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Enéas A_haná:'zlo
Vinte e. cinco anos são decorridos da morte de MON

TEIRO LOBATO. Para marcar o fato livros são publicados
acontecimentos são rememorados suplementos, estudos �
conferências estão programados. Nada mais justa, portalito,
que relembrar também o nome de GODOFREDO RANGEL
considerado "o outro lado" de Lobato.

'

x X x

RANGEL foi contemporâneo de LOBATO na Faculdade
de Direito e p�rtenceu ao primeiro grupo literário de que
o escritor- paubsta fez parte, .0 Cenáculo, que, se reunia no,
Minarete, em São Paulo..

Foram nessa época amigai inseparáveis. Formados
tomara� �umos diversos., RANGEL' íngressou na'magistra�
tura mineira, enquanto LOBATO le dedicou aos mais dife-,
r.entes místéres, Mas am�os tinham em comum o amor pela
hteratura e, embora distantes, trocavam cartas sobre o
assunto durante qusrenta anos, cartas que forem reunidas
em d�s volumes sob o título de "A barca de Gleyre".

Curioso é que essa smízade era mais epistolar do que
física, Várias vezes estiveram na mesma cidade sem se en
contrarem' e no entanto trocavam cartas semanais... /

x X x

'Enquanto servia a justiça em lugarejos' perdidos no

,interior de Minas, RANGEL nunca abandonou as letras,
escrevendo sempre e cada vez melhor. Grande conhecedor �
da Iíngua, daná de"um estilo irônico � dotado de grande
paciência, seu,s'livros são modelares, embora nunca obtivessem.
grande público.

'

Em vida publicou apenas dois}.!deles, P, mesmo assim,
graças à, insistência de LOijATQ{" então editor na capital
paulista. Seus outros livros foram 'publicados após a morte,
mas .proibíu a dívulgação de suas cartas, conforme relato
de seu filho, Dr. Nelo Rangel.

x X x

A excessiva timidez de RANGEL impediu-o de con

quisfar um lugar de destaque nas nOS&a8 letras, 'embora
hoje seus contos frgurem em todas as antologias. Publicou
ao todo cinco livros: «FalsDge Gloriosa», «Os bem casados»,
«Vida Ociosa», «Os humildes> e cAridorinhau,' os dois últi
mos de contos e - os demais romances.

Em cFalange Glcrtosa» faz uma crítica ao ensino, rela
. tando ironicamente a estória \de um colégio, cujo diretor e

dono se _imaginava o supremo herói do saber. Em eOs bem
casados» critica os que- «casam bem>, mas tuteressadamente,

°

e em «Vida Ocíosae relata 8S peripécia, de um [uz interio
rano que pref-rts pescar e comer pamonha nas colônias
adjacentes do que enfrentar um gordo processo ::ie. embargos
que lhe enfeíeva a mesa do gabinete ...

x X x ,

Foi o mais sincero e o maior critico de LOBATO, mas
seu íncennvador. Apontava-Ihe os defeitos, mas reconhe cia se·u
talentd, E graças a ele, por certo,' o escrito .. paulista proeUZIU
algumas das mais extraordinárias crieçõe s da nossa literatura.

FOTOCÓPIAS XEROX
Serviço

moderníssima.

ProcuJ.!

a Praça Lauro Müller,

ConduCão gratuíta para os interessa
dos na Loja BicaI na Rua Frei Menandro
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Diretor: Rubens Ribeiro
FONE, 128

Silva
CIRCULA AOS SABADOSCAIXA POSTAL. 2

da

o PREFEITO CiARCINDO REIVINDICA JUNTO AO I B D F
O Prefeito sr. Alfredo dp Oliveira Garciodo,

quando da visita dos srs. Flávio Calszans Vieira
e M\auro Pinho Gomes à nossa, cidade, reivindicou,
em discurso, um Posto do IBDF, em nossa cidade
e colaboração pué os f",,,tejos do Jubileu de Ouro
da cidade. Agora, p-Io ofícío que Bt- gue, ratificou,
por escrito. aqueles ,pedidos:

,
"Exmo. Sr.. Presidente: ,

Antes, os 110SS0S agradecimentos pela visita, das mais
honrosas ao nosso município, dos senhores Flávio Cala
zans Vieira e Mauro Pinho Gomes, quando proferiram
-palesrras, das mais elucidativas, dos problemas do mate
aos ervateiros de nossa região.
Agora, pedimos vênia para nos dirigir a V. Exa. afim

de solicitarmos a instalação em nossa cidade de um Posto
de Controle e Fiscalização do Instituto Brasileiro de De.
senvolvimento Florestal, IBUF, pelos motivos, sOb todos
os aspectos justos,' que passamos a expor':
MA D ii: I R A:
A nessa região, comprendída pelos municípios de Ca

noínhas, Três Barras e Major Vieira. é a mais florestada
e reflorestada do país, contando com cerca de trinta.
mílhões de árvores plantadas, correspondendo a aproxi
madamente 1.000 árvores por habitante, São as seguintes
as firmas de' nossa região registradas no Posto .de Mafra:
Canoinhas: Alfredo Ivo Paul, Abrahão Mussi S.A. - ln

düstría e Comércio, Carlos Artner, Deodato Artur de
Lima, Emp.Indl. e ComI. Fuck Ltda., Esquadria São José
Ltda., Esquadría Santa Cruz S.A., Ind. de Madeiras Zaniolo
,S.A., Ind. e Comércio Irmãos Zugman S,A., Irmãos Línz-
meyer & Cía. Irmãos Paul & Ola. Lida" Ind. e Comércio
Otto Friedrich S.A. INCOFRISA, Ind. de Madeiras Cador
Ltda., João Batista Fedalto, Ludovico Dambroski, Orlando
Olsen, Paulo Romanovicz, Sociedade lndl, e ComI. Sicol
S.A., Wiegando Olsen S.A. e Irmãos Procopiak & Cia. Ltda.

Major Vieira: Augusto Pape, Antonio Maron Ltda. Ind .

Com, e Lavoura, Estefano Wrubleski & Ftlhos .Ltda. Ind.
.
de Madeiras Saltinho Ltda., Madeireira' João Sguario

',S.A. e Odilon Davet.
Monte Castelo: Emp. Indl, e ComI. Fuck Ltds, Esquadria

Monte Cast"110 Ltda, 'e José Adão Fuck & Filhos.

Papanduva: Antonio Warczeniak, lnd. de Madeiras Mafr!i
S.A., José Adão Fuck, José Rauen S.A. Com. e Ind., Jo
vino 'I'abalípa & Filhos Ltda.. João Paulo Furtado, Luiz
Garlos Furtado e Serraria Ind. Brasileira Ltda.
Porto União: Irmãos Schwaglel & Cia. e Rolf Laersen.

Irineópolis: Alfredo Senn, Elias Sfaire João Píeekazervz.
Três Barras: Abrahão Mussi S.A. - Ind. e Com., Rigesa,

Celulose, Papel e Embalagens Ltda., Ivan José da Costa
Ltda , �nd. de MóveiS Tresbarrense Ltda. e Ind. e Com.
Irmãos Zugman S, A.
O nosso município, como Polo de Desenvolvimento da

região, é a sede da Associação dos Municípios do Pla
nalto Norte Catarinense; AMPLA, congregando nove

municípios, desde Matos Costa a, Mafra, da qual somos
também Presidente, sendo ainda o maior centro madei
reiro 'do Estado.

