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Chega-nos a desegradável notícís de que o jornalista
Adolfo Zigelli foi acometido de enfart"" do qual, fehzmente,
le recupera bem. Isso nos entristece não apenas porque lhe
temos admiração, mas porque' ele soube dar novas dimensões
io jornalismo catarinense. Nossos votos de que esteja o mais

répido possível à frente do seu «Vanguardu, da Diário da

Machã, e em sues outras attvídadea.

EVALDO PAULI
Enéa. Athanázio

Evaldo Pauli é um escritor da nova geração cuja obra
se esprai� pela Filo�ofia, pela Hístóris, pela Ficção e, agora,
pela Critl,ca. �studloso e com grande gosto pela pesquisa,
seu. snearos sao soltdamente ,fundamentados e'enriquecem
o acervo cultural de nosso Estado.
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Já publicou ele as seguíntes obras: tQue é pensar?»
(Filosofia, 1964), «Pri:n".iras luzes do pensamento» (Filosofia,
1965), «Estética Geral» (1963), <Tratado do Belo» (1963) ,

«Madrugada de Marinu (novela, 1964), «Filhas de TUbarão;
(novele, 1965), cBlumenita» (1966), «A fundação de Floria
nópolis» (1673 - História - 1973), «O sentido catarinense e

brasileiro de Fritz Mülleu (História da Filosofia, 1973).

O simples relacionar desses títulos torna claro seu

pendor para o. assuntos relacionados à História e à Fllosofla.
dirigidos algumas vezes no sentido da interpretação de fenô
menos de Santa Catarina. Apenas por esse aspecto, se outros
méritos 'não tivesse - e os tem, e muitos - já mereceria
o ensaista O nosso apreço.
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Agora, porém, Evaldo Paull acaba de lançar um livro

que eonsntui realmente «um passo importante na sua car

reira de ensaísts>, como afirma Henrique L. Alves,

Com quase duzentas pãgtnes, «caracterizado por uma

sequência rigorosa de ioformeu, «Cruz e Scuzs, poeta e

pensadou, é um lançamento da Editora do Escritor (S. Paulo).

,
O livro está dividido em duas partes, a primeira dela

versando «Aspecto!! da vida do poeta» e a s-gunda a «Poesia
e pensamento» do geníal ccatarmense que Stlvio Romero não
titubeou em considerar «8 muitos respeitos o maior p'leta
que o Brasil tem produzido •.

A obra de Evaldo Pauli é séria, feih com cartnh
lastreada em muita pesquisa e tendo a intenção sincera de

, trazer alguma contribuição real à compreensão do scfrtdo

poeta negro que foi o maior expoente dai letras catarieen
ses e um dos maiores do pais.

Premiado pela UFSC e pela Universidade Regional de
Blumenau, o novo livro de Pauli é um lançamento altamen
te positivo e merece ser lido e meditado por quantos se

entregam a «essas coisas de letras •...
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até
Impostos
dezembro,
chance

Anistia de
31 'de
última

Tramita em nossa Colenda Câmara de Vereadores,
projeto de lei objetivando a isenção de multas e outras

taxas, aos contribuintes que saldarem os seus impostos
em atrazo até 31 de dezembro próximo.

Sem dúvida, 'uma medida de grande e profundo
alcance, visando facilitar, mais uma vez, o pagamento
dos tributos em

- atrazo.
'

Segundo informes na, área oficial, esta será a der
radéira oportunidade oferecida aos contribuintes em arazo,

desde que há- setores contrários a esta medida que, se

gundo eles, somente estimulam os contribuintes 'faltosos,
em detrimento àqueles, felizmente a maioria, que pagam
corretamente e no prazo.

'

Contudo, a lei vem aí e chamamos a devida- aten
ção de todos a que aproveitem a oportunidade oferecida,
a última como dizem, pagando os seus impostos em atrazo,
sem multa, pois a partir de 'janeiro todos os débitos serão

cobrados judicialmente, acrescidos das desp�sas decorrentes.
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Fechados diversos
Abatedouros

CAIXA POSTAL, 2

Diretor: Rubens Ribeiro da Silva
FONE. ,128 CIRCULA AOS SABADOS

A nossa Representação nos Jogos Abertos em São. Bento
Já se encontra em São Bento do Sul, desde ontem,

a nossa representação nos atuais Jogos Abertos de Santa
Catarina, assim constituída:

,

Alcides Schumacher, dr. Paulo E. Rocha Faria e Ma-

f _jor Edson Corrêa, representantes credenciados.

erti!izantes Alcides Schumacher, Paulo E. Rocha Faria, Irineu
'-

B i' I ) Gonzaga, Alfredo Franco, Adhemar Sehumacher, Altamiro
RAS.lL A (AJB - O Ricardo da Silva e Guilherme Prust, Chefia da Delegação.

Conselho Monetário, Nacío- Tiro ao Alvo Revólver: Getulio Corrêa; Edson Corrêa,
nal, reunido segunda-feira Paulo da Silva Floriano, Gildo da Silva, Vterland Erieck.
última nesta, Capital, sob a Tiro ao Alvo Carabina: Getulio Corrêa, Paulo da

presidência do Ministro Del- Silva Floriano, Gilda da Silva, Vitor Ferraz de Deus, Vitório
fi[ll Neto, aprovou um es- Radicheski.

quema de financiamento, Bocha: Michael Ehardt, Darcy Vilanova, Osvaldo Prust,
através do, Banco do Brasil,

Adolfo Becker, Orlando Gatz, Heins Kansler,' Adilson Voigt.
Futebol de Salão: Kalempa, Ossowski, Sérgio, Alfredo,destinado a facilitar a aqui- Jaime, Kolinha, Nagi, Paulo, Silveira, Renato, Allage, Nader.

sição de fertilizantes, adubos Bolão Feminino: Marta, Edeltraud, Marilda, Zilohá,
e defensivos, com o objetivo Janete, Guiomar, Gerda, Leony, Stanislava.
de oferecer preços mais fa- Tênis de Mesa: Luiz Carlos, Sérgio, Elcio, Leonito.
voráveis aos agricultores. Bolão Masculino: Eraldo, Alcides, Paulo, Silvino, Lau-

ro, Packer, Ehardt, Edson, Alcidio, Borba.
Judô Masculino: Sakamoto, Blaka, Gílmar, Almiro,

Fragoso, Oldemar, Hilário, Fritz.
Atletismo Feminino: 'Rosi Mari Fischer.
Atletismo Masculino: Lauro, Hidelbrando, Davíd, Valde

miro,.Antonio, Cubas, Avelíno.iCíd, Renato, Waldemar e Luiz.

Esta, a nossa Delegação, da qual muito esperamos.
O Diretor do Departamento, r-, O Prefeito, sr. Alfredo de Oliveira Garcíndo, seguiu

Nacional de Produção Ani- hoje pela manhã,afim de assistir ao grande desfile de aber-
mal mandou fechar, em tura e prestigiar as nossas cores.

