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Pesca Amadora precisa de licença
Exignêcia é da

Sudepe
A SUDEPE - Superín

tendência do Desenvolvi
mento da Pesca, em re

finte portaria fixou a8

DO'8S normas para o

exercício da pesca ama

dora em todo o territó
rio nacional, tanto para
brasileiros como para es

trangeiros.
A portaria que é de

D.' SlO, assinada em 23
de julho de 1973 e pu
blioada no Diário Oficial

da União, em 7 de agosto
do mesmo ano, quando
entrou em vigor, traz
como inonçAo principal
a obrigatoriedade de Ií
cenciamento e respectí
vo pagamento de taxa

para pesca amadora com

esuíço, puçä e linha de
mão simples, até agora
isentos, por sugestão
do Departamento de Oa
ça e Pesea do Estado da

Santa Catarina. O DßCP
faz um apelo para que
todos Ia legalizem apara

evitar mal entendidos e

resguardar p o II 8 i v e iii
constrangimentoa que
certamente surgírão.
Todo pescador que Íllo

estiver regularísado po
derá ser autuado e sofre·
rá as, penas da lei, ecmo
por exemplo, apreensão
do instrumento de pesca
e, pagamento dll multa.

A peaca, assim enten
dida, li que se pratica
na orla marítim,:" n08

rioI e nos ribeirões, não'
escapando, mesmo, os

Pedro Nolasco =

As margens do Itopccú
NO quadro geral dos prOblemas da agricultura de subsistência e do mercado,

em que 8e apontam os fenOmenos de ínadequação da estrutura da demanda, vímos as

Iistindo "deficiências" na dieta bAsica do povo e "carências" nos mer.cados consumido
res a se lilternarem com "excessos" ou "carências" de produ.,lo em determlntrdas ireas
e prazos. Öntem, por exemplo, havia abundância de feijão e falta de soja; hoje à falta
de feijlo (ji de Importaçlo) e a soja não sobra. Há falta de matérias primas nas indús
trias; vai haver racionamento de papel para a Imprensa. O custo de vida é, em Jaraguá
do Sul, Igualou superior a grandes centros como Blumenau e Jolnvllle. Por sua vez, co
mo instrumentos de ação oapazes de moblllzar os recursos ImpresCllndlveis à correção
destas falhas, dispõe o Governo. a partir da criação da SUNAB (faz para 10 anos!), de
órgãos téenicos para atingir esta meta, como fundamento de uma açlo enérgica basea
da em três campos especlflcos: garantia de preços mln1mos, amparo à comercialização e

segurança do armazenamento. No entanto, depois lIe decorridos dez 'anos, nada de posí
Ilvo se vê. Ao contrário, multo de negativo com uma situação lnIIustentável do custo de
vidl.

'É um fato (que não é de hoje) que a

produção de alimentos não vem cobrindo o

crescimento demográfico. E lima prova de
finitiva é o Interease em todo o mundo pe
lOB problemas alimentares, sobretudo a tec
nologia de allmentol que vem sendo Im
plantada em tod,os os palses, como uma das
medida. capazes de saolar a fome. São
afirmações do diretor do Inatituto de Nu
lrIçlo da Universidade F. de Pernambuco.
No RIO, a miséria arrasla os habitantes do
Morro, noasos Irmãos, a Invadirem arma-

zens e meroearlas e super-mereados. De
sespero. Isso tudo, porém, nAo Impede opn
clamemos todos nós pelo desenvolvimento;
"desenvolvimento" de mals lIndal estradas
alfalladas, suntuosos edlficlos, novas im
planlaçõea de novos planos e projetos de
alto gabarito. Uma Ironia: se a miséria é pm
Insulto a a pobraza, um lato, a democracia
nlo viceja na miséria nem florelce na po
breza. Foi Artur da Costa e SUva, o saudo
so presidente quem o dizia.

As ruas centrais da cidade estão nada bonilas. Eltio lelaá? Estão horrlvels. Ohu
va. Ohuvarrada. E em tempo que tal, que ela não dorme de touca, a COTESO mete a ma

quinaria a abrir bailas orateras para as suas futuras ligações em várias esquinas do
Centro. Ohuva e barro formam essa lama amarelenta que deixa seus rastros por Inume
ravels ruas. A Rua Jolnvllle, por sua vez, macadame apenai, é um lama.,al. B tantas ou

traB, Idem. Quando hoje arrebentam o calçamento das ruas, hi quem, faz vinte anos, 'pro
lestou contra o inicio do calçamento das ruas: primeiro, igua e esgoto. Mlda feUo. B lo
go mall vamos pagar pelos erros, pelas omlssõ,es então pivÔ de brigas deste tamanho.

Val a Arena jaraguaense dlstrlbllir tam
bém um Questionário entre seus correligio·
Darlos. Bles provêm dos antigos partidos
que, durante trlnla anos formaram grupos
e Il'Upllhos, dos mals mansos aos malB
ferozel. Muitos, hoje em cargos 'bem aeo

D1odatlclos e rendosos, devem-nos aos be
lIeplicltol dos antIgoI partidos. Não tenha-

.

mos Ilulões. É mals fIlcll o mico virar ele
fante do que muitos desses se estenderem
fraternalmente as mãos. Por outro lado, a

disciplina politioa não pode pOr de ladl! a

vontade dOI homens; tem de contar com a
vontade dos dlsclpl1nados. Já afirmou al
,guém, fiZ multo tempo: o blpartidarlsllÍo
brasUelro é muito artificioso.

A Câmara da Vereadores de Florianópolis fez o que todas as Câmaras devem
fizer: comls.ões de Tereadores salram em campo para constatarem, "de visu", como

andam os preços dos gêneros allmenticloB, nos mercadol, nas feiras, nas mercearias.
Quem, dos jornal., tomou conheoimento dos preooll de T'rIOl� produt,os, lioou "de booa
aberta": alguns produto. aqui em Jaragui sao até multo malB caros do que na própria
Oapltal catarlnense! F1Ii lDIormado de que j' hi vereador pronto para requerer uma

COlllllslo também para constatar em quanto andamol ci por estas banda.. Se fôr o

OIBO, parabens.

Para oe que trabalham na imprensa" é
lempre uma Batisfação quando o jomal,
leul artigos e ooment'rlos, slo citados por,
110mades d. outras cidades. Assim é que,
I1Omo foi o caIO do reoente comentirlo de
I.V.S. sobre "porque oIll • ooeilclente do

ICM?" (tUtimo número) vem de merecer as
mall dlversilloadas referência. em jornais
catarlnenliel. Isto é que nó., jomallstas,
chamamos de "gabarito-de jornal-de-Inle
rio!"'. E gabarito nlo falta a estes jornais.

Se, em tópico anterior, aOlma, critiquei, oom Ironia, a condiclonaiIdade do ele
lIIento masculino vinllo de Iantas "antigas 'reas" para um só partido. recebo, com ..pe
r&noss, a noticia do Ingresso da mulher calarlnen.e n. politica (Arena). Dlz-Ie, do que
dlsoordo, que a Dlulher nao esti preparada para a luta cfvlca; e, para eetar, .ó deve
fazer de seus lIIbol homens 'honradoe. Mas a cultura clvica da mulher, obtem-se, prem
lamente, formando um esplrlto recto, avigorado pelas virtudes, cristas, pessoais, civicas
e de pOise dos conhecimentos necess'rloB para promover o bem do munlefplo, do ellado,
do pefs, o que, aliás, nlo • dIf(cIl nem oustoso. Mas com a matéria prima, os barbados
de antigas linhagens, que a mulher calarlDense vai lidar. não val ser sOpa, nao; val ser
Preolso mUilas jamantas para tranlportar tania mesquinhez, mesquinharia, ódios, ranco
reB, re.sentimentos, próprios nao de hómem adulto, mas de cafres.

o crelino é um cilpenga morill; o dnico, um dallônico moral. É
espanloso conslalar-Ie, a mfaima "pesquisa" plicológica pessoill, quan-
108 cfnicos e crelinol arrolam nobreza e vomitilm probidade_

riol de nosso muníeíplo.
O assunto é muito sério
8 poderá trazer emba
raços para aqueles que
qui21erem arriscar ou de
safiar a leí, -

Em Santa Catarina o

Departamento Estadual
de Caça e Pesca mantem
diversal Inspetorías. Em
Jaraguá do Sul, ali infor
mações e a8 licenças
poderio ser obtidas na

Casa Gomereial do ár.
Waldemiro Schmitz, à
Rua Mal. Deodoro da
Fonaees, 226,

Caça proibida e

proibida a daDÜicação
da flora

A partir do último dia
1.0 de outubro d. 1973,
arrancar uma flor ou
uma íruta, o que signifi
ca danificaçãQ à flora
silvestre ou toda e qual
quer espécie de caoa
eatá proibida por lei e,
em caso de infração, o

infrator está sujeito à
apreensão da arma, muI
ta de UII a dez lalArias mí
nímos e, eumulatívamen.
te, sujettos a responder
processo penal. Dia 1.°
de outubro terminou .o
período de caça - tem,
porada de 1978.

Quanto custa tirar
licença?

A wtorização p el a
SUDBPE para o exerci
cio da pesca amadora,
nas condições expostal
neste artigo, que em Ja
raguá do Sul, poderá ser

obtido na Oasl& Schmitz,
está sujeite às leguintel
taxas' anuaiB: pescaria
embarcada, Cr$ 62,40;
pelcaria sub·aquática,
Cf' 511,00; pescaria d888n
barcada, Cri 31,%0 e li
nba de mão, caniço-lIim
pIei 8 puçá, CrS 12,48 .

Aos pescadores de Ja
raguá do Sul, de Corupá,
Schroeder, Guaramirin e

Massaranduba' está aendo
dirigida esta nota, afim
de que nio v.nham a ter
aborrecimentos fim aeu

eaporte preferencial.

