraçâo d� região norte cat�rinense. p�)a!rodo,..
IBAM, foram laofas outras preocupações que éÍbsor- via BR-28Q. A iniciativa, de transoendental alcaDN
veram o Prefeilo VlcIOr Bauer, no ano de 1967. De ce, criará verdadeiras condições socio.e,oonômi,
um módo geral há ii satisfação. Nem todos podem cas para tôda a' região,
ser alendidos na fÓl'mo pela qual dese;ória ver seUS De nossa par�e, reafirmamos n0880 integral
in.eresses solucionados. O número dos' descontentes, apôio ao movim�,nto e permanecemos vigilantes Q,o
e sempre 0$ há, é r.ed:uzido. O Município adquiriu p- ,

t" -t ,V· t B seLtido d� que, ,a consecução dessas �ual obras.
por aí' a 'fóra o crédito .qu�: havil'l perdidç)"ha muito. re elO" , ,lC or auer interligadas em �ua finalic,l-ade precípua, S8 con-'
Pedidos hoje podem Sér' ftilos;'· pórque- $ör>�m que o resgale é ,feilo em dia. Aré' o 1õ.o salário ·do a'no de cretize c�m a maÍQ' br�vjdade.
1965 foi pago em �êzembro de 19tí1. Obr;gações de um Drefeih.> pagQ por Qutro., O assunto'" BR-280, têm .sido alvo d� n088a

A sistemática da cob;rança' do ICM, o famigerado ·Fundo Municipal, eSlá querendo iii f e r a r um atenção, pois segundo ne;>" 'consta, existem duasal
pouco uma adminisfräção que é reconhec!da.. até pelos mais fereohos adversários do Prefeito Victor Bauer. ternH.tivas para o trechQ Joinville/S. Bento do Sul
CoPtUqO,' esboça-se uqJa esperança de que. jLinio com 08 oUlr05, municipio� e, são milhares a pedir o sis' e â mais racional é econômica delas, seria fazt'l'
lema de 1967. se consiga conven'cer os 'lupedores adminisfradores a volwr atrás, para que .as comun�s tal ,treçbo cruzar o VALE DO RIO. I'l'APoott,
re.omem o 'ritmá d�. trabalho e prQg.resso, qbietivo que vem 'sendo pers�guido pelo Governador Ivo Silveira, passá'não por conseguinte, a,lêm déssas.localidad'8.S-
lambem completando o seu segundo ano' arlrilinislrartvo

c as de schroeder e Ma88arandubà.· ,

'

FOl'mulamQs ilJ;denleS votos para que o sr. PrefeitQ Municipal 'continui a desenvolver esforços ,1 Msn'ifeslaó:108 ,também n()ssb -poSiç-ão contr$,-
p,o!a que pos�am 6.S adquirir, em difmiri.vo, as caractel'ísHcas d� M�nicfpio Padrão" c�lu,a onde se trabalha .. ria a quaisq'Uer movimentos ßllra que ta) rodovta,
se produ'z, onde se, é, fenz, onde se prog'tidé e; onde se tem a segurança do dever cump!ido. . seja cODstru1da com traçádo' ,q�e venha, margina-
�_ _:_c:...!'';;_' ....:........:...._..,.......-..:o...,.:......:.__....:....--......:.... -"- "--'.__ --'- � liz8r a regiã{) do VALE DO RIO lTAPOvÚ. ,-g

_-....;.--------- , No ensejo, fazemos veemente apêlo no gen",

Carta's 'e Ate'nça-o tido d� que .�ste nosso maDif�stO' obte�ba fi p�io��
"

que seja consldera41a nossa malS justa relvindicáçAo.

�,CO'usu'ltas Agricultor', ' VALEDORIO ITAPOCÚ,12dejaneirode 1968:
ASsociação Coml.·e ,Indl. Jauguá,do Su."·

, Ouça tôdas às sextas- Egon JoAo da Sjlva,,'
.

�

; AgricqJlor· Resla, Dirijo-me feiras, à ,l,õO horas da Rotáry 'Qlub de ..Jilraguá do Su'l
a V. S, �fim de formular tarde na Rádio Jaraguá, MarIo SOU�8 ", I """
vos umas pergunta8. o progrqma: ,Lyons Clube de Jaraguá do Snl

, Segundo notícias proce· ffnfen'o Rural Gerd Edgar ,Baumer. " ,'. ,

I
dentes do'Distrito Fede'

,

Vomi8s,ão IntegraçA() Vale Uapo,cú
,

Desde 5a. feira últllna Gllaramirim e agora em rat n9S dão conta que este programa é feito Lorenõ Antônio Marcatto
'

á, v i � i n h a cidade ,de plena Guaramirim. Ir.. haverá reajuste no 8alá
'

pelo ACARBSC espe Rotary Club de 'Gullramirim
Guaramirim sofreu o mais população (listá rbvoltada rio m1nimo; elitá certo. o cialmeole 'para o Sr, e Victor Renke ,

�roz bloqueio econômioo, com 8 me d i d a e' 08 operário tambem precil}!l sua Família, LyOM Club de ,Ool'upâ: .

l!i que as autol'idade's indufltriais, .808 quais viver, mas enquanto i8-S·� Dr, Franci�co Picione
';éSPGDSheis resolveram compete a Íodust'fializa· !'urgem altas e mais altas mara e formulat algum �Câ�ara �uriicipa]., de Guaramirim
fechar: para o' .trânsito a ção do arroz, e s lã o nos produtos industriali- projeto qu� D08 venha Sahn José D.e�uêch, ,.'

•

ponta gue atraveSj!8 o,rio d,�soladot! com tão ríspida zados. beot'ficiar no p,rêço do [Câmara ldUDjcl,i;)al Schroeder ,I'apocú, na cidade de medida. Agora chegou 'a minha oitado produtó, caso ;,AldO .!torneo? P�sold ,

"

"

,

Guaramirim. IQcalculá • vez de pel'guotar vos: 8� c otp,' ·0 em, pouco tempo' .P�efeH;uraiMull. de, Jaragl,lá do 8ql
",eis �ão os prejuizos Apelamos daqui para o rá que vaDi08 ter r�aJus- ,() arl" ..

, '.

1 VIctor Bauer
p1ra á eoonomia de Governsdor Ivo Silveira, te nos p'·êços dos nOS808 se�e�08 devorad08 pe os

,Prefeitura' �unicipal de Guaramiti�
�Ilßramirím, 'pois, para homem' t>úblico preocu prOdutos? Teremo alta

tubaroes. 'Arnoldo BUara Junior' ','

aloançar a cidade dá pado' com o progret!so por tonelada de .bttnana A CARTA, foi divulgrt". Pr�leitura Municipal de Massaranduba
G.uaramirim, p.t e ci s a das regíõeB"que p oduozem, ,que vendermos futura- da, Senti,nr Agricoltll!" lren�u ManKe

,

'

.
viajllr por uma eskaqa '. . mente? FeIo que escutei, Co'm a 'palavra os, res,- Prefeitura, Municip'll de Sobroedar.
municipal, de lUla da e que .servem as demaIS nll próxima' semana o p"nt'-áveis para que po LUdg,ero, Tepa�sé .-

Fig�eira, até Jaraguá do c.omuDldades com o Va ref�rído produto sofrerá sam minorar ó sofrimen Prefeitura Municipal de· Corupá
SUl fi de lã, via es&radia !1?S� cereal., _. l>aN� que lima baixa. de NC$ 5.00 to dos homen� do campo, Leopoldo Krüg�r ,

.

