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VR1IE.S FEMININOS
Enêas Atbanázio

Já falamos aqui dos maridos que matam as

esposas. Hoje vamos fazer o contrário. Segundo as

estatísticas, o veneno .(ve,nefício) sempre foi o'meio

predileto das mulheres que desejam se livrar dos

'consortes, embora usem também muitos outros, como

os .homens,
Essa forma de execução configura o que. os ju

ristas chamam de "meio insidioso", que "qualifica" �
,homicídio, aumentando-lhe a pena.

Se justificável na mulher, ou pelo menos com

preensível, o uso do veneno pelo homem implica em

manifesta covardia. .É o que assevera HENRY RO
BERT: "Desde os tempos mais remotos, o veneno

foi sempre a arma preferida dos fracos, que matam

suas vítimas pela astúcia e pela surpresa, sem temer

um revide ou contragolpe imediato." (Grandes' pro-.
cessas da História, vol. X, pág. 3).

Certos I crimes, pelas suas características, são

tipicamente femininos. É o caso, por' exemplo, do

infanticídio, descrito no art 1'23 do nosso Código
Penal, e que é julgado pelo Júri, pois' é crime con

tra a vida.

A graça e. a beleza femínínas, como, escreve
ITAGIBA,

.

funcionaram em todos os tempos como

causas escusativas do crime, provocando absolvições
muitas vezes injustas e até chocantes (Homicídio, 1/23).

"Assim aconteceu com Frinéia e Aspásia, na

Grécia; com Rósana Montalbaní, 'na Itália; . corri Olga
Suely Dantas e Helbe Mascarenhas de Morais, no

Brasil, e com outras tantas pelo mundo afora.

O homicídio, porém,' é sempre feio e triste. É
uma das manchas mais antigas da humanidade. Para
combatê-lo, a par de outras Cíêncías Criminais, existe
o Direito Penal, o mais velho ramo da Ciência Jurídica.

É um Direito mártir, pois que, no dia em que
atingir o seu .objetívo de eliminar o críme (se isso
fosse possível), deixará de existir. A destruição do
crime' importará na sua própria. Mas, com ou sem

'beleza feminina, sejam quais forem os meios, o crime -

preeísa ser, combatido.

de
do

Almeida
'BICAS!

sobreDestaque -de,' Dino
a iD�aDgDracão

1) o índustríal Romano Ma!,signan reuniu Da cidade de Cilnoinhas
(Se), algumas das prmcípéís autortdadss políticas e governa

mentais catarínenses, durante li inauguração de !lJlIl nova empresa:
,Fdgorífico Csnoínhas S. A. - FRICASA. Constituiu-se, aliás, no

principal scontecímentc do programa relativo ao cinquentenário da
cidade, intensamente comemorado, O povo catarfneuse demonstrou
sua- ,gratidão 80 dinâmico empresário, prestanoo-Ihe homenagens.
2) Sérgio Urhôa de R ...zend�, So:>cretário da Fazenda (repró'seo-

tand-o o Governador .Culombo SaHe!!); Paulo Mülier, Secretário
dos Transportes; Gouveia Lins, S�cretário do Desenvolvimenb;
Deputados Tberézio de Carvalho, Aroldo Carvalho, Zani Gonz';ga
(Prf'sidente da Assembl�iaLeglslativ8); Alfredo Garcindo, Prdelto
de CaBoinhas; Vivaldo Cresbni, Prefeito de Irioe6poli�; e, Olde
mar Mussi, Presidente da ASSOCiação Comerci!>!l de Canoinhu,
algumas das autoridade!!] que prestlgisf8f!! �o acontecimento.

3� Muitos convidados t'speciáis compl .. tl'lvam \a lista dos pres'"n.,·
te:<1, enh'e os quais Ro�t6n Nascimento, Pedro Tyszka, MIguel

Procopisk' N ... to, i\genor Cri!ltc,folis, Acecio Dante (ia Siiva 'I!!

,iods 09 ca�8is Oml.lr (Glóri,,� Csms!gu FIlho, BenDo (Ter�zlnha)
Arenhfudt, Osva!dú (Lenita) BeD6to e Teodosio (Ni[J[Jon) Briginski.

PROC'AftTA
Deflag�ada em'. todo o território catarinense a Campa
nha do Cadastramento dos Estabdeci'mel'ltos de Ensino

Fvi ofjcia!mel',te ins�818do neste Estado ti Pr, grama Ns- \

ciODal da Carta Escolar - PROC.�RTA ...;-_ que tem como objc
tivo o levaotlímento de da,dos educacionais que proporcionlHão
subsíc.IÍos iodbptensáveis à elaboração de todo O pil:Hl.f:'jamento
l!gado à Eciuc&ção.

Corno primeira etapa des�e trabalho, tivemos em

agosto, o C8d8�trame[lto- dos estabelecimentos de ensino. ,

Este programa de âmbito naciooal, envolverá Governo Es
tadual,. Secretarias de Governo, Prdeituras Municipais,' Coorde
oadorias Rt'gioDbis de. Educação, Blndicatoi de Colégios Particu.
lares, Qutres Eotidad",s ligadas' ao Ensino, além de todos os

I:stabalecimentos e�col,,_es de 1.0 e 2.° grau,

;
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PLANO NAC'IONAL DE SEMENJES,
Engenbelro ,Igrllnomo Ider J.ui� B!)lson

nos (Governos Federal e Estaduais) e recursos
externos (do Banco Interameriesno de Desen
volvimento - BID) -que 00 ,período de execucão

'

lerão d� ordem de Cr$ 38.000.000,00 '(1972);
Cr$ 40.000.000,00 (1973) e Cr$51.000.000,OO (197�),

O objetivo básico do AGIPLAN é acelerar
'a produção e utilrzeçâo de semente, melhoradas
das culturas de. algodão, amendoim,· arroz, ba

tata, f@ij.ão, milho, seja e trigo consideradas
prioritárias pelo programa do Governo.

No Estad� d@ Santa Catarina a Secretarja
da Agriculturll assíneu convênio com .o Mínís-'
tér.io da Agrícultura para' participar ccnjuots

. m'en�e de execução a nível estadual do Sub

programa AGIPLAN.

AGIPLAN e convênio Brasil.Alemanha
O município de Cenoínhas foi sscolhtdo

após uma sêríe de levantamentos : e estudos
técnicos para ser a sede do Convênio Brestl-

. Alemanha para produção de batata-semente.
Aqui será construido em terreno doado pela
Preft'itura Municipal um' mooerno Centro de
Treinamento e Pesquisas Agronômícas dotado
de Ieboratóríos, câmaras frígoríüces, caíias de
vt'getllção, saras de aula, residências para os

Engenh'i'iro. Agrônomos, etc ...

O Governo Alemão colocará à disposição
do Centro de 'I'remsmento- .lém, de material
permanente avaliado em umrmühão e trezentos
mil cruzeiros, três engenheír,?� agrônomos .espe-

, cíetístas em tecnologia de pro aucão de sementes.

Produção de sementes em C.noinhas
Além da cultura de batata-semente cujaProcurando definir R ação governsmental produção atual nos municípios da região atinge

nas áreas de produçâo, dtstrtburção, comercia-
a casa de 350.000 caixas, são preduzidas: se-

lízação e frsealização de sementes o Ministro 'mentes fiscaliza�as, de Boja em 617 ha; trigo'da Agricultura assmou fi P6tt&rijl 0.° 524 de 3.
,em 317 hs; e arro� em' 212 ha.

de outubro de 1J.}67 a qual 1etl'rminou 1& na- ,'"

cessídsde de implantação do Plano Nacional ide' Está desta maneíre o município contei-

Sementes (PLANASEM). buindo para que se tornem realidade 8S metas
de produção de sementes estabelecidas pela

O PLANASEM p8fa ff",ito' de fxecuçãó' Plano Nsctonal de Sementes, refletindo-se con-

foi dividido em doia Sub, pwg!'smas: O, Sub- sequentemente no aumento da produção de
programe de Apoio Governamental à Implan alimentos. Esse aumento de produção não

"

8Ó
tsção do PLANASEM denominade AGIPLAN; possibilitará melhor alimentação e, menores
e o Sub-progrema de Apoio à Iniciativa Privada. preços pRra o povo bu�ileiro. ('on O também

O Sub-programa AGIPLAN está seodo produzir um @xced",nte t'xpultavel QU.I! virá a

I I!xecuta�o em sete Estado,,: RGS, se, PR, �P, contribuir pan· diminuir: 8 fome no mundo.