Deputado Octacilio Pedro Ra
,mos, ..sugere modificações na

Lei n. 4827, de 15·01-1973, que
concede pensão aos

ex-combatentes da F.E.B.
o Deputado Octeelllo

Pedro' Ramol, na sessão
de 04 do' corrente, da As
sembléta Leglsletlva, en

caminhou Indicação luge
rindo ao Exmo. Senhor
Governador do Ellado,
varll!S modificações no

, texto da Lei n.O 4827, de
16/01/1973, que concede
pensão 108 ex-combaren
les da Força Expediclo·
nária Brasileira.
No entender -do parla

menter da Arena, rodes
equeles enquadrados nas
feiras 'a,' b e c, do Art,
1.0 da citada Lei. deve
riam perceber ii pensão
respecliva, tndependenre
ou não de serem servidor
público, perceberem além
do sallÍrio minimo vigln
te ne Capital do Estado

ou ainda serem beneficiá-,
riol de lnsttnno de Previ
dênele ou Montepio Míll
lar;

Na justificaliva de sua

Indicação, acentua o De
putado Octacllío Pedro
Ral!lQs, que uma vb aceí
,la pelo Exmo . .5enhor Go
vemsdor do Ealado as

modificações proposlas,
'

,

eeterta-se cerramente cor

rigindo uma f1agranle dís
crtmiaeção que se vêm
observando no cumpri
menro da Lei 0.° 4827, d.
16/01/1973, oade alguns
poucos estão se beneficio
ando e 8 a-rande maioria
dos ex-comberearea resten
lei não lern condiçõea de
enquadremearo aos dispo
sitivos da supra-citado Lei.

Brusque lem
novo iomcl

Dr8 6 -do éOI;renlê,' na época que vivemos, com

cldllde deBrusque, um ne- Dolfeial, comenuirios e
vo órgão de imprensa aC8- crônicns inseridas no con

ba de circular na capital lexlO da informação, for
doa lecidos.' O edilor res- mação e opinaliva_ "e is
ponllivel por "TEMPO'" é lO que vamos oferecer �

Celso Teixeira, tendo co- diz, - II parlir de hojé:
mo redalores os confrades no TEMPO • no esp'aço
o próprio editor, J o r g e de noss,as pliginÍlI feita de
Paulo Krieger e O s c a r fé e IImor. Conlamos com
Guslilvo Krieger. Em leu a compreensão de Iodos
editorial "TEMPO" diz o voeis, AMIGOS."
imporlllnie é comunicar, no Boa aorle companheiro,
TEMPO e no espllço Pli- são OI volOI do pessoal
ra o deunvolvimenlo da do "Correio do Povo".

AReunião Rotária de
9 de outubro de 1973
'A reuniio do R.C.' de

Jaraguá do Sul, no Rea
taurante C e n te n á r i o,
contou com a presença
de 75% de leua compo
neutes. Em alo havendo
IÓ8i08 em rscuperaoilo
e convidad08, o tranlcor
rer da reunião limitou
Ie a08 trabalhos rotárioa
e manifeltaoõel, exprel
lias pelaa palavraa de
Mário Tavares que fez
vibrante alocuoão relati
n • pa8saglm. do 50.0
ano de fundaçio da fir-'
ma Mar8atto S.A., atual-

mente dirigida pelos ro

tarianoB Loreno ii Dlr
val Marcatto, tendo este
último agradecido aa ma

�iflstaçõe8 de leu clube.o

O dr. Murillo Barreto de
Azevlltlo referiu-se ao
"Bronze Sampaio", con·
olave militar realizado
em Joinville, onde res

aaltou o valor do. esporte
amador que alt 8e desen
volveu, em contraposioAo
ao esporte em geral,
quasi todo ele profilsio
Dalieado.

Participação de Noivado
Contrataram ca8amen

to OH jovenl Lilian Mahn
ke e JoAo Scopeliti Noé.
O aoontecimento teve
lugar na residência da
noiva, em, Sautos-SP,
onde JoAo pediu amA0
de Lilian, para iniciarem
um novo lar. Lilian {I
filha da Sra. Vva. Cecilia
Irschlog Mahnke e de
leu laudoso pai HeiDló
Mahnke, muito n08SOS
CI,onhe.idel e JoAo • filho
do diatinio casal Pran-

Desfile das
Debutantes
AmànhA, logo apóI o

baile daa debutantes que
Ie realiza hoje Da8 d,e
pandêneias do C_A. Bae
pendi, lerá lendo a e

leito o delfile da8 debu'
tanteI, cnjo' resultado
reverter' em beDefioio
do Natal dai c r ia n ç a 8

necessitadas. O desfile
englobará um desfile de
modas, devendo ler um·
exoelente atrativo "para
as pelsoas de bom gos
to. O acontecimento terá
lugar no Baependi, às
20 hora., dando o ingres-
10, que é de Cr$ 2,00,
direito ao concurso d.
brindes a serem diltri
buidoa na oportunidade.

eisoo (Graziela Scopeliti)
,

Noé, contador e funcio
nário da Companhia Si
derurgica Paulista - Co
.ips. A data foi mais lig
Dm.ativa par. a noiTa,
pois, que, 8e Tivo fOSS8
o seu pai, teriam seus

pail completado Daquela
oportunidade as suas bo
das de prata. Iste lema
nário apresenta aos dis
tintoá noivos e pais, OI
leus cumprimentos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"Correio do Povo" Uda.

·1973·
Direter

I!oeênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
ADual ...• CrS 20,00
Semestre " CrI 11,00
Avulso • • • • CrS 0,40
Número atr.sado CrI 0,50

I!NDERtÇO:
Caixa POltai, 19

Rua t, D.· 130 - Fone: %013
Jaragoá do Sol· S. Cataria.

Aniversários
Fasern anos hoje
- A SUl. Maria, espo

Ia do Ir. Albano .5lina-hen,
em Piçarras;
-'a lira. Regina, ISpO

Ia do sr. Bua-enio Geseho,
em Jllra!luazinho;
- o Ir. .5i1vio Panlo

Prodöhl, em Joinville;
- a Ira. ROlangela P.·

limll Ferrazza.

Fasern anos amanhã
A ere. Hildegard Aibul

Bllrallo;
- a ara. Anila Voigl;
- o jovem Clóvia Mer-

celino Gonçalves.
Dia 15

.\ Ira. 'Terezll, esposa
do sr. Juliano Slinghen,
em Londrin,,;

- a jovem Leonor To
mallelli;
- o ar. Adolfo Bartei,

em I!apocuzinho.
Dia 16'

- A. sra. Maria Schlo-
chet; ,

- II' afil. Alronll, espo
Sll do sr. Walter Bllrtel.

Dia 17

- O !larolo Luiz Cllr
los Malheiro neata cidllde;
- o ar. Wllideburg Hina·

�

ching, induatrial neltll ci
dade;
- I Ira. Adele B. Her

mUD. em Corupii;
- o Ir. Alfonao NIlgei,,

nesta cidade.

Dia 18
- A lira. Vva. Paulll RII.

bini, em B. do Rio Cerro;
- II srll. Bdnl BruhBs

Vemuth, em Jolnville.
Dia 19
- O Ir.l"rederico

Schwedler;
- o IIr. Wen d e II n

Schmidt, em Jaraguazinho;
.,
- o ar. Leopoldo Kllra

ten, neatll' cidllde;
- o Ir. Lourival Stlin,

nesta cidade;
- o ar. Arno Blanck,

neata cidade.

Registro Civil
Aurea Mülle. Grubba, Oticlal
do Registro Civil do I. Dl8-
trito da (Jomarca de Jaragui
do Sul, Estado d. Santa

Catarina, Bralll.
Fu Saber que oompareoe
ram DO oartório exibindo OB
documentos exigldoa pela lei

, atim de se habilitarem para
., oas_ar·se

Emendas no

Prorural
-5 emendas foram apra-"

sentadas pelo Deputado
Wilmar Dallanhol, ao

Projeto de lei Gompte
mentar, que reformula II

aposentadoria rural.
Eß811S emendas vi

Iam;
1.°-extender o

Pro rural aos produtores,
proprietários 9U nlo que
usando até " emprega
dos, trabalhem na ativi
dade agrloola ou pecuá
ria;

2.· - g II r a nt i r o
direito da 'aposentadoria
ou peDsAo para as pes
loas que tendo maia ds
65 anos já tenham a.
afaatado da atividade ruo
ral, mas a, tenham exer
cido por mail de 10
anos;

3.° - Simplificar o'

processo de coneeeaão
das aposentadorias epen
sões, dispensadas certas
exigê!lciaa de documen
tos difíceis tle a e r e m
-enoontradol e substitu
indo-os por provas tes·
teDiUnhais;

4.· - Criar uma
Comissão permanente no
Minilltério do trabalho
para a"faliar oa relulta.
dos do Funrural, estudar
e planejar o aumento
dos valor.s daa apoaen
tadoriaa e pençÕes, que
aeriam subme�itlal ao

CongreRlo Nacional;I

5.• _ exeluir o va.
lar doa inlumos aD\eri
ormente tributadol e que
venham a ser utilizados
na avicultura e auino
eultura, fazendo calcular
aa contribuições q,evjd81
ao Funrural tAo somen·
te sObre o valor agrega
do na produção agdcola;
O projeto eatá sendo

apreoiado em regime de
urgênoia. aeu exame
deverá estar conoluido
em 30 .liaa.

, Ela, brasileira, Bollair.,
oostureira, natural lia Ja
ragui do Sul, domioilia
da e relidenta em Gari
baldi, neste di.trito, filha
da Joio Batida Fusi e
Eltaflna FUli.
E para que chegue ao 00-

nhecimento de todol mandei
passar o pra.ente edital que
aeri pubHcado pela imprensa
e em cartório oade ler'
atixado durante 111 dia.. Se
alpém louber de algum im
pedimento aCUBe·o para OI
tins legais,
AURBA MüLLER GRUBBA

Olicial

Edital n. 8.244 de �/10/73
Luiz Hilario Stinghen e

Oleoníte Maria Tironi
Ele, brasäeíro, solteiro,

desenhista, natural de
Jaragut do Sul, domici·
liado e reliitente em

Jaraguá Esquerdo, nes
te distrito, filho de Ho
norato l!ltinghen e Maria
Schmitz 8tinghen.
lIa, brasileira, solteira,

costuteira, natural de
Luiz Alves, nesta Estacto,
domiciliada li! residente
em Jaragut Esquerdo,
nelte distrito, filha d.
!Cmilio Tironi e Florentí
na Tironi

Edital a. 8.2"5 de 6/10/78
Mauro Uliano- e Aladir
Cecilia Giovanella
Rle, brasileiro, solteiro,

operador, natural de Oro
18l1ea, neste Eltado, do
mi.iliado e residente em

Joinville, neste Estado,
filho de Nicodemoa Ulia
DO

/

e Adelinda Zomer
Uliano.
Ela, brasileira, solteira

costureira, nataral de
Jaragut do Sul, domici
liada e residente em Ita
poousinho. nelte distrito,
'filha de Sebastilo Gio
'vanella e Adele Prestini
GioTBnella.