'

carater definitivo, duzentos
e setenta e três abatedouros
e suspendeu o funcionamento
de outros sessenta e seis,
todos localizados nos estados
do Paraná, Rio de Janeiro,
Espírito Santo e Santa Ca-.
tarina. A 'portaria do diretor
do DNPA decorreu segundo
o ato, do não cumprimento
às exigências de funciona
mento previstas no regula
mento de inspeção industrial
e sanitária de, produtos de

origem animal.

aa financiará

Exército concede
Medalha de Pacifi
cador ao Governa
dor Colombo Salles"
Fpolis. 13/10/73: - Em ato

assinado pelo Ministro do Exér

cito, Gene ral Orlando Geisel, e

tendo em vista as elevadas e

Inequívocas demonstrações de

apreço ao III Exército, com o

prestigio e enaltecimento a todas
8S suas autoridades; o Gover
nador Colombo Salles, acaba de

ser distinguido com a «MEDA-'
LHA DO PACIFICADOR».

A comunícecão foi f@ita ontem

pelo General Florimar Campello,
comandante do Grupamento do

Leste Catarinense, ao Chefe do

Executivo Barriga-Verde, acres
centando que à outorga da hon
raria se dará em data a ser

oportunamente marcada.

Alternativo de Paranagoá' Arnoldo Alexandre
Tudo indica que está por chegar o Dia e a Hora do melhor

porto que o mundo marítimo' proclame de excelente, mas que as
,

injunções politicas postergam.
«O Ministro Andreazza em sua estada em Santa Cataril)a,

durante a inspeção que realizou às obrai da BR-282, determinou,
ao DNPVN o sceleremento dos estudos para que o porto de São
Franchco do Sul seja considerado o Porto Alternativo de Pera-.'.
nsguás ;_ é o que nos dizem com os grifos que usamo •.

A verdade núa e crú. é que São Francisco do Sul

sempre foi o porto' alternativo não só de Pareneguâ, como tam

bém de Itajaí, pois as defíclênclas desses dois portos polítíccs nunca

deixaram de ser supridas pelo nosso desprezado porto.
Santa Catarina, como � óbvio, não pode prescindir de

um Corredor de Exportação. É o único porto em condições de
satisfazer todas as exigências do comércio exportador-ímportedor,
é ínegave lmente o de São Francisco do Sul, cuja posição geo
grf>fice, condições econômicas em termos de fretes e a sua natural
ns vegablltdade para navios de grandes calados oferece a melhor

qualidade .nequi)o que chamamos de SEGURANÇA.
'

O porto de São Frsncísco do Sul não exige bom tempo.
Nem depende do nivel das marés. Ou de rios também, como é
o caso de Itajaí ! As flutuações eustátícas que fazem do Rio

Itajaí-Açú um pesadelo para o porto fluvial daquele ce.atro co

merciai, não ocorrem e,m São Francísco do Sul. Outros conside
rados' super portos também apresentam problemas. Em São
Francisco do Sul o problema é exatamente politico. O homem'

despreza o melhor para atender preferências políticas. É a lei do
mais forte sobre o mais fraco.

-

Temos fundadas esperanças que O Governador Colombo
Salles, saberá olhar pelo porto de São Francisco do Sul e dar a

Santa Catarina a expressão econômica tão discutida através de
um Corredor de Exportação implantado DO único e legitimo
porto que possuímos no vasto e s .berbo litoral catarmense,

AUMENTO DE ASSINATURA
DO "CORREIO DO NORTE"

Informamos aos nossos dignos assinantes e co

laboradores que a assinatura do "CORREIO DO
NORTE" passará a partir do n," 1250 a Cr$ 30,00
anual. O fato deve-se à grande alta do papel, de

_
imprensa, para o que esperamos a devida compre
ensão de todos.

COOPERE J2�O
CIDA�// LI

C
N DA.

E.
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Juízo de Direito da Co
marca de Canoinhas-SC

Edital de Cita�ão com
o' prazo·· de, trinta
(30) dias
o Doutor JOSÉ GERALDO
BATISTA, Juiz de Direito
da Comarca de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina,
na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a todos

quantos o presente Edital
virem ou dele conhecimento
tiverem que, por parte de
Lívio de Faveri, brasileiro,
casado, lavrador, residente
e domiciliado nó distrito de
Paula Pereira. deste muni

cípio e comarca, foi reque
rido nos autos de ação de
USUCAPIÃO n.? 5989, que
se processa por este Juízo
e pelo Cartório do Cível, o

domínio de um terreno rural,
situado no lugar Pedregulho,
distrito de Paula Pereira,
nesta comarca, com a área
de 338.880 m2 (trezentos e

trinta e oito mil, oitocentos
e oitenta metros quadrados),
com as seguintes confronta

ções: "por um lado.. com

terras de Alexandre Gurskí;
por outro lado cem ditas de
Antonio Schudlarek; . por

) outro lado com ditas de
Estefano .Krasoskí e outro
com mais terras do Supli
cante". Feita á justificação
da posse, foi a mesma ho

mologada por sentença de
fls. 10 dos referidos autos.

E, para que chegue a notícia
a todos, interessados incertos
e não sabidos e ninguém

. ignorar possa, mandou o

Ml\1. Juiz, expedir o pre
sente edital.' que será pu
blicado e afixado no lugar
de costume, afim de que
todos, querendo, contestem
o pedido no prazo da Lei.
Dado e passado nesta cidade
de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, aos dezesseis

.

(16) dias do mês de outubro
de mil, novecentos e setenta

e três (1973). Eu, Zaiden
E. Seleme, Escrivão, o

subscrevi.

José Geraldo Batista
Juiz de Direito 3
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"Omeu carrinho émelhorque o seu carrinho�'
.
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Fuja desta briga.
Compreo Dodge ,1800.
"'�� _.

,

Em vez de ficar saindo
de um carrinho e entrando
em outro, saia de uma vez

. de todos eles.
Mude-se para o Dodge

1800. Com a farmlia e a.

bagagem.
O Dodge J 800 é uma

outra história. E ..

..

um carro de luxo,
de linhas muito
mais atuais;

Tem um

fantástico espaço
intemo, onde as pessoas
viajam a vontade.

.
.

Sem nenhum aperto.
• Tem um surpreendente

porta-malas que leva a
bagagem de toda a farrília

'E mais alguma coisa.
Quem dirige oDodge

1800 vai na mais cômoda das
posições. E na mais tranqüila.
A direção é retrátil,
o painel é acolchoado,

/.
as maçanetas são :

'

;)
embutidas.

.

,I.
Some a tudo isso o /�'

motor Dodqe, a mecànicà
Dodge, a suspensão sistema
Mac Pherson. .

Você vai conclú,r que
f

!/'

5
.e

s
Q

é melhor nem discutir. Mudar .

de categoria de uma vez,

passar para o Dodge 1800.
Então, dê um pulo num

Revendedor Autorizado
Chrysler,

Conheça os planos de
financiamento mais esticados
da praça
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PUBLICAÇAO OFICIAL DA
.

