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ENÉAS ATHANAzIO

A velhice é regra universal.' Tudo envelhece.
Mas há escritores cuja obra envelhece antes do autor;
hã artistas cujos trabalhos ficam decrépitos em pouco
tempo e há pensadores cujas idéias se tornam, em'

pouco, obsoletas.

No caso dele" porém, tal não ocorre. Cinquenta
anos após sua morte ele continua vivo e presente na

vida brasileira. Como disse o Ministro Aliomar Baleeiro,
a sua presença é eterna na vida nacional.

Não é necessário relembrar suas atuações como

diplomata, sua ação como Ministro da fazenda, ou

mesmo seus pronunciamentos como juiz de cortes

internacionais. Para bem aquilatar a validade das

palavras do Presidente do Supremo Tribunal Federal
basta rememorar três aspectos de sua existência.

o primeiro deles foi sua contribuição na elabo

ração da Constituição de L891, e, mais tarde, nos

seus comentários ao texto da mesma. Essa nossa Carta

Magna, a primeira em regime republicano, influenciou
para todo o sempre o nosso direito constitucional e

suas diretrizes básicas estão presentes em todas as

que vieram depois.

Em seguida teríamos que recordar sua participa
ção na feitura do nosso' Código Civil, monumento

legislativo até hoje vigente e que tem, desafiado a

cultura de quantos pretendem substituí-lo.

Por fim o mandato' de segurança. Esse instituto,
que tão relevantes serviços tem prestado ao longo
de nossa história, na defesa dos direitos individuais
na

I órbita civil, deve a sua largueza de hoje à sua

profícua contribuição.
'

Sustentou longamente, inclusive perante o STF,
a necessidade de entender a proteção possessória aos
direitos peesoaís,"para garantir funcionários e empre
gados nos seus cargos e funções públicas. Não há
tradadísta do assunto que lhe não dedique um capí
tulo especial, como autêntico percursor que foi.

Cinquenta anos decorrem de sua morte. Mas ele
está vivo, está presente em todo livro jurídico que
se abra, espraiando a sua genialidade por todos os

ramos dessa ciência. A tentativa de mostrá-lo como

simples mito tornou-se obsoleta muito antes de> que
se poderia esperar.

Creio que o leitor já sabe de quem falo. Parece
me desnecessãrio dizer que falo do mais genuino ex

poente da inteligência brasileira - Ruy Barbosa.
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Programa�ão de Vacina�ão de Cães
O Médíco Veterinário da CAFASC tendo

encontrado vários casos de raiva nos municípios
de Canoinhas e Três Barras e em virtude de
se tratar de problema de saúde pública, julga
de real interesse a execução de uma campanha
de vacinação.

Segundo o programa abaixo, o período de

execução vai do dia 16 de julho a 2 de agosto:
Dia 16/7 na Praça Lauro Müller pela manhã,
e pela tarde na Praça' João XXIII.
Dia 17/7 na Agua Verde pela manhã, e pela
tarde no Jardim Esperança "ao lado da Igreja.
Dia 18/7 no Campo d'Agua .Verde pela maohã
ao lado do Bolão, e pela tarde 00 Alto da

Tijuca ao ledo da Cerâmica Mühlmenn.
Dia 19/7 em Mareílio Dias em frente da Igreja
pela manhã, e pela tarde eD:}_ 'I'eunay também
no pátio 'da Igreja.
Dia 20/7 em Paula Pereira pela manhã no

Campo de Futebol, e pela tarde em Sereia ao

lado da Igreja.
Dia 23/7 em Fartura pela. manhã ao lado da

Igreja, e
- pela tarde em Paciência dos Neves

80 lado da Escola.
Dia 24/7 em Felipe Schmidt pela manhã ao

lado da Estação Ferroviária, e' a tarde em Va
linhos ao lado da Igreja.
Dia 25/7 em Encruzilhada pela manhã ao lado da

Igreja, e pela tarde em Rufino 80 lado da, Escola.
Dia 26/7 em Rio dos Poços pela manhã ao lado
da Igreja,' e pela tarde em Arroio Fundo tam
bém ao lado da Igreja.
Dia 27/7 em Rio dos Pardos pela manhã ao

lado da. Igreja, e pela tarde em Timbozinho
também 80 lado da Igreja.
Dia 30/7 em Bela Vista do Toldo pela .msnhã
em frente da Igreja, e pela tarde em São Se

b�stião ao lado � Escola..
.

Dia 31/7 em Salto d'Agua Verde pela manhã
ao lado da Igreja, e pela tarde em Salseíro ao

lado do Armazém Freíberger.

Canoínhas, 10 de ,julho, de 1973.

OSCAR EMILrO PECH .; Médico Veterinário
"

.

\ "

A Prevenção na Defesa
A Coordenadoria Estadual de

Defesa Civil, em face de' sua
fllosofia básica de trabalho está
disseminando em todo o nosso

Estado, através da Imprensa,
das Associações de Municípios,
das Prefdturas, Sindicátoli Ru

raís, etc. .. um trabalho de

Recomendações iniciais para
difundir bem entre as popula
ções mais atingidas pelas Ca
lamidades Públícas, pelas en

chentes no caso do. Estado de
Santa Catarioa, a necessidade
de serem tomadas medidas

preventivas bem deftnidas, bem
claras, bem orientadas pelo
Sistema de Defesa Civil.
Do referido trabalho, baseado

no . Manual de Defesa Civil,
organizado e distribuido pelo
GEAC A P do ,Ministério do

Interior, destacamos alil primei
ras recomendações e orientações
que o Coordenador está trans-