Edital n. 8.246 de 5/10/73
Antonio. Pokrywiecki- e

. Arlete dos ilantos
Copia recebida do cartq,.
rio de Timbo, naste Es
tade.

'

Ele, braaileiro, 801&eiro,
Slcriturario, Datural de
Indaial, nl E.tado, domi
ciliado it residente na Rua
Procópio Gomes, ne.ta,
oidade, filho de Pedro
PokrlVwecki e Iinea Po-
krlVwíeki. ,

Ela, bruileira, 801&ei
ra, opararia, natural de
Rio do Sill, neate Estado,
domiciliada • reaidel!te
am Timb6, neste E,tado,
filha de Zeferino dOI
8ant08 e Sinnia Marquas
dOI Santoa.

"ditai n. 8247 de 8/10/73
Brano Narlooh e

Ana FUli
Eil, brasileiro, lolteiro,

operario, natural de Rio
Negrinho, nalte Estado.

. domiciliado e residente
em Joinvme, meate Esta·
do, filho de Casario Nar
loch e Mlria Narloch.

Aoompanhando O progresso de Jaraguá do Sul
a

V A R
pal!lsou a emitir passagens nacionais e internacionais, dire·
tamente da Perola dJ) Vale do Itapocú, para maior facilidade
de sua distinta clientela.

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

VARIG

I ·G

Mal. Deodoro, 122/130 • Fone 2023
Jaraguá do Sul - SC

Viaie VARIG VARIGVARIG

em gerIlI, especillimente
_ Gaitas e Acordeões

Completo sortimento com 8 a 120 baixo.s
Bandoneons '

Pianos: «Fritz Dobbertll
Grande Variedllde de modelos

Hormônios HBohn»
ÓIWÄOS TUBULARES E ELETRÖNICOS

Guitaras e Amplüicadores
Instrumentoll pl!rli Orquestras. Bandas e .

Conjuntos Modernos:le-:::;::=�Violinos - Violões - BIIDdolios Ie BilnJos f',�
'Plautlls - Clarine:lls - Pis Ions - Sllxofones liTrombones - Baixos e Baterias compleUI' \>
Pandeiros - Caoc:alpol - Maracas e Afuche. �';

Métodol - Cordl!s e Palhetal

Instrumentol pl Fanfarras: Bombos - Tambores - Priltol e Cornetaa
ParI! Músico8 Profissionais forneço' também Instrumentos Estran
geiros: Violino., Flautai e Clarinetas, tipo «Boehm», Pistons, Trombooes

. e Sl!xofones, bem corno Bocais e Boquilhas estrangeiras.
. Para maiores Informações, consultem a

EXPEDiÇÃO "Lyft lU MUSICAL DE PAULO KOBS
RUI! Jorge Lacerda, 242 - Caixa Postal, ã9

São Bento do Sul - Santa Catarina

Feriados às
2..s vai a

plenário
A comissão de Justiça

da Camara dOI Deputa
dos aprovou, por unani
midade, o projeto de lel
que obriga comemorar
sempre oas segundas fei
ras, 0[1 feriados que cai.
rem no meio da semana,
1 sxeeeäo de sete de se

tembro, Natal e passagem
de ano. O projeto é de
autoria do deputado J.G.
de Araujo Jorge (MDB
da Guanabara) e agora
lert submetido à apro
vação pelo plenário da
Camara.

O deputado Mário Mon
dino (Arena do Rio Gran
de do Sul), relator do
projeto, dilse que a co:"
memoração dos feriados
naB aegundas feiras "é
vantajosa para a produ
tividade das empresas,
para o Berviço publico e

para o ensino, possibili
tando o lazer prolonga
do nO.ll finl' de-Iemana 8
estimulando o turiamo
interno". Uma emenda
que estabeleeia a come

moração na segunda ·feira
também dos ft;lriadol que
oaislem nQ.!l domingos,
de autoria do própri o
J.G, de Araujo Jorge, foi
rejeitada apesar da opio
BiAo favorável de outroa
deputados.

. ,

Ca.,..h H Edllllqil
Clvla

O hasteilllleato' d.
Bl!l!deira e o canto
do Hino Nacional são
obrigatório., uma vez

por semana, em todoll
oa establ'leeimentos
de qUillQl:l1t grlÍu de
'ensillo, páblicoa ó\l
particularell.

Leia e' qssine
este'

Semanário

KIDlff�rme 1LegR§I�tnv�
ÉLIO SOUZA

Secretário Executivo
A. Câmara Municipal da Jaragui do Sul, ISI,.ve reunida na última segunda feira, 80b a Presidi••ela do vereador Sr. José Carlos Neves e na oPortu.nidade foram tratados os seguintes &88unto.:

No pequeno expediente foram apreciadoa 08 Pro.[atos de Lei encsminhados pelo Chefe do Poder Ex•.oati.o, solioitandc aUlorizaoão para desapropriar di.versal Areaa àe terra' nesta cidade lendo uma ir••de 274 mil, de propriedade da RAde FerroviAril Fe.deral na A v. Getulio Vllrglll, destinada a conBtrUQãodo Ponto Tur(stico.

A irea subaeqüente a que alude o Projelo d,Lei, é de 750 m2, e qus liga a Rua Governador Jor
ge Lacerda COlD a Rua Reinoldo Rau destinftdu pa.
ra retifi08Qio de vias públioas.

Os referido. Projetos ds Lei foram considera.
dos como objeto de dellberaeãe defendo oa melmol
Slirem enoaminhadoa para RS comissões respeOli'lI.

Igualmente foram aprovadas as Indioaçõel apr,
lentldas pelos Vereadores Sra. Eugenio GRlcho.
Renato Demathi, na qual oa aenhorea Edía acatara.
81 m,eBmas aprovandO-li por unânimidade.

,
A. índicaeão a, que SI! refere, formulada pelo Ire.

niBta .ugenio Gasoho, solicita ao Sr. Prefeito Muoi
eípal, ai digne autorizar a reforma Geral di poote
eXÍ8lente na E,trada Garibaldi, ímediações da O...
ComI. de Walter Marquardt Estrada Ti fa doa Hün
garoB, I qual encontra-se em estado precärío.

.li:fetuaQio de 11m aterro na Estrada Garibaldi,
nas imediaoões da Firma Com. e Ind. W. WIIBIlB, poil
8 referida via pública não mai. corresponde 808 iO'
seios da populaQão local pois em dias ChUVOIOI •
menoionada .ia fioa totalmente alageda e desta for
ma impouibilitando o aoe8SO de veículos, ciolista.,
pedeatre •.

O "'reldor emedebista Sr. Re nato D.malhê
.em de solioitar ao Chefe do Poder Públioo Muni,i'
pai 19 digne utorinr a ÍrriaaQio de igua na priD'
oipal ,ia pública da loealidade da Nereu RalDol no·
tadamente uma a duas vezes diariamente e.ilaDdo
deata forma o acúmulo de poeira que se preoipitam
adentro das Casas Comeroiai. prejudicando deall
forma Oi! generos alimentíci08, O Presidente JOl6
Carlol Neves ao enoerrar a presente Besllão, oon'o'
COU OI Brs: Edí. para outra extraordinäria a Itr
realizada no dia 15 de outubro de 1973.

r�
....-..0......� ...... ' ... .....-..0

lI)r o lURZ de §ollllza
�-

ADVOGADO nos fOrol de

i Sio Paulo - Guanabara - Estado do Rio de
, Janeiro - BrasUia.

) Processamentos perante quaisquer Mi.

, nilt6riol, Autarquias e Repartições pública.,

}
em geral.
Escritório C.Dlrab
Avenida Franklin Roosevelt, 23 - Grupo SOS

(Fone: 52-1894)
Z C - 39
Rio de Janeiro

Betado da GUAfiAB�RA.
.... ,.� , ..�.. , ...-
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CORREIO DO POVO SARADO

o Homem Constrói

50 AN.OS
Esta é a nossa mensagem:

UMA nova ciência denomina

da engenharia humana raali

aa-se num esfôrço constante.

As -fábricas reformam as maquinarias. Modificam a roti-

'na de trabalho.

À unidade de produtos, a maioria das empresas alcança
determinado grau de índívidualísmo nos artigos em que a

individualidade é um fato predominante.

MARCATTO S/A, Indústria e

Comércio, produzindo artigos
individualizados, nem por is

so é apenas uma índívíduali

dade, mas a somática indivi
dual que é a Empresa-Famí
lia.

Durante cincoenta anos argamaasou-se, formou-se um gru

I>alismo cristão; congregação de todos, individualmente, di
retores, chefes, colaboradores, viajantes, vendedores, ope-
'rários, indistintamente - 8 família Marcatto S(A., Indüs-
tria e Comércio.

<J

'A semente, humilde mas ge
nerosa, delta árvore :MAR

CATTO, nOI foi legada faz,
cínoosnta anos.

Seu semeador -

JOÃO MARCATTO.
Honramos '-8 sua memória.

O dever de viver acarreta o, direito de tralMllhar.
Ao Trabalho liga'le a mais sublimada dignidade.
É, o aproveitamento dos altos dons concedido. por Deus:

a vontade,
a inteligência,
a fôrça benevolente.
a atiTidade laboriosa.

Nesta Data, Cincoentenária, os nossos agradecimentos.
Os nossos agradecimentol a D'eus, pelo muito que nOIl deu.
Os nossos agradecimentos a todos os que, nesta Família.
de unidade, produção e harmonia, trabalham.

Agradecidol, tão generosamente estimulados para a nova

etapa que se inicia.
De' relpeito à Lei.
De estima ao ser humano, útil e generolo.

De conceito cristão do traba
lho que permite, a todos, ti·
rar da matéria inerte e esté·

ril utilidades tangíveis para
o Bem Comum.

Jaraguá do Sul, XV de Outubro de 1973..

