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BEN'EDICTO
Enêas Athanázio

Na fazenda do meu avô havia um Benedícto

quê de branco só tinha os dentes. Lima -Barreto,
cujos livros venho trilhando de longa data, tinha um

compadre, Benedicto de Souza, que era puro carvão.
Num' de meus contos aparece um Benedicto que não

fica atrás. E o mesmo ocorre com o venerado

'São Benedicto",
\

-Talvez por isso já que não !e>nho' qualquer
preconceito --- fixou-se-me a absurda idéia de que todo

Benedicto (com ou sem o c), hã de ser como o tição.
X

Numas férias, em companhia do meu amigo Dr.

César Ouriques, delegado de Curítíba, resolvi ir a

São "Paulo. Lã nos encontramos .com o não menos

amigo Péricles Prade, juiz da nona vara 'federal e

contista consagrado. Caminhávamos os três, à noite,
pelas ruas centrais, quando aparece um moço, amigo
de Prade, e que este nos apresentou. '

O recém-chegado estendeu-me a mão, e:

-; Muito prazer! Sou o Benedicto ...

Diante desse nome quase dei um pulo. Pois o

raio do sujeito, além de Benedicto, era branco! Vinha

violar .a minha regra, numa daquelas exceções que
tanto amolam os estudantes, � .

Depois de algum tempo relatei-lhe. as minhas
beneditinas idéias e tanto ele como os demais se

divertiram a valer.
-' X

Não demorou para que a conversa enveredasse

pela literatura, corno só ocorre quando se reunem

dois ou mais lítero-maníacos. Percebi que o nosso

Benedicto, além de branco, era bacharel em direito,
contista, poeta e - pasmem! - editor de Iivros,
diretor da /'Editora do Escritor".

Era muito para um Benedicto só, mas, não sei

como, vieram à tona os meus contos, O novo amigo
quiz vê-los, insistiu, e para isso fomos todos à casa

de Péricles. Com ,beneditina paclenc-ia,' o editor

apanhou a maçaroca de papéis, sentou-se num canto

e ficou a ler, enquanto nós conversávamos na outra sala.

Mais tarde o Benedicto apareceu na nossa sala

e declarou-me de repente:
- Eu edito o seu livro!

X

1:, foi assim que 9S meus cantos, sobo nome de

O PEÃO NEGRO. ingressaram nas oficinas da «Edi

tora do Escritor», donde deverãe, em breve, sair em

forma de livro:
"

,

'

'Graças ao encontro daquela noite com o Dr.
Benedicto Luz e Silva, branco e editor ...

�=,�====�====��

'Grande 'Festa Popular em benefício da

construção do novo templo da Comunidade

Evangélica Luterana de Canoinhas.

Temos a grata satisfação em convidar V. Sá.
e Exma. Família a participar da festa nas de

pendências da Comunidade Evangélica Luterana,
dia 17 de 1 U N H O ,de- 1973.

\ -:- PROGRAMAÇÃO -:-

As 10 horas: Culto Festivo. A partir das 11,30'
horas, suculento churrasco de: gado; carneiro
e leitão, botequim de bebidas, café, doces,"

galinhas assadas e outras atrações; ,

ATENÇÃO: não percam na véspera da festa,
dia 16 de junho, a partir das 18,30 horas, a

tradicional e saborosa canja de galinha.
Desde já antecipamos 08 nossos agradecímentos por

prendas ,e donativos à festa, bem como

pelo seu eomparecímento.
A DIRETORIA

Ano XXVII
•

CanoiAh.s - S.nta Cdtarina, 09 de junho d� 1973
-------------------------------------

Número 1227

Diretor:
CAIXA POSTAL, 2

Rubens Ribeiro
rONE, 128

Com o Secretário dos Tralils

portes e Serviços Públicos, Dr.
Paulo Müller Aguiar, tratou-se

no prosseguimento da eletrtfíce

ção rural do município e a pro
messa da visita do mesmo Se
cretário à nosse cidade' na pró
xima semana afim de estudar
.in-locum» o problema e inspe
cionar 8 nova estrada pera Ma
fra. Na ausência do titular, as

sumiu a Chefia do Executivo, o
Vice-P,refeito, Dr. Paulo E. Rocha

Faria, não sofrendo assim a

administração solução de conti
nuidade. A respeito do asfalta
mento da nová estrada de Mafra,
esteve' ontem em nossa cidade

o engenheiro Dr. Ernani Santa

Ritts, Diretor do Departamento
Ej!tadual de Estradas de Roda

gem, quando foi homenageado
com uni churrasco na chácara
do advogado Dr.

�saulO
Carva

lho, ali presentes autoridades e

convidados.
'

da Silva
CIRCULA AOS SABADOS

Garcindo retornou
Como anunciemos, o Prefeito

sr. Alfredo da Oliveira Garcindo
esteve toda a semana passada
em Florianópolis, onde tratou,
nas diversas repartições estaduais
e.federaís, de importantes assun

tos administrativos, sendo rece

bido, igualmente, em audiência

especial, juntamente com o De

pútsdo Therézto Nttto, pelo
Governador Colombo, Machada
Salles.

Das mais salutares a estada

do nosso Prefeito, em nossa

capital, trezen-ío e palavra deci

siva do Sr. Governador de QU@

a nova estrada p.a.taMafra, será as-

Atividades do·Mobral
MOBRAL - Movimento Brasileiro

de Alfabetização, iniciativa do Governo
Federal, em união, com as Prefeituras

,Municipais, que pretendem erradicar
de um modo intensi",o e direto, com
o apÔi� de todos o, brasileiros, esta

chaga, que condiciona todos os males
de nO!!lsa eoeíedade e- o analfabetismo,
- porque onde há um analfabeto, há
uma porta fechada para o progresso.

