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Escrever, escrever ••.
Enéas Athanãzlo

A inclinação literária é, em muitas pessoas, uma tendên
cia incoercível. Desde pequenas fá-lati às voltas com livros
papéis e canetas no duro aprendizado de externar idéias nar�
rar fa�os e criar pers.onagens. U.ma pequenaminoria cons�gue
a realização no dífíoil manuseio das. letras. O resto perma
nece frustrado sem nunca lograr a exposição de uma brochu- ,

ra amarela, com oseu nome na capa, nas vitrines das livrarias ...
I

-x-

Famoso escritor brssíleíro nasceu com o csrnegão lite
rário. Aos oito anos já estampava pequenas publicaçõ@s em .

jornais .estudentis. Depois passou para jornais maiores, de

gente grande. Tentou o conto, mas nunca se satisfazia com,

seus escr ítos. Os anos passavam, ficou homem, mas não dava'
valor ao que produzia. Desencantado, tudo fez para extirpar,
o carnegão.

.

Foi promotor e, Das horas vagas, construía móveis, pois
assim «não tínha dedos para escreveu, tantos eram os calos.

Depois foi fazendeiro, lidando com os bichos e com a broca
do café: Mas nas horas vagas, não podia' deixar os livros.

QUando entrava numa livraria para comprar um livro sobre

cr�ação de gado ou que ensinasse a melhorar raças de plantas,
eis que saía com enorme sortimento de Jiteratura... E era

com tristeza que confessava:
- Ainda sou o mesmo!

Um dia os queimad6res de mato atearam fogo à sua

fazenda. Dias e noites de fumaceira infernal, o fogo a devo

rar tudo. Indignado, escreveu uma carta para a .secção de

queixas e reclamações de um grande jornal da capital, denun
ciando aqueles destruidores. Sabedor da história, seu capataz,
homem prático, afirmou que de nada adiantaria. Esteve a pi
que de rasgar a carta, mas, por via das dúvidas, mandou.

No jornal acharam 8 carta tão bem feita que ao invés
de publicarem na secção a que se destinava, publicaram-na
em destaque, na primeira pagina. A repercussão foi grande
e o fazendeiro viu-se,' do dia para a noite, transformedo
naquilo que se chama gravemente um homem de letras,

O acontecido estimulou o fazendeiro a reincidir. Em

pouco era conhecido em todo o pais. Não demorou qu� seu

primeiro livro de contos aparecesse nas livrarias e fosse ven

dido às centenas.scomo que atacado por violento pé-de�vento ...
Quase duas dezenas de livros para adultos e outros tan

tos infantis sairam de sua pena. Criou uma Dava fase literá

ria e foi precursor do Modernismo. Meteu-se numa centena

de atividades .culturaís que foram desde a edição de livros

até à critica teatral. Percorreu o mundo, viveu em' Nova
. Iorque e Buenos Aires. Tornou-se um nome conhecido em

todo o mundo e morreu aureolado pela fama.

-x-

No fim da vida suspírsve de saudades da sua fazenda,
e, relembrando o antigo capataz, perguntava:

- Não teria ele razão?

Novos agr.ônomos em nossa cidade
Afim de prestarem serviços na ACARESC, encontram-se

em nossa cidade os agrônomos Drs. Osmar Grudtner, Extensío

nista de Crédito que vai atuar no Escritório Regíonal, com

jurisdição nOI municípios de Cancinhas, sede, Monte Castelo,

Major Vieira, lrineópolis e Porto União e Hercilio João Bar ní

que vem substituir o Dr. RogérIo Gíslon, que foi promovido
para Florianópolis.
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Número 1222

CAIXA PpSTAL, 2
Diretor: Rubens Ribeiro da

FONE,128

Silva
CIRCULA AOS SABADOS

A LEI DO FUNRURAL
O reptesentante do Fundo

para a região de Currtíba explica

I a lei: Aposentadoria por velhice:
o lavrador tem que ter mais de
65 anos e estar atualmeate tra

balhando no campo ou vivenda

lá, mesmo sem trabalhar, mas

dependendo do meio rural para

Rigesa
visitantes

hospeda
ilustres

Nesse caso, recebe o mesmo

que o aposentado.
Para receber a pensão' as

exigências são essas: concede-se

o beneficio se' o trabalhador
morreu a partir de janeiro de
72. Com uma declaração do

propríetárto da tt'rra, certidão
de óbito, de casamento e de
nascimento dos filhos menores,

junto com atestado de residên

cia, 8 viúva recebe 30 por cento
do maior salário minimo, a

partir da morte do marido. Por
outro lado, o auxílio-funeral é
concedido à familia do lavrador
morto a partir também de ja-
neiro de 72, e o valor é. de um

'salário minimo vigente Da região.
A documentação requerendo o

auxilio-funeral é a mesma para
o caso de pensão por morte.