Catarinenses
que Expõe
na "Brasil
Export, 73"
De 7 a 15 de novembo

de 1973, realizar- ee- á em

Bruxelas, a tamose mostra
"Brasil Exporl 71)" que, pe
la maneira porque foi or

ganizada esté fadada II ai
CIIDçar grande bito.
Os pallÍcios do Cerne

nárlo deverão ostentar uma
série de produtos, apre
sentando o nosso poís,
como uma nova elterneu
va de negócios e supri,
mentes pera as nações d'a

. Europa. em espectei para
os que Integrem o Mercado
Comum Europeu.
Tomamos a liberdade

para destacar IIS firmas
.eetertnensee que estão inl
crltae na "Brasil ,Export
73":

Allmenlos laduslriallzados -

Cia, lnternectonal de PesclI

lulels e Cor.oalhu - Em
presa 'I Indu.trial Gercts,
Cia. Industrial Schloesser,
Artex S/A. Fábrica de Ar
teíaroe Texters.

utilidades DomtsllcBs - Ind.
de Rdrigeraçiio Consul
S/A. e Ci ... Welze: Indus
rrtel,

Equiplmentos Eltlrlcos e ElelIO
nicai, SI.S PeCls - Eletro
moteres, )araguá �/A.

Atnr(bllll 1Dl�§
ffn�lnlo§
RECIf"e, - Em vllível

eSlado de embriaiuez, o

trabalhador Antônio Ra
mos BarbOSII, residente no

Engeoho MUlumbo, Muni
cípio de Limoeiro, a 53
km do Recife, cheiou em

casa e alvejou a tiros de
revolver ,eus, três filhos
menores; As crianças, Ma
rill Ramos Bar�osa (4
anol), José Ramos Blr
bOla (6 anol) e Severino
Ramos Barbo.. (7 anos)
foram socorridas pell vi
zinhança e traolportadal
para o Hospitll dll Res
tauração. O monslro de
Limoeiro, como vem leO

do IIponlado pelll popula
ção. foi ,rela pelo dele

, gado de ,palici.. da cid.. -

de, David Menelu, que
iostllurou inqueriro. E I e
ainda não disse à polícia
os motivos que o levaram
a praticar o terrível crime.
No Hospital di Restaura
ção, os menorea conlinu
am interDIldos em obler
vação, tendo sido retira
dos pelol médicoa OI pro·
jéteia alojallos em diver
sas partes de atul corpos.
Uma das crianças IDtrou
em estlldo d. coma.

Motorista, não

faça do seu

Carro uma arma.

A vitima pode
ser você.

P....GINA.. II

NÃO nos assustamoe oom o novo termo: mese

logia é, como Babemos, o estudo do homen em rela

tão RO aeu meio ambiente. A palavra, lí a em revis
ta nos EscriióricB Marcano, quando, em início do
ano, visitei ai mais classificadas empresas do robus
to parque industr+al Jaraguaense.

E, o que vale, pude, à presauça dos índustrl
aia os irmãos Mucuto, Oll dois, equaoionar eourer
saúdo, a mesologia "no próprio ambiente": a trans

formação, o desenvoleímento excelente da EmpreBa
Maroano (que conheço, sua» atividades, hli ,inte anos),
sua ambiênoia psioológioa com marcante timbre da

formação cristã de seus dirigentes.
Lembra-me S. AgoBtinho, meu Banto favorito,

conselheiro e amigo, peoador e renitente oomo eu

próprio, que não são os tampos que fllzem oe.J:lOmene.
mae, sim, são OB homens que fazem 08 tempoe. O.
telJlpos valem aquilo que filem OB homens nelea
existentes.

- Os nOB80S tempos são maus, os n081101 tem

pos são psncsoa, - eis o que dizem OB homens. Ora,
vivamos dignamente, e os tampos se tornarão bons.
N6a 10mOB OI tempos; quaia formOl nÓI, tais serão
os tempos.

De outra feita, referindo-se à queda de Roma,
da pompa e do fastio social 8 econômico. Bob OI

guantes doa bärbares. o mesmo saate meu, o S. Agosti
nho, de minha dsvoQão, lembrava que eum 08 homens,
e não o ambiente, que faziam a granden de :Roma
como de Roma fizaram. no apo&,eu, II sua aec.din·
eia. Por conseguinte, OB falOreB de Roma não pere
ceriam (embora GIB muros da cidade eaisaem) se Oll

cidadão. romanos não perdeasem a lua dignidade
de ,ida:

Roma ..• que é Roma, se não os romanos?
Nilo se trata de pedras e vigaa, nem de fortíssimas
muralhai. Isto tudo foi construido de modo que ha
via de cair um dia. Quando o homem construiu, co
locou pedra scbre pedra; quando deatrói, faz cair

pedra de cima de pedra. Foi o' homem que Iêz, 6
o homem que desfaz. Por conseguinte, pratica-IS
injúria a Roma, quando se diz que Roma caiu?
Não se faz injúria a Roma, mas talvez a08 Ileus

construtores, Roma não parecerá se os romanos

DAo perecerem." .

Tudo invoca, em conceitos modernos, sociais,
políticos, econômicos, que "08 ambíentee" nllo fa·
zem neeesaaríameute os homens, mas que os ho
mens têm' em si a posl!ibilidade de "fazer" seua

ambientes. ASlim, em analogia, os homens cristãol
não slo necesl8riameót. sujeitos is modalidades
pagAI, polítíeas, eoonômicas ou. sociais de .flUI

tempos, ma. eles podem e .devem fazer as normas

polfticas, eoonômicas e sociais - normas que res
peitem a dignidade humana.

, Isto tudo, amigoll, tive oportunidade ele con

cluir. em termos positivos, confortadores, como

uma graça de Deus, diante daquela revilta noa
Escritórios Marcatto sobre Melologia, a excelente
transformaçll.o, poaUiva, sólida, estrutuze humana,
tran8ceDdente, da hoje magnifioa Emprela Marcatto.

B, 'data melhor eu nio poderià e8lo1her para
manifestar eat'8 meus pensametos vi'fidol durante
aquela 'fiaita de cortesia, no comeyo do ano, data
melhor do que 8sta, significativa, ao tranlcur-so do
Cincoentenirio da Emprês& Marcatto; à ambiência
confortadoramente mesológica qué vivi: seul diri
gBotes, OI irmll.ol Marcatto, Dorval e Loreno, cril
tio - católicos por excelência, emprestri08 por vo
cação que o legado lhe. deixou '0 genitor, aóbrio,
cristll.o, austero, benévolo.

OI meul cllmprimento8.
Jaragui do Sul, 15/X/197S.

-- Augusto Syl,!,io Prodöhl -

Deputado
fav.or

reinvida em

da região
em pronumci.ílmento feito ao último dia 27 Da

Cimard Pederal, EI deputado Pedro COIiD, voltou a
abordar a n�ce'lidlde url'ente da iaslolação de uma

agêncll do I.N.P.S. em Jaraguá 'do Sul.

Em BeU pronuDciamtnto o deputado desllcou a

poaição di )ariliui do Sul priDcipolmente DO qu� diz
respe!lo ilO atU ,otenc!al in,dultrial que coota mail de
260 iDdú.'rial e um númlro aproximado de 8.liOO ope
rários, o que, represeDla 30% do, totll da populaçio.

O pedido, - contiauou o depulado - já foi le
vado ao cODheçlm�oto do órgão previdenciário iÍtravéz
de memoraodul da AI.ociaçio Comercial e Indultrl
II de )eraguá do Sul e pessollimentl já fizemos apelo
ao Senhor MiDislro do Trllb!llho a ao Presidente do
I.N.P.�.

-

Em recente eudlêncla com o Minillro )arbal Paa·
larinho, da pilsta da Educllção e Cultura, o deputado
Pedro ColiD conselruiu a Iiberaç60 de verbaa conce
didll Itravéz de convênios para a construção de Es
colaI Primária. em divlrsos mUDicípios de Sanla Ca
lariaa.

Para o Dorll do e&llIdo, um convioi. qUI beDe
flclará São FraDcilco do Sill, no valor de qUlreDte mil
cruzeirol e doia de quinze mil cruzeiros para GUllraDlirlm.
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Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

L E I N. 451
Dispõe sebre denominevão da 'ia. públieas.

Eugenio Streb•• Prefeito Municipal de Jereguá
do Sul. Euedo de Santa Catarina, no u." • ·.xercf
cio de 'UIiS a.tribuivõss:

FaQo .aber a todos OB habltantes delta Kuni
eípío que e CAmara Munioipfl aprovou e eu saneio·
no a seguinte laí:

Art. 1.· - A. ruas do perímetro urbano da
localidade de Ner.u Ramoll. lIa.te Município,
que nãe posluem denominavão. ficam dorannte assim
denominadas:

LEI N 448 Rua - 1 - Luiz S.rti (Pioneiro)
.

Rua - 2 - João Rop.laUo (Pioneiro)
AUloriza o Chefe de PO,der ExeCUlivo a dela- Rua - 3 - 'André Voltolini (Pioneiro)

propriar amlglÍvel ou Judicialmenle uma irea de lerra Rua - 6 - Albino Zanghelini (Comerciante)
na ESlrada Oarlbaldi. , Ró. - 6 - Henrique Demath� (Pioneiro)

Eugenio SIrebe, Prefeito Municipal de JllragulÍ do Roa - 10 - Artllt Karaten (Pioneiro)
�ul. ESlado de Sinla Callrina, no uso e exercfcio de Rua - 16 _ Domingo. Murara (Pioneiro)
lual alribuiçõea. Rua - 20 - Julio Tissi (Pioneiro)

Faço 'saber a Iodos os hibitinIes desle Municl- Rua - 22 - Antônio MaohBlio (Pioneiro)
pio que !l Câmllra Municipal IIprovou e eu lanciono a Rua - 28 - Luiz Schiochet (Pioneiro) ..

aeguinle lei:
Arl. I. - Fica o Chefe do Poder Executivo au. Art. 2.0 - Eata l.i entrará em vigor na data

lorlzado a desapropriar IImigável ou judicialmenle uma de Bua publicBqão, revogadas as disposiçõ8I em con'

irea de lerra conlendo 312,9-4' m2., na ESlrada Oarl- tririo.
bilidi 99 de Nelson Böder, deslinado para aberrura de Palioio da Prefeitura Municipal de Jaregui do
rua que Iigll a ESlrada Oiribilldl com o Cemitério Oa- Sul, 02 de outubro de 1973. .

.

ri.badi 99. Eugenio Strebe, .Prefeito MoniciplIl
Arl. 2.0, - ESla lei enlrard em vigor Da dala dI'.> Esta lei foi reiiltrada e publicada ne,ta di're'

sua publicação, revoladas ils diaposições em conlrd-
.

toria de Expldiente, Educação e Alailtincia Social,
rio. lOS 02 diaB do mes de outubro d. 1973.

