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Cél. Janone
em Jaraguá

do· Sul.
DESTAQUES

cíonal do Livro beneficiou

I
Municipal. er, Eggon leão

d versas bibliorécas muni- da Silva, a Arene vai reu
ctpals do E 8 r a d o COir. nir se no próximo dte 12.
remessa de livros. Além à!l' 20 h. no Restaurante
de nossa ßtbllotéce Púbii Marabá. [Ia ordem Ido dia O Cél. Janone,

coman'l
para a reaerva remune

ca Municipal Rui Barbosa, consta a posse dos su
dan te da 16· CSM, sedia rada,.ooasião em que aa·

outras doze se beneficia plentes para subsuruír os
da em Ploríanôpolis este- s�mirá a presidência da

ramo Águas de Chapecó, membros efetivos que se
ve 5." Ieíra últime em Ja- Liga de Defesa Nacional,

Jacinto Machado e ltató- bandearam pare o MDB rsguä do Sul, tim ínspe- secção de Santa Gatarina

polia serão as próximas ou que se afastaram do ção de rotina à 5.8 Dele- à convite do Governado�
btbhotécas a receber va partido, reestruturação da gacia do Serviço Militar. Colombo Machado SaU••.

Iiosos livros. Comissão Execunve e
Com a pr.8sença do Ten Falou, igualmente, da

plenelsmento e fortaleci. José Bahia, Chefe da 5." corrida do fogo símbôlí
mento do Partido, c o m Delegacia e as presen co que, no corrente ano,

vistas às próximas eleições. ças do Prefeito Munici saindo o fogo símbõltco
paI, ·sr. Eugênio Strebe, do Acre e de S Dumont,

Assinado pelo Presidente do vice João Lúcio da terra de nascimento do
da Comissão Executiva Explosão Demográfica Costa, do Presidente da pai da aviação, enCOB-

n=========================��======e; Preocupa Câmara, José Carlol Ne trando se no Cemitério
Pedro Nolasco: ves, representantes do de S. Joio Batista, onde
'. Em Londres' um grupo Rotary e Liens, da Rádio repousam os restos mor-

A S M a· r gen s d o I t a p o C ur de médicos comemorou o Jaraguá e dos represen tais do ilustre patríeío.
- I Dia da População, inati- tantes do Jornal de Join Ds lá o. fogo sagrado S8·

tuido pelos que se preo- ville e Correio do Povo, guirá do Rio de Janeiro

cupam com a explosão o Ilustre Militar concedeu à Porto Alegre, passande
demográfioa. Atualmente oportuna entrevísta, des pelo Estado de Santa Ca·
o mundo se aproxima doa tacando a8' auas ativida tarina Na oportuuidade
4 bilhões da habttsntes e des frente a unidade sob o Cél. Janone deu eír
nascem 300-000 bebês por seu comando.

.

cunstanciada entrevista à
dia 8 95 milhões por ano Informou. tambem, o ímpeense, cuju iflteil'e

pODOO menos do que a Cél. Janone de que em teôr foi divulgado pela
população atual do Brasil' Setembro devsrá passer emissora local.
.o ,grupo que deu ilotivo -----=��-�--------.......,;.;.;...

para Assa singulBr come
moração, exige a adoção C O NV I T E" PARA F ESTAdo controle da população
e, também, a redução do
desenvolvimento eeonô-

MereDda Escolar esse Interesse pela criança.
Nil edição passada di- Por isso pode e deve ser

vulgamos oficio da .su adotado como mo d e I O.

pervisora R e r i o n a I da "Know-how" pare as es

CNAE. Referia-se elogio coles brasileiras.

slmrnte 110 preparo da Livros para a
merenda escolar, executado Bibll'o'téca
com inteiro a g' r a d o do
nosso município. E faz um Já que estamos falando
destaque que II modéstia de escola. vale ii referencta
do último e do aruel Pre sobre II bibliotéca. Pedro
leito nun c a alardearam: Nolesco faz apelos cons

rodes as escolasmunicipais rantes pera que doem livros
(19) tem merendeiras e co Uma escola supertor entre
ziohll pare o preparo da nós sem bibliotéca não vai
merenda. É i n é d i t o no luncionar. Daí a notícia
Estedo e quiçá no Bfasil ilgradável: o Instituto Nil-

AreDa local vai
reunir se

P A R A os homens que tem II vêrno Federal concordou prevaleça
responseblltdede de gerir a coisa pols ao País. No entanto, seria en

pública. apressando-se no atender a gano pensar que apenas contribuimos
um planejamento que seja, de fato para beneficiar outros. Sabe se que
a média das necessidades e das rei a bese do processo econômico é o

vindicações dos municfpios, execu- consumo. Se não há capacidade de
tendo I' r o g r a m a prioritário e de consumo. se não há potênclal aqui
adjunção de Interesses edmíntstrejt- sínvo (dinheiro-salário) é inutil pensar
vos, não se pede, de mllneíf&-alguma, - em. produztr, O nível socta] e eco
deixar de atender ti quanto Q permi- nõmico de um pais se avalia pela
Iam eiS constções des recursos orça capacidade média de consumo' de
mentários. Seriam essas certamente seus hebítantes. Se os industriais
as palavras do Prefeito Strebe à sua pretendem desenvolver a, suas in
ponderada exposição, clara e susctnta, dústries, se os comerciantes preten.
revelando fllbarilo administrativo de dem ampliar os seus negócios, de·
escol. e poder-se ia pergunlar se é vem pensar primeiramente em criar
razoável que alguns contribuam para mercados de consulllo_ Criar merca·
que outros possam melhorar as (;on· dos de consumo significa criar con'
dlções de exiSlencia e prosperar, já sumidores. Todo o dinheiro pois
que orçamento público, produção It que fôr aplicado em melho'rar a�
consumo, renda e imposto são inti condições de vi'4a da povo. será
milmente entrelaçados. de substrato dinheiro empregado para lIumentar o
econÔmico. O Prefeito responderia nível do consumo e. consequente
que, precisamente, nisso l5e resume mente, para desenvolver a produção
o principio da solidariedade e da e o comércio. Assim. o Prefeito
jUl!tiça social contribuiJiva num sisre· concedeu aumento ao" funcionalismo

-

tema capitalista moderno que o Go- municipal, ativo e inativo. E fez bem.

Participe voce também
dil promoção da Associa
ção de Pais e Mestres das
EE.RR: Julius Karsten, de
Estrada Nova, compare·
cendo a nOBsa fesla Juni
na, nos dias 16 e 17 de
Junho
Com sua participação

ajudar·nos á a construir
uma escola melhor, sendo
que os lucros reverterão
!'m benefício da mesma.
A fesra começariÍ dia 16

às 18,00 hora!!, com apre·
sentação dos alunos, com
danças folclóricas. etc.
Às 20,00 horas será a

cesa a fogueira, seguindo
IIlJÓS arrasta pé,
Hllvern churrasco, quen·

tão, pi n h ã o, amendoim,
etc.
Dia 17 abertura da fes

ta com missa às 10 horas,

segui:tdo o dia com diver·
sões. A tarde um ótimo
arrastll.pé, Contamos CQm
sua pr.esença.

mioo.

Governo dá Verbas

para Estádio

Pantera §lH[(Ü)WA Assembléia Lpgisla·
tita apro.ou por 25 a 2,
projeto g098rnamental
que aUlorila a abertura
de crédito tl�pecial da oro

, dem de Cr$ 2.540000,00,
deslinado à conclusão das
obras do Estádio Orlan'
dó Soarpeli, de proprie
dade do Figueirense F.C.,
localizado no sub distrito
do Eltreito, onde sarã<)
desdobrada. as partidas
do próximo Call1peonalo
N�cional de Futebol. As
explicaçõea do dr. Santa
RUo de que não faltará
dinheiro pars s SC 80 é
que deixafsm de provo
oar novos prolestos na

região.

Em Joinville formou'"
um grupo 8emi·profissio·
nal, tando como nom6:

PANTERA SHOW. A
composição é feita de jo,
vens estudantes e operá'
rioa. Sábado passado ,,-.
tiveram em .Nerau Rllmo.
na Sociedade Demilh.,
oom variada programaçio
muito aplaudido. '

Os interessados poderio
manter oontatoll oom ·0

diretor geral João -Rober·
to Corrâa, l Rua Alm.
Jaoeguay, 2698, em Join
,ille.

.

SC 80 - Quandó de sua recente visita a Jaraguá do Sul. CI Diretor·
Geral do DER/SC, eng.o Ernani de Abreu Santa Rita, não só fez ampla
exposição em torno da chamada e comentada "morosidade" dos trabalhos
dI prosseguimento, reclamados. com jusJiça, pela Comissão da ACIl, mas

exigiu também do representante da firma construtora ii reunião reservada
DO Gabinete do Prefeito, a vinda e permanênCia no locial dos trabalhos,
de um engenheiro da construtora Azzto.

