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Policia Transito V II FAMosee
A sub-eomtssão de íes- dos automóveis que par

reíoa incluiu na programa. ticiparão do RAALY VII

ção da Feira de Amoslras FAMOSe, numa promo
de SlInla Cerartne: Dia 3 ção em eeeluato ('om ii

de setembro - Concen Federação Riograndense
rreção de blctcletes, per. de Rallye 10 de setembro
tindo da AI. Rio I:)rallCo de 1972 - Operação Co
- Av. Beira Rio - Rua Ion - trata se de uma

XV - Rua 7 e chegada viagem de barco com saf-
1108 Pavilhõea da PROEB. da de Iotnvtlle e chegada
Dia 9: em hora ainda ai a Blumenau neete dia.
ser designada, chegada

5ábado passado foi a' dqres da lei. Pouca coisa

vez de ser palsado em Silbe' se dos soldedoa, que
revisla o polícia local. Me- são Ião humanos como

Ihor dizendo, a polícta do nós civis. E quando andam

trânsilo. A crítica veio pelas calçadas da ctdede

com a embalagem de cons até parece que estão sem

Iruliva, Daí então, sobraria nada filzer. Vilgabundean·
muito pGUCIl coisa pare fa· do diriam alguns, Como

lar da reclemsção. E co- eisa de dizer que eltar

mo a córda sempre reben perto do semáforo, seria

re do lado mels fraco, a uma desnecessidade, quan
soldadesca teve que engo- do entre as orlentações
lir em sêco e ficar quíetí- conste o ordem de obser

nho. f'etrzmenre os supe veção DOS locais das si

riores hrerãrqurccs conhe- naleiras. Nlnguem sabe,
cem " sua gente e por mas esré ne rotina do sol

iS80 a notíc:e não pode dedo. Porque então falar

ser levada ne conta de sem cenhectmenro de cau

relaxamento. Cumprtndo sa. Sem que se díseuta se

ordens realizam todo e a guarnição local é sufi

QUIllquer serviço. Estão ciente ou não, deve o po

sempre em ettvldedes. Mes vo fjcar -sebendo que a

mo naquelas hores quan- Delegacia de Polícia pos

do os outros já encerraram sui 2 soldados de rrênsuo,
o expedtenre. E olhem que auxiliados pelo cabo e o

II cidade está crescendo. vigilante do dia. Como o

Então é precrso olhos l)1I' tráfego movimentado se

ta Iodes os lados. Mas situa enlre IIS ruas' que
há os que não levllm em parlem da Estação ferro

conta esses falores. O bom viária e pela Mal. Deodo

mesmo é desancdr o páu ro até a Praça Paul Har·

para ver como fica. Pi· ris, os policiaiS dividem

menta no olho do vizinho se como podem para alen

é refresco� Bem, mas·a der com atenção e dieien·
gente precisa u�r al:!-.P.eli

.

�I,I djgllQ mister.

sOas como elas são. Quem
.

olha os homens com seus SôI m.is não fazem é

uniformes amarelos apenas porque é humanlmenle im·

vê o soldado. Os cumpri possivel Illcançar 1'1 satis

fação de todas as voare- qualquer hora do dla ou

des, O que �azem os sol- da nette. E há quem ache
dadoa destacados? Öre, que ísso é pouco. ôabe

dirão, nada. Par. quem mos de uma morte de trân

ignora as suas atividades, sito ne divisa de Guare
enumeramos apenas algu mirim, no mês passado.
mas, as principais: das 8· Na ilha da Figueira, filZ 2
hs. até às 18 hs os sol- semanas, etropelerem um

dados estão em serviço; menlno, Na saída pe ra Rio
nas IÍreas mencionadas. As Cerro, nesta semana, mor

entredes e as saldas das reu uma senhora. Lsmen
aulas na Divina Providên rãvel, sem dúvida. Maa

ele, São Luís e Abdon lascar ne conta dos dois

Batista, são por eles con- políctaís, pretendendo IIm

trolados COir. a ajuda da pliação ne villilância do

Guarda Mirim, Aos domin trânsito, é uma Impíedade.
gos auxiliam no fluxo nor A cnnce.. se consrrunva,
mal de rodas as nnssae, não deve atingir os homens

que realizam o serviço.
Compete lhes a entrega Eles que trabalham com

das comunicações oriundas tanto Interesse e bôa von

da delegacia. que não são rade, Para isso deve se

poucas Quasi sempre pos- pedir ao Governo, Com
suem anotações sõbre Io- palavras adequadas, o ee

ragidos ou dedos sôbre ror responsável atenderá
carros Iurredos. Nil sina aos reclamos, O Governa

letra, é que ölendem as dor já deu mostrlls de sua

determinllções sôbre rou· boa vonlllde com a nossa

bos, pOis, lá é que as via- cidade. Enquanto isso se

luras reduzem as veloci- rill interessante educar o

dalles e quan'los carros já povo para o trânsito. Não
foram recuperados' nesses é com fôrça poliCiai que
lo,ais. Mesmo quando con se, cOl!segue um transito
eluem um dia chei,o de diacipliDildo. As correrias

!lfaz�r.�,.•.nqo raro .são os, sQ.Q RfQV.a: do que afirma·

dias, ou melhor, as noites moa.

em que são solicitados,
Vale dizer que ficam à E as mortes suas lou

disposição do público à CIS consequências.

fIafIO ccnolde
A Agremillção Oorupa- rio Alvaro Otromar Pell,

ena. de Amadores de Or- estão expedindo convites

quídeas esté convidando para o acontecimento. N.
os ementes de orquídeas mostra predominarão plan
e plantas ornememeis pe- las do genero Dendrobiuns
re a sua 51l Exposição, (Ôlho de bonéce), No cor

a ter lugar de 1.0 a 7 de reute ano será patrono o

setembro de 1972, nas de- Exrr.o. sr. Paulo Ewald,
pendeneíes do eine Rívo· Presidente de honra d.

li, à rua Nereu Rllmos, em AJAO - Agremiação
Corupá, O Presidenle Bo I Joinvillease de Amadores
ris Salewski e o secretá· de Orquídeas.

ABM cumprimentánosso Diretor
'N'-!.6/:,C> diretor que !am

bern é o 1.' vice·presiden
te da FIDE�C - FundI

çã<l Intermunicipal para o

Desenvolvimento de Sanla
Catlrrlna, acaba de receber
do direlor e�ecutivo da

Associação Brasileira de

MunicípiOS, o sellüíale te

legram�: "Prazer cumpri
mentar·lhe prorrogação
mandato esta Fidesc. ABM
continú. Inteiro dlspôr
Vossincia. Saudações Os·
mar Francisco da Costa,
direlor execu�ivo da ABM".F I DES C ICM: Jaraguá do Sul em 6Q

p r o r r o g a man d a t o No mês de Junho de 1972, o nosso município
manleve· se em 6 .• lugar na arrecadação do ICM, em c9

meio de 197 muoiclpios catarinenses, Damos abaixo
a relação dos 10 maiores conrribuintes do I C M e

respeclivos valôres:
01 Joinville
02 Blumenau
Oli Lages
04 Florianópolis
05 hajaf
06 Jaraguá do 5ul
07 Criciuma
08 Brusque-
09 Concórdia
10 Chapecó

Alô' 'Bicho
Alô Boneca

JOVENS:

to de Joinville; Abllio de
Almeida, prefeito de Ara

quari; Lebon Luiz Duvoi.

sin, prefeita de Garuv/!;
Thiago Aguiar, prefeito de
Barra Velha,.Abelargo Cor·
rea, prefeito de ::>enha,
João dos San 'os Vieira,
prefeito de: Piçarras e

Hans Gerhard Mayer, pre
feito de Jaraguá do .:sul.