Palicio da Prefeilura M.niciplIl de )aragud do Waldemiro Bartei, Dir.tor
Sul, 02 de oUlubro de 1913.

Eugenio SIrebe, Prefeito Muni,ci,al
Eala Itl foi regislrllda e publicadll oesli direlorla

de Expedienle, Educação e Alsialencia Social, lOS 02
dial do mel de oUlubro de 1973,

Waldemiro BarleI, Dlrefor

Decreto n. 288/73
ABRE CRÉDITO ESPECIAL

. Eugenio õtrebe, Prefeito Municipll de Jaraguá do
Sul, eSlado de �a.l. Cerenne, no use e exercício de
luas alribulçõcs, e de conformidade com a Lei n.O 460,.
de 02 de outubro de 1973, O E C R E T A:

Arl. 1.0 - Pica o Chefe do Poder Execulivo au

terlzado a abrir um Crédito Especial por conta do ex

celao de arrecadação do correste exereícto, no valer.
de Cr$ 19.810,00 (Dezenove mil oítocenroa e dez eru

zetres), para aquilição de 19810 IIÇÕtl' nominatival
de Cr$ 1,00 (Um eruzelro) cadl, sendo t (uma) da
Pelróleo Brasileiro S.A., e o restente das Cenlrais Elé
tricas de ôeme Catartna S.A. na seguillle rubrica:

4.00.0 - DespeIlla de CapH1I1
<1.1.0.0 - Ievesumentoe
4.1.6.0 - Parlicipl:lçiio em Conslitulção eu aumen

lo de capital de Empresal ou Enlidadel
Induslrllis e Agrícolas

Arl. 2.° - ESle dec.relo enlrari em viror na da
ta de sua publicação, revoga"ls aa diaposições em

conlrárlo.
Palócio da Prefeitura Munieipll de Jaraguá do

Sul, aos O! dias do mes de outubro de 1973.
Eurenio SIrebe, Prefeito Municipal

ESle decreto foi regislratlo e publicado nesla dl
reloria de Expedienle, Educação e Alslslincla Social,
aos 02 diu do mes de outubro de 1973.

Waldemlro Barlei, Dlrelor

,
1.

LEI N: 449
Auloriza o Chefe do Poder Executivo a receber

por dOIl,ão diversas áreas de lerra.

EUlJenio SIrebe, Prefeito Municipal de Jaraguá
'do Sul, Ealado de 5anla Calarlna, DO uso e exer·
cicio de IUU alribuições:

.

-

f'aço aaber a Iodos os habil_nIes desle Munlcí"
pio que a Câmara Municipal IIprovou e eu lanciono a

leguinle lei:
Art. I.· - Fica o Chefe do poder Execullvo aulo

rlz_do a receber por do_ção diversas drellS de lerra

.�eslinadas para aberlura de uma elrrada para o morro
cla Bandeira. assim distribuídas:

4.9i8,OO m2. de Severino Tecillil e Wanda Souza
Tecilla; 4,620,00 m2. de Werner Carlos Alois Ballocke '

1.8116.00 m2. de Rudolfo Zimmermann e Terninha Cor-
reia Zimmermann. ,

Arl. !. o - Eala lei enlrard em vigor aa dala de SUII

publicação,' revogadas as disposições em conlrário.

J
Paldclo da Prefeitu'ra Munic:,ipal de Jaraguá do Sul,O!

oe oulubro de 1973.
Eugenio Slrebe Prefeito Municip_1

Esla lei .fol regislrada e publicada Deslll direloria de
ExpedieJlle, Educllção e Assialêncii! Socidl, aos 02 dlaa
do mes de o.lubro d. 1973.

Waldemlro Barlei Dlr.lor

L E I N. 450
ABRE CR:mDITO ESPECIAL

Eug.nio Strebe, Prefeito Municipal de
Jlragui do Sul, Est.do de Santa Catarina, -no u.o

••xerciéio de BUIIII a tribui,(ies:
Favo laber a todos Oi hlibitant.1 dellta Muni

clpio que a Câmara Municipal aprovou. eu lanoio�
no a seguinte lei,

Art. 1.0 - Fioa o Ohefe do Poder Executivo
'autorizado a abrir um Crédito Espeeial por conta
do exceil'o de arreoadação do oorrente exaroíoio, no
valor de Cr$ IS 810,00 (Dezenove mil oitooentos e

dez cruzeiros), pua aquisição d. 19.810 BQÕ9S Ílomi�
Dativas, de Cr$ 1,00 (Um cruzeiro) olda, sendo 1
(uma) da Petróleo Brasileiro S. A., e o l\estante du
Centrais I!llétrioll' de Santa CatariDa 8.' A. na Be�

,uinte rubrioa:

� O.U.O - De8puIII de Oapital
� .. 1.0.0 - In98õtimentos
4.1 5 O - PaI'tioiplc,ão em Oonatituição Oll au

mento de Capital de Kmpr.,u ou 'D�

tidades lndoltriaia • Agrícol8l.
Art. 2 ° - Elita lei entrar' em vigor na dllta

de lua publicação, revogada, 81 dtspcsieõea em Gon
tr'rio.

Palãeío da Prefeitura :Municipal de Jaragu' do
Sul, 02 de outubro da 1973.

Kugenio Strebe, Prefeito Munieipal
Esta laí foi registrada. publicada nsata dire

toria de Expediente, Eduoação e Aui8tênoia SOOill,
aos 02 diu do mea de outubro de 1973.

Waldemiro Bartal, Diretor

, Comunicado
o GRUPO FINANCEIRO IPIRANGA comu-

nica a abertura de sua Agencia nesta eidade

a Av., Marechal Deodoro, n. 210, Fone 2206

�ndo representante o Sr. AMIDES MANO.,
EL MARTINS, profiuional de recónhecida

competencia e vasto ciroulo de amizades .es·

ta Praça.

Infância na Mata
José Alberto Barbos.

,
(à minha cidade Net.l)

Lembranças des nOlaas corr�riaa
Pela mala, alegrei e Iriunfanlea,
Fiddoa que essa vida dos iníenrea
e uma renda grande, sem tributos,
Lembrençae dequelas águas frias
Enlre árvores lilltiras correndo
E Doa confins do meto escondendo
Seu. míatétíos aos gurí. aslulos.

Lembrençes dos cipós lá pendentes,
Balouçando nos íuvíos etalhos,
Afirmados n08' potentes galho.,
E noa quais 'voévemoa preslurosos.

.
Evoeando C08 grilos ardentea
De Terzen as grandes .eventuras,
E dos quets com grandes' amarguras
Caíamos es lombos dolorosos.

Lembrançaa de Ião bem feitos mapas
Sempre a.sin'll18nllo algum' tesoure,
Lembranças daquelas peças d'ouro
Que meamo sabe.do imaginadas
Defendíamos COI velemes Ilpal.
Lembranças boss, docea Ião someure,
Das feridaa ganhas duramenle
No embate de "Irincas" aguerridas.

Lembrança. dos heróis, dos "mocinhos",
Que revlvremos neslas breveres
Ao galoparmos DIIS verdes malas,
Cevelcs adrede imaginlldol.
Lembranças diS "guerrllS de eoquínhoe"
Cos eSlilinguell 16 então Iravadas,
Pra tntonünlo das miies eturdtdes
Que davam lanlos beliscões doidos.,

Lembranças das reduzidls feral
Que !iÍ púlavamlno arvoredo
Trazendo um millo dli alegrio c' medo
Âos guría, nOVlllOS bandeiranles.
Pobres galOS - eram panlrtraS;
Micos-estrelaa - os gorilas forles;
Cobras-de-vidro - urulua de mOrle
E os (agarIos - uns' monalros giganlea.

Lembranças dessms lagoils escuras'
NOI confins da mala, relegadas
Ao d6mlnio das mimas penadas,
Aos jacarés (nunca lá IllresenIes),
Enfim, pras mais lerríveis crialuras
Servindo de domicilio cerlo,
E gnde se chegávllmos Ião perlo
Volvillmos céleres e Iremenles.

Lembr4nças desu areia movediça
Que IIÓI garc.>los tão preslo engolia
Ao menos no ver 'da fanlasiil
Qu� ludo em lerror ilssim pinlava.
Lembranças tia ·Ierra quebradiça
Formada da lamd ressecada,
Que nos leitos sicos concenlrada
Nos momenlos de eslio IIssim ficava.

Lembranças da mala llio formosa
Em selva violuld Iransmurada,
Em mundo de sonhos Iransformada
Nesses belos devaneios diS crianças.
Lembranças da mala Ião cheiros'lI,
Para Iodos, beleza a admirar,.·
P!lra os garo los, mundo a desvendar,
Lembrançal da maIa ..• só lembranças.

Porlo União, 8/no�embro/1972

Médioo d'alma e Corpo
Eneina a Humanidade
Dizendo que o maior e800po
Inter9ir é, com a maior serenidade
Conseiilncia, em restituindo, a saúde
Orgulha�Be pela lúa humildade.

Dando 8 fuendo da Família
Alento dOI afortunados ;
Levando tranquilidade n,8 ,igília,
Mantem os de.enganados I J ,

A�.lÇiliando"oa de, ,er,dade.
Enfi�, é o protator 18m o';, alar.del.
ConBertando aempre' a bon;dade
Orgulh�·lIe. pelo leu lI;'e�dimento
RelutaMo Gom simplicidadr
Pusando a dar 8 todo momento
O lell ',",aal tribalno obm d�.prendimento,

?
. Oorup." 18 da outubro de 1973

• .' �,' ..'.';
, }t'ranoiseo Antônio Picoione

FACIT
Máquinas de escrever, somadoras,
calculadoras mecânica. e eletrônicas,

máquinas de contabilidade e duplioa·
doras a alcool. (manual, elétrico e

.

automático).

Planos especiais de financiálilentos
Revendedor para a região

Sociedade Gráfica AVBnida Uda.
Consulte-nos, . pessoalm,nte' óu pelos

lel,lon85: 2069 ou 2243

Dr. 'Luiz. B. do Prado
ADVOGADO

i '.._

Av. Mal. Deodoro, 319

I' , .'�� �at:lo d,a
JaraguIÍ do Sul

CPF 102901689

Dls,C(llând,,�
Sinla Calarina
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Edilal de Cilação
o Doutor Joio Paulo Pasqualí, Juiz Substituto

nO Exercício do Cargo de Juiz de Direito da Co
IDsrca de Jaraguá do Sul, Eltado de Santa Catari
na na forma da lei, etc ...