-

O Posto do IBDF aqui instalado poderá atender os

municípios .de Monte Castelo, Pllpanduva, Major Vieira,
Três Barras, Irineópolis e Porto União, além de Santa
Cecilia, também liinitrofe.
Não se justifica, então, Senhor Presídente, as contínuas

viagens de funcionários das grandes empresas para
Mafra afim. de resolver seus problemas junto ao Posto' I

I
, Na,espectativa de um breve pronunciamento, favo-

I..

..

I
rável COIJlO esperamos, antecipamos os nossos melhores agradecimentos. .

,

\,. h · Na oportunidade, apresento a V. Exa. os nOSS08 protestos de alt�

ten,.çao sen .. ores ,agrlcu tores ,��::��:::::n�,diS��::d:pr::)�liveira GarciDdo/ - Prefeito Municipal
# Ao Exmo. Senhor \

.'

Presidente do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, IBDF
A fará diversas Kamps, 606, nos horários �la..manhã às

-

Rio de Janeiro, GB"

demonstrações Ul'-O, Oe este mês de maio, 9,30 horas e pela tallcd-e as 13,30 horas. ---------------------

com o' novo e já afamatilQ Trator Agral� '. � MAIO'R ILUM- INAÇA-O' Emodelo 420' com todos o 'mplementos Nij,o/-peream pois esta grande opor- ,

.

-,
,

'

,.

agrícolas, agora Iançado com mo" 'fiéações l�h:f�à';; em que pessoalmente poderão M'ELH'ORES SIN-A.L EIRO,Sde alta técnica, de maior tamaDA, .e.•yv--erificar fiO testar a grande realidade sobre

capacidade; nos seguintes expedient�si< t:: trabalho econômico e eficaz deste
I ,;.:V

Nos dias 21, 22 e 23 no Gin.áiié:y1'AgríCóla ,ator, cujo valor de aquisição está ao
,

em6iW'i;�ílio Dias;- alca'.. ,?e todos os agricult<?res que até

,_'""::�'" I então, �:do o alto preço de outras
Nos. dias 24 e 2-jm'ã chácara do Dr. Bau o

. - , .

h d'
-

d",?" .'

. mãqumas, nao �!l�,!im con lçoes, e me-
� Carvalho, �nesta CIdade, . 1 �pa),�B. alcançar 'dl'ascaD1zar sua avoura .L'.... ,

lmidades do Cemitério Municipal. melhores para o sé� bem e desenvolvi-

mento e acompanJ;lar o índice de cresci

mento da produ�ividade nacional.

.daquela cídade, o 'que demanda, convenhamos, tempo
e também dinheiro. '

Acresce ainda que- as grandes firmas madeireiras
aqui sediadas, entre elas, Zugman, Zaniolo, Procoplak,
Mussi e \qlsen, todas estão em fase de grande expan
são, amplIando seus parques.

Para governo de V.Exa a média do faturamento da indús
tria madeireira da regão, no segundo semestre do aDO

passado, acusou a média'mensal de Cr$ 8.700.000,00.

Destaque-se também que a Rigesa, com a grande
fábrica em construção no vizinho município de Três
Barras, distante 10 quilômetros desta cidade, iniciará.
as suas atividades em fevereiro do próximo ano, com I

uma produção prevista, inicialmente, de 2UO tonela
das de celulose, 400 em 1975 e 600. em 1976, com 11m
faturamento inicial de Cr$ 18.000.000,00 mensal.

'

ERVA MATE:

Conhecido e' aceito, igualmente, como "Capital do
�ate", somos o jnator produtor de erva do país.
A Cooperativa de Produtores de Mate Canoinhas

Ltda. congrega o- número de 928 associados.

Assim, a instalação do Posto do IBDF em nossa
cidade é um' anseió' de todos que vieram até nós
pleitear a medida.

Outra reivindicação, também justa e agora oportuna,
é a esperada e total COlaboração desse Instituto, nos
festejos do Jubileu de Ouro de nossa cidade, a ter
lugar em 23 de agosto próximo vindouro, quando
realizaremos. o II Festival do Mate, oportunidade de
urna grande promoção �o produto, agora que o pró
prio �overno da União está vivamente' interessado
neste mister.

'

O auxílio, além do financeiro, seria todo aquele que
viesse propiciar maior êxito nas aludidas festividades.

A nossa cidade irá eODtar com um dos mais modernos sistemas de
iluminação. Os serviços já eODtratados eem uma firma especializada já e�tão
em aDdameDto, primeiro Das Praças Lauro Müller e CSTaldo de Oliveira, -

,

passando depois para as ruas centrais da-cidadl!. A. aludida iluminação será
toda a mercúrio e deverá dar um novo e bonito aspecto noturno à cidade.
Ontro melhorameDto que vem aí diz respeito à smalização, elimiDaDdo·se o

sinal amarelo com a substituição dos atuais
•

lemáfor.os por outro. que .erão
coloeados Das esquinas, oferecendo maior segilrança ao nosso tráfego. Cutra

inovação será o novo sistema de estaciooameDto a ser observado' nas vias de
maior movimento. A diDâmiea administração Garcindo se faz seDtU-, assim,
tanto Da ci"dade eomo no interior, onde a partir de junho eada' distrito terá
uma motoDiveladora para ateDdimeDto loeal.

L I N D A.
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tir do 'menor preço de carro no Brasil.
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f\ua. Vidal Ramos, 1 195
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otocópi�s1
Em a enas 10 segundos, você

Ó P I A 5, de qualquer
jornais ou ijvros, no C A R T R I O

R E G 1ST R Gl C I V I L da N E R E IDA C.'

CORTE, no ediff�o do FC UM desta cidade.
_

J

Serviço, de Prote�ão ao;, Crédito

20

III

do

'''''

I

o SERVIÇO DE P' OTEÇÃO AO CRÉDITO,
torna público que a artir de, 1.0 de junho do
corrente ano, fará dis ribuição nas' Casas de
Comércio de Canoínhas. � uma "Lista Negra",
contendo o nome de tod s os negativos ficha
dos no S. P. C.

Se você tem uma cbnt velha esquecida, ou

se esqueceu de pRgar,' uma prestação vencida a

mais de trinta dias. provid de com a máxima
urgência a liquidação do se débito, pois caso

contrário, todos as comercían es tomarão conhe
cimento de que você é um mau pagador, o

que, repercutirá muito mal e relação ao bom
ccnceito de que desfruta o se nome e do qual
você muito se orgulha.

'

NOTA: O Serv.iço de Proteção a� Crédito de
Canoinhas, também tem €onvênio com

, \

os SEPROCs de outras cidades. Se você E;!.st&
devendo fora de Canoinhas, ou seja. em outras

praças, o S P.(;. de Canoinhas já tomou conhe
cimento e te, o seu nome fichado.

Salde o seu débito em atrazo.

A DIRETORIA

Lã

C A -:

II
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Relatório da Diretoria

\

Acionistas:

Em cumprimento aos dispositivos legais e atendendo às detHmioações do nosso Estatuto
Sacia], estamos vos apresentando o Balanço Gera] �emonstração da Cont d L P d
o Parecer do CQimelho Fiscal, relativos ao exercicio de 1972.

a e ucrf,s e er as e

Através destes documentos que demonstram claramente a sítueçã
/f.

f'
'.

d S
.