PREfEITURA MUNICIPAL DI CANOINHAS
Lei N. 1.103 de 10/10/73

Autoriza Aquisição e Doação de imóvel�Aifredo de Oliveira Garciodo, Prefeito Muoicipal de Ceuoinbae,
Eltado de Santa Catarioa, faz aaber que a Câmara Municipal decre
tau e eu .eociooo a seguinte L E I:,

Art. 1.0 - Fica o Chefe do Poder Exeoutivq autorizado a

adquirir o imóvel com a área de 800m2 (oitocentos metro. quadradoe),
sito na Rua Mensndro Ksmpe.• itusndo de um lado com c Antonio
eiofurtar e de outro com a famílie Dembroski, e de propriedade

do Ir. Guilherme Roeder Filho, pela lama de ér$' 9.QOO,oo (nove
mil useiros).

.

Art. 2.° - Fica ainda o Chefe do Poder Executiv autorizado
a doar aludido imóvel ao Estado de Santa Catari para ali ler
con,trui ai expenlal do mesmo Estado, -a resioê ia do Coman-
danté do .0. Batslbãe da Polícia Militar, aqui sedi <ia, ficando esti
pulado e p rte �ntegraDte da respectiva escritura, q6e o prazo término
ds aludida oo.tirução, deverá aer de doi. aOOIl, ápó. o que, oão le
ioiciaodo a

o�a.•
\
..

co imóvel

re.verterá
ao patrimc%io municipal.Art. o

\" A. delpual decorrente. dipresente Lei, correrão
por conta do e cello de arrecarieção do prel,ote exercício.

Art. 4.0 -\ A presente Lei entrará é'm vigor OH data de lua
publicação, revog�d\al ai di,poliçõel em cooÍrário.

CaDoioha� ',10 de outubro de �97.. .

(a'l� Alfredo d�\\Oliveira Garcind - Prefeito Municipal
A presente l)�i foi regiltrada publicada 00 Depertemeut«Adwiobtrativo. na d� supra. /

.

(a..� José Bonifád,.{'urtado __JDiretor Adminiltrativo

Lei N.�1.104 �e 17�10-73
..

Autoriza o Poder E�ecutivQ' a Contrair Empréstimo emCasa �Bancaria Nacional .

Alfredo de Oliveira G;\,lcio;do, Prefeito Municipal de Canoinb8l,Ettado de Santa Catario�, tfz tabar que a Câmara Municipal decre
tau e eu aanciouo a leguJOte, J L E. I :

Art. l,O -. Fica ()

�/_der
Executivo autorizado a contrair

empré. timo de CI$ 5000.000,1 (cinoo milhõee de oruseíros). em Cala
Bencârís, para pagamento e:m té 3 (trêe) anos. .

.
Art. 2.° - A impclrttQçia a ler oegociada, deetina-se à imo

plaotação de obrai públic�' 00 \�unicípio.Art. 3.° - Em �bo.eqo��ci8 da presente Lei, fica revogada
a Lei 0.° 1.086 de 25-07. 73.

� ,

.

Art. 4.° - EI�1l L.ei_ en r�rá em vi.gor oa data de .Uoi pu.blicação, revogadal ai �llpollcoel � cootrárlo.
CaDoiohal, 17 de outubro de ,1973

(ell) Alfredo de Oliveira Ga1ctf'do - Prefeito Muoicip91
A pre.ellte Lei foi

regiltrad\�blicada
DO Departamento

Admioiltrativo. oa data lupra.
(ai') José Bonifdaio Fu, tado - ire or Admini,trativo

,

Lei N. 1.105 de \1 �10-73
Autoriza cont1ato com a Rádz'q Qqnoinhas Ltda.,

.

. e dá outras

prOVitJ�Ci"QSAlfre.
do de Oliveira Garciodor

p.
refeit M�oicip81 de Caooiohal,

E.tedo de Saota datarioa, faz caber que Câ�.ara Municipal decre.
tau, e eu ,aDcional a ,eguinte L E I: \Art. 1.0 1. Fica o Chefe do Poder ExecQtivo a()torizlldo a
cootratar horátio tcom a Rádio Canoiohs, Lt�a., p�ra divulg!lCão d81
atividade. da ('â,{nara Municipal de Cao(linhl\l. pe�a imporlância de
Cr$ 400,00 (qIJa;roceotol cruzeirol) menlai.,

'�orB�e
doil

.8001,
a

partir de 1.0 de ;outubro de 1973. .

�Art. 2'-' - O horârio I) que le refere o artig. anterior lerão
à. ,eguod8l, qlJ�rtal e lextal feirai, da. 1l,25 à.

'., ll,5,.. �ora •.Art. 3,° - RelpeitadB a área de lua compete�Cla, poderá a
Câmara Munidipal atravê. de ato. instituir leu ler."'tço de Rádi?Difu.ão, fixaodo a título de gratificação dOI ·eocargol. pràvlltol n�,ts Lei,
8 import.ância até Cr$ 400,00 (quatrocentol cruzelfol) me lall aquele
que encarregar para B elaboração e apre.éntação do referi o .e!vi�o .

. Art. 4.° - Para ocorrer ai de.pelai com a pre.ente L�l. fLca
o Sr. Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir o compet Ite cré·
dito elpecial, em. cODilonância com o que di.põe o artígc_ 43. ,leuIparágrafol e ítenl, da Lei o o 4.320 de 17.3 19M, cop,tarao na do·
teçõel orcameot'áriao da Câmara, 08. Lei. de meiol viuduurlll.

.Art. 5 0,, - E.ta Lei entr8 em vigor 08 data de IU� pnbh.
cação, revogad ..1 ai di.po.içõel em coótrário.

Canoinhal, 17 de outubro de 1973.
(ali) Al/redo de Oliveira Garcindo - Prefeito Municipal

A preleote Lei foi regiatr&tJa e publicada DO Departameoto
Admioiltrativo, Da data 'upra.
(all� Jose Boni/acio Furtado Diretor Adminiatrativo .

REGISTHO
Se Costa. Escrivão
de do Registro Ci-
vil município de Major VIeira,
Coma ca de Canoinhas, Estado
de Sa ta Catarioa
Faz saber que preten·dem caser:

José Ferreira de Morais e
Maria Leony Pereira da
Rocha. Ele, natural deste Estado,
nascido m Rio Claro, D/município,
no dia I de fevereiro de 1937;
lavrador, solteiro, domiciliado e

residente neste município; filbo de
Nestor Fe 'reira de Morais. falecido
e de don Aobnora Pereira de

Lima. '

dom�iliada
e residente oeste

município Ela, natural deste Es
tado, nascid em Rio Clero, neste
município, o dia 27 de setembro
de 1950; d mêatice, solteira, do
micilieda e esidente neste muni
cípio; filha ti Alcidce Pereira da
Rocba e d done Tereza Kra
chinski, do 'ciliados e re�identes
oellte .muoicíp·o.

