
Anc XXVII -. CanolAhas - Santa Catarin4l, 30 . de março de 1974 Número 1267

Escritores. falam sollre
DI110 P -

, .

eao N II
. egro·.

,

"Li "O Peão Negro" com muito prazer. Trata-se de
uma coletânea de contos de ótima quaíídade," escritos
com correção, despertando sempre- o interesse do leitor.
Há bastante unidade e por isso mesmo torna-se difícil
destacar um trabalho do outro. De qualquer forma, se

tivesse de fazê-lo, ficaria com o conto titulo. Boas as

histórias de fundo telúrico, revelando aspectos novos de
Santa Catarina. Você está de parabéns pelos resultados
obtidos. Tenho contado com sucesso a anedota da pneu
monia dupla que foi ficando cada vez mais dupla. Na

oportunidade aproveit<? e propago "O Peão Negro".
JOSÉ AFRÂNIO MOREIRA DUARTE

(Belo Horizonte)

Aullens Ribeiro da
CAIXA POSTAL, 2 FONE. 128

------------------------------...----..--..----------------...

Silva
CIRCULA AOS SABADOS

Diretor:

Estados Unidosi'Vocé gostaria de estudar nos
Não há melhor caminho para

obter entendimento com as pes
soas de outras .terrss a não ser

vivendo no mesmo lar que elas,
comendo na sua mesa e apren
déndo 8 Ver 8 vida como lhes

aparece.

O
-

propósito da futura" de

manda é aumentar sensivelmen
te estes tipos de intercâmbios

culturais, trazendo o entendi
mento entre os povos; para tento,
a nós _é confiada parte desta.
missão e .estaremos ajudando
em um dos mais significativos
movimentos de nossos dias..

somente limitados a estudantes
em Campos 'Uàiversitários, mas

envolvem, também, os campo
Reses de Mongólia; uma pequena
chama de conflito, em qualquer.
lugar da terra,' poderá atear O

fog·) para a terceira guerra
mundial.

Os intercâmbios culturais são
formados para ajuder os jovens
8 aprender a viver nesse tipo
dê mundo e sjudá-Ios a melho
rar os destrnos do homem da

terra. A comunicação deverá

ser evoluids, mas nós somente

poderemos aprender 8 comuni
car-nos quando tivermosmelho
rado nosso ent-ndimento com

8S pessoas, Isto significa' que
devemos encontrarmo-nos com

elas, estudar com elas, viver
com elas e fazer amigos entre
elas.

. Há séculos que estudantes tem

viajado para terras estrangeiras
com o 'propósi�o de I!p�ender.

As maiores universtdades do

mundo, Oxford, Cambrrdge,
Edinbu, gh, Hetldelberg, Sor
bonne e Harward vêm sendo
'os centros da Vi:18 estudantit
internacional e estes nomes

simbolizam 8 ce racte rist.íca da

educação -mundíal.
O intercâmbio �ptre j )Vens

introduz uma nova dimensão
nesta experiência de' um estu 10

no estrangerrn. Estunautes, 00

limite e tárro normal para Escola

Secundárte, são encaminhados
ao estraDgeiro oade são conf.a
dos 8 hmíHas, as quais passam
8 mtegrer como membros, no

p-rtouo em que estagiam em

terras alieníg"oas, e, assiro, pas
sam 8

.

envolver-se • m uots se

tores .de Intercâmbio - o cul
tural e O famihar.

Esses j",venSl tem pro vado seu

v .• lor em um mundo onde o

homem foi lançado com a ra

píuez da luz No nosso mundo
..spremido, onde uma guerra
global p'Jde exterminar B c.vi

Iizeçâo, esta mesma ci vihzaçào
clama por um melhor entendi
mento humano.'

E é nesta etElpa que 'os jovens
têm o maior ponto de apoio,'
pois VJVt!1D em um mundo oode
caca grande aconrecímento ter

na-se um acontecimento mundial;
uma explosão p' pulecional �ig- .

mficará nove bIhões' cle pessoas'
'Vivendo DO nObSO planeta no

8nO 2000 - três Vl:'-Z>!S a pre
sente população _. no exatp
momento em. 9ue e�h g ... reção
de seeundaristes alcançará a

idade de 50-!