I RJ, ES e MG.' É financiado por recurso" inter- C�n9iDh8s, 15 de 8g0Sto de 1973.

I --�--�----,-------------------------------- ----------------------------------------

II 8 de Setembro, Dia Internacional da Alfabetização
Canoinhas e o M08RAL

Atualmente 8 populaçêc mundial gira em

torno d� 3' bilhões e. meio de pessoas e o seu

crescimento líquido é de sproxímedemeote 7.500.
! pessoas por hora. Assim 8 cada 3 dias a popu
,

lação mundial cresce o I"quivslente à p pulação
de Bresítís, cerca de. 540.000 pessoas. O mais

grave é que o nosso país é um dos países que
8prt'sent!; urna das maíores t8X�S de crescimen
to demogr àftco do mundo. Pergunta-se se hs
v/',rão alímentos nas quantidades necessárias

para atender à demanda .di'! poputsção que pü
voará 8 -terra Dum futuro próximo?

Os preço li dos produtos agríC'oias atingem
no momento ns índices msrs altos das últlÍnas
.décaoas no mercado internacional.

A t,Jblidad@ dos técnícos IigadolJ' à agro
pecuár is empeuha-se na tarefa de aumentar a

procutívtdade de nossos cempos. Isto só será

conseguido com a adoção da moderua tecnolo

gia, subeat=ndendo-s ... o u-o de sementes me

lhoradas, feltihz'';\otel'l, defêu"ivo!l e mecanização.
Sendo Impossível atingir o obj-tívo descc.n-I
derando qualquer um d@sses elementos,

A semente. é o n:Hlterisl básico pAra s

dissemineção das cultural'! e produção de ali":
mentes. 'I'enro em Vista o alto Investimento
feito em fertilizantes, dd"nsivos e mecanização
é relativamente baixo o cust- de utilização de
sementes . melhoradas.

A p-odução li! dístrrbuição de sementes

melhoradas no Brasil não alcançou atuda o

progres!io n ..cessár!o, prove disso é 8 bIHX!1
taxa dI! utrhz -cão de sementes melhoradas
peles sgrtcultores.

•

O. que é o AGIPLAN?

nEl pri.rneiro I'tapa no Est!ido e grande motivação 80 Mübrsl,
teve SUB' primeira COD�is!lão de tendo então como oresldentp. o

funcionamento, nomeada êm por- sr. José BODlfáci� Furtado, for
taria Muaícipal de 12 de agosto' mando uma equipe de trabalho
de 1970, sendo assim consiItuld�: . com gnmd� campo de conh€éi-

P:�;;ídente sr. Mario Mayer, 'm@otos e C'0Ill;8. fl?81Id6ld.; úQicaS,'c. Executivo sr. Fidelle Lova- de ori",nta.r o 'bJetlvo çlo MobrEll.
tl>l, Sub-Comissões de Propegan- Neste aDO fdum matriculados
da � Motlvllçãó sr. lrin1!u Gooza- mais de. 500 alunos. com um

ga, de Levantampnto, LodomHa aprüVl"'lt8mento de 40%.
. .

BiJjllfski e de Fioanças sr. Jdsé No bIênio 72-73, u matriculas
B"nifácio Furtado. lI·tingiram 8 mais de 700, sendo
Nest'!! primeiro Periodo 8 titulo' já sIm aproveitamento da ordem

de experiência, como em todo!t de 70Q/o, prevendo-se ,(Jsra o nOVD

os municípios catuinenlies, as curso Eioda a partir deste mês
matricuh s f"ram grande:!, mas de igual número de Qlstriculs,II,
de pouco eproveitame'l,to, moti- egora cdm nova etapa já lançada
vedo pela evazão de alunos, que óeVf.'mos atingir tàmbémtodo O

pouco entendiam o significado' interior do Municlpio onde já
,de um bom estudo.

'

no ano /psssado' o número de
I

Em 10 de março ,de 1971, a matriculas atingiu meis de 200
Comissão Municipal foi restru- '

tunda, com 8 finalidade de dar

Através do d""ccI'!to do então
Preebenté GosV' e Sllv�,o Me
virneoto B'.sileiro de Alhb<et.
z!lcão (Mobral,) foi criado em 8
de 'setembro dI' 1969.
Dividm'!o em Reg)õ�!1 todo o

Br<llsil, ficou dtdlb"rlJdl> eáds re"

glãG cQm lua sede admmistrlitivll.
formaria por f'stados Brasoll .."Írf's.

A R.,gli�o Sul com SIHI sed!!
edmlDistrativa em :Novei

'

Ham

hurgo (R3S) abrange·os f>stado!!
do ParaDa. Santa Catarina e Rio
Grand@ do Sul; daí as divüões
de coordenadorial!l estadueis com
sl'!de nss Capitais d� Estado �

Oomissões Municipais. .

Após feita a ramificação de
coordenadorias estaduais, foram
ériando-se

-

gral'Ílítivameftte 88

Comissõe'!l MunH�'psis.'
A C(Ir_llÍ�sao M� icjp�l do Mo

bul de Canoinhas, \ foi c�i8da (Conclue. II 3a. página)
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CORREIO 1)0 NORTE 08.09.1973

Juízo de Direito da Comarca de Juizo de Direito da (omarca de Canoinhas - Santa Catarina

Canoinhas. - S�nta Catarina Edital de Citação com o prazo de trinta (30) dias

Citacã�
�

(30)
,

/

Edital de
de

com o

diestrintaprazo
o Dr. JOSÉ GERALDO BATISTA, Juiz de Direito da, Comarca
de Canoinhae, Estado de Santa Catarina; na forma da L�i( etc

FAZ SABER a todos quanto. o presente EdItai virem ou

dele conhecimento tiverem que, por parte de LUIZ. ,NEVES, hrasi
teiro, calado, lavrador, residente e domiciliado ne�t'ê' município, Ini
requerido DOI autoa da Ação de USUCAPIÃO n;O 5823, que le pro
cella por este Juízo e pelo Cartório do Cível, o domínio de um

terreno rural, composto de ceíval, todo cercado, com B área -de
193600 m2 (cento e noventa e ieil mil e seiecentoe metrol quadra.
dos). 00 sejam 8 alqueires, situeto DO lugar denominado "Rio d'Areia
de Cima", neste municipio e comarca, com ai seguintes confronteçõee:
de trê. lado. com terrae de herdeiros de Bertulinc Tischler e outro

lado com terra. de João Holíet, Dão estando tranicrito 00 Hegietro
de Imóvei•.. Feita a iUltificação da pcese, foi a melma homologada
por lentenea de fI.. 10 dOI referidó. autos. E, para que chegue a'
uotícia a todos, intere..ado' incerto. e não asbidoe e ninguém igno
rar pOlia, mandou o MM Juiz. expedir o presente Edital, que serâ

publicado e afixado no lugar de costume. a fim de que 'todo., que-.
.

rendo, contes tem o pedido no prezo da Lei Dado e paliado neste

cidade de Canoinhu, lEitado de Santa Catarina, aOI cat-irse diae do
mê. de fevereiro deitoil. noveceutoe e setenta 8 três, Eu, ZAIDEN
E. SELEME. E.cjvão, o subscrevi.

.