Mas é preciso que a ação do Mobral

,seja agressiva, que todos dêem eua

parcela de colaboração, que todos se

sintam eompeometídee nesta iniciativa
, que vai durar' enquaato houver anal.
fabetismo e falta de qualificação pro
finional.
Se você é estudante, ou dona de

casa ou se trabalha apenas meio expe
diente entre em contato com a Coor.
denadoria do Mobral de Canoinhas"
prestando serviços no antigo prédio
da BIC, onde estamos capacitados a

'preatar todos os esclarecimentos ne
-

cessários, e responda, com obraa con·
, 'cretas a este apelo do M�bral. eeVocê
também (d responsável».

CACILDA RISKE

Encarregada dos Ser.... de Supervisão

dà ,Capital trazendo boas novas
faltada ainda no seumendato.maís
preetsamente no próximo ano.

Tratou também dos festejos do

nosso Jubileu de Ouro, ficando
assentada, em princípio, a vinda
da Banda ,da Policia MilitaI' e

o Shaw Band, da mesma cor

poração; conjunto de justificável
fama em todo o Estado para
animação de bailes.

Junto ao Governador e Secre
taria da Saúde foram msnndos

contatos para a construção do

Hospital Regional em nOSS,8 ci

dade, projeto entregue e em

aprofundados estudos.
I,

'

Junto B COHAB-Se estudou-se

a pos8ibil�d8de do asfaltamento

das ruas do Nucleo Benedito
Th. de Carvalho Junior e o

acesso até aquele bairro, também
asfaltado, projeto já em execu

ção a cargo do 'engenheiro Dr.

Leones Greípe l, para posterror a
provação" liberação dos recursos,

(omissão Muo. do Mobral

CONVITE
A Comissão Municipal do Mobral

de Oanoínhas, tem a grata sàtisfação
em convidar V.Sa. e Exma.' Família
para as solenidades de entrega de
«CERFIFICADOS» aos alunos da la.
Turma do curso de «Educação Inte
grada» (Supletivo) a realizar-se do

mingo, dia dez (10) de [unho, as nove
(9) horas, no Salão Nobre do G. E.
João José de Souza Cabral.

Pela sua presença, antecipamos
nossos 'agradecimentos.

'

Irineu Gonzaga
Seer. Executivo da C. M. M.
Fléride I. B. Bittencourt
Presidente da C. M, M.

Visita a nossa cidad,e o Chefe da 16a. CSM
1. o Sr. Chefe da 16.a Circunscrição do Serviço Militar,

Coronel Fraacísco Janone Neto, ínspecionará no dia 15 próximo
a' l'3.a De}egacia do Serviço Militar sediada em nossa cidade, com
o seguinte programa:
03,00 hs - Certmônia Cívica de entrega de Certificados de dis-

.

pensa de incorporação - na Pr�ça Lauro Müller
Hasteamento da Bandeira �Nacional

Compromisso à Bandeira dos cidadãos da classe 1954
I' Alocução do Prefeito Municipal, Prestdente da JSM

Palavras da Autoridade Militar
- Retírade da guarda com a Bandeira
- Entrege dos Certtfícados pelas autoridades presentes

08,30 hs _ Exposição do Delegado <10 Serviço Militar na Sede

da cel-gacía
10,00 hs � Comentãrio do Chefe da 16,a CSM

10,10 hs Inspeção da Documentação da DelSM

11,15 hs - Encerrameno' - Critica

12,00 hs - Almoço com autoridades

14,00 hs Entrevista à Imprensa (falada e escrita)
\5,00 hs -- Visita às Autoridades (Civis, Militares e Eclesiásticas)
20,00 hs - Pernoite

'2. O Prefeito Municipal, Presidente da Junta do Serviço
Militar, e 1. Teu Delegado do Serviço Militar, tem a honra de

convidar o povo em geral para participar da Cerimonia Clcica Da

Praça Lauro Müller, por ocasião da entrega dos Certificados aos

cidadãos Canoinhenses..

3, Em caso de mau tempo a Cerimônia terá o local nos

salões da Sociedade Beneficente Operária.

BIBLIOTECA PEDRO REITZPROFESSOR
O Diretor do Instituto Nacional do Livro do, Ministério da

Educação e Cultura, acaba de conceder ao Colégio Comercial de

Canornhas o Certificado de Registro de sua biblioteca.

O mencionado registro leva o n.? 14.329 e a Biblioteca,
em honra ao nobre batalhador da ensino em Caaoínhas, foi re

gistrada como Biblioteca Professor PEDRO REITZ.

Ltda••
de

fiLMES CULTURAIS
Mjg'uel Procopiak - Comércio de Veículos
concessionaria Chevrolet, festeja 35 anos

atividades em Canol.nhas
, �

A firma Migllel Procopiak, agora com a razão IlOcial de Miguel Pro
copiak - Somércio de VeÍclllos Ltda., concessionária Chevrolet em DOSlla,

cidade, comemorou sábado último, 35 anos de atividades em Dossa cidade,

Na oportunidade, reuniu todol! seua funcionários e familiares, do
escritório e oficinas, para uma grande churraseada em sua fazenda n� distrito

de São João dos C....alheiros, ali presel]tes vários convidados.

A reunião foi das mais agradávep como a já conhecida fidalguia
dos anfitriões, falando,' na oportunidade, 'Iobre o dcstacado acontecimento, o

advogado Dr, Hilton Ritzmann, ocasião em que foram entregue. diplomas de
mérito a vário. fllncionários, levando em conta o aeu .empo de serviço.

Mnito gratos pelo convite e nOS80S votos pela continuidade do êxito

da conceituada empresa.