éstadual paraGuarami'rim.' mlCie 8 constl'uçao ne por tonelada. ·Chegou a que hüje apelam por um CâmarH., Municipal de Jaraguá do Sul
A colheita do arrot flC,ph uma nova ponte, ao bora;. .ilmo. sr.' Eugênio melhor tratamento, �ai$ Eug�Dio VitH!" Scbmöckel
�ériameDle atingfdo, mesmo t�mpo qua possi Viter Sobmö.ckel. de DÓS humano e maiscondizeo Câmara Municipal de Massaranduba
inicialmente, pará ponte bllite \lO) tráfico a'innti COIOD08, apelar a V.S. pa- te com a sua .condiçãó qe Albreoht Kränke '

'

,.

, .

sôbre o rio Putanga, que precário, no 'laoal ra intervir, JUDto tios de� anonimo batalhador pela Câmara MUoicipal de Co.ru.pã.
'l!'ntr� Massarsnddba e da punte interditada.. maiR véreadores da' ca- grandeza da Pátria. ,Larlo� T,:zini

M'
1i1.

'I' {8mo" MuiCipal yai· Reunir-se Jatel, feiro .

U,n·lc·, ,Ipa o J��.�::��. ��o:�lP�:e�,e :;:,;:i��r:��'(?c,�uP,���e�dJ:'mrse no 'pröxtmo dta 6 -díreçäo, pondo;..liIe fIrn aO
do coerente. quando, íní el1CJ)sdiente'atê então uS�.
ciará () prtmeíeo período do perpertuando um s6/
drdinário da pres�te le vereador, na f1lreóãO
,glf1latura Na opoetuníüa do I e gi s I a,t j'''' o,' 8e'iII

.

oe, os vereadores deve dar 'opeetunídade 808
rão escolher 08 novos demals capazes.

'

oiémbr08 da Mêsa ele

g�ndo se o ,n6vo Presí Vá1'ios nomes .. liItão,
dente; o Vice-Presidente, sendo cotados para OoU-'
o 1. e 2° Secreiärtes.. par o Iugar.ce pre�i.Q.- n-
Segundo tudo indica. te da presente, legísletu

d�,ve" rá ter inf,cio no legts-, ra, devend,o, s,e C,i9Db t"ce.r,;·làtivo j8rag�aeDse, o sis' contudo, o esco1hido na,
tem3 .ne I:Gdfzio entre es próxima terça feira•..

2' Anos, de Govêrno

MANIFESTO

URGENTE"

Guaratni:rim'
precisa-Ode uma

ponte

"

,
,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



BND'iRÊÇO:
.
Caixa Postal, .tQ

IIvenida Mal. Deodoro, 210
Jaragpá do Sul - S. c.atarina
,--------- .

fundação � flrtur-mOl/flr - 1919)
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M'l.)'OÁ'S O·"Cienlisfa ·ImpiedosO �'BJttffie�u"'se ·pte�rª parä b
.

F'uUf.;.. • O,�.m.�•• '•. de REIS ur SOUZA, dá Agênciá· Br�sileira de 2" festival da CerveJa de'Santa
. �:���f:�:�'�:�:��::�?:�· rmprensa, especial para C o r r e i o do P o v o

'
.

.,'.
.

� ,

boticabeiras, etc. Roseiras .

Catar'lna'Dahlias, Camélias, ·Coni· O· prolessor Silvio Hermano de Bulhões, Iilho
.

.

f�ras, Palmeiras, eto., etc. do Corisco, cangaceiro e lugar tenente de Lernpeão,
recentemente protestou, durante a III Convenção das Numa- profusão de cõres, músíea echopp,.,

PEQAM CATALOGO Câmaras Junior, centre a manutenção das cabeças será aberto dia 9 de fevereiro próximo, com as
iLUSTRADO dos mesmos em exposição pública, no io'stituto Nina tradicionais salvas de canhão,' o 20 Festival di,i, Ribeiro, da Beh.e. Além das cabeças dos dois legun- Cerveja de Santa Catárina, a .ser realízado no Pa .

ços, encontra se também, no Museu do esrebelecl- vilhão da Coeb, no bairro da Velha. Na área cober
manto baiano, e-de Maria Bonita e outros pertlclpan ta de quatro mil quadrados do Pavilhão, está He
tes do cangaço nordestino.

.

'. erguendo tôda uma montagem. que compreende-
c:::::>c::::;::;.�",,<::::=c::::>===- S;_ob o ponto' .de visre [urídlco, é i1�gaI a con- rá um grande palanque para dan,ças e shows, de

5�rvaç.�0 de despoloe .humanos. Ba�td dlz�r qll� um 300 metros quadra-dos,' dois coretos psra as Band�8,Reg'istro - Civil Edital n, 6585'11e '301-1/€8 dISPOSitiVO penel cormne com sanç�o a vJOI�çao �e típicas,' várias barracas pára dtstrrbutçäo gratuit�
\ '. Raulíno Glatze . cadaveres?u ��u uso pera outro firn que nao seja de ohopp e cerveja e numerosos stands pars vel;l� "AureaMül1er Grubba;Oficial Anélia Hornburg o �stu�o, cremtneo -. como .'? que s� .

processa nos da de pratos alemães, SOUVenirs, churrasqulnhóä,>do Regist o Civil do LO D s- .

'. .. .. .' Ne�roterlp� ,e nas! r:ac�l��de de �edlclOa ....... P?r p�. sal�ados, etc., e a� p�omoção de "numa,rosos org-3;7:t):,ito da Co;narca d e Jaraguá' Ele, brasileiro, solteira, tr_? 'lado, fere �s, prlDclplOs de n08SO povo �,exlbl�! niza9ões eomeroíaís e Inuuatelatä �e �lumenau. \.·tio Sul Estado de Santa Iiivrador, natural de Ja çaq, da,& �ecapllp,da,8 c9beç"s.,. "

'
.. '. '

'
"

"I A decoração 'ob.edeceI:a \ r1g'0'J'd8am'�nte af,?'
, �trnna,. Bras�l. ,".

_ faguáßo Sul, domic.iliado. '

O �1r��qr do lnstituto Nina R belro, da Dap)tõ� OJa'ia autêntíéo estd(j bávaro, com'" pee'dominânét�};l'llIZ s�ber' que. 'djnparete.:. e resídetrte .em. ,RIO, da . bal�na, alega, a. nece�s,d��� das peçee pera exame; dás côres vivas da Bändelra alßIllIi.
.