JOSÉ GERALDO BATISTA - Juiz de Direito 2

· ��:�:Q�� pe�:'�OX
n�talação moderrrissfma,

/

Procure no escrito� Derby Carlos

Ulhmann, na Praça Laur��51
CANOINHAS - Santa,Catarina

o doutor José Geraldo Ba
tista, Juiz de, direito da
Comarca de Canoínhas, Esta
do de 'Santa' Catarina, na

forma da Lei, etc,

FAZ SABER aos que o

presente Edital de Citação
virem, ou dele conhecimento
tiverem aue, por, parte de
LEONIDÂS BUENO; resí
dente em, Três Barras, pe'st�
comarca, na ação USUCA
PIÃO, autuada sob n.? 5.!:J39,
ficando citados os interessa
dos incertos"e não' sabidos,

/'

para corrfestarem, querendo,
dentro do prezo legal, a pre-

Vende-se

sente ação, com o prazo de livro n.? 31, em nome de
trinta (30) dias, a contar da Portes, Irmãos & Cia. In
primeira' publicação, referen- dustriais, estabelecida em

te à posse de uma área de Três Barras. Eeitãâ justifí
terras, situada hoje no perí- cação da-posse, foi a mesma

metro .urbano da cidade de
. jtrtgada por sentença. E para

Três. Barras, desta comarcà, que chegue ao conhecimento
com 1.260 m�,Aum "mil, du- de' todos, mandou o MM.
zentos . ....e�sêssenta metros Juiz de Direito, que sé ex

qUà€Ir;dcs), constantes dos' pedisse o presente Edital,
'lotes nrs, 22, 23 e 24, do que se rã publicado na forma
Bloco cC», obedecendo atu- da lei e afixado no lugar de
almente as seguintes con- costume. Dado e passado
frontações: de um lado com nesta cidade de Canoinhas,
a Avenida Santa Catarina; Estado de Santa Catarina,
aos fundos com um «beco»

aos oito (08) diasdo mês de
sem denominação; de outro

lado também com outro «be. agosto de mil novecentos 'e

co» também sem denomina- setenta e três (l97;J). Eu,
ção e de outro lado com o Zaiden E. Seleme, Escrivão,
Espólio de Manoel de An- o subscrevi.
drade; transcrita no Registro
de. Imóveis desta comarca,

sob n.? 6.837, fls. 225, do
/ '

Vende-se uma caséf'de
madeira de 70 metro�/�rQa
drados, com 3 quart�, sala,
cozinha, dispensa, ,)í�ea de

serviço 'e banheiro �

completo
com azulejo. A/mesma fica
situada na Trlvessa Alberto

Tokarski, próximo ao Moinho
Tokarskí. Qualquer informa

Ç&O com,>jY o ,sr. Guilherme
Souza trl1 Relojoaria Suissa,
ou co. o sr. Antonio To
karskí no -Moinho Tokarski.

José Geraldo Batista
Juiz de Direito 1
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DE' .._,A R L TDA. Matriz: São Matéus do Sul - Paraná I

m �� �

m A MAIS JOVEM LOJA u�GAtJOINHAS' . Filial: Ca'noinhas - Santa' Catarina )

m
,

� I Agora ne seu primeiro ano d"ee�cia, -oFerece à sua distinta clientela �
na Refrigeradores: .Consul - G E - Prosdócirno e Admirai - Têtev+�: Phillps - G E - Zenith - Admirai e Semp m

m Fogões a Lenha Marumbi e a Gaz - Aquecedores daTãm�arca Prosdócimo m
m Aspiradores de Pó: G E e Arno - Máquinas de Escrever - Máqtiin1ts-de.J.:._avar Roupa �
ce, Rádios de Cabeceira e Portátil - Bicicletas Monark e Monaretas - Liquidillb&�S eD

�. .

Pneus e Câmaras: Firestone - Goodyear -, Pirelli e Dunlop, de todas as bitolas m
ce E uma infinidade de artigos para presentes, você leva e paga no prazo qu� lhe coovler, até 30 meses m

m c A'N o I N H A S Santa Catarina Fone, 185 Rua Vidal Ramos, 9,20
.

m
��a����a����a�a��a�����a������n�a����������aa���aB�������a��U���
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Militar clara�ãoServiço
A Classe de \955 está convo

cada para a prestação do Se r

viço Militar no próximo ano.

Os jovens residentes no mu

nic1pio de C.enoinhall deve rão

ap:eseoter-se no Clube da So

ciedade Beneficente Operárie,
no período do dia 9 � 13 dI' setem

bro do corrente ano, para serem

mspecionados e selecionados.

Aqueles que não se apresen
tar-m até e que la data serão

c"n�iderado!i rdratáríü8," comu

tal ficarão suj -ítos às multas

p·,.vit-tes nOE arts, 176 e 178 do

R gulsmentc .da L .. i do Serviço
Mlllt�r.

Osvaldo Conrado larlocb
1.0 T"o D.l ÓIi ! 3 a D iSM

Contraiu matrimônio sába
do passado na Igreja Mat,iz
desta cidade, (J' 1.° Tenente
NERY DOS SANTOS com

IJ srte ANA LUCIA WENDT.

ZIERHUT,
declará pa a os devidos fins

que foram oubados os se

guintes doeu entos: Carteira

Nacional de bilitação de

Trânsito, Certific o de pro

priedade do veícu marca

Alfa Romeu FNM, a

placa DA-�385. o os

mesmos sem efeito por ter

sido encaminhado a 2a. VI .

8 de Setembro,
(Concluslo da�la. página)

alunos atendidos com cursos do
Moblal.

Atualmente a Comissão Muni

cipal mantem em cursos do

Mobral, 10 classes sendo as

mesmas divididas entre a cidade,
bairros e interior.

Para o aproveitamento dos
alunos Alfabetizados pelo Mobral
o Muotcípío em convênio com

I a cocrdenadorta Estadual e S.e·
cretar ía de Educação firmou
c ..Invênioll de Educação Integrada
que tem grande apoio do Comér
cio e (la Indústria Local, para
a formação de Cursos, que dão
ao aluno depois de c' nclui 10 o

dírerto ao certificado da 4.a série
ao 1.° grau., Pelo que estes es

rab- Iecímentos são agraciados
pelo Mobrol 'Central com um

Drploma de Coleb .ração, I"ndo
que esses d ...pel!as poderão ser

ínclutdas pau descontos Das

dlH'lal"áçõ"s de Renda.

Atualmente são mantidos p-Ios
rf·f ·rl,1os cor.vêníos 9 classes de

..cucaçã ,IOf-grada do Município.

E'p·r&·s .. p ara o póximo
('.'nvedo p-voer 8 Comís-â, Mu
nic p,.1 manter os cursos ..m

Dia Internacional. .•
. Após a cerimônia religiosa,
os nubentes recepcionaram
Os convidados no Clube Cal
noinhense com um [antas,

Ao novo casal, o Comando
do 3 o BPM,Oficiais e Prncas
apresentam sinceros cumpri
mentos e votos de perene
felicidades.

andamento, tanto de Alfab!ltiza·
ção de Adultos e Adolescentes

como os de Educação Int-grads.
E�te objetivo, cremos que será

alcançado, haja visto que este

ano a nova comtssâo mais uma

vez restruturada, está com gran
de campo de conhecimentos

educacronais, com um programa
completamente restruturado para
der mais amplitude a Comissão

Muníctpal do Mobr aI-

A Comíssão Municipal do Mo
brel atualmente conta com os

sl'guint .. s membros: Presidente
ara, Flér tde I. B. Bíttenc. urt, Sec,
Executivo Irío-u Goozaga, Dire
tor de ·A�su(,tos Financeiros sr.

Waldt"mar NAder, Propaganda
e DIvulgação Alfredo Frauco,

.

Coordenador GereI sr. Eloi Bens,
Supervísora Municipal Sfa. Ma

ria Gertrudes H. Gonz�ga e sr ta.

'�acild8 Riske como Supervisora
de área global, a drsposíçã-. da

c 0 ..denaoorre estaoual, por' ser
Canou h-s, o munícíj.ío polo do
M"bTsI Da R'gião do Plana lto

nor te de Santa Catarina.

Cenotnhas.. 4 de setembro

de 1973.

Comissão Munic pai d»
Mebral de Canotnhes.

Notícías de
� '. J.t t- .:

'��;��,apanduv'a '

..