-:. c: O N V I T E -,.

o O�E R E C O M 'A L I M P E Z A D' A C I D A 'D E.

cID�ArD�E�-LFGTIMMnpF'Aa-�E��_-,�C�IHD�AJDug�-LL�I�

Salão da Comunidade Evangélica
Iaterana, dia 11, 2a; feira, 20 b

PROGRAMA

a) Informe CientífiCO

b) Dádiva do espaço Colorido
- sobre os benefícios trazidos à
humanidade através da exploração

.
espacial.
c) Descubra a América
Colorido - excelente documeatárío;
uma viagem através dos Estados
Unidos, filmado de um helicoptero.
Um filme, que apresenta lindas
paisagens. _

UNlCA APRESENTAÇAO
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Juízo de' Direito da Comarca de Ca'noinhas S�nta Catarin�

Edital de Citação com o prazo de vinte (20) dias
o Doutor ross GERALDO
BATISTA, Juiz de Direitoda Co
marca de Cenoinhes.Estedc de San.
ta Catarina, na forms da Lei, ,e!c.
FAZ SAB'ER aos que o pre

sente edital virem ou dele conhe
cimento tiv rem que, pelo presente
cita os her eiros inceetos e . 'não
sabidos, de. UGÊNIO SOARES
CHAVES, c m o prazo de vinte
(20) dias, ra responder aos

termos da a Ic n.O 5.933, de
Investigação Paternidade, que
III' processa ne te Juízo. movida
por AVANI P 'DILHA, brasileira,
solteira, domés ice, residente nesta

cidade" de seu filhos: JUGÉLIA
DE FATIMA RAMIRA APA·
RECIDA e L . CIANE ,DE JE·
SUS, podendo contestá 'Ia, \ sob I

pena de revelia no prazo de, 10
dias, que corr rá em Cartório,
após a teroiina o do prazo do
edital, nos ter' OI! e de acordo
com a petição e despacho a seguir
trenscritoe: Ex�e., Sr. Dr. Juiz
de Direito da "omarca.

' AVAN I
PADILHA, br eileira, solteica,
doméstica, .reside te nesta cidade,

assinado fproces o de nomeação
incluso), 'vem. p ,Ia presente, Il�,
qualidade de m e e tutora das
menores impúbter' s, JUCELIA DE
FATIMA, RAM RA APARECI.
DA e LUCIA E DE JESUS
PADILHA, exp r a V. Exa.; O

seguinte: a) que iveu em con
cubinato dueante '12 Moze) anos,
com EUGENIO' DARES ·CHA·
VES, falecido em' 9 d� março, de
1972, em Curitib, onde se en

contrava em trata ento de saúde
(doe. junto); b) qu os concubinos,
,durante aquele tem o residiam Da .

localidade de Bela
,
ista do Toldo,

peste,MuQldpio e\ Comarcs;! c)
d

.

I
" .

que., essa união re u tou o nases-

mento das menores' UCELlA DE
FATIMA, em 28 di feverei�o de
1963, RAMIRA PARECIDA,
em 09 de setembro

\
de 1965 e

LUCIANE DE rEI US, em 14
de junho de 1971, t ,des registra
das no Cartório de ela Vjpta do
Toldo, como se vê, di s documen
tos juntos; d} que a' peticionária
vivia com leu compan eiro e pro
tetor sob o mesmo \ teto, como
marido e mulher e se' pre se lhe
conservou fiel; e) que, outra cir
cunstância

, que depõe 'ela filiaçãu'
'invocada. �ra a 'dedica ão, carinho
c proteção com que er m tratadas
pelo pai, as referidas, menores,

que. inclusive, ali fez atizar na

Igreja Católica como' �uas filhas,
o que também lIe

com�ova
com

011 documentoll inclullo;, f' que,seu ,falecido companht!i era ca

udo civilmente com ODETE
MACHA'DO CHAVES, e quem
se achava separado, de fato, ao

tempo em que vivia em concubi-

nato com a requerente; g) que
sen

,
polteira 8 peticionária e

tend falecido o pai das. menores
�eferi as e, portanto.' se dissolvia
a soei dade conjugal do mesmo._
é perm'tida aOI .filhos a ação para
que se lhes declare a filiação
(Cad. C. ii, a'rtigo 363. n,O 1 e

artigo 1. da Lei D.O 853. de 21
de outubr de 1949). À vista do

exposto, m propor e presente.
açlo ordiaá ia de investigação de

paternidade contra os herdeiros
incertos do lecido pai dali me-

nores JUCEL DE F'ATIMA,
RAMIRA AP ECIDA e LU·
CIANE DE JE US PADILHA,
pedindo a citação edital dos mes

mos herdeieos, be como contra
a "mencionada espolI do de cujus,
Odet" Machado Cha:\es, bresileiee,doméstica, residl!nt�fm Fartura,
neste Muoic;_Ípio e Co arca, que
também deverá ser, itada por
mandado e pessoelmen • e ainda
o Representante do iaistério
Público, -sob pena de rev lia, para
O fim de !ler declarado r aen

tença o reconhecimento da filiação
n08 termos dOI citados di posici
V08 legais, para todos oa feito!!
de direito. Protesta' se por t do o

gênero de provas em direito dmi·'
ti.:las, inclusive depoimento pes oal,
de têstemunhes, cujo rol desd já

,�

lIe presenta, abàixo. Para' os

efeit s legais, atribui-se à presente,
o vaI' r de Cr$ 1.000,00. Termos
em qu P. deferimento. Canoinhas,
16 de aio de 1973: (a8.D Saulo
Carvalh - Assistênté Judiciârio,
Testemu hes : 1. LEOPOLDO

\

PEREIR , casado, serventuário
-

da Ju!!tiça 2. FERNANDO" LA·
CHAMAN solteiro, co�erciant'e.
3. VITOR PERElRA, ferreiro.
casado. toJo_ residentes em Sela
Vista do Tolo. Data supra. Saulo
Carvalho, DE, PACHO 'DE FLS.

l .