Os PreF�itos de (anoinhas até
o Jubileu de Ouro·da cidade

Até os festejos do Jubileu de Ouro de
nOSS8 cidade, .a ter lugar dia 23 de agosto pró
ximo entraote, Canoinhas terá 20 Prefeitos. Nos
ftlstejos d-o Jubileu de Prata foi inaugurado um

quadro com a fotografia de todos os edís até

aquela data, em número de dez, quadro este

exposto na Secretaria da Prefeitura. São os

seguintes os nomes que ali constam: Major
Vieirà, no período de 1911 a 1918; Octavio X.
Rauen, 1918 a 1922; dr. Ivo d'Aquino Fonseca,
1922 a 1926; dr. Osvaldo Oliveira, 1926 a 1930;,
Emilio Rítzmenn, 1930 8 1933; Alvaro S. Ma
chado, 1933 a 1936; Alinor V. Côrte, 1936 a

1944; Oliverio V; Côrte, 1944 a 1945 e 1946 a
. 1947; dr. Lazaro Bastos, 1945 a 1946 e Octavio
S. Tabalipa, 1947 a H�49, exatamente dez Pre
feitos. Agora, para o Jubileu de Ouro, um novo

quadro está sendo providenciado pela Comissão

encarregada, também com dez nomes, a saber:
. dr. Osvaldo Oliveira e Ney Pacheco de Miranda

Lima, ati> o término do mendato do sr. Octavío
'

�. Tabalípa que faleceu no exercício do cargo
e Benedito Th. de Carvalho Junior, Herbert

Ritzmann, Generoso de Almeida Prohmann, dr.
-

Haroldo Ferreira, dr. João Colodel, Benedito
Therézio de Carvalho Netto, Alcides Schumacher
e Alfredo de Olíveíra Garcindo, sendo que no

mandato de Therézio, O Presidente da Câmara
Vereador Tufi Nader, assumiu o cargo por um
mês e' meio, devido a viagem do. titular para
a Alemanha e no atual mandato, o Vice-Prefeito
dr. Paulo E. Rocha Faria, respondeu pelas
funções por quinze dias, em virtude de licença
do respectivo titular.

Civil
emergência ou Calamidade PÚ
blica (através escolas, imprensa
escrita e falada, folhetos, etc...).

3) - Nos munícíplos sujeitos
a enchentes construção

de um mastro graduado para
controle e registro do nível
das águas (obrigatório).

4) - Sinalização bem definida'
em pontes ali pontilhões

em estradas sujeitas a enchentes.

5) - Na medida do possível,
previsão no orçamento

municipal, de ítem orçamentário,
que atenda as primeii:as despe
sas com socorros às vitimas
de calamidade,

mitindo, como ponto . pacífico
de atuação de todo o Sistema.

,

.. RECOMENDAÇÕES ..

4 - Em consequêncts: damos
como recomendações ini

ciais às COMDEC, especialmente
as dos munícípíos mais sujeitos
a enchentes as seguintes:

1) - Estudar e organizar um

Calendário Sucinto sobre
as calamidades ocorridas no

município para facilitar 8S

previsões.
2) - Educação comunitária so

bre o auxílio, o socorro

e a assistência nas ocásiões de

REUNIAo
THERÉZI'O'

DA AM P LA
PRESENTE

I

Mais uma importante reunião da Associação dos
Municípios do Planalto Norte Catarinense foi realizada

quinta-feira última, dia 12, desta feita no vizinho muni

cípio de Três Barras.

Todos os Prefeitos da região se fizeram presentes
bem como outras autoridades .espectalmente convidadas.

O Secretário dos Serviços Públicos, também con

vidado, deixou de comparecer devido a compromissos em

Curitiba nos funerais do Governador' Pedro Viriato Pari

got de Souza. Também presente, 'como em todas as

reuniões o Deputado Benedito Therézio de Carvalho Netto,
que hoj�mesmo retornará. a Florianópolis, após uma

semana de estada entre nós.
,

O conclave foi presidido pelo Prefeito de Canoi-'
nhas, sr. 'Alfredo de Oliveira Garcindo, quando vários e'

'

importantes assuntos administrativos da- região foram
abordados, Pelas treze horas, o Prefeito anfitrião, sr. José
Felício de Souza, ofereceu um grande almoço aos presentes
no Cassino dos Oficiais do Campo de Instrução Marechal

Hermes, quando vários -oradores se fizeram ouvir. Encer-,
'rado, a Rigesa colocou um ônibus à disposição de todos

para uma visita em sua grande fábrica em construção .

Nova reunião foi marcada para o dia 9 de agosto,
no vizinho município de Itàiópolis.

COOPERE
•• $

CIDADE
COM A
L I'�P A

L I M 12, E Z A D A
. E' C I DA D E

C I DA D E.
--L I N D A .
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CORREIO 00 NORTE 14-07 ..1973

Cooperativa de
Pro utores de Mate
C Ltda,

\ ereira, n." 698 CANOINHAS-SC
Ó I.N.C.R.A, sob n." 437

Convocação
e da COOPERATIVA DE PRO

�" MATE CANOINHAS: LTDA.',
usando das atrib uçoes que lhe confere o Art. 42.°,
letra "d" dó Es .tuto Social, resolve:

�
&N V O C A R

A Assembléia beral Ordinária, dos Associados,
a realizar-se na re bectiva sede social, no próximo
dia 15 (quinze) de \Tjulho do corrente ano, às 7

(sete) horas, em PR \MEIRA CONVOCAÇÃO, a fim
de tratar da matéri �, constante da seguinte

'�
(

O�DE DO DIA:

1.0 - Deliberar sobre �lanço Geral encerrado em

31-05-7:-5, Relató" do Conselho de Adminis

tração, Parecer do Çonselho Fiscal e Demons
trativo da conta dL\ Sobras e Perdas;

2.° r Destinação das Sob as;

3�o - Eleição de novos m \mbros do Conselho de

Administração e res ectivos Suplentes, para
o biênio de 1973/1 ,,75;

4.° - Eleição de novos me
"

ros do Conselho Fiscal
e respectivos Suplent' s para o exercício de

1973/1974; : \

5.° - Eieição dos Delegados �sta Cooperativa, junto
à Federação das Coope 'ativas de Produtores

..

de Mate "Santa Cata ina" Ltda., para o

biênio de �973/1975; ,�
, \

tf<? - Outros assuntos de inter sse da- Cooperativa.
\

Não havendo número I �al - 2/3 - dos
associados presentes em Prime' a Convocação, para
a instalação da Assembléia, f desde já feita a

SEGUNDA CONVOCAÇÃO, p as 8 (oíto) horas
do mesmo dia e local. �

<

1\

Se desta vez ainda não hor ver número legal
50% mais ,1 - dos os presentes em

Segunda Convocação" fica desd 'já feita a TER
CEIRA E ÚLTIMA CONVOC

"

Ao, para as 9

(nove) horas do dia/ 15 de julho 'o corrente ano,
'com a presença, de, no mínimo, 10 dez) associados.

�'

Para efeito de cálculo do "qu um" para a

instalação da Assembléia, a Coo ,rativa possue'
932 ,(novecentos e trinta e dois) ass

\ iados.
, '�

, \
E para que chegue ao conhecim \�o de todos

os associados, .o presente EDITAL se publicado
nos jornais: Correio do .Norte e Biga-Verde
desta cidade e afixado na Sede e seus ,ostos de

Recebimento, bem como em locais público
" '

e remetidos aos associados, na medida do

Canoinhas, 2 de julho de 1973.

Braullo Ribas da Cruz

Presidente

Em apenas 10 S8UDfiUJ

FOTOCÓPIAS, 'da q

jornais ou livros, no C A R

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

CORTE, no edifício do FORUM desta cida e.

você tira

documento,
10 DO

Notícias de

Hospital contemplado com

verba estadual
o Bxcelentíssímo Senhor Governador do Estado,

Engenheiro Colombo Machado SaIles, autorizou a

concessão de auxilio ao Hospital São Sebastião de
Papanduva, no valor de Cr$ 10.000,00. A auspiciosa
notícía para a comunidade papanduvense nos foi
transmitida pelo Deputado Therézio. E a 'primeira,
subvenção consignada por S. Exa. Governador Colom
bo Machado Salles. Felizmente nosso Hospital depois
de ficar por algum tempo sem receber verbas, agora
estão vindo tanto do Governo Federal como do Esta
dual, e assim, não sofrerá solução de continuidade as

obras para término do mesmo.

Trágico acidente com duas vitimas
Dia 1.° do corrente registrou-se doloroso aci

dente automobilístico, com um saldo lamentável de
duas vítimas fatal. O fato ocorreu na entrada da

ponte do rio Canoinhas em Marcilio Dias, ocasião em

que o veículo desgovernou-se indo cair no rio. En
contravam-se dentro do carro o sr. Ricardo, sra. Rosa
Vieira Filha e Rosana V!eira que pereceram no trá

gico acíuente, salvo o sr. Ricardo. A sra. Rosa era

irmã do sr. Orlando V-ieira, Gerente da CELESO em

nossa cidade e a Rcsana sobrinha dele. Por intermé
dio da coluna o sr. Orlando Vieira agradece sensibi
lizado às' autoridades e povo em geral pelas provi
dências tomadas para resgate dos corpos, assim como

os presentes na missa de sétimo dia..A coluna que é
particular amiga do sr, Orlando, apresenta sentidas
condolências, extensivas aos demais familiares.

Importante missão - de Ernesto <íeisel
o general Brnesto Geisel, depoís de empossado

no cargo de Presidente da República, no'dia 15 de
março de 74, terá daí há alguns dias uma de suas

mais .ímportantes míssões na área militar, que é a de'
escolher, entre os oficiais das três forcas indicados

pela comissão de promoções, aqueles que deverão
ocupar os mais altos postos. Nas promoções do dia
31 de março daquele ano, ele provavelmente terá que
indicar três tenentes-brigadeiros, no quadro de acesso

do Ministério da Aeronáutica; um almirante-de-esqua
dra, .na Marinha e um general-de-exército. Esses
números, entretanto, poderão ser ampliados, se até lá

alguns dos oficiais que atualmente ocupam cargos
nos altos-comandos das três forças forem agregados
ou pedirem transferência para a reserva.

(Gazeta do Povo)

Remérllos poderão ser abatidos no IR
Embora ainda não tenta sido solicitada para

emitir parecer oficial a respeito, 8 Secretaria da Receita
Federal considera viável a possibilidade de se abater
do Imposto de Renda as despesas com remédios e

medicamentos. O sr, Lineo Klupel - admite - válida
a proposição, principalmente pelo fato dela se

, enquadrar na política do governo de assistência social
é valorização do homem. (Gazeta do Povo)

Jubileu de Ouro de Canoinhas
A imprensa escrita e falada, tem abordado fre

quentemente as Iestívíríades da cidade de Canoinhas
alusiva a seu Jubileu de Ouro. Conclama 80S muuíoí-

I ,

Escreveu:
Esmeraldino M. Almeida

pios desmembrados, para que colaborem dando assim
maior brilho às festividades, Papanduva, município
desmembrado do município mãe no ano de 1954,
assumia a Prefeitura este colunista na qualidade de
prefeito nomeado pelo então Governador sr. Irineu
Bornhausen. Foi justamente naquela ocasião que toda
a assistência administrativa, financeira e pessoal na
pessoa do saudoso "Seu Dito" foi dado ao município

'

caçula. Jamais será esquecido pelo povo papanduvense
o fato, como justa e reconhecida gratidão, Papanduva
vai colaborar com Canoinhas não olvidando esforços
para que seu Jubileu de Ouro seja uma festa de
eongracamento e sincera união dos municípios des
membrados de sua [urísdíção territorial.