O Secretário da Agricultura declarou que a substituição da cul ura
do milho pela soja é perfeitamente normal, enquanto permanecerem os

excelentes niveis de preçoiS que eão oferecidos para II s(Jja, em relação
aos valores .pagos pelo milho. O secretário destacou o falO de que, atual·
mente, a sOJa catarinense também vem sendo comercializada no Rio
Grande e 00 Paraná. Situação dos

\ Municípios
está difícil

J'OrDal acioDa UDião
o jovem coleg'a de Florianópolis

publica o seguinte:
Muita g'ente fica grilada porque

eu ironizo concursos de· misses, coi
sa e tal. Eu queria dizer que ii coi.'
ali não é gratuita. Talvez seja uma

simples antipatia ou preconceito. Eu
também já curti minhas misses '
de Terezinha Morango a Martha KO
chll a Adalgisll Colombo e tudo o

mais. InclUsive cheguei a me man

dar ao Marllcanãzinho em épocl! de
concursos. Mas acontece que 'os
,tempos passarem, os fatos evolui·
ram e percebi que o mundo não
tinha mahl lugar para uma coisa
dessas. Saquei que era uma loucura.
Que IIliumas meninas -eram escolhi-

das, daqui e dali, por seus dotes
ffsicoll e joglldils numa engrenagem,
da qual, eventualmente, passariam
para a eng'renagem, bem mais vio·
lenta, do cinema, leve, rebolado' e

casamentos duvidosos
Foi então que vi' que não SI tra,

lava de uma coisa tão inocente as

sim, mas uma degenerllção do con·

ceito de beleza, onde as pessoas
sio julgadas como se fossem gado
em exposição; aliáa, os crllérios de
julgamento são parecidos em am

bOB os tipos de concurso. É isso
daí. Nada pessoal. A pe nas uma

questão de conscientização das coi·
SIlS.

O "E s t a d o de São
Paulo" - "O Estadão" -

oomo é chamado, e6111
aoionando a União, .isan
do o pagllmento de
I1ma indenização dos pre
jl1izOB que teve, q.ando
dos litos de censura nas

edições dos diu 10 e 11
de maio de 1973. Se a

União for ooodenada terá
que ressacir BS perdas e

danos dOll e.paços que
tiveram que ser lubltituí
dos, acrescidas da oorre'

ção monetária, honorários
advocatícios, cu'sta8 pro'
oessuais e jUlos. Uma das
censurai ilDpediu a publi·
oação de matéria sobre a

renúncia do ex-ministro
__====�========================================================�ICirn8 Lima.

Centena. e talvez mi total e ati à inviabilidade
Ihares de municípios do fina8ceira.
interior brasileiro, vivem Criando embar.ços ,<1
difícil e aflitiva situação. normal distribuição das
Esta análise' é feita pelo

Deputado WILM,\R DAL- parcelas dos municfpioa,
os Est6dos. IIcreSCenJII o

LANHOL, ao referir. as Deputado WILMAR DAL-
distorções no sistemll tri LANHOL estão deservindo
butário nacional que pro ao desenvolvimento e-iI
&,ressivamente remete os

municfpios ao desamparo integração nacionais.

financeiro. Se o iCM veio Defende, o pariamenlllr
para favorecer o munlci catarinense, não Apenas
pali.mo, alterações intro um criterioso 'Ievantamento
duzidllS Da

-

sislemática de econômico em cada 10cII
sua distribuição nm pre

Ilidade,
lilas uma no v·a

judic.ando a8 pequena� legislação que a t r i bua
unidades federativas, le- recurS08 mais expressiVOS
vando-ils ii insegurançÍl aos municfpios.

I Coopere com a Biblioteoa Municipal. Voce estará
.

colaborando para a cultura de sua terra e sua gente.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Diretor

Eueênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
Aaual CrS 20,OD
Semestre .. CrI 11,OD
Ayulso • • • • CrS 0,40
Número atrasado Cri 0,50

ENDERtÇO:
Caixa POltaI, 19

Rua :I, n.· 130 - Fone: 2023
Jaraguá do Sul· S. Catariaa

<:::oo::::>c:::>--=::::rc:::>c:> r=====.=====n "Jaraguá do Sul no Pass�do"MUD A S Geo·Política Jaraguaense "Sempre solícito em aten�e� a� necessidade.
Fr.tl/e,.. e O,,,••ellt.,, do Estado que 'em com ínteligêneía go,ernando,

Augusto Sylvio Prodöhl aoaba o Dr. Heroilio Luz de aseautar de .acordo
Laranjeiras, Peeegueíroa, com o pedido do Dr. Gereine de Olieeira, dirn.
Kakiseiros, Macieiras, Ja' O PROBLEMA é, no Brasil, tão lIéri" que Superintendente municipal de Joinville, a recona-
boticabeiras, etc. Roseiras obrigou ao Ministério dos Transportes à cria trução das nosses tres principais estradas." Se tan.
Dahlias, Oamélias, Oení- ção do Instituto de Pesquisas Bodovíártas, õr- to escrevia em 7 de junho de 1919 "O Oorreio do
feras, Palmeiras, ate., etc gão do Conselho Nacional de Pesquisas. Cabe- Povo", comentava "primeiramente, a maeadamiza,

lhe a realização de estudos, observações, tra ção da estrada que de Blumeneu .em a Jaragu';
bslhos e pesquisas 110 campo rodoviário.

as outraa estradas qua vão Iler reonnstruidaa, lio
Muitos, desconhecendo as peculiariedades as de Bananal a Joinville e a da Estrada Santa Ca.

da geologia, mecânica das rochas, engenharia tarina a Itajaí." E concluía o comentário qUI! "da.
de tráfego, parecem ignorar também Oll im- qui a pouco tempo os viajantes que por aqui tran.
plementos rodovtãeíos, o transporte, no tocan sitam 'com destino ao sul do Estado, não terão mli.
te à natureza, à densidade e à eficiência· que que lastimar os atrazos que tem devido 8 II!'.é, antes de maís nada, determínado pelo ter estradas, pois estas, com um pouco de chuea, fica
reno, ·enoarado este através da sua magnitude, ínrransltevel.' (Como se vê; "ôntem" como "hoje":
da sua fisionomia., da dístrtbuíção das forçai as chuvas, ae f.mosas chuvas ·por estas bandas. O
demo sócio econômicas, também. que é .erdade.)É inviável, por isso mesmo, qualquer x ·x x
exame em tôrno dus meios de tranaperte nu E na mesma edição, êste semanärto "chama-
ma região, que resultam das vias de comuní-

mOB a atenção de quem competir, do eatado-Iasti
cação, 'sem o considerar prévio do respectivo mavel' em que se acha a Ponte Abdon Batista".
território. Há a dificultar ainda o trabalho da (Hois, a velha e hist6rica ponte deixou de existir;
tmplantação de vias rodovíárlea uma topogra em BI!iU lugar temoll hoje uma bela ponte de oi-
fia agresiva. monto armado.)

O território catarinense é pequeno. Só x x x .

mente 94.998 quilômetros quadrados. A divisão Na mesma data liam-se os Editais de Oaea-
territorial das unidades municipais' catartuen- mento de Gustaeo Augusto Henrique Marquardt e
ses oferece desajustamentos sobremaneíra d. Emma Joana Schade; de Julio Kamin e d. Sel
acentuados, não obstante melhorada nos últi·

ma Gregolewitsch; Estanislau Enkel e da. Este
mos anos, o responsável, não há dúvida, em phania Klembovsky.
certos aspectos, pela permanêneia daquelas

x x x"ilhal! sócio ecouõmícae' já hístorícas. Grande
parte do sul alimenta o seu comércio ainda In t e r e s san t e a nora- divulgada também 8

hoje com Porta Alegre, de quem ainda sofre 7/6/1919 sob a rúbrica "Interior": "0 Conselheiro
influências sócio·eulturais através sobretudo Dr. Ruy Barbosa convocou os S8U8 amigcs pars

da Imprensa gaucha. O mesmo se aplica, ps- uma reunião, sm sua residência, a tim de resolver

tém com intensidade maior, à zona de Lages, "atitude que tem de tomar 'no C880 ,re'sidencial."
que compreende vasta área. Já no Norte, em CA 7 de junho de 1919, portanto, "a famosa tlguil
flice da ferrovia também, mantém seu int8r� de Haia" cuidava de sua candidatura para a Pre-

câmbio com Curitiba ou São Paulo. sid8noia da República do BrasiL)
O Norte do Batado com Joinville como x x x

nucleo ctlntral, ainda tem em Curitiba o seu Informna também este semanário na m8sma

fuco de atração. Muitos joinvilenses deixavam riata que, "ct·ad08 oficiais só agora publisados elll

de estudar Das recém-criadas faculdades c�a· Berlim confessam qU8 a Alemanha perdeu 198

quela cidade, para imitarem seus pais em es- "ubma;inos durante a (uerra" (1914, 1918)
tudarem em Curitiba ou São Paulo. O Vale do
ltaja1 prllcurava o porto homônimo para inter
relacionar·se com o Rio, especialmente. São
FrllJlcisco do Sul - apesar de considerado o

melhor porto Datural do Sul do Brasil - con

tinua, apesar de todos os bons empenhos, re·

lativamente acéfalo.
Os estudos economicos modernos dedicam

foros de cidade à "questão ligada ao espa80
economico". Em Santa Catarina, porém, afora
nos últimos an68, não se lhes tem dado a. a

tenção merecida, donde a consequência da

cria9ão e da persistência de anomalias com

repercuçõee nos dias que vivemos.
Quanto a nós, aqui em Jaraguá do Sul,

tivemos aula de engenharia que ·aos presentes
proporcionou o eng

o Eroani Santa Rita, m�u
velho amigo desde que, faz lIJais de 20 anos,
ele respondia pelo Uepartamento de Estradas
de Rodagem, em Joinville Uma auto�ida'd�
para falar sobre a nossa regiAo. E falou. E fOI OUVI
do com respeito. E foi aplaudido como�ereß.
a oapacidade extraordinária de um enge!lhei
ro com excelente folha de serviços prestados
a9 nosso Estado.