•

A Fundação Intermuni

cipal para o Destnvolvi·
menro de Santa Calarinll,
em reunião extraor.inéiÍria
realizada no dilJ 4 de agôs·
to de 1972, por unaDlmi·

dade resolveu prorrogar o
mandato do atual Conse·
Ihó Curador e Presidente
até o mês de Janeiro de

,19'/3. Desta fórma, para
os próximos 7 mêees, es-
tarão na direção da mi- M d bcrá região, os seguimes: assaran u a

Presidente de honra � testa novas
Otaír Beciu:r, ex· Prefeito
de S. Bento do Sul; Vice- variedades de
Presidente de honra - Dr. .

Hllrald Karmann, prefeito arroz
de Joinville; Vice

pr�si·1
No próximo plllntio de

den Ie de honra - MarIO arroz será instalada em

Jung. prefeito de Pomero Mass'aranduba uma uni·

!Ie; Presidenle - José dade de observaçio para

Camargo, prefeito de São testar o comporlllmento
Frllncisco do ,Sul; 1.. Vi de novas variedades de

Ce-presidente - Eugênio arroz paulista.
Victor Schmöckel, vice-· . d
prefeito de Jaraguá do Sul'

Aa varle�a es a se_rem
2. V' 'd A 'Iestadas sao conheCIdas
.' Ice pr.esl enle -: n

como IAC�120 IAC-4õ5
Ilelmo Kral�ch. prefell� de

e HN-60, criadas por
LUIZ Alves, 05 e c r e t a r I o

r
.

t do Instituto
Geral _ 5érgio Alenn gene 1':115 as .

dre de Oliveira _ econo Agronomlco de Campln�s
. . que trabalham na Eslaçllo

mista. Membros efellvos:
E

. tal de Pindamo·
Qrnith Bollmann, prefeito xperlmen

de S. Benlo do Sul; Won nhangaba, AO
_

Vale do

Steingräber, prefeito de Paraíba, em Sao Daulo.

Corupá; Horsl Walter, pre Em Massaranduba, se

feito .

de Campo Alegre; rão lestadas as novas

Álvaro Spilzner, pref�ilo variedades den t r o das

de Rio Negrinho; Aldo condições climáticas do

Romeu Pasold, prefeito Vale' do Itajaí, comparan· ._

de Schroeder' Ivo Brll' dO-Be seus rendimenros de arroz paulrstll esillo

morski, prefeiio de Mas com o arroz IAC-1246" se�do mulliplicadas por

8aranduba e Paulino João uma das sementes melho riZicultores do Vale do

de Bem, prefeito de GUd· radas utilizada�_ por agri Para�b� pllrö' serem co·

ramirim. Suplentes: Luiz cultores da reglao.. merc.tlllrzadll�, dentro dos

Carlos Garcill, vice prefei· Essas novos variedades próxImos dots anos.

Cr$ 7.544.56�,51
Cr$ 6 õ29.773,24
Cr$ 4077.242,íí7
Cr$ 1.901 622,85
Cr$ 1.228.050,7õ
Cr$ 1.1.28 758,36
Cr$ � .066 276,52
Cr$ 987961,75
Cr$ 968.790,61
Cr$ 967.478,61

'Nós som08 o Grêmio

NÓ8 formamo8 o Grêmio

Nós vam'os reDoval' e trabalhar

Nós somos unido8

Nos8a Chapa - CHAPA - 2

E de lascar!

Dia 26 é o dia do tira· teima.

Todos ao Grêmio!
Tod08 votando Chapa' - 2

Vai tier aquela curtição!
Vsi ser aquela pbtota I

Vai ler aquela festal FalO!

Vai ser a Vitória ..•

Vai ser f}1I�PA B 2

Paulo Konder Bornhausen agradece
O dr.' Paulo Konder nha jurisdição nll Cariei

Bornhausen acaba de di- ra de Crédito G e r a I e

rigir missiva ao Prefeito nessa oportunidllde live o

Municipal de Jaraguá do prazer de poder juntamente
Sul, vazado nos seguintes 'com V. Sa. Irabalhar pelo
têrmoa: No. momento em crescimento economico

que, por motivos particu local. De todas as a:errias
lares, deixo o Banco do desfrutadas nesse agradá
Brasil, a que servi como I vel convlvio, desillco com. --------------------

Diretor durante oito anos, orgulho, ii de ler sido agra-
interrompendo assim o ciado com o Iflulo de "Ci

novo mandllto de mais dadão HonorlÍrio". Fllço o

qUlllro para o qUill fui re portanto depositário desla

cenlemente eleito, em a minha fraternal mensagem

bril. apresento lhe agrade- de despedida aoa meus

limen,os pelas atenções de concidadãos. Nils IItivida

que cercou as minhas IIli- dea particulares, parI onde
vidades. Grande parle d�s· regresso. estllrei sempre
se período a Agência de�- ao seu inteiro dispôr, com
sa ·cidade ealeve 80b mi o meamo propÓsito de ser-

vir. Cordialmente.
'

Ass. Paulo Konder
Bornhausen" •

PRIMEIROS
.

CANECOS
no 9.. Festival da Cerveja
No Clube Militllr, na bar.. Os promotores do

Rua Jardim Botânico, 391, Festival pretendem repetir
representantes do Centro em 197!, aa mesmas IItra

Catllrinense, junlamente ções dos anos anteriores:

com II Rainha da Cerveja operll�ão cata- canecQ, e

da Guanabara, Roseliz principlllmente, o mesmo

----,------ Meier, foram entregues a ambiente de alegria e dj
auloridades e imprensa, os versão familiar que reune

primeiros canecos que da no Pavilhão de São Cria
rão ingresso ao Pavilhão tavão cêrca de 60 mil pes
de São Crialovão parll o I soas, para trtlDsformar o

9.° festival da Cenej. di Gllnl
.

Rio nll Capllal di Cervej•.

Leia e assine
este

semanário

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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c::::oc::::oc::::o-c::::::oc:::::::ac::::::o mann, ele natural de Ja- Carteiras M
· ·

térl d' E
' ·

tMUD A S raii!, ��8�ii!irl,80lteira, Modelo-19 IßIS erlo O .xerel O
natural de JaraguA do

III EXÉRCITOFr.tl/er.. e Ornament.l. Sul, do lar, domiciliada e va-o' ate' 7'4
. residente à "1'ua Joineille,

.