A ,Rigesa, Celulose, Pepel e

Embalagens Ltda., sediada em

Três Barras, hospedou dia pri
metro, .os srs, John D. Wheler
e Carl Skoggard, Vice-Presidente
da Westtvaco Corp, dos Estados
Unidos da. América do Norte,
empresa titular do capital social
da mesma Rígesa. Na oportuni
dade participaram de um almoço,
juntamente com outros convl-

, dados, no jardim da Casa de
f '

Hóspedes. O sr. Alfredo de

Oliveira Garcindo, impossibili
tado de comparecer, foi repre
sentado pelo Vice-Prefeito, Dr.

Paulo E. Rocha Farja e senhora.

Também o Deputado Therézio
Netto ali. se �ez presente.

ainda profundamente conster

nados com o doloroso acidente

q ue vitimou s-us dois entes

queridos, agradecem S€nsibilí
zsdos as demonstrações de
soltaertedade e conforto rece

bidas durante o transe por

que pesseram e convidam

parentes e amigos para a

Missa de 7.° dia que será

realizada hoje, às 19 horas,
na 'Matriz Cristo Rei.

Por -mais este ato de reli

gião e amizade, antecipada
mente' agradecem.

sua sobrevivência. No caso, o

proprietário da terra onde tra

balha ou vive, por declaração,
prova que isso é verdade. Depois
Oe 60 dias de encaminhados os

documentos, vem o dinheiro: 50

por cento do maior salário mi
nímo vigente no pais, hoje 135

eruzetros, pagos a partir de

janeiro de 72.
J

Por invalidez, o trabalhador

pode estar sem trabalhar e mo

rando fora do campo não mais

que há 2 anos, no entanto tem que
provar (por declaração do dono

da terca) que trabalhou pelo
menos 1 (um) ano, mesmo' por

períodos descontínuos, 3 anos

antes de requerer o benefício,
ou seja antes de 71. Se enqua
dra dentro disso,' uma equipe
de médicos vai examinar para
ver' se está realmente inválido.

AS FAMILIAS OE

Antonino Nicolezzi e

Julieta' Elias Nicolazzi

João Alberto Nicclazzi, Dorita
Wolter Nícolszzí e seus filhos
Maria Eliz8, Luiz Henrique e

RodrigoOtávio;Janíce Nícolsz
zi Pbilippi, Níeolsu Pedro Phí
lippi e seus f.lhos Letícia Mara,
Jeanine e Rodolfo Carlos,
ainda 'profundamente cons

ternados com O doloroso ecí

dente que Vitimou seus pais,
sogros e avós

Antonino Nicolazzi e

Julieta Elias Nicolazzi

FATAL ROUBA A VIDA, DE

CANOINHENSE
ACIDENTE

CASAL
Domingo último, já 80 fim da tarde, a cidade foi sacudida e aba

lada com a notícia do talecünento do sr, Antonino Níeclazzí e sua esposa,
Dona Julieta Elias Nicolazzi, vítima de bruta! acidente automobllístíco, na
cidade de Lapa, na saída do trevo da Rodovia do -Xísto, quando um camí

nhão de carga chocou-se violentamente com a Corcel em que viajavam.
Antonino Nicolazzi, cidadão dos mais bem benquisto em nossa cidade, era
casado em segunda núpcias com Dona Julleta Ellas Nicolazzi, deixa dois
filhos do primeiro matrimônio, Dr. João Alberto Nicolazzi, Engenheiro

� Chefe do DER local, casado com Dona Doríta Wolter Nicolazzi e sra. Janíee
Nicolazzi Philippi, casada com o sr. Nicolau Pedro Phillppi, Gerente do
Banco do Brasil, em Tubarão, além de seis netos. O sepultamento, bastante
concorrido, foi realizado na tarde de segunda, feira para o Cemitério Mu

nicipal, após Santa Missa de corpo presente.
Á família enlutada as condolências deste semanário.

Cooperativa de Produtores de Mate Canoinhas Ltda.
Rua Paula Pereira n.O 698 - canolnt!as-sc

�
.

Registrada no I.N.C.R.A. sob n.O 4�7

DE. cONvOCI\ÇAO
O Pr idente da COOPERATIVA DE P'�ODUTORES DE

MATE QANO NHAS LTDA., ussndo das ,átribuições \ que lhe

confere o art. 4 o, letra "d" dos ESTATU}'OS SOCIAS, resolve:

C O N V O C At.R .

-

.

