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Rotarlj recebe GODernador Estudante
. quer dar

O Rotary Club de Jara- rotariano escolhtdo para I
Na oportunidade II ôre, Fguá do öul recebeu ne Governador do Estado de Irene recebeu um buquê ao ucaca Vi�itou o parque fabril países do mundo no eom-

réuniáo da última õe feira, Santa Cerertne, como se de flôres, enquanto que o Ih d V lk
o Governador do Rotary quêncía de outras memtes Governador recebia uma me or

a o ewagen brastleí bate àquele mal. Subli

_ Disfrito 465' _ Orévío teções levadas à efeito, flâmula de luxo do clube . .ci-
_

ra, dia 13 de julho úIti- nb.ou o destacado apoio

Celso Rauen que se fez desde as primeiras horas Enlre as presenças ilustres, ImenSaO_ mo, a Presidenta da As· que a Volkswagen vem

h d ô
socíação Paulista de dando à sua campanha,

aCompan er e sua esp - da manhã daquele dla. O notemos II presença do sr. AluDOS do Ins t i t u t o Combate ao Câncer, Sra. lembrando, entre outros
sa, Da. lnene. Fesrtvamen- roterteno Orévío Celso Egon Schulz e sua espôae Estadusl de Ed"ca"a-o 'Carmen Annt'l8 Dias Pru pontos, que todos OI

mente ornamentado o se- n •. .. .

u 'Y

,Ião de festas da Comp
Kauen �em sua sede em Hílde, que presngtou o maniíestaram, o p-opõstto dente, que se fez acompa- primeiros domingos a

Melhoramentos de.JaragUá,' X?nxere
e a presen.ç� entre econtecímento ne qualidu de levar o 11.° Festi,al nhar do Dr. Euclides empresa põe à dtsposí

ali se deu inicio as home nos deve se a atividades de de ex Governador do Universitário da Canção Fonseca, diretor daquela ção da Associação uma

oagens ii que· faz júz o de rortna de seu cargo. Distrito 465.
Oatarineuse ao ponto de entidade. Kombi para recolher crí-

destaque dentre RI! pro 08· ilustres visitantes aoça8 doentes e levá 181

moções ertísuco-culturaís Ioram reeebídos pelos S passeio por díversos
do Estado. Srs. Bernhard Bland, Di pontos de atração .infan·
Dizendo que "o Fucaca reter de Vendas, e Ar- til, notadamente o litoral.

é em acoutecímento que naldo Leão.l\!arques, Ge- O Sr. Leão Marques
beneficia também os "Iu reate da Drvlsio de Re- teceu algumaa consíde

Sul, uista-s9 o n o e o turos uníversitârlos" a lações Públícae, Na opor- rações sobre o eveoto,
Restaurante atrâs do Pos' começarem a pensar' no tunidade, D. Carmen fez após o que D. Carmeo

to Taxaoo. O atendimento .período em que lerão ds breve relato. dai ativida recebeu das mãoe do Sr .

é r A p i d o alem de um dirigir diretõ+ios acadê des e metal da A8socia Bland es ebaves da nO'9a

ambienta restritamente micos e ooordenar essas ção, dando a conhecer ambulâneia que a VW
familíàr. O novo restau- promoções", os alunos do que o Brasil está hoje doou à Associação que
cante está aos .cuidados Iustltuto destacaram um entre Oll três primeiros dirige.
dE' Pedro Ahes (Gaúcho) fator importante para o

Parabens a inicial,va sueesso" do empreendi
dos Srs. Armindo Sefrin 'manto: os preços ..
e Pedro Al,es, sm mllis Acentuam que o Dire-
este empreendimento. t6rio Central dos Eslu'

dantes da Ufsc e a Co
mlssao Organizadora
decidiu acertadamente em

fixar' em spenss 2 cruzei
roff Ó \ preço tlós logre'rfsoll
pai. "é- este o gabarito
finanoeiro da maioria dos
estudantes".
Satisfeita com a opinião

dOI estudantes secundA
rias, a Comissão Organi·
zadora está con,icla, de
que os objetivos do II"
Fucaca jA fOllm alcança
dos.
- É 16gioo que a cons

cientiz8çào plena por par
te. das autoridades e do
comércio local ainda não
pode ser abordada - diz
o Coordenador Geral,
aoadômico Luiz "lves da
Situ.

Ambulancia
combate ao

VW para
Câucer

Noficies de Corupé
Homenagem ao tido Revolucionário OTO

Homem do Campo ERNESTO, WEBER, o

. Dia 23 ultimo na So qual eeU sendo apontado
oiedade Guarany (Vila como o provável Prefeito

Isabel], foi prestada uma Corupaense, pela sua po

homenagem lianificativa pulacidade na massa elei

a passagem ao dia do toraI. OTO, é um técnioo,
Lavrador. Tal iníciativa não pertence a antigas
partiu do orgão de elasse facçõe� partidarias. já foi

SINDICATO DOS TRA Vereador, Seeretärio 8

BALHADOREli RURAIS Presidente do Legialarivo
DE CORUPA, Entre 08 Municipal. conhece a fün

presentei destacamos o d? .o� problfmas «;lo Mu

Presidente do Sindicato' nlclp�o, é.Des�ortl8ta e o

Sr. Bertoldo Frankowiack. que e �aJs d II! n o SU8

Presidente da GAmara va�t8 chente la e o te_ste

M
..

I V d C 't munho de sua HON&,S
uDlClpa erea or ur TIDADE CAPACIDADE

Marquardt, Candidatos à '. .

Prefeitura Muni<lipal Oto E EFICIl!::NOIA..•P?IS
E. Weber 'pela Arena si

oomo
.

tao.toll MUDlClp�os
GilbertoWaher pelo MDB, n?cessltamos de um Tec

Presidente do Di,etório DlCO q.UB coloque nossa

Municipal da Arens Willy cQmuDldade 80 lado do

Maffezzolli, e outras· pes Governo Estadu9l.� F_e
B08S de delltaque politico deral, �em os quaIS nao O Centro Catarinense

,e economico do Município, Rob:e_Vlveremos �or noua do Rio de Janeiro, levarlÍ

alem de inulÍler08 Colonos pOSIÇ":O ECon0!lllca e FI- a efeito nos dias 25, 26 e

motivo do acontecimento. nancelra ser_ml.Duscula. E 31 de Agôsto e I e 2 de

Foram Itomenageadob o que é.mals Importante' Setembro de 1972, 090

especialmente 08 mais o povo lá Iahe NAo PO Festival da CerveJà da

Ih
.

C DEMOS SER DA OPO G b I" os AgrIc�)lores or� ,sICAo, JÁ VIVEMOS uana_ ara, a ter .ugar _no
pasmes em Idade médIa

NA' INÉRCIA QUATRO.
Pavllhao de S: Crlslóvao,

de 70 8nos.
LONGOS NOS. QUE

sob o.s ausplclos da Se
_ _

. A. crelarla do Turismo.
Senador y�1tou JAMAIS RECUPERA _A origem do fe�lival,

Munlclplo REMOS. segl,1ndo a nola, leve lu

Dia 17 do mes findo ·gar no Caslelo de Heus
tateve em n08sa cidade Churrascaria chwinstein, Munique, atual,
o Senador Sr. Lenoir Recanto da Lagoa capital do Estado da. Ba-

Vargas Ferreira, o qual Foi inaugurada recen viera, Alemanha. Em 1810,
manteve contat08 com a temente uma moderna o Principe Ludwig (Ludo·
oupula �Arenista do Muni- ohurrascaria no Município vico) casou-se com a Prin

cipio 'alem de man t e r a qual foi construída na c.esa Tereza, da Prúl!sill,
oma palestra exclu.in enlrada da cidade para contra o desejo do povo,
COm o Candidato do Par quem .em de Jaraguá do que passou a apedrejar o

castelo. Para acalmar a

mullidão, o Prlncipe man-

A C I S O '7··2 em C·o f'U p a' dou dislribuir cerveja .de1

•

.., I
graça, mas no ano seguro

.

Ie houve novos proteslos,
.

.

i sendo nOVllmenle distribui
No corrente mês de daquela, cldadl'l. um al- da a cerveja. Assim nas· O Diret6rio Central dos

agOsto, o vizinho muni moço que oontou c.om li
CDU a "Mu"ncheper Okto·

, . d d d
� Estudantes promoverA

C.pIO de Corupá está pr8l�nça as aut�rI a es berfest" (Fesla de Outu um coquetel, em sua se
lendo alvo .d� atenç�o IOC81� e as espeCialmente bro de Mnnique) que, por dll, no dia 17, em horário
da Aç�o CIVICO SOCIal co�vldadas, . �m compa· volta de' 1850, passou a. a ser aDlIDoiado, desti'na
- ACISO 72, a cargo do

I
�hla dos mllltares que ser realizada Ilimbem em do 8 congregar imprensa,

!S o Batal�ão de eaçado IDte�ram� a Açio CiVIC.O Santa Calarina, pelos co- organizadorell e composi-
es. No dIa tO, realIzou SoclbL Somos agradeCI lonizadores alemães Em tores, num primeiro con-
Ie no Salão Paroquial dos pelo convite. '1964, um grupo de 'cata- tato de integração e CaD'

riucnses resolveu realizar fraternização.
a fesla no Rio e, depois,
em oulras cidades brasilei.
ras.

A previsão de consumo

de cerveja eslá estimada
em 200 odo' litros, com de
coração de motivos do
Tirol e da Baviera, espe
rando se ii presença de
60000 pessÔas O feslival
lem como homenagem es·

peciai o ·sesquicenlenário
da Independência do Bra·
sil.