A éontínua deprecíeção das
reservas naturais aeterminfil uma
con servação em uma.escala global. '

Conflttos idéológ.cos não estão

"Acabo de sair de "O Peão Negro", que li de uma

assentada. Gostei muito do conto "São Simão" e da fé
inabalável do Major Lica no santo de sua devoção ao

ponto de, se preciso .íosse, cometer 'uma violência ou

desatino contra o novo vigário novidadeiro 'que, a todo
custo queria mudar o nome do padroeiro da igrejinha
de sua fazenda, embora se tratasse da mesma persena
gem religiosa. Além deste contos há outras estórias
interessantes a respeito de personalldades da Vila de
São Simão e narratívas pitorescas das eleições de ca

brestos, comandadas pelos cabos eleitorais a serviço
dos "coronéis", As consequências desastrosas, para a

Vila de São Simão do bilhete premiado e, também,. o
pesadelo do Dr. Janary Messias, muito bem arquitetado."

.anv BUENO DE ARRUDA CAMARGO

(São . Paulo)

Melhores informações no Edi

ficio Díss Velho - Rua Felipe
Schmidt - Conjuntos 1006 e 1007

Fone 3120 - Florianópolis
Santa Cetartna- Caixa Postal 190.

Enchentes no .. Iitoral sul
"Li com a maior atenção e deleite o teu livro "O

Peão Negro" e, como diz o apresentador Péricles, ganha
o nossoEstado mais um representante da ficção dos campos

gerais, Em princípio e na verdade eu, não dou maior

importância ao tipo de divisão regionalista para distin

guir um trabalho do outro. Não sou adepto da maneira
de aferir valores segundo as diversas antropogeografias.
O importante, mais do que o mero regionalismo usado,
esta no e-stilo próprio de cada um; na maneira de lançar
as palavras no texto - tarefa, aliás, dificílima. O regio
nalismo é apenas o cenário, a moldura, e o linguajar
regionalista intera essa moldura. Cidade ou campo, do
norte ou do sul, o importante é que se taça bem feito
e com talento. Assim. sendo afasto-me dessas divisões

adjetivas, ricas em vocabulário que em última análise

procuram dar extensão ào ponto geométrico, para recair
na velha, repisada, mas sempre verdadeira forma de

análise singela: a boa ou má qualidade da obra. Ninguém
pode se arvorar em dono' da verdade, e muito menos da.
verdade artística, mesmo que seja o mais festejado dos
críticos. Nessas condições, e na simples posição de leitor,
permito-me' fazer essa afirmação: li, e gostei. Gostei
mesmo. Meus parabéns. Só espero que o caro escritor
continue editando novos trabalhos. 'I'odos dizem, e eu

faço, eco, que no Brasil poucos lêem. A dííusão dos
nossos-valores é muito miuda, e assím mesmo restrita
a alguns círculos. Mas que não seja esse o entrave.

Continue, Enéas."
A. SANFORD· DE VASCONCELLOS

(Florianópolis)

provoca estado. de cala
midade pública na região

Uma grande enchente, de provoções jamais vista

e imaginada, obrigou o Governo do Estado a declarar
estado de emergência e calamidade pública a referida

região, principalmente o município de Tubarão, o mais

atingido ..Todo o país mobilizou-se' afim de socorrer as

vítimas e os flagelados, em número de centenas.

Aqui em Canoínhas, atendendo apelo, criou-se na

manhã de quinta-feira, uma Comissão de Alto Nível,
constituída do Sr. Prefeito Municipal, Alfredo de Oliveira

Garcindo, MM., Juiz de Direito da Comarca, Dr. José
Geraldo Batista, Promotor Público, Dr. Enéas Athanázío,'
Presidente da Câmara Municipal, Sr. Nivaldo .Roeder e

Presidente da Associação Comercial e Industrial, Sr .. 01-
demar Mussi, acrescida ainda do. Prefeito de Três Barras,
Sr: José Felício de Souza e Rigesa. A campanha, com

mensagens pela Rádio tinha o slogan: o Norte auxilia os
nossos irmãos do Sul. Os canoinhenses, em. todas as suas

camadas, atenderam de pronto o apelo e os donativos,
em

. roupas e dinheiro que alcançaram a soma de Cr$
25.000,00, foram recolhidos 'em uma das salas do Forum
e já remetidos a Florianópolis, pari o devido transporte
de avíão até .o local da, catástrofe.

Ministério do Interior

·RondonProjeto
A Coordenação Estadual do

Projeto Rondon hipotecando
irrestrita solidariedade às re

giões do Sul do Estado atin

gidas pelas últimas chuvas,
coloêou a inteira dísposíção
das localidades afetadas, as

,Coordenações de Area Cri
eíurna e Tubarão, a fim de
mobilizar Uníversítãríos da

região objetivando colabo

ração e apoio às comunidades
ora necessitadas.