Semana da Saúde e r1!sultado

Após uma semana de intenso trabalho cansativo,
encerrou-se dia 01 do corrente a Semana da Saúde
em Papanduva, 08 resultados foram de grande valia

para 'toda a Comunidade, em especial aos do interior

que apesar do tempo ChUV080 não favorecer afim de

que as visitas fossem realizadas n08 mais distantes
locais. Assim estilo de pa-abéna os patrocinadores. Seu
encerramento foi com o grande baile oferecido aos

Uníversttáríos Parsnaenses.

A 8sim talou O Presidente Médici
«Quero referir-me ao nome, sob todos os títulos

ilustre, do General Ernesto Geisel, nome conhecido de
toda a Nação e por toda Nação havido no mais alto
e justo eonceítc, quer como individualidade, quer como
protíssíonal, quer como homem público. Ao declinar
o nome do General Ernesto Geisel perante a Oomtssão
Executiva Nacional da Arena, aqui reunida, peço que
o Diretório Nacional o submeta, em setembro próxi
mo, como candidato .a Presidente da República a

beneplácito da Oonveneão Nacional· do Partido da

Revolução. Absolutamente confiante na capacidade do
candidato para prosseguir, no próximo período gover
namental. com austeridade, imaginação e eliciêIicia, a
obra atê aqui realizada pelos Governos da Revolução,
confio também em que o meu Partido, mantendo-se
a altura de sua responsabilidade hlstéríca, desempe
nhará, no episódio sucessório que se avizinha, com o

discernimento, a unidade e a firmeza de sempre, a

sua transcendente função institucional».
(Carta Mensal da Arena n." 13)

!)ioo Almeida também na «Manchete»
Está circulando o número da «Manchete» apre·

sentando caderno especial sobre Curitiba. Destaque
muito especial a presença do jornalista Dino Almeida,
da .GAZETA DO POVO. escrevendo a cc,luna D.� Umas
e Outras do Paraná. É mats um tento lavrado pelo
conhecido jornalista que ao longo dos sem, anos de
jornaHs:Do conquistou muitas vitórias ali quais soma

mais esta, ao ser o primeiro colunista do Paraná a

. escrever uma coluna periódica para uma revil3tfl
nacional.

ElICreveu:
Ellmeraldino M. Almeida

do sr, Ernaní Woyciekovskl. (proprietário do nosso

posto), Cidadão muito estimado por seus dotes de
humildade e honradez, aerá muito cumprimentado no

dia de seu niver.
.

x x x

Jutamente na mesma data estará�estejando seu

natalício o sr. Deonisio Trevísaní (proprietário do
Panifício Gualba). Homem prestativo dotado de virtu
des raras, na sua data natalícia receberá seus inúme-
ros amigos para felicitá-lo.

'

x x x

Dia 14 do fluente as atençõea estarão voltadas

para Curitiba no km. la' da BR. 468 -IRest!lurant Far

roupilha), onde estará em companhia de seu esposo
sr. Lucindo Sonaglio e familiares festejando seu na

talício. a distinta sra, Erminia 'I'okarskl Sonagtio. Os
cumprimentos pontificarão em aíto estilo· para a

aniversariante.

Municipal
99/73 da Fazenda pelo oeríodo de 120

dia. o contar >1A�lfi1t 22 do cor

reute u.�1. télJ rh c. mo encargo.
a e,.cri"fufação gHal da Tributo.
e
...·Rtlnda. Mn.oicipbil.

de
.

CanoinbasPrefeitura
N.o

Q'er-ra -

Garciudn, Pr· t) uoicipal de

! ;I\UOiHb"'I, g_·tado de ';\r.a;
tariue, uo UI" l.1e�,uliI atI Ibuiço .. ,

RESOLVE
"

Rev(llll-lr ti PurtlJria o o 21/73
,te 16/2/73 H partir·)·(je.tll dat", ,

q'le .1 ... i.gll(1U (I fuócionárin t\ li to
'.·1 > SdJZIl Colft9 l>ar8 tervir'" a

13 a D !"Ilof"éis liq S�rviçn M ílit!lr;
<'10�uê!.cia (I referido'.eni
d,'r OIuIsrá 14 di.po.ição ,jo S",tor

l'llj T lhllt�ção dI) Departamento

,

Gliutl,iQ�1 de ago.tQ de 1973.

(ai} Alfredo dlr1Hiv.e1 a Oarriado
Prefeito :V]uuiCip!i�

Eeta p, ,tarja foi rpgiatr8dll fl

publíc61a no Deparbmento Ad

mini.tratjvfl, Da data lupra.

(a.) José Boulfácio 'urtado
Diret"r A lmlUi,trllotívn

x x x

'Dia 18 do corrente c()lherá mais uma rosa no

jardim de sua existência a srta. nilaci Granemann
Costa, filha adotiva do casal João (Juvelina) Almeida.
A natalícia'nte receberá suas amiguiuhas na cidade de

Mafra, onde está terminando seus estudos com raro

brilhantismo. v

x x x )

Também nesta mesma data regi�tramos com

prazer a passagem de uivei' do sr. Alinor Eufrasio;
Diretor-Gerente da poderosa firma (Lluifício Leslie).
Moço hinda, ..mais já COQl um lastro de bons servicos
prestados a comunidade papanduveuse, por certo como

recompense, 'ri:l,ceberá os mais reconhecidos cumpri·
mentos e as mais justas manifestações de apreco e

gratidão de amigos e conhecidos inclusive da Empresa
que administra com invulgar capacidade.

x x x

Por um lapso involuntário deixamos de noticiar
o aniversário natalício .do jovem Elcio Matoso, ocor
rido no dia 11200 'corrente, aqui o fazemos slmejando
toda sorte rle felicidade;; no porvir, com um abraço
d� Padrinho na pessoa deste colunista.

PATRIA: A morte que se conquista pela Pátria não é
uma dessas mortes lúgubres. choradas, misteriosas.
comuns, não; morrer assim, ao fumegar das batalhas,
é desembarcar-se de um dos enigmes do nosso des

tino, é reSOlver os problemas da grandezados homens,
morrer assim é ·engrandecer·se. (Tobias Barreto)

.,
(� f li Z,(� i fi eFumo & l\1enores

FICA SUJEITO A PENA. de prisão simples, de
dois meses a um ano, ou multa de 50 centavos a

cinco cruzeiros. aquele que vender fumo, em qua:quer
tipo de acondicionamento ou embalagem, a menor de
16 anos. Projeto, nesse sentido, acrescentando plil'á�
g.rt' fo ao artigo 63 da Lei das Contravenções Penai,;,
de autoria do deputado Walter Silva do MDB do Es
tado do Rio, foi aprovado pela Comissão de Consti
tuição e JustiÇá. da Câmara dos Deputa�o!l, com
emenda. apre�entada pelo relator, deputado Hildebran
do Guimarães, da Arena. do Ceará. (Gazeta do Povo)

Gincana / utomobilística
A Gincana Automobilística realizada dia 02 do

corrente como parte Integrante dos festejos da Semana
da rátrla, foi uma das bem organizaô8s competições
de tal natureza, a cargo da Presidência da Sociedade
lIípica R.K Papsnduvense. O programa e regulamento
foram cumpridos a risca, rbzão pel&. qual foi assistida
por um número grande de expectadores, ".!! carros se

inscrevel'am, po.rém. alguns Dão_ compareceram na

tora da partida \) I'esultaoo foi assito elassificado
pela Comissão Julgadora: .0 lugar: Aldim Krambck
e Sra.; 2.0 lugar: Alceu Ma8saneiro e Beatriz 'l'. Ma·
lakovskJ; 3.0 lugar: sr. Antonio Thiessen e Sra. (ele
presidente da Hípica). As provas que se submeteram
08 participant'3s foram rígidas; apanhar uma maçã
Duma bac!1i de água gelada, com as mãos amdrradas
para traz, encontrar uma bsla em um recepiente
oculta em farinha de trigo. Já no. segundo posto, to
�ar uma garrafa de coca-cola lIiclusive outras gulo
DlGes. Realm�nte foi uma tarde divertida e alegre que
aconteceu em Papanduva, antecipando os festejos da
Semam!. da Pátria que se culminarão com o dia 07 _

com grande desfile escolar e participação dos Sindi
catos de Classe. A' tarde desfile tio Ii.o Regimento de
Carros de Combate. sediado em Rio Negro, Pr. que
também vem prestigiar aR solenidades de 7 de setem
bro. No próximo número daremos ampla cobertura
dos festejos em homenagem a Pátria.

