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Mestre Camilo

\
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IDéas Athauázlo

,

Camilo Castelo Branco, um dos maiores, se não o

maior escritor da lingue portuguesa moderna, vivia num

povoado luso de nome São Miguel de Leide, onde produzia
abundantemente,

Escreveu mais de uma centena de obras, Ao fim da

vida perde';! a visão e isso o teria levado 80. suicídio. Era

um verdadeiro dicionário vivo, tal o seu conhecimento da

lIngua e O seu conhecimento vocabular. Segundo seus bió

grafos, nenhum outro escritor dominou com tanta perfeição
o nosso idioma. E conhecia não só. o português elevado,
clássico, puro; também sabia a língua do populacho, desen

cavando termos de uma e outra com a mesma familiaridade

e os usando com inteira propriedade.

Espírito polêmico, temperamento Igressivo,' estava. sem

pre envc lvido em alguma questão. Quando escrevia, vinham-lhe
à memória os opositores. Fazia, então, uma espécIe de

parêntesis, uma digressão, abandonando o enredo do seu

escrito para atacar com virulência o adversário. Depois do

desabafo, retomava a narração e prosseguia normalmente .. ;

Num dos seus mais conhecidos livros, ele próprio la

menta o erquísíto costume: "Sinceramente não sei corrigir-me
do vício das' divagações.Há quem defenda e demonstre que
o romance filosófico ... " E por ai vai numa verdadeira ca-.

tilinaria de várias páginas contra (» "romance filosófiCO".

M811 -:- de repente - eiilo que volta ao assunto...

Já Hélio Brumà, conhecido escritor de estól;'ias' infantis,'
tinha' hábito semelhante. Como recebia muitas cartas. de

pequenos leitores, volta e meia e sem mais aquela, colocava
um dós seus correspondentes no meio. da estória.

Mas, assim como o intruso mirim eparecia, também

desaparecia, isto é, sem explicação ...

Por Issc é que se diz que DOS grandes tudo se tolera!

o nosso Ju�ileu �e Ouro
A (;omissão Pró-Festejos do nosso Jubileu de Ouro,

esteve reunida 2.a feira' última, no Clube Canoínhense,
desta feita para a solução do problema alimentação.
Anteriormente o sr. Prefeito Municipal, Alfredo de Oliveira
Garcindo, decidiu que os aludidos serviços fossem entregues
sob a responsabilidade de entidades asssitenciais da Pa

róquia' Comunidade Evangélica e Asilos dr. Malucelli e

Lar de Jesus. Contudo, na aludida reunião, as mesmas
entidades, por motivos vários e aceitos, declinaram' da
missão. Diante do. novo fato, a Comissão' decidiu entregar
os aludidos serviços a cargo dos profissionais do ramo da

· cidade, Hotéis, Pensões, Restaurantes e- Churrascarias,
cujos proprietários serão convocados pára uma reunião
'com a Comissão de Finanças para novos detalhes. Ainda,·

· na referida reunião, credenciou-se o Coronel Milton de
·

Melo para acertar o jogo com o Avaí, para o dia 26 de
agosto, domingo, levando em conta que o mesmo clube
aqui esteve por ocasião do Jubileu de Prata da cidade,
devendo agora voltar para o Jubileu de Ouro. A respeito
ainda do nosso Jubileu, as normalistas encarregadas das
barracas das nações e lembranças, viajaram 5.a feira a

São Bento do Sul e Curitiba a procura de subsidias para'
melhor cumprirem a sua missão. Como vemos, cada dia
que passa, mais se movimenta a cidade para a festa doi
seu cinquentenãrio.

Nota de falecimento
Faleceu 5.a feira, dia 28 último, à tarde em São

Paulo, onde se encontrava hospitalizado, o sr. Masao
Takahashi, pai do próspero agricultor .em: "Major Vieira,
sr. Masakaso Takahashi. Nossos pesares à família enlutada.
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Inaugurada domingo último a

eletrilicecêo rural em Moema'
,

Como tivemos oportunidade de anun

ciar, foi inaugurada domingo, último a

eletrificação rural na próspera localidade
de Moema, município de Itaiópolis. Repre
sentando o Governador Colombo Machado
Salles, o ato cont.ou com a presença do
Secretârio dos Serviços Públicos, dr. Paulo
Müller Aguiar,

.

ali presentes. ainda o Su

plente de Senador, Otair Becker, Deputa
dos Federais Aroldo Carvalho e Wilmar

Dallanhol, EstaduaisBenedito Th. Carvalho

Netto e João Bertoli, além dos Prefeitos

de Mafra, Benedito Novo, Papanduva,
, Monte Castelo, Major Vieira, Canoinhas
e Três Barras. Após Sánta .Missa, às 12,30
foi servida uma grande churrascada aos

presentes, quando vários oradores se

fizeram ouvir, com a palavra final do
Secretário dr. Paulo Müller Aguiar. Assim
foi inaugurada mais uma grande obra, da
Ação Catarinense de Desenvolvimento.
Nossos Agradecimentos ao Prefeito anfi

trião, sr. Eduardo Kaziemierki pelo aten-

cioso convite.

o 'casal- Oldemar e

Helena Mussi no

velho mundo
Acompanhado de sua exma.

espose, sra. Helena Kury Muss],
embarcou ontem para a Europa,
o industrial sr. Oldemar Musa;,
para um roteiro no velho mundo.
A primeira escsle será em Lísbôa,
seguindo-se Roma, Líbano, Beí
rut, Pérsia, Egito, Venes8, Paris,
Londres, Alemanha e Suiça, com
retorno previsto para a segunda
quinzena de agosto. O senhor
Oldemar deverá' visitar a terra

natal do seu saudoso pai, no

Líbano. Nossos voteis de boa e

pr�ve�tosa visgem.