. I • ',1rarn no cartório exibindo 0� Luz. neste d�strlto, flllto .Cre.ló que a invoceçeo e. Imp�oc.edente .. l?�pOlS de
,
A pãrte- muetcàt será gBrap.Uaa' pelá p ..es�lkdoc-tmentos exigidosp.la M de Oswlfldo 'Glatz,' e de rentos an�s �e expostoS} CUrtosl�,ade môrblde, os ça das ja fawosas 'e çQ�sagradl;1� "Bari�a� '�,�räúJ.o.a�m de se habIlitarem p .. ra hp�ard Ka�t .Glatz... ' r.est?s m�rrals de Lampeao, d� CO.ISCO ou de ,Marl� Brui'ique" e "Auror�", :�o.lQ.' assmaladps suceBs�!, .. casar-se::

,. Ela•. brasIleira, saIteH;.,,, B.?nu,a. nao podem oferecer qUà
...
lsquer subsídlos_ a conquistados nos Fdstivai.s· da Guan.ab.ara. . '.'".

"."
.

.:< •

.

'doméstica,' natural de -

Edital !p, 6.�81" de 25{1/68 Jaragijá do Sul, domlci' clencul: . . . ..

. A" ' O famoso conjunto Tirolês de :São .paulo e a;
A�vl'n' o' ,M'o'e'J'ler e ·7.I·a'da e re"'I··d·ente 'e'm RI'''' "DIrI�� o InstItuto Nma RlbeJr()" e fi ,el.e esta �fetr: 'agU'srdada contirmação .�a presença do Qonjunt91 11 '" v ° estudo da� cabeças,o PrQfessor BSlôC10 de LIma;.. Folclórico 'Ucraniano de CUritib&. �oiÍl suas vlbran,;.Uria 'Schmidt da Luz; nesta distrito, fi· C�lóljc?s, espírila�, umbandistas, protest.�ntes e .até �tes e maravilhosas danças tfpica�,"'marcarão' o su-

, fie, brasileiro, so"lteiro, lha dtt Alvino Hornburg ateu�, t�m se .manlfes!ado desàprov_adoramenre com: :'cessQ' da parte artisUca do Festival. cujus ingres"la.:vr.3d�.ri nf;ltural ç1e. Ja- e de Inê!3Jla,maIlD H,(lrn- refe�e�cla a t�lste e lugubfe exposlç�o.:. Ma� � ,P�I:?Ir. sos já se encontrß� à vem\la no I>ôsto ins�alad�r8��â �.�Q. S11l, . domicilia. b�rg;
...,

',: Est�clo de Lima, se
�
m�nlem n� poslçao de ClIl!OI'IS!a. numa dáS lojas 'do 'Edifício tJat.BriDeBs,é� nll rU!l15; ,dp"� resIdente em Rua Edital n, 658p de 30P/68 ��gP.�!��SO .e que, �Ie agoféi. nao chegou a co

..

nclusao de Novembro, eni Blumenau.-
'

Joinvill;e,
.

nelttà ,cidade, .

filho de Robetto M.oel1er 'Claudio N,esh.r Zacko .

.

K
. Terminemos COD:1 o abusivo e inexpli�av�1 inle·

..

·

e de Friqa Khron Moeller.. e Elvh� Dis!!
resse demonstrado pe-io sr. Estácio de Lima e, porEla, brasileira, solteira, .

Ele.. brasiÜ�iro, solteiro, intermédio de quem de direito, se, processe o sepuldoméstica, n;aturaJ de Ja- operário, na�ural de Ja- tamento dos absurdos troféus. sob pen, da Bahiaraguá do Sul,. domicilia- rsguá do SU1, domicilia. pdgar pela l"ju�f1flcavel posição do "cleoflslo', imda e· residente à Rua do e re8idente à .Rua Rio I?iedoso.
.

.JoinviUe, nesta cidade, Branco, nesta �.cid'ade, fi. fi
rn.ha de Be,rt?ldo fi�h lho de José Zacko e ,de, ------------:--........---,.---,__-." �'.

����rd�� Erdl �Oge,l Li�:,������Irª',�Hlteir8, Ins'taIação de", "

' Eaitâl de Convocaçã()�.,'I!
,�.

iod'ustriáriâ<,. natul'l1) de
, . (

. .
.

�Edlfal tJ.,Q,582' ,d� 25/1/68, Jaraguã doSui dÚmicilia. C' • ',� 'A blé" G IOd"'". �h�it\o Dêirêm"e'� l oa e re-släentJ-lnií· Vila' oOl)eratims ...·l'lO' � .' ssem, Ia " �ra
' · r Inarla

Càci1�a Zapelinr' Nov,a, .neste distrito, fdlia
.

-

-

Pelo preseote, são convidados 08 Seriho�e8,,'�l b
.

iI
. -lt' �e Seba�tiiio Kniss; e de r ·t'·· NaCl·ona·1 ACI·on'l·s·ta" 8'89 reunl'''''''m em Assembléia Geral Or;'• Co e� ras elr(), so elro, Maria Malbelro Í(ÍJiS8� elll OllO .' .

• ., . .,

tlperàrio, naturalde Luiz '" dioária 00' dia 30 d� Abril de 1968, na sMe social
A�v�� .. neste E�tado,., do E para que ch�gue ao co' Rio (Agencia Nacional) � O INDA - Instituto desta Sociedade, a Ru� Joinville-328, nesla cidade,
m.,cl1l�do,.e reslde�te �m hec mento de todos mandei Nacional de De8envolviJDen�0 Agrario - como as 10 horas, a fim de. deliherarem sôbre:
Tlfa Le!nzI, n�ste ti1strJ�(";,p,,�sar o pre,�entce, e'�i,al que órgão executor «;Ia flO.UtiCS cooperativistá rural em a) - Relatório da Diretoria. BalanQo Geral.'
,filho, de pamsl De�etU e· será' publicado.pela imprlênsa nOS80 País acaba de providenciar o depósito de Conta de LucrOs e Perdàs .r:efererites. ao .. x�rcíci.o
de, Rosahn�, �erettl.. e erlíl tart6r,Q

.

(;)nd� '. ,�er. recursos fi.oançeiros d.íi, t},rdEl,JD de 300.r;Dil ,eruz�i, findo de 1967. apresenta(ioB pela .DiretodB ,9 �ôbre
Ela, �rasIleJrai s<?ltelr�, atixaJô duráilt�, h dias,. Se rOei no\"08, 8 �er�m. rn.arlipulà.dos atravé.s 110 Ban- o respetivo P�recer do Coaselho Fiscal. I

, domés�lOa,nat�.r,al.(}e,�UJ� 'al.gue.,m,.s.u,b�r,'d,;e.alg.urh im .0 Nacional de Crédito Oooperativo, destinado b) - Eleição do Conselho Fisoal e respetivos
�c A�.y��, .. nest& Es_tad�, ,dOe

p"e'dim:nto adise::ö 'para'b principalmente' '11 iristàlação de Cooperativas ,no Suplentes, flxacão de S.&US honoI".ârios.
1.m10lhada e resrdente em , ') ; 'Oi; •.• .'

•..
'

I,. território nacioria), pllr intermédio do Conselho c} - Assuntos de interêsse geral.r Tifl,l I:..eozr� De_ste·aiRtri�.o! ��R�rl�ÖLLER G®BSA Nacional de Coo.peratlvismo-, A Diretoria comunica' ainda, que se achain
::filb�.l1,tP�o.�lfflZa,.Rel�n,i ;,', � O ;C!ál,

.