.3 o econormco- rnenceira
& oCitedotdet, oSàs nhoreds. tê� �odos os elelmentos p'ara julgar os atos da díretorra, permanecendo

esta en re an 0, V�l!sa rsposiçao para que quer esclareCimento que for necesS:ário.
-,

.. Canoin�as � C), 31 de dezembro de 1972. :/
D�. Mario �USSI CP Oldemar Mu.ssi CPF 004710629
DIretor-Presidente D.iretor-Superintendente

Old�mar CPF 004710629/dep - Diretor-3ennte

Fornecedores
Credores J!Jiversos

A Longo Prazo
Fornecedores
Credores Diversos

#

CONTAS DE COMPENSAÇÃO
. SOMA O PASSIVO EM Cr.$'

�

Demonstração de. Lucros e P,rdas
Receita das Operações Industriais

Receita das Operações Comerciais

Renda Operacionál Bruta
r

.

Custo das Operações In9;ustriais
Custo das Operaçõ ..s Cdmerciais

Renda Operacional Líquida;
r

Despesas AdministratIvas

Despesas Financeiras

Outras Despesas
'

Despesas Operacionais
Rendas Financeiras
,Rendas de Participações
Outras Rendas i

Rendas Operacionais
I

Rendas não Operacionais
Despesas não Operacionais
Fundo para, Devedores Duvídosos-Formsção
Fundo para Devedores Duvídosos-Beversão
Reserva Legal
Fundo para Manutenção do Capital de Giro Próprio
Fundo Para Imposto de Renda

SALDO A DISPOSIÇÁO DA ASSEMBLÉ:[A

Balanço Geral -encerrado
A T I V O

Disponível
Caixa
Bancos

Imobilizado !
Imobilizações

Valor Histórico
. .

Correção Monetária

Valor Corrigido
Depreciações

Imobilizações Financeiras
Aplicação por Incentivos Fiscais
Reserva para Incentivos Fiscais

Realizável
A Curto Pr.azo

Estoques
Créditos. e Bens

A Longo Prazo
Participações
Créditos e Bens

Resultado Pendente

Despesas Diferidas
CONTAS DE COMPENSAÇÃO

SOMA: ·O�ATIVO EM Cr$
PASSIVO

Não Exigível
Capital
Reservas
Provisões

Exigível
A Curto Prazo

em 31 de dezembro de 1972

11.924.14
342.321,76 354.245,90

3.017.782,77
878.901.13

3.896.683,IW
260.099,20 3.636.584.70

378.019,72
234.800,04 612.819.76 4.249.404,46

2829.118,06
5 280.999,�7

65.99�;77
4.316.232,25

8.110.117,33

4.382.229.02 12.492.346,35

43.286,34
4608400,42
21.747.683,47

.3770000,00
2.186.179.32
389.185,60 6.345 364,92I

i
1.029.992,58
4.186.044,78, 5.216.037,36

.

58315,43
5.519.565,34 5 577.880,77 10.793.918,13

4 608.400.42

21.747.683,47

encerrada em 31 de dezembro de 1972
13.112447,68

940919.71
14.053.367,39

10.703.316,09
3.350.051,30

9.876.975,01
826:341,08 .

291 04'0,34
82231 '.96
75.7'10,38

1.189 1-25�8
67.488,63
7.224,3
46.288,52

1.189.125,68

121.001.53

. 8.141,66
103.043,00
61.020,78
112.402.32
177.290.29
270771,00

1.687582,98

Dr. Mário Mussi - Diretor-Presidente

CPF 010138239

Nas/C.anoinhas (SC), :n. de dezembro de 1972.

Oldemar Mussi
CPF 004710629

José do Nascimento Filho - Técnico em Contabilidade, Reg. no CRC SC

CPF 124046409

Parecer do Conselho Fiscal
Os �embros do Conselho Fiscal da empresa Abrahão Mussi S.A. - Indústria reio,

reunidos para exame e verificação das contas relativas ao Balanço Geral e a Demonstraç da

Conta oe ·Lucros le Perdas, encerrados em 31 de dezembro de 1972, tendo encontrado tudo no

perfe·ta ordem e exatidão, recomendam à Assembléia Geral Ordinária, sua Integral aprovaç

Canoinhas (SC), 30 de abril-de 1973.

rlmaldo Costa Furtado Luiz Fernando Freitas Miguel Oliskovicz

A PILASTRA
REDAÇÃO: d� "O JORNALZINHO"

Lúcio Colombo

Estão sendo realizados hoje em Itajaí, 8S competições esportivas
do Banco do Brasil, que reune' funcionártos de todas as agências
do Estedo de Santa Catarina. A Associação Atlética dá agência
de Canoínhas está participando nas modalidades df! futebol de

salão, voleibol, bolão e dominó. O certame que teve inicio ontem,
prolongar-se-á "té amanhã à tarde.

- X -

"RENATO E SEUS BLUE CAPS" do Rio de Janeiro, foi a pedida
quente de quinto feira última no Clube Canoiohense. Esse exce

lente conjunto musical realiza neste mês uma tournée pelos
Estados do Sul do Brasil. Apezsr do frto e o econtecímentó ser

no meio da semana, grande número de peseoaa esteve presente
à mais essa promoção do Grêmio XV de Julho.

- X -

O extinto GR�MIO DA JUVENTUDE, realiza .. 14 de novembro,
as festividades de comemoração dos seus vinte anos de fundação.
O acontecimento culminará com um baile, que será ahrrlhantado

peleis Peraltas de Curitiba, e terá como atração, o veterano

Nelson Gonçalves.

Mini-Pilastra
Muito notada no baile de quinta feva, a presença de várias au

toridades e pessoas de destaque em nOS88 socíedade, * No pró
ximo sábado a Pilastra documentará em detalhes o que foi r.

presença dos BLUE CAPS em Canoinhas. '" De ala jovem aponta
os brotos em destaque: Nora Bcjarski, Mara Scholze, Giovana

Seleme, Malude Zaguíní e Lilialn Friedrich. * Para breve um

torneio feminino de Tênis de Mesa. Informações com a Lucinha

e Chica. * E por falar em Tênis de Mesa, informo que a equipe
masculina que representará Csnoíúhss nos JA3C deste ano, já
está preparando os bons no assunto. * E aguarde noticies sobre

o Jubileu de Canoinhas em agosto. Será uma jóia de festa. * O

pessoal que mora no Rua Paula Pereira, está muito bronqueado
com 8S inúmeras arruaças por parte de elementos que flC&m até

madrugada perturbando quem quer descansar. Gente; vamos dar

a nossa de "POVO EDUCADO".

Juizo de Direito da (omarca de Canoinhas-Stl. (atarina

CITAÇAO COM
TRINTA (30).