Passarela da Sociedade
Dia 11 do corrente estará festejando idade nova

8 sra. Nivia Almeida' Jazar, virtuosa esposa do Dr.
Rubens Alberto Jazar. Senhora dotada de um coração
de ternura e bondade, sensível ao sofrimento alheio.
receberá na festiva data de seu� aniversário, as mais

jus�as e reconhecidas demonstrações 'de gratidão e

carmho por todos aqueles que lhe são agradecidos.
-' -

era

(O�ANÇAD.OR
QE SU';ESSO;;)

HOJE. à·, 20,15 b . ceno. 14 ,)001 - P"ogl"$'ma duplo
1." filme: m formidável Far-west mexicano repleto de ação e

. a en,turas, colorido:

VI E(�DO PARA VINGAR

'DOS GLADIAboRES colorido

2.° filme:

• em 4 .e••õe•. cob 4 fil�e. diferente.
t

à. 13.45 borll8 - em m4ttinê - cen.ura livre

O Descf�o dos Gladiadores
à. 16 hora. - Fo\{uidável/ye,peral - cen.ura livre

. ViVend\ Pdl� Vingar '

_

.

à. 19 hora. - ceolura 1,\ 8'00. - Se••ão ação
A Condor Filme apresenta um l.\hper Bang-Bang italiano fUmado

em Cinemascop6l\ - Technicolor:

. SABATA ViVCf! \Ç>U MORTO
Atenção: eate filme regri.a :àVeira - ã. 2(),15 bora.

à. 21,15 bora. - cenlura 18 aup. - '.

Um elpetacular filme nacional - AçãO, Violência e Romance

GRINGOum�mi'dOe�e�;;;�a�ATADOR
Atenção: eate fi!m�lrepri'Q 3a. feira • �. 20.15 bora.

UtA 12. 4a. feira';. '20,15' horai _- ceb.ur. 14 a�o.·
"Se..ão Bae Moça." - Programa duplo

1.. filme: Godzl ta contra a ilha Sagrada Colorido

2.° filme: Um espet cular filme de alta espionagem - Technlcolor

Guerra Secreta

DOMINGU, dia

Oesta�ue Social
CODsorciaram·se sábado último, dia 01, os jovens

Tenente NERY DOS SANTOS com a jo�em ANA LU
Ci'\ WENDT, ele filho do casal Antonio dos Santos e

sra_ (i'elicia Rosa de Lima dos Santos, e ela filha do
casal João Wendt e sra. Leda Stulzer Wendt,
sendo padrinhos, por parte do noivo: Plinio
dos Santos. senhorita Marlene Nogatz, Dr. João
Vargas e sra., Cap. Osvair Almeida e sra., CeI. Milton
de Melo e sra., ,srta.. Hildegardt Thiem, Dr. Çarlos
Sachweh, srta. Anne Marie Leber e Aziz Seleme e

sra ;,por parte da. noiva: Dr. Adelmo Budant e sra.,
Dr. Alvaro L.:lpes e sra.. Dr. Zulmar Ferreira, srta.
Ana Sylvia Mayer, Tenente Cezar José Rosa, Sérgio
Trevisani e sra., Ney Pacheco de Miranda 'Lima e sra.,
Waldir Amaral e srll. e Hubens Stulzer e sra.. Após
o enlace, os convidados foram recepcionados no Clube
Canoinhense com um laudo jantar e .0 jovem par
v:lajou em lua de mel. Nossos melhores cumprimentos,
comvotosde felicidadesao jovem casal e seus familiares. -

x x
" e 'II. feira. ai 20.15 h .. cen. 14 anal

Guerra Secreta
DiA 13 e 14.

_ Também contraiu núpcias no mesmo dia, o

jovem HAMILTON PAZOA., Vice-Prefeito do vizinhO

Município de Três Barras, com 8 srta. NOELY NEV ES.
Nossos cumprimentos.

x 'x '"

Também na mesma data estará em> festas o lar ,-------------------------,
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Agr

Can�.
as

-

Assem lál Geral
Extra rdinãria

Edital de onvocação
I

o Doutor Josê Geraldo Batida, Juiz de Direito da Comeres de De acordo co 08 Estatutos

C8noiohal, Estad
.

de Saota Catarina, na forma da Lei', etc. Socíets, ficam convocados 08

senhores associe. 08 da Coope-
FAZ SABE'R�ol que o pre.ente' edital virem 0!l dele cOD�e. retive Agropecuá ia df! Canoí

cimeoto tiverem que, � dia 10 da' setembro p. vindouro. as nhas Ltes., em pi' nojgczo de

15 horas, Da .ede de.,�e Juízo, Da ,aia do Júri, DO Forum, Delta seus direitos so ctaí' , p'lHa a As

cidade de Canoinhae, o Por�eiro do. auditô-ioe, levará em praça OI sembléíe Gerei E t,&ordinária,
ben. penhorado. na exeouçãõ,de' ..•entençe movida por Oscar Gor· a' ser realiza.da ef sua sede

seUz, cootra Albano Mura'r�, que le prooeesa neste Juízo, COOI' social; sit� 0& Rual\Paulo Bitz
tentes dea I� Uma serra-fita; �) ums talha; ,3) uma balançe de mann n.� 20(villteJ; ,:\f'sta cidade

varão; 4} uma .erra. de me.a; 5). doia laçoa;
.

6) uma máquioa de de Canornhas, E"tad� de Santa
moer caroe; 7) três faca.; 8) um é.merílio; 9) um rebelo; 10) uma Catarina, às 7,3? hopt� do di",

eochedeira; 11) um motor elêtrico: I�) três falhai de .erra; 13) uma 12 de setembro fie 1973, em !.a
bomba de água; 14) oma balança 'ele gancho; 15) uma prensa de convocação, coril o �inlmo de

banha; 16) uma máquina de moer pimenta; avaliadol em Cr$ 1.300,00 2/3 de: 81!US 8ss;bciado8'1 às 8,30
(hum mil e trezentol cruseiroe], preço por; quanto .erão Ievadoe à horas em 2.a cwnvl,ceção, com

,

praça, para lerem arrematado. por quem rDl,tior oferta fizer acima da o minimo da! metad� e mais ... • 1Ii

avaliaçlo, sendo a veoda feita a dinheiro à \ilta ou mediante fiador um de seus �sociados, às 9,30
idôneo por trêl. dia •. Em .virtude do que, exp"e�� este e outro. iguaia hires em 3.8 .� última çonvoca.
que serae publioadoe e aflxadol na forma da le,? QUE CUMPR.A. ção com 8 ptes,"nça de: DO a i
Dado e' paliado nelta cidade de ('anoinhal, E.t�� 'ele Ssotà Cdtari·' nimo 10 (dJz) 88FOCI810", no

na, aOI vinte e sete (27) dia. do mê. de junho de��I, novecentos e qual havendb número Ipg81, lerá

le.tenta e �,ê, (1973). Eu, Zaiden E. Seleme, Elcriv�,\ o subecrevi.
.

mscunde a!st-gulnte
"

.:

. José Geraldo Batista - Juiz de Direito
.

1 O R O RiM D O Oi' A:
1) A8sUn;o referente à' cons

truçãç: do .nevo Arm8fém;
2) As&upto que th te d� fi ação

dos ,bovos preços mia mos

par� 86fc8 73/74; �

3) As�uotos g.?raÍ'; de gr,\:nde
in�helf8e d08 ,associado.

OBS: I Para t'f"ito de' célc�lo
.

. j d@ •.

qUOrum"paraiDS1i\lsção: da Assembtéta, @lIta C

oper�tlvll t ...m 428 assocteríos,
.