" Na mesma oea8i�0 o IN DA. des.tiiilou, inclusi
-

a disp'osiçi\o dos Senhores. Acionistas na séde 80�
f � d� Edvilrgesfl{UkltnskI. "

. '.

'Ve, .Il ilJlportância de 600 mil cruzeiros novos com :cial, os documentos a que se. refer� O ar.l.·99,. do
f" , .. ,... :,... c >,.

"',
'.

o objetivo dê 'desenvolver, as amplas atividades Decreto Ll3,i nO 2627, de 26 de Ss.t.embrQ de 1940•.(Editàf�. �:583, de �ff:iil68 re . • .'L.. I '" ih. do Conselho Nacional do Cooper_li�ivismo;' órgão Jaraguâ do Sul, 30. de Janeiro ,de 1�68
Ali6o.''Ú)dénbÚl'g e. VOSln.llelra rec�ntemente criado para superintend�'i' tôdas as �n.t1,i e Com. :Leopoldo,J. Grubb_a S, A.

; IngrhJ Sprung '; .'

.t�.".' '" •
' '

'.' ,�.·Ih.·· : :
.. atividades cooperativis'ta� sol)retudó no s€tor do ,DIretor Presidente, Leopoli:lo Joao. Grubba

. " . '. I . r:i'o�ura se ,coam ena·
t

. .

I
.'. .

,

. i"
.

JÉI�, (�ra�:il��to,(s�.lteirQ, cd�'pett.'·Dte, p�r�a. iratia,. 'cooI?'öa�:I:!'!)h�U�a�ion81 de Cooperativismo """"o .� �_....._.......� .......�18;Y)'$ld�dJr, l;l�ttlf�lA�. Ja Ih�f, ,em GurJtlba,,: em CNe _ funciona junto ao' IDstitútO Nacional do
. r&�lJlâ{l. <>. SuJ, domJçlhadp ".e81d.�nte d� casa� .selJ) Desenvolvimento Agráfio, tendo à sua frb,Dte,' a

. �. e. r�sI�e�te''i,�m E.str�da .fIlhOS: : .. .'; .

.

presidi lo, o dr Jerônimo Dix Huit Rosado Maia, .,�,rl:bll}lj(; q�ste. dl,strJt'P;. salat'I:OW!ClslNQr$ tOo"OO também presidente da autarquia de
.

-iesenvolvr
-fll�� d�allsc��ßm:�b'�f l�'for�.ac;o(»S na COI,llt'i' 'mtmto agrário, sendo regido por um colt'�iado,� .:' y .

.. CIal v ICtllf '.. .;.. com po'ato de representantes do Banco NaCIOnal
,neEDJbufbg .� 'lt

c,. Jaraguá dQ.',Sul de Crédito Cooperativo: Banco Nacional da Haa raSht'Ir8' so &Ir&
'. . . . '. .'.

ó
- .lid' éstie8 . atu;ai de J ..

'

bItaQão, Banco Central e ',de ,outros rgaos 'I ga
r°:Uá �o sJ' domleiIlá3a i;".� ! ios �o cooperátivismo, i'�clu8ive d.o próprio INDA'

, eAres'dente �tD 'Ribeirí.\o ·V· 'e-n':- d 'e' s e fU_D�I�nando a 8eCf��a�1a. eX8cutlv� dO. CN<} na·

Das �edras,' neste:' distri . .•... .• DIVisa0 de qooperatlVlsln?, do Instituto NaCIOnal
.

to fi 1 h a: de Albrecht doo DesenvolVimento Agrá rJO. .' .

:

Spr'uug e' de'Te�la Horn· Um ó'uma têrt�no. com q IND,A destino;u; .igual�ente, reCursos fl-' DiVersos lotes na Rua Rio Branco, a
b . Sprung'

.

casa, p081!1uindo pa$tagem pancenos no valor .dE; um milhão e novecento.8: partir de:Ne
..
r$ 750,00 à vista.UIg. sito à estrada Francisco mil cruzeiros novos' pà�� manutenção, dos Eserl- •

Edital. n. 6.584 de 30/1168 d�, PS.ul,a..'f.ra.��r �om o tório8 Técnicos de EXtensão Rural da ABCAR. ,� Informações com Organização Lombardi
Adolber.tó Manoel.io proprletá;rlO s.r. Leopoldo

-

.

, Pt. ABCAR _' A8soclaçäo Brasileira de C�é- : . Av. M.al. Deodoro, 141
N
\. . � Meeyr-. dito. e Assistêng.ia Rural, ju tain.ente com Q Insti.. Em frente 'Po.sto W,olf.aSClmento e i tuto Nacional do, ßeseQvoJvimento Agrário vem: !-__;,,_;;...........:...-.:..o __Maria !Elfr.idá lIosa '. I desenvolVendó o amplo programa ne extensão

.

Ela, bräsileiró.: s61têi'l'0', Yenaê�se rural €lQl todo .território· nacional, visando a u_m r.·
..·.J�.� .....·.�J�.'i..·.....J�.·..·..� ·� ....·..·. .;�:'..·..·.M..·n··J�··..··f·.·'( ..•..·.� ,

�:;;r��,��:;�;�Ó:.i�,�:e,· 'Um ter.reno,sitooB Ilha ���{ im�:s:o�e::[:re�a�ea�:��a��sI�'b;�e'í::,�� f� nr t()rn"'an'�o " Q·�rl'n�mann i
E.stado, dO�DlCI!l�dO....� re- da F. igu�ira com 2pOO m2 a auta�quía de (Ú�senvol.vimento agrário a de.t!ti t� U, j f b . U' . R. O .' 11 II •slden.te em ÇurItlba Para

e. conlendo .,.lIma casa de nar Importante quantia de . i,9 O cruzeIros�: . :'
ná, f!llro de Manoel, �o madeira.

. novos pára cobrir .atividades de tão importante-;

!t� CIRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BILIA. �

NaSCimento e �e M'ar18 . Informaçõ·es"c.oin' o Sr. setor.
,

. .:
S NTEST' NO"" C'

..

d S bRocha do �a�ClmeDto: Carlos HarJr. \./' Para -o amplo programa de eletrificação rural : RE, I I � - lr1lrgla e an ora�
Ela, braSIleIra; solteira. daS.á..reas m.ai� carento8 d.o. pa. í.S

-

um. dos setores g Diagnóstico Precoce do Glnoer Das Senboras
.

doméstiCa, natural de' que mais mereceram a atenção do INDA na exer- [:! oupava, ue�fe

Estado'l O A'nu'nCl'Q é a
cJcio passado - O -Instituto Nacional de DeseD-

�.
,

.

'i" 'ê d 7 b'lh'"': Consu/t6cl'o • Rue Are/uH" Müller ft. 760d:omici1iada e resid:e

..
nteà,' volvimento Agrario Q.est nou c rca e � I oes :

Rua GQilherme Weege, Alma do Negócio de cruz�h·Qs. ,que. vêm séndo apJ�c�d.os' eIV)J?�es.: .