®�=======-----��=================================®®
•

uo PEÃO NEG�O", de Enéas Athanázio,
cidade "Livrariapoderá ser adquirido nesta na

"Gráfica Santa

ser pedido pelo
DO ESCRITOR;

Zaguini", "Impressora Ouro Verde",
Cruz" e "Casa Erlita". Poderá ainda

Reembolso Postal para EDITORA

s Caixa Postal, 2665 - 01000,
.

SÃO PAULO, Capital. 8
�� �.

\ .

Noivado Nascimento
Em festa o lar do casal sr,

logo e sra. Raquel Sims, com

o nascimento de uma linda
menina, ocorrido dia 27-03-74,
no Hospital Santa Cruz,

Nossos cumprimentos.

Estrearam alianças em

suas mãos direitas, o [ovem
Márcio Blosfeld e a senho
rita Licea Kohlbeck, no úl
timo dia 2-1 de março do
corrente. Ambos são filhos
de tradicionais famílias ca

noínhenses,

Movimento Brasileiro de Àlfabetizdçã� - MOBRAL
,

1974, Ano da Erradicação· do' Analfabetismo
Santa Catarina. P A R T 'I CIP E!'

no Estado Vende-se
Dormitório de imbuia

perfeito estado.' Tratar
Rua Curitibanos, 3'53.

em

nade Aos_ noivos os nossos sin-·

cero,s cumprimentos.

, I i ln P e Z a� d a cidade.
='1 i=II d-a_

Co'opere com a
•
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CORREIO 00 NURTE

FORMASA

\ fORN[�m�RA �[ MI�[lRA� S. r
, �8�mbléià geral 0tináriaE nal de (onv cicáo

, "

fi 6 pn�se?te co,vocamos
os sr . acíonístas fi se, reu-

nire� e.m Assern'\l>léi�er�l
Ordiná 18, na' Atenida Ivo
D'Aquin\>. s/n.o, jnestâ cida

II I, de, no d\a 05 q� abril pró

IS: ?Cimo, àS\. 16 t=: para

tdehbE\rar�\ sofre a seguinte

� Qi'de� ao Dia: '

1 - Leitura ri apreciação do

relatódol\ da diretoria,
balançofg\ral e dernons
trativo Ide �ucros e per
das r�l�tiv'Qs ao ano

de 19J13, \,
2 Assu�tos de \�nteresse

geralf. \
'

CanoiJh8s, 07 de\marçode 1974,/ \ '

Nice'to. Osmar, Fu\k
\

I 'A ntes de comprar seus MOVEIS, veriti<Íue os

preços e tacilidad�8 de pa:ga�ent'o,Ju'e
�TANA MOVEIS lhe o��ece.

., / I

Dormitórios'-::",ogosl Estofado� - Copas -

" '/ '

Cozinha� - corcQ_�as ;/./ Tapetes, etc.

Se o seu problema é �9�a solução está e�

Font� � ÓV,
�taça Lauro 1\1üller, 494 "'-'\_"'-'' /' "

[ C A N 0YN H AS -:- Santa Catarina
I' ,

",

\

R�.yEN,DBDOA PARA TODO, NO�TE

Sociedade ;Industrial. e Comercial
� �ua Frtfl Men/n�ro K6mps, 606 - Telefol}e, 140 -- CA N o I N H A -s. c.

Cerâmica Ilv.ino fVo�t S.A.
I

Edital de .Convocaçáo
Ficam convocados os senhores acionistas desta so-

-cíedade, para se reunirem em Assembléia 'Geral Ordinária,
a realizar-se no dia 04 de maio de 1974, às is horas, na
sede social, situada na Rua Paulo Wisse s/n.o, para os

seguintes fins:
.. ,

1.0 - Exame, discussão e votação do relatório da direto

ria, balanço geral, demonstração da conta lucros &

,perdàs e parecer do conselho fiscal, referentes' ao
exercício de 1973;

2.°/ - Eleição do Conselho Fiscal e respectivos .suplentes
para o exercício dê 1974;

3 ° - Assunto de interesse geral.

AVISO: Acham-se à disposição dos senhores .acionistas,
para os efeitos legais. na sede da sociedade, os

documentos a que se refere o Artigo 99, do
Decreto-Lei 2.QL7, de 26 de setembro de 1960.