15 v.: «Citem 19 .os requeridos, na
formb pleiteada Da inicial. Canoi·"
nbss, 22-5-73 s) JOIJé Gerstdo
Batista - Juiz o DireltuJ> E"
p�ra que chegue conhecimento
dOI interelladol e pão posaam,
de futuro, Blegar ian I ância, expedi
o presente 'e, o6trol iguais que
lerão publicado.' e fixadp. na

forma da -1eí. Dado e paliado,
nesta cidade e Comarc de Ca-

noinhae, E.tado de Sltnta Catarina,
aOI vinte e quatro (24) ia. 10

Qlê. de maio de mi], no centos

.e .etenta e t,ê. �1,973). Eu, ZH·
DEN E. SELEME, Escriv • o

subsceevi.

JOSÉ, GERALDO BATISTA
Juiz de Direito 1

EDil AIS
!

Maria Uba de A drade, Escrevente Juramentada do Cartório do Re

�i.�o Civil do Mu iCÍp�o de Trê. 'Barrai, Comarca �e Cenoinhas,
Edàdo de Saute ea IUlDa

" Faz laber que reteodem ca.8r: ADÃO ALVES e MAlHA
CRISTINA NEVES. le, natural deste Eatado, 11,IlIcldo em Três
Barrai, DO dia 23' de jun de 1950; tratorieta, lolteiro. domiciliado.
e, residente BIQ Três Berras] filho de Firmino AJvel e de da. Vitória'
Tedaieaki, domicitiadoe <'e reli ente. neste município. Eis, uatuntl do
Estado do Paraná, nascida em uritiba, no dia 31' de março de 1955;
domêetica, solteire, domiciliada residente neete município; filha d�
.Florísle Nevei, domiciliada e reli nte em Curitiba, P8r�ná.

)'

ALCIDES ALVES e ANA MARIA UNES. Eie, natural deate E.
tado, DOlcido em Poço Preto, 00 dia 8' de dezembto de' 1952; ope
rador de lato, lolteiro, domiciliado e reu eotoe ne_te· município; filbo
de Dorvalino S. Alvel e de dona Helena ieira Alvel, �omíciliadl1' e

relidentel em Irineóoolil, deite E,tadQ. EI lJatural deite E.tado,
nalcida em Tlrêl Barra., no dia 07 de ma o da 1953; .iomé.tica,
lolteira, domiciliada e relidente nelte município filho de Líbio Mar
que. Nunel, falecido e de dona Ana Marque. N el, domiciliada e

relidente em Rio Negro, Paraoá.

Apre.entaraw' Q. documeotol ex'igidoi pelo �' digo Civil' a'rt.
180. Se alguém ti,"'r conbecime�to de exi.tir algum impedimento
legal. acõ."oo para finl de direito. '

Trê. Barrai, 01 de junho de 1973.

MARIA UBA DE ANDRADE -- Elcrevente Jurament a

agradam

Conjunto
URO

Residencial
Vs.RÓE ...
�: : ·Curitibanos
a venda

Já esta�os 'eitando reservas � para a venda
, ç:Y., '

.

de A� 'RTAMENTO , em prestação. '

,
,

Mel res informações e condi

RIMON SELEME, na

com o sr,

TODOS.
, 'i;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�

M' ·

oveis
/'

'�
MUller, n_�4g4

/'

�ta Catarina

,/ ,',

Revende os afamados ',� $OVEIS CIMO", no

melhor preço da re�io. A vista com 20% de
/desconto, ou s�pref2rir,

em 11 meJ."
,7 �

An� comprar, verifique,
e veja as vantagens. :E mais barafo comprar

OI "+\10VEIS' CIMO", aqui em Canoinhas.

tena
CANOINHAS -:-

\,

,n1- apenas O 'segundos, você

FOTOCÓPIÁ�, de qualqu documento,
jornais ou. U,vros, o C A R ,5) R I O, O O

. � E G� 5 T R O C I L d

CORTE,
N EREIOA C •

RUM désta cidade.
\/

:::::::::1::::::::=::::::::::1::::::::===::- :::::::::::::::::••::r.::::::::::==:::::::::::::::e=
.. . ..
.. ..

II. Dra. Zoé Wal I ria Nativid ii
.. ..

:: ..gl� Dentista ::
!! I C OOS5S,159/DEP ii
" -
- "

ii senhorf;l8 � crianças. 5:
" "

ii ,Espt'cialização em Odo[,·'Jp�diatria. ::
55 HOl'a marcada \ ,ii

. ai Prap Laaro .�üUer, 494. - Foue, .369 ii
... ..
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"

Firma Basilio
ttumetiôu): vence
concorrência
A Concorrêncta. Pública Ielta pela

Prefeitura Municipal de Papenduva,
para a aquisição de uma Píck-up
Ford, ano 1973, tração 4x4, quatro
velocidades, foi vencedora a firma Basilio Humenhuk & Cia. Ltda. da
cidade de Oanolnhas, A outra competldora na concorrência, da cidade de

São Bento do Sul, foi a Companhia Auto Comercial Roesler. Depois de
examinados os comprovantes, inclusive a envlabtlídade. dos envelopes, os

integrantes da comissão procederam os estudos, chegando a conclusão de

que a firma Basilio Humenhuk & Cia. Ltda., da cidade de Canoínhas, oferecia
vantagens e condições mais favoráveis à Prefeitura. Assim sendo, a frota de
viaturas que pertence à Prefeitura, serão periodicamente renovadas afim

de que sua produção de trabalho não venha sofrer solução de contínuídade.

ES,ereveu:
Esmeraldiuo M. Almeida

Médico C5ete do, 5_0 Distrito Sanitário
Dia 1.· do corrente esteve em visita a Papanduva..o Dr. Haroldo

Ferreira. 00. Chefe do 5.0 Dístrtto Sanitário com sede em Canoinhas.

S.Sa. se tez acompanhar de mais três auxiliares. A fínalldade da visita Ioí
de constar "in· loco" o funcionamento irregular de certos açougues clan- ,

destinos que vinham funcionando irregularmente sem o devido Alvará de

Licença e também sem condições estabelecidas pela Secretaria de Saúde
Pública Felízmente os responsáveis pela saúde do povo são pessoas que
tudo fazem para que a saúde esteja sempre protegida contra tais fatos

que tão desagradáveis consequências trazem para seus consumidores.

