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As Urnas falaram
ARENA Contlnúa Governõ

mais alto
em Jaraguägdo Sul

Prefeito Municipal do Centenário de Fundação da -Cídade
/,

Conflrmendo os 'p,roi' .cordarem com o

princíPiol
público que IIH efluiu para ARENA Oporrunamente oeelettee

nosncos dos polmcos. .ênrão edoredo por cerlos ecompenher a contagem aerão diplomado., devendo
locais, a agremteçêo Are- oradores, alguns de méu dos votos peles dUIl. me Eua-êoio Strebe 6.710 votos tomar posse ncs seus car-
oisla logrou permanecer ceräter, fazendo desfrler

ISlls
epuredcres. Ocrevtene Tisli 307 votos gos DO dia 31 d. Ienetre

DO governo muntctpel.erre a vida parnculer deCIIO, de 1973, o Ir. Eugêoio
vés de expressíva votação, dldetos e de peasôee des Com o resultado arcall' Rudi Fraoke 343 volos=7.360 vetes Sirebe como Prefeito Mu-
Mesmo lendo a seu des- vinculadas com a polítlee çedo pela agremiação Are- MDB nlclpel e João Lúcio da
favor a permanêncta na. níata, conaterou-ee .mets Coere, como Vice-Prefeito,
edmtnlstreção da Prelel- No dIll J� de Novembro

uma vez que o interior do Amides Manoel Marlins 6.821 valos além de 6 vereadores da
ir

'

d 7 de 1972 esnverem em con .

f' d d ARENA e 6 do MDB_tu a pOCrh cfercda Ee a�os dicões de volar 15.660 e. �u.IOIC P:.?, Ce mo o es,!!�. Na votação para Veree

I
Aeleiçãodoscaodidalos,

e um e e e xecunvo
I

.:
f I d I

cie o KlO erro e o KlO, dores à Câmara Municipal de acôrdo com o sorteio
De eloglar-ae II Jusli�.

volrado exclustvemenre pe-
euores e, no IDO � er- de Luz, torem Iaroree de- a Areoa obteve 7106 Ie ..

Eleitoral da 17a. Zona, que
re II ceuse pública serri de romeve se conhe�lmen- ctslvos nll memnenção da d 6'078 d

. oa Jusllça Elelloral, deu-se leve um desempenho ex-
.

'
to de que neda mare, ne .

. gen as coolra. o

I'
•

olhar a POIfIlCII, o MOB
d d' 14703 dlferença de votos entre MOB 570volos em branco com os sufragios que se Iraordioario atravél o nru-

assim fortalecido e mací- f .�tno�: hO que. '. a ARENA e MOB, e, as·' e 349 cédulas analedes. seguem:
'

. lar, dr. Alcidas dOI Sanlos
çemenre epolsdo per Ira e el o,res ID a compereci- sim,' fazend. a legenda Aguiar, a Promotorla a os
dicionais troncos do ex

do as urues, ofl:recen�o erenlsta vitoriosa. AR ENA Escrivões.
tlnto peseedtsmo, não coo-

um f�dlce de �bslençao � De ieual fórma deve-se
seguiu o seu Intento. de 6/l'yo, consldera�o Do terel de 14.702 vo- 2101 - Affooso f'ranzner 893 elogillr o pessoal que tra-

m:,Qutr nos parecer que o

I
aus�I�IOSO para um pleno

rentes, 266 voros foram 2102 - Albioo Wehrmeisler 404 b.. lhou nes Meslls apura-
lioguajar desenfreado dos muntclpst.

.

declarados nulos e t65
2103 - Eugêoio Gescho 667 doras, que dedicaram se

últimos comícíos da opo- A apuração leve lugar 2104 - Herolde RisloW 678 Iaceneavelmenre durante
sição lenha sido a derer

I
na menhã do diá 16 do cédull1.s em breneo, dando 2105 - José Cerlos Neves 708 dois dillS na contegem

mtnente de uma ebsrenção correnle,' 00 f'orum local, o segulnte 'resultat» para 2106 - Fidelis Carlos Hruschka 846 dos VOIOt> depositados noe

pronunciada, por não eon- com a presença di graode Prefeito Municipal: 2107 - Wllidemar Rochll 1.0ó9 muoicfpiol de Jaraguá do
2108 - Belarmino Gorcill 697, Sul e Corupá. No elolio
2109 - Mário Morinho Rubini 342 ellão compreeodidos, 111m-
2110 - José AlberIo Klitzke 772 bém, os funcionários à
�U I Heinz Bar'el 697 disposição da Jusliçii ELei

lorlll e do pesaoal encar

regado da' confecção dos
MlIl'lIS e �dleliDs', comao·
dados há ja longos anos

pelo sr. Mário Müller.

Eug,ênio Strebe o

Eugênio Slrebe
O novo Prefeito Municipal

São Banto em Paz com o Centenário "Correio do Povo"

um Jornal

a Serviço do Povo

São Beolo do Sul, co

I
onde Iodos Irabalham de

mo cidade culla, Usou do braços dildos, em favor
bom senso no pleito de de um grande IIconleci
15 de Novembro e paci menlo, no IIPO que vem.
ficou a fllmflia da Cidade
MúsiclI,. pllra um Irllnscor·

rer traoquilo do seu ceo

leolÍrio, em 1973. A sabia
solução diloU a chapa
única Olvaldo Z'pperer e

Arnaldo Arold. Tudo em

pilZ oa Suiçll Calarinense,

Eosllrrilh-Ilrllm
as annlls em beneffcio de

L
.

uma cidade. Um exemplo I ela
que devia ser imrlado e

que 110 exiSle quando há

I��:Ie. vonlllde de parle à
semanário

e assine
este

MDB
2201 - Dorival Picinini
2202 - João Vegini
2203 - Ollvaldino Gesser
2204 - Odair Vailalli
2205 - ledll Mllrill de Souza
2206 - Hilário Scheuer
2207 - Reoalo Demalhe
2208 - Mário A. Plaoinscheck
2209 - Iria Pllnslein()
22W - Valdir TOIr.elim
2211 - Esler Menel

João Lúcio da COSIa
'O Vice-Prefeito eleito

283
650
280

1.389
619
741
443
843
274
3't0
362

MOB em JoinYille
e Blumenao
JoinviUe paliou para o

MOB com a expressiva
votllção de Pedro Ivo
Campos e Blumeollu vol
lou a eleger um clndida
lo emedebisla, 00 pellôa
de f'elix Theisl.
Enqullnlo illO, oulros

muoicfpiol, eolrarllHl pllra
II área do MOB, coolrari
ando II maioria dos muni.
cfpios calarineo.es,· pois
80% opIOU pela ARENA.
Os municfpios -que elege
ram caodidalos pelo MOB
olé o encerramenlo desla
edição são os seguinles:
Rodeio com, José Vitorioo;
Pomerode c o m Alvim
Klolz; Joaçaba com Raul
Furlao; Capi.ozal com A
polonio Spadini; Içara com.