Concessionária FORD
apresentou n MAVERICI

Concurso para Serventes
para Grupos Escolares

Aviso
ordenadorias Locais de

Educaç 08 e 09, através' de
suas Coo denadoras Locais Flê-

.

ride I. B. ittencourt e Laila I.
80S6i, com edeo em 'Cenoinhas,
vêm comun are tornar públicu
de que, de, onformídade com

deliberação I a Secretaria de
Estado da E cação e comuni
cação da 88. . ordenadoria Re

gional de Edu' ação, de que os

examoa para o' oncurso ao cargo·
de Servente no estsbelecímen
tos de ensino, rão realizados
no dia 22 de [ul' o do corrente

ano, àS 8 horas, local Colégio
Estadual "Barão' e Antonina",
na cidade de Ma! .

Cenotnhas, 2 de j' lho de 1973.

Fléride I. 8. Si encourt
Laila lsphair ] ossi

Coordenadoras Locai de Edue.

Aviso urgente e I�
As Coordenadoras L' l::ai8 de

. Educação 08 e 09, no eo de
suas atribuições, levam o co

nhecímento públtco que as ulas

prosseguirão normalmente é o

dia 16 .de julho próximo. O 17
a �S féria'", recomeçando' as

aulas dia 30 de julho.
Laila Isphalr 80ssi

Flérlde I. B. Bittencourt

.

, .. y

Em concorrido coquetel oferecido sexta-feir., dia 29, pela
concessionária Ford de nossa cidade, firma Basilio Humenhuk &
Cia. Ltda, foi oficialmente apresentado o seu último lançamento,
o Maverik, anteriormente apresentado DO Rio de Jaoeiro e Curi
tiba. O coquetel, muito bem servido, ocorreu em clima de alta

camaradagem, com todos os presentes conhecendo todas as linhas
do novo carro nacional, minuciosamente explicada pelos respon
sáveis da concessionária que, novamente se mostrarem excelentes
anfitriões. Nossos cumprimentos aos Diretores da firma, especial
mente ao Capitão da empresa, sr-. Basilio Humenhuk, que veio
�specialmente de Camburiu .afim de prestigiar. o grande aconteci

mento, onde hoje reside por prescrição médica. -

Estad.o de Santa Catarl n'a
Secretaria da Agricultura

Coordenação daOrganização da Produç. e Abastecimento

Dia 7 de julho - Dia Inter
necionel do CQoperativismo

Comemora-se no primeiro sábado do mes de julho, o dia
«Internacíonel do Cooperativismo».

Esta data consagrada ao cooperatívlsmo representa e rea

firmá o conceito mantido desde o mais remoto dia do seu nascimento.

Se todos nós dedicássemos alguns minutos a.penas no estu
do e apreciação da doutrina cooperativista e à ela integrássemos
com o mesmo amor, com o mesmo carinho que as dos seus

criadores, afirmamos nós que a vida seria e será um tanto mais
amena e mais fácil de ser vivida, pois onde todos colaboram com

um ajudando-se mutuamente todos são felizes, tudo é alegria,
esquecendo as. agruras da vida reservadas somente aqueles que
só pensam .e fazem para si.

, •

.

Esqueçamos todos as dificuldades que a luta cotidiana
nos apresenta � façamos parte, tornemo-nos associados de uma

cooperativa, trabalhando para o' seu engrandecimento, engrande
cendo nosso torrão natal, fazendo algo por alguém, por nós
mesmos e o que é mais importante, pela nossa Pátria.

Este apelo a Coordenação da Organização da Produção e

Abastecimento o faz confraternizando-se com todas as cooperati
vas e

.

seus cooperados pela passsgem de mais um dia (o quín
quegésímo primeiro) Internacional do Cooperativismo.

.

Florianópolis, 2 de julho de 1973.
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Cine V e r a CrQJZ
(O LANÇADOR DE SUCE�SOS)

I •

HOJE. àll 20,15 h • cenl. 14 ilnol - programa duplo
1.° filme: Um espetacular filme de guerra todo �Q'íorido:

Os Sete de Morsa Matrouô
2.° filme: Um' espetacular Far-west com ROlmRT WOODS em

Pecos vem para Matar Çi�emascope colorido

DOMINGO, em 4 .el.õel, com 4 filme. diferente.
à., 13,45 hora. - em matinê - ceueuea livre

I'

Pecos vem patt: Matar
�

Formidável y'élf,eral - cenlura livre

de Mcifsa Matrouf)
.