.

Ma.;or Vieira, 1 de outubro de 1973
Cideval de Deus Bueno e
Maria Rosa Ives. Ele. natu
ral desee Estad , nascido em Rio
Claro, n/muoicíp'o, DO dia 28 de
setembro de 194; lavrador, sol
teiro, domiciliado, residente neste
município; filho e Sebastião de
Dtu! Bueno, fale ido e de dona
Leu-a de Sá Rib8!l Ela, natural
deste Estado, nescid em Legeado
Lilio, ójmunidpio, o dia 26 (.Ie

setembro ds 1946; d mêstjcs, 801-·
teira, domiciliada e re idente oeste
município; filba de A guste Alves,
domiciiiada e residente /município
Claudio Gmach 8 Maria da
Aparecida Maron. le. natural
do Pafllná, n88cido em Eufrosioa,
município oe Malét, o dia 25
�e agosto de 1946; co erci8nte,
solteiro, domiciliado e residente
em Papanduva. se; filho e Vitor
Gmecb e de daDa Heleoa Gmach,
domiciliadol e residentes m Pa.
p&lldu�a, se. Ela. natUr deste
E"tado, nascida nesta cida 1', DO

dia 2 t de dezembro de i 9� 1; do
méstica. solteira, domiciliada' e

re!1idente nesta cidade; filba de

D��?��d�!!�t!!1!���
proprietário do Rfstaurant"BREDA" nOI

Kt·140
da

B�-116, perdeu os seguintes
documentos:

.

- Certificado do 'carro marca

Chevrolet C. 14
- Carteira de Motorista
- Certidão d

.

Casamento
Pede à pe !!oa que achou

o favor de entregar no en

dereço- aci a que será bem
gratificad .

Os re eridos documentos
ficarão sem valor por ter
sido r uerido a 2a. Via.

Pa anduva, 16 de outu
bro e 1973, 3n

Ass. Nadir Antonio Breda

da Costa Gomes· e Janice
AParecida Wies�; o iov,em·
Romeu Babireskt; o memno

Osvaldo filho do sr. Basilio
Szengzuh. res. em Cianofte"Pr.
Dia 23: a stnhora dona

Marly esposa do sr. 'Herb�,t
Sorg; as meninas: r. lemce

filha do sr. Nivaldo Roeder
e Marley Liliane filha do sr.

Orlando Tremi.
Dia 24: a senhora do,!a

Otilia esposa do sr. Joao
Grosskopt Segundo,' o setfhor
Alfredo de Oliveira Garando;
a senhorita Divair Boilauf·

AN1VER,SAR,IAM"SE
. Hoie: os senhores: Mário

Morsch e Alex Michel; o. me"nino Cezar filho do senhor
Aloisio Parta la.
Amanhã: a 5ehhora dona

Maria esposa do 51. Elisio
Preissler; o u. Paulo Bockor;
o iovem Am;r Seleme.
Dia 22: a senhora dona

Helena esposa do sr. EPami
nCondas Simões; os senhores:
arlos Dreher, José Ovande
Wrublevskfe R,6nato Silveira;as senhoritas: Leonide Lourdes

Dia 25.: os senhort>s: Kaissar
Sak,. Ludovico Glin5ki e

Armino Baukat; a senhorita
MariZu Paula Hoffmann: o

menino Lucio Edson filho do
sr: Paulo ,Neuburger.
Dia 26: o sr. Willi Baukat;

a senhorita. Laurici Wendt.
Aos anivB1 sariantes os

nossos cumprimentos.
BODAS DE PRATA·
Entre alegrias de seu familiares,

comemorou BodalÍ de Prata no último
dia 9 o distinto e conhecido C8eal
JOlé Adão $ehmidt e Ruth l!5chmidt.

NONOS cumprimentos.

CIVIL EDITAIS

Miguel Maron Becil e de dona
Verginia Feruandes Maron, domi
ciliados e residentes neste cidade.
Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Civil 8rt. 180.
Se alguém tiver conhecimento de

existir algum impedimento legal,
acuu.o p.ra finl de direito.

Major Vieira.17 de outubro de 1973
Eunice Machado da Costa

Escrevente Juramentada

CÂMARA
Publicaçã.o Oficial da

MUNICIPAL DE CANOINHAS
Decreto Legislativo N. 10/73 ..Outorga o Título de «Cidadão de Canoinhas» ao Dr. Colombo

Machado Saltes, DD. Governador do Estado de Santa Catarina.
O

Cid�ãO
NivaldO Hoeder, Presidente da Câmara Muoicipaí,de Csnoinhas, Eatado de Santa Catarioa, faz saber que a âmara

Municipal decre ou, e eu promulgo o seguinte Decreto Lr: 81a tivo:
A�igo .0 - Fica. concedido o Título de «Cid íto de Ca

noinhass ao\�xm • Sr. Dr. Colombo Machado Salles, n . Governador
do Estado'� �.�ta Catarina, pelos relevantes ler ÇOI prestad.os a
esta comunidaa{'. '.

Art;go 2,.0
\ Em sessão Soleoe. a ler real' ada oportunamente,será feita a.

entre�.�o �ferido título ho?orí�ic •

.Artigo 3.° \Este Decreto LeglslatJ o entrar6 em vrgor na
data de sua publica �,\revogadaa a� dispos] 'Q.es em contrário.

. Câmara Munl�J�1 de CaoolDh�s, de but�bro de 197� ..8SIl) Ntvoldo Ro\_der - Pres;tente da Camara MUDlclpal

Decreto\�egisla ("O N. 11/73
.Outorga o Título de ..ot,ii{Jdão e Canoinhas» à D. Orlando

Otacilio Dotti, bispo da \/jioc. se de Caçador.
O cidadão Nivaldo Ro� r, Presidente da Câmara Municipalde Canoiobas, E.tado de Sa\ a" Catarioa, faz saber que a Câmara

Municipal decretou. e eu pro ulg't o segllinte Decreto Legisl.ativo:Artigo _1.0 - Fica cor\�ê..dido O Título de «Cidadão de
Canoillhau a S. Exa.

Rr
o. o.. �rlaodo Otecilio Dotti, bispo da

Diocese de Caçador, pelo Televaô��a serviçal prestadol a comu-
nidade canoinhense. \ \, .

Artigo 2.0 __

�
sesslo Sole.}" a ser realizada oportuDamente.lerá feita a entreg& do referido titulo '\11 norífico.

Artigo 3.� - ste Decreto Le�j��t!V2 .

entrará em. vigor oa
data de 8ua· pubhcaçã , revogadaa a9 dl8p(;8lçoes em contr6rao.

.

Câmara MuJicipal de Canoinhas, s: de outubro de 1973.
a8s) Nivaz/i.o Roeder - President da Câ�ara Muoicipal
DeJeto Legislativo N) 12/73 .