,

FAZ SABER aos que o presente edital de cí
I,çlo, com o prazo de 20 días, virem ou dele co

obecimento tíverem e Interesser possa, que por
arte de ANITA FODI PEGORINI, atravel seu bas
f.ol8 procurador, advogado dr. Reinoldo Murara,
Ibe foi dirigida a petição do seguínte teor:

"Exmo. Sr. Dr Juiz de Direito da Comarca de
Jaraguá do Sul. ANITA FODI PEGORINI, brasileira,
calada, funcionária autárquica, residente e domici
liada à Estrada Joínvllle nesta cidade e Comarca,
vem por intermédio de seu procurador ecnstítuído,
iofra assinado, Instrumento de procuração incluso,
advogado inscrito na O, A. B. seção do Estado de
Saota Catarina Bob n.· 916, com 'escritório 1 Av.
Mal. Deodoro 216, nesta oidade, com todo o acata
mento e respeito que lhe é devido, propOr e reque
ler a presente AÇÃO DE DESQUITE LITIGIOSO,
001 termos do inciso IV do artigo 317 do Código
Civil Brasileiro, contra seu marido SAULE EDUAR.
DO PEGORINI, brasileiro, easado, sem profissão
definida, residente e domiciliado na cidade de Ou
riliba, Eatado do Paraná, à Rua Desembargador
Westfalen n.· 15 -1,· Andar - Ristaurante Alighie
ri ou t Rua Comendador Araújo � 309 fundos, pe-
108 falOS que passa a expOr: I - Que a requerente 6
cssada há maís de dois anos, ou I18ja, desde o dia
21 de setembro de 1963, sob o regime de comunhão
de bens, aom o requerido Saule Eduardo Pegorini,
eonforme prova com a inclusa Certidão de Casa
menlo registrado sob n.O ".864, expedida pelo Caro
lório do Reglstro Civil desta cidade. - II - Qua
dêBte matrimOnio o casal teve dois' filbos: Jaime
Eduardo Pegorini, nascido a 10. de abril de 1964 e

Denise Pegorini, nascida a 7 de abril de 1969 - eertí
dões de nascimento anexas. - III - Que o caiaI não
possue bens imóveis a partilhar. IV - Que o slIpli·
cado sempre foi um péssimo marido, não traba
Ibando em emprêgo fixo, viajando conltantemente,
nio sustentando até o pre8ente momento a sua

lamilia; não tem casa montada e vez por outra vi
!!lava a familia nesta cidade, na casa da mãe da
IIquerente, onde a mesma sempre morou • conti·
Dua mirando juntamente com seU8 dois filhoa. V
Que o suplicado, quatro ou cinco dia. apól o nas·
cimento de sua filba Denise Pegorini, abandonou
voluntáriamente a requerente e seus doi. filhos,
DAo mais voltando, nem siquer para visitar os filhos
até a presente data. VI - Que a suplicante, na

IIperança de um. dia conseguir regenerar S8U ma
rido, vinha suportando tudo pacientemente, inclusi
,. pagando com grandes sacrif[cios, dividas parti
oulares contraídas por ele. VII - Que o suplicado
loi também nesta Comarca processado, condenado
I recolhido à Cadeia Pública desta cidade, e em
grãu de recurso, foi pela Supr"ma Côrte de Justi-
18 do Eatado, absolvido. VIII - Que já tendo com·
pl.tado dois anos de abandono voluntário do lar
,0Djugal pelo suplicado, e por estarem separados
de fIto, a peticionária requer a V. Exa.,

.

nos têr
IDos do artigo 317, inciso IV do Código de Proce,,-
10 Civil, a citaçio de seu marido SAULE EDUAR
DO PEGORINI, mediant9 8xpedição da Carta Pre-
1&l6ria do Juizo dé Direito da Comarca de Curiti·
ba, para responder 80S termos da pralente AÇÃO
ORDINÁRIA, DE DBSQUITE, que 88 processa no
IUizo d e Direito desta COlIl1lrca, procedendo sa

preliminarmente, na forma preler,ita 'na Lei n.· 968
de 10 de dezembro 1949, e, uma vez verificada
I impOSSibilidade de lolução amigável, seja lavrado
o lermo do oeorrido e o suplicado citado para se

Edital de Leilão
o lJouto\' Joio Paulo Pálquali, Juiz Substituto

DO Bxercicio do cargo de Juiz de Direito da Co
Ilarca de Juaguá do Sul, .Estadode Santa CatarIna,
Qa forma da lei, etc ...
FAZ SABER a todol quanto 18te edital, com prazode dez (10) dias, virem ou dele conhecimento tive
"III • interessar pOlIa, que no dia 15 de outubro p.
IIndouro, às 10 horas, em frente • porta principal40 EdiUcio do Forum, lerá procedido o leilio do bem
Penhorado a LORIVAL GUMZ, na açlio executiva

qUb, lhe move PANIFICADORA INDIANA LTDA., e
I lixo descriminado:

a) - UMA BICICLETA, marca GOBRICKE cor
"uI e branco, quadro n. 2107296, em mau estdo
à, conservação, avaliada em Cr$ 90,00 (noventa ·cru
l'irOI).
� veoda em leillo será feita a quem melhor oferta
ler. Em virtude do que com fundamento no art.

q16, • 8eU8 parágrafos, da Lei n. 6,47.4., de 18 07-1968,
., dispõe sObre ai duplicatal, foi expedido o

��.ente edital, que será afixado no local de oos
"'III, e publicado na imprensa local. Dado., pals.do"ata "idade de Jaragui do Sul, aos quatro dial do

:'. de setembro do ano de mil novecentos e seten

tube trêa. Eu, .(a) Amandeu Mahfud, escrivio, o

aorevi.
(a> Joio Paulo Pasquali

Juiz SUbltitUto, em Ixercioio

defender do procesao, querendo, até final se.tença
e execução, sob pena de revelill e confesso. IX -

Requer outeossím, uma vez provado o alegado com
o depoimento das testemunhas abaixo nemeadas, que Sugere. construção de ride de alta e baixa
deverão ler intimadas, seja decretado o desquite tensão na localidad. de Br890Ribeirio Ca-
para todos os efeitos legais e o Réu condenado ao nlo - Município de Jaraguá do Sul
pagamento das custas do processo e honorarioll de Senhor Presídente.
advogado da autora li à prestação alimenticia a fa· Nos termos do artigo 150 do Regimento Inter
milia, permanecendo os filhol em poder da reque no, requeiro aVoIIsa Exoelência, após cumpridas
rente, perdendo esta o apelido da "P E G O R I N I" ai formalidades ligais, Beja encaminhada ao Exmo.
adquirido com o casamento, mediante expedição Senhor Covernador do Eatado, a seguinte INDICA
de. Ordem Judicial ao Cartório do Regiatro Civil çÃO:
desta cidade para proceder a competente averba. Tenho a honra de lomunicar a V. Exola. que
ção 1 marge:n do Livro de Casamento n.· 25 às fls, 8 AI�embléia Legislativa aprovou INDICAÇÃO de
�25. Para efeitos tteaís, da-se a ação o valor de autorIa do Senhor Deputado OCTAVILIO PEDRO
Cr$·500.00. Jaraguá do Sul, 4 de maio de 1971. (a) _ R�MOS, propondo a �on8trução de rêd� d� alta e

pp. Reinoldo Murara. TESTEMUNHAS: - 1 - Grí- baíxa tensão Da Iecalídade de Braço RIbeirão Ca
selda Krijeskie, brasileira, solteira. funcionária au valo, dístríto de Nereu Ramos, no Municipio de
tárquica, residente e domiciliada à Rua Joínvílle, Jaraguá do Sul,
nesta cidade, - 2 � Ingrít Patsch, brasileira, sol- JUS T ! F I C A ç A O
tetra, do lar, residente e domiciliada à Rua Joínvll
le, nesta cidade",

Ttndo o ar, Oficial de Justiça da 13.' Vara Cí
vel da Comarca de Curitiba, oertificado eneentrsr
se o reu em lugar incerto e nio sabido, foi dirigi
da a êste Juizo, a petição do seguinte teor: - "Exmo,
·Snr. Dr, Juiz de Direito da Oosrarea de Jaraguá do
Sul. ANITA F. PEGORINl, qualificada nos autos da
AÇÃO DE DESQUITE JUDICIÀL N. "-2211, que tra
lDita no Juizo d. Direito desta Gomarca, Tem por
seu procurador baatante, advogado infra alsinado,
em atenção ao despacho de fls. 54, exarado por
VOlisa Excelência nos referidos autos, eapor e re

querer a seguinte: - Que o sr. Oficial de Justiça,
certifioa atravél da certidão de fls. 38v. dos refe
ridos autos, que o deaq\l1_tando SAULI!: E. PEGORI
NI, não foi encontrado no endereço constante da
petição inicial de fls., aahando ae portanto em lu
gar incerto e não sabido. Que, em faoe da referida
certidão a peticionária requer a Vossa ·Bxoelenoia,
data venia, a citação de SAULE H, PEGOJUNI por
edital, nOI termos do artigo 161 inciso IV do Códi
go de Prooesso Civil. Termos em que P. Deferi·
reriownto. Jaraguá do Sul, 13 de ,agosto de 1973,
(a) pp. alinoldo Murara."

De.pacho: - "R. h. Nos autos. Como requer. De
signo o dia 28 de letembro p. T., às 10.00 horas,
para a audienoia de concili.,Ao. Cite se o réu, por
edital, pelo prazo de 20 dias, para a audienoia,
oportunidade em- que, não havendo -conciliação po·
derá conteata\' querendo, nos dez dias sublequen
tes, o mesmo ocorrendo oaso nio oompar"9a. No
tifique-se a autora. Jguã do Sul, 13 8-73. (a) A.'
Aguiar. Juiz de Direito."

Despacho: - toJ. Designo nOl'antente o dia 6 12-13,
la 10 heras. P. editais. Em, 11-9 7&. (a) Joio Paulo
Pasquali. Juiz Subst. em exerc."