I

à. 19 hora. - censura 14 ano., em .e••ão de ação
A Warner Bross apresenta um colossal filme interpretado por

RICHARD ldARRIS:

A Fúria Selvagem Cinemascope colorido

Atenção: este filme ;repriJa 28. feira. à. 20,15 hora.

à. 21,15 horaa - ceDeula 18 anos, em ie••ão de gala
Msis um super filme do m��erno cinema nacional todo colorido:

Os Deuassos . com JA&DEL FILHO

Atenção: eite filme relri.� 3a. feira. a. 20,15 hora.
, �

,

DIA 11, 4a. feira. à, 20,15 ·llora. - cenlura 14 ano.

"Seuão da. MOÇ8"� - Programa duplo
1.° filme: CANTINFLAS', o� melhor'cômíco mexicano na super e

deliciosa comédís
, tcda colorida:

Um Ouixote seri:l MancÔa
2.° filme a programar. '\
DIA 12 e 13, 5aJ: e 6a. feira. a. 20\15 h • cen. 18 ilno.

Márcia de Windsof no super filme policial��acional todo colorido:

Utn] Crime no .... lJ?erão
I

.

'\
DIA 14, .á�R�O, a. 20,15 h., cen. 14 8[):�' • prog. duplo
1.° filme: Dll!)1da de Sangue Far-wêst colorido com

Janne Fonda/' e Lee Marvin. 2.° filme: mais uma espetacular
aventura de'Maciste: Vulcano, o f-ilf)o de Jupter

à. 16 hora. -

Os Sele

DIA 15, omingo, a. 19 hora. - centura 14 8n08
.

Allan Ledl no super e col�ssal Far-west americano "SHANE"

OS Brutos lambem Amam com Van Haílin,
Jean Arthur e Jack Palance. Cinemascope 'I'echrrícolorl

,: IIIIIiII' "

Artigos de
I

mal�a:
�e"

.,...

Lãs

Móveis
MUller, 0.° 494

-:-
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"MÓVEIS CIMO", no

melhor preço da A vista com 20% de

desconto, ou se

em 11 meses.

Antes de comprar, verifique os nos ,s preços,

e veja as vantàgens. � mais barato c

os "MOVEIS CIMO", aqui em

Notícias de

Reunião para Previsão de Safra
Dia 27 último -Ioí realizada uma reunião para a

Previsão de Safra, tendo os componentes da mesma
debatido o assunto em seus respectivos ângulos de
interesse da comunidade. A safra de soja será supe
rior a do trigo e suas futuras colheitas predominará
as demais na região. especialmente no município. A
mencionada reunião contou com a presença das se

guintes pessoas: Prefeito Aloisio Partala, Dr. Mário
Luiz Goeldner, chefe da Acaresc local, Dr, Adelni
José Kochinskí, da OAFASC"sr. Otilio Levino Herbst,
Presidente do Sindicato Rural, sr. Albaro Dias de
Morais, Vereador e Pecuarista, sr, Pedro Giacomo de
Lucca, Vice-Prefeito Municipal. O Sr. Representante
do Ministério da Agricultura também se fez presente.

R fechada a Fábrica Poluidora
A fábrica da Companhia Portland Perus, do grupo

AMalia, foi fechada por força pclícíal, diante do seu

elevado índice de -polulcão e da resistência de seus
diretores em instalar equipamentos de controle nas

quatro chaminés. O maior problema da poluição da
Perus é a sílíea, elemento utilizado na produção de
cimento, causando sérios problemas respiratórios,
díaguostlcados em mais de 411% dos casos que passam
pelo Pronto Socorro local. O termo de fechamento da
fábrica foi lavrado a 22' de maio. último e cumprido
por determíuação do prefeito Fegueiredo Ferraz. As
atividades da empresa somente serão reiniciadas com
a execução das obras e sua. vistoria por técnicos da
Prefeitura A poluição provocada pela fábrica Perus
onde trabalha cerca de 600 Iuneíonárlos, que enfren
tam ainda o problema de salários atrasados, é uma

questão antiga, que vem sendo tratada há vários anos.
(Gazeta do povOJ

Hospital S.Sebastião tem novaDiretoria
Dia 30 do mês p. p. realizou-se eleição da nova

Diretoria do Hospital São Sebastião, sendo apresentada
uma única chapa que foi aceita. e eleita por votação
unânime, a qual ficou assim constituida: Presidente:
Olimpio �. Schadeck; Vice: Dr. Rubens A. Jazer; 1.0
Secretário: Alinor Eufrasio; 2.0 dito: Arnaldo Pereira;
1.0 Tesoureiro: Esmeraldíno M. de Almeida (reeleito);
2.0 dito: VaImor Gluníck: 1.0 Mordomo: João F. Scha
deck; 2.0 dito: Eugenio Sldorack; Comissão de Contas;
Antonio Iantíkoskl, Walmir I. Senna e Neide Damaso
da Silveira.

.