A ASSEMBL:E:IA G&�AL EXTRAORDI�ARIA, dos Associados, a
realizar-se na respect�va sede social, QO próximo ,dia 15 (qutnze)
de MAIO do corrente ano, às 13 (tréze) horas em PRIMEIRA

CONVOCAÇÃO, afim d� tretar da rrlatéria constante da seguinte
O R D E M DIO D I A:

1.0 - Reforma do Estatut� Sociai, dI;! acordo com a exigência
da nova Legislação Gf�perativista;2.0 - Assuntos gerais. �

,

Não havendo número" legal - 2/3 - doa associados pre
sentes em PRIMEIRA CONVe>,CAÇÃO, para a instalação da

Assembléia, fica desde já feita � a SEGUNDA CONVOCAÇÃO,
pera as 14 (quatorze] hOfas do mesxpo dia e local.

Se desta vez, ainda não houver número legal - 50%
e mais 1 - dos assocíados presentes em SEGUNDA CONVO

CAÇÃO, fica desde jã feita a TERCEIRA E ÚLTIMA CONVO·

CAÇÃO, para as 15 (quínze) horas do dia ,A5 de maio .do corrente

ano, com a presença de, no minimo, 10 (dez) associados.

Para efeit6 de cálculo dó "quorum" ,para a instalação da

Assembléia, a .éoop@rativa possue 928 (nov.ecentos e vinte e

oito) essoetados;
E p�{ que chegue ao conhecimento de t dos os associa

dos, o pre ente Edital serã publicado nos jorn is: "Correia do

Norte"

(l(II. arriga
Verde" desta cidade e, afixado nli Sede e seus

Postos d Recebimento, bem como em locais públicoa habituais
e remeti os 80& associados, na medida do possível,

Canoi�has, 2 de maio de 1973. 2
.

. 8ráulio Ribas da Cruz - Presidente

agradecem sensibilizados
_

a

todos que os confortaram no

triste transe por que passaram.

,

EDI
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A PILASTRA
Redação de "O JORNALZINHO"

.

Lúclo Colombo

O . eGREMIO DA JUVENTUDE», precursor do Grêmio XV de

Julho, fuodado em 1953, comemorará aniversário dos viote 8008

de fundação, no dia 14 de novembro vindouro. Para tant9,. seus
membros fundadores estão organizando uma festa que culminará

com o «BAILE DA SAUDADE». Para o scantecímento, deverá

ser contratado um cantor ou caotore, de acordo com o gosto da

maioria dos canotnhenses. Nelson Oonçelves, Cláudia Barroso,

Gregório 'Barrios e A'ngela Maria, são os caodidatos. Para sua

su.g'estão, deixamos a Çaixa Postal 28 à dispostçâo, ,

* Através do Ministério do Trabalho e Previdêncíe Social, o
,

Síndicato dos Trabalhadores Rurais do Estado comemorará o

Dia do Trabalhador Rural. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais

sediado em Canoiohas estará participando do evento.

* Numa promoção GXV, foi realizado sábado e domingo últi-
mos, o Prrmeíro Campeonato de Tênis de Mesa de Canoinhas.

Aconteceu na Sede do Clube Canoínhenee, e teve como campeões
entre 32 participantes Guida Prust, primeiro lugar, Lsonito Sil

veira, Segundo colocado e Anastácio Buba Jr. (Taco)! ficando
classificado em terceiro lugar. Este certame faz parte
das comemorsções dos ·12 anos de fundação da entida
de, sendo que os vencedores receberão o troféu no

Baile de Comemoração 8 14 de Julho.

menino Karel tilho do senhor
Hugo Peixoto.

Dia 10: o sr. Raul Tremei;
o jovem Aroldo Paulo Seleme;
a menina Sônia Maria filha
do sr. Pedro da Crue Sob
residente em Divisa.

. ,

"

Aniversariante,s da Semana .Dta II: os srs.: Ouilhe»me
Mohr e João HennqueSiems;

ANIVERSARIAM-SE Maria Petrintchuk, Laurici' o iooem Willy Wardenski.

Hoje: o me�ino Valnir E/cio Tremei e Ivone Sidorak; o

filho do sr. Wsldomiro Novak. jovem Hamilton Simàes.

Amanhã: as senhoras das.:
Zilda Voigt Fernandes, resi
dente em Curitiba e Erna
esp. do sr. Gustavo Stratmann,
residente em Curitiba; a me

nina'Relindes iludite filha do
st, Oswaldo Werka.

Dia 7: as senhoras donas:
Hlilda esposa do sr. Gustaoo
Thiem e Leonor esposa do
sr, Angelo Albert; o senhor
Alvino Bolaut; as senhoritas:

Aos aniversariantes nossos
.melhores cumprimentos.

Dia 8: a sra. dona Natália
esposa do Sr. Estanislau f:iolek;
os senhores: Glauco João
Bueno e Roberto Rohrbacher;
a senhorita Irene' Roesler; 'Os
[ouens: Haroldo Carlos Koepp,
Mário Schreeder e [eir Pedro
Mendes.