Canoinhas, 22 de março de 1974.,
3 H/UU�Y VOGT -;- Diretor Presidente

f
-

I,

·1· agro.flore.rtal oIIen "«7/ '.. .

I EscrUórl de, Planejamento Agrícola

I Ela�orl:mção, per�isão e o��entação/�cni�a. de
\. Projetos Flore taIs, ' Agncolas ,_;;é pecuarlOs'olJ
I
Vende:se Mudas Floreõtai�ri. Pinus, etc):',

i ÀVISO aos interes adosAue já está, funcio-
I riando anexo ao Es i, "'rio de' Planejamento
I Agrícola um Deparfaj 'ento para LEVANTA.

I MENTO TOPOGRA � (Medição de Terreno,

I Loteamento, ete.), '\'
(

.

,

I. Rue
Coronel uquerque, 4qO -i Fone, 192

1.o de �ereiro de 1974.,
.

\
E, g, Agr. Rom_ária Mart,�ns
l<EA ':' 3125 - D • 7a .. Região

_________==================.d'

•

r I i t
l

MW1MNep (W;W 'k'W'S
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�======:=I:l::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::=::':::=::::::�::::::::::�:::::::=:=:!== Faz saber 'que pretendem casar: Marc,,-s Floreocio e Leoniee d08

55
' 55 Santos. Ele. natural do Bstado no Paraná, naseldo em Rio Negro, no dia

.. .
..

d 17 de outubro de 1946} servente, solteiro, domiciliado e residente em Três

li No Departamento_ de Veículos Usados de ii n e-se Barras; filho de João Florencío, domicilia«}ó e residente em Curitiba e de

:: -< ,:: dona Dorvalina Silveira, 'talecida. Ela, najúral deste Estado. nascida em

..

M h S I & C' L d A

t
_
.. ,

I
Três Barras, no dia �9 de.marco de 19�(; doméstica, solteira. domiciliada

;, er y • e

e�
Ia. ta., voce encon rara II otes e residente em Três Barras; filha die!Alvinda dos Santos, domiciliada e

..

d ,/ .. ..._
,

residente neste município. •

55 revisa os para pronta

e7;tre8a:
iI 'í'

I: �:
·,......Situados na parte mais' Apresentaram os do�ume�tos exigidos pelo Código Civil art. 180 .

.::.:: Dodge Dart Co ê _ 1971 p=. I "'''d C d A // Se alguém tiver conhecimento de existir algum impedimento legal,
a ta Q ampo a. /gua acuse-o para fins de direito. '.I

•••:5::.i Dodge Dart _ 4 _ 1970 ::.�:..: Verde, côrn .fre,l1�e. .p�r.a a Três Barras, 23 de m�/ç� de 1974. I

.

. Rua dos' EXp<:_dlclOnanos e .', \
\

••

R lf ·d·· M"'- Maria Uba de An�..ade -\.Escr.evente Juramentada

II Opala Coupê 1972 ii ua A ,ré o ay��. J '

•• •• Tratar com o sr. ·A..oolfo
li Variant 1974 ii Jkdler "', 2 Sebastião Grein Costa, E�érivão de Paz \� OficJal do Registro Civil do mu-

:: :: '''''"'- nícípío de Major Vieira,/Comarca de Oanelnhaa, Estado de Santa Catarina

ii Rural· 4 x 4 1959 Hf Faz saber q�/pretendem casar: "Valdemar Luiz Prestes de Souza
.. •• /Ir

t
-

d P .

. . "
e Sonia Maria Ferreira. Ele, natural deste I!:st,ado, nascido e"\ Rio Bonito,

::
C I 72 1972 ii \..-dr oes e dSCOà muno de Monte Oasjelo, no dia '25 de outubro- de 1952; servente de pedrei-

ii orce - 55 ro, solteiro, domícãíado e residente no municfpio de .. Papanduva; filho de

5 ii é com à Eduardo Prestes de Souza e de dona Francisca, Bíbeíro de Souza, domici-
.. :: liados e residentês em munícípío de Papenduvâ, 8 C. Ela,

-

natural deste

ii do Brasil: 55 I O V d Estado. nascida/em Itaíópolis, no dia 05 de janeir'q de 19f17; do lar, solteira,
ii ' , i: mpressora uro.. er e domiciliada e residente nesta cidade; filha de João Ferreira e de dona.

E MERHY -S EME & elA. I:.TOA. � onde você encontra
Benvínda Riyeiro de Oliveira, domiciliados e residentes nesta cidade.