-

Concéde Títulb de «Cidadão Benemérito e Can()Ínhas .. , ao
Deputado Federal Dr. Aroldo Carneiro de Carvalho.

Nivald& Roeder. Pre8ideote da Câmara Ma 'cipal de Caooinha.,
Estado de Sania Catarina, faz saber que a Câmara L uoicipal decretou.
e eu promulgJ o leguinte Decreto Legis1ativo:

'AltiV' 1.0 - Fica concedido o Titulo de Ci dIa Benemérito
do Município de CanDinha8, ao Deputado Federal Dr. roido Caroeiro
de Carvalbo pelol relevant!'s serviços prestados à comunidade
canoioheoae. '

.

Paf,ágrafo úàico - A outorga de que' trata o a igo 1.° do
presente Decreto Le�islàtivo, lerá eotregue em Sesllo
Câmara Municipal, a ser marc..da oportunamente.

Artigo 2.° - Este Decreto Legislativo entra em vigo Da data
de .ua publicação, revogadas a8 disposicões em� cootr6rio.

Câmara Municipal de CSDoinbal, 5 de outubro de 197Z.
ass) Nivaldo Roeder - Presidente da Câmara Municipal

. ,
Forno

r-
Um peru prontin.ho para

sua ceia de Natal -
ir ao

mpra de Televisor

Ref!JBe ador

Ógão a Gás Brastemp
(onjuntos em Fórmica

;Conjuntos Estofados

É OMOÇÃO DA

lOj M.[RH
�)--__----I------�_�.
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CORREIO· DO NORTE
20.10.1973

República Federanva do Brasil

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL-
Delegacia Estadual· de Santa Catarina _______

---

Departamen�kEiVa ..Mate
. __...-""-

De ordem do Sr. Pr�id-'éóte desta da safra de 1973 foi prorrogada até

Autarquia comunic os aos Senhores 31 de outubro corrente.
Produtores de a-mate que a colheita

Posto de Controle e Fiscalização de Canoinhas

Tintas n�a

Socie�a�e In�L e ComI. "SICOl" SI�
c. G. c. M. F.� 8�.189.084/003 �

Assembléia Geral E xtr-ü9-J:-.ftiMria
Edital de Co�-õêação

Ficam convidados os horas dodi� outubro da Diretoria e fixação
senhores acionistas da So� dO I"fêrite ano de 1973, da dé seus vencimentos;

ciedade Industrial eComerei qual constará a seguinte: c) Outros assuntos de in-
SICOL S/A, para a sem- teresse social.
bléia Geral raordinária. ORDEM DO DIA

a realizar- na sua sede,
na R Frei. Menanàro

Ka s n.? 606, em Canoí-

Canoinhas (Se), 08
a) Instalação de uma Filial' tubro de 1973.

em Itajaí-Santa Catarina; Arno Court Hotfmann

H b) Preenchimento de cargos

Oleo e ,/

/'"

,C/a Erlita

\énde�seôFuscausado
.

daquela professoraque sóusava
"

....

, ..�o�Fusca para iràaula.
Quando v. com

.

Fusca usado no seu

Revendedor.Autorizado
VW, ele lhe é entregue

-

completamente revisado,
em condições ideais de
uso e acompanhado de
um Livrete de Serviços
Técnicos s= lhe dádireito
a duas revisões gratuitas
e à garantia de 2 meses ou

3.000 quilômetros.
.

V. sane aprocedência do
veículo que está comprando•.

:B na liora de trocar, v.
VéU comprovar que um
Volks usado, adquirido no
seuRevendedor.
Autorizado, obtém sempre
maior valor de revendi
Antes de andar por aí

atrás daquele Fusca da
professora, do padre ou do
médico, venha conversar
conosco.

RevendedorAutorizado
_ Volkswagen é segurança.

/

Fotocõpip.?
�".. .

Em apenas 10 segul}d.es, você tira

FO T O C Ó P IAS. qualquer documento,

jornais' ou li, os, no C A R T Ó R I O O O

R E G I S R O C I V I L de N E R E IDA C.

cc) ,no edifício do FOAUM desta. cidade.

.I

RUÁ VIDAL

/Canoinhas '-

RAMOS"
�

.

•

1195

Santa Catarina

�.f"""

Diretor Presidente 2

Nota de

falecimento
.Faleceu repentina ente

dia 13 de outubro 'ltimo,
aos 53 anos de id e, o .sr,

.

EURICO JOÃO F EHNER

residente em Três Barras e

funcionário do IMH. Deixa
. o extinto viúvlDona .Alvina
Uhlman Fro/lmer, 7 filhos
e 3

netM:0-
. sepultamento

realizou-se na tarde de do·

mingo, di 14, no Cemitério

Municip desta cidade .

. à/família enlutada, as

cond6iê�ciós deste semanário,

Nota de

agradecimen lO
A família do ben

e,

inesquecível José
Matoso, falecid
sábado último, agraciece
penhoradamen aos médíce

e amigos Dr . Haroldo Fer'

reíra e M,rio Mussi, aO

corpo docente do Hospital
, Santa

.

C)-6z'J aos pat',entes,amigos r vizinhos que de

uma forma ou outra demons

traram ,iolida'riedade durante
o doloroso transe.

Canoinhas, 15/10/1973 .

DECLARAÇAO
José Stühler d ara par�

os devidos fin que foi e�'

traviada s Carteira de

Habilitaç
-

expedida pelO
DETR. de. Florianópolis,
a q fica sem efeito pol.
ha er' requerido 2a. via. I
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CORREIO oo NORTE 20-1Q-1973

Publica<ão Oficial da

M�ut:'i.cipal
I'elolve:

CONCEDER GRATIFICAÇÃO
A Ira. MARIA. ROSA SAM.

PAIO, a' quantia de Cr$ 100,00
(cem cruaeiroe) mensal, a partir
de 1 de fevereiro de 1973 pelai
lerviçol de limpeza em lalal oode
funciona OI cursos do Mobtal
(Grupo Escolar João JOlé. de Sou.
za Cabral); para cobertura deeta
despeea, deverá Itl) utilizada a

dotação 3.1.1.00.1130·1498, do
Departamento' de Educação
Cultura. deveodo ler deduzi a a

percentagem correlpoodent'é' em

favor do I N.P S le, d,,(ida, até
31 de dezembrO do )p:(r?ote 800.

Ceuoiuhes, 09 de rítubro de 1973.

Alfredo de ar eira Garcinde
Prefeit Municipal

PreFeitura
Decreto N. 445/73 revogadal ai dilpOliçõel em con-

trário.
.