Dia !): 03 senhores: Pedro
Linkoski, Luiz Krüguer e

Gilberto Ritzmann; o senho
rita Maria Dircv l(ogi; o

Vende-se
Um terreno com 730 m2,

sito na Rua Paula Pereira

(no calçamento).

Tratar nesta Redação. 2

•
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flua Vidal Ramos,

,

* Estiveram visitando nossa cidade no- último fim de

semana, os brotos "mexi-su" da cidade de Caçador,
Rosaoa Lego Maffessoni,-Silvia Márcia Benattl, Marilia
Regina Teck e Maria de Lourdes Roman Ros. Foram

hóspedes convidadas da jovem Karin Poppa recente,
mente vinda daquela cidade.

* Rigoro-samente censurada a revista americana

"Playboy", e maiS 14 brasileiras do gênero que
circulavam em todo o território nacional. Esta não es

tava escríte no Gíbl para as Editoras que tentam im

plantar a PORNOGRAFIA em nosso país E acrescento

mais: "Divórcio e pornografia não serão aceitas tão

cedo nesta terra que ainda é a mais católica do mundo".

Mini-Pilastra
Partícíparam também do Campeonato de 'I'ênís de

Mesa, Chica, Luctnbs, Vaneasa, Cheila, Malude Ferraresí
� e "Stela Meris. Segrou-se campeã do setor feminino,
V8 nessa Promann. * Quem comemora idade nova na

data' de hoje, é o Dr. Acácio Pereira. Os cumprimentos
da Pilastra. * Eunice Costa e Odete Oliscovicz, Pro
fessoras do Instituto Yazigt;' concluíram recentemente
um curso de "I'relnamento- DO Centro de Línguístíca
Aplicada do Instituto Yazigi d@ Curítlbe. Parabéns.
* Na minha agenda, o casemento em breve do meu

emigo Antonio Gomes do 'Vale com 8 jovem Célia
Alves Vie.1ra. Felícídades.. * Sinaleiras sem sincroni
nação, falta de atenção dos motoristas, alta veloc!dade
e principalmente o crescente número de 'veículos, são
a .. principais causas do alto índice � de acidentes em

Csnoirrhss. Pessoal, cuidado. Nossa cidade já não é tão
pequena e merece o respeito das. Leis do Trânsito.
'* Jorge Allonso, empresário de renome dos melhores
artistas brasileiros, esteve aqui reunido com o Prefeito
Alfre do de Oliveira Gsrcíndô e a Diretoria Adminis
trativa de Grêmio XV de Julho,' para tratar de festi
vidades alusivas à comemosação do Cinquentenário do
"Município" de Canoinhes ainda este 800, e a II Festa
Nacional do Chimarrão em, 1974. Na próxima semana

contarei os detalhes. à respeito. * Outra coisa que
não estava escrita no Gíbt, é a grande falta de vagas
nos Hotéis da cidade. É Impressíonante o número de
hóspedes que procuram as (cidades vizinhas' para per
noitar. Número idêntico ê o das reclamações, diante
da gritante deficiência hoteleira, que ora enfrentamos.

Senhor comerciante :

consultar o SEPROC,Habitue-se a

Vendas' a Prazo,
cumprimento ao

mas também

nas

dar

não só para

Regulamento,
Su'a Garantia epara

Segurança na Venda.

L EI AI ASSI NE! D IVU LG UE!

((CORREl'O
DO NOR.TE.."

.

\
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O. Doutor ,

Jolé Geraldo 8�ilta, Juiz de Di. AI.em.bléia "eral Ordinária
resto da Comarca de ancinhas, E.tado de S- íd d

.

Santa Catarina, na f ma da Lei, etc. .' a? c�nvI a rs os Se?hores
. Acíonístas de�ta Soeiedade :

FA� S E� ,a todo. quanto. o pre.ente Edital 'virem ou a se reunirem. em -Assem-dele eõnhecímente tiverem que, Dor arte\ de MANOEL DE AL- bI" G 1 Olld' . ,

MElOA e lua m er TEREZ MOREIRA amh bra 'I
.

ela era r ínáría.às ,14
. .