5.a RM _ 16,a CSM - 5,· DELLar�nj�ira8, Pe�e�ueiros, nesta ciäade, filha de BRASfuA - O Presí- AKa�ISelr?8, MaCielras,.Ja- Arno Blank e de .Iduna dente tia Repúblici! enviou JSM DE JARAGU 1?O SUL-SC
botlc!1belras, etc: Roselr�s Ratg Blank. 110 Congresso prolero que Relação nominal dos cidadãos que dnerioDahlias, Oamêlias, .0001- .

I
prorroga alé 1 c de ouru- comparecer na Junta de SeniQo Militar de Jaraguiferas, Palmeiras, eto., etc,

I
EditaI. n. 7.89� de 14/8/72 bro de !974 � prazo de do Sul, anexa i Prefeitura Municipal, no próximo

, . Oopia recebida do Oar velldede pare as canetres dia 25 de agôstö do corrente ano, às 8,30 horaa,
, PEÇAM OATÁLOGO torto de Malsaranduba, de ídentldedde de esrran- para entrega de Oertificados.

ILUSTRADO' nesta estado. geiros modelo '19. Os mesmos devem comparecer a esta' Solení-
Euclidel! da Silts e dade em traje social completo. O. qua faltarem, te

Maria Madalena Mader Após o prazo, as certel- rão seus Oertificados recolhidos à 16.·.. OSM.

Ele, brasileiro, solteiro, ras deverão ser apreendi- Acacio Avelino de Melo, Ademar Lange, Ada
das "onde forem apresen R h A H Ad K

.

Adnatural de Jaraguá do mar a n, demar anssn, emar arser, e·

Sul, domiciliado e resl tadas e remetidas ao DpF". mar Kreuízfeld, Adenor Luiz Bertoli, Ademir Sie
dente nesta cidaße, Iílho Segundo a exposição werdt, Ademir Volz, Ademir Salai, Afonso Oeste
de Lourenço da Silva e de motivos do Mlnlatro reich. Afonso Crietofolini, Airton José Oarlini, Alfre
de AdeJia da lilva. di! luençe, ii medida foi do Kaoke Filho, Almiro Steinert, Alfeu, Gesser
Ela, brasileira, aolteira, solicttada pela Divisão da Alaor Paolerto, Alvaro Demarchi, Alvaro Sbardelat

R
.

t C"I natural de MURaranduba, Pillfcii! Martrtme, Aérea e ,ti, Abino NeuIIiann, Andr·é Stenger, André Souza
egls ro lVI, neste estado, filha de 'de. Fronteiras do Depena- Anselmo 'I'eresaní, Antonio Ferraz, AQtonio Lamín

Aurea MülleD GrubbB, Oficial João Moder -e de Gsrtru- menro de Polícia Federal, Aotonio Pieeoli, Antonio da Oosta, Arildo Vie'rgutz'do Registro Civll do I. Dis-
des Sibowicz Mader. ten�o em víete li exigüida. Artldo do Nascimento, Arlindo Kamehen. Arlindo

·-Lul·zPs'uloM·arschall: trilo da Odmarca de Jaragui H bAld L onardo SchmiU Neto' AmolQ , do Sul. Estado de Santa de do prezo concedido pe orn urg, rno o e ,
- O Sr. Engelberto Catarina Bral!U. Edital n, 7.898 de 15/8/72 Ia Lei 5587, de 2 de julho do Reckziegel, Arno Debatin, Artur Giese, Ataides

Freiberger; Faz Saber' qúe comparece- de 1970. Elite prazo expí- Junior, AureHno, Bastos, Bruno Braun, Bruno'
- Bräulío Junge, em ram BO cartório exibindo os Otacilio Euristo e

rerte a r.o de outubro p,ró Ziehlsdorff, Oarlos Borehsra, Oelso Luiz Salvador
JoiD'VilIe' documentos exigidos pela lei Marli ADa Galliza OeIso Zapàlla, Oeleste Antonio FUIlSi, Oirtlo-Felippí
� a s�a. Maria Oaeíl- afim de S�as�����tarem para Ele, brasileiro, solteiro,

ximo.
Clemente Domingos, Ourt Roesel, Dalmary Bona

da Wunderlich Dutra, em .. garção, natural de Ilhota, David da Costa, Darcidre Martinelli, Deoclecio Ba
Blumenau; Edital n. 7,894 de 10/8/72 Deste estado, domiciliado tista, Edison Marques, Edgar Krueger, Bdvíno Fuz
- Genésio Pansteín, Paulo Roberto da Silva e e residente â A•. Getulio Campanha de EducapD zi, Elias Meldola. Elisiário ,Macedo.' Emidio Bucoí,

em Jaraguá 84; Norma MueIler" Vargas, nesta cidade, fi Clvlca Eno Volkmann. Ernesto Wintrich, Euclides Gorge
- a Ira. Melânia, e&-

'

lho de Pedro José E-u Giovanella, Euzf>bio PreslÍni, Evaldo Diimon Euri
pOla do sr. Otto Kuchen· Ele, brasileiro, solteiro, risto e de AntoBia dos O hasteamento da co Zapellini, Fidelis MUfara. Francisco Fints, Fran
becker;. teenioo em Metalurgica, Santos Evaristo. Bandeira e o canlo cisco Wander, Geraldo Hornburg; Geremias Loren
- o Jovem Pedro, fi· natural de Jaraguá do Ela, brasileira, solteira, do Hino Nacional são c�tti, Ger.asio Oarlini, Gilmar HornbuFg, Hari Muellho do Dr. Fernando e Sul" domicili.ad,? II resi- domestica, natural de In obrigatórios. uma vez ler, Haroldo. Bier, Heins Drews, Heinz Horongoso,Yara Springmann. dente em JOlDvIlle, neste daial Deste estado domi- por semalla, em todos Helmuth Briese, Hilário Belarmino, HildebraDdo

estado, fi!ho de João Bu: ciliada e residente' à Avos estabelecimentos Wendorff, Inácio Winkler, Ingo Belarmino. Ivanildodai da Sllv� � de. JeDl· Getulio Vargas, nesta ci· de qualquer grãu de

I Erdmann. hanir Lombardi, Ivo AldrGvandi, hoOOlta de OlIveira Silva. dade filha de Serafim ensino, /públicoS ou Krueger, Ivo Zonnenberg, Irineu Avelino Fagundes,Ela; brssileira, solteira, GalJi�a e de Ida' Galliza particulares. '" Izario Feltrin. João Gonzaga dOI Santos, João Peindustriaria, natursl de
-

reira Abreu Batista, João Airton Trentini, JoaquimJaraguá do Sul, domi- Edital n, 7.899 de 15/8/72 'Acari Ouco,. Jorge Rainiak, Jorge Dalsoqilio, Joséciliada e residente à rUB Oamar Grim 'e Oarlos Oliveira, Lauto Manske, Luiz Dal-ri. Luiz
Dorothea Guilherme Weege, nuta Maria Iracema Martíne Hilário Stinghen, Max Kdehler, Nilson Franz, Odaicidade, filha ·de Alfredo

� "C
.

d P" ROI" S h 'tt O 1 d S h '" OMueller e da Elsa Kanie8 Ele, brasileiro, solteiro, orrelO O, ovo AI'es OSB, Implo c mi, r an o· c mi. SD

t 1 d J A d lornal Mokwa, OS98ldo Blanck, Otorino Felippi, PedroDia 21.., • Muellu•• -

'
.. <

na u�Jl --� .Aragl1j.q I J1IP�.. ,

,'Schml'dt, Raull'Do Z,'ck, Reinoldo Jb<Íobi, Re- O Sr. Arnoldo Leo- Sul, mecaDlco, domICilia: a Serviço do POv.o
nardo Sohmitt; Edital n. 7.895 de 10/8/72 dO,e resic:lellte .à rua Nel ' no Hornburg. Ricardo Rux, Rolf Gorisch. Rudialdo

.