Pesquisas sobre gás no Amapá
A Petrobrás coneluírá, dentro de 15 dias, as pesquisas explora

tórias no campo de gás natural encontrada no Amapá, que definirá li

viabilidade econômica de produção na reglão, Já foram perfurados dois

poços no campo, sendo um deles de 3 mil e outro de 3.700 metros de pro- ,

fundidade, onde se encontrou gás. Acreditam os técnicos que a partir do
terceiro poço que está sendo perfurado, de 4 mil metros, será possível
determinar-se o potencial do campo e li viabilidade de exploração em

termos econômicos. Em Sergipe, o vcampo petrolífero de Guarlcema já
está produzindo comercíalmente, fornecendo 10 mil barris diários de pe
trólio, escoados pelo terminal de Atalaia As perspectivas são de que esse

poço eleve. a produção.. (Gazeta do Povo)
.

'

Município recebe seu tilf)o já como Padre

A grandiosa festa pr�gramada pO:ra o dia 1.0 de julho do corrente

ano, quando na localidade de Rio da Ponte, neste município, será celebrada
a primeira Santa 'Missa por um Padre filho do lugar. Pe. Geraldo Wavze
niack. nasceu aos .10 dias do mês Ide fevereiro de 1950, em Rio da Ponte
(interior do. município), filho de Bstaníslau Kornatzki e Virgília V. Korna
tzkl. Bm fevereiro de ] 960, após conclusão do curso primário, íngressou
no Seminário Menor S.V. de Paulo, dos Padres da Congregação da Missão,
situado na cidade de Araucãría-Pr .. Encerra seus estudos este ano de 11173
em Curitiba, que deram as bases sólidas juntamente com o zelo de seus

formadores do Seminário S. Vicente de Paulo, para qué éle se tornasse
um Ministro. de Deus. Mérito à mãe do Padre Geraldo, que enfrentando a

tudo doou-se integralmente a causa de mais um Padre, seu filho. Com a

ajuda de poucos amigos, mas confiante na ajuda de Deus, conseguiu uma

das maiores graças: ter um filho Sacerdote. O povo de Papanduva se

congratula. com o nove Padre que seja venvíndo a Papanduva,

.Cédulas antigas
valor em

de 5

junf)o

e 10 mil

de 1974

perdem

A Delegacia Regional 'do Banco Central do Brasil acaba de divul

gar a Resolução 258, informando que o Couselho Monetário Nacional
resolVEm que as cédulas antigas de 5.000 e !O.OOO cruzeiros, carimbadas
ou não pelo cítado estabelecimento bancário. perderão seu poder libera
tório a partir de primeiro de [unho de 1974. Paralelamente, estão sendo
tomadas as providências com vistas ao recolhimento das citadas cédulas,
junto aos bancos. (Gazeta do POVQ).

Notícias do INCRA
Técnicos do Instituto Nacional de Golonízação e-Reforma Agrária,

informaram, que 100 mil pessoas já vivem ao longo da Trap.samazônic�.
Segundo as mesmas fontes, a produtividade agrícola já conseguida nos

núcleos de colonização da região é superior a média brasileira. O Ministro
da Saúde anunciou para breve a inauguração de três centros de Saúde e

quatro serviços de abastecimento de água nas Agrovilas, «Brasil Novo»,
«Vale Piauiense», «Boa Esperança» e «Côco Chato».

Passarela da Sociedade
"

.

Dia 11 do corrente estará festejando, seu aniversário a inteligente
garotinha Vera Lúcia, filha do casal Modesto (Silvia) Hírth, ele proprietá
rio do Açougue Central e nosso assinante. A Verinha receberá seus ami
guinhos para recepcíona-Ios pelo auspicioso acontecimento.

x x x

\

Dia 13 !io corrente quem estará festejando idade nova é o sr. José l_nto
nio Correia, zeloso Agente Postal Telegráfico de nosss cidade. Cidadão'
que desfruta de granoe amizade receberá muitos cumprimentos dos amigos.

x x x

Também na mesma data estará comemorando sua data natalfcia � senhor
Antonio Oreffin, nosso prezado assinante. Seus amigos lá estarão para o

grande abraço e a tradicional festinha em rigozijo à data natalícia.

x x x

-TANIA MARA -- Também em Blumenau, onde reside, estará completando
,mais um ano de sua inocente existência a 'Tânia, filha do distinto casal
sr
..Jorge (Marisa) Wec_kerle, Diretor da Cia, So�za' Oruz naquela cidade.

MUltOS serão os cumprimentos que receberá a Tania Mara de suas colegatl.
A coluna Re as&ocia às felicitações a08 aniversariantes almejando

perene e duradoura, felicidades aos mesmos.

U�M POR SEMANA - Para perdoar a quem erra, bas.ta ser humauo; para ser

.

humauo • quem. tem virtudes c!e Santo, é p,J'eeiso ler anjo.

Al,,'IVERSARiAM-SE.
Hoje: a srta. Lili Marltne

Michel; as meninas: Siomara
Daoina filha do sr. Nivaldo
Damaso e Nadva Regina filh»
do sr. Luiz Packer.

Amanhã: a sra. dona Olga
esposa do S1. Cláudio Lou
renço de Lima; o jovem José
Nascimento; a senhorit« Luzia
Margaret Wrubleski; os me-

ninos: João Alberto filho do
senhor João Sczvgiel e Luiz
Amilton filho do sr. Oswaldo
Sorg,
Dia 11: os senhores: Aroldo

Canzeiro de Carvalho, resi
dente em Brasilia e Licinio
Cornelsen; o jovem Gabriel
El Knuba; as meninas: Sueli
filha'do sr Raimundo Preissler,
VlViane filha do sr. Alcides
Schumacher e Rosemarv filha
do sr. Carlos Metz.

.