José Ballué e Rio do Sul
com D'anilo Lourival
Schmid!.

••• E a Mulinha não Desfilou
Fáto curioso foi nos transmitido no final da apuração "daI

úrnas de Jaraguá do HuI. Dizia' a informação que o MDB, certo da
Tilória, teria preparado um desfile monstro, onde a fi,gura principal
seria �ma mula. O animal já estava sendo pintado com faixas bran·
cal, parecendo uma zebra, figura usada para traduzir o azar que
dá na casa do vizinho. Deveria ela trazer na popa um oartaz com
os dizeres "Fim da ARENA".

A broca de que já falamos em edições anteriorea, correu a
tramadinha vitória do MDB e o feitiço Tirou contra o feitiflisiro. Co
mo o MDB não cODseguisse a vitória, a mula tambem nlio poude
destilar. Agora, a coitadinha vai ser uaada 'para _ fazer Ilablio. Vai
ajudar o Sujismundo Da limpesa de certos "carlazes" que aódam
cheirando muito mal por aI.

E tem gente que aproveita a musiquinha, para d.'t1>lver a
oortesia que não chegou a se conlumar: "O que importa qU& a mu·
la lIIa�que ... - Eu quero 6 rosetA",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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��Hi!��.f��"'��D.����������le Cohma �o UOB1§ I
diz o salmíste: "Cria em mim, ó Deus. um coração Leonísmo _ Fínalídades
puro, e renova dentro de mim um espíríto ínaba-
lável". Aliás, toda renovação nasee da pureza. A

matemíäade, por exemplo, é a pró.pria renovação
da Natureza e o que existe de mais easto. Assim
como .a árvore se renova nos' trutoe, nossos atos

PEÇAM OATÁLOGO
novos são, quando puros, proàuto da força inaba
lävel do espírlto .-- de onde tudo brota.

iLUSTRADO All estações .eríam Mudan.,aa, aem interferir
no processo natural e alquímico daa combustões
telüríeas. No intimo daa raizea arraigadaa à terra,
a meama Vida eseonde o segrede .do Eterno.

Renovar é· Viver. Se aa células não se reno

OO:::::::::OC::�C:>C::::""::::>
'faSBem eacreverfamos prematuramente o êpllogo
da Vida,. Bob aa 'fe.tea 'da' Morte. Deus, como

Absoluto, dá de sua Energia a renovação perma
nente. Oreio que Ele é D;leis real no aimbolo da

criança que nasce, do que no velho de barbas

Rerll'stro CI'vl'l brancas da tradição udiça e antiga..
.. O mal no mundo, f.az parte dI) que não pode

Mudar. Ai estão as moléstias pestileneiaís da guer
ra, da fome; da tirania. Fiapos de tecidos putrefa
cto que contagia as horas nsacentes de Alvora
dali novalI. A .filosofia do Amor, de Jesus, é feita

para dar sentido nascente a cada geração que
surge.

O Amor nunca envelhece. Quando' os gregos
O' representam num garotinho; estampam, na face

enrugada da terra, a renovação das cordas d'alma
Somente a Vida pode simbolizar o novo. E

sem o novo, a, vida lenecll. Todo. 08 dias o Sol
estala novas sementei. Daí, no Egito, ser tido Dili
ris como o renovador Permanente.

Ele, brasileiro, solteiro, Com que ternura meu-a olhos se Perdem na

.baneãrio, natural de Ja- face da nova glilraçAo destea dias) Só não Ilabem
- o sr, Rubens Nico- gui do Sul, domioiliado OI moços a terrivel missão que os espera: não

luzzi, nesta eidads; e residenle à rua Jorge permitir que a renovação dai idéias sejam infe-
- a sra .. Olga, 8spôsa Ozerniewicz, nesta cidade, rlor, em potência ao cancro dq Pa..ado, vestido

do ar. João Luoio da Oos- filho, de Ezelino· ROBi • de Fúria e piloteando corpos nas Batalhas. Os jo
aa, 8Ql Itapoouzinho. de Maria CecaUo Rosi: venfl precisam ouvir Paulo:
- o If. Rudolfo Bleich. Ela, brasileira, lolleira, "Mas agora em Cristo Jesus, vós qua antes

Dia 20 profeSBora, natural de elltáveis longe, foates aprovadoll pelo aangue de

GuaraDilirim, neBte 'Esla- Criato. Porque Ele é a nosaa Paz, o qual d'ê amo

do, domiciliada e rlBiden- bos fez um; e, tendo Derrllbado a parede de se

te Im Schroeder, nl'st8 paração que estava no meio, a inimizade,' aboliu E uma oneroaa tarefa que nóa cabe deRen

Estado, filha de Avenlura na aua carne a lei dos mandamentos na forma de volver com espirito' de fé e de confiança, fé que

TODilas,1Ii 8 de Gani Verch ordenançaa, para qüa do� dois c��asse' eoi)f mell' não pode ser Ipenas embrionária, confiança que

TOll)uellj. mo novo homem. Fazendo a Paz. não deve lIer apenas efêmera, fé e confiança que
_________..... ..,... - , Dos'\l'sl1é' -d.lfMfotnr -entlßllIfItTéâ'e Pl'0tt1'êsst.,a-

Edital n. 7.952 de 13/11/72" , mente,

TRO,VAS.

Levamos ao· conhecimento dOI senhores acio
nistal que, por. delibersQilo da Assembléia Geral
Extraordinãria de 21/10/72, euil ala SI acha publi
oada no Dit'rio Oficial do. Estado de Santa Oatarina,
edição de 8/11172, foi decidi�a a' elevá9ão do oapi
laI delta Empresa, de Cr$ 54,00000,00, para Or$
'9.500.000,00; oom a incorporação de reservas e a

subscrição de .no.all ações, oabendo 11011 atuais acio·
, nistas os seguintea.tiireitos:

.