O cidadão Alfredo de Oliveira
Garciodo, Prefeito Municipal de

Caooioh,\" Estado de Saota Ca-:
tsriua, fS\l8ber: Prefeito Munioipal

Que leolJ\ de neceseidade pú- I E.te Decreto foi regiltrado e

blíca, é rle�arada a Servidão publicado DO Departamento Ad
Admini.tretiva DOI terrenos ne- mioietrativo, Da :lata supra..

cenárioI à pal\8gem dOI condu.
José Bonttácio Fur tado

torei de água par" o� re�er�stóriol
da future rede de\�i •. tnbUJção

de Diretor Administrativu

. água nelta cidade. \
A.. im, pelos meio., amigáveil

ou judicieie, aerão tom'ada.. toda.
ai providência. oeceuárial á ta'
delideratum. \

\
O presente Decreto entrar� em

�gor Da data de sua publica'cão,

Canoiobee, 09 de outubro de 1973.

Alfredo de OLiveira Garcindo

O cidadão Alfredo de Oiiveira
Gsrcindo, Prefeito Muoicipal ie
Cauoíuhae, Estado de Seuts Ca
tarine, no UIO de lual otribuiçõ""

Portaria N. 113/73

\

Pesquisa .Agropect1Íria do' Sul
\ I I

EXRfRIMENTALtE. LAGES

E''J)ITAL1
De ordem do Sr. Chefe da Estação E�perimental de/Lages, faço público para conhe
cimento dos Interessados que, de acordo com a 91ltorização do Senhor Diretor do

Instituto de Pesquisa Agropecuãria do '�ul (IPEAS)! exarado no Processo n." 4073/73 e

do Senhor Diretor Geral do D. N. P. A,

exartd
I
no M.A. 306/73, serão vendidos em

leilão a ser realizad� nesta Estação Exp�rime�ta .

de La�es no

..

�ximo dia oito (8). �e
novembro de 1973, as nove (9) horas, os am aIS abaixo relSJclOnados, que poderão

ser vistos diariamente pa /Sede desta Es.f'ação: .

!
.

I

I�N/�.t.'.o Reg. N°·.
Sexo

I G�ral =,,==R=='=I=G=.=#==;\==N=a=lc=i=m=e=nt=f='!!==E=,t=im=,=8=ti=vo
Flamenga Zumbi de Lages I 1.611 90Ó/206 M. 03 05·69

li Zíngaro de Lagee I 1.6l'5 /904 M. 17 07 69
li Zombador de Lsgee /1 1.6�9· 908 M.· 17-11 69
li A.tro de Lage. 1.652

'J('
917 M. 18' Oi 70

li Ai.,x de Lsge. / 1653. 918/255 M. 18 04·70
li Ufuçá de

Legel'.
1353 '

\ 854 F. 13-12·66
li Zuzú de Lllgel 1.6101 \ 89'l F. 04·03-69
li Big-Bem de La el 1.8�5 835 M. 08.06· 71
li Bacanudo de L'ge. 1.837 \ 938 M, Oó-lO-71
li Bagunceiro deI Lllge. Y838 \ 939 M. l7-ll 7l
li

Cartocbo,{!/L'igei /1 899 _\ 9i3 M. 02 03· 72
li Canudo d L6gel 11.900 <)4,4/307 M. 10· 03· 72
li Califa de Lflgel I 1901 9�5/308 M. 11·04-72
li C8ciqul'!de LIl�el 1.902 9�6 M.. 15-07-72

Percheroo Xerife!de Lagel 1.436 20/\35 M. 09-l0·68
• Zíog./ro de Lagee 1601 22 M. 13·12-69

Me.tiço A1adim de Leges 1.643 3\ M. 29-10-70
Ideal U,6ix8n8 �e Lage 1.356 24. F. 10-07-66
» Uga de Lagal:; 1.357

. 27
.\

F. 16 07·66
I> lJmarí de Lage. 1360 33 F. 23 07·66
li) N8ga de Lege, 1.387 37 \,F. OQ 06· 67
»

IV8P;areZ8�e
Legel 1.389 40 f. 03·07·67

I> / Xaira de L gel 1.46U 60 1\. 08-09-68
• , Xelepa de 8gel 1.46l 61 F' 0809·68
»

/ Xanata d Lagel' . 1.462 62 F" 08 09· 68
li) Zulma de Legal 1616 80 F. \ 13· (19·69
»

. / Zelada Ide Lsgee ] .619 83 F. U 09·69
» / Balela" de Lages 1.844 121 F. \ 08 07-71
» /

I
.BruaÓa de Lege. 1.847 126 F.' 14· 07-71

lI)' Br}i. de Lages 1.848 . 130 F. I 01 08-71

Corr�edale Z o de Lsgee 1.640 Z M. \\ 25· 09· 69

III um Zum de Lsgll' 1.6U 3 M. . 25 09 69
----�--�--��------------�--�------ ......------.....-

í
O ccmpraão» de erã depositar como g�r&ntia, no ato,
lizar o Eagam nto até 72 (setenta e duas) horas
SUjeitando-se perder a quantia. jã paga.
Serã cO{lced' o um praz� máximo de 10 (dez)_ dias para a retira

adquir�àos, ujeitando-se o adquirente. a multa de l%' (um por cento) s

aquisição ar dia de demora na retirada dos animais.
I

M-
- J�'" -

.L IDIS erlo
\

da ·Agricult\t{a
Instituto de

INSTITUTO

N.o de
NOME

Data
RAÇA

Ordem

1
2
3
'4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
H
15
16
17
18
19
20
21

. 22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Valor

l.OUO,no
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
800.uô
800,00
80G.oo
800,00

tOOO.oo
400.00
800,00

1.000,00
1.000,00
500,00
60,00'
60,00
6U,oo
60,<10
60,00
60,00
60,00
60.00
60,00 ,
60,00
60,00 i

60,00
6U,00
50,00
50,00

20% do lance devendo integra
depois da re lização do leilão,

animais
valor da

.Cópi�s este Edital, serão afixados nos lugares de costume nos Municípl s de:' Floria
nópqHs, Lages, São José do Cerrito, Campo Belo do Sul, Anita Garibaldi, ão J_oaquim,
Urupi , Bom J�rdim, Alfredo Wagner,. Bom Retiro, Curitibanos, . Santa C cHia, Ponte.
Alt� o Sul, Campos 'Novos, Rio do Sul, Canoinhas, Caçador, Chapecó e açaba.

I

L .
Estação Experimental de Lages, (SC) 05 de outub � de 1973.

.Qsmar Laurinda da Silva - Escríturãrio AF-202-8-A,. Resp. Setor Mate\ialVISTO: '

.

,\
Nestor Kotchergenka ... Eng. Agr. Tc-fõl-21-B, Chefe' Subi. da E. E. L.

\

de (anoinhas
com1J}/m_entar52 de 02-05-1969
H�LIA DORAU, para exercer

i 'fuoçõel de profenora na Eecola
Municipal de Rio Pretinho. ,DO

período de 15·09,973 a 15·12.973.
com veocimento menlal de Cr$
230,oiO (duaentos e trinta cruseiroe

Port H. 114/73 e quarenta eeatevoe].