Eu pergunto,' vocês sabiam?
Você1! sabiam que as indústrias Perdigão, de

Videira-SC" está exportando 10 toneladas por mês "de
"Couro de Porco" (Camurçe) para a Inglaterra? Pois
é verdade. E multa gente que tem comprado roupa
de couro em Londres, descobriu surpresa ao Chegar
em Cu�itiba, bem escondida em uma costura de rou

pa, a famosa marca "Perdigão" Mad in Brazil. .

(Coluna de Dino Almeida)

Notícias do INCRA
Moura Cavalcanti falando aos trabalhadores ru

raís no Congresso Nacíonal dos Trabalhadores, que
se realizou em Brasllía, disse que os programas de
Reforma Agrária e Colonização do Presidente Médici
visam assegurar ao homem do campo que trabalha ií
terru o direito a sua posse, porque só a ele deve'
pertencer. As Gooperativas que por decísão de uma
assembléia alterarem sua forma jurídica, ficarão dis
solvidas de pleno direito, seguindo-seobrigatoriamente
o seu processo de liquidação, essa deelsão foi adota-

SOCIA'IS
ANIVERSARIAM.SE
Hoje: a senhorita Marilsa

Damasa da Silveira.
Amanhã: o senhor Seleme

Isaac Seleme; o iouem Wan
derley José Woitexen; o me

nino Daniel Amâs filho do
sr. João Taporowski.
Dia 09: a srta, Edeliraudt

Siems.
Dia 10: o senhor' Erwino

Mews; iii garotinha Zenilda
filha do sr..Angelo Atberti.
Dia 11: o menino Jaciel

Francisco filho do sr. João
Szczygiel.
Dia 12:' a senhora dona

Cecilia esposa do sr, '(Ião A.
Brauhardt; 05 jovens: Otavio
Herbst, Edgard Knopp e
Waldir de Luca.
Dia 13: O jovem Hipôlito

Wardens!;i.
Aos aniversariantes nossos

cumprimentos.
.'

CerJificado
,:Xfraviado

A -Ur Comercial Pedras.aDi Ltda.
declara p todos 08 devidos fins
que foi, ext do o certificado n.

379570 do veicu arca Ford, ano

1969, chassis n. L C-10.389, cor
marfhn vermelho car

O mesmo fica sem efe por ter
sido requerido 2a. Via .

•

07.37-1973

Escreveu:
Esmeraldino M. Almeida

da pelo Conselho Nacional de Cooperativismo em

reunião realizada em Brasílía.

la. Missa Concelebrada por Pe, Geraldo
Dia 1.° do corrente, Rio da Ponte (interior do

mnnícípto) foi palco de grande demonstração de fé,.
ocasião em que um filho de Papanduva depois de,

longos anos de ausência, volta celebrar sua primeira
missa concelebrada. Padre Geraldo Wavzeniack Kor
natzkí, filho de família humilde, depois de prolongados
estudos formou-se padre, hoje foi recebido carinhosa
mente por uma multidão incalculável de amigos e

companheiros de sacerdócio, honrando com suas pre
senças o grande dia que celebrava sua primeira missa
em sua terra natal. Concelebrada pelo néo-sacerdote
e mais Pe. Antonio Cíntho, Vigário de Papanduva,
Reitor dos Seminaristas, Vigários de Mafra e ltaiópo
lis. Falou sobre o acontecimento Pe. Antonio Cintho,
Prefeito Aloisio Partala, Reitor do Seminário e outros.
Dois ônibus vindos de Curitiba e mais de oitenta carros
'foram anotadcs no local, o mau tempo impediu maior
brilhantfsmo nas festividades. I_ Santa Missa foi can
tada pelos Seminaristas acompanhada de acordeon.
Dia 8 do corrente será rezada Santa Missa na Vila

Fany em Curitiba e dia 22 será aqui na Matriz de
São Sebastião. Certamente será um día de muita
alegria para todos os paroquianos.

- Passarela da Sociedade
Hoje quem está festejando seu natalício é o sr.

Je,ão Reusing, fazendeiro residente em. Papanduva. O
aniversariante será muito . cumprimentado pela sua

data natalícia.
.

* Também hoje festejando idade nova a professora
sra. Hermllinda Resusing, virtuosa consorte do senhor
Fernando Resustng. MO. Presidente da Câmara Muni

cipal. A aniversariante que é muito estimada DOS
.

meios sociais e estudantil, receberá as mais justas e

merecidas homenagens pela sua passagem de niver. v

* Amanhã nossa agenda social registra a passagem
natalícia do sr, Nivaldo M. de Almeida, Diretor Presí
dente da Serraria Industrial Brasileira Ltda., Mt:ito

cumprimentado será na data festiva de seu natalícío.
* Ola 9 do andante completará mais um ano de vida
no convívio de seus familiares, a sra, Edith G. Scha
deck, virtuosa esposa do sr .. João Schadeck, Diretor
Gerente da firma Com. Ind. Schadeck Ltda,

* Também na mesma data estará aniversariando O
.

sr. Olimpio R. Schadeck, ex-Vice Prefeito e Diretor
Administrativo da poderosa firm&. 'Cem. lnd. Schadeck
Ltda., cidadão que desfruta de muita amizade por
parte de seus amigos. Na data

_

de seu aniversário
será muito cumprimentado.