,

!! 5i Apresentaram os documentos exigidos pelÓ, Código Civil art. 180.

ii Rua Pàula P eira, 735 - Telefones: ia lindos e
Se algu�m tiver conhecimento de existir algum '.impedimento legal.

ii, II os mais acuse-o liara Iins de direito. \
Ü C A N q I H A 5 ,atarina ii variados modelos \ / Major Vieira, 24 de março de 1974.

\ �-\
ii .

.

.
. 5i I Eunice Machado da COllta - Escrevente Juramentada em exercício

.............._..... • •••••••••••••••••a•••••••••••••••••••••••••••••••• III•••••••••••••_••••••••••:. /
r \\ _

•

........................ " •••••••• IIl•• ., •••••••••••• ·,.IJ••••••••P.IIJ II •
•

\
\

1I••II1.tlllI�EI!III.BIIII!II.�;;.R�m;iI�m.lllllltIIBlmEII.mlmll';m.m.II�E�III11�lImll.��IIl�II.IIII.
II' _

l'
'. II'

• •

I Antes de mais nada.ique tal você mesmo testar o DODGE 1800/74 � I
I Merhy Selerne e: Cf.e, LIda . .faz Questão Que você mesmo ,guie I
I 8 teste

I

o DOD'GE 11800/7'4, antes de v.ocêC"'flcomp'rar. I
I '--------�{J--novo_ DODGE 1800/74 o t!ra p�·o�� - é isto: II Estil�-

.

europeu.
. "

. I· '_I O mais, económico do ,Brasil ,(13 km/litro) II

I Carburação inglesa original' \ . I
I Novo câmbio I
I Outros detalhes para deixar você vidrado I
II '.

',. II
II

.

VENHA CQNHECE-LO DE PERTO EM NOSSA LOJA o NOVO DODGE 1800/74, COM 82 H P mi
II.. \.' III
II c' Revendedor: Autorizado C � r y s I e r d o B r,a s i I <, II
I/I
BiJ! "/ &B

· � �
.. /' , II

I RUA PAULA PEREIRA,735 - TELEFONE: 365 E 366 - CAIXA POSTAL 220 :- CANOINHAS - se I
1•••••••••••Ei.EBE��m�m.m�••�B.Bm�g.mmmB�;••BB.E.mB�Ba�eEBem.m.=

I .

�
.

lI.lIm.ilmll•••II.IIII.�fIi•••B.IfIIIlII.tlEII••II.III1�II.aflnli.IIBmllll.�BII.1I19mllmlm.�E.B

I E ..N-tL! . ��-:�:Comé[cio . �e Eletrn�omésticos tt�a.1
. "

,
. lli'i!IiI

. --,----::- liBII
'. ,.

.-
"'. lil!III

__ � -;o �
- ... ,,- ".: "",",�<l"!:�-� - -� ... ��;:--[-,-��--- BmI

III TEM PARA VOCt_ --05< "MElHORt-s-r 'PREÇOS E COr-�DJ�ÕES' -OrE�'-PnJA�-Giii'J\A"T'-�l=r../ IR
II �,,_

. 1
�

,o-�>-�-·
;- '�'"''

_,
III

1-vE·�-N·-t I L A O O R E S ,de todos os tamanhos',' G. E. e ARNO I
I· RU.� VIDAL RAMOS, 920 - FONE, 185 'C A N O I N H A S - SANTA CATARINA I,
•••�••B.BB�m••••�••••m.9�•••�.B••••••m.m••��&•••••'.R�••••••••••

Oràcão ao Divind' Espírito Santo
)

,

E pirito to. vllcê que me esclarece tudo, que ilumi-

ne todos 08 earniri s para que eu aünj& o meu idt'lIl, você
que me dá o dcm cn � d." perdoar e ""qu<>cer o ms l .que
me f&zwm e que todos os ruste ntes dE" mtr h s

.

Vid� -co

migo, ... u qu�r(), neste curto.....

�ogo, �grad .. cerJl}F. por tujo
e confirmar mais uma ·v. z que � nunca gyPYo me se ps rer

de você, por maior que Beja a ilusãg lpetêrie}, não será o

mínimo da vontade que sinto de u�ia estar com você e
.

todos

;�ri:::� �::C�::"c�t!�;p·�rPét��,�· .