I '. "Franco, nesta cidllde,· fi-
,

oe Souza, Salézio LorenceUi, Seblltião Schnllider,� Donilda Friede ,', E B .

S' 'd V I V ld'dgar oettner e lho'de Freymund Grim Sido Berner, Silvino Rieuer, ·Ietrl ue , a Ir- Orieta Raquel Vieira; Maria Rodrigues e de Erna Blank Grim. Edital n. 7.901 de 16/8/72 Bortolotti, Valdir Witthoeft, Waldemar Baumann,
- a sra. Hildegardt .. 1 J Ih d 1972G fi G' bb 'Ele, brasl'lal'ro, solteiro. Ela, brasileira. solteira, João Rogério Sanson e J.S.M. - Jaragui do ou, u o e'I ert ru 8;

t
. '

t I d N d' T'
. Os6rio Klein, Secretário_ o ,r. Arno Henschel; operArio. natural de São coa urelra, Da u r a

.

e a Ir Ironl
- o sr. Alido Drews Paulo. domiciliado e re· Mas6aranduba, neste es- Ele, brasileiro; solteiro, --- _

em Rio da Luz 1;-' sidente à rua Rodolfo tado, domiciliada e resi eeonomista, natural de

Ed -t I d L -I
,.;,

- a Jovem Lucélia Hufenuessler, nesta cida· ,dente em Ilha da Figuei· Trombudo Oentral, nesta
' I a 'e e I aoMargareth Psdri; de; filho de Ludwig Hor8� ra, �este di�t�ito. filha.�e latado, domiciliado e rI'

- a sra. Neila Maria, BoeUner e de Geida Mi· Inaclo MartlDl e de Ollha aideDte à rua Rio Bran- O Doutor Olavo We8chenfelder, Juiz da DireÍtIJ
esposa do sr. Luiz Bele· chel Boenner. Martini.

co,. nesta cidade, filho de da Oomarca de Guaramirim em Exercício na 00'ti. Ela, brasileira, lolteira, Dominlos Samon e de
marca de Jaraguá do Sol, Estado de Santa Catari'

Dia 22 do lar, natural de Iodaial, Edital n. 7900 de 15/8/72 Josefina Saniam,
na" Da forma da lei, ete.,.

A Sra: Delúrne
neBte estado. domiciliada Osny Sueira e Ela, brasileira, solteira, '

FAZ SABER a todos quanto; este. edital, come residente à rua Rodol Oonceioão ROBa pro.fessora, natural de
o prazo de dez dias, .irem ou dele conhecimentoWunderlich Btingen; f H f It' L AI t t d

_ a sra. Mariá Mada d�de� f�fhuaes:ee���:F�a�:; Ele, .brasileiró, solteiro, UIZ
...

,es, Bes e e.1 a o, ,ti,erem e iDteressar pOSS8, que no dia 24. (vinte
lena, esposa. do s�. An· operario natural de Ga8' domiCIliada � r�sldente 'quatro) de agosto próximo. às 14,30 horas, em frentecis80 R o d r i g U8 a e de '

.

. i. em Ilh� da �lgueJra. nes' ,i porta principal ,do Edifício do Forom, seri pro-tonio :c��itt�oel Paulo
Anna Rodrigues. :i�[�d�e�tere:��::�� ���i te. dlll.trlto, filha .de Natal cedido o leilão do VEÍculo penhorado ao executado

I L' d' t't f' T�ron! e da Maria Eisoa ALFREDO KRUTZSOH, naa ações I'x@cutivas qoepe�ei!a�r. Alfredo Vogel,
Edital n. 7896 d. 11/8/72 lho ��zIF�:��BC� r�:�irla TlrODl. ',lhe move a firma OlA. AUTO OOMERCIAL RO-

em Itapocuzinho; Dorival Neumann 'e I e àe Irotilde Maria Sou E para que chegue ao 00- ESLER,- abaixo descriminado:
- o Ir. Nilton petry·, Alzemira BlaDk .

za: nhecimento de todo. mandei
) _ UM' OAMINHÃO marca FORD-F-600passar o presente edital que a

. _' •

' ,
� a sra, Alzina Win· Ela, brasileiro, solteiro, Ela, brasileira, solteira, será publicado pela imprenla ;ano de fabrlcaçllo 1965, placa n.•

o DO-0159. cor
ter Schmitt; > auxiliar de elcrit.orio, do- do lar, natural di! Jaraguá e em cartório olde será Marfim e Vermelho, _ capacidade para 6500 kg"
- O Sr. Rodolfo. Hu· 'micillado e residente à do Sul, dom i c iI i a da afixadó durante 16 dia•. Se !motor n.o F75BR 44 592, chassis D,O LA8 1 EC,17 196,

renuessler. rua Venancio da Siln e residente em ;���nt�ou:::s:!' al:r� i'g; com 6 cilindros, 128 HP. Número do Oe�tificado 259340.
Dia 23 Porto, neata cidade, filho Vila Lenzi, ne.'e distrito, fins legaIs. A 'enda em leilão será fsHa á quem melhorde Helmuth NeumaDn e filha de Matias ROIB e de AUREA MÜoLfiLciERal GRUBBA oferta fl·zer. Em "I'rtude do que, "om fundamento- O Sr. Norberto Ha· de Luiza Schmitt Neu- Maria Frl!'iner. ..,.

farmann; -

no art. 15, e Beu� p�rt1graf08, da Lei n. 5.474, de
� o sr. Alvaro Stin- __, 1> " 1 •

.. 1 •
.. 1 1 1 \.1')of..IC I I 18-07·1968, que dlspoe Bobre 88 du P II c. tas, foi

gen, em Cambé; g' " ., ß expedidO o presente edital, que Berá afixado no

Ba�e:' Vn, ara. Frida

��:. OlhOS,' Ouvido_s, Nariz e Garg'anta ;:.l� �:��dee ;:::�:::,e n�st�U����!O d�8J;����ns�0 lo��::
� 80S onze dias do mes de julho do ano de milDia 24'
ß novecentos' e setenta e dois. Eu, (as8) AmadeU

� A Sra. Elizabeth �DM· C
.

t B Mahfud, escrivão, o subscrevi,

::E��}.��;��:�:.:::; .�!::.!. L 10ac Ir· an er ii.'· A .,,�:�!�:�.:� �:,�·;f���:;���liil1?:�:1;::.� osr.WiegandRoeder; O Escrivão, Amadeu Mahfud
- o sr. Ewaldo Zie,

mann, em Tres Rios do f: . ß
No�\ Jovem Rubens. r.!:: Consultas no Hospital "São José" ::.�.!�,'filho da Vva. Sra. Elvira

f �.