Este lema começa a

ser focalizado, a partir
de hoje, quando os inte

grantes da Comis;iio rea·

liurem visitu 80 Secre'
tArio do Governo, Pre'si·
dente do Bssc, Presiden·
te do Brde, Caixa Econô
mica· Federal, .Oaixa Es
tadual, Celeso, Assembléia
Legislativa e Prefeiturà
Municipal.

o Homem Vítima /da Máquina·
GorgOnlo Barbosa Alves

9 o JFc§tuval
�ar·Cerf·eJãr
�al
GllilallDl21�alral

A nolfcia vem da Franç. para mostrar que o

homem de hoje é realmenle vitima da máquina. E ii

nola apil�A!.c�. C9!Il . UJÍ)a... expressiva JI»sJr!!ção. Ne�
�ão repr.asentados Irês lIulomóveis. No primeiro o

capaI eslá liberto e nele o dono enfia sua cllbeça,
:icando sô o. corpo do lildo de forll; DO segund� so

menle os pés do homem aparecem do lado de fora,
eslando todo o corpo escondido; no terreiro, o homem
desaparece 10lalmente, e pelo cano de escape do carro

saem os seus ossos, porque o dono jii pereceu, ·vUimll
do seu automóvel.

Diz ii noticia que morreram na França em 1971,
por desaslrea de aUlomóveis, 16.212 pessoas, s.endo
Que mais de 120 mil ficaram mUlilados, aleijadas,
cegas, paralílicas e portadora de muilos outros defei·
tos. Mais de 16 mil marIas dariam para formar uma

pequena cidade, e 120 mil enfermos, uma qUölse me

trópole.
O homem inventou a máquina para o seu con·

farto, e terminou se tornando sua vllim'ö. O automó·
vel foi. feilo para o homein. e não o homem para
ser trafado pelo automóvel. O cerlo, porém, é que
buscamos com ansiedade as coisilS da terra, e põr
elas nos deixamos escrilvizar.

,

. A Comissão Execuliva curso da feira.
da VII FAMOSC, decidiu
�I última reunião, colocar A abertura da FAMOSC,
e disposição da linprensa em Blumenau, dar·se· á às
Dão só do Estado, mas 15 hs. do.dia lode selem

de todo o Brasil, um 11m
'

bro de 1972, aguardando
pIe "slaod", com todo con- se a possivel presença da

lorlo, para que os homens Esquadrilha da .Fumaça,
de imprensa sin'am·se à que dará um colorido es

VODtade para'elaborar suas pecial ao acontecimento

tnatérias, durante o Irans do Vale do Haja!.

Muitos, entret"nto, rejeitem o evangelho de Cristo
sob o pretexlo de não se sujeitarem a uft1li' forma de
escravidão. OI! preceito8 da8 Escrituras são pari
algumas pessols. jUg08 pesados que nlio podem ser

suportados. S.ob a alegação do gozo de franca Iiber
döde, seguem pela elmada larga do mundo e do pe
cado, caindo, :sem o sentirem nos ardis de uma total
\!scravidiio.

Mas não é só a máquina que escraviza. Também
o fazem preconceilos sociais, costumes, modas, relil
ções familiares e mil coisa. que rodeiam ii crialura
humana e exercem poderosa influência sobre ela.

O pior aind ... é que há a escravidão de vlcios
deletérios, que levam m'ilhares à rulna lotai O homem
eSlá preso e cercado por grilhões que o algemam e

seguram e ele a todos se deixa submeter, muitas

vezes, sem a menor reilção. E como consequência
vem a enfermidade, o prejuizo da saúde, ii infelicidade
e a morte.

Cristo, enlrelanto, estii convidando pli ra a vida.
Seu chamamenio nlio é pard' a escravidão, milli paril .

um cominho de segurança li: diretriz certa, rumo a

um deslino de felicidade. A Irilha que ela Iraçou para
o homem não visa a diminul·lo, aniquilar sua perso·
nalidade ou lolher os seu passos.

O evangelho é um convite para a vida plena.
Nele há liberdade para tudo o que é realmente bom,
construtivo, enriquecedor das qualidades humanas,
preservador d. vida e da integridade do homem, lanlo
para o presenle como para a eternidade. .

A mensagem de CriSIO é força que valoriza o

.homem e eontrlbui para a sua Iiberlação verdadeira.

Por. isso diz Jesus: "Se permanecerdes na minha
palavra, verdadeiramente sereis meus disslpulos, e

conhecereis ii verdade e öl verdade vos libertará".

LANCAMENTO

VII FAMose Ao mesmo tempo em

que preparam esta ativi
dade, os membro,s da Co·
missão Julgadora anun

ciaram que o número de
inscrições continua subin'
do. Até agora,

21 composições esta·

vam rpgistfadall no T)ire
t6rio Central dos Estu
dantes. O praZo não será

prorrogadO, em hip6tese
alguma.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,
'

MUDAS
fundação: /irlur Mul/er - 1919 O Doutor Olavo Weschenfelq,er, 'Juis de Dire ite

Frutrleru e Orne.ente/. da Comarca de Guaramirim em Exercício na Oo-
marca de Jaraguli do Sul, Estado de Santa Catari- 5.a RM .

- 16.a CSM - 5.· DEL
>

,

Lar�nl�iras, Pe?ellueiros, na, na forma da lei. ete .v.: ..
Ka�lselr�s, MamelraB,.Ja. FAZ SABER a todos quantos este edital; com )SM DE JARAGUA DO SUL-SC
botlC�belras, et�. Roselrll;s o, prazo de dez días, Yirem ou dele conhecimento Relação nominal dos cidadãos que deterio

, Dahlias, Oamêlías; Com- tiyecem e interessar pOSBa, que no dia 24 (vinte comparecer na Junta de ServiQo Militar de Jaugll'feraB, Palmeiras, etc .• e,tc 1 q\latç.ö) de '8g0�tO próximo; às �4,30ho.ras. em-frente do Sul. anexa à Prefeitura Municipal, no prÓXimo
,

.

, 'à porta principal do Edifício do Forum, serä pro- dia 25 de egôsto do 'eorrente ano. às 8,30 horas,PEÇAM OATÁLOGO cedido o leilão do v€Ículo penhorado ao executado para entrega de Certificados.
ILUSTRADO ALFREDO KRUTZSOH. nas 9çÕes executivas que Os mesmos devem comparecer a esta Solanl

lhe move II frrma CIA. AUTO COMERCIAL RO dade em traje sociai completo. Oa que faharem, t••
EStER. abstxo descriminado: . rão seus Oertificados recolhidos à 16,· CSM.

a) -' UM CAMINHÃO, 'marca FORD-F-600, Acacio Avelino de Melo, Ademar Lange, Ad•.
ano de fabricação '1965, pisca n.· DO-0159, cor mar Rahn, Ademsr Hansen, Adernar Kaiser. Ade.WarUm e Vermelho, capacidade para 6 iOO kg, IDBr Kréutzfeld, Adenor Luiz Bertoli, Ad8mir Sie.�c:::::>c:::;:o... ....�c::::...::::> motor ,n.· F75BR 44.592. ehassts n.? LA8 1 EO.17,196. werdt, Ademir Volz. Ademir Balai, Afooso Oelte.=======================;
com 6 cilindros.128 HP. Número do Certificado 259340, reich, Afonso Oriatotcltní. Airton José Oarlini, Alfre-S O C I 4l- I S A venda em leiliio será feita a quem melhor do Kanke Filho. Almiro Steinert, Alteu -Geeser,

"========
'
========" oferta fizer. Em virtude do que. com fundamento Alaor Paoleuo, Alvaro Demarehi, Alv,aro Sbardelat-

R t C"I
no art. 15, e leus parãgrafos, da Lei n. 5.474, de ti, AI,ino Neumann, André Stanger, André Bouzs,eiis ro lVI 18-07·1968, que dispõe só!)re!!1iI du p I i c a tas, foi Anselmo Toresaní, Antonio Ferraz, Antonio Lamia,

Aurea MülleB Grubba, Oficial expedido o presente edital. que serã afixado no Antonio Piecelí, Antonio. da Costa. Ã.rildo Viergutz,do RegiBtro Civil do I. Dis- loeatde costume e publicado na imprensa local. Arildo do Nascimento. Arlindo Kamehen. Arlindo
- O Sr Getúlio Lenzl: trito da Comarca de Jaraguá Dado e passado nesta cidade .de Jaragui do> Sul, Hornbur .... Arnoldo Leonardo Schmitt Neto, Amai..

.
• do ,Sul, E.tado de Santa .

d
..

Ih d d'l ..
- a srta, Iraeí Bau- Catarina, Braln. aos onze días do mes 8)U o o ano e nn do ReckziereI, AlDO Debatia, Artur Giese, Ataid81

maDD, em Tr6. Rios do Faz Saber que comparece- noveeentes. e letenta e dois. Eu, (8SS) Amadeu Junior. Aurelino Bastos, Bruno Braun. Bruno
Norte; ram ao cartório exiblDdo os Mahfud, escrivão, o subscrevi.

'

Ziehlsdor·ff, Carlos Borchers, Oelso Luiz Salvador,
- a Ira. Erica Ruth, documentos exigido. pela·lei (a88) Olavo Weechel)felder Oelss Zapella, Oeleats Antonio FUISi, Oirilo ,Felippi,d H 1 t

afim de ee habilitarem para J' d O' 'teapula e sr. e mu casar-se UIZ e irei o. elll exere. Clemente Domingos, Ourt Roesel, Dalmary Bona,Bayer, em União da Vi-' A presente cópia confere com o original; dou fé. David da Costa. Darcidio Martinelli, Deoclecio Ba.
tória; Jaraguli do Sul. 11 de julho de 1972 tista, ,Edisou Marquea, Ed,ar Kr,neger, Edvino Foz.
- Alzira Zeh. Edital n. 7.886 d. 27/7/72 O Escrivão. Amadeu Mahfud zi, Blías Ml'ldolá, Elisilirio Macedo, Emidio Bueei,OrlaDdo Naizer e Eno Volkmann, Ernesto Wintrich. Euolides Gorg,Fazem anos amanhã .