DE
DE

o
DIAS

EDITAL

PRAZO
o Doutor NICANOR ALEXANDRE RAMOS.
Ju;z Substituto. em exercício na Comarca de Ca

noinhss. Estado de Santa Catarioa, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a09, que o presente EDITAL DE €ITAÇÃO
virem, ou dele conhecimento tiverem que, por parte de TIBURelo
VITORINO DE LIMA. residente e domiciliado em Imbuia, deste

município e comarca, cite os iDt:re!ls�dos incertas e não sabidos para,

contestar, querendo, dentro do prazo legal, a presente AçAo de usu

CAPIÃO, autuada sob 0.0 5.717, com o prazo de trinta (30� dias. a

contar da primeira publiceção, referente a uma área de terras Com a

área aproximada de 26.620 m2 ou seja, um alqueire e quatro litros,
confrontando em seu peeímetro, atualmente: por três lados com terra8

pertencentes a Pedro Machado Mas8aoeiro e de outro lado com

Francisco Gonçalves de Lima, gleba essa situada em Imbuia. deste

município e comarca; o qual se encontra inscrito no Regi"tro Imobi
liário desta comarca, sob 0.0 1.522, fls. 146. do livro Transcriçllo das

'{ransmissões n.O 3·8, registro esse efetuado em 6 de novembro de

1923, em nome de Amandio Ribeiro. - Feita a justificação da posse,

foi 9 mesma julgada procedente por sentença. E para que chegue ao

conhecimento de ·todos, mandou o MM. Juiz de Direito. que se expe
disse o presente Edital, que' será publicado na forma da Lei e afixado
DO lugar de costume. Dado e passado, nesta cidade de Canoinhas,
EItBdo de Santa Catarina, aos oito (08) dias do mês de janeiro de
1973. Eu, ZAIDEN E. SELEME. Ellcrivão, o subscrevi. 3

NICANOR ALEXANDRE RAMOS - Juiz Substituto. em exercício

Participe da Campanha do Agasalho
Vista uma neste inverno I.

criança

CONVITE_.
•

_-_
-

Convidamos você e sua família, para pertlciper da. grande festa
junina; que

-

o Grupo Escolar "Frei Menandro Kernps" promo
verá, dia 26 de maio, na Capela "São Cristóvão" em

Xarqueada, com início às 19 horas.

Participe de nossa festa e divirta-se a valer f

A COMISsAO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Reivin�icações �a Assoc. Comercial junto ao IDOf
I

'eatão' a demonetrar o acerto da extensão dOI incentivo. fiDcei, à fru-

ticultura. A muto e médio pUlZOI ene tipo de inveatimento por via
de incentivo pode ler mail ccmpeusador do que o realizodo com

ellenciai Iloreetai •.
, L

'-

�
Nesee aetor. contudo, 8 grande ilitrouldede utá Da obtenção

de mudas. OI que os têm, dela. não le:lík.fezem, E O IBDF, lamen

tavelmeute, -disto ainda não cuidou
,

, /�, �

" É tempo, pcrtanto,,,dê providência, nesse sentido. E ehe gadu
Oportuna é a vilita,.e certamente, poaitivolJ lerão olÍ resulta-

o momeuto de maior Bt6l'Íção 8 eue setcr, de grande importância a, têd()1 9 serem colhido. deua i. iciativa. Não haveria oportunidade me- './ d
lhor para tratarmo. em coniu'pto dai efliçõel e problema. que cercam

para a economia n&cj.6'psl. quando 8S trota de p6uar de importe or

hoje OI atividade. vineuladaa a indnetrielissção da madeira, e eua
8 exportador d/e,'

m((çã" por exemplo.
.consequente comercialização. É aabido que 8 espinhe doreal da eCODO.

,
mia da região é Il indú.tri.. ;x:trstiva da madeira. Em nome dela, 5. �f.sm eltal, Senhor Delegado, 81 coolideraçõel que a

também representada Delta A sociecão de clasae, é que vimos à sua Associaçã�� Comercial e Industrial de Canoinba� deleiava fazer, para

presençe, 00 sentido de pedir providência. deite órgão de adminis- levar a.:t(lIeu couhecimento a. reivindiceções dai c1allel' produtora.

!ração pública indireta da U,/,ão. 13m benefício dq, comunidade. de
�Oll

8 terra.

. .

'

, Canoinhae vem .eolindo dia ,a dia ai 'dificuldade. próprilll ,/
Com o respeíto devido, mbacrevemo DOi, atenciosamente.

do ore.•cimento �ceJ,er?q.c. d� dma. comuoldB�e. �a medídas governa- íÁSSOCIACÃO COMERCIAL E' INDUSTRiAL DE CANOINHAS
- mentais de apoIO a IDlclatnií privada, de âmbito federal, eetadual ef' , ,

,

municipal. têm dado à, no.1.a. empreses ampla! condiçõee de largo.(
neaenvolvimento. Eue surto de pfOgre-uo, que já alcança relllo(,âgéill;
elêm-frontelra, certamente cali5u em 80a seneibllidede de edmiuirtrádor
público, querendo constatar, ip-Ioro, a veracidade 00. fatOI. Pois hoje
V.Sa. poderá cientiíicer-ee d'lto. E é exetsmente neste oportíinidlJde.
que OI homens da iniciativa �rivada da região re,pre.eotad91 por e�ta

Auocio'ção de claese, querem fllier chegar 8 V.Sa" alguma. rej,4indic8çõdC.
que .ão iá, impoliçõel da .ítqação 'de fato .em que nOI i�ocontramo •.

-2. _ Posto do IBDF .� li
,

Gomo "foi fri.ado aohne, a' economia da t;gião In-hrlta,.a
�obrll o maneir&, cuja produçãb é fiscaliaada pelo ,[nstítuto Brasileiro
de Desenvolvimento Florestal. ,&AI atividade. coolíieoadoflu uo flurel- ,

tamento e reírorestemento e,tíf 'céotrBlizado. Jlelte I
meamo órgão.

A Irgimlaéãll especffica exige que OI �adeireiro., comprovem '

'perante ,o órgão controlador, fi repçsição d81 árvore� abatidae, () que
é Rslutar e ueceuá'rio. .

"

,

� j
,

Eue controle do ,IBDF realiza a,travél dai cguia. flor'ettsie»,
(oroacida. 1 mediBDte - a ap,relejltllção., meDiai da «ficha de regiltro
meo.sl, do. emi.ilõel de guin ,floreltai.», Ocorre que o entrega eJeua.

fichsl. � registro meof,sl, para", 8 obt�oçãC' de, guiai. fIOl:.e��ai •. deve
ler feito no POltO do, IBpF E'f Malta, o que ocallon8 mevltavel-
mente traDltornOI e encargo. 3;'. iodú.trisl'.c.- "

, 1!
Mel'ÍDatmente 81 e'mp�elia�:' deve,n delhcar um funcionário,

pB'ra a realização dena serviço/c6úl.sndo �tra'palhf'1 de ordem iutermt.
Ene dellllocamento..."uate a faltis de hor81 de t.rebalho dene funcioná"
rio e ai de'peseI com 8 viagelil/ Com efeito, ellfe ônulI paro a'. em

prelal poderio ,ler eliminado ci'm a inllltal!!!)ão em Caooiohlu, de um

Palito do IBDF� Elia a'lpireçã€t dOI oladeireíroll locai. tem .ide reite·
radamente tremmitida 8 e.ti., Anociocão, que agora vê a hote de
trammitil' 8 V,S8., penoa cr.êd�nciadB à ,olucimier o problema - e

atender eeta �u.ta reivin.dic8�çãq.
'

! " "

De forma a)glJmll/.e f;llutende que a cidade de Mafra Ida
privada do .eu Poeto. Todavie;1\ a. eetotÍttica, têm d�mondrlldo e

proyaio que, a movrmentJção �'aquele Polto, oelle .etor, é pri(lrita.
riamente repre.enteda pehi. IOdúitria. de Caooiobli'. O feto denota a

nece,jllidade urgente da ibltslacão de um po.to em nona cidade A

produção, a comerci8Iiza�ão. o fJore.tameuto, enfim, o. variado. ,etorel
atendido. por um órgãoj deua Dature�a, eatão' a exigir tai inicietiva.