' , OI rall euol, h di
h

.

c��adol religioeamente) ele lavrad .

e ela. do. lar, relidente. e dómi- oras do la �� de maio .do
oiliados em Campo do. entes, este município e comeres, foi reque- corrente ano, na sede social,
rido nOI A�to. da Ação UCA,PIAO n.s 5.732, que le processa sito na kua} Eugênío

..

de
por este JUIZO e pelo Car� o do Cível, o domínio de uma gleba de Souza, 79, ma cidade de
t�rral, com a área �pro m a de 484.000.1m2 (quatroceotol e Canoinhas, Es�ado de Santa
oitenta e quatro mil etros uadrados) ou, le18, 20 alqueirea, coo- Cata' a

,r d líbfrontando em leu per etro.: e almente; de um lado com Indústría
- nna, par!\ e 1 erarem

de Madeirai Mafr" por doi. I OI com o Rio Hepteso e de outro sobre a seguinte
ledo com terra I e palie do prô io Suplicante; situado 'em Campo J

do. Pontes, de e município e coma a. Feita ã iultificação da POlie, ORDEMZDO DIA:
foi a meam ulgeda por despacho flll. 13 do. referido. autos, E, ':

, .�

para que ague 8 notícia & todos, in rallado. incertos e não Rabi. a) Relatório: da Diretoria,"
do. e

.

guêm ignorar posea, mandou MM. Juiz, expedir o pre- . B 1 d L-
sente ditai, que ·Ierá' publicado e afín DO lugar de costume a

a anço i' e ucros e

fim e que todos, querendo, contestem o edido DO prazo da Lei. Perdas e Parecer do Con-
O !lo e paliado Delta cidade de Cecoinhea, tado de Santa Cata- selho Fiscal,'; referentes ao

In8. aOI dez (10) dia. do mê1. de abril de mil, veoentoa e letenta j
,

e trê. (1973).' Eu, Zaiden E. Seleme, Elcrivão, lublcreví. exercício encerrado em 31

José Geraldo Batista Ix
de deze_?lbro;'fe 1972;

.� I

b) Eleição 'dos Membros
; f

'

do Conselho Fiscal e
�"

seus Suplent�s para o exer-
, . t

CIClO corrente; ...

. I

Juízo d� �ireito da Comarca de (anoinhas· se
'

Edital de Citação
o> 'prazo de trinta (3 dias

\.

FotocõpJ4g?\......... .

.
.

. �f""

Em-1i'p'ena�",,-.,lQ _ segundj)s� você tira
" �'i'."'�.t;;__ ,_,",,*!

F O T O c O P I A S, jiÊj"�'''quiJtçtuer documento,
jornais ou· IivroS,j'""7r1o C A R f o "'R,I"O O O

. �-
.

'�

R E G 1ST fjO C I V I L de N E R E 10 A C.

CORTE" 0'0 edifício do FORUM desta cidade.
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ii D� Wa'lkyria Natividade S�lleme jj
55 "_(;Irurgiã. Dentista .,...5"� iS
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H CUnic� dentária de senhot:as",ft�cfi��ças.··3"'�,,,,"_,,-,....�[,,",,<,,",,>...__ ii
H· "', �!iP€ci8lização em Odontopediatria. is
"- Hora marcada //' ie
:: /� "

;; r...ap Lauo Müller, 494., - Fone, 369 '
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Seleme � Seleme'SIA
CGC 83.188.284

Edital d onvocação

�

c) Demais assuntos de in-
,

,.

teresse social. '

1� .

Acham-se. ª disposição dos

Senhores Acionistas, na sede ,

�
.

social, os documentos a que
se refere O" art. 99 do De

creto-Lei n.' )2627 de 28 de

setembro d�: 1940.
,

I

Canoínhas � (S C), 18 de

abril de Hfl�3.
- H

JOÃO AB��O SELEME

Diretor 2

Srs Agri(ultores I -

Inicia am-se

enchertos do

do Sul.

Os interessa s em fru-
.

1 d
/_

tlcu tura , werao procurar
o' represe:nta e sr. Claudio
Nova, em : apanduva.

as

3x

'1_. • _

I Cine
(O LANÇADOR DE sue

I SOS)
, ai 20,15 h • cene, 14 anol - pr

1.0 fil e: Rosaos Schiaffioo presa a um man o de violência,
t e que enfrentar uma angustiosa de > sito, em

o REÇO O E
Filmado em maravilhoso Tec ioolor.

,

2.0 filme: Um espetacular far-west chei de ação e aventuras:

HOJ�.
EU •• � AMANH

-

VOCÊ Colorido,
. DOMINGO;' ao

,13'.45
h - em rb,lnê - eeneuea Iivee :

,ia Eu .•. Ama9hã Você

DOM1�GO, aa l�h,ora.
- cen.I.)ivre. Formidável.yelperal

. O PI'lSÇO de fma Missão

DOMIN�O, em dU"'1 forml.áveil aea.õel: ai 19 e 21,15
.

hoeae �.,cenlura 14 anol

DIA 07, 2a. feira • a'�,�.15 horal - cenlura 14 anol

A CondoI;' Filmes apresen��ian Kelly no super baog baog calor.

GRINGO, DIS�lt\RE SEM PIEDADE
Com sua fúria homiciÍa '\ele torturava suas vítimas e

matava tas 'em·, piedade.