'

A coluna felicita efusivamente os aniversarian
tes. fazendo votos' de saúde, paz e felicidades.

UM POR SEMANA - Paciência: Mais tempo se perde,
fazendo as coisas precipitadamente

do que as realizando com paeíêncía. (Tomaaseo]-

�r�;iD�s:ta�n:tâ:n�e�o�e�1p=�;r�s:...:.x:.EROX
-

r-

Instalªção"-"Dft.tr
Procure no escritório de Oerby Carlos U m_MLt.

na Praça Lauro Müller, 251 CANOINHAS
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de
de Mate
Ltda.

'Cooperativa
dutores
noinhas

Rua Paula Pereira, n." 698 CANOINHAS-SC

Reg. no LN.C.R.A sob n." 437

Convocação
o Preside' te da COOPERATIVA DE- PRO-

DUTORES MATE CANOI�HAS LTDA.,
usando das atrilj\ ições que lhe confere o Art. 42.°, '

letra "d" do Es, tuto Social, resolve:

A Assembléia ral Ordinária, dos Associados,
a realizar-se na resp tiva sede social, no próximo
dia 15 (quinze) de j o do corrente ano, às 7

(sete) horas, em PRIM ,RA CONVOCAÇÃO, a fim
de tratar da matéria co' stante da seguinte �ital Santa CruzORDEM O D I A:

1.0 - Deliberar sobre Balanê o Geral encerrado em

31-0_5-73, Relatório do, Conse�ho de Adminís

tração, Parecer do Conselho Fiscal e Demons
trativo da conta de Sol:)' as e Perdas;

2.° � Destinação das Sobras; \

3.° - Eleiç�o de novos

membrJ�dO
Conselho de

Administração e respectiv s Suplentes, para
o biênio de 1973/1975; ':

.

4.° - Eleição de novos membros
\
_p Conselho Fiscal

e respectivos Suplentes pa�� o exercício de

1973/1974; \�
5.° - Eleição dos Delegados desta c\,?perativa, junto

à Federação das Cooperativas ��e Produtores
de Mate "Santa Catarina" I\1da., para o

biênio de 1973/1975; \
1,

6.° - Outros assuntos de interesse da \\coOperativa.
�ão havendo número. le.gal - \�/3 _-dos

associados presentes em Prímeíra Conv�caçao, para
a.Jnstalação da Assembléia, fica desde. já feita a

SEGUNDA CONVOCAÇÃO, para as 8
j
oito) horas

do m�smo
dia e 1.0caI.,

.

'; \
Se desta vez ainda' não houver nú i, .

era legal
50%, mais 1 -- dos associados pres ntes em

Segunda Convocação, fica desde já feita; a TER
CEIRA E ÚLTIMA CONVOCAÇAo, p,ara as 9
(nove) horas do dia 15 de julho do corrente ano,
com a presença de, no mínimo, 10 (dez) as ocíados,

4sse,mbléia Deral OrdináriaEdital de
O presidente do Hospital San ruz Em caso da primeira convocação não

de Canoinhas, no uso de suas atribuiç .

� tiver número de associados suficientes, de
previstas no Estatuto Social da Entidade,��rdo com o Estatuto, será dentro de,
convoca os Srs. associados para a Assem- _ m ora após chamada a 2.a convocação,
bléia Geral dia 15 de julho (de 1973, às confor - mbém Estatutos.
09 horas e. que, se realizará numa das

dependências do Hospital. Em caso de .

a convocação não
ter número suficiente s hamada a 3.a

ualquer nú-'A pauta dos trabalhos para esta as

sembléia Geral é a seguinte:
convocação e última,
mero de associados. "

1.0 - Prestação de Contas do exercício

anterior;

2.° - Eleição da nova Diretoria para o

biênio 7J-74'.

jcf/Canoinhas, 15 de julho de 1973

N iva.ldo Roeder
Presidente 2n

Reunião Preparatória de Cooperati vas em'

Florianópolis estudará teses para o

Congresso Brasileiro
Tendo por local, o Centro. de Treina

ment3 da Acaresc, nesta capital, a Orga
nização das Cooperativas de Santa Catarina
- OCESC, irá promover no período de
13 a 15 de agosto deste ano, uma "Reu
nião Preparatória", que servirá 'de base

para o "VI Congresso Brasileiro de Co

operativismo", que em 1973 se realizará
em Florianópolis. Segundo informações do
Dr. Alberto Moraes, presidente da Comis
são Organizadora, durante a Reunião

Preliminar, serão estudadas as teses a

serem levadas, pela bancada de Santa

Catarina, ao conclave máximo que terá sua

realização no decorrer do mês de setembro.

analisadas por todas as cooperativas pre
sentes, as reivindicações que deverão ser

levadas ao Governo Federal cu Estadual.
As primeiras receberão estudos durante o

congresso, enquanto que as demais serão
diretamente levadas aos órgãos do Gover
no do Estado.

pára efeito de cálculo do "quorum"
i
ara a

instalação da Assembléia, a Cooperativa"
932 (novecentos e trinta e dois) associados.'