�:�g�5 � todas terças e quintas-feiras pela �- o Sr. Artur Gumz;

� �
,

em Rio Oerro If; : : '

tIe; P�c:��; Josefina 8a-

(I.:: 'manhã das 7.30 às 12
...

horas ;:3.- Loreno' Alperstaedt; f B
- a sra. Milda Schütze.• · ......,�·...... ·, ..·=··.·· .. · .. c ...... " ......"......, ....: ..·= ....�· .........� ......U....... 'IC .... _

"CORRflO DO PDUO"

/.

LeopGldo Seidel
- OORUPÁ -

fundação: flrtur Muller - 1919

Emprêsa JOflllllística
"Correio do Povo" Uda.

·1972·
Diretor

Eugênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
Anual CrS 15,00
Semestre . . . Cri S,OO
Avulso ... , CrS 0,30
NúmerO" atrasado Cri 0,50

ENDERtÇO:
CaiXa Postal, 19

Avenida Mal. Deodoro, 210
Jaraguã do Sul . S. Catarina

Aniversarios
Fazem, anos hoje

Fazem anos amanhã
- O Sr. Ervinll Gran,

kow;
- a ara. Benta Masca·

renhas d. Oliveira, em

Ouritiba;
a sra.

Malcarenhas.
,

..

Vende-se
Vende-se um automovel FORD·A,

Ano 29 - Tipo Turismo, 4 portas em

perfeito estado de conservação e funcio·

namento, para maiores detalhes aqui
nesta redação.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORDEIO DO POVO DÁGINA 3SÁBADO 19-08-72

Eslado de Sanla Calarlna

Prefeitura Municipal da
]arauuí do �ul

L E In.· 360

Fica denominada de Rua Francisco Zacarias

Lenet, a rua 158 na localidade de Vila Lenzt,
Hans Gerharn Mayer, Prefeito Municipal de

Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso

e exercício de suas atribuições.
Faço saber a todos os habitantes deste Mu

nicípio que a Câmara Muniaipal aprovou e eu san

ciono a seguinte lei: ,

Art. L·) - Fica. denominada de Rua Francis
co Zacarias Lenzi, a rua 158 na localidade de Vi·
Ia Lenzi.

Art. 2.'). - 'Esta lei entrará em vigor na da

ta de sua publicação, revogadas as ntaposições
em contrário.

.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, 10 de agösto de 1972.

Hans Gerhard Mayar, Prefeito Municipal
A presente Iei foi publicada ne8ta Diretoria

de Expedíente, Educação e Assistência Social, aos
10 días do mês de agôsto de 1972,

João Mathia8 Verbinenn, Diretor

L E I n.O 361

Fica denominada de Rua Carlos Fritz Vogel
Pioneiro - a rua 159 na localidade de Jaraguá
Esquerdo.

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal de

Jaraguá do ·Sul,· Estado de Santa Catarina, no uso

li exercicio de suali atribuições.
Faço saber a todos (JS habitantes deste Mu·

nicípio que a Câmara Municipal aprovou e eu Ban

ciono a seguinte lei:
Art. 1.0) - Fica denominada de Rua Carlos

Fritz Vogel Pioneiro -- a rua 159 na localidade

de Jaraguá Esquerdo.
Art. 2 O) - Esta lei antrará em vigor na da

ta de sua publicação, revugadas as aisposições
em contrário.

Paláoio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, 10 de agôsto de 1972.

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal
A presente lei foi publicada nesta Diretoria

de Expediente, Educação e AS<listência Social, aos

10 dias do mes de ag6sto -de 1972.
Ja'io Mathias VerbiÍlenn, Diretor

Tomada de Preços N.o JSU·001/72 Curar "Doenças", Curar "Doentes" •••
A V I S o

Edital de Praça
O Doutor Olavo Weschenfelder, Juiz de Df.

reito da Comarca de Guaramirim, em Exercício
na Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa

Catarina, na forma da leí etc ...

FAZ SABER a todos os que presente edital
de praça, com o prazo de dez (10) dias virem ou

dele conhecimento tiverem e ínteressar possa, que
será arrlmatado por quem mais der e .maíor lan
ce oferecer, em frente às portas do Forum, no

dia 29 de agôsto próximo vindouro, às 14.30 horas,
o veículo penhorado a ARLINDO MAFEZZOLLI,
na ação executiva proposta por Renato Piazera
abaixo descrito:'

.

.

'

a) UM TRATOR, marca OLIVER, côr amare
lo, ano de fabricação 1955, com esteiras, equipado
com cilindro hidraulico, capacidade para 7 tone

ladas em bom estado de conservação, avaliado

em' Cr$ 28.000,00 (vinte e aito mil cruzeiros).

AI8im !!tlrá e referido bem arrematado por

Iquem mais der e maior lance oferecer acima do

preço da avaliaçã9. E para que chegue ao conhe
cimento de todos interessados, foi expedido o pre
sente edital que será afixado no local de costume

e publicado na imprensa local. Dado e passado
nesta cidade de Jaraguá do Sul aos doze dias do
mês de julho do ano de mil novecentos e setenta

e dois. Eu, (a) Imadeu M.lhud, escrivão, o subscrevi.

(a) Olavo Msschenlelder, Juiz dê Direito, em exerc.

A presente cópia confere com o original; dou fé.

Jaraguá do Sul, 12 de julho de 1972
O Escrivão, Amadeu Mahfud

DR. FRIEOEL SCHACHT
ADVOGADO e AUDITOR

Civil, Cómerci�l, Criminal, Adminis·
trativo e trabalho:
Com diversos cur80S de especializa-

ção em OURITIBA e fala e ALEMÃO.
Atende cobranças para Blumenau, e

cidades circunvizinhas.
Escritório, Avenida Mal: Deodoro,406

(ao lado da Farmácia Avenida)
Residência: Avenid.a Mal.

DeOdor�o,
903

I- 1.0 andar - apt.o 203 '

JARAGUA DO SUL - Santa Catarina'

Napoleão L. Teixeira

- (M6d1co Psíquíatra, em Curitiba - Professor Catedrático da

.

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Universidade Federal do ParanA>

Esgôto - SAMAE - comunica que está aberta a

L E I n." 359 ITomada �'l Preços n." JSU 001/72, para aquisição
"Curar algumas vezes, aliviar quase sempre,

.,
....

,de material de PVC dgido, psra a Rêde de Distri-
consolar sempre".

FICa deI?ommada de Expedlclonárl? AntOmo Ibuição, do Sístema de Abasteciinento Público de
A Tecnologia fez a criatura humana senhoral

Carlos Ferreira a rua 6i desde a Aveqlda Mare- 'Água da cidade de Jaraguá do Sul Estado de
de recur 08 Iabulosos: foi à lua, não tardará a ir

chal Deodoro dir Fonseca até a rua 40 Victor Ro- ISanta' Catarina.
'a Marte, a' outro .. mundos; facultou lhe a eonquísta

semberg. .