(AO LADO DO ,NÔVO BOTEL)
nesta cidade, f i I. h a J."e

I
anuncie neste timentot! para pro)e.tos e pro.gra.!'las de eletrIfica t�. Das 9. .12...'e. da.8 1 fi. 18 .h.oras _' FONE, 384.Erminio Rosa e de Hor Semanário ção rural·êm, vál'la� ,áre�8 e UDldades de norte 6. f: .

" ."', . .

tência Ross. sul, cómpreeódendo todos [ós Estados da'Federação. ,,.:·�······v • ·�·w·'!.")...···"·t-·�· • .:;·········· :·.:'!."��r .: ,c. ��

Emprêsa Jornalística
"Correio do Povo'; Ltda•.
,

- 1968 •

.

_

Leópoldo $eide/,
...;.., CORU� Á' -'

Diretor
Eugênio Vitor Schmöckel

ASSINA1�"RA. :

Anual: . • • • NCr$ 6,00
Semestre . • • NCr$ 3,10
Avulso. . . .� NCr$ 0,12
Número atrasado. Ner$ 0,14

Iß�us ria 8 Comercio Leopoldo'
.

.

·João ,Grubba S.
I
A.

OPORTUNIDADE
NEGÓCIO DE 04JA.81A.O

�

Vende-se um terreno com ., morgos, Ila
uni Kl. do centro da cidade pelo' preço de..
NOr$ 2.500,00.

Vende se lotes planos e seC08 Da Vila
Bae!Jendi, a prazo dEr 40 meses se� entrada.

Vend�·se belissim08 lotes planos e secos.
no centro da cidade prazp de to mtlses.

.

;-_..,
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Sun8nÇÖBi' à mait. 800 Enfi'dBS SeletoEsporte Clube
,

(

, Através do presente levo ao conhecimento
Rio' (A�noja lfaciollª-l). O M;inietro Leonel Mi� de .V. (v) S. (s) .que �m �ata de ontem, em Assem,

'f80da. enc�rranao o ano de 1967, eneaminhou ao bléía �eral.Extraordlnárla Q SELE� E. q., elegeu
Banco do Bra'sU au\oriZl'cão para o pagamento de sua Dlreto�la par!1 .0 �:x:erclcio de .968, ficando a

'subvelÍCõés que li9 e 1 e va m à q U 8 ri t I a d e mesma essnn eonstítuíde i

NOr$ 7.147.000.00, a ser distribuída a cêrca de 300 Presidente- de -Hones. Arnoldo Bylaardt Jr
entidades desvinculadas do Ministério da Saúde e Presidente: ,Salim José Dequech
«ocalizado' em todos 08 'Estados e Territórios. Víee-Presídente: Dr. '.J o s é COr;1stâncio de

" AlbuquerqueSão eatas por Estados e Territ6rios as qusn- Secretário: Renato Carvalho
tias aatortsadas bem como 8S entidades, beneficia- 2.0 .Secretário: Frederico Guenther
.das, que só poderão recebê-las mediante compro- 'I'esouretnor Dícesar Oscar Leandro o seu erome não era verdedelro,v.an.te de qbuitaQ.ão c?m a M'previd�ncia social: trinta

_ 2�o Tesoureiro: João Eisc,hinger
.

, No cálice segredava escondidoda Gusna ara inclutndo iS!lões Salesianas e Pio-: Oradora Dr. Gerson. B. Ferretra . Bd' d deíS
..

NO • 63900 O
. rev,e estino .•• mste e erle eira.neiras oeíats - "r .. , 0.0 ; oíneo do,Acre - \ Na oportunidade apresen ta,mos' ()� Óri�fI.OFl,NOr$ 101).000,00; de� de Alagoas - �Or$ 199,000,00; Um beijo alheio a outro foi vendido

uma do Am ... pá '-- NOT$ 34.000.00; quatro do ,Ama- proteetoe de, alta estima e distinta. consítíeração. Na volupia d'ume rosa a' brilhar •.•
zonas - NOr'S' 72.000.00; vinte e tI ês da Bshia - Salim José Dequeeh - Presidente Amando, : • para logo se acabar!
NOr$25�OOO�� vin� � nDve do CearA - =�������R=e=n=a=��c=�=r=v=a=lli=o�-=s�e=e=r=e��=r�i=o�= r�,...��,���.MerS 516500.00; quatorze do Espírito Santo -

NOr$ 183000.00; nove da Goias - NOr,$122.000,00;! \

'Ö��:s�0,Ma�àÖ�:�400���! !r!���'�\:ê�Z��OM�:!� Emplacam,',entol � Auxiliar
I
de Escritório t

"

Gerais - NOr$ 345.000.00; pito do
.

Psrã ...:..., NOr$ ) "
71 000.00; dezesseis da Paraíba - NOr$ 201.000,00; O Código Naeíenal de 'l'ränstto exige se.' N· 'fviotade 'prAs do Paraná - N$Or$ 262.000.QO; vinle .e guro obrigat,ério para os vetculos que vierem, ,) ecessíta-se uma moça
três e ,er,n'lmbaco -NO, 358.000.00; do z e do de ser Iíeenêlados.pele Delegaeía de Pplfcia.

iPiauí - NOr$ 142.00000; trinta e pois' do Rio de "

Em Jar.ilauá do Sul apelas dois corretores, 'pare o, r�ferido cargo.Janeiro - NOr' 329500.00; dezesseis do Rio Gran- �-

dÓe do Norte _,.. ]110 $ 151.00.0,00; Iriota e 'quatro de
devidamente inscritos e' liceDCiad(!� pela Pr .. · t

-

Sao.ta-Oatariua - NOr' 354,000,00; d'u,as de Roraí- feitura Municipa,l, estãó em' sitlJlição regular, 'Insorlçõesno Escritório Local ,
m.II - NO· $ 34.000,00; cinquenta e quatro do Rio para angariar seguros dessa natureza.

1 I iGrliQde do Sul � NO, $ 873.600,00; sessenta e qua- Os demais angariadores, mesm como ín- ,da ACARESC, horário comercia,
t d Sã' P J NO 4I!.880 000 00 d termediários, estão em situação i-rregular. po-ro e

..
o au o - r"", • e quatorze e

'Latê
dia 7 de fevereiro.

"

l I

Sergipe - NCr$ 192.000.00.
.

,

. dent;lo eS8a desobedíêneía trazer embaraços
aos s,egurados.

Muita atenção, portanto! ��(!'m-.......A>...�l'M)�o4)o"....���

Consulte-nos e verá como é fácil segurar
I. �

qualquer veícuto. Faça ó seu seguro cem cor Dr. Ret�oldo Mura..,. 1o éignatârio torna a liberdade de lançar um retor legaünente habílttado,
'

I II AD'VOG'A'O'-'o' II, -

1pesto veemente CONTRA tais campanhaa sõr : A Comer.cial - Telefone 234 '

didas. ',...
o bo.m senso recomenda que a palavra "Rt',s G. Rodolfo Fischer - Telefone 306

ponsabílídade' st'jâ respeitada Da' Íntegra p-r ;;.,_===�",,"'=================='===!! Escrit6rio ao lado da Prefeitura
quem que', que Sf'j:l, e não compreende que jorflais

A.A. ' B.'B.' lem nO'UD COr.DO ·O-,·r.eeIOonglde renome publiquem FALSAS NOTriAS corqfão U
!ftra�de lac�lidadt', não pode admitir q�8 ""{IPI, Temos

'.,
a 8atisfa�ão de p'articip/ar a posse,,onelr08 selam atacarios duma forma �ao pouco y

.

d d f Td
.