,

'� "
.

A A.�ocif.lção eliá certa ;que V.SII., como cODhece:Jor profundo
dOI problemal afeto. a:o leu órg�o, lerá o batalhador maior 1unto à
a}ta Direção do IBDF, no lentido de le alcançar em breve a reivin.
dicação era apre.enlada.' ,

,

F

Canoinhas, 4. de meio de 1973.
I'mo, Sr. MAURO PINHO GOMES
DD. Delegado Hegioual do lBDF em Santa Catatioa
NESTA

'

'(

Senhor Delegado do IBDF:

1. A ASSOCiação Comercial e Industrial de Canoinbas, orgao
repreeentarivo áb8 ciuaeu róuutoras do Município, "ente ae hoorada
Il agradecida pela visita que 'tão gentilmente 'V. Sa, atendeu em

ffl�er à nona cidade.

3. Sementei e Mudas de Essencias 'FÍorestais
,t ,

A iniciativ8f privada colliteu de fOl'ma mai, 8mplll pouÍvel 8

política gm�ert.l8meotal de incentivQI 80 flol'eltaQlento e reflore.lamento
de ellencial flore.tal., 'de tal modp que, OI Índicel do úitimo aco

demonltram a allceoção dai eplic:çõel neue tipo de incentivo, cootre
um deeté.cimo d8l/outrlu área. lleneficiadal com incentivo. fiICllli •.

I

,

O luceuoi\ comprcvado della política deve ler crpditltrla pm

gra,nde parte ao IBDFL como órgão cODtro:8dor e fi.calizlldor. Coo
tud9. vem .e obtefvando que OI pequeno. produtore. e floreetadorel.
conllideram elevad9 o preço da. IEUdal de ellencial f1oreAtai. vendida.
pelo IBDF, como" a exemplo. o "de «pinl1l taeda' a CI$ 0,08 (oito

I centavol) a uDida�e.
'

Ir'
Conlidllramoil que. há proceoência Da obflervocão, já que o

órgão não tem objetivol de lucrO; e auim, ,poderia comercislizliIr SI

muda. a preço. moi. baixoI. Eus";política viria de encontro aOI reai.
objetivol do órg�o, rue é de inceD,tiv�r o flore.tamento e o reflore.tamento.

Da metma forma e por coerência de princípio., adozimom o

argumento de que \0 lBDF dever'ia oferecei.' 801 iut�re..ado. lemeotel
de enencis. flore.t�i., a preço <je CUlto, já que o preço corrent.e ho,ie,
DO mercad!" v8riaD�0 de 'Cr$ 150:,00' a Cr$ 2QO,?O o qu.il,o �epre�en�a

- valor con'lderavelm�Dte alto par� o prodlIto, pOli a. eue'ocla••ao lá
de produto D8cionall aclimatada•.

'
,

,

.
• 1 "

,

"4. Viveiros \de Mudas pa:,a fruticultura de Vlima TemperadO
Outro 811UOtO que merecé de.taque e ateoção do IBDF. é

o relaciODado com a criação de ut;o viv.eiro de: mudai pera fruticul-
tura de clima temperàdo., '

,

'A • \ •

-

." ,A. expeneDClu lá reahztdal nO,letor do que e exemplo má-
ximo o ".ult.do

Obtid'C
p,oduto,.. d. F,aibo,go (F,,; • Noda,i)

OIdemar MU8Si Dr. Hilton Ritzmann
Preaidente , Coordenador

Declaracão
o COlégi�mal • Ginásio �'i&�Oração de

Jesus" desta cidade, (i_eclara que '}'.e6�beu da Prefeitura
Municipal de Canoinha, a il9-FYÓrtânci� de Cr$ 2.000,00
(dois, mil cruzeiros) para s-têar a matrícula de 45 estu-
dantes do Curso NorIl3-8.1/' Ginasial do supra _citado
estabelecimento. ,./"

/'
A Direçãp'/do Colégio . dece s,ensibilizada à

Câmara Mu9-i((i'pa I. e espeeialment Q mui DD. Prefeito
'sr. AJfredQ/Garcindo, por esta grande genero'?Ja colabo ..

ração �V{poio na formação dos filhos c oinhenses:

,( Canoinhas, maio de 1973.
A DIREÇÃO

- -

"

�ILM ES C[JLT(JRAIS'
CONVJTE

Salão da Comunidaae EV8n

Dia
....

·�domingo," 20 horas

Programa espeeia��/a-�:
-

�) Fél'Ja'S'oa neve
b) /rogo D�asteJ�

•

, /4 Há 1001 �D, '

� d) O local dos jO��
"Todos os filmes colo�idos - Ú�pres�ntaçãO

Luterana

Clube" Cunoipbense
- Aviso,-"

,lO
Os se� hores as�ociados .do

CLUB CANOINHENSE,
ér irão debutar
aile progra

mado para Ü' ��-73. queiram
fazer as insl iç�r das mes

mas, na �de "eiaI, nos

seguintes b�rários:\ as 10 h.
às 12�edas/ 16 li�s 17, h,até 31 maio de ",73.

-"
" -

, ,

A DIRETORIA '\ 1

Hegistro Civil

DITAL
Maria Oficial do

Hegistro do Distrito de

Paula Pereir\ município e Comar-

ca

de, caDoi�8,.'
E.tedo de Santa

Carerine, etc;
,i '

\
,

F�z I8ber que pretendem calar:

VALDEM IRO \oA�EpélIEN e

ALZIRA. ENGEL. Ele,: natural
do Paraná, naeci ' o �m Fluvíôpoln,
DO dia 16 de aJo,de 1946; la
vrador, solteiro, � _dor'nici1iado e

reaideure neste ; ietrito; Who de

MarquiBoo D8ne'h beo' ê de dona

C&ta�ina D8neIiCh'lP'.do�icili8doll
e reudentel neite ·Vlltrlto. Ela,
OI'ItlJl'!11 d�· Sau.�� fl'Jli'rio9,mucidli
eoi' 8aoto Ledcádia, DO dia 8 de

iaoeiro de 19t�; dométlti 8 ••olteira,
domiciliada Iré rel�deDta n,eeJe Di!.!

trito; filha ijie Anttid8i Engel I!

4Ie dODS Oilà /Ru,ij Eug�l, alecidol'i,
!t' �

Apre.eniaram OI �oaômento.
exigido. J1elo Código Civll artigo
'180. Se

_

a:tguém tiver conheicimeoto
d

,./1
J

•

d'
�

,e eX'ltlrJ a glJm Impa, Im�nto e-

gal" 8CU'�O para filu dei direito.,

,

Paula Pereira, l2 de meio 'de 1973.

MARIA GOSS" GLINSKI
Oficial do Regietro Civil

Senhores

Agricultores!

Ini,Ciaram-se 5jcedi,
t1S

,deenchertos Ri6 Grande
do Sul.'