Casamento
Hoje estarão se unindo pelos laços sagrados' do

matrimônio, o jovem Flavio Damaso da Silveira e a

srta. Edna Faustino, ele do alto comércio cidadino e

ela professora. Será um dos casamentos mais elegan
tes da temporada, a noiva muito bonita e cativante,
seu noivo um verdadeiro gentlemen na simpatia e

bondade, formarão o modelo ideal para um lindo casal.
I

Passarela da' Sociedade
Dia 20 do corrente na eapítal do Estado do Pa

raná estará completando mais um ano de sua inocente

vida, o inteligente garoto Dino José, filho do casal

Dr. Paulo (Teresa) Camargo, ele Diretor Comercial do
C. 12 .de Curitiba. Os cumprimentos estarão em pauta
naquela data para o Dino José.

x x x

Dia 22 data muito importante para a família

Correia, é que a sra. Belína, virtuosa esposa .do sr.

José Ã. Correta, Agente Postal, estará completando
idade nova. Muitos serão os cumprimentos que rece

berá a aniversariante na data de seu aniversário.

x x x

Dia 23 do corrente nossa agenda social registra
li passagem de niver da srta. Solange Machado, filha
do casal sr. Heitor [Teresínha) AlveB Machado, ele

Coletor Estadual. A festinha será muito alegre con

tando com a presença da jovem-guarda.

A coluna felicita os aniversariantes almejando
muitas' felicidades a todos, inclusive seus progenitores.

UM POR SEMANA - PAZ: As' fontes da grandeza e

felicidade de um povo, a indús

tria, o comércio, as artes, as ciências e as mais

luminosas instituições da sabedoria, não podem pros

perar senão no meio da paz e da confiança.

(D. Raimundo de Seixas)

·tal
Edital de paraI

O presidente do Hospital SR Cruz
de Canoinhas,· no uso de suas atribuí '-, s
previstas no Estatuto Social da Entidade,
convoca. os Srs. associados para a Assem
bléia Geral dia 15 de julho de 1973, às
09 horas e que se realizará numa das

dependências do Hospital.

. A pauta dos trabalhos para esta as

sembléia Geral é a seguinte:

1.o - Prestação de Contas do exercício

anterior;

2.o - Eleição da nova Diretoria para o

biênio 73-74. •

Santa Cruz
Assembléia 8eral Ordinária

'Em caso da primeira convocação não
tiver número de associados suficientes, de,
acordo com o Estatuto, será dentro de
,

ia para após chamada a 2.a convocação,
...

e também Estatutos.

Em cas' :de na 2.a convocação não
, �

ter-número sufic :-- e
.....
será chamada, a 3.a

convocação e última,
'

qualquer nú

mero de associados.

jcflCanoinhas, 15

Nivaldo Roeder
Presidente ln
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Registro Civil

Editais'••
'

.._. .._<11 ----.1 '

Maria 6ÓBS GlInskl, Oficial 'do Re-
gistro Civil do Distrito de Paula
Pe ira, município e Comarca de
Ca ínhas, Estado de S, Cat,arina, etc.
F saber que pretendem casar:

.lnto o Lemea de Matoa e Terézinha
do Ca o Ferreira. Ele, natural deste
Estado nascido em Serei", no dia
U de n embro de 1949; lavrador,
solteiro, .

omiclllado neste Distrito;
filho de onas L. de Matos e de
dona Jose Pereira de-Matos, do
miciliados e sidentes aleste Distrito.
Ela, natural deite Estado, nascida
em Paula Per ira, no dIa B-de maio
de 1950; dom tíca, solteira, domí
ciliada e resi ente neste Distrito;
filha de José rreira dos Santos e
de dona Otacill de Deus, domici
liados e realden I neste Distrito.
Apresentaram documentos exí-. í

gldos pelo Código CMl art. 180í 8e
alguém tiver conhe .mento ,de existir
algum impediment legal,' acuse-o
para fins de direfto
Paula Pereira, 4 de lulho de 1973,

Mari. Uba de Andrade, Escrevente
Juramentada do Cart6rio do Re
gistro Civil do Muocipio de Trê.
Barras, Comarca de Canoinhal.
E ado de Santa Catarioa

,

III aaber que pretendem Casar:
======-==��=--�--==c-----"._=-==--� ····IOU NDO CUTAS e ROSA

MA. ARIDA EUCLIDES. Ele,
natura do Munidpio de Canoinhas,
nascido em Santa Catarina. no

dia 30 março de 1952; trato·
rista, solf 'ro, domicili.do e resi
dente nes , Mu�icípioi filho de
J(\8é Cutas. f.lecido e de dona

.

- Paula Erzing Cutas, domicilada
.

e residente ne e município. Ela,
natural deste .do·, nellcid. em

Três Barrai, no d 21 de fevereiro
de 1957; doméstica, olteir�, domi
ciliada e reIJidente ne e Município;
filha de H"i.toJ' Eucli e de dona
S"bsstiana Euclides, iciliados
e residentes 'neste Muni pio.