C8n�irh;n. :Ú' ,ie IIg ..sto de 1973.

! Waldemiro Noernberg
f P, etoident�

Juízo de Direito da Comarca de Canoinhas-SC

Edital de Praça com o
jr: .

pra. o de vinte (20) dias

� tocõpiàs?
Em apena_s,' 10 ssg "'0 s você tira

:OT.O.CÓ�IA S, .
de qualqu8. d�ento,

lorna,s .ou livros, no C A R T O R I .0
. �9

:,RÉ'áls'TRO CIVIL de NEREIOA C.

CORTE, no edifício do FORUM �8sta cldade.:5

eeuêrie de
Ltda. M' ·

oveis
Praça L

CANOINHAS

MUller. n.O 494

SeDia Catarina

CIMO", noRevende OI afamados '

melhor preço da região.
desconto, . ou se preterir, po

em II .meseé,

Antes de comprar, verifique 08 nosso preços,

e veja as vantagens. E mais barato co

OI "MOVEIS CIMO", aqui em

Lãs
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Municipal de Can��nhas
denação do Se��ério Executivo, cO�8tituirem o

Grupo Execut(:� da Sub-Comissão, encerregsde de

organizar e executar a8 comemoreções do Centenário
de ALB'fsTO SANTOS DUMONT, no município de

Canoinhas: Prof. Eloi Bona - da Secretarfa da' Edu

�
cação e Cultura, Prof.- Jucy B. Seleme - da Se
cretaria da Educação e Cultura, Major Edson Corrêa
- da Seéretaria de Segurança Pública, e Ir íneu

Gonzaga - Funcionário Municipal.

,

refeitura
N.443/73
de u�a Area de Terras.

O cldadâo Alfredo e Oliveira Garcíndo, Prefeito
Munícípel de Canotnhas, stado de Santa Catarina,
no U80 de !lUBS atribuições. ECRETA:

Art. 1.0 - de conformiáa e com o despacho
do sr. Diretor do Departamento d Viação e Obras,
t'xarado no requerimento protocclad' sob 0.° 1014
de 23!07i73 e nas plantas; fica aprovado subdivisão
de ume área de terras procedido pelo. 8 Nicolau
Burgardt, de um terreno urbano, sttuado RUIl
Paula Peretra e Marechal Floriano, registro n. 2,
carta n.o 158, lote _n.o 47 com área de 1.447,SO m •

sendo o lote n, °1 com 450 m2. lote n.? 2 com 547,80
m2 e o lote n.? 3 com 45() m2.'

,

Art. 2.° - Elite decreto entrará em vigor na

data de sua publicação, revogadas as dísposlções em

contrário.
'

Cenoínhas, 26 de julho de 1973.

(ess) Alfr�do de Oliveira (Iarcindo
Prddto MunicipJll

Este decreto foi registrado e publtcado no De

partamento Administrativo na data supra.

(ass) José Bonifácio furtado
Diretor Administrativo

Portaria ·N. 86/73
o cidadão Alfredo de Oliveira Garcindo, Ptef@itg/

Municipal de Cauoínhas, Estado de S!lnta Catarina,
no uso de 8U88 atribuições, RESOLVE:

'

./Conceder Exoneração I

De acordo com o artigo 101, ítem 1.0 da Lei
413 de 24/03/58.

Ao funcionário, HERMES GUTTERVILL. ocu
pante do cargo de, Desenhista, de co'nformidade com

8 solicitação constante, do requeri1]Íento protocolado
sob n.? 26 de 08/01/73, & partir de janeiro do cor-

rente ano. !

Canoinhas, 19 de julho/de 1973.

(ass)
.

Alfredo d�/6livéira Oàrci;do
.

,Preff1to Municipal
.

;-
Esta' Portaria fdi registrada e publicada no De-

partamento Admiq�tr,tivo, na .date supra.
'

/,

(a!!s) lJosé Bonifácio Furtado
,/Dh::t't Ir Administrativo
I
I

L' ,'Portaria N. 87/73
s tue a Secretaria Executiva da Sub-

)LCOn:lz1S.
são

enç,arrega.da, d.
e

erga,
nizar e executar.'Comemorações do Centenario .de ALBERTO

NTOS �UMONT, no município de Canoinhss
á�outras providências.
O Prefeito Municipal de Canoínhas, Estado de

Santa Çatartne, no uso de suas atribuições ,lf:'gsis e
,

�

R E G'I 51 R O
Maria Uba de'Andrade. Escrevente
Juramentada do Cart6rio do He

, gistro Civil do Municipio de Três
Barras, ,Comarca de Cencíohes,
Estado de Santa Catarina
Faz lIaber que pretendem callar;

João JureIo e Flora Romano. Ele.
natural do Est. do Par"óáJ nas- I

cido em Antonio Olinto. no dia
/,

06 de abril dI' 19 2; lavrador,
solteiro; domiciliad e residente
t'm Antonio Olint , filho de jollé
Jurelo e de don Ana Jurelo. do
miciliados e nn,i ente!i em Aotonio
Olinto. Paran. Ela, natural do
Elltado do araná, nascida em

Antonio O lOto, no dia 05 de
março d 1946; doméstica. soltei·
re, do

.

ciliada e re!'idente neste

muniç pio; filha de Aoastácia Ro·
máno, domiciliada e residente
[leste município.
Três Barras, 17 de agosto de 1973.

tendo em vista a! drapoéicões contidas nos artigos
3.° e 4.° do Decreto n.? 438/73 de 1 9 de julho de 1973.

RESOLVE:

I - Instituir' a Secretaria Executíva da Sub
Comissão encarregada de organizar as Comemorações
do Centenário de ,ALBERTO SANTOS DUMONT.
no município de Canotnhas.

,
.

II -- Designar o sr. Waldemsr Nader, pau Se
cretário Executivo, sem prejuízo das funções quê já
exerce.

III - Autorizar o Secretário Executívo a rea-·

ltzar entendímentos diretos com os Departamentos e

demais órgãos envolvldos. '

Cenoíubas, 19 de' julho de 1973.

(allSD Alfredo de Oliueira Garcindo
Prefeito -Municipal

/

. rtaria foi, régis'trada 'e publicada no De-
A inil!trátivo' na data supra.

(ass);
,

Bonifácio Furtado
Direto Administrativo ,

-d'

Portaria N ..

. O cidadão Alfredo de Oliveira Gs . indo, Prefeito
MunicIpal de Canotnhas, Estado de San Catarina,'

> no UIjO de suas atrtbuíções. . BESOLVE:

Constituir Comissão de Finanças
Fica constituida a Comissão de Finanças par

o fim especifico em atender as despesas com. a8 fes
tividades do «Jubileu de Ouro. de Canoinhas; tnte
grl:tda pelos ses. Adalberto Sagas, Abilio O. Canto e

Rimon Selerne; após 8 conclusão dos trabalhos deverá
ser apresentsno relatório de aplicação dos recursos
destinados as supra citadas festividades.

Caooinhas, 19 de julho .de 1973.

(a88) Alfredo de Olivejra.Garcindo
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi rE'gistrada e publicada no De

psrtamento Admíntstrativo na' data supra.

(ess] José Bonifácio furtado
Diretor Administrativo

Portaria
f

N. 89-73
Designar membros do Grupo Executivo da

Sub-Comissão encarregads de organizar e executar
as comemorações do Centenário de ALBER TO
SANTOS DUMONT, no município de Canoinhas,

O Prefeito Municipal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, no U60 de suas atribuições e de
conformidade do Decreto n.? 438/73 da data supra,

RESOLVE:

Designar os funetonártos sbaíxo, pertencentes
8S organízscões ao lado declaradas, para sob a Coor-

Canoiilhas, 19 de julho de 1973.

(ass) Alfredo de'Oliveira Garcindo
, Prefeito Municipal

Esta Portaria foi r�gistr9da e publicada no De

partamento Administrativo na data supra.