I
110 átomo, poa lhe nas mãos o uso, para o bem ou

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal de Os interessados deverão dirigir se à Sede do .para .
o mal. da tremenda energia nuclear; eneur-

Jaraguá do. Sul. Estado' de Santa Catarina, no uso Serviço Autônomo Municipal de Agua e Bsgõto, taram se distâncias; meios de comunicação, a mais

e exercício de suas ateíbuíções. à Rua Expedicionário Antônio Carlos Ferreira, lOZI e maís perfeitos, põem, instantaneamente, em con

Faço saber a todos 08 habítantes deste Mu- tim Jaraguá do Sul, Santa Catarina.
. tacto mundos geograficamente distantes; desceu

nícípío que a Câmara Municipal aprovou e eu san- A Tomada d P á I' d à 1500
a08 abismos, até então ínsendavets, do inconsciente.

eíono a seguinte lei: .
.

e reços ser rea Iza as, Dentro, porém, do progresso vertiginoso da,

Art. 1.) _ Fica denominada de Expedicionário
horas do dia 04 de setembro de 1972. nossa época, em pouco melhorou na emoclonalí-

Antônio Carlos Ferreira a, rua 61 desde a Avenida Eng. Edison Luiz Calvo dade sua, Dentro de um mundo tecnicamente

Marechal Deodoro da Fcnseca �té a rua (O _

Diretor Geral do SAMAE avançadlssimo, segue emocionalmente imatura -

Victor Rosemberg.
assinalara o, há decenios, Carrel; depois disso, com

Art 2.0) _ Esta lei entrará em vigor na da ra�ão maior. a �firmativa. Dal delaju8tel, neurçses,

ta de sua publicação, revogadas as disposições VEND E D '0 R E S pSICOStIS, SUicídIOS; aí, uma das raizes do engra-

em contrário.
veseente das tcxtcomenías, da delinquencia me-

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá A Firma ERIBERTO BRETZKE
noril.

do Sul, 10 de agôsto de 1972.

.

,
em A Medicina - para apenai falar dela -

Hans Gerhsrd Mayer, Prefeito Municipal
fase de espansão neoessita de-vendedores com também se beneficiou. e muito, dos modernos re··

A presente lei foi publicada nesta Diretoria experiencia.
cursos tecnológicos. A um ponto tal que, ircalzan-

de Expedíente, Educação e Assistência Social, aos
• do, profetizou alguém que, a assim seguir, acaba-

10 días do mês de agôsto de 1972.
Os interessedes queiram dirijir-se muni- rão us médicos, num futuro dlaill ou meDOS prõxí-

João Mathias Verbinenn, Diretor dos de documentos, à rua CeI. Procópio Go- mo, sendo substítuídos por ... computadores: o eli-

mes de Oliveira, 1517 • Nesta.
ente chega, aperta tantos botões, correspondente
cada um a cada queixa que tenha; recebe relação

';=='===================� de que exames complementares deva fazer (que
outros robôs executarão); traz logo em seguida, Oll

reilult�d08, coloca- 08 no local próprio - vem, d.

'folta, a competente receita.
IS80 é exagerar. O médico, quando, de' fáto

médico, jamais se robotizará; jamais será um mero

ledor de quantos exames haja pedido para, a se

guir, prescrever longa lista de drogas caras que
poderão curar ou não o doente, mas que, sem

dúvida, farão a ventura financeira dos "pobres"
comandantes de trustes drogulsticos que Infestam
o mundo de hoje.

llercê de Deus, ainda há muttos mêdíeos,
realmente médicos. Que não sêmente tratam daenças,
mas também tratam doentes, Dão olvidando jamais
que, de par oom o remédio, há a palavra amiga
que cura; e em verdade e· na verdade lhes digo
que, muitas vezes - quantas! - vale mais que
tOdas as drogas do mundo.

A V ISO. Quando. êate artigo fOr publicado,
já flstarei de volta a minhsa atividades, na clinica.
- Será fineza não virem à eonsulta' sem, antes,
marcarem hora pelo telefone 23-8733, de 2 às 5
da tarde; a RecepcioDistas' marcará dia e hora.

L E I n° 362

Fica denominada de rua João Klein, a rua

165 Da localidade de Vila Lenzi.
Hans Gerhard Mayei', Prefeito Municipal de

Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso

• exercício de suall atribuições.
Faço saber a todo8 o. habitanteR deste Mu·

nicípio que a Câmara Municipal aprovou e eu san

ciono a seguinte lei:
Art. LO) - Fica denominada de Rua Joio

Khlin, a rua 165 na localidade de Vila Lenzi. art. 4' da Lei n.· 3ó8, de 31' de julho de 1972,
Art.' 2.°) - Esta lei entrará em vigor na da D E C R E T A:

ta de lua publicação, revogadas as disposições. Art. 1.0) - Fica aberto por conta do exces·

em contrário. so de arrecadação do corrente exercício, o crédi
------..,;----------

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá to especial de Cr$ 24.500,00 (vinte e quatro mil
do Sul, 10 de agôsto de 1972. e qUinhentos cruzeiros), destinado ao pagamento

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal de duas áreas de terra adquiridas na furma do

A presente lei foi publicad� nesta Diretoria aft. 1.' da Lei n .• 358, de 31 de julho de 1972.

de Expediente, Educação e Assistência Social, aOil Art. 2°) - Este decreto entrará em vigor na
10 dia8 do mel de agôsto de 1972.

.

data de� 8ua publicaçã6, revogadas as disposições
João Mathias Verbinenn, Diretor em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, 15 de agôsto de 1972. .

convidam parentes e amigos p,ara assistirem

D E C R E TOn.· 247 Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal a missa de 2.· anhersário de seu falecimento

Abre crédito Especial. O presente foi publicado nesta Diretoria de que será celebrada dia 19, sábado,às 19 horall

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Es Expediente, Educação e Assistência Social, aOIl 15 na Ig�eja Matriz São Sebastião desta cidade.

tado de Santa Catarina, no uso' de suas atribuições dia. do mes de agôilto de 1972. AnteCipadamente agradecem.

e na conformidade da autorização constante do Joio Mathias Verbinenn, Diretor ._

t Agradecimento e Convita
A familia de

Daniel Picolli,
profundamente consternada, comunica o seu

trágico desaparecimento ocorrido no dia 1(
do corrente, quando eonta'fa 58 anos de
idade por eillte intermédio delleja agradecer
a tod08 os parentes, amigos e conhecidos

que os auxiliaram em busca do corpo e a8

manifestações de pesar e os que acampa·
nharam o féretro até sua última morada.

.Em e�pecial deseja agradecer ao Revdo.
Pe. AJoÍliIO pelas confortadoras palavras
proferidas em casa e na igreja.

.

Outrolsim convidam para a mis8a de

7.81dia a ser celebrada dia 20 às 9 horas na

capela da Barra do Rio Cerro.
SN-Jaraguá do Sul, agolto de 1972

A familia enlutada

D:;e;:';;;;:-;�'
II ADTOGADO II==""==

Escrit6rio ao lado da Prefeitura

�::� D�.:�-..r»......_�"

t Convite para Missa
Os fami,liares -de

Adélia Piazera Fischer

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO UO POVO Correio do Povo
nos Esportes
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- JAIME

IIA. lCohlll1la �o Itens � A curtiçlo da semana Ba�:n�.:..�..�!!!��=.?� .._

� .