Areinda Köhler Ela. braaileira, solteira. Edital n. 7.893 de 8/S/72 GioYanella. Euz&bio Prestini, Evaldo D,iemon Ellri
._ A

_
Sra. Gerda. ea- Ele. brasileiro. lolteiro, do lar. n!1tural de Luiz Waldevino José co Zapellini, Fidelis Murara. Fraucisco Finta, ,FriO'

pOlado 8r. !14áriG Mllhfud; torneiro. natural dll Ja- AlveB. neate estado. do· .R08a Filho e oisco Wander, Geraldo Hornburg. Geremias Loren'
- a Ira. Edwigea raguá do Sul. domicilia- miciliada fi residente em ,Albertina Negherbon cetti. Gerusio OarHui. Gjlmar Hornburg, Hari·Mael·Heinzle. 'tio e residente à rua Rei Nereu Ramol. neste dil!l' ler, Haroldo Bier, Heins Drews. Heinz Horongolo,Ele. brasileiro. sobeiro. bDia II noldo Rau. nelta cidade. trito. filha de Luiz Zap- Helmuth Briese, Hilário Belarmino, Hildl rando

filho de Juvenal Naizer pellini e de Liberata Zap- natural de SAo Fran· Wendorff, Inlicio Winkler, Ingo Belarmino. hanildo
• de Clara Pinter Naizer, pelliDi. cisco do Sul, Deite esta· Erdmann. hanir Lombardi, Ivo AldroYandi, Ivo
Ela, brasileira, Bolteira, do, domiciliado e residen. Krueger, Ivo Zonnenberg, Irineu Avelino Fagundel,

do lar, natural de Jar.· Edital 'no 7.891 de 7/8/72 te à Vila Lenzi. neste Izario Feltrin. João Gonzaga dOI Santos, João PI'
'1 R distrito. filha dd Walde· .

guá do Sul. domiciliada fi Arl do aduenz e reira Abreu Batista, João Airton Trentini. Joaquim
reaideute à rua Reinoldo Elfride Porath vino José Rosa e de Mar· Acari Oucol Jorge Rainiak. Jorge Dalsoquio, J08é
Ràu, nesta cidade, liIha 1 b '1' l'

cHia do Nascimento Ro· CArlos Olrveira. Làuro Manske. Luiz Dal-ri, Luiz
de Joaé Ko"hler 8 de Anna

E eá• ral!ll euo, so telRro, sa. Hilirio Sti.n"'hen. Max Koehler, Nilson Franz, Odairoper rio. natural de io Ela, brasileira; solteira, OI

Dutra Ko"hler. C o eat dI' t I'to do Alyes ROBR. Olimpio Schmitt, Orlando Schmitt. Osnierr • n e 8 r ,
-

do lar, natural de Rodeio,.

'li d 'd' Mokwa. ÖB9aldo - Blanck, Otorino FeJippi. PedromICI a o e r-"sl en.e em ns'ste estado', domiciliada .

R· C t d' t 't Schmidl, RauliDo Zick. Reinoldo 'Jacobi, Re10 erro, nes e IS rIO, e residente 11m Jaraguáfilho de Albano Raduenz Esquerdo. neste distrito.
no Hornburg, Ricard'o Rnx, Rolf Gorisch, Rudialdo

d C 'li L b' R rle Souza. Salézio Lorencetti, Se'b8stião Schneider,e e eCI a au e a- filha de Mario NegheriJond Sido Berner, Silvino Rietter.' Sietrid VllIel,. Valdir'

uenz.
e de Maria Negherbon., . hEle, brasileiro,lolteiro. Ela;'brssileira. solteira, Bortolotti, Valdir Wiu oeft. Waldemar ..Baumann.

industriario, natural de do lar, natural de Rio E para que chegue ao co-- J.S M. - Jaragllã .do Sul. Julho de 1972
'

Jarag.uá do Sul, domic, Cerro,' nes'te distrito, do- Dhecimento de todos mandei Osório Klein, Secretário
e realdente à rua Mare- 'ml'c'I'I'I'ada e resl'dente em

passar o presente' edital que
h I D d t id BerA publicado pela Imprensae a

.

eo oro, �es � c a- Rio Cerrq. neste distrito. e em 'cartório oade será ...-----------------------------_. -.
de. fllho de Hllario Ba- filha dt! Alfredo' Porath afixádo durante 15 dia•• Se
ratto e de Ingeruth Mahn· e de Hertha Rsssweiler algaém souber de algum im- Rep,resen t'aç a-,o'ke. c' n th

• pedimento acuse·o para os

EI b '1' It'
�ora. fins legatBa. ra81 eIra, BO eIn. - AUREA MÜLLER GRUBBA EI t 'd t aURITIBAprofessora, natural de Edital n. 7.892 de 7/8/72 Oficial,

\ .emen O resl en e em ,

São Bento �o. �ul, l)est8 '

Walter Pintar e registrado no aORE do PR. deseja re-

e.stadot domlclhada e re. :Olinda Terezinha Prim presentar firmas' desta cidade naquela
IIldente à rua Marechal' ". "'Correio do Povo" aAPITAL à base, de comissões. FaTor
Deodoro nesta cidade

'

Ele. brasileiro. solteiro, dirigir-s,e 'ao Sr. A: J. da Silva.filha de "Raul Vicente � operário. natural de Jà I, um Jornal

�Emilia Krainski Vicente. raguá do Sul. domiciliado a Serviço do Povo 1_ Oaixa .�o8tai. 1398 '

'

__ A Sra. Iracema Pe·
'

,e residente à rua Gui ----------------- • CUR:::TIBA _ PARANÁ
ters, em Curitiba; Edital n. 7,890 de 7/8/72 l�erme .

Haering, nesta
F

'
' CIdade fllho de Conrado- a sra. lávio Lenzi; Marcelino Melchior.Ui e' Pinter e de Irma Haering Consórcio Nacional- MeUes, filho do sr. Nil\ta ZapelliDi p' t o-...;,-------o-------�-.Helmuth' Beyer, em Uni

Ele, b·raSil.iro, I!lolteiro. IÊl:r, 'brasileira, solteir8. ' Ford Willys ,,--------:-- --------.'--'IAo da Vitória;
II'O natural de CorupA. neste do lar, natural de Jara- Vend'e·se 1 consórcio

Gttido
. sK::�i.OIe:g�i: estado. lavrador, domici· guá do Sul, domiciliada do fundo nacional Ford

,',1 Escrl"to'r'1"0 . Jur'ldl"co Cont'ajbl"1 A"Cerro II; )jado tl residente em Ri- e residente à rua Gui Willys. fl:lcilita·se paga-
_ o sr. Wendelin Joa. béirão Grande do Norte. lherme Haering, nesta mento.

II IIneste distrito, filho' de 'cidade. filha de Norberto
'

Tratai' na firma Mortltti .

quim Sehmidt, em Jara
MansÍleto, 'Melchioretti e' ,Francisco Prim e de Ma Jordan & Cis.,' em. Jara II·

. Max Roberto Bornholdt 'rI,guazinbo;
:_ a sra. Klfrida Hof, Palmira Melchioretti. ria Ferrazza Prim. guá do �ul - SC. II
fmsnn. em Rio da Luz; x=nn , , ' �.i= : II.'..• \ .. I , : , 1 ' II Luiz Henrique, dà Silveira II
- o ,sr. Osnildo Bar·g' . g II II

:.e;
O••"m'''m. ,i Olhos, Ouvidos, Nariz . e Garganta t II

' AD V o GADOS ,
JoÃo gZ.��e:chro:l:�:: �DM· C' f � IllllJl))@ lIM�MllN.GO§ VAIRGA8

::�:�:�;;�::::::_ �. r., Oac Ir an er t 11'1, Cóntado.rlPIf � Regislro de Firmas

D� :8Sra. Glaci Ribei.II
••
:

Consultas no Hospital "São José" ':1'1,,' �::��:r.iLi::ais :c� Re��a
r.o Reinke, em Massararl { . J D f F" INPSdu�a;Mari. Catarina, fio' fl todas terças e quinta's-feiras pela � ,",

e esas IscaiS

FGTS
lha de Gustavo Alpen· nHtaedt·· g II

=�!��tJ.::!::s?i:� � manhã das 7,30 às 12 horas ,II Av. MaI. Deodoro, 210

Bertoli. em Caçador. • " , •••••••,= .., , " , , , "= , It o=========o========_..=V

Emprêsa Jornalistica
"Correio do Povo" Uda.

·1972·
Diretor

Eugênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
Anual . . . .' Cr$ 15.00
Semestre '''' . Cri 8,00
Avulso ', , . . Cr$ 0;30
Número atrasado Cr" 0,50
, �

,

Edital de Leilão Ministério do EXército
UI EXÉRCITO

ENDEReÇO:
Caixa POltli, 19

Avenida Mal. Deodere, 210
Jaraguá do Sul - S. Catariua

Leopoldo Seidel
- CORUP! -

Aniversários
Fazem anos hoje

- O Sr. EstefaBoMeier,
Bltrda Itapoeú;
- Waltraud HermaDn.

em Corupá.

Dia 15.

- A Sra. Aasumpta
Zapella .), PavaDello, ,na
Ilha da l'igueira; Edital n. 7.889 .de '2/8/72
- II. sra. Maria, espo· Flarea Bat:atto e

sa do Ir. Alfredo Vaael; Rosely Maria Vic�nte
- o sr. Geraldo Meier,

em Jaraguá 84;
-

. o ar. Tarofsio de
Oliveira Motta;

.

- o sr. Joio Lauro
Joenck;

.

.

- o sr, ErTino ,Lemke,
em Rio da Luz Vitória;

- a lira. Elena ,Borges,
em Corupá;
- a sra. Maria. eapo

s'a do sr. Pedro Zapella,
em Ilha da Figueira;

Maria Luy.
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Prefeitura
LEI n. 354

Abre crédito suplementar.
Hans Gerherd Meyer, Prefeilo Municipal de Ja

raguá do Sul, ESlado: de SclliJta Catarina, no U50 de
suas atribuições.

Faço seber a rodos os hebítanres deste Municl
pio que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono
II seguinte lel: .

Art. 1.0) - Fica suplementade na Irnportâncle
de Cr$ 100.000.00 (cem mil cruzelros), a doreçäe
4.1.3.0-27fI72, dé orçamento v_igente.

Art. 2.°) - Para atender a suplementação cons

ránte do ert 1.", fica reduzida na mesma importância
II dotação 43.10-39/170, dó 'mesmo orçamento.

Ar!. 3.·) - Esta lel entreré em vigor . na delta
de sua publicação, revogadas as disposições em con

trário.
Palácio da Prefeitura Munlclpal de Jaraguá do

Sul, 31 de julho de 1972.
Hans Gerherd Meyer, Prefeito Municipal

A presente lei foi publicada nesre Diretoria de
Expediente, Educação de Assistência Social, aos 31
dies do mea d� julho de 1972

.