Muita tolice e bastante ignorância já se

tem escrito também por estas bandas: critica
se o que se deixa de fazer, 'mas omite se sem·

pre o que já S8 fez E quanto a nó!! aqui �m
Jaraguá do Sul, incluindo toda a micro-regl�o
con@tituida de nada menos de que dezeseis

munic1pios, ouvimos do Dr. Santa Rita que no

estabelecimento dos limites municipais, entre
nós, o fator geo-fisico tem preponderado so

bre o geo humano, e particular�ente sobre.o
geo.econômico donde as anomalias geo-politl
ca8 ainda não corigiJas em seu todo.

Muito se tem escrito e falado sobre a

morosidade da conclusão SC-80. O engenheiro,
diretor.chefe do DER/SC, Santa Rita, foi abri-

gado a dar 8ula a06 leigos na matéria de que
esses mil e duzentos metros que faltam para o,
acesso eetão localizados em terreno dos. pio·
res. De resto nada falta Nem dinheiro. Nem

máquinas. N�m caminhões. Nem operário. O
que falta é apenas uma coisa: bom tempo su

ficiente para que as obras, já tão dificultada_s
pela agressividade do t*,rreno, de suas condI

ções geológicall, o que falta é sómente - bom

tempo. Mas não tempo de alguns dias. Nem de

algumas sembnas. Mas tempo bom, suficiente

para que se pOIsa trabalhar. Nada mais.

PEQAM OATÁLOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel
- CORUPÁ -

SOCIAIS

- O menino Fernando
Céser Engelmaon, nesra

Cidade;
- O jovem Osmar Os

car Nagel, nesta cidade;
- a· SUl. Iracema Meier;
- o er, Leopoldo Ma-

Iheiro Iunior; Edital n. 8127 de 1;6/73
- o sr, lnvaldo Lemke, Alido Arry Bertoldi e

em Rio da Luz; Marta Inês Satler
- o sr. Antonio Fortu· Ele brasileiro solteiro

01110 Angelo;. oper�rio. naturai de Tim'
- li s.ra. _M.arla� SpOSIl bó, neste Estado, domtel•.do sr. Glardlnl LUIZ Lenz'; liado e residente em
- II sra. M�rla Salier; Barra do Rio carrd, nes

.

- a sra
..Allce, es�osa te distrito, filho de .Her

do sr. Evaristo Monteiro; cHio Bertoldi e de Matil
-: II srl. VVI. Alice PI de Bertoldi.colh. Ela, brasileira, solteira,

Fazem anos amanhã- industriaria, natural de

_ O sr. Mlllhias Pans Jafaguá do Sul, domici
liada e resideote em

fein; Barra do Rio Cerro, nes.
-,p sra. Carmen Zirn te distrito, filha de Sera

mermauD; fino SaUer 8 Lina De-
- o sr. Wlildemar Lem- marchi SaUer.ke'
:... II srfa. Tereziohâ

Weiler;
- o sr. Rudolfo Kressin,

em Rio da Luz;
- IJ 5ra. Maria de Lour

des Barrel.

Dia 11

Edital n. Rl28· de 4/6/73 I
Waldemar Schiochet e

Carmen da Silva "

Ele. brasileiro, solteiro,
iodu�triario, natural d"

Corupá, neste E 8 ta do,
domiciliado e residente

-- A sra. Vva. Valéria em à rua João Mafcatto,
.Dornbusch Balalhll; nesta cidade, filho de

_ o sr. Auguslo Schmidt; Querino Schiochet e de
- o sr. Waldir Funke; Veronica Schiochet.
- CI sra. Maria, esposa Ela, brasileira, solteira.

do sr. In6cio Tomaselli; industriaria, natural de
- o sr. AlÍlonio KlIslel Jaraguá do Sul, domici

ler; liada e residente em Mar
- o sr. Allolfo Wacker- ,ro d'l. Boa Vista, neste

hagen; distrito, filba de José
- o sr. João Gascho, ROlla da Silva e Rosa

em JilriJgullzinho, dos Santos.
- a ara. ISlJurll Zapella E para que chegue ao 00-

-Pillcelzni; nhecimento de todos mandei
..... O sr. Helio Souza. passar o presente edital que

Berá publicado pela imprensa
Dia 12 e em cartório o.de ier'

afixado durante 11i dia.. Se
...;,. A aUI 'Karin Hllacke a1eHém souber de algum im-

Boehm, em Joinville;. pedimento acuse-o para os

- a sra. Aurea L u i z a fins legalB.
Müller Grubba; AUREA MüLLER GRUBBA
- o j o vem Robecto Oficial

Breilhaupl;
- a sra. Ines Scheuer;
- o sr. Francisco Leier;
- ojovem Marcos Silva.

Dia 13
- A sra. Marta Schmö

ckelWarhaftig,em Curiliba;
..- o sr. Antonio Hafer

,mann, em Rio da Luz;
- • sr•. Hilda Silva;
- a sr•. Weryoy Mas-

carenhas, em São Paulo.

Dia 14
- O sr. Roberto:Funke

Filho;
- o ar_ José Gaia, em

. lIaja!;
- 'II sra. Cllrmen Piazera
Breilhaupl; ::....----------=
.

- o sr. Andy Correa;
- ascII. Maguida Pfei,

'fler {{aran,em Florianópolis
,Dia 15
) - a sra. Marcia Tavares
de SOUZll· e Mello;
- a sra. Helio Fuck

Dr . Francisco_Antonio Piccione
:H]!l;»TCO ..,; C.R.:H. �'Z

(C.P.F.) M.o 004304379

Oirurll'ia e OU1Jlca de Ádúltol e OriaD9al
Seidel, em Corupá; L E M A do ano rotário Partos _ Doença. de Senhoral

- o sr. logo Lemke, em
Rio da Luz; "OrIOnizDCaO, IrB�81fio e CDmDHn�eirismo" HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÁ·

- o dr. MagueI Karlln
Residência: Dr. Nereu RamoÍl, 419Filho, em Curitiba: Ser ROTARIANO é servir·se da amizade pari I- a !Ira. Adelia Zapella "=======s=e=r=V=ir=ilo=p=r=ó=X=im=o=.======d- _COJaUPA

- 8A:J:!urA CArAlIiI.INA

Leoni.
'"

Aniversários
Faeem· anos koje

Registro Civil
Aurea MülleD Grubba, Oficial
do Registro Civil do I. Dis
trito da Gomarca de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa

Catarina, Brasil.
Faz Saber que comparece
ram no cartório exibindo os
documentos exigidos pela lei
afim de se hablUtarem para

casar-se

x x x .,

Venâncio· Porto, tab e I i ã o, informa.a qUI

"adquiriram propriedades neste distrito desde I 8

21 do corrente me�: Augusto Konell, !prreno em

ribeirão JavaIy. com 75.000 ril2. por 150$000; JoãD

Moretti, terreno tim· POQo d' Anta. 15000 m2. por
60$000; Inacio Steinmacher Junior, Estrada Jaragu6,
225.000 m2. por 700$000; Miguel Watzko, eBtr8da

It. pocú, 45000. por 180$000; Germano Wagner,
Estrada I&apocú, 45000 m2. por 100$000; Germano
Gielow; Rio Serro, 250001} m2. por S OOO$OnO; Au

gusto Giess, rib. Alme, 125.000 m2. por 400$000.
xxx

Encrenc8s entre vizinhol também havia co.o

ainda hoje, a troca de "proibições" e "mal.enten
didos". Assim, em 21 de junho de 1919, o Cldadie

Augusto BehUng protestava contra o er. Carl?8
U\padel que lhe respondeu uma semaos depOIS:
"Em resposta 80 seu avi�o no ultimo Número d.

"Correio do Povo", venho publicamente declarar,

que suai altgações sio ridfculas e não correspon
dem à verdade.

Voce é o perturbador da tranquilidade .e da

paz entre visinhlls e tem sem o meu consentlmen'
to derrubado arvores do meu mato e terrenos, e

até hoje não feito pBgamento ou indenizaçAo .. A

bem do. direito convido vos novamente e pela úl·
tima vez, de abrir comigo 'a divi!ia ente os nossOl

terr"nol chamando o agrimensor, encarregado do

comissa;iado de terras, em Joinville, sendo ae res

pectivas despesas pagas por n08, cada um a me-

tade, que o couber.
.

xxx

A Batalha do Rilichuelo mereceu suelto pri·
moroso, COID a assinatura de Domingos Demarcbi,
onde finalizaBdo, tem ebte apela aOIl moços: E se

maia' tarde, meus moços, a g.ratidão da pátria er·

gue monumentos 8 seus herOIS, estes monumentol
não estão ai para nos ·memorar um simplell no�e,
eles estilo 81 para nos ditar e proclamar suas VU

tudes. Os homens ilustres pouco se importam tvlver
nos funebres mausoleos, eles querem que ai sua8

virtudes revivam nos seus posteros, que 18 perpe�
tuem nas gerações. E 88 tendes herdado, meus .mo
ços, uma pátria grande e fort.e, a pomposa RalOba
do Sul lembrai vus que deveIS também herdar d.
V08S0S' aotepall8ados sua8 balall virtudes." '- ASP.