Sindicato Rural de Jaraguá do Sul . Bonificação - 25% (virile e cinco por cento) so-

Assembléia Geral Ordinãria
brE' 88 89ões possuídas. Esle dir.eite serã e.xeroído

O Rotary Clüp de Ja�a- mediante a entrega do cupon n.O 3.

gun do Sul, realizou na
Edital de Oon.ooação

.

Subscrlçla - 51% (Cinquenta e um por oent())
úlrima Da - feira, a sua pri Pelo pressnt., ficam convocados todos 08 associados sobre 8S ações POBBuídas, pelo valor nominal de

. -

f
.

d quites com a teBoural'ia deste Sindicato-Rural de Jaraguá do de O••.1,00 para pagamenta a VI'sta, ou 8 Cr." 1,08
mima reuniao esllva, es· Sul, no Estado de SanUL Ca�rlna, para a Assembléia Geral ' .. _

9

ta vez nas dependê:1decias Ordinária, a reallZar·se na Sede do Sindicato Rural nesta para pagamento 6 parcela�. mens8il! e iguais. O

do Restaurante All Berlin cidade, no dia 18 de novembso às 15,00 �oras, a fim de dell- àgiô de Or$ 0,08 por aoão sBri leudo à conta de

A t e n ç a- o' Na oportuniddde com a berar sobre.a seguinte ordem do dia: ,"Capital Exoedente". Este direito serã exercido

·

• comparência de �isilantes -

1.° - Prestaç!o de Oontas referente os Exerclclos de mediante a apresentação do oupon n.O 2, até o dia.

'd d
..

b'd ·1970 e 1971, com apre.entaç!o e votaç!o do relatórIo das 7/12/72
Negóoio de Ocasião.

e convI a os, fOI rece t o prIncIpais ocorrêncIas e atividades do SindIcato Rqral, bem
.

sob os aplausos dos pre· como o Balanço FInanceiro, Balanço Patrimonial Compllrado,
Vende S8 um Bar e sentes o novo companhei- Demonstrativo da ApllQaçio do Contribuição Sindical arreca-

Quintanda c/sólida e nu· ro do R C. de Ti.Ii·ägíiii do dada: -

; '.
. '.

merola freguesia, em Sul o en<Yenheiro Floris
2. - Dlscu.s!o EI votação das Proposta. Orçamentárias

t t I d J. '11
' ". para 197% e 1973. , .

pon ? cen ra e omVI e val Enke. SÓCIO represen- , 3.0 _ EleiÇão da Junta Governativa;
e, amda uma casa de lativo de classe lIinda não 4.0 - Outros assuntos de Interesse da classe:

alvenaria no Balneário' eXIstente no veterano clu
. '- (Funrural � Ferro - Asslstênoia aos Assoolados).

�e Barra Velha.
.

be de nossa cidade. Com- Caso não haja n.· legal em prImeira convocaçlo, pro-

Vende·sê por motIVOS põe-se-o Rotary Club de ceder·se·á uma nova convocaçio uma hora após, com qual-

pe doença J' d S I d "'6 Ó quer n.· de membr08 presentes.
"

aragua o u e u s Municlpio .de oJaraguA do Sul (SC), 27' de outubro de 1972

I Informações n/redação. CIOS. . GermaDo,Hell�ehel - Presidente do Sindicato

"CORRflO DO. POVO"
fundação: lirtur Muller - 1919

Emprêla Jornalistic.
"Correi,o do Povo" Ud•.

• 1972·
Diretor

Eugenio Vitor Scbmöckel

Laranjeiras, Peoegueiros,
Kakiseiras, Macieiras, Ja'
boticabeíras, etc. Roseiras
Dahlias, .Oamélías, Coni
feras, Palmeiras, stc., etcASSINATURA:

Aaual .... Cr$ 15,00
Semesire .. Cr' S,OO
Avulso . . . . Cr$ O,SO
Número àtrls.do CrI 0,50

ENDERtÇO:
. Caixa Postal, 19

Rua 2, n·.· 130 - Fone: 2023
Jaraguá do Sul - S. Catarlaa

Leopoldo Seidel
- OORUPÁ -

SOCIAIS

Aniversários
Fázem ,!nos hoje Aurea MülleD Grobba, Oficial

-de Registro Clvll do I. Dill-
- A era. Guilhermina ,trlto da Comarca de JaraguA

8atler: . do Sul, Estado de Santa
· -' V

. ô· Catarina, Brasil. .

- a Ira. anny, eap. Faz Saber que comparece-
do ar. Waltsr Welle..r; ram ae cartório exibindo os

- a sra. Lídia de Arau- documentos exigidoa pela leI

jo Moreira, "em Itapoou- .afim ,de se habllltarem para

zinho;
casar-se

- a ara. Albina Nart, Edital n. 7.951 de 10/11/72
em Guaramirim;

.;.. o Ir. Rioardo Bors
cheln, nesta cidade.

Fazem anos amanhã

Guido Rosä e

Doris Tomaeelll

- A sra. Olga, eapôs8
do Ir. Alvaro Slinghen,
em Oaalbé, PR;
.'"- o j o vem Mllrool!

Bpenglsr, em Ouritibll;
-, a sr.... OtlHa, elpôla

do 'Br. Gustuo' 'Alpen
aaedt, em ItllpocDzinho;
- a Ira. Ol,a H. Mahn·

ke, eapôla do Ir. Bruno
Mahnke.

.

Df,a.�l.