João Merhles Verblnenn, Diretor

LEI n. 355
Abre erédlto suplementar.

Hans Gerherd Meyer, Prefeilo Municipal de Ie-
•

raguá do Sul, Estado de Santa Cersrtne, no uso de
suas atribuições.

Faço saber a todos os habitantes deste Munlcí
pio que a Câmara Municipal aprovou e eu senclone
II seguinte lei:

Art, 1.0) - Ficam suplementedas na ímportêncte
de Cr$ 153.150.00 (cerno e cinquenta e tres mil, cen
to e crnquenra cruzelros), as segutatee dotações do
orçamento vigente:

3.1.40-12iI9
3120-06/98
3150-14/105
3.1.1.1-03/'28
4.1.1.1-2li/151
3.2 2 �:�17/208

liOOO,OO
1000.00

23000,00
2500,00

100000,00
...

'

21650,00.
.

lM.!liO,OO
Art. 2.') - Pdra atender a suplementação cons·

tllDte do ar!. }.O, ficam reduzidas no'mesmo orçamen
to as seguintes dotllções:

4 1.1 0-25/82 Cr$ 20.000,00
41.4.0 -29/83

" 15.000tOO
4.2.1.0-32/85 lO 000,00
4J!,l.0-33/93 10.000.00
4.1.2 0-25/152 .50.000,00
4.1.3.0-27fIDD It 15000,00
4.2.1.0-33/155 10000,00
3.1.1.1-02/11 8.000.00
3.1.4.0..,.. 1 �1207 6.650,00
3.1.1.1-02/199 8.MO,00

CrS I ã3.150,OO
Art. 3') - Esta lei entrará em vigor na data

de sua publicação, revogadas as disposições em con·

�� '.

Palácio' da Prefeitura Municipd! de Jinaguá do

Sul, 31 de julho dt 1972. ,

Hans Gerhard Mayer, Prefeilo Municipal
A presente lei foi publicada nesld Diretoria de

Expediente, Educação e A6I!islência Social, aos 151
dil8 do mês de julho de 1972. .

João MaIhilIs Verbinenn, Diretor

Cr$
"

"

LEI n. 356
Autoriza ii alienação de bens móveis

pertencentes as Munic1pio.
.

Hans Gerhard Mayer, Prefeilo Municipal de Ja
raguc!i do Sul, Estado de SônIa Clltélrina, no uso de
auas IItribuições. ,

.

Faço saber ii todos os hõbitanres deste Mu�icf
pio que a Câmara. Municipal aprovou e eu sanctono
• _ewuinte lei:

Art. 1,°) - Fica o Chefe· do Executivo Munici·
pai lutorizado a proceder a alienação dos seguintes
bens móveis mediante licitação:. .

D) - Uma Motoniveladora Allischalmers Mode
lo O-Diesel;

b) - Uma Motoniveladora Allischalmers Mode·
lo B·0.2 Diesel.

Art. 2.0) - Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas ali disposições em

COn1rario.
Palácio d. Prefeitura Municipal de Jaraguá do

Sul, 151 de julho de 1972.
Hans Gerhard Mflyer, Prefeilo Municipal

A. presenle lei foi publicada nesta Diretoria de

Expediente, Educação e AssistêilCill Social, aos 31
dillS do mês de julho ue 1972.

.
.

João Malhias VerbIDenn,
.

Diretor

LEI n 351
Autoriza o Chefe do Executivo Municipal II

receber por doação áru de terra sita nesta

cidade.
.

Autoriza a aquisição de érees de rerre e sua

doação ao SENAI 'e dá outras providências.
Hans Gerherd Mdyer. Prefeilo Municipal de Ja

raguá do Sul, Estado "de Santa Catarina, no uso e

exercício de suas etrtbutções.
Faço saber a Iodos os hebuenree deste Municí

pio que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono
a seguíme leí:

Art, 1.°) .; Fica o Poder Executivo autorizado
a adquirir as segutnres áreas de terra, neste Municfpio,
destinadas à construção de um Centro de Treinamento
Polivalenle:

1 - 5450,97 m2, de propriedade do sr. Ingo
Wa.:ktrhagen, com as seguíntes confronteções: ao

Norte, Sã,OO menos com terres de �o(f Ballock &
Oa. Ltda. e Teo Wackerhagen; ao Sul, 83,50 melros

com a rua n.· 120, projetada; a.o OesIe, 64,90 metros
com temls de José Wdson Chiodini e a Leste, 64,50
metros, com terras de Kohlba.ch Socie"dade AnOnima
e �udoUo Wackerhagen, ao preço de vinte mil cru-

zeiros (20000.00)
.

.. .

2'· -
.

973.50 melros quadrados do Sr. José Wilson
Chiodini, com as seguinles confrontações: ao Norte,
15 metros cem terras de Rolf Ballock & Cia. Ltda.;
ao Sul, 15 metros com a rua n. 120" projetada; ii

Oeste, 64,90 metros com lerrilS de Rolf Ballock &
Cla. LIda., Rudolfo Wilckerhafen e do vendedor; a

Leste. 64,90 melros, com terras de Ingo Wackrrhagen, O Chefe do Executivo Municipal reserva se o

ao preço de Cr$ 4500,00 (Qualro mil e quinhentos 'direito de anular total ou parcialmenle II presente to·

cruzeiros). mada de preços, acaso a meama não venha aos in-
Arl. 2·) - Ficd o Poder Executivo lJutorizado terilses da Municipalidade.

a doar ao Srrviço Nacional de Aprendizagem Indus_( . . � D
trial _ SENAI _, as áreas de terra a serem adqui. .

QuaIsquer esclareCimentos s�bre o
.

rI!senle

ridas na forma do art. 1. desla lei. Editai d� Tomada �e Preços 'p�derllo ser obtrdos. �a
Art. 15 o) _ O Serviço Nacional de AprendizlJ' Secrelllrta. da Prefettura Muorctpal, em' seu horarIo

gern Induslri .. 1 - SENAI - deverá lomar, dentro de normal de expediente.
1'2 (doze) meses da dala dll doação, as. medidas E para que chegue ao conhecimento dos interes
necessárias à construt:ão do imóvel que abrigará o sados, lavrou.se o presente Edilal, que seriÍ afixado
Centro de Treinllmento Polivalenle, sob pena de re· no. 10cIII de costume desta Prefeitura e publfclldo no

vogação da doação. jornal (lorr,eio do Povo desla cidade.
.

Ar!. 4°) - As despesas decorrentes da presente Jaraguá do Sul, 7 de lIgôsto de 1972
lei, correrão por conta do excesso de arrecadação do Hans Gerhard Mayer•. Prefeilo Municipal
corrente exercício,' ficando o Prefeilo Municipöl aUla·
rizado a abrir o respectivo crédito especial.

Art. 5 .• ) - ESla lei entrará em vig'or na data
de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário
Palácio da Prefeifufll Municipal d.e Jarllguá do

Sul, 3t de julho de 1972 ..

Hans G(lrhard Mayer, Prefeilo Municipal
A presente lei foi publicada nelta Diretoria de

Expedienle, Educação e �ssistencia Soçiill, aos 31
dias do me!> de julho de 1972.

João Mathias Verbinenn, Diretor

DECRETO N. 246 -

Abre crédito suplementar.
O Prp.feilo Municipal de Jaraguá do Sul, Estado

de Sanla Catarina, no uso de suas atribuições e. na

conformidllde do permitido no art. 6. - I, da Lei n.

325, de 1. de novembro' �e 1971, Decretd:
Art. 1.) - Fica aberto por conta do excesso de

arrecadação do corrente exerclcio, o crédito suple·
mentar de Cr$ 118.656,00 (Cento � dezoito mil, seis- :.... ......

E.tado de Santa Catarina
: I

I

M uni é i p aJ de
I Hans Gerherd Meyer, Prefeilo Municipal de Ja
raguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições

Faço saber a todos os hebuemes deste MUDie!
pio que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono
a seguinte lei:

Art. 1.°) - Fica o Chefe do Executivo Munict
pel eutortzedo a receber por doação uma éree de
rerre contendo 470,38 m2, de prepnedade do sr. 'Eu
rico C. R. Behling e sua mulher, localizada à rua 14
- lorge Czerniewicz, nesta Cidade, necessária à re

tificação da mencionada via pública.
Arl. 2°) _ Esta lei emreré em vigor ne data

de sue pubhceção, revogadas as disposições em con

trário.
.

Palácio da Prefliiilura Municipal de Jarãguá do
Sul, 31 de julho de 1972

Hans Gerherd Meyer, 'Prefeilo Municipal
A presente lei foi publicada nesra Diretoria de

Expediente Educação e, Assistência Social, aos 31
dillS do mês de julho de 197z.

João Mathi�s Verbínenn, Diretor

LEI n, 358

PORTARIA N. 14
O Prefeito Municipal de Jarllguá do Sul, Eltado

de SlInta Catarina, no uso de suas atribuições,
RE.SOLVE:

Conceder licença em prorrogação:
•

De acordo com os artigos 12li, 135 e § 1. do
art. 128, da Lei II. 4 42li, de 16-02-1970, ..dolada por
estil MuniCipalidade:

A Odete Barallo Salai, ocupilnte do cargo de
Professora Padrão uP_3" do Quadro Único do Muni.

cípio, de noventa (90) dias, a contar da pr�sente data

ComunIque se, Registre se e Publique-se
laraguá do Sul, 2 de agosto de 1972

Hans Gerhard Mayer, Prefeilo Municipal

J a ra g u á do Sul
cenros e cinquenta e seis cruzelros), para reforço das
seguintes dotações do orçamento vigente:

Õ I 30_1)/18 Cr$ 2000.00
3130-11/62 .. 10.000.00
4 I 11 0-�8/66 1000,00
3111-05/130 156,00
3130-11/119 1.000,00
3111-03/158 4500,00
3130-11/165 MOOO,OO
3130-11/185 50000.00

e-s 118.6li6.00
Arl. 2.) - Este decreto entrará em vigor na

data de sua publicação, revogades as disposições em

contrário.
"

.