"Correio do Povo"
um Jornal

a Serviço do Povo

Callpanba de Edllcapo
Clvlca

O hasleamenlo da
Bandeira e o caDlO
do Hino Nacional säg

.

obrigalórios, uma vez

por semana, em Iodos
os eSlabelecimentos
de qualquer grau de
ensino, públicos ou

parliculinclI.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Eslado de Siola Calarlna

Prefeitura Municipal da
Jorouud do 801

Edital de Tomada de Preços n," 02/73

As proposte s devsr âo ser apreaentadas em

envelopei lacrados. s"O\to o envelope "A", proposta
com 09 dados téODlCQ8. preço aviata, preço finanoia

do. ceudíções de psgnmente, garAntia de prl'ço,

prt so da IIntreg8. garauua e local da eotr�ga.
O envslope "B" todos 08 nceumemoa ,xigirt08 pela

. Lei Estadual n." 4.421. de 21 de janeiro dI.' 1970,
oa ser oredAnoiado oomo forneoedor desla Prefeitu

ra Municipal. As propostas serão recebidas pela Se·
oretaria da Prefaitura Municipal de Jareguá do 8nl.
até BS 15,00 horas do dia 15 de junho de 1973.
posteriormente julgadas por uma comissão nomea-

da pelo Senhor Prefeito Municipal.
.

Os inl�ress8d08. por ucasião da abertura das

proposlas. não poderão opinar salvo se solicitadas

pala comissão,
O Chefe do Poder Executivo reserva-se o dI'

reito de anular total ou parcidmeole li presente
tomada de preço!'. CBBO a mesma não venha aos

interesses do Município, não c·,bendo aos intereesa
dos qualquer reclamaQão.

Quaisquer esclarecimentos sobre o prese.nte
Edital de Tomada de Preços. poder io ser obtidos
na Secretaria da Prdeitura Municipal em seu ho
rário normal de expediente.

E para que chegue ao couhecimento dOI inte

re@sados, lavrou'lIl o presente Edital. que será pu
blicado da imprensa local e IIfixado no looal de cos

lume desla Prefeitura Municipal,
Prefeilura Municipal de Jal'aguá do Sul. Em

1.0 de junho de 1973.
Eugenio 8trebe, Preteito

Portaria n. 16/73
Eugenio StrebR. Pr('feitl' Municipal de Jaraguá

do' Sul. Estado de Santa Oatarina. no uso e exer

cício de sua8 atribuições:
R E S O L'V E:

Conceder Licença Prêmio:
De conformidade com I.) artigo 144, da Lei n·

344, dI 30 de março dI! 1972:
Zeferino Paolello. ocupa_nte o cargo de Moto,

rimta. Padrão R·4 do Quadro Único do Município.
de seis (6} meses correspondente! ao decênio com·

preendido entre 1.° de junho de 1963 a l' de jun
nho de 1973. para' goza'las 10m períodO iutegral, a

contar de L" de junho de 1973.
Comunique se. registre-se e publique se.

Palácio da Prefeitur.a Municip' I de JRreguá do

Sul, aos 04 dias do mes de junho de 1973 ..

Eugenio Strebe, PrefeilO Municipal

Portaria n. 17/73
Eugenio Strebe, Prefeito Ml:Inicipal de Jaraguá

do Sul. Estado de Sanla Catarina, no uso 9 exer

cicie de 8uas atribuições:
R E S O L V E:

CONCEDER APOSENTADORIA:
De acordo oom o Rrt. 107, item I, combinado

com o art. 109, todos da Lei n.· 344, de 30 de mar

ço de 11172, Eshtuto dOI Funcionários Públicos

des�a Municipalidade:
A Odete Baralto Bab.i. ocupante do oargo dj!

Professora Padrio "p 9" do Quadro Único do Mu

nioípio. com OB proventos oonsignados em lei.

Comuniql1e se. registre· se e Publique· 8e.
Paláçio da Prefeitura Munioipal de Jaraguá do

Sul, aos 04 dias do mes de junho de 1978.

Eugenio Strebe. Prefeito Municipel

L I B E R O A O EI�@�a��I
O Homem e a Sociedade

O Colégio São Luis. visando a apa'relhar OB

gabinetes de Fisica e Quinica e contando com o

integral apoio dos seus alunos. interessados nesta

excepcinal melhoria didática. promoverá, no pró
ximo dia 9. à!l 12 horas. no Slllão Cristo Rei. uma
suculenta feijoada.

Você qUi é estudante, voces que são pats.
vaces que são jaraguaenses de sangue ou lIe co·

ração, colaborem com esta iniciativll, pois. ao fa,

ze lo. estar-ão 'promovendo i> desenvolvimento da

cultura de Jaraguá do Sul. b====,=================iJ

Voces que querem o engrandecimento de Ja

raguá e de 8ua cultura. adquiram seu cartão no

Colégio São Luis ou COIll alunos do mesmo.

Pela 8ua presença, a nossa satisfação. pela
sua colaboraçãu o nOBSO agradecimento.

A Direção

Colégio
P,romove

São Luis
Feijoada

Sou llvre quando amo o que faço e quando faço IIÓ

que amo.
CL Paulo Morettt

Eugênio Strebe, Prefeito Municipal ds Jaraguá Sou llvre, quando. IIPÓS ter amado as coisas e os Sabemos o mundo atual minado pela revolta,
do Sul, Estado da Sant, Catarina. na couformida- homens. êles ficam mais livres e eu menos dominado pelo inconformismo, divorciado do rl'Ppei-
de do discipliuado na Lei Estadual n.s 4421, de 21 escravo. to à autoridade, afastado de Deus. Quantos há na

de j aneiro de 1970. combinado com o Decreto Lei Sou llvre quando creio num Deus que criou tudo gando nobreza à obediência. julgando a mera e to.

n.o 200. torna público para quem interesaar possa, com liberdade. Ia sujeíção de um homem 30 homem.

que �e acha aberto pelo prazo de 15 (quinze) dias ôou lívre quando aceno .a liberdade dos outros A Sociedade atual. eom todos os seus pro-

a contar da presente nata, Edilal de Tomada de Sou livre quando consigo ser pessoa. blemas, não pode, em hipótese alguma. prescindir
PreQos. para aquisição dOB maquinarioa abaixo dis- Sou lívre quando consigo descobrir a parte de do respeito ao próximo. do respeito à autoridade,
oriminadoa:. bondade que existe em cada ser criado. e não há, no momento. realidade mais Irsportante

1 (um) Conjunto Vibrador, par a fabricar tubos Sou livre, se a minha única lei é o amor. do que o condicionamento humano aquilo que 8.

de Cimento. para parede do tubo de 10 cm., e pa- Sou lívre quando me sei dar a todos. sem exigir própria soctedade impõe como regra do justo di

ro tubos de 1,00 m. de diametro interno. por 1 m. possui los. mensionamento de um problema afeto a gevernan

de comprimento, redondos, com encaixe, aeompa- Sou livre quando, na hera do fracasso, creio que te. e governados, a quem ordena e a quem obe-

nhando um mc tor elélrico de 5 H. P. Deus é o 1101 e eu próprio. somos diáriamen dece, li quem, enfim•. exerce o direito e o dever

5 (oinco) Moldes inferiores para tubos de 1.00· re novos e que é sempre tempo de começar. da exigência II da submissão.

m. de diametro, redondos e com encaixe. Sou hvr� ee fôr capaz de descobrir por derräz de Na formação da 008sa personalldade, deTe.

1 (uma) torre dealoeasel com rodas de farra. cada dor, de cada treiçêo, de �êldll maldade, mos dar lugar da destaque à educação da respon-

de 3.80 x 3.80 m .• com oorediça para pindurar talha. o fruto de um pecado centra o amor: sabilídads, não como 8istema de repressão dOI

1 (uma) taUta manual psra 3.(100 kg. motoriza- Sou lívre, se verifico que Oll OUlrGlS precisam de inltintos perversos do homem. maB como meio de

da com motor de 1 (um) H. P. mim. elevação dos sentímentoa nobres que devem exer-

Da proposta: ôou ltvre, quando creio nos outros. nar nOBBO comportamento perante a sociedade e,
Sou llvre quando sou capaz de amar o Insrente de sobretudo, perante nossa consciência.

vida que lenho nas mãos. sem me angustiar
.

Devemoa acatar as determinações da nossa

pelo dla de amanhã. consciência não como imposição absurtla. mas 00-

Sou llvre quando sou capaz de descobrir nos mo mandamento divino, como eódigo disciplinar,
olhos do meu próximo a frescura do prlmeiro jamais recebendo a8 mesmas como proibição mes

olhar do criador. quínha e importuna. Resumindo: não basta não ser

Sou llvre, quando depois de ter amado. descubro mau, é preciso ser positivlm6nte bom.
.

que o amor ncs unta não é "algo" mas, E não é fácil StH' positivamente bom. Para se

alguem que conserva sempre viYI e viçosa lo, é precíso que saíbamoa que nosso maior pe
aquela felicidade que EI.! faz nascer em n05. cado não é aquele rotulado com resaltante ou re

Sou livre quando sou capaz de receber a felicida sultado da ação. pois, não raro. n08S08 maiores
de que os outros me oferecerr.. pecados têm seu naseedouro na omissão. E sem

Sou livre quando aceÍlo os. OUlros como são e pre haverá pecado de omi8sí10 quando nORla pre·
não como eu desejaria que fossem. sença não contribui para melhorar 08 outr08� pa-

Sou livre. se só li verdade me pode fazer mudar ra servir-lhes de exemplo.
de rumo. CCLL. apaixonemo n08 pelo cumprimento dos

Sou livre quando creio num Deus que niio se arre nOS808 deveres. servindo de exemplo aos qua n08

penderá de me ter criado livre. cercam, formando almas voltadas à dedicação, ho-
SOJI livre quando lenho a certeza de que Deus crê mens dedicados à sociedade. Leõea devotados ao

erri mim. . Serviço Desinteressado.
Sou livre quando em cada sÍluação que se me a

presenta. escolho não o que mais me Irrada. =======================.
mas o que me lorna mais pessoa.