'

I'

, Os' interessa s em fru
ticultura de erã procurar
o represent nte sr. Claudio

Novakyltn Papan uv�.
Ele lhe dará as

instruções necessárias. 1

Impressora
Ouro Verde Ltda.

escolar? IMaterial
procurem na loj a da

..
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Notícias de

'\

Pretei tura, Acaresc e Corn. de Saúde
Dia 8 do corrente realizou-se �ma reunião

coordenada pela Prefeitura Municipal. ACARESC
e Comissão de Saúde, com a finalidade de con

seguir. trazer urna equipe de Estudantes Uní
versítáríos, podendo ser de Santa Maria-R.G.S.
ou 'Curitiba e Florianópolis. Para tal foi escolhid�
uma comissão que entrará em contato Mm os

Universitários para a Iinalídaríe espeeüíca da
vinda deles a Papanduva. Só assím poderemos
ter um atendimento à altura dos interesses de
toda a comunidade detodo o município. Louvável
sem dúvida alguma, o interesse do Sr. Prefeito,
da ACAR,�SC e da Comíssão de Saúde que não
estão olvidando esforços no sentido de tudo
fazer para melhorar o bem estar de todos os

pa panduvenses. Este colunista agradece o con-

. vite entregue pessoalmente pela srta. Carmem
Lúcia do Amaral.' Extensionista Doméstica Ru
ral. para participar da reunião. «A união faz a

/ força» A, saúde torna o homem mais 'produtivo
e mais feliz.

Eclipse será visto pela TV
�

Aqui vai uma boa notícia para todos

aqueles que se interessam pelos fenômenos da
natureza. Eis a nota da «Gazeta do Povo» sobre
o Eclipse do Sol: «O Eclipse do Sol do próximo
dia 30 de junho será visto em todo o mundo

pela televisão via satélite, segundo informou a

União Européia de' Difusão. Os cientistas esco

lheram um lugar às margens do Lago Rudolph,
na região Norte do Quênia, como o melhor

ponto para observação. Cerca de 40 toneladas
de equipamentos serão enviadas por avião da

Europa e dos EUA para Naírobí, onde serão

transportadas por estradas em viagem que durará

quatro días até o local de observação.

,Doenças transmitidás pela água
\

<tA vida se dá num meio líquido e ainda
mais em água corrente». Se você não possue
poço ou fonte protegida, tome quldado, pois està
correndo perigo. A água contaminada além de
trap.smitir a verminose, causa muitas outras
doenças. São elas: Paralisia Infantil - Febre Ti
fóide . Febres .Parattíóldes - Desinterias. -

Hepatite Infecciosa - Ancilostomose - Esquitoseina
."- Sarna. Para melhorar a qualidade da água. é
convenienté usarmos certo" recursos para me

lhorar as condições higiênicas da mesma. A
fervura da água, durante 10 minutos, é uma

medida econômica e segura. O gosto . pesado
que a fervura dá à água pode ser evitado
arejando-a, isto é, passando-a de um para outro
recipiente, três ou quatro vezes, deixando-á em

contato com o ar, porém ao abrigo de conta
minações. (Colaboração. da 'senhorita Glória
Pasa - ACARESC - ttatópolís.]

Festa do dia·.13 foi espetacular
Conforme divulguei nesta coluna, dia 13

consagrado à mãe e também Dia Mundial de
Ações de Graças • .- foi elaborado um programa,
festivo, com tudo feito já em cima da hora e

tempo escasso. Mas como o povo é bom ·e os

visitantes ainda mais, a festa foi grande, grande
mesmo pela animação, também pela presença
de amigos de outras cidades. O ponto alto foi o
desfile de carroças, todas bem ornamentadas, a
que se destacou merecendo veemente aplausos
foi a do sr. Jovino Tabalipa que realmente com

ele na boléia deu' uma prova de estímulo e

patriotismo ao colono, foi linda e altiva a ati
tude do sr. Jovíno Tabalipà. A parte litúrgica
na Matriz também esteve muito bonita, co:n di
versas declamações apresentadas pelos alunos
de nossos estabelecimentos de ensino. A festa
externa popular foi muito concorrida, mesmo

. com a temperatura baixa' o povo muito colabo
rou. A Comissão da Igreja, Pe. Vigário, sensi
bilizados agradecem a colaboração de todos,
que irmanados num só pensamento prestaram
suas valiosas 'presenças na grande festa, do dia
das mães e Dia Mundial de Ações de Graças.

Envolvimento
Saúde

Educação- De
senvolvirnerrto

v

Quando pensamos
em desenvolvimento
somos .obrígados a
conduzir nossa mente
para os diversos
campos da atividade
humana. O desenvot
vímento de um lugar,
e consequência do
crescímeuto paralelo,
conjunto de todos os

set�res. Crescjme�to conjunto é fruto de ação
co,nJunta. Elementos homens é que deverão ser
ativos. c�pazes, sadios Cada homem faz "arte
de u.m. ,�lllamismo que é sua Com'uni"dade� seu

MUDIClplO, seu �stado e seu País. Assim, somos
todos responsáveis por uma parcela e como
tal, precisamos agir pensadamente para .que
e8.se dínamí-mo tenha um funcionamento per
Ieito, Importante e li união. A união faz a força.

. A saúde faz a vida mais feliz. A educação torna
o homem melhor. Comíssão de Saúde educa.
para. tornar o homem melhor e conhecedor das
mecídas de prevenção às doenças,

(Oolaboração da ACARESC local)

Escreveu:
Esmeraldino �� Almeida
----------.

-:- Nascimento1 -:-

Encontra-se em festas o lar do distinto
easal.. Evaldo (Lúcia) .Grabovskl com o advento
de um lindo garotinho que na 'Pial Batismal re
ceberá o nome de ERLON. O delivrance deu-se

na/Maternidade de �io Negro-Pr, A coluna Ielí
ctt o casal que e nosso particular amigo
e ao Erlon, os mil e um votos de felicidades.

-:- Passarela da Sociedade -:-

Quem estará Iestejando seu natalício no

dia 21 do corrente é a srta Cacilda Riboski,
filha do casal sr. Eugênio Ríboskí e-senhora,
residentes em Palmito, ela funcionária da, firma
G. Ritzmann Máquinas e Viaturas da cidade de
Mafra. A distinta aniversariante que é nossa

assinante os votos de felicidades da coluna.

x X x

Também na mesma data: estará festejando
niver a exma. sra, Tereza Schadeek, virtuosa

esposa do sr. Olimpio H. Schadeck, ex-Prefeito
e Diretor Administrativo da poderosa l'irma

.Com, Ind. Schadeek Ltda, Os cumprimentos
estarão pontificando em alto estilo para a

bondosa senhora.

x X x

.

Dia 24 do corrente o inteligente garoto
João -Wladímír, filho do casal João (Elza) Ma

tíoski, estará comemorando idade nova, a festi
nha será para os coleguinhas de classe e terá
o seu dia festivo naquela data.

x X x

Nesta mesma data as atenções da socie

dade papanduvense estarão voltadas para a

residência do sr. Alõis Karasíuskí, Tabelião do

Registro Civil do Município. Cidadão dotado .de

um coração de bondade e humildade, receberá·

no dia do seu natalício as, mais j,ustas e mere

cidas demonstrações,de amizade e carinho por

parte de todos seus amigos.

A coluna associando-se às Ielícítaçõea
natalícias almela muitas felicidades a- todos

08 aniversariantes.
I

UM POR�SEMAMA - Nem sempre digas o que
.

sentes para que não tenhas
que sentir o que dissestes.

Conjunto Residencial
OUR�pe S���ibanos

venda

LvIelho s informações e condições com o sr,

RI N SELEME, na CASA PARA TODOS.

de

a venda 'Comunicado

Vende-se
Vende-se uma casa, mista,

com 6 peças, terreno com

800 m2.