DaliÍcio da Prefeitura Municipal de Jaragua do
Sul, 151 de julho de 1972.

Hens Gerherd Mayer, Prefeito MuniciJl'al
O presente decreto foi publicado nesta Diretoria

de Expediente, Educação e Asstetencta Social, aoa
31 dias do mes de julho de 197�.

João Mathias Verbinenn, Diretor

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N. 02/72
Hans Gerherd Meyer, ::>refeito Municipal de Ia

raguá do Sul, Estado de ôenre-Ceterrne, de contor
midade com o estabelecido na Lei Estadual n.O 4.421,
de 21 dejenelro de 1970, combinado com o Decreto,
Lei n.· 200, torna público a quem ínteresser possa,
que se acha eherto pelo prazo de lli [quinze) díes,
a contar da presente data, Edital de Tomada' de Pre·
ços para a venda de duas (2) Motoniveladoras usedes
coaforme cereciensüces ebeíxo, -,

1) Uma Motoniveladora Allischalmers Modelo
O-Diesel.

2) Uma Motoniveladora Allischalmers Modelo
0-0.2 Diesel.

As propostas deverão ser apresentadas em Ires
vial e em envelopes lacrados, sendo o primeiro o 'da
preposta propriamente dita, conlendo preço para pa
gamento à vista e o segundo envelope deverá conter
a ·documentação exigida pela Lei Estaduill n.· 4421,
de 21 de janeiro de 1970, combinildo com o Decreto
Lei n.O 200.

'

As propostas serBo recebidas 'pela Secretaria
desta Prefeilura, aré às 11,30 horas do dia 21 de
agosto do ano em curso e posteriormenle julgadas
por uma comissão designada pelo Prefeito Municipal,
sendo facultada i(l presença dos interesslldos.

Via Jl}untra Será Jj))ota�at
�e Aillltll=Ofunsc2umtes
Em 12/7, foram assinados contralos "ara a conl

trução de defensas e dispositiVOS anti-ofuscantes 110

longo de 60 km da Via Durra, colocados no can,eiro
central. Com isso,' os velculol estllrão protegidos,
não podendo ultrapassar de uma faixa para outra, e

os motoris as não serão mais pertubados com os fa
róis dos carros que trafegarem em sentido contrário.

Os contratos de fornecimento e instalação .dos
Materiais das defensas foram firmados com quatro
firmIIs especializadas ganhadoras da concorrência pú.
blica e abrang-em um total de Cr$ 10000.000,00. A
colocação dlls telas anti ofuscantes obedecerá ii um

plano que abrllngerá toda a rodovia,. sendo coloci!ldos
inicialmente nos Irechos de necessidade prioritárii!l.

Pinturas Jaraguá Ltda.
(Antiga Oficina Kohn)

Pinturas de Letras. PaiDéis.
Faixas e Placas

Mudou lIe para a

Rua Jorge Czerniewicz, 497
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RECEITA FEDERAL:

Notificação do IR-12 nos próximos dias
Não Violencia Carta de Tubarão

Luiz Goulart Os profissionais da imprensa, reunidos na ci
dade de Tubarão, no 2.° Encontro dos JornalistaÍl
de S. Catarina, formulam os seguintes prtneíptoa e

recomendações à classe:
1 - Para alcançar os reais objetivos da co

municação, a imprensa deve ser norteada por idéia.
de liberdade, honestidade e justiça;

.

2 - O relacionamento dos homens de comu

nieaeão com os poderes públioos e privanos, deve
ser mantido em termos da mais alia valoração da
classe, cuja posição cumpre, sempre, ser rssguar
dada e prestigiada pelos órgãos de representação
profiasioual;

3 - O aperfeiçoamento profissional dos ho
mens de comunicação de Santa Oatartna, de acor

do com o esforço que já vem sendo desenvolvido,
é de se constituir em objetivõs permanentes de
toda. classe, Blravé� de seus órgãos rl'pressnlati,ol;

4 - buscando preserver li integração entre a

eomumdads e os profissionais da comunicação, 8

ampliai Ia, devl'rão ser adotadas medidas imediatas,
viBRndo a melhor organização e dinamização dOI
Ó' gãos 'representativos da classe, tenso o· desen.ol
vímeuto harmônico como meta comum.

Tubarão, 30 de julho de 1972
141'.· da Imprensa Oatar ínense
150.· da Indepeno êncta do Brasil.

Logo após lida a Carta, o Prefeito de Tubarão,
sr. Dylnei Chaves, ofsraceu um almoço em nome

ria corauutdade tubaronense cerno despedidas 1108

p"rticip'ntes do 11.° Encontro d08 Jorn allstae de
Santa Oatarína.

A maior força de um indivíduo esré na paz
As aotífteeções do IMPÖSTO DE RENDA- Interior. E nenhuma erítude traz maior beneficio à

Exercfcio de 1972 esrarâo à disposição dos conrrí crlatura humana: a não víolencla.
buinres nos próximos díes, visto que o Serviço de A paz interior gerll a näo-víolêncte. Toda vida
Proceseamenro de Dados já iniciou, em Curitiba, II transformada em arene de atos agressivos acaba
ernrege das nonnceções aos eerebelecrmentos banca derrotando o próprio agressor.
rios autorizados. A idéia de revide e vtngençe não cabe no co

A informação foi prestada pela Assessorill de ração das almas superlores, Cada vingança cria
Relações Públicas da Delegacia da Recella Federal nova vtngançe ... eré que a tragédia cante sua vitória.
de [cinville, esclarecendo que com a criação da siso Quem conhece a doutrina da paz interior posst
temática da "vinculação bancária", os bancos cnce biltre-se a uma vida mais longa .1: mail! feliz Quem
mtnherão 110 contrthutnre, em seu domicilio, um eviso desconhece a valor da não-víolencíe, chama de co
informando que sua nonftcação já se enconrra

ê

dls- vardia não responder com a agressão a quem ofende.
posição ne agencia bancária, na que) o mesmo se No entanto acho que é covardia, que afeta nossa
vinculou pela entrega da "declaração de rendimentos'" consciencia, nos transformarmos em animais trrecto-

O pegernento do tributo, incluindo a partir deste nets.
ano, II tmporrencía destínede à aplicação no' Fundo- O homem ou mulher que fere ou melrrera um
Decreto Lei 157, deverá ser efetuado em até 7 preso ser humano precrsa de Amor. Todo. ofensor é um

reções mensais de DO 'mínimo Cr$ 50,00, desde que recalcado. E a maneira de ensinarmos 1I0S que agem
o valor do imposto seja igualou superior a Cr$ como emmeis está em darmos o exemplo do gesto
100,00, sendo que o prazo máximo de vencimento humano: não violencia
daa quotas estiÍ previsto pere 28 de fevereiro de 1973. O progresso moral e mesmo material da crterura

Acrescentou a DRF de lotnvtlle que os contrí cresce na medlde em que ela vigia seus pensamentos,
bulnres que deltberedemente não retirarem as notifi- pelavres e atitudes.
cações que lhes são destinadas e, em consequencta, A doutrtaa da pez interior é de grande elude a

não cumprirem a obrigação de pagar o rrtburo no quem estuda e a quem rrebelhe. O pecrlrcedor em

prazo neles fixado, estario sujeitos ao seu recolhi seu mundo Interno dificilmenle da valor à provocação.
mento com as' sanções legais. Se sen re, porém, que seus pensarnenros estão trazendo

Quanto dOS certificados de compra de ações imagens perigosas de violencte ou revide, afasta se

(Decreto-Ler 157) a Delegacia da Receita Federal ín do convívio com oe provocadores. Quando não con
formou que os próprios beneficiários terão de apre seguimos dominar nossos pensemenroe, rerernenre
sentar às Instuuíções financeiras edmtntsrredores do dominamos nossas palavras. E das palavras agressi
"fundo fiscal" num prazo de validade de 60 dtas, ves passemos aos aios vtolenros rapidamente ...
podendo ser revalidados pelos chefes dos órgãos Todas as obras conetrurdes sobre os destroçcs
executivos do domIcilio do beneficiário, em casos desabam por si mesmas.
jusnücedoe. , Jamais conheci um ser violento que fosse feliz.

Afinal, o órgão·· tazendärío esclareceu que IIS A felicidade foge da víolencre e se esconde, lurntnosa,
notificações com restituição do Imposto de Renda no coração pacificado
deverão estar à disposição dos conrrtbulnjee lnteres-, A eíntese do caminho da não víolencta, nascen
eedos durante este meso do na paz inlerior, mostra que do pensamento de

Amor brotam pelevres e atírudes de luz; do pense
mento de ódio brotam palavras e emudes de Ireva.

A ·Iuz gera vida e ii treva conduz à molrte. Com
a não-violencie comemos nosso pão; com a vlolencie
queimamos os trigai •.

Nacional

Imagem do Brasil
-

no

Exterior sem Distorções:
jessé Freire

ADVOGADO DOS fôros de

São Paulo - Guanabara - Estado do Rio de Edl·lal de PraçaJaneiro - Brasma.
.

.

. O parJ'amenlar lIreniSla, que acaba de· regr�ssllrProcessamentos perante quaisquer Mi.: O Doutor Olavo Weschtlnfelder, Juiz de Di do l'xlerior, relalou para seus pares os resultados de
nistérios, Autarquias e Repartições Públicas

reho da Comarca de Guaramirim em Exercício' reuniões efetuadas na Itália, Inglllterrll. França e Por
em geral. nesta Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa 10gal, com a presença de empresários brasileiros.
Escritório Central: Catarins, na forma ds Itli, etc ...
Avenida Franklin Roosevelt, 23 _ Grupo 303 FAZ SABER a todos os qUI! o presente edital

(Fone: 52-1894) de praça, com o prazo de dez (lU) diss, virem ou

dele conhecimento ti'ferem e interessar pos!la, que
i Z C - 39 serio arrematado!!! por quem mais der e maior

Rio de Janeiro ,

� lance oferecer, em frente às portas do Forum,
Es$ado da GUANABARA RO dia 18 de agusto p. vindouro, às 10,30 horas, os
��"'-"'(!) bens peJ;lhorad08 à Dante Schiochet, nos autos da

Ação Oominatória proposta pela Prefeitura Muni·

Corpo de Bombeiros Voluntários cipal de Jaraguá do Sul, abaixo descritos:

d J gua' do S I 8) - Uma Radiola, marca Tech-M8ster, com
- e ara u móvel de cor marrom, com 1 mtltro de alture, por

Edital de Convocação 1 metro de largura, avaliado ero Or$ 500,00
b) -:- UmlJ Caixa Registradora, elétrica, marcaO Presidenle do Conselho Administralivo do National, cor bege, avaliada em Or$ 850,00.