Convocação
Para que SaIlta Catarina possa "estar

bem representada no congresso, e conse
quentemente como Estado anfitrião, deixe
nos participantes do evento, uma imagem
de verdadeira grandeza cooperativista", a

OCESC está solicitando que todas as suas

filiadas de Santa Catarina, compareçam à

Reuniãó' Preparatória, marcada para' os
dias 13, 14 e 15 de agosto próximo. n

E para que chegue ao conhecimento de odos
os associados, o presente EDITAL será pubh! ado
nos jornais: Correio do Norte e Barriga-V] rde
desta cidade e afixado na Sede' e; seus Postos de
Recebimento, bem como em locais públicos habitua, s,
e remetidos. aos associados, na medida do possívé .

"",

Canoinhas, 2 de julho de 1973.

Braullo Ribas da Cruz
Fixação das Reivindicações

Nesta reunião - acrescentou o Dr.
Alberto Moraes - serão discutidas ePresidente

.

REGISTRO
EDITAL

CIVIL

tocõpias?
Em apenas 10 seg
F O T O C Ó P I A S, de qua,,..,.ar
jornais ou livros, no C A R T Ó

\..

R E G 1ST R O C I V I L de N E(R E A C.

CORTE, no edifício do FORUM desta cidade.

tira

.documento,
----

"

O O
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A PILAS'TRA LUCIO ÇOLOMBO
Redator: de "O Joroalzinho"

A grande pedida para sábado vindouro para a

Sociedade Cenoinhense, será .o baile de aniversário
do GREMIO XV DE JULHO, que 'completa nesta
data 12 anos de fundação. Para as festividades
comemorativas, terá início já na próxima 4a. feira
o torneio de truco, seguiudo- se de deminô na 5a.

feira, e sábado, as competições de futebol de salão
e voleibol oa quadra de esportes do Batalhão Ja
nuário Côrte. À noite, com início marcado para as

23 horas, o tradicional e espetacular Baile Festivo
nos salões do Clube Canoinhense. A noitada terá
a presença de realce e brilhantismo da fabulosa

Orquestra d. Bepi e seus Solistas da Capital do
Paraná. No domingo às 10 horas será realizado o

torneio de [udê entre as cidades de São Bento do
Sul, Videira, Porto União, Caçador e Canoinhas;
A tarde haverá reunião dançante na nova Boite
do Clube Canoiahenee, com entrega de troféus
aos vencedéres das competicõee esportivas.

Sábado às 20 horas no Elite Tênis Clube. terá

lugar o jantar festivo do Grêmio XV de Julho,
com a presença das mais destacadas autoridades Mu.
nicipais e convidados especiais. Na oportunidade será

-

empossada a nova Diretoria eleita no último dia ::2.

* Acontecimento social de destaque no dia de
hoje para o "set" jovem de Caooinhas, é 9

festa dos 15 anos de existência as menina·mD:ça
Maria de Fátima Zaguini. debutante de 1973. As
19 horas será celebrada MisRa na Matriz Cristo
Rei, acompanhada de cânticos modernos à rigor, e

total participação do côro formado pela ala jovem.
,Após o ato religioso. o.'IS convidados serão recepcio
nados na Sede Social do Elite Tênis Clube, que
terá decoração totalmente à gosto jovem. para a

festa que aerá iluminade somente à luz de velu.
Do cronista, os cumprimentos pela comemoração
e originalidade de estilo.

* De autoria de I.i. Maria Baukat, Sônia Léa
C. Pieczarka, Glaueia Helena Seleme e Suely

Meiater, .erá lançado dia 25 de agolto próximo,
atravél do Colêgio Comercial de Canciubae, o livro
de poeeia. intitulado "Aol Filhol do Éd.eo". O
Iauçamento lerá realizado em coquetel e noite de
autôgrefoe no @;Iube Canoinhense, com decoração
e aeranio de Josê Gaoen Filho.

* O Presidente da "Cala da Criança" de Ca.
noínbae, MM. Juiz Josê Geraldo Batiate,

falando à Pllaetra, ioformou eltar em estudce pela
Diretoria delta Cala de Beoeficença, ,a criação da
«Gual'da Mirim» de DOIIS cidade. E.ta Guarda
Mirim leria composta por menores ebandonadoe e

lem orieolação escolar,' e que leriam orientados e

ínatruidoe sob um regime idêntico ao militar,
a exemplo de outraI ,cidadel do Eltado.