Tratar na Rua 12 de Se
.

tembro, 760 - Canoinhas.

ão.
Breve mais uma Barbearia

na Rua Paula Pereira, 1073,
.

para bem servir ao público,
Filial

..

da BARBEARIA
CANOINHAS.' 3

Estado de Santá Catarina

Voordenadoria Estadual de Defeso' Civil

DeFesa Civil come-
ca
,

no Município
Indiscutivelmente, as providências gerais para

atender a uma Calamidade Pública, de qualquer tipo,
tem seu início, sua base, sua' fundação na Comunidade
que habita um Muntcípiov

É

natural e óbvio que isso

aconteça, pois o próprio planejamento das medidas ime
diatas de atendimento. de socorro aos desabrigados, de
cuidados médicos imediatos, de desobstrução de estradas

f

municipais, de suprimento primário, é realizado pela
Autoridade Munícípal. Por isso, a Legislação Federal, isto
é o Decreto 67.347 de 05/10/70, em seu artigo 3.0,
-§ 1.0 diz o seguinte:

.

«O A to de prestação de Socorro deverâ normal-
mente iniciar-se através do Município, seguindo-se-lhe o

Estado ou Território, e a União». Assim Legislando, o

Ministério do Interior diz ainda mais:

«Para isso devem existir:

Nos Municípios - Comissão Municipal de Defesa
Civil - (C'OMDEC)

Nos Estados - Coordenadoria Estadual de Defe-
sa Civil - (CEDEC)

Nos Organismos Regionais de Desenvolvimento
(SUDESUL) - A Coordenadoria Regional para
Assuntos de Calamidades.
Na União - O GEACAP (Grupo Especial para

Assuntos de Calamidade Pública)».
".

Comarca

Catarina

Dentro do Estado de Santa Catarina, o órgão Es
tadual (CEDEC) e os órgãos Municipais estão em fase de

organização, legislação em andamento e instalação pre
vista. Por isso dissemos e repetimos para que todos os

Senhores Prefeitos Municipais, recentemente empossados
considerem e prqcurem a orientação da Coordenadoria
Estadual de Defesa Civil.

('A Defesa Civil e sua ação... começam no Município».

(COL,ABORAÇAo N.o ·4 - CEDEC)

de Direito da

Canoinhas Santa
Juízo

de

Edit�J. de Citacão m o
�

prazo'� vint� ç' O) dias
o �outor JOSE GERALDO BATISTA, Juiz
de Direito da Co.la'rca de Canoiohee, illstado

. de S� Catarila, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER 80S que p-t:f'�eDte Edital de Citação virem
ou dele conhecimento tiverem <lu • por este Juízo e Cartório do Cível,
se processam os termos de ioveo' �rio, dos bens deixados por faleci
mento de Henrique Bueno da..\, Oliveira, 00 qual figura como

I?Veiltaliante•. seu filho AJ�aro ��en� de Oliveira, ficando
CItada � herdeira Ana �,�rcl de OIl�el.rB,

. brasileira. solteira, do
lar. re�,deote em lugar ,l�.ce�to e nã? s\bldo, com o prazo de vinte
(20) dias, 8 contar ds)pnmeJfg pubhcaçaQ para, dentro de cinco Q5)
dies, dizer sobre 8S ,. �clar8ções de herdeirb..s, bens e valores atribuídos
e seguir até decis�' final. 11 referido invent4rio. sob pena de revelia.
Pare os dl':v��o� os, mandou o M�. Jui�\de Direito. expedir o

presente Ed,.�Vque. na forma da Lei! �era â.tx,xado no lugar de coso

turne e puJ;r�cado uma vez DO «Diârio Ofl�l,al do Estàdo» e duas
vezes D�j&Dal I�cal «Correio do Norte». � QUE CUMPRA� Dado
e pa�() uesta Cidade e comarca de CaoolObal!!,· Estado de Santa
Catarina, aos quinze (15) dias do mês de maio de mil, novecentos e·
setente e três H973). Eu, Zaidan E. Salame, Escrivão, o subscrevi.

José Geraldo Batista - Juiz de Direito 2

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Notas Esparsas
Um grupo de Flortanõpolts

vai construir uma rede de'
hotéis no Estado, ínclúíndo 8

nossa cidade.

x x x

Já iniciado os servlçõs da
nova iluminação na cidade,' 8
mercúrio, com a inovação tam
bém nas �raças.

x x x

A eletrificação rural na sede
do distrito de Paula Pereira
será concluída, conforme infor
mes, 'no dia de hoje.

x x x

O Clube de Bolão Fantasma.
comemorou nEl' noite de sábado
último o Dia das Mães com

uma alegre reunião de cas�i!,.
x x x

Esteve em nOSS8 cldsde, pas
sando uns días, o engenheiro
Dr., Nilo Passos Maia, agcrs
residente em Cur ítíba,

x x �

A COHAB.SC irá financiar
o asfaltamento em seu núcleo
e também o acesso asfaltado
até aquele local.

Pelo campeonato da LEC. o

Rlgesa 'bem armado e estrutu

rado venceu fácil o Santa, Cruz
pelo marcador de 3 a O. E ama

nhã, rodada dupla, com o' Rigesa
enfrentando 0- Botsfogo, Já em

Tr�8 Barras e no Municipal o

-Sossegn enfrentará o São Ber
nardo. Vamos' todos prestigiar
,o nosso, esporte -sme dor.

'

O Prefeito sr. Alfredo da
Oliveira Garcindo preparando a

sua agenda para o seu primeiro
contato com o Goveruador ainda
no corrente mês,

x x x

Ontem aconteceu a segunda
reuníão, no Clube Canomhense, i
para a programação dos feetejos
do Jubileu de Ouro de nossa

cidade a ter lugar a 23 de

agosto próximo, preaídida pelo
'Prefeito sr. Alfr'êdo de Oliveira
Garcindo.

x x x
/

Amanhã, no vizinho munrcípio
dE' Major' Vieira, um grande
rodeio, com a

-

parttcípeçâo de
cavaleiros de toda 8 região norte.

x x x

R eg i st r o
Sebastião Grein Costa, Esceivâo
de Paz e Oficial do Registro Civil
do município de Maioe Vieir,a,
Comarca de Canoinha8, Eu tado de
Santa Catarina

Faz saber que pretendem casar:

ADOLFO W yRZENCZAK ti

LEONI' KAR AT. Ele, natural
deste Estado, uascido em Serre
do Lucinda, de te município. 00

dia 16 de julba de 1949; lavrador,
solteiro, domi iliado e: residente
Deste municipi ; filho' de Augusto
Wavrzeoczak de dona ,Verônica
Wavrzenczak, omicifiadoe e ,resi.
dentes oeste unicípio, Elo. na

tural deste Estado, nescida em

Pulador, 'nest município. DO dia
3 de julho d' 1949; doméstica.
solteira, domllbilieda e residente
neste município; filba de Alexan
dre Karvat e de dons Eduvirges
Paulitzki.1iom;ciliados e reeideutea
"neste município.
Mejor Vieira, 15'de maio de 1973.