Waldir Watzko e

Elizabeth Helena J.{ajcher
Ele, brasileiro, lolteiro,

•

industriArio, natural de
Jaraguã dó Sul, domici·

- O Ir. Alfredo Horal, Iiado e residente à rua
'

DO Rio de Janeiro; José T e o d o r o Ribeiro
- o sr. Alfredo Bäum' nesta cidade filho de Jo:

11" nelta cidade; sé Wal z k � e de Asta
I - 8 Ira. Ora. hone Isbermer Watzko. A mulher, no aniverlário,
�ascllrenhaB Sckiba, Im' . . . lempre deseja que a gente
Curitiba. Eil, braSIleIra, solteIra, se esqueça do leu palsado,

· prof.ellora, na tu r a 1 .d� mal nunca do seu prelilente!Dza 22 Marmgã, PSf.ílDi, 'domlCI' , 1: .., '. "

,
_ A Ira. Oeoília, eapô

)jada e residente à ruai
<,

Sau\ia'de, meu bem, lIaudade

ali do sr. Alvan KIrsten; Domingos da Non, nes- . é�tú :aquilo que fica

� _ o sr. Oamilo An� ta oidade, filha de Stanis' '-'

•

enquanto você lIe evade

dreaUa;
low Majcher e de Olga, e O meu coração claudica •..

,
- a jovem Clina Win- Piazera Mujcher. Ne 'pais do· (Joração,

.

ter; E para que chegue ao co� no Amor principal oidade
- a sra. Alaide .Alzira, nheclmento de todos mandel d' S l'dã

. ,

� 'Alf· passar o presenteC edital que Ina .rua a o 1 o,
espoaa do sr. redo LRn· serA publlcado pela Imprensa reSide D. Saudadel
ger, em Oorupa; e em cartório oRde aérá

É
.

..

- a sra· Esmeralda afixado durante 11> dia.. Se um banco de pedra, frIO,
Schmitz Vegini; . alguém souber de algum Im-' àapero, velho e um graça ...
)
- a srta. Aninha· Kü.- pedlmento aCUBe-o para os. .)las quanto amor já floriu

ter, em Rio Oerro II.
fins legaiS. naquele banco de praçat
AURBA MüLLER GRUBBA,

•

Pia 23 Oficial ,Após meu dia, que arranca

inquietaçõe. II caDsaçoa,
_____,

.

ieu tenho a ternura branca
da noite em flor dOI teua braçoli!

Eno Theodoro Wanke
E bom repartir o vinho
da alegria em nosao andar:
- lio OI risoB do caminho
que ajudam a bem·cheiar

- A Ira. Zulmira Oou·
tinho.

Dia 24

Rotary admite
novo companheiro--

- A Ira. Oarolina, 8S

. pôsa do sr, Engelberto
Freiberger;
\ - o Ir. Herbert Schnei·
der;
- a sra. Vva. Selma

�ruhn8, em Joinville.

Ação
CL Paulo Moretti

Toda entidade tem Iinalldadee e toda fínali
dade'implica açAo, e a' fi�alillade de uma ação,
àinda que leja a última "na ordem da consecução,
deve ler a pdmlji�a na ordem da Intenção.

. Leoniamo é ação e toda ação, todo ato huma
no tem uma finalidade; a 'fivência desla Iinalída
dlt promove Olil agentes da ação que, em última

instância, earaeteríze, a atividade leonfstica, de-
termina a. intensidade, do servico destnteressado.

A finalidade do Leouísmo é transmitir com

panheirismo e ação, ensinando o ser-viço deesínte
ressado, integralmente. Leonismo não é epenas
relacionamento social, mas também relação vital
entre o Homem e a

.
COmunidade. E a dícotomíe,

entre o Homem e a Comunidade deve estabelecer,
orientar e intensificar essa relação: els ii meta

primordial do Leonismo.

Leonismo .não é algo impalpável. e seus obje
tivos não os atingimos somente pela' experiência
sensível, mas também. racionalmente, muito em

bora todo Leão, para realizar a tarefa de servir

desinferessadamante, deve aliar conhecimento dou
trinário com maturidade de ação.'

E de que forma estabelecei' a relação entre
o Homem e a Comunidade? 'SÓ há um meio: o

trabalho. Por Isso, o Leonísmo tem por finalidade
deaenvolver energias, ensinar, a agtr para apren
der a servir. E. nessa roda viva, a participação co

letiva gsra entusiasmo e
:

promove a ação.
,

.
\ ,

Entusiàlmo .. ação alternam-se constante
mente na leonilltica, que não admite d. aeus

membroa fragilidade no agir ou debilidade no ser

vir. Desta forma, cabe ao Leão despertar, prote
ger I fortificar sua fé leonistica para promover a

ação \'ital que tem no Homem a_causa instrumen

tal" na Sociedade a caulla eficiente do serviço
deBinteresaado.

.

.

E para desenvolvê·las que. caminho tomar?
Que métodos seguir? Caminhos, oa há e muitos.

Métodos, por igual, todoa devera!! aproveitáveia
delde que levem ao malImo fim: SERVIR. Cami·
nho� e métodos, qualquer um aerve? Seria conclu-

são precipitada responder afirmativamente. Ca"
minhos e métodos, há que analisá; los detalhada
mente quanto 8 confeniênci6B e oircunstâncias de
molde a aelecionar OI mais condizentes com as

nossaa finalidades e com a nOlsft ação.

Selecionar caminhos e métodos, dispor fina-
•

lida.des e ação, para que sejam conoretos e 'fitai.,
.eis o centro de gravIdade. eis a força centrifuga
onde têm origem a essênoia, o conteúdo. e a filo
sofia ,do Leonismo: o serviço desinteressado.

Eletromotores Jaraguá S�A•. "WEG"
.

Sociedade Anônima de Capital Aberto
CGCMF n.O 84429695/001
Aumento de Capital

ATENDIMENTO
Em IOin,ille - ALPHA - Distribuidora de Tí

tul08 e Valores Mobiliãrios Ltda.
. Rua .9 de março, 606 - Tel. 5335, 5836, i337

e 5338.
Eil' JaraguA do. Sul - Dept.· de Acionistas da Em·

presa.
Rua Venânoio da Silva Porto, 399 - Tel. 2171,

2172 e 2173.
Jaraguá do Sól, 10JU/72 '.

A DIRETORIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IILuiz Kienen S.A. Edital de Praça
o Doutor A!eides dos Santos Aguiar. Juiz de

Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de WIR alle leiden an "Heimweh", denn wir alle
138nta Catarina. na forma da lei etc...