Corpo de Bombeiros Volunlários de Jaraguá do Sul, c) _ Um Liquidificallor, marca Turmir, cor
no uso de suas alribuições e na forma do parágra branca. de aço inox, avaliado em Cr$ 80,00. Tot!>l
fo único do arl. 20 dos estatutos sociais, CONVOCA CrS '1430,00.Iodos os membros do Cónselho Adminislrativo e

Deliberalivo, e os senhores induslriais, comerciantes Os referidos bens serllo arrematados por quem
e o públiCO em geral, para a reunião a realizar-se mais der e maior lance oferecer acima do preço
[lO dia 23 de Agosro de 1972, na sede social �a Corpo- da avaliação, podtlndo serem examinados, por

ração, silo na rua PreSidente Epilácio Pessoa, sem quem interesse tiver, no local em que se acham

número, nesta cidade de Jaraguá do Sul (SC). com depositados, em mäos e poder do próprio execu

inicio às 20,00 horös em primeira convocação e às tado. E, para que c.he·gue ao conhecimento de to

20,30 horas em -segunda e úlrima convocação, com dos interessados, foi expedido o presente edital.
a seguinte ordem do dia: que será afixado n.o local de costume e publ!cado

na imprensa local. Dado e passado nesta CIdade
a) Exame, verificação e aprovação ou não do de Jaraguá do Sul, aos onze dias do mes d� julhl)

balanço geral anual referente ·ao perlodo de agoslo !lo ano de mil novecentos e setenta e dOIS. Eu, AII"anra Renovadorade 1971 a agosto de 1972; (as) Amadeu Mahfud,. escrição, o subscrevi. V '.

b) EleIção do novo Conselho Administrativo. (lsS) Olavo Weschenfelder
, Igeslão 72/73; . Juiz de Direito, em exerc. Diretório Municipal de Jaragua do Su

c) Eleição do Conselho FisCdl - gestão 72/73; A presente cópia confere com o original; dou f6.
. -

d C
-

M
.. 1d) Assunlos gerais de inleresse da Corporação. Jaraguà do Sul, 11 de jUI!:1O de 1972 Edital de Convocaçao e onvenç�o uruclpa

Jaraguá do Sul (SC), 20 de julho de 1972. O Elicrivão, Amadeu Mapfud O Presidente da Comis8ão Executiva do Dlre'

João Balisla Prim tório Municipal da ALIANQA RENOVADORA 'Nk

Presidente do Conselho Administrativo.
' CIO�AL - AREN A - CIo Município de JaragUA
do ::5ul, do Est"do de' Santa Catarin., na forma da

Membros do Conselho .Dehberalivo - Gestão DR. FRIEDEL SCHACHT Legislação eleitoral ,�igpnte, convoca os senhores
1971/73, nominalmente convocddos: Ulemb os do Diretório Municipal, Vereadores, De"

a) Represenlantes dos sócios ativos: Adalberto putadolf e Senadores do Partido com domicílio
Berloli, Herminio Lucciolli, Jorge Kuniberto Bihr, Jo- ADVOGADO e AUDITOR Eleitoral no Município e os delegados à Conven-
sé Carlos Neves, Leonardo Zapella, Marino .soares, Civil, Comercial, Criminal, Adminis· ção Regional, para a OONVENQÃO MUNICIPAL,
Mário Zanivari, Oswaldo Arl, Renalo Ewald, Walde· tràtivo e trabalho: 8 realizar·se no dia 20 de agõ.to do corrente 8nO

mIro Gorge5, Ari. Vleiro, Carlos Borchers, Adalberto Com diversos cursos de especializa· de 1972, nll Sala do Forum (Câmara Municip?1). !li
Fugel, Irio Eng�lm(lDn e Wilson Silva. ção em CURITIBA e fah o ALEMÃO, 9 horas, np�ta ci"ade. pare 88 tleliberaçõ·s da óe-

b) Represenlantes
.

dos sócios-contribuintes: Atende cobrlinças para Blumeo8u, e guint!', ORDEM DO DIA:

Álvaro Neves, Aroldo Schulz, 'Eduardo Francisco cidades circunvizinhas.
Escolha de c,ndidatos dO Partido a Pr�fc·i(o,

Escritório: Avenida Mal: Deodoro, 406 . I

Wilhelm, EL!gênlo José da Silva, José Ferreira Cruz, Vice Prd"ito e Vereadorp�' à Câmara Municlp'l ..
Nelson Leopoldo Dnessen, Dr. Orlando Bernardino (ao lado da Farmácia Avenida)

para 8S el içõee do dia 15 de novembro de 1972
H Residência: Avenida "Mal. Deodoro, 903

II
da :Silva, Osmar BarteI, Ralf Marquördl, Rudolfo u-

J"raguai do Sul, (SO) 9 de agõsto de 1972.
fenu�ssler, Vlclor Bauer, Gerald'o Werninghaus, Er- - 1.. andar - apt o 203
wlno Gramkow, Wolfgilng Weege e Afonso Franz JARAGUA DO SUL - Santa Catarina Eggon João da Sil911

. Presidente da Comissão Executivan"r. b=================����_���-==_

BRASILlA - "Lllrrepease a fase da propegen
da negative, vociferada na imprensa no exterior sob
inspiração de forças conrrértes 110 .nosso regtme, o

que se verifica hoje, de maneira tengível, é a mudlln
ça da imagem do Brasil, focalizada sem as distorções
propositadas que emergiam do noticiário dirigido",
IIfirmou no Senado o Senador Jessé Freire (ARENA
RN).

Posição de Destaque
Informou o Senador Jessé Freire que os encon·

Iros realizados naqueles qualro pal.ses europeus foram
da maior importancia para o Brasil, represl'ntllDdo -

segundo ele - o "unânime reconhecimento, por pllrte
dos lideres empresariais do mundo, das condições
atuais de estabilidade político social e Ó eXlraordiná·
rio desenvolvimento alcllnçado p�la nossa nação nos

Governos da Revolução",
E asseV2rou, a seguir:
- É lisongeiro e confortador, para os brasilei·

ros que hoje vão ao eXlerior, sentir como o Brasil
emergiu da sua condição de pais quase desconhecido,
para colocar se com dignidade na posição de desla·
que que atualmente ocupa, cercado de respei,lo e da

admiração do<! demais, A

Destllcou por fim, o Senador arenista o pi:lpel
da Confederação Nacional do Comércio, "no <1uinhão
que lhe cabe nessa transformação Cle mentalidade,
num trabalho desinterj'sl!ado de colaboração com o

in'eresse do PaIs".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O Doutor Olavo Weschenfelder, Juiz de Dl
reito da Comarca de Guaramirim, em Exerclcio
na Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Saota
Catarina, na forma da leí etc ,

"

FAZ SABER a todolos que presente edital
de praça, com o prazo de dez (10) dias virem ou
dele coohecimento tiverem e ínteressar pOSSB, que

dJ Die Kannen u. 'Milcheim'er muessen '(lahr será arrematado por quem mais der e maior lsu

sauber gewaschen werden u. duerfen niemals mit ce oferecer, em frente às portas do Forum, no

Pretendendo li produção d" um leite em boas Milcbresten oder irgend weichem Schmutz verblei- dia 29 de agôsto próximo vindouro, às 14.30 horas,
condições de higiene e livre de adição de ÁGUA ben. . o veiculo penhorado a ARLINDO MAFEZZOLLI.
e sem mistura de qualquer outra coisa. o MINIS e) �s muss streng darauf geachtet werden, na ação executiva proposta por Renato Piazera

TÉRIO DA AGRICULTURA. através do D.I.P.O.A. dass .keln Waller oder Regen. Staub, Fliegen oder abaixo descrito:
"

•

e pelos fiscais do mesmo, estacionados em Jaraguá sonstiger Unrat in die Milch kommt.
. a) UM TRATOR, marca OLIVER. côr amare

do Sul, fará uma rigorosa fiscalização no leite f) Am Strassenrand mU8S eio kleinel Dach lo, ano. de fabricaçio 1955; com estetraa, equipado
fornecido a todas aI firmas. Por tsso alertamos oder eioe Kiste auf Pfaehlen aufgebaut .werden com cilindre hidraulico, capacidade para 7 tons

aos' senhores produtores para OI seguintes pontos: um die 'Milchkannen gegen die Sonne zu .schuetzen: ladas em bom estado de éonservação, avaliado

1· C d d hdI' . .
em Cr$ 28.00000 (vinte ti oito mil cruzsiros).

• omo eve ser or en a o o eite 3 - Fískalísatíea Allsim 86rá e referido bem arrematado por

a) Ordenhar em estábulos limpos. , a) In baldigen Tagen werden die FEDERAL. quem mais d�r e maior lance oferecer scíjne do

b) Usar baldes limpos e levados 'em água FISKAELE bei allen Firmem u. Molkereien die p�eço da avabaçã? E para que chegue ,!-O eonhe

fervente. Milch. Fískalísatíon beginnen u. deshalb werden
cimento .de todos IDtere�aados. fOi expedido o pre

. cl N�o aproveitar OI primeiros [ätos de leite, hiermit alle Produzenten darauf aufmerksam ge-
sente �dltal que. será afixado no local de costume

pois sao Impuros. , macht, dass die' obenerwaehnten Bestimmungen
e pubb�ado na Imprensa local. Dado e p�lIsado

d) Antes da ordenha lavar bem o úbere e aa genau befolgt werden muesseo.,
nesta cI�ade de Jaraguá d? Sul aos doze dias do

tetas da vaca, usando água mórna de um balde . b) Der Produzent ist also hiermit in Kenntnis
mês .de Julho do ano de mil no_vecentos e setent!l

em separado.
'

gesetzt. dass, falls .er bei irgend einer Fàelschung
e dols Eu, (I) ImGdeu M.lhud. �scrlvã.o, .

o subscreví,
e) Logo depois da ordenha coar e resfriar o erwischt wird, sei es Waaser ind der Milch, SODS

(a) Olavo MII.8.c�lenfelder, JUIZ de DJre!t?, e� exerc.

leite, colocando o bule dentro d� um depósito com tige Beimischungen oder Schmutz in der Milch
A presente copia confere COPl. o orígínal; dou fé.