Dia 12: a sra. da. M�rguit' , 1__.... 1
esposa do sr. 'Oswaldo Sorg;
o senhor Affonso Schroeder;
a senhorita Marilete Sczvgiei.
Dia 13:' os senhores: Antonio

Karoat e Antonio Melo, resi
dente em Paula Pereira; a

senhorita Marli Tarcheski,
residente em Paula Pereira;
o jovem Antonio Sérgio Bor
ges da Silva; O menino Antonio
Ca110s filho do sr. Reinaldo
Crestam.
Dia 14: o sr. Luiz Valéria

Silva; a garotinha Martha
Cristina filha do sr, Onelio
Wisniewski,

Dia 15: os senhores: Afonso
G. Lütke ê Johannes Rothe1t;
o jovem Nilson Rosa; a ga.
retinha Otitha filha do sr.

Estetano Lucachinski: o me.

nino'Antonio Sérgio filho do
sr. Oscar Pereira.
Aos aniversariantes, dese

[amos perenes felicidades.
c

SOCIAIS

, I I
.

Material' ,escola'r'
procurem na loja da

Impressora

I Duto Verde LIda.

REGISTRO CIVIL

EDITAL
Marie' Uba de Andrade. E8crev�nte
[u menta da do_Cart6rio do Re

gist Civil do Municípi" de Três
Bl:.rr , Comarca de Cenoinhes,
E8tad de Santa Catarina

b�.. qilf! pretendem casar:
.

OTAVI DE OLIVEIRA e JENI
PADILH LEMES. Ele, oatural
deste Esta .' nascido em Papan.
duva, Do::li 06 de abril de 1947;
lavrador, BoI iro, domiciliado e

residente nest município; filho de
Antonio de O' veira e dt' dona
Madalena Morv n, domiciliados e

residentes neste uoiciplO. Ela,
natural deste E,.ta o,' nascida em

Trê, Barras, DO 'a 22 de maio
de 1 �57; Qomé8tic8,

.

solteira, do
miciliada 8 residente neste muni·

'cÍpió; filha de Miguel Lemes, fa·
lecido e de dona Mllr Padilha

Lemes, domiciliada
Deste município.
Apresentaram os

exigidos pelo C6digo Civil artigo
l80. �e alguém tiver conheci ento
d.e existir algulO' impediment le·

gal, ocuse·o para fins lie direi o,

Três Barras,30 de maio de 19 3.

MARIA UBA DE ANDRAD
Escrevente Juramentada

r

09.06.1973

Rigesa Lt.da
Departamento 'Florestal

Necessita de 1 (hum) mecânico

.

com experiência,

Marcar entrevista com sr. Dalson pelo

telefone 371, no horário comercial.

Recebemos e agradecemos o seguinte ofício:

8otafo�o [s�orte Clu�e

Vende-se ou aluga-se uma bem montada OLARIA
em pleno fu

.

amento, com -fabricação de Telhas Fran-

cesas, Tijolos, Man Telhas Goivas, etc.

Um bem montado racão de dimensão grande
da proteção ao maquinário rial de produção.

Para maiores esclarecimentos, o interessados 'deve
rão procurar o proprietário em Papanduva, r. Gustavo Adam.

Ass. Gustavo Adam 2n

I

Ganoinhas. 31 de maio de 1973.

Do Presidente do BOTAFOGO E. C.

Ao Sr. Redator do Jornal Correio do Norte

NESTA

OFICIO N. 25/73

Prezado senhor:

Vimos através deste, comunicar-lhe, que em data de 26 pp.,
fOl eleita a nova diretoria do Botafogo E6, que regerá OI destinos
do clube no peeíodo 73/74. ficando assim constituida:

.

Presidentes de honra: Grimaldo Furtado, Oldemar Mussi, Adauto Allage,
Odilon Pazda. [oão Wflndt e Júlio Wendt; Presidente: Ten, Cei.
Milton Melo; 10. Vice-Presidente: Clemente Dambroski; 20. Vice-Pre
sbeute: João Liozmeyer; Secretário Geral: Jaime Schambeck; la. Se
cretário: Paulo Antonio Ossovski; 20. Secretário: AroIdo AlIage; Tesou
reiro: Milton Homenhuk; la. Tesoureiro: Irineu Biedretchuk; 2.0 Te-
-reieo: . Irineu Dreveck; Medicos: Mario Muni, Antonio M. Seleme
,fJ Reneau Cubas; Orador: Vicente Dambroski; Conselho Fiscal: Heias
Fischer, Adilson Beehmee, João Dirschnabel, Afonlo Litk, Manoel
Dias Caetàno, Auri Pedrassani. Acácio Pereira e. Luiz de Paula e Silva;
Suplente Cooselho Fiscal: Ney' Cordeiro, Pedro Oseovski, Walmor
Furtado, Luiz Kswa e Feenando Chaicoski; 0008elbo, Deliberativo:
Onélio .Wisoiewski,. Zeno Malinoloki. Hamilton Humenhuk e Miguel
MlI'ckiv; Suplentes Cooselho Deliberativo: JoiS.o Gonçalves Neto,
Eurico Tremll, Nélvio Wisnisw8ki, Raimundo Dambroski e Achiles
Santos Silva.

Sendo O que tínhamos Ia tratar para o momento, D08sas

cordiais esudações.
'

JAYME SCHAM·BECK

Vende-se aluga-se Olariaou

VENDE-SE
�ii'Crê:·§��·!�üiiiã=""ê'ãS�����esta cidade,

com 9 p�ças, por pt'eçp de ocasião. Melhor�ações
com sr. Hugo �chmidt, na Rua Getúlio Vargas,' telefpne
J82, ou com sr. Al�in Beulke, em Joinville. 2

TOCÓPIAS XEROXF

moderníssima.