PEDRO OOIVAL SPITZNER fi

MARIA DO CARMO BUENO.
Ele, 'Datural dest E8tado.Da9cido
em AgU9 Verd município da
Csnoinhae, DO di ' 15 de outubro
de 1946; motoris 8, solteiro, do
miciliado e reside te em Cenoinhes;
filho de Erhardt Spitznee e de
d-vna Francisca v'ez Spltzoer, do.
miciliados e reflidentes em GaDoi· '

[lha,s. Ela. natu I dtfte E�tado.
nascida em S�r1'8 do Lucindo;
Deste município, n(i) dia 6 de junho
de 1948; domés ica. solteiro, do
miciliada e re&id te nesta cidade;
filha de José A oni� Bueno e

de 'dona' Adélja Josefa Bue�o.

-
- 'Ani\(ersarianfes

'

da
ANIVER.SARIAM-SE

,

Hoje: a senhora dona Elza
esposa dó sr. Altsvtr Zaniolo,
residente em Curitiba; o senhor
Eruino Tremi; os jO_fJJns: Silvio
K.,nop e Silvestre Kosouski.

Amanhã: a senhora dona
Paula Maria esposa do D,.
Saulo Carvalho.
Dia 2/: a, senhora dona

Izolde esposa do sr. Armando
MüUbauer; o jovem Luiz

Hurn'en'huk &' (ia. <"Ltda.
Revendedore,'§ :F o Ry
sempie a melhor ofert' em veículos

,

D e �sado" ,de/-fualquer marca.

DISPONIB1U[)ADES' ;:fA
Veículos,Psadós

.

lÁno' Prestação desde
-

,

Basilio

SEMANA

T,j p o

1) 350,00
..!_

412,00

Adquira

Veículos i teiramente revisa os, de boa proce-'
dA • / Ih d'- V··encla aos me ores 'preços a eglao. �slte.nos
sem c�pro�isso" em possa Lo} na Hua Vidal

. / l�amos, 203 - Fones: 343 e 14-5. '

CANOINHAS

Semana
César, Zaniolo, residente i'111

Curitlba; a senhorits Terezinha
de Luca; a menina Margaret
filha do sr, Severo 'Senczuck
e os gêmeos Antonio Sérgio I

eLidia R.egina, filhos do sr.

Alfredo Dreher,
'

t
,

-
-

/,

C i V II EDI:TAIS

Dia 22: a senhor a dona
Havdée espósa do Dr. Osoaldo
Segundo de Oliveira; os Se
nhores: Dr. Osvaldo Segundo
de Oliveira e Waldomiro
Medeiros; o menino José filho
do sr. Antonio da Silva.

Dia 23: a senhorita Maria
Herta Artner; o menino Lúis
Robérto filho do St. Douglas
Benkendorf, teso em Castro.

Dia 24: as se1lhnritas:
Alaide Maria D,eher e Miri,am
Se/eme; OS men{nos: Orlando
Max filho do sr, Orlando
O/sen e Waldir Elson filho
do sr. Waldomiro Novak.

Dia 25: a 'senhora doha
Delou, des esposa do senhor
Milles Luiz Zaniolo, ,-esidente
em Curitiba; os unhores:

Michel N. Seleme e Estefano
Marcos; o 10vem Viegando

, HáuUe; ó menino José Adalll
· blirto filho do sr. Pedro Nogatz.

'Aos aniversariantes nossos

cumprimentos. , .

-

domiciliàdoll ti

re_Side_
pi•• D/cid.d,.

·1:-
.....:0 para fins.de di••ito.

Apresentaram 08 documentos Major Vieira, 16 de maio de 1973.
exigidos pelo C�digo Civil. artigo E i 'Machado da Costa
180. Sé alguéóí tiver ccnbecimente un ce

ir;d
,.

I'
.

� """'t;-r",'M, '""'E.:'êrevelTe JurameD'tadae eXIstir a �� "e rmen o e- "

\
/

t
, , ,

A G R A o' E C I M E N T O

\\

Viúva, filhos, noras, 'genros e netos, ainda c�msterna
dos com o .falecímento de J O R G E F R A N C O,
ocorrido dia' 3 do corrente mês, vêm por intermédio

deste jornal externar .seus agradecimentos aos médi

cos' Dr. Reneau Cubas e Dr. Mário Mussi, pela
I

assistência prestada. ao Vigário Frei Henrique Müller,
pelo conforto espiritual, aos parentes, amigos e vizi

nhos que muito auxiliaram nó doloroso tIa'�&� e

acompanharam o corpo do falecido até a sua última

morada. A todos enfim .os eternos agradecimentos
. da família enlutada.

Canoinhas, 10 de maia 'de 1973.

,------------------------.,'
V e t a Crn z;

S,,",CE'SSOS)
,Cio e

(O lA N c A o o R DE

HOJ�.
20,15 h • cens, 14 anal - programa duplo

1.0 (filme. a Columbis e.presenta uma colossal c ; êdia filmada
,

a Africa em deslumbrimte colorid .

?'.�il�.� �b: !'::�D�I�.DO �Ol�i F R I C A

DJANGel,MATA POR DINHEIRO

DOMINGO, al"�3.45 h - em - censura livre

Desã;pa recido
" ','

l)OMINGO, el 165\1'81- cenl.li!r • Formidável yelperal

Ojango �",ata 1)0,'1 Dinheiro '

�DOMINGO • Atenção:�oi. fil�l; em horário. diferentel

.Ae 19 �ora.�, - :I
ensuze 14 e�ol

•

Formidável filme de gu�rra todo colo-ido: ,

O'S COMANDOS �,1IrACAM ROMMEL
, '

I

A. 21,16 hora�-_ ceneura 14 anol
"

Formidável western italiano r.Í1�â.do em Cinemssc. e Technic,
J �. •

.

Quando um Bl'a10 E'�punhou o eolt
-,

, l\l
DIA 21, 28. feira • a8 20,15 ho\a. - eensura 14 anol

o

.

�

Quando um B;'�avo Em�1lJnhou o Colt '

DIA 22, 30. feira .:·a8 20,15 borae \� celllaura 14 anol
,

"
-

i '
' \\ '

Os �om�l)dos _ Ataca'm:� Rommel'

DIA 23, 48. feiraI· al1 20,15 horas _;, cenlura. 14 anol

h '''Senão dae Moça."�c
f'-, ' ,

Uma super e m� 'iciost. comédia do modernQ ciDema oaciooal:

QUANDO
j
AS 'MULHERES P�QUERAM

,

DIAS 24 e 25, 5e. e 68. feira. ai 20.15 h -iene. 14 aool
" " l

'

. ':wA Werner Brc�8 apresenta UIP espetacular 'filme de alta

,1 '

tlIi'pio08gem todo colorido: \.
C�NJUNTO\DE ESPIOES

V _

,

'

Aguard�, para lábado, dia 26, formidáyel p��g. duplo
,A ,;."1breninh� -,

Comédia

oaciaDa,
1 colorid\.Um" 'Lugar no Inferno _ Guerra colorido.

, A ' ,

'

Oom'·ngo, dia 27, dois filme.: 81 19 horas:

'Sugat Colt - Far-west colorido.
08 21 15 hor8l: Deuses M�lditos Drama colorido
,,--- IÍIIIiII·.' ,

Aquecedores de Ambiente -:- '>' Brastel:Dp e Philips'
. Tel�visores . últimos, lanç�'!!�..tQ���G�.��-�if.�.�dllliral

_ ..........-�����I� .. ;
- - I f." ...�""""""'�"""".J'!';-�,_: .. ,,,",,' -

"t!l;b_,!+

Você pod�����' -gle�em
-"'

'24 meses' na

//C

Loja M E R H Y S E, L EM -E
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