I realizada no dia :.5 do corrente', da nova Diretoriareco'men a li e aCll ade slOgu ar, porque os nos-
desta ,As.soci8.�ã.o, alerta para (lumpi'ir m�ndato

des
-

Vo
;.

ltiPt)511RIAL'
,

80S antepassad08 em 1860 (mil oitocentos e sessen· Y

e-ta) foram acolhidos de, braços abe.rtos e fizeram 'I (um) ano, e que ficou· assim constituída: A
i'\LGO para o 'nosso querido torão o.atal..

'

'Presidente:. "

.

OéU-G Gasch�
-

, , Cít o
'

,�.,..

,,>'- ", " Vice-Presidente: Harry Otto Bu�(ke

O'd:, CQJ.{EgCIA,ij'T�,.��
JiÍ há 8nos pa�sados uma revista de renome Diretor-Tesoureiro: Alc.eu OoUp

.também atacou 08 laboriosos'desceo<1entes pi'onei Diretor-Secretário: José G. de Oliveira
t"os de Blumenau se.

'

"Diretor SoCial e CuIturai: Adolar Jark

Direto, l" do Depto. Esportivo:Lsiugcmhatr .

Benno

20 'A'JD% f).lfSaudações, lludi Emmendörfer �

, Radiofonia vai Interligar.
,Veículo

Um sis1ema. de radiofonia vai j�terligar lodos r,
os veiculos nas eSlradils brasileiras. inclUSive ônibus
e caminhões, para. segurança. orientação e-. mesmo' Letras de Câmbio, cjrer"da de' 37%, ao ano,
m�lgor ádmil.1lstrdção dos transportes rodoviários. livre do impôs�o de rend.a� Letras Im.obiliárias. �e

af� ,reQtabilidade... t
. '.

'

, Depósilo� à prazo fixo. com.'correção"mone.- .

lária é juro' compensador. Certihcados de. Depó
siro - Estimulas Fiscais (Dec!'. 157)

DepósÍlosdo Banco Ndcionéll de Habilóção
Açõ�s - Títulos PúbJ'icos ",
Segurança em tôdas aS faixas do mercddo

de capitais '

AGORA COM IODA A fRalQUILIDADE EM salTA' C""RIIiA
Em jOinville, a MANCHESTER S. A., Cor-

refori! de CâmbiO e TÍlulos.
'

Em' Jllrlluuá 'do Sul, informaçõ"'1ó\ no E�cri'lório
A COMERCIAL, Av., Mal. Deod'oro. ,tãO - Tele-
fone 234. ,

80atos de Naz,ismo em Rio do Sul SC. '

Duas concessões JoraqJ, estudadas até agora
��lö 'DENTBL, e já hotlJologad'as pelo plenária do
�ONTeL. As duas emprêsds que se habilifara:n pa
r� a execução 'do nôvo, serviço de rádio limHado, a,

"podate!" e'a ·'Televia·', aruarão nas eslradas do
�ul do'Pàís.

t Oomo relator de uma das- concessõl?s no, ple-
d.ário do CONTêL, o Conselheiro José Antônio
�arques; que !oi aliás o preSidente du gr_upo técn;co
a,e trabalho qúe elaborou CI tegulameofaçao do novo

��rviço, explicoU á nossa repÇ>rtagem i;lS, principais
,�aor:agens da cobertUra rodoviária:
'-,I

(Alcides Bau)
A roseira espinhosa lhe ,destini:l.
A rosa que éáíra 'no pecado,
Que deixara o amor ebendonedo
Vela haste da planla peregrina.
Branca ..• foi.' beijá-lo sem ter. levado
Aquela virgindade crtsrellne ..•

, Que fez 1('1 antes uma flor divina
ßrtlhendo esbelta num jardim dourado.

I

\ '

JARAGUÁ DO SUL

Di.rato.rB, ibl�.otecáriO: A rmí�io �ischer· ,

"fjMO"Saudaçoes "1
'

àssociação A tlétioa Banco do Brasil - Jara-, .

gUá do Sul, ,
'

Célio Gascho � Presidente
José G� de OHveira -Secretário

Saibl f.oreoar bem I Bel Oinheiro

Exclusivo com "CYCLE-AIR'E"

lF:rio 'e Calor)
."NOVO
• MODERNO. "

·,�lNSUPE.eÁVEL
Il tê '15 rn eses

,,'

" '

I o' SUL. S. c.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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_____________---------......--------�._,_ Rotary Clube dê � Guaramirim, reéebeu dia 27

, SÁBADO.]J. OB PBVf3RBIRO, DB 1968 '1.0 2 469 ,de Janeiro último; Bua carta Constitutiva.
������!!!!!!!!!!��������������!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'Í!!-�!!!L!!!!,...,.�,"'!!'-�!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-"'!!'.,..�!!L.i!!!-!!!!--!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!"'--.= Pelo . .Governador . do Distrito 465, Compà,nheiro

A Ped i d o -Lauro Forjes Bustamante, foi entregue no. último.

,

.

.Rábado a Oarta Constitutiva do Rotary Clube de�

AVI;s.o dc FARE'M" GuaramiriÍD. Está pois êste Olube, ·oficialmente
.& reconhecido e fihado ao Rotary International,

Comemorando o significativo evento, foi pro"(

A t F·
·

d' CD<NTAG 'gramada uma reunião festiva nos salões do Olube

gen es 'Iscals a" Recreativo Guaramirense. À mesma, compareceram
.

.'.
,

'

." delegações de São Bento do Sul, Joínvllle e Jara-
, guä do Sul, Ioiéialmeotl:', foi feita a saudação dê

A Federação da Agricultura do Estado de praxe, com O tiesfraldamento da Bandeira Nacio,nal
Mióaé Gerais (Ft\REM)Reiter�ndo pronunciamentos pelo Oerspanheíro Gov"er,hador. O Diretor do' Pro"Foi numa resplandecente -manhã das férias de anteriores, cemuníca ii classe rural que é inteira tooolo do novel Olube, Companhéiro G e r s o n,

de janeiro; foi numa del)lSd$ manhãs calorentas dêste mente ilegal e criminoso o procedimento dos eha déaímcumbiu-sa de SUBe:, funções, saudando aos
terr.í'vel verão que revolvi' meu 'Velho arquivo. . mados agentes tíscets ou exatores da Confedera presentes. Em prosseguimento, o Companheiro

Encontrei as dO' remexer meu arquivo, vasculhen
. çäo Nacional dos Trabalhadores na Agricultura Secretário fez o expedieute da S,ecretaria, lendo

do meus velhoê alíerrâbíos retrocedendo no rempo i CONTAG, que percebendo comissão • sobre a ínclusive a carta de saudações que' foi enviada ao;
e no espaço, mergulhando-me na seudede e ne Iris contribuição sindical arrecadada por seu ínterme Olube de Guaramírím, pelo Companheiro Sohmõokel,
reze, abstraindo-me';na,alegria e o.a ahsie,qade; desín- dto, estão .l,t"van,tatido debítos em propriedades de Jara'guã do Sul, grande tncentivador g orientadOr'
terreí-es. do poeira do ternpo e do célere' rolar dos rurais, cobraneo absurdas "taxas de expedíente" do Clube.,Em prossegulmsnto, reahsou-se a en.trega .