Procure no es�c;ri�t�6�rcii�0�die;=i}�6.Y����JlU_��n,
na Praça Laur.o �!iller,· - CANOINHAS
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,NOTAS ESPARSAS
Esteve em nossa cidade, 38.

feira última. fBzt'ndo uma visita
de cortezts à Prefeitura Munici
pal, 'o Prefeito do vizinho mu

nicfpio de União da Vitória, o

nosse conterrâneo Alcides Fer
nandes Luiz.

x x x

rem Côrte,
x x x

, Em concorrtds reunião reali
zada ontem no Clube Çanoínhsn
se foi definido o programa dos

festejos do Jubileu / de Ouro de
nOS8a cidade.

x x x
A Emprezs Industrial e Co

mercial Fuck Ltda. instalada no

bairro dé COHAB, vai ampliar
e partir para uma grande fábri
ca de móveis.

x x x

O Deputado Therêzío Neto'
chegou ontem a nOS8a 'cidade
afim. de pa,rticipar hoje da nu
níão da AMPLA, no vizinho
municfpio de Porto Ujríão.

x x x

Em nessa cidade, revendo pa
rentes e amigos o sr. Dinarte
Araújo, aqui bastante relscío
nado e residente em Apucersce,
no norte do Paraná.

x x x

Sábado próximo, 8 ,Casa da A
mizade do Rotary Clube de nos

sa cidade; fará realizar uma

grande promoção 'benéficieote, .

nes salões do ClubeCanoínhen
se, com desfile de modas a cargo
de modas Soulin e escolha de
Mias Municfpio, além de expo-
,sição de quadros do pintor C8-

noínhense José Ganen Filho.

o Prefeito sr. Alfredo de Oli
veira Gareindo, que est,eve em

licença reasaumíu suas funções
48. feira última.

x x x

Amanhã, domingo, Prefeito e

Vice, além dos srs, Vereadores.
estarão em Bela Vista do Toldo,
tratando de assuntos admínis
trativos locais e participando eo

meio dia de uma churrescads.

x x x

Retornou de sua viagem ao

Rio de Janeiro e Bahia o casal

_Jayr Côrte e sra. Nereida Che-
Vamos todos, colaborar com

o nosso esporte, amador.

x x x

f

Pelo campeonato da. cidade,
promoção da LEC, tivemos do

mingo um único jogo, reunindo
Botafogo e São Bernardo. Par
tida boa, bastante disputada com

a vHória dos visitantes pelo
marcador de 3 a 2.

x x x

Amanhã, em prosseguimento,
rodada dupla. No Municipal,
Santa Cruz e Sossege e em

Três Barras o Rígesa recepcio
nará o Palmeiras.

Basilio Humenhuk & (ia. �tda.
Revendedores F O R D

Fazemos empre' a' melhor ofertl
novos F O D 'e usadoa . de qual marca,

,

DISPONIBI� DADES . DA

Ti p o desde'

412,00

2) Jeep 334,00

Adquira mínima entrada.

boa proce
Visite-nos

a Vidal

Veículos eiramente revisados, e

a melhores preços da regia
promisso, em oossa LOJa oa

Ramos, 203 - Fooes: 343 e 145.

CANOINHAS
.

Saota Catarioa

- A P II AS T R A
REDAÇÃO: "0 JORNALZINHO"

-

LÚCIO COLOMBO

primentos das amig,uinhas. foi o

broto Mari Stel. Bartnick. que
comemorou mais um ano de vida.
* Teatro é coisa que Dilo dá mais
pé em São Paulo. Os paulistas
vêem com tristeza o fechsmento
um ap6s outro de suas casas de

espetáculo. * O SELETUS SET
promove amanhã à tarde na SBO.
mais uma '8nimada reuoião dan-'
cante, * E esta é Q colocação dos
homens que comandam o Cam
peonato Mundial de Fôrmula-J:
Emerson Fittipaldi 41 pontos;
Jackie Stewart 37; Francois G�vert
21; Peter RevBoil 11 e Denis
Hutme '10 pontos. * Quem' festejou
niver quarta fei!,"s e recebeu cum

primentos de seus
, familiares, foi

a Jovem deb-73, Lúcia Nazira
Muni. * Dia 12 é o dia cousa

grado aos namorados, e este cro

nista deseja milhões de felicidades
a todos os jovens casais de nsmo

esdos de Canoinhas, E homenageia
,aquela, 8 quem dedica muito caei
nho. * Dia 7 quem recebe-u para
béns pela data natalícia foi (' broto
Clio Maura Bojarski. * O Festival
de Canes�73 revelou uma queda
vióleD�a do Ilrotismo no cinema

mundial. O papo agora são filmes
de qualidade, e riqueza técnica

.

deeconhecidcs até há pouco.

f

,

CP, que além de boa economia de
combustível (aprçxímadamente 9
km/litro na estradá), tem foréa su
ficiente para um bom desempenho
(mais de 15U km/h).
-Visando à simplicidade, de cons

trução e facilidade de manutenção,
lubrificação permanente dos compo
nentes da suspensão; troca de óleo
a cada 5.COO km para motor de 6
cilindros-e 10.000 km para o motor
V8 - O' Maverick brasileiro se dís
tingue ainda pelos' seus componen
tes mecânicos ja testados e aprova-

.

dos especialmente para as condições
brasileiras. Com motor na frente e

tração Das rodas' traseiras, o novo
carro tem suspensão dianteira inde
pendente, com molas heliocoldais e
eixo rígido traseiro, com molas
semi-elípticas. -:

* Para a festa de eememoração dos
1Z anos de fundação do Grêmio XV
de Julho, estão sendo convidados
todos os ex-gremistas existentes
desde o seu primeiro ano de ativi
dades em Canoinhas. A eles será
oferecido um jantar festivo e home
nagens por parte da nova Diretoria
que será apresentada naoportunidade

O tradicional Baile das Debu
tantes, que tradiciooalmemte é
realizado a 6 de aetembro, está
aeDdo organizado este ano, com

carinho todo especial pela Direto
ria dó Clube Ca';oinhense. Para
abrilhantar eata noite de gala, já
está contratada a exoepcional Or
questra 7.° do AFRIKA KORPS
de Silo Paulo.