Sou livre quando amo o bem do prõximo 1Illlis do

que éI_minha própria liberdade.,
Sou livre quando consigo convencer os oUlros da

minha verdade, sem Oll vencer, nem hum'
lhar.

Sou livre quando eslou persuadido de que não sou

vaso cheio. mall que continuo a precisar sem

pre dos OUlros

Munioipal Sou
livre quando não perdi a ellperêlnça de pod�r
enriquecer ou oulros.

Dor isso. quando me sinto livre,
Sinto me um pouco como Deus.

PE. DANTE CEMIN

Com. e Ind. W. Raduenz S.A.
C.O.C.M.F. n.O 84430073/001

Assembléia Geral Extraordinária

São conv.idado� os senhores acionilllas a s'e

renuirem em asumbléia geral eXlraordináriêl no dia

30 (trinla) de junho de 19n. às 9,00 (nove) horas.
na sede social. à Eslrada Blumenau Km. 12, ne�ta
cidade. a fim de deliberarem sobre a seguinle,
Ordem do dill;

1.0) Propos III de aumento do capilal de C$ 198000.00
para 396000.00, integralizado com aproveitamento
de reservas livres e consequente alteração dos eatll

lutos.
.

2.0) EXlnçiio de cargo da diretoria com a con

sequente alteração do ar I. 8_· dos estalutos.

3.°) Assuntoll diversos .

.

JaraguiÍ do Sul. 26 de maio de 1973
Hilbert Radueoz, Diretor-Presidente

Lema do aDo' rotário

"OrI8nizocãn, IrB�al.1 ·8 C8mDBß�eirillf
C O M PAN H E I .R I .5. M O

Companheirillmo é amizade
Em qualqner oportunidade
É elllima e' dedicação,
É amor no coração.

No Irabalho é ajuda
Com o tempo nada muda.
1l: consolo nll Irisleza.
Tudo é feito com pureZIl.

Sacriffcio na emergência.
Sempre teilo com inteligência,
Auxilia sem transparecer.
Usando todo o seu peder.

Em equipe é esforço.
Sendo sempre um reforço,
Faz ludo com dignidade,
Sem inluito de popularidade.

Tem por Iodos um carinho.
Nada faz ou fica sozinho.
Presla a sua colaboração,
Não ellcolhe a ocasião.

Não nasce nem desaparece,
Mas em tudo Iransparece.
Companheirismo é tudo enfim.
Não tem começo e nem fim.

Edital de Leilão
O Doutf)r Alcides doa Santos Aguiar, Juiz de

Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado d.
Santa Catarina. ·na forma da lei. eto.

FAZ SABER a todos oe que o prellente edital
d. leilão, com o paazo de 10 dias, virem ou dele
conhecimento tiverem e interesnr possa.• que há de

seI' arrematado por quem mais der e maior lanoa

oferecer, em frente ls portas do Edifício do Forum,
no dia 18 de junho p, vindouro. às 15 horas. o bem
penhorado' a Angelo Koslowsky. na ação exeoutiva

requerida por Arthur Soho, e abaixo descrito:

a) - UMA SERRA-MOTOR. marca SOLO
KLEINMOTOREM -- GMBH. tipo 80135. D.O 16.1118,
côr amulelo. serra n.O 5900105, usaaa.

Assim será o referido bem errematado por

qUl'lm mais der e maior lancl! ofer'HIPr. E para que

chfgue &0 oonhecimento de Indos interessados. foi

expedido o presente edilal que sBrá afixado no lu

gar de .costume e publioado na forma da lei. Dado
II passada nesta oidade de Jaragui do Sul. 80.

quatorze dias do meB de msio do ano de mil no

vecentos e setenta e três. Eu. (a) Amldeu Mlhlad, escri
vão. o Bubl!crevi.

(a) Alcides dOB Santal Aguiar, Juiz de Direi&o

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I�""'_��.'""-"'<!l�����--'(!)���Estado de Santa Catarina
T (

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul ! Ho�;:��as�� ?:s�P::i�r�:��t��a�ul i
Fundo de Participação dos Municípios J!. Dr.' Níso BaIsI-ní iio Prefeilo Municipal de Jaraguá do Sul, Estado de ôenre.Carertne torne

público, parA efeilos do disposto 00 art. 55 da Resolução n.O 118, de 6 de CRMSC 975
dezembro de 1972, do Tribunal de Contas da União. que os recursos do Fundo � (
de Parlic.ipação dos Municípios, DO exercício de 1972, liveram a segu!nle epll- } Médico especialista com curso de dois anos no Hospi�al ,
cação: )' dos Servidores do Estado - Rio de Janeiro - Guanabara. (

I) Resumo da Aplicação: } Membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Trau» �
Saldo preveniente do Exercício Anlerior 5002,94 )' matologia. (
Total arrecadado 00 Exercício de 1972 443

449.�2!
} Atendimento de acidentes, fraturas, doenças da coluna e �

05 O M A 448.452.16
do quadril, reumatismos, paralisia infantil e cerebral, corre-

t .

Teral 'plicado em Despesas de Cepitel 159158,66 Q
Totéi! aplicado em Despesas Cerrentee 287546.04 446704.70 5' ção de pés tortos e planos (botas a1·topédicas).

.

(
Saldo pare o Exercício seguinte

-

Cr$ 1747.46} Clinica e Operações. ,
II) Aplicação em Despesas de Capital: ! Está atendendo no Hospital São José de Jaraguá do ia) Ensino Primário

!
Sul das 14,00 às 20,00 horas diariamente.

Aquisição de livros para Escolas Municipais 3.575,00 .A lh 1 t
(

pare agem comp e a. �
b) Saúde e Saneamento

L �Aquisição de Clrnenro pare a Fabricação de Tubos, pera
.:

Canalização de Esgolos 28175.31 �������'___ar..-���
Aquisição de Tubos pare Cenellzacão de Esg;olo. 8481,80
Aquisição de paralelepípedos destlnedoa pare Calçamento 12.292.00 48947, II

c) Viação, Transportes e Comunicações
POfO 7 prestações da Parrola "Huber Werko'
Pago li prestações da C'rregadeirll "Yale"
Aquisição de ferro para conslrução de Pontes
Total das Despesas de Capital

III) Aplicação em Despesas Correntes

a) Ensino Primário

7�.901,50
27,556.20
6.178.85 106 636,56 ��������..._�!!!!!!!!!' !!!!!!!!!!���������_���

e-s 159.158.66

Pago vencimentos de Professoree, Merrendeiras e Zela-
dores de Escolea Municipais

'

Contrlbulção Campanha Nacional da Alimentação Escoler
Aquisição. de Malerial para alunes aecessuedos

b) Bem Estar Sooial
Valor descontado das cotas do FPM, a favor do Pro,

grama de Formação do Patrtmônto de Servidor Público
(PASEP)

c) Agricultura e Pecuária
Pago subvenção a ACARESC
Pago venctmentcs a

. Fun'cionârios do Depàrtamenro
Agro PecuiÍrio

d) Viação Transportes e Comunicações
Pego Peças, Aceesõrtos e Mão de Obra aplicada na

Conservação de Veículos e Máquioéils 24.836,60
Pago Combustlvel e Lubrilíceutes para veículos e ma

quinas rodoviários'" 39.944,25
Pago ulários a operárias da Divisão de Estredee de

Rodagem 9469.64 74250,29
Total das Despesas Correntes Cr$ 287.1'>46,04

DECLARAÇÄO: Declaramos que durante o exercício de 1972, não foi
alienado nenhum bem adquirido .deade 1967, com recursos do Fundo de Parri
ctpação dos Municípios.

Prefeilura Muníelpel de Jara!!,u!Í do Sul; em 1:8 de maio de 1973.
Eugenio Strebe, Prefeíto Municipal

'Wàldemiro Barlei, Contador :i;;;;;; oiiii"'- iiIl

121.690,97
6.550,00
2774,40 130.015,37

7.366,38

74.650,00

1,264.00 76.914,00

em geral, espectalmenre
Gaitas e Aéordeóes

Completo sontmenro com 8 a 120 baixos
Bandoneons

Pianos: «Fritz Dobbert»
Grande Variedade de modelos

.
Harmônios «Bohn»

.

ORGÄOS TUBULARES E ELETRÖNICOS
Guitaras e Amplificadores

Instrumentos para Orquestras, Bandas e
. Conjuntos Modernos:

Violinos - Violões - Bandolins e Banjos
Flaulas - Ctertneras - PisIons - Saxofones
Trombones - Baixos e ßeterles completes
Pandeiros - Chocalhos - Mareces e Afuchês

Métodos - Cordas e .Pelheras
Instrumenres pI Fanfarras: Bombos - Tambores - Pretos e Cornetas

Para Músicos Profissionais forneço também Instrumentos Estran
geiros: Violinos, Flautas e Clartnetes, lipo cBoehm». Pistons, Trombones
e Saxofones, bem como Bocais e Boquilhas estrengetras.