água fria, de modo que a água fique em tôrno do sodass .dieselbe nicht der mindesten Reinheits' Jaraguá do Sul, ]2 d� J�lho de 1972

bule. Vorschrift entspricht, wird er dem Gesetz eutspre
O Escrlvao, Amadeu Mahfud

n Guardar o leite em lugar fresco e ventilado, chend dafuer verlintwortlich gemacht.
cuidando que 08 bules e vasilhames estejam bem

_

tampados.
2

.

- Como vender o leite
a) O leite deve .ser vendido puro; s...m qual-

quer falsificação. .

b) Não juntar o leite do meio-dia ao leite da
noite ou ao da manhã.

'

c) Usar para o leite da manhã e da noite' Havendo decidido, há poucos aROI. figurar S TON Y B R OO K, NOVA YORK
'bules separados.

•

entre &8 uações .motorfzadaa, a: URSS resolveu, Cientistas .ds Universidade de Nova York
,

d) Os bules devem estár bem Iavados e nunca também, r.t;.cu�erar o tempo perdido: Valendo·se em Stony Brook, informaram que segundo
deixar restoe de leite ou oa bules IUjOIL. das experjenoraa acumuladas pelo OCidente; a Rús- testas prelí há f 'd

e) Deve se cuidar para não cair água, ou sía ampliou suas indústrias automobilístíeas e fir
• I1mmares, errugem nas pe ras

chuva, poeira ou môsces e outras impurezas den mou com a Fiat um aeõrdo mediante o qual ergueu e no sol? u�ar. _

.

tro do leite.
. 'Togliattignld, cidade e uma das maioree fábricas Os oíentístaa disseram que encontraram

f) JUDto à estrada deve-se construir pequeno do gênero, dentro do, esquema traçado pelo Pro- ferrugens nas amostras lunares trazidas
telhado ou montar uma caixa sobre palanques, jeto WAS ESle complexo industrial.lançará no pela Apolo-fê e a sonda soviética Luna-ãü
para ,Pfote_ger os hules lIe leite centra p 101. merc_a,!o, !,nu�lme_n.��. c!r�a_de um milhão d,� c,ar· , Bei.oe resultados fo.rem confirmados

3 _ Fiscaliz8-ção
' r08.

CompremeIitando ° Projeto•.uma fa.brica de posteriormente, é possível que as pedras
a) Dentro dos próximos dias OI FISCAIS FE equipamentos de plástico foi implantada em Sysram do ,&010 lunar também contenham água e

DERAIS iniciarão OI exames do leite em todas a; por uma empresa do Grupo Bayer que. empregaDo minerais ferrosos, como na terra.

firmal, motivo pelo qual, pelo presente edital ficam
do espuma de poliuretano como mat�ri� .prif1:la Entretanto, segundo um dos membros

08 produtores advertidos de que as determinll"ões produlI, anualmente, 1 500.000 ass8ntos IDdlvlduals, da equipe o Professor Donald L' d 1
•

.. y 750000 bancos e 750000 painéis alcochoados... '
.

.

m s ey
'8elma devem ser rigorosamente cumprida!l. A fábrica de automóveis Gorki também terá mesmo que eXIsta água nelisßs amostras

b) Fica o produtor avisado que se fôr apa
' . -'

'f' h
.

d
nhado em qualquer fraude, tais como água no leite

DeIte ano, o seu setor de produção de acelsórios I�SO nao slgm Ica que aJa guan es quan

iujeira ou adfção de outras coisas estranhas n� �e pltstico, à base de espuma semi rigida de po· tldades de água na Lua".
'

leite, ou que não esteja dentro das exigências
huretano e espuma �ayflex. .

. c'A ferrugem pode ter sido causada por
mlnl'mas d li á b'l' d d

Não querendo ficar para tráB. os Jabrlcantel! quantl'd d 't
'

d
aCÔrdo co':: a l:i�esa. ser relponsa I Iza o e

dos "Moakwitsch", aparelham'le para �otar 116U3
a �s _m�l o peque�,as.. e v;apor

modelos da 1974 com -asseot08 e aõolchoados de atuando ha bIlhoes de anos , dlsse. 'Tarn

Bek.anntmachung segurança confeccionados com. Blpuma moldada bém pode ter-se formado depois que as
de poliuretano Bayer.,. amostras chegaram· ã Terra" .acrescentou"

·

UIIl zu erreichen, dass eine gute u. vollwer Assim. a tecoologia e "know how" ocident.is
'

lige Milch produziert wird, die frei von Walser transpõem a cortina oe ferro para ajudar o cida·

Zusatz oder sOBlitigen. Mischungen ist. hat das dão lIol'iético a possuir car.ro prõprio.

�_.....
:.

- - -

_.
Ackerbau�Ministerium (Ministério da Agricultura),

- �

.

dorch seine Inspektions-Abteilung fuer Vieh u -------------------- "" 'JL
o

AI §Landwirtschaftliche Produkte u. Ackerbau Materia

V � ,�r�.�.__...U_l...l..................u........e ...........o_�_·�...ªli�n (D.I.P.O.A.) u. deren. in Jaraguá du Sul statio- -e n d e - s e ------

DI8rten Filkaele beschloS8en eine riioroese Fiska- II�
lisation aller Milch durchzufuehreD, die an Firmen Vende-se

-

um automovel. FORD-A,
o�er Molkereien .geliefert wird. DeBhalb werden
die Herren Produzenten auf folgende .Punke lauf- Ano 29 - Tipo Turismo, 4 portas em II

lIIert.am gemacht: perfeito estado de conservação e funcio-
t - Wie gemolken werden soll namento, para maiores detalhes aqui
a) ßII loH r iD sauberen Staelleo gemolken nesta ·reda�ão.

1I'erden.
' "

b) Die Melkeimer muesseD sauber u. mit heis- ...... , ...l Avenida Frank,lin 'Roolel'elt, 23 - Grupo 303
••m WaBser ausgebrueht Bein. II (Folle: 52-189') .'

,

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

c) Die ersten Milchspritzer sollen nicht ver· Z C - 39

"'bertet werdeD, weil fie Unsauberkeiten u. Mikro Dr. Fraacisco Anloai. Pic:cion8 �10 de Janeiro
en enthalten. ..�_S:ta_d.,o..�.,a .G...U�...A�BARA. d) Vor dem Melken soll das Euter und die :M:�.D-':CO - C.lIiI..:H. :1:%

_�� __ ._.,., __�.__

...

!_itzen mit warmen Waliser aus einem Separ,t. (C.P.F.) N.o 0043114379 1 .-.tII�_1"j

Q.mer gut lauber gewaschen werden, Cirurgia e Cliulca de Adulto. e CriaoQal
· e) Gleich nach dem Melken soll die Milch P t 8 Do d S h

Iiid�rchgeseiht u. abgekuehlt werden, indem man
ar o

. "- enQe8 II en oras

DR FRIEDEL SCH C:��t�n��s�!� ��!ll�i���:f df�nK:Dn�e�::ltWa8��: HOSP��!�ê�=:����!�uZ!�!o�,��RUPÁ. .
A HT

11(Dgeben i8t� I �O_'IJ'..A - l!!I.A.l.'Ifll'A C.A.TAB._Il!fA_1 ADVOGADO e AUDitOR
f) Hernach mUS8 die .Milch an einen kuehlen

U, moeglichst windigen Platz aufbewahrt werden Civil, Comercial, Criminal, Admini,s.
11. 101188 beachtet werden, dass die' Kannen 'oder

rn��
trativo e trabalho:

�ilchb.!haelter gut zugedeckelt oder zug�deckt' , .� Com diversos curS08 de especializa· .

IIOd. Dr. Reinoldo Murara 1 ção em CURITIBA e fala o ALEMÃO.

2 .. Wie die Milch verkauft werden soll

I
ci:at:::�i:�::;��:�a:ara Blumenau, e

,II ADVOGA.DO IIa} Es darf nur pure u. S8ubl're Milchverkauft, .'

I Escritório. Avenida Mal: Deodoro,406

Werden, ohne irgendwelche F.aelschUrig, (ao lado da Farmácia Avenida)
b) Die Mittags Milch darf nicht beigefuegt E8critório, ao lado da PreftHtura Residência: Avenida Mal. Deodoro, 903

"'!Irden. �.
.

JAR.A�G....Ua.Á. D..O._S�UL..41_...s-.....cl!e1
- 1.0 andar - apt.- 203 'II· c) Fuer die Abend Milch u, Morgen·Milch se- .. JARAGUA DO SUL - Santa Catarina

Parate Kannen benutzen. ,

. ========================:l!

Atenção Senhores
Produtores

Edital de Praça

de leite
,EDITAL

FERRUGEM
NA LUA

SAo Paulo - Guanabara - Eltado . do 'Rio d.
.laDeiro - BrasOia.

.

Processamentos pera!lte quailquer Mi.
nll�térroa. Autarquial e Repartiçõel Públioall
.em geral.
Escrit6rio Caalrall"

•
I

I

ADVOGADO nOI fOros de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



N.O Z.696 Lages - Um pequeno Aladir Olívío - o GaÚ.
"""' �"' = ,.",. """',.",.,.",.=,.",.,.",. ,.",.,.",.,.",.=� detalhe acurou ainda cho - conhecido puxa

-��
mais a desconfiança do dor de automóveis tenta.