MINI-PILASTRA
Um recado para quem está de

férias em julho. Dia :! 1 deste mês
a PILASTRA promove Da Sede
Social da Par6quia mais um baile
ds pesada. Será incrementada
uma excelente decoração e o gOS'
toso SOM POP. * Dia 6 último,
quarta feira, quem recebeu eum-

,--....--....--------..-----,
C'in e V e r a

I

(O l�NÇADOR DE SUCESSOS)
HOJE. a. 20,15 h - cena, 14 anal - programa duplo

per Far-west italiano todo colcrido:

E EU OS MATO
2.0

AS

DOMINGO,
ai

As

Cruz

e todo colorido:

filmei I diferentel
livre

ai' 16 horae

'Deus Cria
a. 19 horaI - eenlura a OI, em ae••ão de gála
A Paramount apresenta: Espi agem ... Iniciada com um beijo

,

que aceadeu o estupi da guerra química, I
.

__ ,

FRAULEIN DOKTO�. Mulher sem Nome
Uma produção de Din Lo renti. toda colorida.

Ate'nção: este filme re,pr za 3a feira - a. 20,15 hora.
aI, 21,15 hora. - eenl 'a 14 a· o.

Um f;lme do modern' cinema cional filmado em

deslu
.

rante colo ido:
I

UM CERTO CAPITA RODRIGO
Atenção: elte filme r priza 2a. feir - ,a. 20,15 hora.

DIA 13, 4a. feira. a 20,15 horal �enlur. 14 anol

"Se' Ião da. �oça.'
Formidável pn'grama do pIo - 1,0 - A Con r' Filme apresenta

A INCERTE�A DE UM JOVEM
Um drama da juvrntude atual filmado

\
�echnicolor.

2.0 - A programar - Não plrca 1
f

DIAS 14 e 15, 5a. � 6a. feira. 81,20,15 h - c n•• 14 anol

Um dra.ila real como li pr6pria vida:

AS' DUAS IRMAs
" Um filme todo �olorido.'

,--_.----------------------,
)'

As meninas-moças a serem apre
sentada!! à Sociedade Canoinhense
já inscritas são: Myriam Eduarda
Miranda, filha de Eduardo e Ca
rolina Alzira de Miranda; Izab=l
Cristina Ji'reitas Seleme, filha de
Rimou e Bernadete Seleme; Car
mem Beatriz Budant, filha de

Moecyr e Beatriz Budant; Elaine
Brandes, filha de Roberto e Dalva
Brande!; Maria do Carmo Sprott,
filha de Mário e Evelin� Sprott;
Carmem Sylvia Ferreresi, filha de

Mário e Olgá Ferraresi; Slela
Coutinho Piecsarke, filba de Cle·
mentino e Selma Pieczarka; M9rid '

de Fátima Cherem ZaguiDi, f.lha
de Jaime e Maria Zaguini; Malude
Zaguini, filha de Milton e Odetté
Zaguini; Solange Maria Freitas,
filba de) FernBndo e Rosi Freitae;
Maria 60retti Zaniolo, filha de
Alcidio e ,Nair Zaniolo; Btela
Maria Cre@tani, filha de Reinaldo
e R08élis Crestani; Lúcia Nazira
MU8ai. filha de Oldemar e Helena
Mussi; Lilian Malia Friedrich.
filha de Francisco � Dirce Frie
drich; a Beroadete Ema Hoffmann,
filha de Arno Cóurt e Ursula
Maria Hoffmann.

.

* Para satisfazer as exigências do
momento no setor hoteleiro de Oa
uoínhas, o Hotel Scholze inaugura
em breve uma área ainda em cons

trueão, contendo 10 novos aparta
mentos,Cada repartição será servida
de instalação sanitária completa, hall
para viaitas e �,feições e dormitó
rios. Parabéns aos proprietários.
* Trazendo um conjunto completa
mente reestruturado, os fatulosos
INCRIVEIS, estarão em Mafra no

próximo dia 14, Numa promoção da
RepresentaçõesComerciais Incríveis,
farão um show no Palacío de Es
portes daquela cídade,Para substituir
ManHa, Mingo e Nêne, foram con
tratados: Pike, ex-Organista de
Roberto Carlos, Pisca ex-Guitarrista
de Wanderley Cardoso e Carlinhos
do conjunto Luiz Loy.
* A «Casa da Amizade» do Rotary
Clube está convidando a Sociedade
de Oanoínhas, para uma promoção
beneficente' que fará realizar no

próximo dia 16, às 20,30 horas, nos
salões do Clube Canoinhense. O
ponto sito do acontecimento será o
Desfile de Modas da conceituada
Loja SOULIN, escolha da Miss Mu
nicípio e Exposição de Quadros do
jovem caDoinhense José Ganem
Filho. A renda será em benefício
aos' necessitados de nossa cidade.
* Dia vinte e três do corrente, a

I
sétima série B, matutina dó Ginásio
Estadual 'Santa Cruz, promoverá a

primeira festa junina de 73, Terá
lugar na sede local do SESC a par
tir das 20'horas.
* �o dia trinta é a vez da quarta
série noturna do mesmo estabeleci
mento, que 'fará um Baile Caipira
na Sociedade Beneficente Operária.
Será animado pela excelente música
de SELETUS SET, e terá inicio às
21,30 horas. Bola bola pessoal.
*' O MAVERICK, a mais recente
criação da FORD brasileira, e que
será lançado no mercado no dia 29
deste mês; destina-se principalmente
à familia �m que se pese seu estilo
esportivo. Por isso, será produzido •

em maior quantidade com o motor
18! de 'seis éilindros em linha e 112

Televisores_Porfátil
---

Pague em 20

loja

-
- G. E. -

,... Máscara

'5 E L E M

Negra

I .
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