Para maiores informações, consultem a

EXPEDIÇÃO "LYRA" MUSICAL DE PAULO KOBS
Rua Jorge Lacerda, 242 - Caixa Posrel, 39

São Bento 'do Sul Sánta Catarina

DR. fRIEOEL SCHACHT
As entendidas, escolas rarais e urbenes, igrejas,

Comislão Municipal da Saúde, participaram brilhan- ADVOGADO. AUDITOR
temente da Semana de Saúde.

O Colégio São Luíz cumprindo aa prcgramaçõee Civil, Comercial, Criminal, Adminil'
iDleroas do estebelectmeetc, efetuou a gincana da SIIÚ' trativo e trabalho: O Doutor Alcides dos Saoloe Aguiar, Juiz de
de, com resultados aalisfalóriol, angariAndo uma sé Com díversoe cursos de 6lpeoiiliza- Direilo da Comarca de jaraguiÍ do Sul, estado de
ne de ma:eriais abaixo relacionados. ção Im OURITIBA e fala 9 ALEMAO. Saola Ceteríne, na forme da lei, ele ...

125 sebceetea
. Atende cobranças para Blumenau, e FAZ SABER il quem lntereeser poasa, que o

104 escovas de denIes cidade. circunvizinha.. Sr. Porlelro dos Audilóriõs dêsle juizo, levará a pú·
82 lubos dr creme dental Escritóriol Avenida Mal: Deodoro,406 blico pregão de venda e arrematação, a quem mais
207 pedaços de sabão (ao lado' da Farmácia A l'enida) der e maior lance oferecer acima da respecliva OVIl-
ó6 peDles

�Re8idênCja:
Avenida Mal. Deodoro, 903

IlIaçãO'
DO próximo áia 25 de junho, às 10,00 horas,

12 ,alcoa andar - apt· 203 os bens penhorados nos aUlos da Ação Executiva
9 desodorantes , RAGUA DO SUL - Santa Catarina que o Sindicalo dos Trabalhadores nlls Indúsírias de
13 loalhös individuais Conslrução e do Mobiliário de jaraguá do Sul move
23 esponjas '=r;==�=====-=...=�=-e==..=-o==...

=

..

=

..=�====�==�==I�===== conlul Anila Garibaldi de Souza Mendes, al>aixo
1 sabão em pó .

.. descriminados:
Es Ie malerial reverterá em benefícios das escolas

Jl) l
o

d S
ii) Dez (10) jogos de quarIo, compleIos, com

e escolares necessitados do meio rural. r 111111 '11 po. /(\ 1111 71-Jl cama de casal, colchão, quarda-roupa de 3 porIas,
Márcia Lehmkul, EXleociooista da ACARESC

J ._��. ���. �
..

'(� 1Ul�_� penleadeiras e dois bides em cada dormitório, de côr
- -�-------�- -�-

II amilrela, avaliados em Cr$ 4 MO,OO (qualro mil e

ADVOGADO n08 fÔro8 de quiohentos cruzeiros).
"

O t· t J " Não havendo Iieilanle para a praça, fica desde

e_spor IS a araguaense I Sãg Paulo - Guanabara - Estado do Rio d e I já designada a dala de 02 de julho próximo, às 10,00� Janeiro - Brasília, horas, para o leilão, quando mencionados bens po-

compareça aos estádios } Processamento8 perante quaisquer Mi-,
I deriio ser arremalados por quem mais der e maior

�
llilitério!:1, Autarquias e Repartições Públicas

I

lance oferecer independentemenle dil avaliação. E para-------------------= em geral., que chegue ao conhecimenlo de Iodos e quem inle-
_-----------------.... Escritório Central:

I
ressar possa. foi passlIdo o preseole edilal que sfL'rá

Avenida Franklin Roosllvelt, 23 _ Grupo 303 I
afixado no local de coslume e publicado nl! forma

t
(Fone: 52-189() da lei. Dado e passado nesla cidade de Jaraguá do

Sul, aos dezesseis dias do mes de mdio do IIno de
C - 39 mil nov�cenlos e selenta e Ires. eu (a) Amadeu
Rio de Janeiro Mahfud, escrivão, o subscrevi.

Estado da GU.MiABARA . ..J (ii) Alcides dos SilOtos Aguiar
.... 1) .... II' ....- .... S ..............�� Juiz de Direito

Anuncia neste semanário, seu

8Qúneio causará boa impressão
-------------------------------------�

E d i t a I' d e

L e i I
Praça
ãoe

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FLORIANÚPOLIS, - O presidente da FETA�
ESO Valdomiro Bellini, ao registrar de Braaílía, onde,
manteve contatos com o Conselho Diretor do Fun
rural, informou que todo o sindicato de trabalha

A indústria Catarinense vive dias de dores rurais de Santa Catarina que apresentar coa
incerteza, diante da esoasses de matéria díções receberá ambulatório médico e gabinete
prima em diversos setores, Alguns deles, dentário.

A

'I talü
_

d d . As condições exigidas são mínimas, Basta
como o têxti e o me a urgico, sao os e

que o sindicato seja autorizado pelo Ministério do
maior expressão na ec<;momia do estad�, trabalho e que possua local para as acomodações,

E lamentável que IS80 ocorra, especial- Muitos dos 142 sindicatos do estado já pOSBU-
mente sem setores fundamentais que po-: em os eqUipamentos,. mas para este .ano o Funru

dern gerar profunda crise com reflexos so- ral fOI'�ecerá �O gabinetes odontol.óglCos e 80.am
ciais Entretanto cabe a certeza de que

bulatõríos médicos, equipando, assim, os que ainda
. '.. .

' se encontram -carentes.
tanto a classe m.als dlretamente_mtereesada, Os ambulatôrtoa médicos chegarão em [ulho,
quanto o próprio governo, estão alertas e maís ainda não foi fixada data pars 08 gabtnetes
já adotando medidas capazes de minorar dentários, pois a compra feita pelo Funrural visou

os efeitos do problema. produção normal d08 fornecedores,

SAO PAULO, - Foi iniciado em Itapeci
rica da Serra, 35 km distante de São Paulo, o

II
julgamento dos policiais' João Surreição Frade,
Alfredo Roque e Paulo José da Costa, aousados
de terem assassinado o ladrão Jorge Tadeu Ga
briel, o "Jorge Brucutu", em novembro de 1969.
Este é o quarto julgamento de policiais acusa-

dos de pertencerem ao Esquadrão da Morte
paulista e o primeiro realizado no interior. Se
gundo a denúncia, os réus prenderam "Jorge

Em equípe é esforço, .

Brucutu" em setembro de 1969, levando-o pa-
ôendo sempre um reforço, ra O DEIC - Departamento Estadual de Inves-
Fez- ludo com dignidade, tigações Criminais - onde ficou à disposição

Convidamos os senhores Acíontstas da Jara- Sem tniuuo de popularidade. da equipe dois, que tinha como encarregado
guâ Fabril S/A., para a Assembléia Geral Extraor Tem por lodos um carinho, João Surreição Frade, que o torturou para re-
dinária B realizar se 110 próxima dia 23 d .. junho, Nada íez. ou fica sozinho, velar onde se encontravam' jóias roubadas. Mais
às 15,00 horas em sua sede aocial sita à Rua Jor- Presli! a sua colaboração,
ge Ozerniewicz, 590 em Jaraguá do Sul - SC .. pa- Não escolhe a ocasião. tarde o ladrão foi recolhido ao Presídio Tiraden-

ra deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: Não nasce nem desaparece, tes, onde era retirado frequentemente do xadrez

1.°) - Autorização para aumentar o Capital Ma"l em ludo .rrensperece, e submetido a torturas. No dia 1.· de dezembro
Social de Cr$ 1200000,00 para Cr$. 1.500000,00 Companheirismo é ludo enfim, de 1969, no km 31 da estrada que Liga Itape-
mediante subscrieão em dinheiro; Não lern começo e nem" firn. cirica da Serra a Santo Amaro, apareceu o ca-

2.·) - Alteração parcial dos Estatutos Sociais;
3.0) _ AS8untos diversos.

===========;;============= dáver de "Jorge Brucutu" crivado de balas e

J"l""guá do Sul, 04 de junho de 1973 sobre o corpo o simbolo do Esquadrão da Mor-
HaDS Gsrhard Maya!', Dtretor-Presidente te. Ele foi assassinado na noite do dia 30

"O t" t J " de' novembro e o fato foi comunicado à im-
O) espor IS a araguaense prensa pelas relações públicas do Esquadrão da

Morte, o "Lírio Branco", ° inquérito foi feito
com base em depoimentos de diversas pessoas

-----------.

que estiveram presas com "Jorge Brucutu" e

que assistiram ser ele retirado do xadrez para
-----....

ser executado Quando o Juiz José Ruiz de Li
ma perguntou aos quatro acusados se conhe
ciam o "pau-de-arara' (Instrumente de tortura),

M F I'd d Ctt H k Ltd Alfredo Roque, um pouco nervoso, respondeu
assa a I a e ons ru ora ewo ra a. anúncio causará boa impressão que só conhecia por ter ouvido falar, énquaato

(.II'tal de ConcorreAnCl'a que os outros -se limitaram a negar.