/ Canoinhae, 12 de outuhro de 1973.

ft cidadão Alfredo de Oliveira Alfredo deOliveira Garcinde
arcindo, Prefeito Muoicipal de

. Oanoinhee, Estado de Santa Ca- Prefeito Municipal
tarine, DO UIO de lua" atribuiçõe.. . E,ta Portaria- foi regÍltrada e

relolv�: . publiceda DO· Departamento Ad.
ministrativo, Da da'ta lupra.

José Bonifácio Furtado
Diretor Admioiltrativo

E.ta Portaria foi regittrada e

publicada DO Departamento Ad.
mioittrativo, Da d.ta supra.

.

José Bonifácio Furtado
Diretor Admioiltraf .

CONTRATAR

Nos termos do art. I. o, pard
grafo 1.°, item III do Ato

A familia EURICO PAUL, profundamente
consternada pelo trágico desaparecimento de
seu filho, irmão, cunhado e tio

Luiz Santos Paul (Tico)
agradece às' pessoas que o socorreram na hora
do acidente, aos médicos e enfermeiras que o

atenderam e a todos que a confortaram du
rante o doloroso transe por que passou.

Outrossim, convida parentes e amigos para a

Missa de 7.° dia que será celebrada pela alma
do extinto, hoje, às 19 horas, na Igreja Matriz.
Pelo comparecimento a este ato �e fé, agra-.
dece a família enlutada.' /'

AGRADECIMENTO E CONVITE PARA
MISSA DE 7.0 DIA

CANOINHAS -:- Senta CatarlDá

Revende OI afam os "MOVEIS CIMO", no

. a região. À vista com 20% de

se preferir! poderá pagar tudo

de comprar, verifique os nossos preços,

e veja as vantagens. :E mais barato comprar

OI "MOVEIS CIMO", aqui em Canolnhas,

FOTOCÓPIA ROX
Serviço instan A

eo e perfeito.
Instalação moderníssima.

Pro e no eséritó.do de Derby Carlos
Ihmann, na Praça Lauro Müller, 251

CANOINHAS - Santa Catarina

::=:•••••••••••••••••••••••••••••• III••••••••D••••••••••••••••• 11 _•••••••••••••••••••••••••••
II

•••••••••••••- ••••••••••••••••••_•••••••••••••••••••••••••_••••••••••••••••••••••••••••

.�, Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme U
ii Cirurgiã Dentista -=---- ii·
5= CICO�E�·. iS
H Clinica den�áriade. tiaras e crianças.' ia
.. ..

:5

�
. Especialização em Odóotopediatrla. ii

= 80 arcada ii
- =
E Pra� Laaro Müller, 494 - Foae, 329 ii .

:::::==::====:::::=::::::::=::••::::•••••••••••"••••••••-······ .. •••...••....••• ..··.c··············::•• • _••.-••••• '!I _••
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NOTAS ESPARSAS
'" Esteve em nossa cidade, 4a.
feira última, fazendo uma visita
de cortesia' no Gabinete do sr.

Prefeito Alfredo de Ottv-ira

Garcíndo, o [oruallsta: ,A�y Mtt

lis, Diretor do semanário Traço
de União.

E B nossa representação nos

Jogos Abertos já se encontra
em São Bento do Sul afim de

participar do grande certame

amadorista.
x x x

Já na Prefeitura a planta do
moderno Ginásio Coberto, Pa
drão C, a ser ecnstruído na

Colina Histórica, em convênio
Secretaria ae Educação e Cul
tura e' a nessa Municipalidede.

x x x

:ll X X

Vovô Riva muito faceiro cem

o neto Arildinho, classificado
no Rio de Janeiro nas nltn.pís
das estudantis, devendo agora
representar o "nosso pais na

,Argentina, ná modalidade de'
salto em altura.

x x x

A AuoêiaçAo dos Municípios
do Planalto Norte Catarmense
reuniu-se quinta- feira última
no vizinho munícípío de Major
Vieira.

A n0!!86 cidade, s-gundo in

formes,' deverá sediar uma

grande concentração arenista

da região norte, a exemplo da

já efetuada no oeste, em Con
córdia e outra a ter lugar no

sul, em Crísctume.

x x x

O Deputado Therézio Netto
esteve no. último fim de sems

na em nossa cidade, quando
. participou da reunião aqui rea
lizada da 9a. Regtão Policial.

x x x

o São Bernardo é u autêntico

e legitimo campeão do campeo
nato da LEC do corrente ano

ao vencer espetacularmente e

por goleada, por 5 a 0, o Bota

fogo, domingo último, em Mar

cílio Dias. O vice-campeão é o

Santa Cruz.

x x x

Bem animada e concorrida a

festa de São Francisco, realizada
domingo último no bairro do

Campo da Agua Vl!fde.

x x x

O Diretório Acadêmico de
nOSS8 Faculdade promoveu, sé
bsdo último, concorrida feijoada
na sede do Balão Democrats.

x x x

O ,.Elite Teoys Clube abre 0&

seus salões hoje à noite para
um jantar dançante.

(ON.VITEI
A Comunidade Evangélica Luterana de Canoinhas
convida V. Sa. e Exma. Família a participar da
FESTA que fará realizar no' dia 11 de novembro

próximo, em suas dependências. Estará a disposição'
de todos um serviço completo de bar, cozinhá e

churrascaria, bem como uma, variedade de diversões.

Na véspera da festa, dia io, será servida a conhe-'.
cida e tradicional canja de galinha.
Pelo seu comparecimento e colaboração agradece
antecipadamente

A DIRETORIA

Convite depara
primeiro aDO .de llÍ ecimento

A família da semp�l�rada ,

ler Bauer
convida parent e amigos para assistirem à

.

Missa

de 1.0 ano falecimento, que será celebrada pela
alma d udosa extinta, no próximo dia 24, quarta
feira, às 19 horas,' na Igreja Matriz Cristo Rei.

Pelo comparecimento, agradece a família enlutada.

No1ícias de

Papanduva vai bem. obrigado
o município de Papanduva nos últimos anos

passados vinha sofrendo uma solução de continui

dade, mormente em seu desenvolvimento da sede
onde se. notava que o progresso da cidade estava
estacionário. Depóís do advento da vinda de energia
elétrica para nossa região, o panorama modificou
se em pouco tempo, os resultados positivos justi
ficam atualmente o surto de progresso que vem

se notando. ÂS novas construções que estão sendo
feitas dizem por si o que pretendo traduzir nestas
linhas. Os Ieítores poderão constatar o fato, os

alvarás de licença para construir estão aumentando,
as construções sendo edificadas no perímetro ur

bano, entre estes vistosos prédios tanto residencial
como comercial. A Administração Municipal não
tem se furtado a prestar toda a colaboração e

assistência necessária para o bom andamento da
evolução comunítáría de Papanduva. E assim o

progresso está desfraldando nos quatro cantos do

município.