' brauchen eine Helmet. "Hetmetlostgkeü' iSI das so-

FAZ SABER a todos os que o presente sdí- ztologtach-rehgloese Problem der Stunde in vielen
tal de praça, com o .prazo de dez (10) dias virem Laendern. Bendesdeutschlend, zum Beispiel, beschlief
eu dele' conbecimento tiverem e interessar possa !igl derzeit ueber alebenhunderttausend Gsstarbener,
que lerão arrematados por quem mais der e maior wenn mail nieht Fremdarbeiter IIIlfen will. ueber wllll
lance o'erecer, em frente 3S portas do Edificio do ehes Problem wir Brasilianer eigene Erfahrung ermes

Forum, no dia 24 de novembro p. vindouro, àll sen konnte•. Vio!le sind fremd in deutschen Leeden
10.00 horas, OI bens penhorados a ANTONIO IJAR· geblieben, ntchrs mehr von "deutscher Kultur", nlchrs
LOS DA SILVA, na ação executiva proposta por mehr von "deutscher Sille", wie man laeglich íeet
EMILIO DAHLKE, abaixo desorfminados: stellen . kann, wie man laeglich IIUS Zeitungea und

1 - UM TELEVISOR, marca ADMiRAL, de 19 Berichte erfahren darf.
polegadas, avaliado em Or$ 800,00. . Bundeedeurschlend iii nicht eine AUlnllhme; isl

2 - UM TELEVISOR, marca EMPIRE, de 23 die Regel fuer alle Laender, Orle und Ortscheften:
polegadas. avaliado em Cr$ 700.00. der Mensch hat sich' "hetmerlos" gemacht. Die "Hei-

3 _ UMA MÁQUINA de costura, marca VI- metvertriebenen aind Wirklichkeit.

GORELLl-ROBOT, equípada com motor Arno, n." Die Annahme, dllilS der Mensch mit der Loesung
26!l.114, avaliado em Cr$ .950,00. der Nahrung -, Kleidungs - und Wohnungafrllge

4 - UMA RADIOLA, marea PHILLlPS-ST1!:- befriediil werde, bestehr nícht zu Rechl. Der Mensch
REO, com móvel. avaliado 11m Cr$ 80000. brauch' mehr all das. Ein Blick in die Wirklichkeit

5 - UM FOGÃO a gá's, marca CONTINEN wird uns eines Besseren belehren Viele Menschen
TAL, avaliado em Cr$ 100,00. sind einsam und verleasen. Viele haben keine "Heimat"

6 - UMA BICICLETA, marca MONARETTA- mehr und leiden an Seele und Leib, weil "die Hetmet"

Assembléia Geral Extraordinária
' 'UONARK, côr verde avaliadll em o-s tOO,OO. unwiederbringlich (?) verloren iet,

. 7 UMA BICICLETA marca MONARETTA- Der .Menach braucht mehr als Essen und Trinken.
Pioam convidados os: Senhores Acionistu da MONARK, côr azul, avaliada em Cr$ 100,00. Eine Moegltchkeít, den Begriff Helmet wieder in den

Firma Luiz Kienen S.A. Indústria e Coméroio da 8 - UMA MÁQUINA de lavar roupa, marca Kreislauf des Menschen zu brlagen, belte"l darin,
.Bebidas, para a assembléia geral extracrdtnäríe a NINA; avaliada em Cr$ 120,00. diese Menschen hetmzufuehrea zu Chrtstus, wo die
realizar-se no dia 21 de Novembro de 1972, às 16 Assim serão os referidos bens arrematadas "verlorene Heimet' 'der Seele zu finden is:'

horas, na sécle social. à Av. Mal. Deodoro, 657, em por quem mais der e maior lance oferecer scí- . Um diese "Helmatbeduerfntsse" zu befriedigen,
Jaraguá do Sul, (SC), para deliberarem sobre a ma do preço da avaliação. E, para que chegue ao brauchen wir "Chrtstuseeelen", lebendige, . wahre,
seguinte, ORDEM. DO DIA: e�nbecimento de quem Interesser possa, foi expe hílsberelte, opferbereite Menschen, die ueber den

� o) Aumento do Capital Social, mediants o
dldo o presenta edital que será afixado no loeal Alllag hinaus seelische Wunden heilen wollen. Wir

aproeeitamento do Fundo de reservá' legal Cr$ de costume e publicado na imprensa local. Dado kamen ja auch einmal zu Chrtsrue und fanden "Helmaí"

18000.00, Fundo da Reserva Especial em Cr$ e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, 80S i. einer fuer uns' heimatlosen" Weil.

198.000,00, Fundo Especial Aumento do Capital da lIeil dias do mes de outubro do ano de mil nono' Prodöhl ..

Oorrsçãe do Ativo Imobilizado am Cr$ 19000,00. eeutos e ntenta e dois.
alterando o Capital de Cr$ 150000,00; para Cr$ Eu, (as) Amldea Mahlud. escrivão, o subscrevi.
385.000,00. .

(a) Alcides dos Santo8" Aguiar, Juiz de Direito

2.C) Alteração Parcial dos Estatutos
SO} Assunt08 de Interesse da Sooiedade.
JarDguá do Sul, 25 de Outubro de 1972

Gerhardt A. E. Lesamann, Dir. Comercial
CPF 019557999

.

Indústria, e Comércio de Bebidas
CGCMF B4 429 844/001
Edital de Convocação

Assembléia Geral Ordinária
São convidados os seehcrea aclonlstas desla

sociedade, pe ra a assembléia. Geral Ordinária, que
será reeltzade em data de 21 de Novembro de 1972.
na séde social, à Av. Mal. Deodoro. 657, em Jaraiuá
do ôul (SC), às 15 horas, pllUI deliberarem sôbre a

seguinle, ORDEM DO DIA: .'

).0) Exame, discussão e aproveção do rllllllório
de dlrerorte, demonsrração da conta de lucros e per
das, balenço geral e parecer do conselho fisc:al

2 O) Eleição de nove dlretoria
3 o) Eleição do Conselho fiscal
4.°) Assuntos Diversos
NOTA:· - Achem-se d disposição OOS Senhores

Acioni!llas os documentos de que treram o arliro 99
do decreto lei 2627 de 26i09/40.

.

Jaraguá do Sul, 25 de Outubro de 1972
Gerhardr A. E. Leesmenn, Dir. Comercial

Dallanhol quer_ MEC
Ajudando' Esportes

..ComP9sitor- -Catariliense
leva Opera em Curitiba

Dize.do que na rlpeticäo de Dm fenômeno
mundial, no Bras'iI, o públitlo 86 paga pára vllr es

petáculos profissionais, o Deputado Federal WIL
MAR DALLANHOL, ARENA/SC., afirma que ca

bs ao Estado amparar aB atividadeil do d8liporto
amador.