�, ,

A pessoa dt>V�.r.á;;;;zer t>sta onsção 3· dias sp�ido8, sem
fszer o pedido; f!4!!d'iro ::te 3 ajas se ra alcançada a grada, por
mais difícil q..u'é" �l"j!J. Publicar lissim que receber a graça.

I "'9'
-.

(Public�:K' por tPf recsbtdo uma graça). (UMA DEVOT''\J
."

Precisa-se
Moço (a) (Professo a) para

.

erviço de "Auxí iar de
ntabílidade".

lní ·o.ime::iiato.
Otim ambiente e trabalho.

REGI_STRO CP;PIL
�\ EDITAIS/

.
, !

Maria Uba de À.ndrade. Escrevente Juramentada do/Cartório do Registro
Oívíl do Munícípí« de' Três Barras, Comarca de /€lanoinhaB, Estado de
Santa Catarina \' /

aptidões.
Assistência

'

dica gratuíta.
pelo fone
LDO ou
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CORREIO DO NORTE 30-03-1974

EDITAL
o Doutor José Geraldo Batista,

Juiz dos Feitos da Fazenda. da
Comarca de Cenoiohas, Estado de
Saota Cahrioa, ne uso de 8U811

atribuições e na forma da Lei,
FAZ SABER, aos que o preaeute
Edital virem, ou dele conhecimento

tiverem, qUI!! pelo presente CITA
à GOSTAVO KIIOLL, que se encon

tra em Jugar incerto e não sabioo,
com o prazo de trinta dias, para
responder a{'9 termos da ação de

DESAPROPRIAÇÃO, DO 1040,
em que é requereo te a PREFEI.,
TURA MUNICIPAL DE MA
JOR VIEIRA, através seu pro
curador e por todo o teor da

petição ti respectivo despacho dos

seguintes teor: Exmo. Sr. Dr.
JUIZ de Direito da Comarca de
Ceucinhas, ·SC. A Prefeitura Mu·
nicipal de Major Vieira, desta

Comarca. poé seu procurador
iofra-aesinado (ut instrumento pro
cure tório ) incluso, inscrito na

nA.B., Secção deste Estado sob
n.? 1.043. com escrit6rio' e resi
dêccis ne8ta cidade, n8 Rua Ge.
túlio Vargas n.? 511, onne recebe'
avisos e iotimaçfies, respeitoea
mente, vem 8 pr eseoça de V.Excia,
expor te BfIDsI r equerer o 'segUlnte:
1.0 - Pelo Decreto n,O 193, de 05
de junho do corrente aDO, foi

declarada de utilidade pública,
uma área de terras, situada no

perímetro urbano, na Rua Ner
ciso Ruthes via Rio Novo. com

69.575 m2 G�esseota e nove mil,
quinhentos e setenta e cinco me

tros quadrados}, a qual obedece
as seguintes confrontações: de um

lado com o Ar,foio Mouiolo, com

quem de direito, de outro lado
com a Estrada Geral Rio Novo,
sendo a via, de outro lado com

terras de Leonardc Kamin8ki e

Miguel Lucachids ki e pur outro

Iedo Com terras de João Brande.

burgo e pretendidas de Lsdisl8V8

Negelaki; par" fins de DESA
PROPRIAÇÃO, cuja gleba se

encontra r egisteade no Regisrro
Geral de Imóveil!l dellta Comsrce,
sob n." 6541, fls. 160 ';0 liv<o
n.? 3-1; em nome' de Gustavo
Knoll, bresileiro, casado, ex-tavra

dor e residente alu3Im<ente' em

lugar incerto e não stJ bido. 2. ° -

'A área a ser deseprcpriede é
consrituids de mata ral,a, C0m a

preseuçe de algu.nas árvore� (ie

p- qu ..no valor ecor.êrnicc (madeira
branca), lJãõ pos-ue qUti'quêr
benfeitoria uem. tampouco é ex

plorada pllor8 agrrcultuee cu pe
pecuária, já que o proprrét ário
dominill, Sr. Gustavo Rooll, de

DE
há muito não mais, aqui. t'e!Jide.
3.° - Na impossibilidsde de efeti
var administrativamente a desa

propriação, B Prefeitura Municipal
de Major Vieira, oferecendo pelo
domíoio pleno da' referi<ia Área de
tefras o preço de Cr$ 816,75
(oitocentos e dezesseis cruzeiros e

setenta e cinco centavoa], cujo
va!or é o mesmo do IBoçamenfo
para pagamentos de impostos de