* O Conselho Técnico iOI Jogo. Abertoe de
Santa Catarioa, eatâ hoje reunido oa cidade

de São Bento do Sul, afim de tratar de alluotol

reíerentee à realização do. JASC em outubro viu
douro naquela cidade. Este mesmo Coneelho esteve

aqui há alguus melei para avaliar nOllal condiçõee
de .ediar o certame em 1974, e que dará leu parecer
final oa abertura dOI' Jogo. deite 'ano. O membro
do Conselho que representa Cenoinhae, Ir. Rapbael

. Boeing, também estâ preleote à cúpula eeportiva,

* No último dia 29, a Ford do Beesíl lançou
oficialmeote o Ford-Maveriek, automóvel re

velação da Iodú.tria Bra.ileira, iOlpirddo em linhal
americaoal. A Agência de Canoioba., em movi
meotado e bem .ervido t·coq·', mOltrou ao público
pre.eote, o Ford-Maverick Super Luxo, que foi
por todol admirado, agradando em cheio até OI de
mail apurado go.tô na elcolha de veículol e.por.
tivel. O primeiro Maverick, da laia Ford, foi

adqDirido pelo Ir. Silvio Mayer, efulivameote
cumprimentado pela brilhante etcolha,
Preleotel ao lançameoto eltavam. o Prefeito dd

Maior Vieira, Ir. Odiloo Davet, o Prefeito de Ca.

ooiohll, Ir. Alfredo O. Garciodo, o Prelidente da
Câmara de Vereadore., Ir. Nivaldo Roeder, o Tte.
do Exército, Ir." Oivaldo Narloch, o Delegad� da

Delegacia de Polícia, Dr. Harley Avaí do. Santol,
o Gereote do Baoco do Bralil, ar. Feroando Rocha,
o MM.'.Juiz, Dr. JOlé Geraldo Bati.ta, e demai.
convidado. elpeciail.
* Na minha agenda mais um acontecimento

soCial de destaque parIS o mês de julho.
Trata-se do enlace matrimonial do jovem Mau-

\

rfcio Nascimento e Rosí Terezinha Davet no

próximo dia 28. A cerimônia religiosa terá lugar
na Matriz Cristo Rei, com recepção ao familia

res e convidados na Sede Social da Paróquia.
Da Pilastra e dos colegas do Grêmio XV de

Julho, os cumprimentos sinceros a06 noivos.

,* Sucesso absoluto foi, 8" festa [unína dos
alunos do Colégio Comercial sábado último,

onde não faltou a tradicional quadrilha e o ca

samento caipira. Dá-se um voto de louvor ao

público que- esteve presente, que respeitaram
os pedidos da 'muntctpalídade, valendo-se o mí
nimo possível dos fogos de artificio que tanto

perigo trazem neste gênero de festa.

* Com o som quente de Seletus Set, os alu-
nos do Ginásio Estadual Santa Cruz, reali

zaram um ótimo baile no sábado na Sociedade

Beneficente Operárta. O mesmo conjunto movi

mentou a tarde de domingo com uma incremen

tada reunião dançante na SBO, onde esteve toda

a ala jovem prestígtando a excelente iniciativa.

MINI-PILASTRA
Sábado recebemos a visita das equipes de

Tênis de Mesa de São Bento do Sul e Rio Ne

grinho, para um treino amistoso e orientação
técnica para a nossa equipe que irá aos jogos
abertos em outubro. § Possivelmente dia 14 no

baile do Grêmio XV de Julho, a pl'ê'liIença de

MISS SANTA CATARINA 197:i. Maria Herminia

Alessio da cidade de Crisclúma. § Dentro de

poucas' semaoas, a Boíte do Clube Cànoienhense,
será oficialmente meugurada com ótima deco

ração, e som estereofônico de fitas super- sele
cionadas. Aguardem. § Comemorou 'niver dia 2,
o broto Terezínhe Wrublevskí, que recebeu ho

menagena das amiguinhas e familiares. § Inau

gurada há poucos meses 6 moderna Boutique
KARILA, cuja especialidade são as lãs de fina

qualidade como a Cisne, Paramoot, Lanifício
Inter- americano, os bordados e roupiohas para
bebê. A dica: fica na Rua Paula Pereíre, junto
ao foto-João, § O meu agradecimento' à Fati

pelo fino convite à festa do NIVER-15°. Parabéns.

§ De volta 8 Canoinhas para desfrutar as férias
de julho, todos os estudantes daqui que estão

em outras cidades. Se-jam bem vindos junto l'l

velha amizade e ouçam o recsdíuho: "Muito

juizo com as csrsnges". § E agora outro alô
ao pessoal que gosta de curtir um batlínhc:
Reserve sua mesa para o baile do dia 14, pois

. já são pOUC8!" as que restam.

NOTAS ESPARSAS
Esteve entre nós, por alguns
dias, hospedado na vila de Mar
cílio Dias, o conhectdo empre
sário sr. Marcos OlsE!D.

x x X

Viajou ontem para a Europa,
devendo dar uma volta ao mun

do, o industrial sr. Oldemar
Mussi que se fez acompanhar
de sua exma. esposa.

x X X

O primeiro Maverick, último
lsnçemento da Ford apresentado
6.a feira última ao público, em

concorrido coquetel, foi· adqui
rido pelo dr. Silvio Alfredo
Mayer.

x x x

Em merecidas féria's, o MM.
Juiz d"! Direito da Comarca, dr.
José Geraldo Batista.