DIA 08, 3a. feira. (. 20,ll�, hora. - cellllura 14 anol

Hoje Éu ... Amanhã Você
- 'fr

.

. «OI
DIA 09. 4a. feira , ai 20.15 Ii'oraa - ctmlura 14 anol

"Seuão dai Mo· ai" - Form' bel programa duplo
}.O filme: Cláudia �ardioalle e Rock '

u.dson na deliciosa comédia:
-

r �,/
A GATllHA QUE. E�, QUERO Colorido

2.0 filme: Atsndeodo vários pedides, \ I�prize do �orm�dâvel
drama todo olor ido: O Preço d3,uma Mlssao

DIAS 10 e 1, 5a. e 6a. feira. ai 20,15 h'\- eens, 14 anoa

Um, "Pet'j"la,m.;,.�. caPO."pad8,
repleto �,�iI.o e aveoturas

A NOITE DO GRANDE ASSA.L,O Colorido

Aguard ln para iíábado,· d·ia 12. formidável�prog. duplo
1.0 film'.t Um Homem, um c,a..

·

valo, um',."Pistola2.0 filJ: Golias contra os Gigantes .

.�
.

�

Domingo. dia 13 • ai 19 e :1,15 hora. - cenl. �14 ano•.
/ Baseado na obra prima de Julio Weroe: '\

IO FAROL DO FIM DO MUNDO'\'
'-

Cinem88cope Techcicoloe, Com Ki:k Douglas e Yul Btynner.
"

Serviço de Proteção ao' Crédito

1r.

.NOTA: o Sé'rviço de Proteç�&. ao
.

Crédito de
Canbinhas, também tem: convênio com

os SEPROCs de outras cidades. "'-Se você está
devendo forfo de Canoinhas, ou s��a, em outras

praças, o ·S.P.C;, de Canoinhas já t�mõ1i conhe
cim�nto e item o seu nome fichado. \
,. ."

, ,

Salde o seu débito em atrazo.
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Notícias de

Dom Orlando Dotti

Papanduva
em

É com prazer que a coluna registra
,

a notícia da presença deDomOrlando
Dotti em nossa cidade. S,Sa. veio Escreveu:
ligeiramente afim de manter contato Esmeraldino M. Almeida
com nosso 'Vigário Padre Antonio

_

Ctntho. 'Este colunísta manteve c

contato CDm o ilustre vísítente, dportunídade em que tomou eonhecímento
que DDm Orlando passou toda a Quaresma em visita pastoral em quase
a totalidade das Paróquias subordínadas à Díocese de Caçador, sede' do
Bispado. DDm Orlando, com sua contagiante humildade e bondade durante
as poucas horas que aqui permaneceu, já deixou saudades a todos
Diocesanos que tanto o estimam.

A�ENA Regional já com novo Presjderrte
Este colunísta que é também Presidente do Díretõrío Municipal da

ARENA, acaba de receber oíícto do Dr. Paulo Konder Bornhausen, comu
nicando sua investidura no posto de Presidente do Diretório Regional da
ARENA. S. Sa. assumiu 9. Iunção em virtude da renúncia do Dr. Renato
Ramos da Silva, cempánheíro que tão prestattvos e relevantes serviços
prestou à comunídade arenista de nosso Estado ..O Díretõrío Municipal por
intermédio de seus MembrDs cumprlmentam Dr. Paulo KonderBornhausen
almejando profícua, gestão a frente do comando' da ARENA no Estado,
Barriga Verde. i

.

41esultado da Ca'D\)panha da Fraternidade
o resultado da Campanha 'da, Fraternidade em Papanduva, especial

mente na Paróquia fDi compensador, considerando o resultado do ano

passado. só temos a agradecer a todos que colaboraram para tão nobre
campanha, amenízanâes assim a necessidade daqueles menos Iavorecídos
vela sorte. Exemplllíeendç o. resultado poderemos notar a boa vontade
em ajudar nossos irmãos. Ano passado o resultado arrecadado foi de se- .

tecentos cruzeiros e uns quebrados, já este ano, ou seja 1973, atingiu a
soma de hum mil eruzeíros e alguns quebrados. portanto dobrou, o valor
conseguido. Os mais reconhecídos agradecimentos' a tOdDS quantos ajuda
ram a Campanha da Fraternidade. (Senhor,' que ninguém me peça o que
não posso fazer, para que eu não faça o que não quereis). '