Do dia 13 a 17 de dezembro próximo, s�rá Para o deputado catarineDle a análise da rea-

encenada no TEATRO GUAIRA, em Curitiba,
lidade atual demonstra que é nos clubes, associa-

O ções e colégio. que o Qsporte amador 88 de8I1n'fol-
a pera lírica "A VOCAÇÃO DE COLOMBO", va através a criaoão de um clima illdio de oompe-
de autoria do prof. Ir. Atico Rubini O ilustre tioão. .

compositor, que já fez representar várias 'vezes E sBtal entidadls 'sncendo infindá'feia e Bsm- ;;====='=============='=="======0

sua ópera lJUCA.PIRAMA, vai agora deliciar p!e reno,adu dificuldades, �e�dobram-•• na oria

O público curitibano com Bell mais reoente tra- ,ç_ao de campol de elportas, pIOlnBl, pistas ds at�Jlo
, . . o

.tlsmo. quadras para voley, blsquete, futebol de 8a·
balho hnco, em dOIS atos e bailado. Contatá Ião. outrol cantrol! onde a juventade possa dedi-
com o concurso da Orquestra Sinfônica da car-ie às prátiCIII físicas. .

Universidade Federal do P!lraná e (10 Conjunto .

Assim s6 fortaleoendo ê1ll8l. 6rgãos Ba OO�81
Coreográfioo UNIAO JUVENTUS, bem como de gu!rá' robu •.tec�r o de8port� naCional .8 garantir a

d t d P t' Al C 'tOb
IBuds e a 'fltahdade da mOCidade brasileira.

consagra os can ores e or o egre e un � a. . Mas lilie fortalecimento 86 poderá ooorrer com

. É com satisfação que lregistramos o fato, o efetivo apoio financeiro do MEC e espaoialmente
pois o Ir. Atico R.ubini é natural de JARAGUAI da interi?riz8ção dos .re�urlios da.Lot�ri� Esporti91
DO SUL honrando desta maneira a nossa oidade qo.e .mO'flmentando mllhoel • mall milh�8s de cru-

'& o _, o .
zelros e oada lIamana, deve penetrar o IDtarland e

oom seus �eltos em Sao Paulo e agora em CUritiba. beneficiar a todas as regiões do paí s.

IIHEIMAT

Eslado de Sanla Calarlna

Prefeitura Municipal de,
JaraUlí �I Sul

PORTARIA N.o 19
O Prefeito Municipál de Jaraguã do Sul, Es

tado de Santa Catarina, no UIO de lual atribuições
RESOLVlE:

Conceder, quatro (4) mesee de licençe. a_.Iraci
G. Kuohenbecker, ocupants do cargo ds Profanora
do Quadr.o Único do Município, de 8côrdo com o

artigo lS6 da Lei n.O S44, de 30 de março de 1972,
a contar da prllsente data.

Oomuníqus' se, Registre-ss ·e Publique·le.
Jarsguá do Sul, 10 de novembro de 1972

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Munieipal

Temos vaga para

Técnico .

em Construções Ciyis
com alguma prática.

L. Groegel Ltda.
Rua Jacob Eisenhut, 244

Cai�a P9stal, 258 - Fone 3523

Joinville - SC

����������-----������������� �--------.----�

Campeaba de Edacalia 11---------------Cita ' Dr. Franeiseo Antonio PieCÍone
o hasleamenló d" :u::2DTCO ..;, c.JIIilt..:H. ,f:7

Bandeira e o cllnlo (C.P.F.) N.o 004384379

do Hino Nacional são Cirurgia 8 Clh.llca de Adultal e (JriaDllal
obriglllórios, uma vez Partoll - Doenças de Senhoras

��r s:S�::���:'!.�n��: HOSPITAL JESÚS DE NAZARt - ÓORUPÃ'
de qualquer grãu de
ensino, públicos ou

parlicularu.

Eleições eclip
sam o nasci
mento de mais
duas nações
PARIS - Em meio ao

tumulto dali eleicões nor
te-americanas, o acordo
firmado pelas duas Als
manhas corre o risco de
passar despercebido; isto.
seria lamentavel, pois é
posslliveJ que este docu
mento all8uma uma im
portancia bistorica mui-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ...iiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiio;;;! to grande.
.

em geral, especialmente
Gaitas e Acordeões

Completo sortimento com 8 a 120 baixos
BandoQeons

Pianos: «Fritz Dobbert»
Grande variedade de modelos

Harmônios "Bohn".
ORGÃOS TUBULARES E ELETRONlCOS

Guital'as e Amplificadores
Instrumentos para Orquestras. Bandas e '

Conjuntos'Modernos:
ViolinoB - Violões - Bandolins e BapjoB
Flautas - Olarinetas - Pistons - Saxofones
Trombones - Baixol e Batsrias completas
Pandeiros - CbocaIhos - Maracas e Afucbês

Métodos - Cordas e Palbetas

Para Músicos Profissionais forneço também Instrumentos Estran
geiros: Violinos, Flautas e Clarinetas. tipo cBoebm", Pistonl, Trum
bon';!s e Saxofones.

.Para maiores informações, consultem a

EXPEDiÇÃO "LYRA" MUSICAL, DE PAULO KOIS
Rua Jorg!!' Lacerda. 242

São Bento do Sul
Caixa POltal, 39

Santa Catarina

Residência: Dr. Nereu Ramol, 419
COllllt'UPAo - .AN:DrA CATAB.][J!(Â 'I

---------,------------------------------...

ADVOGADO nos fôros de

SAo Paulo - Guanabara -·Estado do Rio de
Janeiro - Brasflia.

Processamentos perante quaisquer Mi.
nistériol!, Autarquias e Repartições públicas
em geral.
Escritório Central.
Avenida Franklin Roosevelt, 23 - GrupoS03

(Fone: 52-1894)
z C - 39

i
�

Rio de Janeiro

� .

Es.do da GUAt<lABARA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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II. Daiva. Vai em frente, que nós gostamos de festa.