(ass) José Bonifácio Furtado
Diretor Administrativo

/

Portaria N. 90-73
O cidadão Alfredo de Oliveira Garcindo, Prefeito

MUDicipal de Csnoínhas, Estado de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições, RESOLVE:

Desigoar Elizf;u Kudzinski, para exercer as

funções de Intendente da Sub- Prefeitura -de Felipe
Schmídt, com os vencimentos m�n8ais correspondente
ao Padrão C.C.l. a contar de 19-6-73.

.

Canoinhas, 26 de julho de 1973.

(sse) Alfredo de Oliveira 'Garcindo
. Prefeito Municipal ,

�ta Portaria foi registrada e publicada no De

partame'�Administrati.vo, na date supra.
,

l&$..s) José Bonitêcio Furtado-
""Qiretor Administrativo

.'

... "'. F

por��91-73
O cidadão Alfredo de Oliveira Gareindo, Prefeito

Municipal de Canoinhas, Estado"� Santa Catarina,
DO uso de suss atrtbutçõee, RESOIl E:

Conceder Licença
De .acordo com o artigo 131 da Lei 41 de 24-

03-58 a Maria de Deus LUz Pereira, Professor M�
mcípal lotada na Es�ola de Ponte do Tamanduá por
s .. s�enta (60) dias, a partir de 31-07-73, para trata
meato de saúde conforme laudo médico.

Canoinhas, 31 de Julho de 1973.

(ass) Alfredo de Oliveira'Garcindo
Prefeito Muni<::ipal

Esta Portaria foi registrada e publicada no De
� partamento Adminietrativo, na data supra.

Cáss) JOSé Bonitscio Furtado
Diretor Admínístratívo

C IV Il
Barras. Ela. natural deste Estado,
nascida em' Três Barra!!. no dia
22 de agosto de 1955; doméstica;
solteira, domicilieda e residente
em- Três Barras; filha de Bceven
tura Leoncio e de dona Idasioa
dó Prado Leoncio, do�iciliados e

residentes em' Três Barras.

nascido em Três Batras, no dia
19 de julho de 1929; -funciouârio
público, solteiro, domi9itiado e re

sidente em Três Bnfas; filho de
Jo,
ão ,Baptista Pacb€co, falecido e

de dona Zilda Pao6eco. domiciliada
e residente' emArê� Barras. Ela,
natural deste stado, nascida em

muno de }or Vieira. no dia 28
de junho e 1947; doméstica, sol-
teira, omiciliada e residente em

Trê arr9S; filha de Adão Mali·
no ski, fa!ecioo e, de dona Rosa
Malioow8ki, domiciliade _ e resi
dente em T,·ês Barras.

Trêp Barras, l.de aetembro de 1973.

Três Barras, 1 de setembro de 1973.
,

'

losé Marquete e Balbina Karpovicz.
Ele, natural do Estado

d�Pr.
aná,

nascido em Antonio Oli 1:0, no

c;lia l6 de julho de 1944 operário,
solteiro. domiciliado -7 relliclente
neste município; filh(de Antonio
Marquete e

d�)
d 6a ·Estanislava

Dn�v�ecki Mar de. tiomicil!ados
e residentes e Antonio Olinto,
Paraná; Ela, natural do Estado
do Paraná nascida em Antonio

OlintoJ 00 ília 17 de julho de 1944;'
domésti • solteira, domiciliada e

reside e neste município; filha de
Ata zià Karoovicz e de dona

aetácia' Skrepetz Karpovicz, do·

Joio Maria Kelcheski e J.uliana
Leoncio. Ele, natural deste Estado.
naSCido em Bela �i9ta do Sui.
Mafra, no dia 15/ de novembro
de 1946; operário solteiro, domi
ciliado e relliden e em Trê. Berras;
filho de Ped o Kelcheski e de
dona Isabel atista Kelcheski, do
miciliados e reelidentes em Três

Leocadio Pacheco e Marta Mali
Dowski., Ele, natural deste Estado,

miciliadcs e residentes em Anto
nio Ol.into. Paraná.

Apresentaram os dooumentos
exigidos pelo C6digo Civil.art. 180.
Se alguém tiver conhecimento de
existir algum' impedimento le381J
acuse, o para fins de direito.

'

TI ês Barras. 3 de setembro de 1973.

Maria Ubd de Andrade

Escrevente Jurameotada

'Vende-se

_' ,E D I T, A IS

Taxa

Câmbio

de

nas

Importações

Vende-se uma bem montada

OLARIA com H alqueires de

terreno. IDformações com Ivan

ou Moacir, de Paula e Silva.

A Delegacia da Receita
Federal de Joinville divulga
que as taxas para efeito de
cálculo do Imposto de Im
portação, a vigorarem no

período de 1.0 a 30 de se

tembro de 1973, foram fixa
das através do Ato Decla
ratório n.o 84/73, de 16 de
agosto fluente, da Coorde
nação do Sistema de Tribu
tação da Secretaria da Re
ceita Federal.
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Notas Esparsas
"Terminados 08 festp.j'ls do

jubileu, aqui estamos de novo

para quotíniano do jornal.
x x .x

O nosso amigo Firmino Pa':
checo Sobrinho, grande proprte
tárro na 'localidade de Divise,'
Pr., retifica o nome do Pacheco
que tombou na luta com ja
gunços, trate ndc-se de Leocadio
Pacheco li! não Firmino Pacheco.

x x X

Ho [e e �lta sociedade ca ..

nomhense Sé reunirá para o tra-'
aiclODIJI

'

baile, das, debutantes,
que rieverá transcorrer bastante
conc-orrido p aurmado.

X \X 'x

,

O! p.ngf'oneiro' Dr: Tancredo
Benchi, e x- Prl',rl' i to do viztnho

I ; município Ot- Udiõn ,da Vitória
esta i'ot"grando 'o segundo esca

lão de novo Governo do Paraná ..

X X X'"

'O sr. Jair Côrte é, o maj�
novo vovô, coruja da erd ...de,
cem o "aasctme'nto de sua; pri
meira neta, ocorrido DO Rio de

Janeirq.
" X, :lL" 'x

O advogado .n-. A�toilio
Weinfurter, a, serviço profrssto
Dal; e!l,teve em Regístro, S. Paulo.

'x x X

foi focalize do 'pelo Canal 3 de

Blumensu, patrocínio da Pr s

f_eitura e empresas locai".
,x x X

"Dois csnotnhenses integram 0-

colégio eleitoral que Viii el ..ger
o futuro presidente, Gal. Geisel,
Deputados Aroldo Cervs lho, dI> '

Câmara Federal e 'I'he rézíoNetto,
da Assembléia Legtslanve.

X x x

O MM. Juiz Dr. Geraldo,
sgorM Presidente 08 Cas'a de
Criança, em grande movimen
tação para o funcionamento de
nossa guarda-mirim, afim de
colocar um termo nos menores

abandonados que perambulem
pala cidade,

X X x

Todos os esportistas 8COmpE.
nham com omais vivo tnteresse
8 par tícípeção do re presente nte

.

ce ter ínense no Nacional, o Fi
gueirense.

x x li:

Pelo campeonato -da LEC" em

jngo de ações iguais, o Rlgel'l8
.psssou pelo Pe lme íres " pelo
marcador de 2 a O;

E Ilmanhã, em prosseguimento,
teremos, no MUnicipal, Sossego
e Palmeiras e em Três Barras,
Riges8 e São Bernardo.
Vamos todos prestigiar o es

porte csnotnheuse.
�. Os festejos' do nOeso jubileu

�:,.-.
�- ," �

--------------------------------------�----

: ' A g r ii d. e c i m e ,8 t o
A 'Oi'retoria do- LAR DE JESUS vem de publico externar

seus' agradecimentos pelo· apolo concecIido fazendo suas

ref[dções na :�e:le. do Clube de Bolão 'Fantasma por ocasião
80S festejos do 'Jubileu da Cid�de.

I ,

Mais uma vez ó hovo canoinhense demonstrou que é soli·
dário na luta pela assistência à criança abrigada' no Lar de Jesus.

Agradece espedalmente à Diretoria do Clube dE! Bolão
na pessoa de seu Presidente Dr. Sylvio A. Mayer que gentil
mente concedeu o uso da b,ªlís.sima sede.