* Dia 4 do corrente completou mais um feliz aniversário o sr. Orlando
3. Vieira. gerente da CEL'ESC. Jovem ainda, porém com um lastro de
bons serviços prestados à comunidade local, reéebeu por merecimento as
mais justas manifestações de amizade dos-amigos.
* Quem estará festejando niver dia 7 é a Ilnda menina Maria Regina,
filha do casal Antonio (Belina) Correia, ele agente pDstal em nossa cidade.
A Regina vai receber a turminha mirim para a comemoração da feliz data.
* '�ARlANI CAMARGO. Dià 9 os cumprimentos estarão pontificando para
a 1\1ariani, filha do distinto casal Dr. Paulo (Tereza) Camargo, ele DiretDr

,

do Canal 12 de Curltiba, ela fili;la deste colunista. O,S cumprimentos ruma
rão para Curitiba onde reside � aniversariante.
* Dia 10 do c<)rrente data importante para a .família Cunha Ramos, é que
o respeitável chefe da tradicional família; sr. AntDnio da Cunha Ramos,
estará cDmpletando mais um aniversário, pessDa que desfruta de muita
amizade, por certo receberá os mais justos cumprimentos pela data natalícia.
,

.

(
* Dia 11 completará mais um feliz aniversárlD a viúva Augusta llmilia
de A,lmeida.·A Miloca, CDmo é conhecida na intimidade, receberá I1s mais
merecidas fe�icitações de apreço .e carinho de suaR amigas.

. , \
* Dia 12 registramos a passagem de niver do jovem Rícai'do Antoniazze,
estudante dDS mais dedicàdos, filho da sra. IDne' Antoniazze. A jovem
guarda estará presente no apagar das velinhas. 'I V

BODAS DE OURO - Dia 12 do corrente na intimidade de sua
numerosa família, estará completando 50 anos de feliz cDnsórcio, o vene
rando e respeitado casal, sr. JACOB e sra. MARIA SCHADECK, de tradi
cional famHia. ExemIllo de dignidade, trabalho, amor ao próximo, bDndade
excessiva em seus córações tem sido o lema deste ilustre casal, um
exemplo raríssimo que serve de espelho à nova geração. Sua num�rosa

de Direito da (0-'

de Canoinhas-SC

de . Citação
de

) ,

'Governador de' Santa Catarina não quer, o Senado
O Governador Colombo Salles declarou que considera «completamente

fora de propósíto» a sua candidatura ao Senado nas eleições do próximo Juiz,'
ano, afirmando que está comprometido com' um prazo para a realização
de sua obra adminlstrativa e, nisso vai se empenhar -até o último dia do

marCimandato. O sr. Colombo Salles regressou de Brasflia, onde se avístou com

o Senad\)r Felinto Müller alím de debater com ele a crise que desde o
. início do ano a ARENA está vivendo em Santa Catarina e que culminou
há duas semanas com 'a renúncia do Presidente do Díretórío Regional, sr, Ed."t.al.Renato Ramos da Silva. lníormou o Governador que nos próximos dias o

sr. FeUnto Müller irá a Floríanópolía afim de manter contatos CDm a ban-
cada' da' ARENA Da Assembléia, membros do dlretórío e lideres partidários, -,

omCDm vistas à eleição do futuro Presidente do Partido no Estado. O senhor C
Oolombo SaIles disse que examinou durante duas horas com o Presidente
Nacional da ARENA, os- fatores .que têm' concorrido para a crise da
ARENA catarinense. (Gazeta do Povo)

Par6quia já tem nova Comissão
o DOUTO, JOSÉ GERALDOPor ato EpiscDpal baixado por Dom Orlando Dotti, foi nomeada a '

nova Comíssão da Paróquia de Papanduva que ficou assim constituida: BATISTA, ti 'z de Direito da Co
Presidente, Pe. Antonio Cintho; Vice-Presidente, Dtonísío Trevisani; Seere- marca de Ganoinhas. Estado de
tárío, Joaquim Mendes; Tesoureiro, Bsmeraldíno M. de Almeidà; Conselho '\:Ii
Fiscal: Presidente, Aloíeío Partala; Membros, João Sonaglio e Níeolau Santa Catarilfa, na forma da lei,

���a��b::t�::'D�u��cef��� v�to:��ar:IC���eaafr;:vde C�u�i�Ssã�b��ig:�j�a�: etc. �I
de conclusão do magestoso Salão Paroquial seja no mais breve tempo FAZ SABER! aos que o preseupossível terminada para engrandecimento da fé e da grandesa da casa de,

te Edital de Ci�8çlio virem, ou co.Deus em nossomunicípio.' +:

nhecimente dele�,tiverem que. por

parte de ANTONIO'CRESTANI,
residente em ��rto Uuião, deste
Estado, Da ação, pSUCAPIÃO �u
tusda sob n.O 5,�53. ficando cita
dos os, intere88a'cJ�s incertos e não
sabidos. para, cOn'�tb.rem, querendo.
dentro do prazo legal, a presente
ação, com o prá�o de trinta (30)
dias, a contar da 1:>rimeira publica"
ção, referenté a pksse de uma área
de terras constitl;J,ida dOI loteI nes,
I e 2, si��8da lia; Vila' d� Felipe
Schmidt, deste município e Comer
.ca, mediodó 2.oo,b m_2. Mois mil
.

metros quadrados); perfeitamente
individualizada e'Df:re, as seguinte
divisae: frente e radi) esquerdo, com
ruas sem denominação, lado direi
to, com o lote de: pcopriedade de
Carlos Reinhar e f.irÍ'dos com lotes

PASSARELA / DA SOCIEDADE
.'

de Leopoldo Fteith e José Luca.