I Apresentar.in os doe entoe
exigidos pelo C6digo Civil rtigo
180. Se alguém tiv#r conheci nto
de exilltir algum impedimento 1 .1,

I acule·o 'para finl d. direito.
Tcês B8rr�s. :3 de julho de 1973.

Mlrla U,ba de Andrade
Escrevente Juramentada

, ,

I Cine V e r a Cruz
(0\ LANÇ'ADOR DE SUCESSOS)
HOJIi,l, àlll 20,15 h. cens, 14 ano• ....;. progromâ duplo
1.· filn:i�: Jane Fonda e Lee Marvin no super e, delicioso Far-west

todo euitJ'eêhnicolor: Dívida de Sangue «(;atBallou)
2.· filme; ''/1;; Crueldade de Milos, Rei dos Tracianos, BUrila batalha

sangrenta contra os sicilianos revoltosos:1

Vu1candJ:-i15o de Juptet cinemascopi Technlcolor
'i�- I _>""

DOMINGO, em' 4 aes.ões. com 4 film". diferentes
I ,., 4,

às 13!�'5 hora. • em matinê -i- censura livre
"

"
f

Dívida de Sangue .

às 16 horae .'''Formidável yelPerlS - eensure li"re
Vulcano :' Fi/50 de /Jupter

àl 19 hora• .;_ ceoRura: 14 anoI i.
A .Para�ount apresenta um iihpediferent�t Alan Ladd, Jean Arthur,
Van HefUn e Jack Palance sâQ 08 astros do monumental filme:

't�, f '

Os Brutos Tam1;>.ém? Amam. (Shaàe)
Filmado, em deslumlJrante;Technicolor.

Atenção: eate filme �epd.a '�a. feira. à. 20,15 hora.

à. 21,15 hora. - cen.ura 18\{áno.
Mais uma jáia do moderno cínema nacional! Erasmo Oarlos, Flavio
Miglacio e Reginaldo Farias na �up�r e estonteante comédia:

Os 1'1.acf)ões Fil�ado �em deslumbrante colorido.

Atenção: ede filme repd.,: 3a. feir•• a. 20,l5 hor••

DIA 18, 4a. feira .. à. 20i15 hora. ';,\" ceolura 18 8np.
"Sellão da. Moça.'�"':'" Programa duplo

1.· filme: um filme nâcional t6do colorido: tlua- eAtrevida
�

2.° filme a programar. ' ",;
,

'. :�
DIA 19 e' 20, 58. e 6.: feira. ai 20,15 H�. cen. 18 anol

_

Um giro pelo�tprinciPais cabaré. de ml�p'dol
tnunaos Quente a, Noi(e

Filmado em üÍnemascGpe e luxuoso TeclilJicelor.
t ?i'_
y '. ,.�",

DIA 21, .ábadola. 20,15 h., cen. 14 ano.· Pfl.?g. duplo
I

'

�
1.° filme: Peç;0s uetti.para Matar Far�w��t coloro
2.° filme: 'OS :Defensores do Mar Pirataria coloro

'I _' _

DIA 22, do�iogo, ai 19 hora. .: ceo.ura 14 .no.
Um bang baJg colorido: Os Quatro da AveMaria

fi

.

�.• ar.rs hora•• .ceneura 18 8no.

Vera Fisch (Miss Brasll)\,no SElO primeiro desempenho no cinema

S 'Fêmeas Filme. nacional colorido.

FOTOCÓ P I,AS XEROX'
feito.

.' Inst.laça
'1''''

Procure no escritório d� Derby Carlos Ulbmann,
,

",*�. --

na Praça Láuro Müller, 251 CANOINHAS

......_._ --......••._.........•_.�._._._ _ _......_ _ _._ _ __......••._..,..._._ _ -.:;
II

i Dra. Zoé_Walkyri! Natividade Seleme I• u- -

= CUnica dentAria de senhoras. e crianç
.

..=1=I Especializaçlo em Odon ediatrla. ••

H Hora marcada i
II P...� La... MUer, .I,. - 'ODe, 169 ==u "

=:·· _-_...•__....••....·I.._···_·_..·_··..•..··_...�-_....··_···::- ---- �---.--�._...�...._._�------ -.. ._.-.__.

)

EXTRA:iIADOA sra. JUTl -IA GOMES
RIBEIRO, torí I a público
que extraviou s 'a Caderneta
de Poupança n;�. 257 ..

Canoinhas, 12/07/1973.
Estado da Santa C1Itarina
Secretaria da Éducação

8a. Coordenadoria Regional de EdDc.�
Edital N 03/73 - (R E
A 8.a C.

público a ta e orientação
dos Concur s para Provi
mento de ca . os de Servente,
Bedel e Vi ia.·
Aos 22 d julho do cor

rente ano se; tão realizadas
as provais pa fi os candida
tos a Serven s, Bedeís e

Vigias já ins 'ritos na 8 a

C.R.E., obede
1
ndo O Con-

.

curso às direl�izes abaixo:
1. • Local: Co��gio Estadual
Barão de An�nina - Mafra;

2, ..: Horário: 8!�0 horas para
Serventes ��! '

10,00 horri:� para Bedeis
14,00 hor��i para Vigias;

3. • Os ca�diq'ptos deverão:
a) Estar muni4,�s da Ficha

de Inscriçt que deverá
ser procuIl!.,da, com an

tecedêricia�1'na C. R. K;
, r

b) Estar prese tes no local
da

prova. mil.'..
hora, antes

do seu ínící 1\; I

c) Trazer consi ':,: '.