'ànos, minhas anotações diárias dos já distantes para o preenchimento de, guias, n:otificando' 08 da Carta Oonstítuttea, pelo ,ß-overo8dor ao Presi
anos do meu, curso gl'(1élsial; realizado 'nos idos d'e pr.óprietarios, arrendararíos e parceiros rurais, de,nte da OIube, Companheiro D��c., Gonçalvés"
,1-945. Ãvi'dameDle a satisfação apoderou-se de todo o solicitando a estebeleclmento bancarfo que não Em seguida foi ofertado ao Rolary 'Clube de Goa
meu ser e uma" PPQtinha. de curtosldade me .levou; receba oontrlbuíção sindical senão em guias au rarairim o SiDO de Reuuíões; pelo Rotary Clube de \

como que tnconéölêmememe, a, Iolheér as' surradas tentícädee pela propria 'isl381ização da ·CONTAG, Jaraguá do Sul, na pessoa: de seu Preeident.",
páginas do meu velho diário. ; constrangendo e ameaçando os exercentes da pro, Oompanheiro Loreno. A saudação do Clube padri-

hossim, sôbre mrnhe mesa fie trabalho, teste� fi(l8ão rural e, além de outros fatos igualme.nte ar· nho prosseguiu, a 'cerimônia. Enéarregou S8 dela,
munha muda de três '1uslros dé magisfério, revívr, J;litrario8 e ih gaís, invocando a qualidade de J nH- o Vice- Presidente de Jàraguâ do Sol, Companheiro;
Dum diá,: em- pouees horas,' num exame -retrespecn- peLO!' (JO Trabalho (falsa identidade para obter Bergan. Inicialmente, disse o mesmo, que quern
vo, anos passados .. Confesso, foi êsse o melhor dia vantagem), exercendo atos de fiscalizaQão" usur dev@rla fazer a saudação por direito deveria ser

de minhas férias sobretudo porque, junto ii tantas re- paneo o exercício de Iunção pública, atentando o Companheiro MarIo, iniciador do movimento para
cordações enconjreí uma seudose lembrança da, úl�: eontra a lil1t;,rdade de associação e provocando in- a fnndação de um Rotary Clube em G08caoiirim:
litna convenção aistrifal do Ltons. '. descritivel inquietação DO melo rural do E8t de Minas. As reuniões iniciais foram rememoradas; citando-se

Aquelas notãs esparsas, aque,a� flâmulas; aq�e· até com o proposito de ,extorquir e súbverter. 08 compánbairos de Jaragtiá do Slll, MarIo, Viotár,
· las recordclções tôdas, fruto do, eIerno recomeçar dos Através de editais já publicados, a FAREM Silva, Kaufmann

.

e 'Dietrich. que procuraram o
dias qu� 'se 'Sucedem, pauldlinamente, forall) me 'esclareceu que o Joutor Atthur Ma.chado Pauperio, Oompanheiro Gerson, para lançar a. 'semente da
trazendo d2 volta à ment� um punhado de fafos in-, atlsistente juridico do Ministerio do Trabalho e n09a agremiação. Salientou-se ter s,ido, o àtual
teressantes pelo significacJo que encerrdm e pilores previdencia Social, subscreveu parecer concluindo Presidente, Darcy Gonçalves. qôem deu o entusiasmo
cos pela saudtide que provocam Banque'eei-me com que "E' defeso as entidades sindicais exercer atosl final para que o. Clube se lornasse realidade. O
voracidade literária e devorei, num só fôlego, o min� de fiscalização das leis, "trabalhistas", sendo lhes Companheiro Loreno, Mo na' Pre.ídênoia do
guado repasto aessas reminiscêncitls tôdas, Desfila- "igualmente vedado efetuar levantamento de <iebi· Olube dà Jaraguá do Sol. soube aproveitar o am

r6m, um a um, na tela do meu subcoosciente os tos sindicais". Também o diretor geral do De,par- biente favorávôl, dando o apôi9 e orientação, o que
acontecimentos mais imporlantes, os eventos mais tamento Nacional do Tr.abalho (DNT),-doutor Hde� cUh(iino.õ com a exis\ê"ncia de um Clube entusiâs,
caracterizantes d_o passado e, transportado nas asas lio Martins, comunicou à FAREM que o Ministerio ticdl/e, ati�o.
da saudade, comprazia-me vorazmente naquela ,fio Trabalho "não reconhece nclDhu�a a,utori(tll.ot Em' prosseguimento, foram. feitas saudações
leitura. fisCá! illheia ao ;8eu quadro d-e servidores" ê qút-, ao novo Clube, pelos Presidentes de Joinville; Säg

·

"

Foram mamemos, qe poce enlêvo é de um gr.a para apurar os abusos praticados pelos exatottlS Bento do Sul, Hajaí (repre$entado pelo Com�a�
to recordar. de po(as. de' momemos, de dias, de uma ou agentes 'fiscais da CONTA0; instaurÍ)u a com· nheiro Loreno)." pelo Ganqi,dato à ..(Governa·dorI8'
parcela 'qe vida eÔfrm. petente sindicancia, "

.

Companheiro Figueiredo de' São Hento do Sol.
Encontrei as .. nöquelél manhã calorenta, aquelas As notificações' expedidas pelo Departamentú O Com'panheiro Loreno, falando pOl' Jaraguã dC,)'

recorddções IÔdas. aquêle velho diário, simples ano- de Fiscalização e Arpecadação da CONTAG são, Sill, agradeceu as- msuifestaçães que lhe foram
.

tações, mas fônico reconfortante, verdadeiro lenitivo, portanto, nulas de pl'@no direito, segundo, !tltá . tributàdl!s, por ter tornado realidade o Clube de
eficaz palialivo par.a um dia rotmeiro como (> rosário recente avisú assinadn pelo senador Flavio Guaramirim, extendendo-aEl aos Companheiros de
dos dems;lis. 'Costa Britto, presidente da CNA.

,"

seu Clube. Na mesma ocasião disse ter.sido deci-
Aliineptélc:to. o espírito, reconforlado o coração, Ne!!!ta oportunidade, a FAREM informa à cla�se dido, o' apôio ao Companheiro Figueired,o em sua

satisfeita li, curiôsidade, reacesê.ls aqu,elas recordações rural que, através de sua presidencia, dirigiu uma candidatura á Governsdoria. .

leoníslicas: saciadas as ·saudades, volrei. ao convívio representação ap exmo. sr. Delegado do Departa A reunião prosseguiu, com,participaçjio da ,Ca,::..
reliz de minha fa IT! {Iiö, retornei à realldtde de minha ,�ento de P()l1cia Fed'eral, solicitando, as providen- 88 da Amizade, havendo sQI'têios dê bl1indes. FlOa
vida de leão e de mestre-escola, como que desper cias clibiveis para s� apurar. através de inquerito Iiz8ndo o Co,mpaD"heiro Ptesidénte� Darcy Gonçal�e8.
rado de um spnho alentador e me apres'21 ao trabõlho policial, os crlmes que se consuman no meio rural agradeceu o apôio de todos, ie encerrou 8 reuDlãd

...1. di!l,urDt> dê�te m<l40rrento jorQadeio do elerno recame· estando os infratOres sujeiti)s a sanções previstas com a saudação ao Pa9ilhão Nacional.
.