(Isuçemeuto junto}, requee a V.
Excia. se aigoe mandar notificar
o desapropr iad-v, já qualifiqtdo por

ed�taf a ser publicado no Diário
OfiCiai do Estado e num dos jor
n,ull dests Comarca. para todos os

termos até fln!!l da presente ação
de desapropeiaçãc, observadss Y!I

f�rro&lidades legais. tudo cooform s

estabelece O ar!:. 13, do Decreto
Lei 1).0 3365, de 21/U6/1941.
4.° - Na conformidade. do § 6oico
do ar t Iof do Decreto Lei supra
meocione.do, a Autora indica, desde
já, o engeobeiro agrônomo Dr.
D"itro Soldatelh, residente Da Rua
P"ula P"reira n,? 253, neste cio
ns de, pua �e! vie como a8si�tente
técnico do per ito que V Excia.,
houver por "br;U) desi;;1l8�. F1081-
me-nt e , corno tenha u gêr.cie uests

dt;f.spl'opriação, pede, lllll forma do

dl'po,8to DO aftlgo ') 15 do Dec

C I T"A C A O
,

citado, para depositar 8 quantia
que for arbitrada, OI'demmdo V.

Excia., a imiesão provisória .da

Requerente na posse do imóvel
em cfesapropriação, Termos ero

que, com a procuração e doc.
mencionados, pede deferimento.
Canoioba@, 19 de junho de 1973.

(81). DR. ANTONIO, WEIN
FURTER, Advflgado, à fl;), 21,
v, consta 8 informação do teor

seguinte: MM. Juis Diligenciando,
ioformemos a V. Excie., que imo

possivel é conseguirmos li cer tidâo
de óbito de Gusta,vo Kooll, em

virtude de não ter conseguido
informação onoe o mesmo veio 8

falecer. nem ter noriciss de seus

.herdeiroa; nem da data aproxima.
da do óbito. Canoinbas. 15.03 -: 4.

(a�), OSNI VIEIRA DE LIMA
e ALLE3IAOES GOMES DO
VALE - OFICIAI� DE,;USTI
ÇA As fill. 22, foi prolatadu o

!'f.guiote despacho: Inexi9tem 009

9UW�. prova da morte do expro
oeiedo. V Ilgas informações de seu

f"lecimeote>, não autorrzam a dis

pensa de sua citação. Não o tendo

o Sr. Oficial d- Ju�ti'ça tocal.aado.
hâ que ser \ procedida a Citação
'por EJitei, 009 tUIDO!! do ar t, 18
do Dec. Lei 0.°, 365, de 21.06 1941.
�ite se poi., Gu ,tli vo Koull fi !oe u�

q
/ --

j ,

. Traga seu Volkswagen
à nossa oficina, onde seus

direitéJs, seu dmheíro e sua

paciência são preservados.
Somos Revendedor

Al'tr."irv·do Vv·-llr<'\v�a2'en
'

...t.._vl ....�c:1- " !...o.) ao _,

e lhe asseguramos o direito
de ter orçamentos prévios
e prazos dete:l}1:llnados

t
' ' 1

para eu rega ao VClCU ..O.

Utilizamos ferramentas
e equipam�ntos esp�ciais,
e ma,"1temos mecàrucos
atualizados pela Fábrica.

.

Com isso� pouparnos
seu dinheiro.

-

E damos g2ra!'.tia de
6 meses ou 10.000

�
Iquil,ômetros sobre serviços
e peças. O que nós

fazemos, nada mais é do
que respeital' seus direitos..

,

I Não 'os perca em um

lug3T qualquer.
Revendedol'Au.torizado
Volkswagen é segur:mça.

I

)

Ia.
aI ,R a mos, 1195

'SANTA CATARINA Revendedor
Autórizado

Rua

CANOINHAS

M .-... E'H -

herdeiros que se encontram em

lugar incerto e Dão sabido dos
termos da inicial, devendo ser

afIxado na sede do Juízo, no lugar
de costume, e publicado, no prazo

máximo de 15 (quioze) dias, e

uma vez no 6:gão Oficial, e pelo
menos, dila!! vezse em jomal local.
O prazo é de trinta dias que cor.

rerâ da data da primeira publica.
çâo (art. 232 e ines, do C6rligo
do Pr. Civil). Feitas 'as citações,
voltem. CaDl:,inha!l. 15 de março

de 1974. (a�) DR l·OSE': GE
RALDO BATISTA, JUIZ OE
DIREITO. E para que chegue
ao couhecimeuto dos interessados
'fi! 0110 possam de futuro alegar
ignolâ,'ci .. , expedi o presente, que
será publicado por três vezes,

sendo d!lbs no' jOr-Dal Iocal nesta

cidade e uma vez no 6rgílo .ofi
cie l rl �flXlido DO lugar de costu

me, oa sede do Juízo, correndo o

prazo da primeira publicação e

uma' vez decorrido se dará a pe.'rte
por citada,

De do e passado nests cidade
de' Csnoinhflp, a08 vinte diu .do

mês de março do ano de hum
mil. novecentos e self'nta e quatro
(2003,1974). Eu Agenor Vieira
Cürte, E�crivão, que fiZ datilogra.
far e subscrevo.