U -,

rn�-"o(!) ��-;,0---------.----------0

Max Roberto Bornholdt, sindico da masaa Ia- 11--------- ----------" DR'· Id ....

lida de Construtora Hewokra Ltda., faz saber a to- II E "t
�"

J �d" C t �b"1 II,
r. aIno o D'Jlupa PB

d?s os ínteressados que se acha aberta concorrên- II scn ono un ICO on a I II f � � ICIß para a venda dos bens móveis da massa. OS II II
ADVOGADO

bens a serem vendidos são 08 seguintes: ====

1) material elétrico, avaliado em 55.165,01 II Max Roberto Bornholdt II, Esurltório ao lado da Prefeitura
2) material bidráulico, avaliado em 62.85827 II 'II

L �li) material de construção, avaliado em 67.697,30 II Luiz Henrique da Silveira
JARAGUÁ DO SUL .

4) material p/pintura ti tinta!!, avaliado em 21.041,36 II
'

.�-�......�--4')o,.__-Il""�
5) veiculos, avaliados em 3500,00 II

.

AD V O G A DOS
.�

6) móveis e utenslli08, avaliados em 12.381.33
II rn;1i)����

,

7) máquina8, avaliada8 em 11850.00
Total das avaliações 214.493,27 II fl\\r llUlll'; 7L AI P' � If\ lUI7L f]l(duzento!' e catorze mil e quatrocent08 ti nOVenta II KlLlI))(fJ) lDl(OlMllNG@§ \{TA�Ir A IS:'.

J
lIJI lW� � �V <OI.

8·três cruzeiros 8 vinte ti 8ete centavos) II � IUrßlUl _.:___-_. --

A discriminação completa dos ben8 que 8e II Contador . ADVOGADO n08 fôros de
acham à venda· constam de relação em poder do IIBlndico, em 8eu escritório à Rua Marechal Deodo II ,

., São Paulo - Guanabara - Estado do Rio d e

�o n.· 210, em Jaraguá do Sul, onde póderão os R' t
.

d F'· IPI
] Janeiro - Bras1lia.

interes8ados' examiná-la de 8egunda a sexta-feira, II egas ro e umas II � ProceS8amentos perante· quaisquer M!·

�a8 16,00 à8 18,00 bora8. . II Escritas Fiscais Imp. Renda

"!
nistério8, Autarquias e Repartições Públicas

� A8 proposta8 dtlverão ser dirigidas ao @indico, II C t b'l'd d ICM II
em geral.

OI carta fecbada, dentro do pra80 de trinta dias. II on a II a e II Escritório Central:
a abertura dos 8nvl>'lopes contendu 8S propostas D I F" INPS+erá no dia 11 (onze) de julho de 1973, és 14,00 (calorze) ho- II e esas IscaiS II Avenida Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303

�8S, no Edificio do Forum, em Jaraguá do Sul. O II FGTS II (Fone: 52-1894)
6lndic.o reserva-8e o direito de recusar as prop08 II II Z C - 39

�a8 que não consultarem aos interêsses da massa " Av. Mal. Deodoro, 210 II �iO
de Janeiro

II dos credore8. II II
. Estado da GUMl'ABARA.

,

Jaraguá do Sul. 07' de junbo de 1973 .=========0==========. 1)o.._.....-.!�""4�_...�Ii)o_..._......�

Seis de Junho Festa do
Fundador dos Irmãos Maristas

Com a chegada do mes de junho, o Colégio
São Luís volra suaI! atenções pare o Beal0 Marcelino

Champagnar, fundador da Congregação dos Irmãos

Marislas.
Em dezenas de países, nos mals variados idio

mas, subiram aos céus louvores aquele incansável

baralhador pela ceuse educacional.
Os Colégios Merístas de Santa Caterina pro

gramaram, para as teenvídedes deste ano, uma olím

pfada, ne cidade de Caçador, realizada do dia 01 II

06 de junho. Tal promoção esportiva. a querte neetes

moldes, lern como sigla "OLIMACA" - Olimpíada
Marisla Calarinense - O Colégio São Luís não

'p�rlicipa da atual Olimpíada MarisIll por metivos

lécnicos de preparação dos seus allelas ..

Internamente, a testa do Beato Chernpegnet foi

condignamenle comemorada, no dla 06 de junho,
obedecendo-se ao seguinte programa:

Dia 06/06 - "'" feira - Turno matutino

às 7,45 hs.. Santa Missa no Salão do
Cclégio sao Luís.

às 8,50 hs.: Sessão de homenagem ao

Beato Champegnet.
às 9,15 hs.: Competições esporrlves p/

os alunes do turno diurno.

Dia 06/06 - 4." Ielre - Turno noturno.

às 19 hs.: Santa Missa no Salão do

Colégio São Luís.
Após a misse: Oompertções esporttvee

p/os cursos norurnoe.

Ao ensejo dos festelos do Beato Chernpegner,
saudamos e recordamos, com gra1idão, protessores e

elunos, serventes etuaís e antigos, pais des nossos

IIalunoe e amigos do Colégio São Luís,
Iareguä do Sul, junho/7c;

. A DIREÇÃO

C.G C.M.F. D.· 84432426/001
Edital de, Convocação

Assembléia Geral Extraordinária:

Crise de
matéria-prima

Lema do ano rotário

"OrganizaCão, IrH�alho e Companheirismo"
COMPANHEIRISMO

Companheirismo é amizade
Em qualquer oportunidade
É estime e dedicação,
É amor no coração.

No Irabalho é ajuda
Com o ternpo nada muda.
]j; consolo ne trisreze,
Tudo é feilo com pureza.

Sacrifício ne emergência.
Sempre retro com inleligêocia,
Auxilia sern transperecer,
Usando ·Iodo o seu poder.

Povo desenvolvida éPoVD Limpo II
1"------

Ajude a limpesa da cidade
utilizando os coletores de lixo

compareça aos estádios

Anuncie neste semanário, seu

,Funrural dará 'Iambulatório
1

a· i

todos sindicatos:

Esquadrão
da morte

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Ponte de concreto ligando Sehros,
der a Jaraguá do Sul e abertura
da Estrada Duas Mamas, metas
príorítárías do Deputado.Oetacílío

Pedro Ramos em favor do
Município de Schroeder

Em palestra mantida eoms nossa reportageDl,
o Deputado Octacilio Pedro Ramos aS8egur?U que,
concluida a instalação do Pôsto 'I'elefôntco d,
COTESIJ, no Municipio de Schroeder, velha rein.
vldícação da população sohroedense, sómente ago:
ra concretizada, suas vistas estarão daqui parae
frente voltadas para solução de. dois crueíantaa
problemas existentes naquele Municipio, ou sej.
pela ordem de importância, I) ponte de concreto
sôbre o Rio Itapocuztnho, Iigando.Schroeder a Ja
raguá do Sul; II) abertura da Estrada de Duas Ma
mas. possíbilítando à ligação de Schroeder ao Mu
níelplo de Joinville. Estas, segundo o Deputado
Octaciiio Pedro Ramos, seriam a8 metas prioritá
rias de sua atuação parlamentar em beneficio do
Municipio de Schroeder, não escondendo todni.
A existência de outros problemas, tais como: canil
truçäo do prédio escolar de Bracinho do Sul 8

retificação do leito do Rio Branco do Sul, os quaís
igualmente serão equacionados junto a Secretaria
da Educaçlio e Departamento Nacional de Obras
de Saneamento, respectivamente, vísaudo- Ie eneoa
trar solução para tais problemas. também de ví
tal importância para o desenvolvimento do vizi
nao Municipio de Schroeder.

Durante o mês de junho, Coru
pá receberá sua unidade de

. Saúde Pública.
Informação prestada pelo Deputado Oetaeilie

�edro Ramos, .aoe dão conta que durante o mês
de Junho o Departamente Autônomo de Saúde
Pública (DASPl, por força.de convênio fir�!ldo
entre a- Secretaria da Saúde, Prefeitura MuniCipal
I Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Oorupä,
estará instalando naquêle Municipio uma bem apa
relhada unidade de saúde püblíea. O local lerá o

Hospital "Jellu, de Nazaré", agora já reformado
para abrigar a nova unidade sanitária. Esta é.
p-ímeírs conquista do Municipio d. Corupá junto
ao Govêrno do Estado apó8 à asceação do jovem
Prefeito Oto Ernesto Weber. pare cuja coneretí
zaçii.o muito se deve ao trabalho desenvolvido pe
lo Deputado Octaeilio Pedro Ramos junto ao Exmo.
Snr. Secretário da Saúde, Dr. Henrique Manoel
Prisco Paraiso.

JARAGuA DO SUL (SANTA CATARINA)ANO LV SABADO, 9 DE JUNHO DE 1973 N.O 2.789

�� d��!;!�!:'�sla����!�r��I::;' Manoel F. da Costa S.A. Com. e Ind.
Nestor Fernandes, à respetto de htrnenópreros, O Se·

.

Relatório da Diretoria
cretérío falou sobre abelhas, destacando as africanas, Senhores Acionistas:
dizendo que, apesar de serem Ião remídas, não são Atendendo disposieõe« estatutária. e, em
assim Ião perigosas, se forem compreendidas e cumprimento à ·lei a diretoria da firrna Manoel F.
Iraladas com carinho (?). da Costa S.A. Com. e Ind. com satisfilção apresenta

x x x a VOSS8 apreciação o balanço' geral encerrado' em
NOSSO IOßlBI, de flajal, publica Ievantemento de 31 de dezembro de 1972, conta de lucros e perdas

contnbutções devidas por prefeiluras municipais de bem oomo o parecer do conselho fiscal.
Sanla Oetarlda, ao INPS montando em Cr$ 7.481.097.69. Pelos documentos apreaenta doa ficarão ElS
Apesar da cifra elevada devida à previdência, no rol senhores acionistas perfeitamente inteirados a situa
des edmlnlatreções não eil Ia a Prefeilura de Jaralluá cão da sociedade, bem como seu desenvolvimento,
do Sul, que esré com seus compromissos em dia. ficamos entretanto, na sede social à di.81?0sição, parax x x 09 esclarecimentos que nos torem aoltoitados.