Em 'Virtude do que lai expedido o presente
edital. pelo qual ohama, notifica e oita o requeri
do SAULE EDUARDO PBGORINI, para comparecer
nestl)' Juizo. sala das aUdiêncial, Bdiflcio do Forum
no dia 05 di dszftmbro p. v., às 10 horaa, a fim de
assiatir a audiencia di oonciliaçlio .. tudo eonforme
foi requerido e despaohol supra transcritos, fic.8n
do desde logo citado para todos os termos da ação
e, querenllo, contesta la, no prazo de 10 dias, con
tados da audiencia designada, sob pena de revelia.
Dado e passado nesta cidade de Jarãguá do Sul,
aos vinte e quatro (24) dias do mês de setembro
do ano de mil novecentoa e setenta e tres. - Eu,
(II) Imldlu Mahlad, e.crivlo, o lubllcrevi.

(a) João Plulo Palquali
Juiz Substituto, em exercicio

Edilal de Leilão
O Doutor Joio Paulo Paaquali,_Juiz Subltituto

no Exercício do Cargo. de Juiz de Direito da Co
marca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catari
na, na forma da lei, etc.,.

FAZ SABER a todOB quanto 6ste edital, com
o prázo de dez (10) _dias, virem' ou dele oonheoi
mento tiverem, que no dia 15 de outubro p. vin
douro, àe 11 horas, em frente 1 porta principal do
Edifício do Forum, alrá procedido o leillio do bem
penhorado ao executado MÁRIO STEIN, na açio
executiva que lhe move COMERCIO E INDUS..'fRIA
BREITHAUPT S. A., e abaixo discriminado:

a) - UMA BICIOLETA, marca MONARK, de
cOr azul, ano 1970, duadro n.· I - 3135, avaliada
em Cr$ 220,00 (duzentos e vinte cruzeiros).

A venda em leilão
.

será feita a quem melhor
oferta fizer. E,m Tirtllde do que, eom fundamento
no art. 15, e Beus parãgrafoll, da Lei n. 5.474, d�
18/07/1968. que- dispõe sÔbre as duplicata8, foi ex·
pedido o presente edital, que será afixado no locd
de cOltuma I publicado na imprensa local.

.

Dado e pasudo nesta cidade de Jaraguá do
Sul, \01 quatro dias do mês de setembro do ano de
mil. novecento.. e ·setenta e três. ·Eu, (a) Aa:;adeu
Mahfud, eBoriTlo, o BubsereTi.

.

(a) Joio Paulo Pasquali
- Juiz Sub.tituto, em exercício.-

Assembléia Legislativa do
Estado de .Saata Catarina

I N D I C A ç A O N. 190/73

Trata-Ie de Justa reinvidicação dos habitantes da
localidade de' Braço RibeirAo CaTalo, distrito de
Nerell Ramos, no Munioípio' de Jaragllá do Sul, cuja
populaçãc se ressente dêste importante melhoramen
to, mormente por se tratar de região airícola

\
de

grande produtividade e onda pontifila à cultura do
arroz.

.

l!1 de S8 salientar ainda, que a. obras eompre
endem apenas dois (2) quilômetros, aproximadamen
te, da Ixtensão de ride de energia elétrioa.

Sala das Sessões, em 11 de Setembro de 1973
Deputado Octacilio Pedro Ramos

Exame Vestibular ao
Curso de Preparação" à
Carreira de Diplomata

Ano letivo de ·1974
Elltão abertaa até 26 de outubro, as, inmeriçõel

para o Exame Vt!stibular ao Curso de Preparação
à Carreira de Diplomata do Instituto Rio Brancó.
Será da 30 o número dM vagaa.

O candidato poderá inscrever-se: a)nopróprio
Instituto, que funciona no Paltcio Itamaraty, no Rio
de Janeiro; b) no Ministério das Relações Exteriores
em BrallUia; e e) nal Reitorias das UniT8rsidades
Flduais de Belo Horizonte, de Porto Alegre, do
Recife, de Salvador iii da Univer!lidadll de São Pau·
lo.

AI provas intelectuail terão início em 28 de
novembro e versarão sObre Portuguis, Francês Inglês
(fase préTia),_ realizadas nal cidades onde os cao·
didatos 8e inscreveram, e. Geografia Geral . e do
Brasil, História do Brasil, Hiltória Mundial e Direito
Cfau final), no Instituto Rio Branco.

Os candidatol aprovados noa Estados recebe
rio ajuda financeira para li viagem e permanênoia
na Guanabara, durante o período dOI exame. lIub·
sequentel, de capaeitaçAo fisioo-peiquiea e .intelec
tual.

A idade mínima é de 19 anos e a' máxima de
30, exigindo·se 'como pré-requisito a conclu.lo
da Ilegunda série de curso de graduação di Iscola
superior. .

.

O Curlo de Prepara9l!.o ACarreira de Diplomata
tem a duraçio de dois anOl, é ministrado na lede
do Instituto Rio Branco no Rio de JaDeiro e 110
Clonoedidas bolaas di .studo aOI alunei

ASSEG - AdYDCICil8 Contabilidada

Max Roberto Bomholdt

Ildo Domingos Vargas
Advogado

ContJabilidade

Av. Mal. Deodoro, 98 - JarögUIÍ do 5ui • 5C

Anunci� neste semanário, leu

anúneio causará boa impressão

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



do .Chopp da Soe. Esp. Becr.
Aguardem, dia 20 d,e oulubro

Festival

ANOLV olARAGuA DO SUL (SANTA CATARINA) N.O 2.71í8SI!.bado t3 OB OUTUBRO 'DB 1973

Baile do Chopp da Ação Social

A Reportagem que gostaria de ler
era uma bell,lIlanhã de Sol. Dessas em que Pl'

'

rece que o céu foi lavado. O primeiro carro a chegar
foi um luxuoso aulomóvel-oficial, donde, desceu um

jovem senho-. Pelo atalus que lhe dllVII o carro, verl-

Jaragoã do 8111 orialha-se, com ruão, de Bell ficou-se logo trerer se do prefeito de Blumeneu. cidade
parque industrial em crescente desen,ol,imento. Nem progressista e por llaaim dizer elmbolo do laborioso
todu as antii88 fábricB. e empreendimentos pude- povo de Sla. Cal.rin•. A primeira e ler DOO e lelevi

ram uompanhar o ritmo de progresso que o mundo são. Alé pensam por esse Brasil ler li capital dos ca

da' t60nieB di no.ss, época exige no rítmo Industrie- tarteenees. �eriam "nove horas de manhã. Logo em

lízante qOI é caracter[sticil do mundo ci'Uizado. seguida chegou o prefeiio de Brllsque, seguido do d�
Jaragui do Sul registra por iillO mesmo, com Pomerode. Foram chegando, hospedados que eslavam

jOStifiOBdo orgulho, a data do Cinooentenirio de 'com leUS acesaores, DO conforlllvel holel Ilajara. No
uma de BUU mais pr6aperu empre.as, especializada local já ae achavlI o Dosa0 prefeito Prof, �Irebe que I

I" .eu ramo de chapéu., daBde 88 maÍlI shopleI aOB Iodos comprimentllva sorridenle. O prefeilo de Corupá,
mais rlfinadoll: a Emprllla MaroaUo S/A., Indústria veio IIcomplJnhado com o de Séo Benlo do Sul. O.·
e Com6rcio. funcionários dll prefeitura, onde seria a reunião, "'Iodos

Hã, em ,erdade, uma InOrme difer.nfa entrl orgulhosos e aoUcitos; por poderem oIender pel. pri
"aquel. humilde barraoão" onde ° aaudoso oidadão, meira vez em JarlJguá, lonl08 prefeitos reunidos. Nola·
um dos pioneiros de Jaraguã, senhor João MarcaUo, da II preaença de Iodos e em sols própria, reuniram ae,
iníoiou a ati,idada prOVinciana que redUDdOU hoje, tendo como presideole doa Irabalhos o nOlso Prefeito,
oinoolnta anoll depoia, Delle admirAvel oonfunto Prof. �trebe. Como o lemário da reunião já havia sido
industrial que é a MlrcaUo S/A. . distribuido na ooile aDlerior, a me.ma Iranscorreu num

Hoje, OI produtos "llhr08lto" tlim Gonceito na- clima de camaradagem e harmonia, leodo ficado deci-
atonal e internacional; têm índioe aUo Da arrÍloadaQão dido que:

.

-

munioipal, estadual e federeI. Tanto que, nB! festi- a) Iriam ter como o fuluro Presidenle da Repú·
vidadea comlmorati,as da Marcatlo" Go'ernador blica, Gen. Erneslo Geisel 'reivindicar para fosse ioclu
Colombo Maehado Salle. lIe fez repr•••ntar na ido em seu plano de governo, " conslrução de uma es

pelaoa do deputado Octacilio Ralllol. Irada federal, ligando a BR-!, paslando por �ão Benlo,
E alIas comemora,õell traduzlm mail uma feZ Corupá, Jarag'uá, Pomerode, Blumenau. e Brusque e in

o espírito cristão da "MarcIUo"; entre outraa, a 110 ler nll BR·l01 próximo ii "ojai. Dita rodovia alem

Mil.a _E-'oumeniol, em r8lpeito a08 trintll e poucos de servir eslralegicllmenle como alterna'iva paraa HR
Dão cat6licos que nlla trabalham. -

_ 101, 'daria condiç�es lurisliea� ii região, .'.!ue preserya
,-

'

Ala•••orados hoje por uma boa equipe da. t60- leus Iroçol c�lon!�adores Ilplcoa da .regulo .
euro_péla.

nico. OI .eul atuail diretorls aenhorel Dortal I b) COQvldarlam o Exmo. �r. Vlce-Prelldenré do
Lore�o -MarcaUo, aOB quaiB .� dlVe o admir.vel �enado, Senad.or Conde Reil, para acom!,�nhá�lol.
Burlo di deaenvolvimtnto e modirnizsoio da emprt- c) Aprovelta.ndo lua ellada ,.em Br"sllla, fOi aUlre
sa vAm sando al,o du homenalieDI que oom fu.ti- rida ao Sr. Prefello SIrebe, que tlvease (:_oDtato com o

08: lhea aão tributad... .' :5r. �ioistro d� Bdllc�ção e !eiov!ndicar.se da verba da
Correio dOo Po,o aasoci.'lIa a e.... homena. LOleml Baporllva .deslmada II -elllOmlar o cfelporto no

.Inl congratulando-sa com Ó. leU8 diratore. ...Ia- pali, o .eceasário aumerario para a construção do GI-
•ore�, lIerentes, oolaboradorSl, toda a grand� flmi- DlÍaio de Elporlea de Jaraguá

_

do Sul:"
<

lia )(arc�Uo S/A. .. Indú,tria e Oomérc�o. Colabora�lIo de lelfor de 5. Paulo

Rlalizou-al DO dia 6
do eorrente, na aprazi
vel rasidência da presi
dente da Ação Soeial de
Jaraguá do Sul, Sra. Di
Ta Sabino Tavares, es

poaa do Tab. Mirio Ta
Taraa da CUDha Mello,
uma interelaaDte reunião
preliminar, para a orga
nizaçio do' B a i 1 e do
Chopp', a .realizar-se DO

dia 10 de novambro d.
1973, 10m raoda em be
neficio daquela Intidade
aSiiatenoial.