W Y M de amanhl na cidade de Rio Negrinho, retribuindo & Visita
.

,

. . .

que lhe fez o Ipiranga no domingo que passou.
Ói amizade, voltemos a lona com umas e ourres Como 6 do conhecimento dos desportistas, elta partida

INF;DITO - Você ainda não viu nadoa igual' lUper quentes é isso aI bicho

'1
terminou com a Vitória da equIpe baependiana pelo marca-

, . . . 'dor de 2 tentos a O. A equIpe azurra jaraguaense que estA

LOS FALUGGI - Participantes do filme "AME- L O C A L C E RTO' Ie preparando para as disputas da Taça dOll Municípios que

A
tem inicio marcado para o dia'17, tentará na oportunidade

RICA NOITE" numa exibição ao vivo em Claro porque melhor 10cIII para voci barer um colber mais um grande triunfo. e, para isto os comandad08

Jaraguá do Sul. papo com 'sua turma e esclarecer suas ideias do que
de Paragua8sú estio preparado., tanto tática como fisicamente

Dois Shows Extraordinários no Palco do o Grê�io da )uve�lude.! lá é o ponto certo.
. Amazonas (Blumenau) x Juventus

C· J á Sablldo a nette nao se esqueça, aquela dencínhe .

- -

me aragu. com os Tbe SIODel - Vai ser eensectonel, podes amanha no Joao Marcatto
.:- DIA 22 DE AGOSTO .:. crer, pois a Turma da Chapa 2 - comparecere em

Uma demonstração especial pelas ruas da cidade pelo.
Vá, dlvlrte-se e preslirie a chapa ! que eslá

Faluggi dirigindo um "OPALA" de olhos vendados querendo fazer alro por você.

----- '===============================�

Em especial a famma enlullldll eSlende sua pro
funda gUllidlio 1I0S doulores Hllrllld Karmann e João ela brasileiro, nolll-se que voce virou um barril

Biron, lO Revdo. Padre Coórado, à assislência que de chopp no siiblldo plp, pois veio se queixar pelas
prestaram as re\'erendlsaimas Irmãs e dedicadas en() bandas di, que estava com von lade de revê a lua eil

fermeiras. do Hospital São José, às Irrnis do Colégio muié ... não é mesmo Quilo?
Divina Providêncills, às Irmãs Calequislas de Schroe
der, pela alenção que dispensaram durante lua enfer·
midade. Jorge Meier e filhos agradecem ainda GO

Revdo. Dadre Elemar pela celebração da Miala do
Corpo presenle, ao Revdo. Padre Ivo pelas palllvras
de conforlo à beira do túmulo.

Uma demoastração que merece ser vista
Uma promoÇão do seu "Lions Clube"
Em Caráter Beneficente.

PROGRAMA: às 15 horas - Faluggi de
olhos vendados, dirigirá um "O P ALA" pelas
ruas da cidade,

As 16 Horas - Showexclusivo para crianças
Cine Iaraguä,
Entrada - um caderno novo

As 20 Horas - Show de Los Faluggi para
adultos

CINE JARAGUA
Preço único: Cr$ 3,00

JARAGUAENSE: Colabore com mais uma eam

pinha do "LIONS CLUBE".

AGlRAJTh lEClM[]ENIO
Jorie Meier e filhos, ainda profundamenl� cona

fernados com a Irrepariivel perda que lhes causou a

., morte de aua ínesquectvel eepose e mãe Virrinia,
ocorrido dia 8 próximo pessedo, com a íde,
de de 46 anos 9 meses e 15 dia!'> - desejam de 'pú-

'" bl!co externar seul'! mais sinceros airadecimentos a

,odos que os conforlarllm com palavrlls, envio" de
flores, corOlIs, menaagens lelewr6ficas, aOI que acom

panharam o férelro da urinta alé a sua última mora

do, a Iodos, enfim, -que' preslaram sua IIjuda e soli
dlrledade nelse doloroso Iranse por que passIram.

Dor mais este alo de 1I0lidl!riedade e fé cristã,
ii famflill Jorg:e Meier penhoradamente awradece.

Agradecimento e

Convite para Missa
A familla de

Yaldete Inb Piazera' Zimdars,
profundamente consternada, comunica seu Infausto.
passamento, ocorrido às 20,30 horas do dia 18 de
agolto de 1972, em Florianópolil, quando contava 27

I an08, 7 mesei e 4 dias, tendo sido dado à lepuItura
em JaraguA do SuI às UI horal do dia 17, com missa
de corpo presente e grande acompanhamento de pa
rentes, amigos, conhecidos e alunos.

.

Por este.intermédio deijeja externar seu melbor
agradecimento ao sr. dr. Joio Biron, sr. dr. José
Constâncio de Albuquerque, às 1r�ls e Enfel'lDeiras
do Hospital Sio José, ao sr. dr. Nazareno Amim, ao

sr. dr. Alfredo Daura e sua equIpe, às Irmls e Bnfer
meiras do HospItal Ceifo Ramos, de Florianópolis.
Um agradecimento especial ao Rev. Vigário Pe. Ele
mar Scheid e ao Coral da Matriz, aos que enViaram
coroas, fiores, cariões e tele�ramas de pesar, aoa

parenteM, amigos e vizinhos que nos confortaram du
rante o doloroso transe, às 'profesloras e alunos da
Bscola BAsica Abdon Batista, aos que acompanharam
o' feretro até a sua' ú1ttma morada, ao Ir. Joio Lúcio
da Costa, que falou em nome das amigas do lanche.
do jogulnho, do Grêmio das Orquídeas e em nome

do Uons Clube, levando o adeus à sua Domadora
VaIdete.

t

ConVida, outrossim, para a Missa de 7." Dia, I
ser celebrada na próxima 4a.-felra, dia 23 de Agosto
de 11172, às 19 horas na Igreja Matriz de Sio Sebas
tilo. Por este á to de Fé I.lriatl agradecem

Atilano Zimdars, lIeu esposo
Karlan, seu filbo de 4. mesell
Joaquim Piazera e familia
Arno Zimdara e famOia

laragu' do SuI, Agosto de 197:1-

Com a efetivaçlo de uma partida Da tarde de hoje no
EstAdio Max Wilbelm, prolllleguIrá o certame da �. Divislo
de Amallorel patrocinado pela Uga.Jarlguaense de Delportos.

Jogario Soco de Dellportol Acarai e Cruz de Malta de
Rio da Luz, enquanto que complementando a rodada jogario
amanhl na Barra do Rio Cerro, Botafogo e Caxial F. C. de
Rio Cerro L .

A torcida juventina terá oportunidade de ver novamente
a lua equipe em lçlo, desta feita diante da boa equIpe do,
Amazonas da cidade de Blumanau, Integrante da la. Divislo
de Amadores da Uga Blumeaauense de Futebol.

A equipe do Alpazonas vem precedido de bom cartaz,
Visto que Tem fazendo boa campanha no campeonato patro
cinado pela Liga Blumenauense, poil poslul bonl elementOI
em leu plante).

Vocee sabiam que o Argus anda g'rilado?
Ele não quer pdmillr, mas quem, falou, "falou II

disse".
.