1.0 - Ficha' de r'scrição
2.o Título de Eleitor
3.· - Caneta esferográfica.

D

Ouro

Pequena grandeminba
Menino, hoje tu és uma pequena ternurinha."
Amanhã serás mulher

,.

�
.

E um homem terá lugar em teu çoração.,.
O teu sorriso de inocencia,
Um dia terá um pouco de malícia ...
Os teus olhos azuis como O infinito,

guardarão muitos segredos, .•
A . tua linda boca, que diz simples palavras,' .

Um dia talará de amor ...

E saberás beijqr com carinho.

Pequena menina, este afortunado desejaria ser eu ...

De poder tomar tuas mãos .

.

E sair contigo sem destino ...
Andando pelos verdes prados tloridos,
Ouvir 'os pâesaros cantarem. para nós,
Aspirarmos (J ar puro das montanhas,
Subir aos Cé'4S contigo,

- Buscar o sol para que não haja sombras,
Ouvir O teu coração palpitar no silêncio,
Sentir o teu calor,.

Afagar os teus cabelos,
Abraçar-te,

Haver-te em meu' coração .. ',
Por: SÉRGIO THOMAZ .LANGER

I ..

Igrade�im8nto· e Convite
(

para Missa de, Sétimo Dia
I

W1!i rido Schramm e seus filhos Marilyn Margeret.. Luís.

Antonio, ele io Reneau, Marilene Joane, João Carlos e Mal"iliza
Cristina, profun .�ente constemados com o súbito chamado de
Deus ao seu ente CftJGrido, esposa e mãe

Idelmira �ar. Sch.ramm
agradecem sen'Sibilizados a pre'�ça, florelJ, coroas e a demons
tração de solidariedade e confor�ecebidBs durante o transe

pelo qual passaram. Outrossim, CODVid'��8rentell e amigos para
a)Missa de 7.°,Dia que se�á realizadl1 dia"�� B.mm..

88

..
10.h.ã,

às l8,30
horas, na MatriZ Cristo Rei. '�'.

Por mais este
í ato de fé e amizade, agradecl!'in.

Recebemos Tabela Prática

para C,ubagem : de
.

Madeira

Yerde' ltda.Impressora
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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II Maiores menores preços.

111

I I
I Casa Trevisan - I
• •
• •

&I . Distribuidora Canoinhense I
• -I
B, ,. •
E . •
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. Depc:»is�o r-arrogrande,'
'

"
..

,}t�
;; do/carromedlo edo ca�ro,pequeno, :�
�� sur resal'

�,

, �'
"

Móveis

\., i I

. Venh9ve em nossa laia
, a nova·dlm . de,carro.

\\, .

ANIVER.SARIAM-SE

Hoje: a senhorita Hilda Schulka; o [ouem
Ha701do Schroeder.

Amanhã: a senhora dona Rosinha €sppsa do
sr. Zeno C. ZiPpel; o jovem Guilherme José de Sous«;
a menina Lenice Marlene filha do sr, Vivaldo Tedt .

•

Dia 16: a senhora dona Ana esposa do senhor

Willy Vogt, ,

'

Dia 18:· as senhoras donas: Verônica esposa do
senhor Miguel Lessak e Gessi esposa do senhor,
André Doriual Spitzner.

I,

Dia 19: a senhora dona Ni!lli esposa do senhor
Elias Seleme Netto, e o senhor Elias Seleme Netto,
residentes em Caçador; os jouéns: Werner Loeffler e

Alfredo de Oliveira Garcindo Filho.

Dia 20: as senhoras aonas: Elisa esposa do sr.

Paulo Dehner e Adelia esposa do sr, Orlando Nas
cimento; o senhor Elias Sconhetzki; o [ouem
remando Seleme, residente em Caçador.

Aos anioerseriantes nossos cumprimentos.

o. Brasília é mais que uma "manobrar. qostoso de dirigir, E seu

surpresa: é um impacto! ,'motor ê"de 1600 cc. de única
, .Passando por sua porta, el revela carburação. As outras surpresas, v.
um mundo totalmente nova, de pode descobrir enquanto toma aquele
dimensões. Desde o revesti ento dos famoso cafszlnho aqui em nossa loja.
bancos atéo-espaço entre eles. ' Pois além d'G;l café. os planos que
Tudo nele é novo. Des e a altura .nós temos para lhe oferecer são

do teto até a enorme áre tantos que o f:3:�asilia vai combinar
envidraçada. Seu pára-h isa 'é amplo direitinho com o seu bolso.
e proporciona grande v' ibilidade, Venha conversar conosco, Afinal,
e seu interioré claro e spaçoso. um carro com novas dimensões

O painel é 'moderno funcional. merece um bom papo,
, Nem grande, nem édio. nem VW1600 B' ·1'·pequeno, o Brasilia

.r. fácil de
' ,.' " rasl Ia

I�
.

�

ntana
Lauro MUller, n.O 494

CANOINHA: -:.. Santa Ca'arlna

C I I. ·

NASCIMENTO
_ ,

Mais uma vez está em testa o lar do casal, sr.

Jorge Rica,do Mallon e Virginia Maria Mallon) com

o nascimento de uma robusta garota, ocorrido âiaô

do corrente, �o Hospital Santa. C7UZ, a qual receberá
o 'bonito nome de OEORGIA.

Nossos cumprimentos.

"MÓVEIS CIMO'" no

melhor preço da re Ião, À vida com 20% de

desconto, ou se poderá pagar tudo

em ,II meses.