Da. Patrones.es que
haveria de promover o

baile, anotamos as pre
senç6s da ta. dama do
Municlpio, Sra. Traudi
Strebe, Sra. Adalzira Pia
zera de ,Azevedo; Sra.

MARCATTO S.A.�Ind. e Com.
-50 ANOS

Mário Tavarea da Cunha Mello
Tabelião de Notas e Protestos em Geral

E'DIT AL '

Pelo prltsente Edital" fioam intimados para pa
garem no prazo legal, os tUuloa-que SI acha� em
Cartório para protesto os Senhores:

Arthur Strlit; Indústria Coméroio de Madei
ras Corupá Ltda.; José Honório; Jorge Sell.midt;
Malharia Irveitex S.A.; Miguel Oalmolin Filho; Kau
rino Lope.; Ondina Stoinski Riedtm8nn; Yoshinobu
Tanak.; e·Walf.ried Albano Schulze.

'

Jaraguá do Sul. 11 de outubro da' 1973
.

Arnoldo da Coata Sabino, Escrevlnte

Falecimenlos'
Noticiamos ,oom pesar o' falecimento' daa sa-

ruintas pesloaa:
.

Dia 04 de outubro de 1973
Joaé Cbamaroweky, em Itapocuzinho, ela idade de
80 anos·

Dia 06 de outubro de 1973 .

.

Sérgio Luis Piermann, neeta cidade, ela idada de
um dia.

Dia 08 de outubro de 1973
Em1lio Carlol Guilherme Klabunde, em Garibaldi,
e/80 anos.

.

Edgar Becker,. nesta cidade, c/S9 anos.
Dia 09 de outllbro de 1973

Catarina Benn GaBeho, nesta cid_da, c/54 anol.
"Oorreio' do Povo" apresenta aos anlutadoa aa

luas condolêncial.

Matilde Andriani, Sra.
Marion Marcatto, Sra. Re
.nata Hufenuessler e Srll.
ROlemary LOIs Behling,

. além de inúmlrol con

vidados, Ineluslve 8 im.
prensa escrita II falada.
nal passoaa de Udo Leal
pela Gazeta de Jaraguá,
Geraldo José, pila -Rá
dio Jaraguá e o nOlao
diretor.

EsUnràm ainda' pre
aental o coordenador ge
ral d8 promoção, ar. Ge
raldoWerninghaus é Ira.,
Beus oolaboradoraa e 8e-'
nhorss, a dire,ão da A9Ao
Social, SIUS esposos, bem
eome a Rainha do Chopp,
Sinhorita Margit Trapp.

O aoontecimeDto pro
mete grande Bu�esso. �

o Grêmio está aí... Gente
.

S' S' Lé ,???
. lmca· lmca. . . .... ..

A Nova DIretoria do Grêmio realizou dual
"80irées" em leu mandato. Foram dois Terdadeiros
"baratol" •.Sallo semprl entupid4l. Muita música,
alegria, curtiçAo. .

,

Maa o Grémio parou. lato é, até o dia 27 de
. outubro. Ai

.

eDtlio, teremos aquel8 bailão. BailA0
bicho, é apelido! Com o conjunto �'THE POP BAND".
Lá do nOSBO bairro industrial - Joinville.

Se �ooê eativer, a fim de peg8r uma mesa

localizada no "gogó" do 8alAo, está na hora de
comprá-la. SenAo DAo vai mais eDlloDtrar' aquala
qUI você ••tan de olho.

O ArDO - pl'elidente - já está vendendo.'
Uma mela só ell.ta triala "Ped<rol':. Quer dizer:
quinze por casal de gamadol. Como TOcA,· vêlm
o baile BÓ nlo é de graça porqua o cODjunto tem
que ser pago. Bom, grátis nãll será, mal está per
tinho. Afinal, o imposs(vel _ glDte faz, entretanto
milagre é "prO" Delfim.

DECLA.RAÇAO
A firma Ary O. Fruet Uda.. - Caaa Fruet, 18'

minta o ooorrido do dia 16 de lIetembro de 1973,
sm nOllss lojs, < envolyendo a Srs. Rosllmary ]i,081
Behling. Pedimós a8' maia sinceras dese'ulpas à
Sra, Rosemary em nome de nOlSos prepostos

J_raguá do Sul-- 09
'

de outubro da 1973.
Ary Carolino .Fruet

OSDildo Souza, Gerenta

VIEIRENSE

Tome Nota
I ,

Ontem despediu·se da. plaléills c!llarinensea aliO.
vela "O Bem Amado". Odorico Paraguaslú inaulrurou
o cemitério de Sucupira. "Apenasmenle" pllra iofor.
mar, porque, a "solueiooáliclI': é que li vlda conllnáa.

x X'x

Ab.ixo alainadol terlam ,parlido doa municlploa
nertls!.. , conlra a novela mais badalada d.o começo d.
madrugada. Foclllizou o eoroaellamo, qUllsi extinlo
Maa os que I_!lsisliram liraram ·muital lições para II vl:
da ,

"

xxx
Israeleoles e árllbe. veltarem a medir forças Pa.

ra ver quem ficlI com as árldal lerras do meditarra.
neo. Já faz: uma semana que tenques e aviõu ae de.
safiam, pondo em risco a pr6pria eatabílldede do mUD-
d�

,

x x x

Spiro Aa-new, vice-presidenle dos BB.UU. reoua.
ciou, consid.raado ae eulpedo pelo fálo de não pager
impollo, Alras da renuncie que foi meliculolameale
eSludada, deve ler oujro explcstvc que foi desarmado.

x x x
'

O leite, legundo o Minislro Delfim Nelo, deveri
custar Cr$ 1,00, a parlir de 2.·-feirll. A partir de 1I;-I.U
eusteré Cr$ 1,20 e a partir de 15 fi 74, eSlarí em CrI
1,40, Vai sobrar muita cerveja.

. xxx

O General Geis�l, futuro preaídente, acabe de receber
memorial moslrando II necessidade da redefinição da.
direlrizea da poilUca economica pari! o Nordeste, COII
pOl!aiveis reformulações nos inceolivos.

x x x
A federação das indúslriaa de Peraambuec ce

lheu os eubeídíos em documentos aditados pela :SU,
DENE. É um bom' recado parll os sulinos que ,rabi"
Iham silenciosllmenle, enquanlo os nortillas coloclm
ali suas pedrinhas.,

, x x X

Doi$ tremores de lerra de io'ensidllde média abi·
laram Santiago, tendo o seu epicenlro aproximadameD
Ie II 120 km. da capilal chil�nll, perlo di VIIparai••.
�egundo nolícills não houve dllnos nem vflimas I
lamentar.

xxx

.0 feijão esleve II ameaçar a mesa do nos.o ope'
rário. Imporlaram se grandes quanlidade•. De Sãö ·Pau·
lo, con'údo vem 'a noUcia de que, denlro d. pO dias o

feijão deve sofrer uma quedll de 60%. Como pode'l
x x x

MUlica faz' padre abandonar balina. O IImor à
múaica fez o padre Jorge Teixeira Vasconcelos, da Pa·
róquia de Assunção, municlpio ceilrense de Ilapipcc.
renunciar ii balina, para dedicar-se ao. conjunlo musi
caI que fundou.

x x x
Em Brusque eslá lomando corpo um movimento,

lindenIe a IlInçar para as próximas eleiçõea mail Im
pldre. Quem noticia o fálo é "Tempó", q�e pret8ude
o Pe. Orlando Murphy, como depulado f'�derill por
SC.

x x x
Recife eol�ou para II cidlldl dos calQs raros. Li,

e. busca do exótico, lendo ii frenle um Adão • 1m

Vira-ulfno, orlrllDizllram uma exposição de IIrles pli.
IIcas -e cartazea. Local: Boale do baixo meretrlcio .

x·x x

O DIp. João Navarro, da Arlna, BUleriu I
criaolo do Senioo Naoional de .Saúdl. O noVo ar

,io faria todoa.1 leniooa de IIlil'enoia mUio.,
podendo clda um esoolher o próprio m6dioo e OI

.a de .súde onde faria tratamento.
xxx .

Professor Amerjcano pasRou ftirias lama aarl'
oaltor, lixeiro-e Ina·pratoB. O "bome' ti economil'a,
profeaBor do HnerfoF-College e preBidente do.BaD:

_ ao da - Reterva Federal dll Filadelfia. Diz Que 911

eiereter' um livro.
x x x

De 18 a 20 do corrente, Florian6polis, sediar'
a IV Jornada Catarin8ns8 de Odontologia, proll.'
,ida pila A'BociaQão Brlllileira de Odontol�gl',
concla'e que trará renomado.' cirurgiões dentista'
l.tfsugeiroB.

.

-

À Minha Filha, com 14 anoS
'.

EDO Teodoro WQJJk'
Se podea namorar? Querida filho
quem sou, para dizer? - QUlndo o bolão
de rolia espil o mundo, ansiolo, não
o impedirei de abrir·se em maravilhaI

es jUveolude, e íegllirá. a irilha
do leu deslino. e deaàbrocharão
feus dial, lua vida, do clarão
da aurora que hoje inicialmenle brilha ...

O ciclo de lirismo ae cOlllplel.,
e em li revivo Gnseios de um poeta
que mullo IIrdeu de amor e muito quis ..

Adivinhilndo aa nuvens do leu sonho,
querida filha. em luas mãos deponho
o meu conaenlimenlo. �ê feliz!
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