A todos o nO.5SO imorredouro agradecimento.
A Dirdoria

,
.

A 9 r ii d e c im e n t o
.

. �,

t,.,
V�úva Maria;de Lourdes Sidorak·e filhos

ag ..adecem a :todos que colaboraram por

oc�sião, do f,àlecimento do esposo e pai
'�

,

oc�rrid9 dia 31 de agosto de' 1973".

SIDOI�AK

Melhores

Hoje estamos nos lembrando de dois, dos muitos
heróis que Canoinhas produziu,

O primeiro. Pouco tempo antes de minha chegada
em Canoinhas (1920), houve um incêndio que reduziu �
cinzas, a casa de residência do senhor Guilherme Wiese.

Conforme me fora contado por várias pessoas e ser.

público e notório na vila, durante o incêndio, um -rapsz
conhecido boêmio, apreciador de uma pinga 'e do luar, cujo
nome não sei bem se era Líbínc ou Zebino, encontrando-

I .,' ,

se entre os bombeiros improvisados, davam combate ao

incêndio que aos poucos devorava a residência de Wiese.

Lebino ouviu em um canto da casa o choro de urna
_çriança. Tão louco ficou que, sem' qualquer instrumento
ou ferramenta, com mãos limpas, arrancou uma tabus da

parede por onde retirou a criança com vida (não estou
certo se eram duas ou uma menina) que estava sendo
sufocada pela fumaça e em véspera de' morrer asfixiada.

Conheci uma dessas moças que na testa e nas
�

faces trazia cicatrizes proveníent-s de ferimentos recebidos
-ao ser puxada violentamente pelo buraco feita na parede .

O· segundo. Deste' sou testemunho ocular.
.

Ocorreu entre 04 e 05 horas da madrugada de 15
Aos aniversariantes nossos desinceros uotos de .teticiaades. ,u agosto, de 1924 Estávamos no velório do cadaver de

minha avó materna, falecida na tarde anterior, quando;
pelas 04 horas, saí até à frente da casa e avistei um cla
rão na casa de Paulo Wiese. Compreendi imediatamente

f.tegiSl'ro
.

Civil tratar-se de príncípío de incêndio. Gritei pelos amigos que
,

estavam' no guardamento ... e saímos correndo em' direção
ao fogo.

.'

Na época desenrolava-se no sul, a revolução do'
Isidoro, proibindo qualquer barulho noturno. Aproveitando+.
me desse fato comecei a' atirar e a gritâ-r por incêndio,
fogo, acudam. Os gritos acordaram vários vizinhos, tanto

que qwmdo 110S aproximamos j(l lá estava o velho Rober�
tão com uma, quantidHde de bal.des que trouxera de sua

casa comercial, no que também era, imitado' pelo velho
Pedro Alcantera, vizinho da casa que. se incendiava, Vizi
nhos e hospedes do Hotel 'Ritzmant improvisados 'bombeiros
de pijamas, já combatiam o fogo.

..

Existia em Canoinhas um alemãozinha danado para
'

faz�r arruaças e desrnanchlir os bailinhos do Ya,kus�, por
isso conheciamos Coma ll:m verdadeiro faroÍeiro, pois não

pegava briga�
.

,

,

Esse alemãozinha faroleiro, cujo Dom,é: era Lui7
Wolcan (tio do pracinha e h�rói de Monte Castelo), en

contrava-se na cumieira da 6as-a, desligando a cozinha onde
lavrava o incêndio do corpo da casa. As labaredas lam
biam-lhe as pernas, mas ele não dava bola, com um

rnachado na mão, só descansou quando conseguiu de!>ligar
à cozinha e afasta'r o perigo do alastraméHto do incêndio.

O «fMoleiro», como' tal procedimento mostrou que
era mesmo «machão» em todo sentido, pois .estou 'certo

que pouquíssimos se �rriscariam naquela empreitada
her"óica.

# ,

,D

, Aqui voltamos 'ao princípio desta croniq�ueta:' Será
que a 'moça que foi salva de morte, poderia dizer-me se

seu salva,dor chamava-se- Libino ou ,Zebino·?
Será qU,e nos dias de finados, alguma vez foi queiMajor V' iro, 30 de ago�]to d::l973.

mada uma vela pela alma ,desses dois? Será que taIs fatos

Eunice Machado da Costa
.

ainda moram na lembrança. dos filhos de Paulo Wiest?
, '

'

por D. P. ARAUJO

H róis anônimos
Crônica

Todos' os atos ou fatos maus e de procedimento
incorreto, que por qualquer forma moleste pessoas ou fira
interesses, nunca cairão no olvido, pois.sempre tem .alguérn
que os lembre e se' queixe do prejuízo ou ferimento recebido.

,
,

'

Ao contrário, os atos bons, são logo esquecidos até
mesmo por aqueles que receberam o benefício.

'

ANIVERSARIAM·SE

Hoie: o sr. Carlo� Benkendort.
'c

Amanhã: a srta. Maria do
R_oSa'110 de Fdtim-, Seleme;
os jovens: Sé-gto Tukur ski e

Edmar Michel.
.

Dia 10: () sr, Milton Mendes;
a srte. /(atiu Regina Cotloael;
() menino R/gi1ilS filho do sr.

Nivaldo Roeder; a garotinha
Vulcy Apareciaa filha do sr.
Ademar de Üliuei» a Godoy,

Dia� 11: 'i sre. dona Má, cia
esposa ao sr.. luan' de Paula
e Sitoa; a srts. CUí 111811 .:,yl
Vlu Ferraresi.

Dia 12: o sr, Artur Milbratz;
a sr ta. Sonia Regina /(m ..p'p;
o menino Cirinet, Assis .tuho
do S1. Dionisio Karnos

preços e

L O J,ll%

Dia 13: a sra. dona Maria
das - (Iraç«s esposo do·�',
S unão Moron Becil; os srs.:
Zackei e Zanei '>eleme(gêmeos);
(J srta. Sueiy Terezinhu Arttn,
'(l garotinha Mal cia Mariú
tuna do sr. Osmar Wenât.

Dia 14: os sras, donas:
Maria· Hermínia esposa tio
sr. Lucinda Sfmagilo e"Rose/iJ!ó
,Maria esposa do sr. Reinaldo
Crestuni; os sr s : Lindoito
Cordeiro e Argemir o Rosa;
ojouem Rubens Lino Tokars
kt; iJ- menina Márcia Regiane
fiLha do sr, Maria Mursch.

Edital
'S"ba8tião Grein Costa, Esc. ivào
de P ..z e Of!l:�i81 de Regi:-tro Ci�
vd do Município de Major Vieira, .

Coma ca (le, Cauoia a., EHliclo
tle Sauta Cah,rinlt

José de Deus Buen e Laides Apa
recida Pereira de ooza. Ele,· ua
turai deste E.h o, UIiS,cldo em

RIO Novo, o/mun cípi'o, DO dié 25
de dezembro d í9'lí'; lavraóor;
�oltelro. domieii ado e re�ide!ltlt

de O�us Buen e de dou .. Lülldi
de Sá Hiba,8 ri Deu� iju""oo, ta,. .

,lccirJos. EIII, 11 tUfsi deste Estado"
uascida em

RfllO
da.!' Anttl, (nu. n.

<

elCl Monte C stl.'llo, DO dia 01 de'
d,,'zembro dI, ..

1 ':152; d(]mé�tlc8,
ElOltteJr6.

dOtlClllll
da e' I'edoeote

lJe!;te municí 10; filha 'de HUOOr!litil'
Pereira lie 'OUZ8, domicitiadB ti

residente' u sttl Ulunicípio.

fàcilidades

MERHY
----------------------------------�----------....----------------....-------------.....----------,--------------..----

E�c evente Juramentada

Aoce�eD aram ,08 documentos

�xjgidos p o Ló);go Clvil.ürt. 180.

,Se algué tivel' c.'llhecimeuto de
"

exi"tir ai ID impedimento. legal,
acuse" o, �r8 fio� de direito.
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