Antes de comprar,
'

verifique preços,

e veja as vantagens, E mais

os "MOVEIS CIMO", aqui em

RUA VIDA-.,
"

RAMO��; REVENDEDOR
• AUTORIZADO

Alexandre e 'senhora, impossibilitados
de se despedirem pess te de seus inúmeros

amigos, o fazem através des
-

.

rpal, oferecendo,
como sempre, a sua nova residênc em' Curitiba,
na Vila Ipiranga, Rua Ipiranga, 1115.

Canoinhas, 14 de julho de 1973.

,.:�. '-

\'

}'
'

"
,

1195
"',

Santa 'Catarina

\- Vende-se uma casa de alvenaria situada na
•

Rua Vidal Ramos n, 937,
, Tratar no local com a proprietária.

' 3Canoinhas
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE 14.07.1973

.'
,,-- .. lo. •

�
r ".

•

\
I

Íe viso res

eFrigeradore
cletas

o MELHOH

PRAZO

Esteéum
CO ite que vai tirar
você' a rotina.

'."

Nós lhe damos esta notícia
com muito orgulho.

O Ford Maverick chegou.
Venha conhecer o carro esportivo

feito para você e para a sua família.
O carro de manutenção

simples e econômica.
E que apresenta três modelos

para você escolher: Ford Maverick

Super, Super Luxo e GT.
Nós também temos vários planos

de financiamento para
você escolher: E uma assistência
técnica e atendimento com pessoal
escolhido a dedo.

Tudo isso para você sair
.

da rotina, dentro do esportivo
Ford Maverick.

....

ForeiMaverick GT

'FordMaverick SuperL�xo

BASILIO HUMENHUK·.

..

Rua Vidal Ramos, 203 fones,' 343 e 145

'REVENDEDOR

••� elA•. LTDA.
....

CANOINHAS - Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Notas Esparsas

I
I

O agrônomo alemão Dr. Con
rado Fick, aqui prestando ser

viços, por força do convênio

Brasil-Alemanha, Da instalação
e funcionamento do Laboratório
de Batatas-Sementes Certifica

das, seguiu segunda-feira para
o Paraguai, pata uma estada
de duas eemanas.

x x x

O bancário sr. Wilson Seleme
e seu pai comerciante

.
João

Abrahão Seleme, acompanhados
de suas exmas. esposas,· em

excursão pelo norte do pais,
rumo ao Ceará.

x x x

Foi inAugurada domingo últi
mo, no vizinho município de
Monte Costela, ums escola mu

nicipal. com o nome de Abrahão
Mussl, numa justa homenagem
póstuma 80 saudoso' industrial
aqui radicado. Familiares da
bmma Muni preatigtaram o

acontecimento, tendo o médico
Dr,. Mário Mussi, desatado a

fita inaugural.
x x x

Hoje, à. noíté, nos salões do
Clube Canoinbense, o tradicio
nal baile de aniversário do
Grêmio XV de Julho, como

sempre, sucesso garantido.
x x x

Esteve em nossa cidade o

cor gedor da polícia Militar,
advogado Dr. Wlaumar Alves

dar Silva.
x x x

Também esteve em nossa

cidade, em gozo de férias, o

Promotor Público da comarca

de Pato Branco, Pr., Dr. Alfredo
de Oliveira Garcíndo Filho.

x .x x _

Numa iniciativa das mais elo
glosas, empresários locais estão

adquirindo ônibus para o trans

porte de seus operários. Primeíro"

a firma Mussl e agora a firma
Zugman.

x ;: x

Substituindo o titular da co

msrce. em férias, encontra-se

em nOSS8 cidade o Juiz Substitu
to, Dr.Nicaoor Alexand·re Ramos.

:i: x x

Alexandre é o nome do pri
meiro neto do industrial Wilmar

Friedrich, filho do casal Dr.
Gleucio Allsge e Roselis F.

Allage, restdente em Palotlna, no
oeste paranaense. Parebéna aos

vovos Wilma r 'e Adauto e de
mais familiares.

x x x

Retornou dos Estados Unidos,
onde permaneceu por um mês,
participando da Convenção In
ternacional do Lions, o casal
Dr. Edgar Rauen Soares.

x x x

O conhecido Parque de Di
versão 1florianópolis vai se

instalar em nossa cidade, no fim,
do corrente mês, ao lado da

Praça Emiliano Seleme, devendo
aqui permanecer até o Jubileu
de Ouro.

x x x

O Clube de . Bolão Olímpíco
está aguardando confirmação
para um amistoso em nossa

cidade! com seu colega "Tudo é
Nove", de Rio Negrinho.

x x x

Em mais um clássico da LEC,
no jogo realizado domingo em

Mareilio Dias, o Santa Cruz, em
grande exibição, manteve um

honroso pmp&ttt, de O a O com

o São Bernardo, com grande
atuaçAo dos dois goleiros. E

amanhã, no Municipal, teremos

em prosseguímento, Botsfogc e

Palmeiras. Vamos todos coope
rar com o nosso esporte amador.

I

1rezena �e Santo Antonio
,A PIA UNIÃO DE SANTO ANTONIO, através de

sua Diretoria, tem 8 grata 8ati&fação de tornar público o

resultado da Trezena realizada de 1.0 a .l:i de junho, em

beneficio. da Caea Dr. Rolando L. MalucelU.

C.ontribuição dos Padrinhos Cr$ 3,898,14
Barrsquínha e quentão Cr$ 1.955 97

TOTAL BRUTO • Cr$ 5.854,11
Despesas • . • .. • Cr$ 1,278.50
RENDA LIQUIDA Cr$ 4.575,61

Na oportUnidade agradece sensibilizada a valíosa contri

buição dos Padrinhos bem como a de todos que de qualquer
forma colaboraram p_ara a obtenção de tãp compensadora renda.