JARAGUA DO SUL (SANTA CATARINA) SABADO, 18 DB NOVEMBRO DE 1972 N.0.2.710 - X -

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�"'!!!!!"""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Ji fez as pazes com II. menina de Nereu, Roberto
.

/ D'A...? Ou fl.inda não está decidido?

Corupá muda trtfl\IID11-� Altfl\rd]IDlIiltfl\� Alp 1(0),[ '7 Quem anda com um:;-L�VF' machucado, II o Edson,.

d MDB ARENA
�IUI ll<m.\lli1Ul .@ 1.\Il1Ult,» I.\IlI.Y 7(0)(1 Como é Leodo, não queres a felicidade da mana?

e para Os Contadorandos de cinco anos de formatur'a, É Regina A.W., o arr-;p:ncllinento sempre vem tarde,
O vizinho município de seu candidato Oto E.. We- 1967 vão cumprir no dia reunindo os formandos Ainda bem que o César não é orgulhosol

Corupá fez uma reviravol· ber, batendo os seus ri 25 do coerente o seu pri num jantar que vai ser
Que é isto, NeIaon H�(&�PA); deixe o ciúme de lado

te de 180 gräus, mudando vais emedebistas Gilberto meíro lustro de formatu- para valer.

I e val em frente, A ROBana está na tua.
de MOB p.ra ARENA. Mihon Waller e Benvindo ra. O Presidente, Geral- - X -

Após desenvolver uma Nogacz, por uma díterea- díno J. Ochner, já avisou Não deixe de eompa- Como é, Ivo K., Berá que nllo percebeste ainda que a

grande campanha e pro. çe de 825 votos. à Frau Ftschar, do Bar recer à data de tua for galega do G. SäO L., ,estA na tua...?

mover a pectíícação da A Câmara de Vereado- e Restaurente Marabá, matura, �ompanheiro de É isto mesmo, Mamo:-D�v;gariIiho conqul8t�és o co-

família areniete dividida, res deverá compor se de que deverá caprichar co 1967. Val ser uma festa laçio da morenínha, Ela é uma jóia.
conseguiu a ARENA uma 5 Arenistaa e 2 Bmedebts- mo nunca. Os contado muita animada. Vai ser - X -

expressíve vítórte com o tas randos que têm· como festa de remememoração, O menino do Jipe R.W.J. é mesmo nervosiIiho, hein?
...

. .. " Ser' que aquela brincadeira do día 15 ofendeu a ele, ou à
_____________________ lema "No Trabalho a Pe- Val ser Aquela festa menina? NAo é por 1180 que ela val te deixar, né? Então,

licidade, no Dever Oum- de formatura que o tem- calminha.

prido a Giória", vão co po nunca mais vai devol-· - X -

memorar Oll primeiros ver; Dla 16, pudemos festejar o natalício da querida (amiga)
colega Lia da Glória. Note bem: Mesmo que nos separemoe,
depois da formatura, não ser's esquecida. Felfcidades, cara
colega.

ANO LIV

O pleito de 16 de No
vembro de 1972 apontou
o sr. Ludgere Tepaasé, o
Prefeito Municipal do vi·
zinho municlpio de Schroe
der, tendo como seu vice,
o er, Paulo Roberto Gnel
pel, com 1.350 votos.
Os vereadores, Iodos,

Arenistas, eleitos no mes-

Ludgero Tepasse
Novo Prefeito de Schroeder Calçadas sujas

O Governo Federal deu inicio II uma cempsnhe
de higienização popular, de higiene urbana: "Povo
desenvolvidó é povo limpo". Povo limpo é

.

cidade
limpa. Mall, tal ainda não acontece.

.

Em nossa cidade ainda persiste "o subdesen
volvlmenro" urbenísrtco, de saneamento: calçados su

las; lixo nas vias públicas. Mal grado a iniciati
va preíeltural em colocar recepientes Das calçadas, a

sujeira contínua. E não é só.
Calçadas ainda há que constituem verdadelra

efronra a segurança pública: celcedes cobertas de li·
mo, nunca lavadas, jamais escovadas do perigoso Ii
mo que, com o tempo, nela se apega. ESlles trechos
de calçadas são um perigo. Perigo pera quem, ina
dverjídemente, ou conttente na segurança de pisar
descuidadamente; se arisca ti uma escorregadela, a

uma queda II poder fraturer-Ihe os ossos. B. casos

que tais, quem o responsável por semelhante ociden-
te público? ,o.

Caso não surtirem efeitos os repetidos apelos
prefeiturais, resta uma só medida: energicas medidas
centre os que não cuidam das calçadas que lhe são.

próprias, expondo ao perigo II iDtegfidllde física dos
cidadãos. '.

Povo desenvolvido é povo limpo!

A Diretoria do Centro diretor é o catarinense
Catarinense está expe Pe. Raulino Reitz " [an.
dindo convites para 8S tar e desfile de modas
comemorações da "Quin· com tecidosRenux earus.
zena Catarinense", que que, no Clube Sírio Li
teve início no dia 17 do banês. Dia 25 será cele
corrente II terá encerra- brada missa em Ação de
mento no día 1.0. de de Graças, com a participa
zembro. Do programa ção dos padres Raulino
constam cocktail aos as· Reitz (Biguassú), Antonio
aoeiados nà séde, Gran- Guglielisi (Criciuma), Vi·
de Premio Estado da San- tor Bertoli (Rio d9 Sul),
ta Catarina no Jockey Francisco José Kunitz
Club Brasilero, inaugu- (Brusque) Orlando Kleis"
ração de vitrine alusiva (ItajaíJ,. Tersilio Carlini Faleceu Rudolfo Jahnao Estado de Santa Ca (Benedito Novo), Oscar· .

tarina na Agencia da Luf· Souza (Angelina) e con- Faleceu às 18 h. do dia, to foi muito sentido, da·
thansa, noite dançante, celebradapillo padreWal- 17 do corrente o sr. Ru- i do o largo circulo de

plantio de uma ánOfe mor Martins de Castro dolfo Jahn, industrial

e,'
amizades e pelo fáto de

na quadra da Rainha, no (Laguna), Vice Prefeito de Ouara já ter sido Prefeit!l da
Jardim Botânico � cujo mirim. O seu passamen- vizinha cidade de Gua··

ramirim Em respeito à
sua memória, aa apura

.çõel dai eleições de 15
de novembro, foram sus·

pensas, para possibilitar
o comparecimento em

massa de populares e

admiradores ao sepulta
mento de ilustre morto.
"Correio do Povo", apre
senta condolências à

I família enlutada.