O Jornal de lolnvtlle, informa que a polícla de- Itapocuzinho, Jaraguá do Sul, 06 de abril de 1973
leve os individuos Caubí Lourenço Pelers e Osni Manoel F. da Costa - Diretor Presidente

. '.. CPF - 104021869Damale, que renrerem eplícar o golpe do cheque sem Wanda A. H. da Costs _ Diretora Comercialfundos. Primeiro foram ao Supermercado Riachuelo e, CPF _ 1040%1369

�:���8, Ras Casas Pernambueanas. Agora estão em
Balanço Geral Encerrado em 31 de Dezembro/1972

xxx ATIVO
11 600 essoetedce da Associação Profissional Disponl,el

doe Denttates :>ralicos, enviaram memorial ao Presí- Bco. do Estado de S. Catarina
'denle da República. pedindo apoio em prol do Ileen Banco do Brasil S.A.
etamenro dos dentístes préricoe que se espalham por Bradesco S.A.
Iodo o lerrilório neclonel. Caixa

x x x Banco Naoional do Comércio
De acordo ainda com a nora acima, diz o pre·· Imobilizadosldenre da entidade - "esses abnegados estão espe- Móveis 8 Ulgnsí!io8llitados por Iodo o Brasil, prestendo serviços ao po Ferramentas

vo e ao ioverno". Em Minas 418 municipios não Máquinas .8 MotoreIl
lem dentista formado. Em Goiás dos 222, 146 tam- Veículo�
bém não lern dentista. �

Imóveis
x x x BenfeitortasA seleção brasileira de futebol realizou os seus Semoventesdois primeiros jogos em solo africano No domingo Ativo Imob. c/rea9sli8çãopassado Jallou com e selecão da A�gélia. ganhando .Realizávelpor 2.x O. 4.a feira de Tarde jogou na Tunlsia onde B.N.D E.abateu a seleção local por 4 x 1.

Investimentos Sudensx x x .

Adicional Lei 157Iotnvtlle leve a prlmezia de inaugurar um nove
Invearímento Sudepssíeteme de trensporte urbano. Á parlir de 6 de junho Obrigações Eletrobr81circulam os onibus Romeu II; Julieta, com cepecídade Taxa de Melhoramentopara 71 pessoas senladas. O onibus li iA carreta cus Adicional Lei 14,74iam ao empresário Cr$ 196.000.00. "Petrobrás

Para. esclarecer a:s Xq�e não ouviram bem, o Coop. Eletrf. R. RomdG BraB.
Obrigo Trabalhista.Gê, do Corpo de Bombeiros, manda carla dizendo
Letras a receberque não foi bem assim, Quando ii Cimo pegou fog!», Dep. Obrigo Trabalhistasquem jilmou foi o CB de JoinvlIJe e ficou acerlado
Mercadoriasque passariam por Jaraguá do Sul, para levar uma

Resulladu Pendealeguarnição.
x x x Ações CllucionadaS'

Explica ainda o Gê que "os abnegados solda
dos do fOIlO volunlários", nao fugium da luta. Acon
leceu que o CB foi pela Dona FranciBcil, não levan.
do ninguem daqui. Quapdo as nOllsoll vialurls "não
lem condições de chegar alé Rio Neg�inho. "Tá cla
ro, ag�ra?

xxx

O rolariano Arlur Ormlnio da CosIa do R. C.
d'e Ferraz de Vasconcelos SP, esleve de visila á reu
niGo do R.C. de Guarllmirim. 5.a feira úllima. JarélSl'Ua
ense de nascimenlo, fez exibição de slaides de sua
recenle villSl'em à Bolfvia, muilo aplaud.ida.

x x x

A IIrrecadilção do ICM do vizinho município de
Guaramirim aumenlou 116% em relação ao mesmo
mes de maio de 1972. As classes conservadores lo
cais eslão eufóricas, pois, o vizinho município cres
ce maia do que em rilmo de Brasil Grande.

4,80,00
164.18

3535.33
1.126.00

.

() 66 5.306,17

2.730.67
958.79
368,47

.24513.20
15.11

483.85
17 .•6

139.532.3� 168.619,87

61.00
544.20
88,00
108,00

1.273.89
470.97
81,80
1.60
15.00

240.00
305.14
334,57

88765 t8

"

Demonstração da Conta de Lucros e Perdas
em 31 de dezembro de 197292.288,75

Crédito
42,111
t07,!!

131."41,30

DébitoContas
20,00
__.;2;.;0_.0_0
266,234,711

Juros e desconlos
Lucros e perda.
Mercadoria!!

.

Previdencia Social 5.081.02
SaláriO Família 1.634.80
PIS 1.5!6,24
Despesas Gerais 114.436,91
Fundo de Depreciação 2.318,76
Lucro ii Disp. da Assemb.

__.....;:6;.:;.6:.,O•.;;3;.;.1,.;,1...;.,�"l"':':�
llíl.590,84 131.090.84

Irapocuzinho- Jllraguá do Sul, 06 de abril de �973
Manoel F. da Costa, Direlor Presldenle

.

CPF 104021369
Wanda A. H. da CosIa, Direlora Comerciill

CPF 104021369
Eugênio Vilar Schmöckel, CRC·SC n.O 1.601i

Parecer do Conselho .Fiscal
aa abaixo assinados membr08 do Conselho Filcal da

firma Manoel F. da Costs S.A. indo e Com .. tendo examinadO
o balanllo geral, as contas de lucros e pe.rdas e demais do'
cumeDtol de escrlturaçAo, declaram ter encontrado 08 mes
mos em perfelts ordem. e recomendam por isso, a. aprovaçlo
da Assembléia Geral Ordinárlá.

ltapocuzlnho - Jaraguá do Sul, 06 de abril de 1978
Guilherme Nelt�el'

Oetscillo Pedro Ramo.
Agostinho V. do Rosário

PASSIVO
Ião fllll,el

Oapital
Fundo de Relerva
Fundo Indeniz. Trabalhistll
Fundo p/instalações
Fundo ·de previsão
Fundo de desenvolvimenlo
Fundo de reserva Especial
Fundo Esp. Aumenlo Capital
Fundo de depreco c/reavaliação
Fundo de depreciação
flill,el

Contas a pagar
Coulas correnles
Lucro II dispo da alsembJéia
Imp. de renda Relido na Fonle
TflUlos I pagar
Funrural
Prev. social a recolher

Resultado Pendenle
Callção da Ditetoria

57.000,00
789,08
574,57
352,78
302,78
362.78
200.63

107826.37 Cl>

1.704.60
3284.81 172.438,40

91i84,29
59.594.72
16líI4.33

8.60
6.877.06
441,lí9
966.10IEXO]j))O e lUr�atIDlnlatçêdlO

(De uma série de 9)
2. Minimização dos Contatos

E, nos dias de hoje, quem é que pode ficar
sozinho vivendo no burburinho das cidades? .,

A solidão para o homem da oidade é imp08si
vel, - observa Lynn Smith -, aorescentando que Negócio de Ocasião.
"a natureza das ocupações urbanas obriga o homem Vende.1 um Bar ea se misturar com ali multidões, a ver, ouvir e fa Quintanda .c/sólida e nu.lar com centenas de -pessoas por dia. As próprias merolla freguesia, emdiver8ões da cidade obrigam o citadino a conviver ponto central de Joinvilleeom milhares de seU8 lIemelhantes nos cinemas, e, ainda uma casa denos teatros, nas praças esportivas". E AI alvenaria n8 Balneáriovin Toffler, em sua recente obra "Choque Futuro", de Barra Velha.d ..poilil de constatar e8sa multiplicação de contat08 Vende.se por motivoshumanos, não deixa de afirmar. que eles se redu- de doença.ziram à expressão mais simples. Com efeito,"o Informações n/redação.habitante médio das cidades lida hoje com mais

.... _

pessoa8 durante um mes que um oamponês feudal
durante toda a sua vida, e, com o aumento do nú
mero de pessoas com que tratamos, diminui o tem
po médio das relações pessoais: cada contato é um
relacionamento fragmentário oomprimido no tempo,
e sem maior' importância."

Solidão espiritual e bumana, nas cidades; so�
lidão msterial e tisica, nos camp08, impedindo am
baA, os processos. normais de sadia interação So
cial.

93776,39

20.0020,00
266234,79

Acompanhando o progresso de Jaraguá do Sul

a

IV A' R G
passou a emitir passagens nacionais e internacionais, dire·
tamente da Perola do Vale doItapocú, para maior facilidade
de suª distinta clientela.

Passou a emitir, também, conhecimentos de
encomendas e cargas.OPORTUNIDADE

Vende-se umaBicicleta
Monark/75 em ótimo esta
do de c·onservaçã<i.

.

Preço 250 cruzeiros.
Tratar na Gráfica Ave·

nida com Waldemar Sch
roeder.
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VARIG VARIGViaje VARIG
(Instituto Social "Morumbi")'
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