, f çar.
. .

no Codigo Penal Brasileiro e na lei de Segurança
. Em seguida, um sarau dançante termmou a-

Nacional graduelmente a noitada..
Considerando a gravidade dos atos perpetra ESEa coluna apresenta os cumprimentos aOB.

MetJ s' P r It o r I' t í r I' J" dos peios representantes da Eutidade dos Trabs- noveis companheiros de Guatamii'im, com 08 votós
"
U.·

.'

U u O Ihadores, esta federação também solicitou provi do des8nyolvimsnto de trabalhos todosêles voltadOS
{jencias enérgicas e'lJ) oficios remetidos ao general para o servir.
comandante, da' IV Região Militar, Secretario d�
Segurança Publica, Delegado Regional do S NI. e
ao sr mlni.str�' do. Tr.�balho e preVde

...

ncia social'.1além de outras autorIdades
Os ruralistas .prejudicados deverão endereçar I

80 Departamento Juridico da FAREM um resumo'

documentado (exposição dos fatus. documentos,
eto ) sobre quaii'lquer h'regularidades acasn co-me

tidas pelos �xatores ou fiscais da OONTAG. que
pl,derão s�.r' processados climin;,lmente, e' denun
ciados ao Conselho de Segurança Nacional.

Belo HOJ'izonte, 25 de jaõeiro 'de 1968
JOSAPHAT MACEDO'

�fPresidente da' FAREM)
JOSE AUGUSTO DE FIGUEIREDO BRANCO

(t:on8ultor J ur.idico)
Em Jaraguá do Sul p'as8am-se êoi�as estra

nhss, também Sabe se que a confeder.ação tem
!'ua séde no. Rio de Janeiro, Nö' éntanto, 08 cvlo
nos recebem gu�as, devidamente preenchidas,
pelo correio. mas não são pos�8do:s �na Guanaba
ra. Alguns 6nvei(Jpes vem cöó) o carimbo de São
Paulo, Outros qe Csçador� Estado de Santa. ,Cata
"ina 'São irre/g\llàrid'ildes que visam confundir o

colono que acaba ficando desc.oDfiado, com tal!to
endereço diferente_ É voz cm'rente que as gUlas
!ião preencbidà8 aqui m.eslDO em JaralZuã do sul
por quem tem inte,résse' no role&.'ulttldo financeiro. " .•••••••• .:�."'•.4••�� J ::: .:, •••••••••��'!.:'•.......i� •••••••••J , Jp
Algumas guias são, inclusive, tXne.didas para pE"s. n: " , d'

. �J
�ôa: que residem no, quaoro U('�DO. � a 'pessôas: P ra matar o e-selo: ,8
que unca trablilharam na agricultura, com profis- 'fi '.. �:.J�õe� a8 D)ais dif�rentes e, alguos-mes$o, que_até [� Só um bom queIlo! J
já estão aposentados, .. -' .-

-'�: Q
o.' "CQRUPA'" :J:E: pre�:dso qUf:t OS"reSpOl)SáVeIS por este e�tado . i ue1lo Il).arca .-

" :
�e coisas ,at�ntepl p�ra o fáto, -"colbin�o .

a�U8os :E'"
'

-h'" i .

tl.ue s.� pöd:em plêjU91cár, o lavrador,'o DOICO que h O melho.r
.

que . a. I:ßm "tôdà 'a' história da' <lqalificação Sindical entra �: . I :
0'8 jogada ·para ser '8 vitima.

. ..'� ciw··,:." ...··.····,��·.··'!'·�c,··.··:,�c.:.·�··.·,c::....c:..:.:.:.:;.::,e:.:.:.;.:;t::·•••,,:,.

ti

"'NO XLVIII JARAOu4 DO sur, (SANTA CATARINA)

o ,QUE' VAI' ,PELO ,tIONS
Em Plenas Férias... um
Memento LeonístíeoI '

. CL Paulo Moretti

"Ensino Moderno da
Matémática" .

Do Plano Trienal de
� . ) .

,

,para o 3° ano pf�mário 'G�vêrno' ,a ser encami.
, '

,
. . , ,

.'

,o desenvolvimeóloJec: 'nhado ao Congresso 'pe-
nicológiCQ da época aluai . 1.'

.•

·

.

determiná a necessidade lo preSidente Costa e

�e um'a transição. na apre· Silva, constituem aspec·
senlação da Malemáticaàs' .' .

crIanças dentro
.

de uma I tos fundamentais a mo-

eslrUlUr.êl racional; c()m a dernização da agricul-
mesma linguagem do en ,I. '

.

sino elementar ao,Superior. j �ra e a melhOria d�
Valendo de �eu,8estQdos, sIstema de abastecl

pesquisas e experiências, I

nessa illatéria, 9 professor mento�
Luiz O. Oavalcante nos ô.. Com o crescimento'
presenta uqJa ,9bra_Prátic�·. ,." .

em Que a., Mafemalica e ,dos DlvelS de. re n d a
moslrada como dIsciplina: agricola, na transforma-
integrante da vida infanlil : ..

O livro vem a lume, ção tec�ológica do �eio
publicado pela", Edllôra rura,l e no aperfelçoa-
F.Tp. S,A � �e. destina mento da come cializa-
ao é)0 ano pnmarto,

'

'_ .," ."
r

...

Em sens 12 capitulos; o çao, aumentam os fato
lIUlor expõe: 'teof-ia dos há

.

conjunlos, numeraO·áo, as
res SICOS para a ace-

quälro operações. sistema lerdção "do desenvolvi-
n;lOnetário brasileIro, mo

,
.:.. .'

.

dernas estrutUras matemá- ,mento eConomlCO do
tiCdS, números fiacioQá. P&is, ,(AABe) ,

rios, números decHo.àI§,.'
medidas de lempo, �eo'
m�ltia elementar aplicada
4 .arilm�,icit, medidas de
_éompriQlenl.o. me.didas de
. capaCidade e medidas, de

Ur. Fraocisco Ao.tODiol Picdom� .'.

CJrur'gifi e Olínica de Adultos e Oriapças
Parolos - Doenças dH Senhoras!

HOSPiTAL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÃ
.

.

RflSldênCl8: Dr', Nt'I'f'U Ramos, ••9
'. OHUIPA 8AN�A CA�AH.I:JSA

mas�êJ.
.

O livro traz, àiödaj cómo
gdendo, 400 pro(.;!emas que

ULTRA �OM-
0'\ DAS OURTAS

abrangem ,as qualro ope
rações.
Para qualquer informa·

ção dirigir se a Dlslrlbui
dora da ,Editôra F.T.D
em Jaraguá do Sul, SC

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