C
·

d p' sargento de plantão da va mais uma vez evadir·
tf'..n tun d)l til 0\ tn° lflI IDl � OrrelO O OVO cadeia de Lages no do- se da prisão, agora au.
\lJ lU' 11 <aL lW lU' \UI � mingo, quando fazia sua xiliado por Joel Ram08

E
ronda pelas celas: a

lim'l
de Oliveira e por 08ni

"nos sportes pesa dos corredores ha- Camargo, um especialista
P

. � tá I I
via sido efetuada pouco em fugir das cadeia8

arrs e um espe cu o
�======= =========" tempo anres e havta arets pois é evadido. da dele'

O espetáculo é de Paris J A I M E no corredor, defronte a gacía de Tubarão. Teodo
O I

.

tá I cela n." 5. Estava denun- em vista a alta periculo.
J IOn s promove o espe cu o

Baependi Joga Amanhã I ciada mats ujne tentativa sidade dos três marginai8
O Li O n s e Paris apresentam: de fuga. A autoridade a polícia de Lages pro�
UM SENSACIONAL' ESPETA'CUL/'O

A diretoria beependlane acertou cornpromlsso policial resolvea conferir cedeu a remoção de
amistoso pera a tarde de. amanhã do Estádio Mex e constatou um buraco Gaúcho para Blumenau
�ilhelm. O edversäno do 9uadr? ezurre de n08�a de cerca de 25 centime • de' Joel e Osni para a
CIdade na oportuntdede sera o lplrange E. C. de RIO tros de diâmetro na pa- Capital.
Negrinho. Tanto a equipe :;Ie Rio Negrinho, como a rede da cela.
equipe do Baependi estêo em fase ce preperenvos
pera as disputas da 2.· Teça dos Munrcfptos que tem
seu início marcado pera breve, e por certo proporcto
neräo um excelente espetáculo Iurebolístico dOS tor
cedores que comparecerem ao estádio baependtano
na tarde de ainanhã.

c o R R E 10 O O' P O y O
. JARAGuA DO sUL (SANTA CATARINA) SABADO, 12 DE AGOSTO DE 1972ANO LIV

Quem estava por cima no sábado último,
era a Gilse, curtindo aquela saudade, até que
enfim o sr. Maneca voltou, já estava na hora
não? Voces estavam super legais. Como é Gilse,
voltou tudo aó normal? A voces votos de felici
dades.

Certame Estadual Catarinense
O Clássico Floríanopolítano

Tanto Avaí, como Figueirense estão voltedes
num só pensamento "11 vitória".

O Figueirense que é o fider da fase final do
atual Certame Estadual vai tentar conquistar meís
uma viJória. Que o colocará numa excelente situação
nll tabela, enquanto que o AVilf que sofreu uma der
rote frente o América lá em Joinville por 3x2, após
estar vencendo por dois restos a zero na primeira
fase, vai dar tudo de sl para conseguir dois pontos
a seu favor e, que lhe colocarão Ilumll. snueçêo tarn
bém bastante prevtleg+eda, pois todos os jogos do
returno ele mandaré .em Florianópolis.

O que? Os Mágicos "Los Fuluggí'
Onde? No Cine ,Jaraguá
Quando? 22 de agosto - 16 e 20 horas

Como? Apresentando um Grandioso Espe-
táculo. Dirigindo um "OPALA" pelas
ruas da cidade, sozinho e de olhos

vendados, äs 15

O Lions promove'
Voce se diverte,
Todos colaboram
E nós "Servimos".

horas.

A Curtição- da Semana
W.Y.M.

Hercílio Luz recebe o América
Em partida relat.va a Iase final do Certerne Es

.

taduel Catertnense jogarão em Tubarão as equipes
do Hercílio Luz local e América de [oinville.

A equípe hercihsta que conseguiu um bom re

sultedo ao último domingo quando conseguiu ernpa
tar sern abertura de contagem lá em Florianópolis

O Moacir Dunker completou mais um níver Irenie o Figueirense e, que se encontre ern segundo
último dia 6, como sempre se esquece' dos lugar na classificação somando dois pontos perdidos,

no. ,. .. vai enfrentar o América que vem de uma grande vi
amigos Iaraguaenses, como e, voce [ä é Joinví- tória frente o Aval, um América disposto a conseguir
lense de todo ou anda engatado por lá? Bom, dois pontinhos preciosos que serão de vital tmporrân
de qualquer modo desejamos os melhores votos cíe para êle que cemínhe em busca do bi campeona
de felicidades. . to. I

não foi I
.ne fuga

Gaúcho
feliz

Golpistas
detidos em Laqes
Lages - A policia de reira e José Vani "RezaD·

Lages desbaratou uma de, todos oriundos do
quadrilha de "religiosos" Rio Grande do Sul e

que agia na cidade ao pregadores de ums reli
gariando fundos para gião diferente: o golpe
construir um templo da da cartdade e comisera
Igrl:'ja Católica dai Mis- ção pública, porque ale
sões, sob a chefia do gavam que seu templo
"bispo" Wilson dos An estaria, depois de edifi.
jos .. Além do "bispo", cada, com as portas aber
que de religioso só tinha

I
tas psrs abrigar seus

o sobrenome - Anjos, seguidores e os pobre.
foram detidos Daleí Fer- materiais e de "espírito"
reira, Silvio Batista Fer

Denunciada
�

sonegaçiio.
de impostos

o ôecretérto . Glauco Olinger, da Agricultura,
disse que a sonegação de impostos é o maior entra
ve ao desenvolvimento do cooperettvlsmo egropecué
rio Revelou que as cooperanves sentem se ímpossí
bilitadas de competirem com os sonegadores porque
estes oferecem aos agricultores e às próprias coope
rativils melhores preços. CiIOU o titular da Agricullura
um recente ,fato em que uma cooperativa do Sul do
estado encaminhou às Secretilrias da Fazenda e da
Agricullura um documento em que denuncia a. sone·

gação de impostos por parte de intermediários entres
os lavradores e comerciantes. Segundo o documento
afirmou o Secrerário Glauco Olinger - a sonegação
já atingiu a 70% das cooperativas localizadas nl

região de Laguna.

Itajaí vai gastar 900' mil
para os JASe

A cidade de hajaf que será sede des XIII Jogos
AberlOS de Sadta Catarinll, está em aCl?lerado rilmo
de Irabalho para a conclusão dos preparativos da
maior festa poli esporliva de' Santa Catarina e, que
custarão 900.000,00, até o início dos joros que serão
em outubro. I

As preocupações dos organlzildores está na

construção das quadras para ·os jogos.• bem com1> o

alojamento dos i1tletas e milhares de luristas que
estarão visitando lIaja! neete perlodo, calcula-se em

15 mil pessoas.
O prefeito Julio César adianlou que a preocupa

ção maior é a organização dos jogos, ficando a pre- ,....--------------------,

paraçiio dos atlelas em segundo plano.
O interês6e maior dos organizadores é serem

bons dnfitriões e não o de ve'lcer os jogos libertos.

N a mais gozada estão o Arno e a Marlene,
que namoram da maneira mais interessante da
paróquia, ao invés de trocarem melodiosas fra
ses de amor, vivem a trocar piadas.

Sem querer o Moacir Bogo esta fazendo
dieta. Nota-se que anda muito abatido, deve ser

o efeito, o pior é que suas viagens continuam,
mal chegou e jii está de partida. Boa viagem e

não esqueça que por aqui há alguém que te

espera sempre com muitas saudades.

Para .voce que quer se divertir, leia esta:
vá ao 1.° Baile do Chopp do Juventus, será na

sede, O. K.? Vai ser aquele barato, o conjunto
é jóia e garante aquele sucesso, Combinado?

Quem anda meio apagada ultimamente por
ai é a Rita do J.]. Há algum tempo atrás vqce _

era mais divertida, Rita. - Que foi que houve?

IAlgum "Love" machucando?

B B t.Quem anda dando uma de eto o om é
o Jaime. Imaginem o susto que levou quando
ao entrar no Agro-Pecuário se deu de cara com

a Rio Sulense, Maria Alice. Ainda bem que
estava desacompanhado. convidam parentes e amigos para 88sistirem

��
�

.: -.: -.:
a missa de 2· anhersário dI:! !leu fillecimento

-

-,.

Alô turma da Escola Básica Miguel Couto que será celebrada dia 19. lábado,às 19 horas
. fl\ro lllll_ii_71...._........tiI�I"__�_-O �_�_�...,em Schroeder. - Como é que e5tamos hem? nll Igreja Matriz São Sebastião desta cidade. .JU1 URi" IU[I\" � \11 (Ij.

A voces aquele abraço e vamos em frente que Antecipadamente agradecem.
_

a Formatura está perto. I'

Convite 'para Missa
OI familiarel de

Adélia Piazera Fischer

BADALAÇAo DAS CHAPAS - Comopo- _-----------.--___,
demos ver, a CHAPA 2 não para, está mandan
do aquela lenha.' Pensando no futuro de um

grêmio melhor para o grupo jovem da nossa

Sociedade: Uma equipe trabalhando incessante· Vende-se um automovel FORD·A,
mente há alguns meses é a CHAPA 2, a espe- Ano 29 - Tipo Turi!mo, 4 portas em

rança de uma Juventude dinâmioa, competente f
.

e super divertidá. Vamos lá amizade, dia 26-08-72 per elto estado de conservação e funcio·

está aí, leve toda sua patota e vá votar. CHAPA namento, para maiores detalhes aqui
. 2 pretende mandar aquela curtição para melho· nesta redação.
rar cada vez mais o nosso meio social juvenil..... ---=

V'ende-se

/

Dr . Francisco Antonio PicCÍone
:M:�DTCO - C.H.lH:. 1'7

. (C.P;F.) N.o 004384879

Cirurgia e GlhJlca de Aduhol • Criança8
Partos - Doenças de Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÁ
Residência: Dr. Nereu Ramos, 419

COJR.UPÄ - SANTA CATARINA'

--- _,

ADvoqADO nOIl fllros de

SAo Paulo - Guanabara - E8tado do Rio de
B Janeiro - Braaßia

ProceS8amentos perante quaisquer Mi.
, nil!térioll, Autarquias e Rep'artlções Públicas

em geral.
i � Escritório Central,

Av8nid. Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303
(Fonll: 62-189")I' �

i
ZC-39

1 Rio d8 JiIloeiro

�:. E�\adO da GUANABARA'

_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