Os «onze,.' mais procurados
Que história é essa? Vocês perguntarão. É

simples. Há pouco tempo li um artigo que aefrei
interessantíssimo. Este artigo possui a virtude de
dizer muito em poucas palavras. ,l<'az pensar ,e
refletir. Espero que vocês também gostem. Eis
abaixo o artigo: «U F,B.L, como todos sabem, tem
uma lista de onze homens mais procurados; li in
dústria e o comércio também deveriam ter uma
lista desse tipo, lSe I:),OS, fosse dado elaborar essa

lista, diríamos: .0 - O HOMEM QUE TEM TREINO
- que em seu campo, permanece sempre na frente,
.apeaar da rapidez com que as novidades surgem.
2.. - O H0MEM QUE SAHE PEN;:;AR - que pode
usar sua cabeça para resolver um problema para
o qual não hajii precedente. 3.° - O HOMEM QUE
POUE DELt>GAR AUTLiRlDADE - tanto a fim de

criar. mais tempo para ele próprio, como para au

xiliar seus eubordtuados .a crescer.4.0 - O HUMEM
QUE PODE MOTiVAR Pb;SSUAS - que as ajuda
a formular seus objetivos e também alcança-los.
5,- - O HOMEM QU.!!; INSPlRA (JvNFIANCA, - não
somente em si próprio, mas também naqueles que
trabalham para ele. 6.° - O HuMEM QU� AUEI'fA

INOVACOE� - que vê nas novidades e modifica

ÇÕ9S, uma oportunidade, e não uma ameaça ao seu

estatus que». 7.° . O HOMi!.:M EM QUE :SE POI)."
CONFIAI:( - que é tão cuidadoso com o dinheiro
da Companhia. quanto o é com o seu próprio.
1:).0 - U HIJMEM QUE É LEAL - que vê SUasmetas

e aquelas da Companhia, como uma coisa só. 9.° -

O HO.uEM QUB TEM MOTiVAÇÃO - que não
reclama por Iazer horas extras. nem se aflista dos

problemas. ,u.v - O HIJMEM QUE E OTIMHsTA -

que vai de encontro aos desafios da vida com

prazer e com humor. 11.° - O HOMEM'QUE REALIZA
- que planeja e atinge seus objetivos e que com
preenae a eesenoíahcade de ser eficiente».

Deputado Aroldo Carvalho

Liderando
o Deputado Pederal, Aroldo Carvalho sempre

que eolícítaue para prestar seu vaííoso apoio no

que diz respeito a SUIl função como Hepresentante
do povo de sue região, sempre tem com presteza,
bondade e atenção correspondido plenamente. Para
endossar o que me refiro. transcrevo abaixo um

telegrama que recebi: DE APl' 03 - BRAtilLlA DF.
3153 ÕÓ 11 l�,OU - Exmo, Sr. Esmeraldino Almeida

. DD. Presidente ARENA Papanduva SC. Acuso rece
bimento carta José Antouio correía vg referente
solicitação apoio projeto Leo Simões vg que verba
férias funcionalismo pt Referida carta trazia apoio
deste amigo et entrando em Píenaríovg darei voto
aprovação pt Atenciosas saudações aroldo Carva
lho Deputado Federal». O telegrama em pauta é
resposta de nosso expediente enviado àquele ilus
tre Parlamentar para se interessar pela votação

,
da Lei que virá favorecer o funcionalismo da União
que tem direito a receber o valor correspondente
as férias não gozadas.

«Luz Baixa Nele»
Um dos dísticos que o turista observá na

BR. 101, trecho Flortanópolís-Itajaí, levando pala
vreado da jovem guarda. Nas suas campanhas
educativas, o Departamento de Trânsito de Santa
Catarina vale-se dessas expressões nas placas co

locadas às margens das estradas. «O carro não

Escreveu:
Esmeraldiuo M. Almeida

pensa. Você é o responsáveb -- outro dos alerta
Imentos «Seja diferente. Respeite a sínelízação».
Mais um deles. (Coluna «Entre Linhas». G.P.) .

Presidente afasta-se,
vice assume

O atual Presidente do Hospital São Sebastião
de Papanduva, sr. Olímpío Raulino Schadeck, por
motivos profissionais, vem dei solicitar licença pelo
prazo, de quatro meses a contar do dia 01 do cor

rente. Para substituí-lo foi convocada uma Reunião
.

da Diretoria, oportunidade em que o Vice.Presi
dente; Dr. Rubens Alberto Jazar, assumiu a Presi
dência do referidoHospital. O motivo do afastamento

temporário do sr. Olímpio Schadeck, prende-se a

motivos administrativos de seus conhecimentos

técpicos profissionais.

Dia 11 de novembro grande festa
Dia 11 de novembro será realizada na Paró

quia de Papanduva uma grandiosa festa em honra
a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil.
Ocasião em que mais de 100 crianças receberão a

Primeira Eucaristia, todas acompanhadas de seus

pais e demais �l,&miHares. Será um grande dia pará
todos especialmente para as crianças que recebendo
a Primeira Eucaristia, estão se integrando espiritual
mente no grande exército de Jesus nosso Salvador.

Passarela da Sociedade
I

Dia 23 do corrente nossa agenda social re
gistra com prazer a passagem de niver do sr,

. Bvaldo Grabovski, Técnico em Contabilidade, chefe
da Contabilidade da grande firma, Ind. e Comércio
Schadeck Ltda. Moço de raras virtudes desfruta de

larga e sólida amizade entre nós, receberá no dia
de seu natalícío os mais justos e merecidos
cumprimentos.

x xx

Dia 24 deste quem estará completando mais
_

um aninho é o intel!gente garotão Karlo Adriano,
filho do casal Hernaní �(Teresa Woyciekovskl, ele
proprietário do «l�Osso Posto». A festinha reunirá
os amiguinhos do Karlo para apagarem a velinha
do bolo natalício. v

:x; x x

Dia 25 é dia importante para o casal sr. Eu

genio (Alzira) Sidorak, é que estará colhendo mais
uma flor no alegre jardim da vida a elegante srta.
Olair Teresinha. Fino ornamento de n08Sa sociedade,
serà muito felicitada pela jovem guarda pela pas
sagem de seu oíver; o colunista formula votos de
muitas felicIdades.

x x x

Para o dia 26 as felicitações estarão circu
lando em alta rotação para o jovem sr. Nadir
Antonio. Breda, proprietário do famoso Besteurant
e Churrascaria «BREDA» no Km 140 da BR U6.
As felicitações da coluna ao nosso amigo e prezado
assinante e seus familiares, que a data se repro
duza por muitos anos.

x x x

HIPÓLITO KOVALSKI, foi o nome que rece

beu na Pia Batismal o 'lindo garotinho. filho do
casal, Professor Carlos (Martha) Kovalski. Foram
padrinhos o sr. Aloisio Parta la e Sra .• nosso pre
zado Prefeito Municipal. Felicidades Hipólito.

UM POR SEMANA: ESQUECIMENTO - Se não

queres perder-te no esquecimento logo ai) morrer,

escrevas cólsas dignas de ler-se ou fazer coisas

dignas de escrever-se, (Beijamim Franklin)
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