Ele anda curtindo um luar nos braçolS de uma 2a. Divisão de Amadores
gariaha, quem será?

-

Um nõvo "Love" Arrus? ' prosseg�e hoje e amanhã
Cuidado pois de luar em luar acabaa virando

anjo.

Segundo nolamos, o Bruno do fuscio
pavio" está sendo disputado por mlia uma .••

Que é iaso BruDo?
Onde queres chegar com rentes giIIS?

"azul

O Édio, noseo profeseor e amiro, anda super América x Figueirense
carinhoso com umaa e outras, será que ele eSlá ga
mando? Nada mal né Édio? Terá prosseguimento na tarde de amanhl o Certame

Estadual Catamense em lua fase final com a realizaçlo de
- doia [ogoe, .

O menino do chevrolel engoliu I Isca nove- Num jogo de grandel perspectivas estarlo Ie demn-
. meate . . •

.

tando na cidade de Joinville, o América F.C. locai e o Flgo"-
Tá ne hora de se dicidir de uma vez ,or lodaa reue :!'ioea��':l�mericano o ambiente é tranquilo, e todOI

não Ichas Nono? OI crlques penlam numa grande Vitória, que OI delxari
c numa lituaçlo bastante cômoda na tabela de classifteaçlo.

Depois de Ires semanas de separação eles enra· É também_quale oerta a volta de Marcos ao comando
tarem novemente, a vocee To.co e Alair OI IIOSSOI' do ataque, oom a saidl sublequente de Romualdo que voltlri

votos de muiras felicidadea. ao banco. .

A maJa._ provAvel formaçlo é esta:
Da Costa, Djalma, Florese, Bete e LadInbo, Hamilton e

Veneza, Marcos, Vado, Jairzinbo e .1010 Carlos. .

Pelo lado do alvi negro da i1ba o ambien.e também é
de tranquIlidade; todos Oll jogadores eltlo Otlmiltall numa

boa apresentlçlo e certos que deixarlo a Manc�st.r Cata
mense com uma vitória.

Alguém vai circular por aqui nêste fim de sema

na, mas é um. pena, pois ela , tllá englllando, não
achIIs Cun?

Um. das recepcionistaa do 1.� B_aile do Chopp
do Juvenlus, curliu aquela lenha sábado p/p, com seu

"Iove�' de Guarilmirim. •

Ele 'o menino do PÖSIO Miliochi,
nhe! mais incremenllda da Chapa 2.

Adivinhem...
.

Florianópolis verá
ela a menini- Avai e Hercilio Luz

No outro jogo da rodada, jogario na capital do Estado
I. equipes de Avai e Hercllio Luz num jogo também d,

grandes proporções.
Após o jogo realizado terça feira última quando o

quadro azurra fez uma excelente exibição .frente ao Sant08
de Pelé, ali atenções agora estio voltadas ao HercDlo Luz
que virá a capital disposto a conquIstar dois pontos para eL

No lado do Aval não existem problemas de contusõel,
enquanto que pelo lado do time de VUas Oflcinall QI jOrla
dores Miguelito e Rainoldo estio contundiaos e afaetados
difinitivamente

_
do jogo de amanhl.

Quem Inda feliclssima é • Verinh!l do Bradesco.
Também? Pudera, depois de um ano, rever o

velho amor? É fogo... '.

Praça
Voce Ademir Noernberg leia esla: .

Há dois brotinhos disputando teus olhares.
Abra os olhos querido.
Não perca, porque são dois ólimos parlidos. Edilal de
Enconlramos um cllsal muito g!lmado siibado

no baile do chopp, fazemos volos que esta gamação
seja eIerna. O. K. 5uenon e Rila•.

Como é? Será que as briguinhas lerminaram?
Já estava demais não?
Aceilem um conselho caros amigos 'Roni e Li·

sele e'nlrem nd curlição da "Paz e do Amor".

O DO.ulor Alcides dos Sanlos Aguiar, JUIZ d.
Direito dll Comarca de Jar.guã do Sul, ESlado de
5anla ClllariDa. na forma da lei eIC ...

l"AZ SABER a Iodos os que o presente edilal
de praça, com o prazo oe vinte (20) dillS virem ou

dele conhecimento liverem .

e Interessar pOl'sa, que
será arrematado: por quem mais der e maior lance

ofereceri em frente às porIas do, Edlficio do Forum,.
no dia ti de selembro p. vindouro, às t4,OO horas,
OI imóveia penhoradol!l a HEINZ SELL, na ação ex!!

cuUva proposla por ARTHUR BENZ, e abaixo des
c�iminado: .'

. a) - UM TERRENO, sirulldo no municfpio de

Corupá, desta Comar.ca, na Estrade! Izab,el. em for
mato Irianwular, conlendo a 6rea de 900 m2., EDIFI·
CADO com uma CASA DE ALVENARIA, com as

segUintes confrontações. fazendo frenfe com uma li
nha curva, nll Esirada Izabel, com 62 ms., extrema
de um lado com lerras da Escola Estadual, medindO
61 ms., -e de oulro lado com dilas' de Waldemar Wer
'ner, medindo 29 ms., devidamente �egistrado sob n.·

O famolo Gonzaga aquêle do Baependi, anda 37.204, .as fls. 110, livro 3·S, em da Ia de 20/0D/70, no
úllimamente muiro aéreo Célrlório competente desla Comarca, avaliado 1!m

Qual será a causa? Talvez a Jllponesa... Cr$ �O.OOO,OO (vinIe mil cruzeiros),

I
Assim serão os referidos bens arremat,ados por

Quem eSlá sempre em paz com seu amor é a quem mais der e maior lance oferecer aCima do pre'

ludete, assim é que se vive né Sasse, a voces "aquê ço da avaliaçãQ. - E, para que chegue ao conheci'

Ie abraço".
. menlo de quem interessar possa, foi expedido o pre·

Quem anda muito nervo,inho é o Ariobilldo. sente edilal que será afixado no local' de costume e

Hii tempos você era maia bacana. publicado na imprensa local. Dado e .passado nesUI

_ O que há? cidade de laraguá do Sul, aos sete dias do mês de

e porque não aabes qual das duas enwalar? agôato do ano de mil novecentos e setenla e dois,
Eu (a) Amadeu Mllhfud, Escrivão, o �ubscrevi.

(a) Alcides dos Sanlos Aguiar, Ju z de DIJeltO
A presente cópia confere com o OrigInal; dou fé.
Jaraguá do Sul, 7 de agôslo de 1972.

O Escrivão, Amadeu Mahlud

O Hermes e que estii feliz, lI.gorl com a Dóris,
não quer sabtr de mais nada.

Felicidadea a voce•.

Quem sabe pllssar bem são oa vivaldinos BelO
e Júlio, qúe domingo último deram o pique com cer

to alguém, deixando·o de velinha em Joinville e a

respectiva menina e!ll calll aqui em Jaraguá do Sul:
A bte alguém é recomendado cuidado pois de

uma próxima é possivel e menina o imilando.
E dai vai ser IrisIe.

Alô Uliam Gumz, à você aquele abraço, pela
p'assagem do leu Dlver.

Pardbéns e feliCidades
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