Festejou seu natalício dia 2 do corrente o garotínho : Luiz Carlos, "que são OI atuais 'CoDfrontantl's.
filho do casal Modesto (Silvia) Hirth. O Luiz ofereceu' uma mesa farta de Feita a justificação\'-"i;Ja passe, foi
quitudes e refrigerantes que foi a gula da petizada. a mesma julgada por sentença.,

I

E para 'que chegue,�o conheci-
mento de todos, maoQlilu o MM.

. Juiz de Direieo, que s�. espedisse
o prepenh Edital, que �e:rá publi
cado na forma da lei e' �-'ixado DO

lugar de costume. ,Dado \" paslado
oe.i. cidade de Canoinh�.. E,ta
do de Santa Catarioa, aDI v!nte
e quatro �24) dia. do �ê.' de
abril d� mil, novecentol e \w.cí:eota
e trt!1 (1.973) Eu Zaiden E. eleme,
Elcrivão. o lub.crevi.

prazo

,trit:'t�, (30) dias

JOSl!; GERALDO BATI TA

Juiz dt! Direito
,(

famflia tem sido o esteio mestre de
,!'(,_ "-

sua vida. A coluna, que na pessoa
do· colunista é amigo, nãD só do

casal, como de tDda a família, almeja
os mais venturosos e felizes dias

qu!" estão pOl' vir ao casal � demais
fam illares'.

Ano, XXV.I

NOTAS ESPARSAS
I s

município, já colocado em cen,
tenas de veículos, Todos que se

interessarem pelo mesmo é só

procurarem na Municipalidade.

Os ágrônomos Drs. Vasile

Poppa e Waldimíro Bubnísk
fizeram um estágio em Pelotas,
já tendo retornado à nOS88 cidade.

x x x

Afim de acertar detalhes à
realização do II Festival do Mate
a ter lugar por ocasião do Ju
bileu de Ouro da Cidade, sm

agosto próximo, o Grêmio XV
.

de Julho ofereceu um jantar,
ali comparecendo, como I convi
dados, o Prefeito Municipal, sr.

Alfredo de Oliveira Garcíndo,
Vice n-. Paulo E. ,Rocha Faria,
Presidente do Legíslatívo, sr.

Nivaldo Roeder e Presidentes
de Clubes de

I

Serviço.
x x x

O Deputado Therézio Nétto
participou em' nossa cidade das
Festas de 1.0 de maio' e Festa
de S8nta Cruz, retornando em

seguida a -Fícrtanôpclís.
x x x

A Inaugureção da eletrificação
rural em Paula Pereira e La
geado está prevista para o cor

rente mês, com a presença doSe
crefario Dr. raulo Müller Aguiar.

x x x

A Prefeitura mandou �ónfec.
cíonar, a título de divulgação,
em decalcomania, o brasão do

x x x

O primeiro, dI' maio foi fes
tivamente comemorado em nessa

Cidade, em programação, toda

cumprida, organizada pela Pre
feitura Municipal. Sindicato dos

Operários e SESI.

x x

Em nossa cidade o Inspetor
do Banco do Brasil, sr. Carlos.
Valentim Frlho, tendo sido alvo
de várias homenagens.

x x x

O anunciado torneio inicio da
LEC apresentou o São Bernardo
como campeão, vencendo o

Santa Cruz, e Botafogo por pe
nalidades máximas, após empate
DO tempo regulamentar.

x x x

E no bonito jogc;>, nas festi
vidades do Dia do Trabalho, no
Municipal, o Triéste. trí-eampeão
aDlador do Paraná, vepceu a

nossa seleção por 2 a 1, sendo
.

que Da preliminar o quadro do
jovem Mike venceu o do sr.

Isaac Zugman por 1 a O"

2

a venda

Residenc.ial
VERD

Já estamos acei reservas

de APAY'AMENTOS, em

I�elhore�ntormações -

e condições
RIMON SELEME, na CASA PARA TODOS.

PAGUE NO

-

PRAZO QUE
t:,.

I Loja MERHY

.M á 5 C ii ra Negra
LHE

S'ELEME
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