x x x

Em trâosito para Itaiópolis,
onde participaram da tnsugura
Cão oficial da eletrificaç_ão rural
na localidade de Moema, esti
veram sábado. em nossa cidade
os deputados Arolde Carvalho
e Therézio Neto.

x x' X

Em jantar festivo, realizado
na noite de 4.- feira última,
tornou posse a nova diretoria

do Rctary Clube, comandada

pelo sr, Alirio Dias.

x x x

Quinta· feira próxima, dia 12,
mats um reunião da AMPLA,

)

Registro Civil
Maria ba de Andrade, Escrevente
Juram da do Cartório doRegistro

"

Civil do [eípio de Três Barras,
Comarca de noínhas, Estado de
Santa Catarina; "

Faz sater que
Bartholomeu Chmil
Izioilda Dubiela. Ele,
Estado, nascído em Três
diá 27 de fevereiro de 1953, xlllar
de escritório, solteiro, domlcill
residente em Três Barras; filho
Bartholomeu Chmiluk e de dona
Maria Matilde Chmiluk, domiciliados
e residentes em Canoinhas. Ela. na
tural deste Estado" nascida em Três
Barras, no dia 'IS'de setembro de
1953; doméstica, solteira, domiciliada
e residente em Três Barras; filha
de Felix Ildefonso DubleIa e de da.
Izalde Santinha DubleIa, domiciliados
e residentes .em Três Barras.

'

,
Três Barras, 27 de junho de 1973.

Waldemar Pereira Coutinho e Maria

AVISO
As Se oras Coordenadoras Locais de Edu-

cação de 'nha8, avisam às candidatas im-
o' critas ao concurso a Servente, deverão com-

parecer imediatame Da Be, Coordenadorta

Regional de Educação em fre, para retirarem

a flchs de inscrição e rece as oriente:
ções referentes às provas.

Canoínhas, 4 de julho dE' 19

Fléride I.B. Blttencourt - Laita Isph
Coordenadoras Locais

FALECIM ENTO
-

Faleceu na noite de domingo últimC', dia
],0, no bairro Campo da Agua' Verde, nesta

cidade, a veneranda senhora PAULA FERREIRA
DOS SANTOS.

'

, A saudosa extinta contava com c,erca de

108 imos e deixa numerosa descendência.

A família enlutada, as coodolências deste
semanário.

na vizinha cidade de Três Barras,
desta feita com a presence do
Secretário dos Serviços Públicos,
dr. Paulo Müller Aguiar.

x x x

Já entregues ao público a

nova iluminação das Praças
Lauro 'Müller ê Osvaldo Oliveira.
O aludido melhoramento prosse
guirá agora no centro da cidade.

x x x

O industrial sr. Estefano Wru
blewskí em aprofundados estu ..

dos para a implantação de uma

nova indústria.,
x x X

Segundo Informes deveré fun
ciooar muito, em breve o Res
taurante do Clube Canoinhense,
com serviços a la corte.

'

x 'x x

Os estudantes 'Superiores já
estão gozando as gostosas férias
de julho. Os outros terão que
esperar até, a 2.a. quinzena.

x X' x

Pelo campeonato da LEC, no
clássico da cidade, o Santa Cruz

levou melhor ante o Botafogo
pelo escore de 4 a 1.

E amanhã, outro clássico em

Marcilio Dias, reunindo Santa

Cruz e são Bernardo; num jogo
que deve agradar. No Municipal
o Sossego eofretará o Rigesa.
Vamos todos cooperar com o

nosso esporte amador.

-

Convite-Missa de 7.° Dia
A família da inesquecível

Paula Ferreira dos Santos
convida parentes e amigos para a Missa de 7.°

Di8, que stlrá cel�brl!d8 HOJE, às 20 horas, na

Igreja São Francif!co, no bairro Campo da

Agua Verde.

Canoir:Íhas, 7 q@ julho de 1973

do Ca�o MüUer. Ele, natural deste
Estado, nascido em Três Barras, no
dia 15 de novembro de 1952; operário,
solteiro, 'domiciliado e residente em

Três Barras; filho de Ildefonso Pe
reira Coutinho e de dona Joaquina
Rodrigues Preto. domiciliados e re

sidentes em '(rês Barras. Ela,
natural deste Estado, nascida em

Três Barras, no dia 17 de junho de

1953; doméstica. solteira, domiciliada
e residente em Três Barras; filha

.

Teodoro Max Müller e de' dona
Sablna Müller, domiciliados e

resi ,t s, em'Três Barras.

Aprese' cl}.Dl os documeotos éxi·

gldos pelo i� Civil art. lS0. Se
alguém tiver co mento de existir

algum impedlmen �al, acuse·o

para fins de direito.

Três Barras, 28 de junho
MARIA UBA DE ANDRA
Escrevente Juramentada
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ü Dra, Zoé Walkyria Natividade Seleme ii
H lã Dentls'a 55
-
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ii CHntc. dentária de senhoras e crianças. ii
:: Eiipecislizacão em OdOD ii
H H
:: Hora marcada, ::
ii Praça La_ Müller, 494 - FODe, 369 ::
I: .... ::
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