A DIRETORIA

Executivos
Diretor da CELESC· conclui
Curso

, para
Após a conclusão do Curso de Desenvol

vímento de Executivos de Alto Nivel de Em

presas de Energia Elétrica, retornou de São
Paulo o Diretor Técnico da CELESC, José
Corrêa Hülse, O curso foi realizado na Facul
dade de Economia e Administração, da Univer
sidade de sse Paulo, com a duração de dois

meses, com tempo íntegre l, sendo resultado de
convênio firmado entre a U.S.P. � a Eletrobrás.

Destinado exclusivamente a Executivos
de alto nível das empresss de energia elétrica
t�ve no presente ano a perttcípeçâo de vínte ,

representantes das diversas empresas brasileiras.
Com aulas ministradas por professores da Uni
versidade de São Paulo - assessorados por
professores da Universidade de Wanderbit,
Tenésses - o curso tem por objetivo dar aos

.hcmens que dirigem empresas de eletricid:ade
novos conhecimentos sobre as modernas técni
cas e normas de edmímstreção de empresa.

A PILASTRA circulará ne

próxima semana com A

cobertura des competições
esportlves do 12.° Anlversárlq
do Grêmio XV de Jul);lo e

JubileudeOurodeCanolnhes

OCESC 'recebe

,

Certificado extraviado

sugestões de

GUIDO GONCHOROVSKI torna público
que extraviou o certificado n.? 250746, do
veiculo Volkswagen,' placa CA-0933, ficando o

mesmo sem efeito por ter sido requerida a

segunda via.

ses ao congresso
A Orgaoizaç§o nas Cooperativas da Santa

Catarina - OCESC, 'promotora do «VI Con-

,gresso Brasileiro de Cooperativismo», a se

realizar DO período de 24 8 28 de .setembro

deste ano' em Florianópolis, enviou .cerce de

quatro mil correspondências circulares a todas

as entidades e autoridades, ligadas e filiadas

ao sistema cooperativista no Brasil, constando
de uma cenqu'ete:t a ser respondida à OCESC,
'com iugestões de teses e provídênctas, 8< serem

apreciadas durante o desenrolar do congresso.

Decorrido. poucos diu desta medida,
muitas têm sido as respostes recebidas pela
comissão em Floríanópolís. �)�ndo origem dos

seguintes Estadas; Rio de. Jlioeiro (6); Espirita
Santo (2); Paraná (7); Santa Catarina (25); Rio
Grande do Sul (20�; Patá (1); São Paulo (12�;
Minas Gerais (6); MaranhAo (2);, Ceará (2)
Bahia (3); Pernambuco (7); Brasilia (3): Gua

nabara (2); Goiás �3); Paraíba (I): Rio Grande

do Norte (2) e M;ato Grosso (2).

Registro
Maria Uba de Andrade, Escrevente
Juramentadado Cartório do Registro
Civil do Município de Três, Barras,
Comarca de Canotnhas, Estado de
Santa Catarina

Faz saher que pretendem casar:

Jo.é Rabelo Andrade e Irene Maria

Machado. Ele, natural de Bahia, nas
cido em Partpíranga, no dia 18 de
julho de 1948; armador, solteiro,
domiciliado e residente neste muni
cípio; filho de Paulo Correia de An
drade e de dona Maria RateIo d
8antos, domiciliados e resí es

em Parípíranga, Bahia. R
, aturai

deste Estado, nascid Três Bar-
ras, no dia 26 março de 1949;
doméstica, s ra, domiclliada e

resident a cidade; filha de Ju
venal França Machado e de -dona
Guínorína Evangelista, domici!iados

- EDITAIS
e residentes nesta cidade. .naseído em Três Barras, no dia %1

Três Barras, 06 de julho' de 1973. de março de 1929; lavrador, solteiro,
domiciliado e residente em Três Bar

Benato Siinio Bernandez e Elza ras; filho de Lídia Luiza Cardoso,
Emilia de Souza� Ele, naturai do Rio falecida. Ela, natural deste Es ;
Grande do Sul. nascido em São nascida em Canoinha 6 e

Gabriel, no dia 22 de julho de 1949; maio de 19' stíca, solteira,
militar, solteiro, domiciliado e resí- dom e residente

.

em Três
dentenesta cidade; filho de Guad_,a,,::_lu::_:piOie....,._u,... ras; filha de Leonardo Estanis
Hernandez e de dona Elvir Iavskí, falecido e de dona. Juliana
Hernandez, domicil residen- Estanislavski, domiciliada e residen-
tes em Rio do Sul. Bla, na- te em Três Barras.
tural d stado, nascida em Três

, no dia 24 de abr'1 de 1955; Apresentaram 08 documentos exí-
oméstlca, solteira, domiciliada e gidos pelo Código Civil art. 180. Se

reside�te nesta cidade;filha de Ione alguém tiver conhecimento de exís
de Souza e de dona Edith Loch de tir algum impedimento legal, acuse-o
Bouza, domícílíedoa e residentes para fina de direlto.
nesta cidade.
Três Barras, 07' dá julho de 1973. Três Barras, 13 de Julho de 1973.

Pedro da Silva e Genove,.a E.tania- Maria Uba de AnÍlrade
lav.ki, Ele, natural deste Estado. Escrevente Juramentada n

de Tr i c ê
.� Elgin Brothers

está nas

Lojas M SElEME..
".

Financiamos em 30.t meses
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