O noticiário nacional
vem noticiando a filiaçio
do Ministro da Agricultu
ra - Oirne Lima à ARENA
que a pedido d'o Senador
Felinto Müller fez, assi
nando a ficha. de Inscri
ção junto ao Diretorio
Nacional. A figura do mi
nistro foi muito comen

tada pelos emedebistas
em comicios locais, que
usaram e abusaram do
seu nome para reforçar

.

as suas tezes de que o

Preso Médiei estaria dan
do guarida à oposição.
Os colegas de A Noticia
estamparlim a informa·
ção t r a n B m it i d a p"la
Agência AJB e oonçluiu
com a declaraçlo do

própio ministro, dizendo
que DIßCI pertenceu ao

�====================================================� MDB. I

mo pleito,. obtiveram a

segllinte voreção prererea
cial: Greeorto A. Tíerz,
574; Gerherd Zastrow, 289;
Bernardo Gesser, !65;
Linus Kreutzfeldr, 156;
Wolfgang VOig,t, 136; AI·
vino F. G. Stricker, 151 e

Norberto Geedke, 109 vo
los.

Centro C a rarmens e

o

COTESC

Aquisição de Telefones
ConvocaçãC! para Assinaturras de Contratos

INSCRITOS EM:

Brusque - Caçador - Canoinhas - Chapecó
- Curitibanos - Itaja! - Jaraguá do Sul -

Joaçaba - Lajes - Mafra - Rio do Sul e Tu-
barão. '

A Cia. CataririeDse de Telecomunicações - COTESC, tem a

satisfação de comunioar aos interessados em adquirir telefones, que
a partir do dia 22 de novembro, no horário comercial, estará à dis
posição na Agência local, para preenchimento e 'assinatura dos con
tratos de auto financiamento do Plano Diretor.

OI interessados ou pessoas designadas, devem comparecer
a9 esoritório COTESC de uma das cidades acima, munidos do se·

guinte: .

.

a) Carteira ou documento de identidade;
b) Oertificado do CPF ou CGC;
c) Valor, em espécie ou chequeI para pagamento da primei.

ra prestação, conforme o plano escolhido;
d) Enderêço para instalação do telefone;
eJ Enderêço para correspondência.
O valor do PLANO será atualizado em cada ti'im8stre do

ano, para NOVAS INSCRIÇÕES. Mas, a partir do momento da lua

insorição, esse valor permasecerá fixo, sem qualquer acréscimo.
Poderão ser assioados vários contratos, de uma mesmà pes·

Boa, mesmo tendo uma só inscrição.

IMPORT ANTE.
A data de alsinatura desse contra&o é que

confere a prioridlide para a instalação do apar.·
lho.

A DIRETORIA

. -X-
Sacamos um papo, de que o Zé do Banco, anda gama

dão, Mas tem uma loiriIiha que est' na tua, Zé. >

-X-
A todos "Aquele Abraço", e até a próxima.

Contrataram casamen sidente na cidade eatarí.
to no dia 12 do correu- nense de Mafra. O noivo
te, ()S jovens Rosecler é academico .e deverá
Schmilz, filha do nosso doutorar-se pela Faeul
muito benquisto casal dade de yet9rinária da
Waldemiro(HildegarLeut- Uníversídade Federal do
precht) Schmitz e Gil- Paraná, DO dia 8 de de
berto Alvell de Souza, fi· zembro. Cumprimentos
lho do casal Alfonso Alves deste semanário.
(Eleonora) de Souza, re-

oSócios 4-s conhecem
Oeste Caiarinense
o Clube 4-s de Massarêlnduba participou no 1.0

,encontro dos quatroes5i�téls da Região_ ·de Çoncórdia,
dia 29 de outubro.

Além de conhecer o Oeste Catarinense, os jo
vens tiveram oportunidade de senlirem a suo impor
tância no desenvolvimento e progresso do Município,
Eltado e Pais. Participaram do encontro mais de
1.000 jovens. '

O programa constou de: � Culto ecumênico,
entrega dli1 prêmios aos vencedores regionais nOI

projelos individuais de milho, aojll, alimentação, ves·
tuário, educação sanitária como projeto comunitário.

- Paleslras de incentivo aos jovens p/adoção
de técnicas para uma melhor produção .

- Desfile d. todos os Clubes 4-s.
Competições esportivas entre os Clubes da Re-

gião.
.

.

,

Concienles de que- nesta excursão os sócioa do
Clube 4-s de Guaráni conheceram mllis de perto as

atividades desenvolvidas pelos quatroessistas do oes

te, ós quais servirão de estimulo e exemplo não só
para o Clube 4-s de Massaranduba, mos também
pura todos os demais da Região de Jaraguá do Sul.

O ,Clube 4-s de Massaranduba agradece a to

dos qu� colaboraram para 'a realização desta excursão.
,. Alenciosllmenfl!

Rosarito GeHert, Extensionista LocalMinistro
Cirne, Lima
na ARENA

.. Estado de Santa Catarina.
Secretaria da Saúde
Depatlaménlo ·Autônomo dé Saúde Pública

Ofício Circular n.· 13

Florianópolis, ém 10 de 'novembro de '1972.
Senhor Prefeito:

De acordo com os artigos 45 e· 46 do Decreto
Federal n.· 986, dI! 21 de outubro de 1969, os es ta

beleciinentos de gêneros alimenlfcios fndustriais e co

comerciais deverão requerer à Unidade Sanitári� ..,
mais próxima (Centro ou Posto de Saúde), o Alvara .

de Registro Sanitário, o qual será renovado anual,
mente alé o dia lil de março,

·Esse AlvariÍ substituirá, para todQs os efeitos, o
atual Afestado de Habitabilidllde, que deverá ser

apresentado à PrefeilUra Municipal na época do li·
cenciomeuto d<> estabelecimenlo. .

Nesta oportunidade, apresento V. S. proteatos
de consideração e apreço.

Dr. Genovêncio Maltos Neto, Diretor Geral

Anuncie neste semanário, seu

anúncio causará boa. impressão
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