Dr. José Geraldo Batista
Juiz de DII'''''tc'

I

ANIVERSA R1AiJ:f,.SE

Hoje: a srta. Rosângela Olsen;
o menino Aiillson Jusé filho
do sr, Faustino Oaleski

Amanhã: a stia, Lporrv Te
rezinha renel1 a; (} jovem
}\;1v.TCOS Romeu MOfbius.

'Dia 1,° de ab/il: a senho-
rita Relinaa Kuhler:

..

Dia 02: a senhora dona
/(o$Z11hu li' p(lsa do ,Sr. Frie.
drich BrGuhordt,' as srtas.:
Wiima Brauhm dt, ANce
Herbst e Ana A,endarlchuk,'
o menino Walczr Édson filho
do sr. Wuld{Jmúo Nov:.Jck,

Dia 03: os s1's: Wiegando
Wiese e hOl1Cisco B de Si
queira; osjovf'ns: Luiz Antonio
Cubas (1 Cárlos Mogno Sele.

me, residentR em Curitiba.
Dia 04: a senhnra dona,

'Jacom1no esp()�a do sr. Fú
mmo de Pau/o e Silva; o Sr,

,Antonio Oliskovicz; a senho
rita M01lene Brauhardt.

.

Dia 05: a sra. dona Hilda
esposa do sr. MaXimilhano
Watzko; " sr. 'Dr. Saulo Caro

'

valho,' o jovem Adl�m(Jr Luiz
Ferreira,' a menina ./rene filha
do sr. ArmandO MÜlbauer.

Aos ani'versariantes, nossos
cumprimentos, .

.

N01-VADO
Contra.iararrl núpcias di'a

.24 48 ma7ço de 1974, nesta

cidade, a senhorita MAR IA

ROSA, filha do casal senhor
Joaquim Damas da Silveira
t' senhora Sofia Damas da
Silveúa e o 70Vtm ROMEU,
filho do cawl senhbr� Valde·
miro Babireski e senhora
Marial Babireski.
Ao jovem par, noSsos cum

.

primentos.

14 de abril, Domingo de

Páscoa, presepteie seu

amor com os mais belos·

"Cartões de Páscoa" da

Impressora Ouro Verde

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORRFIO DO t>.iORTE

I .

30.33-1974

I 'ústria �e Ma�eiras Zaniulo' SIA 8 ncu �o Drasil S A
C' G C (M F) 83.187.294

• •

Co.nvocacão
.

.

Pelo preaente Edital faço .ab�r que no dia 24 ",)maio de

�4. lerá realizada a eleição para a compoeição da Dire�ZiIl. CODle.

23.439.975,40 T1ho "fbii!�adl -e DeRlega?o• .1 ReSprelsotantel .80 CObDlelho da federação dOI

rablr'41a oree luall ae anta Cateriua, em como/a de leUII rei·

pectivol'tuplentel, ficando aberto o prezo de 10 �d;?z) dia. para o

gegistro dlJ". chapai 08' Secretaria, que correrá a pf�tir da data delta
.

publicação, tb4_p de acordo
.

com o art. 12. e 13,ft8 Portaria Mini. te
rial 302<1. de 2Ne janeiro de 1974. AI ChaplJí lerão regjBtrada. em
le.parado, sendo u'� para. oa eeudidatoe I Diretoria e Conselhc

23.7.33,54 Fiscal, com OI .euI

ret�ct'vo,.
suplentea J.' outra para. OI Delegedos

Hepreeentantea para o selho da Fed�ção e leu I suplentee, facul
tada a designecão de Iiscai nae relpecJiiva. chapa. (§ 2.° do art. 20
da Portaria 0.° 3024). O. re�.��ulD,t-6. para OI registro. dei chapai
deverão ler epreeentades na .����lJa,· em três vial, auinado. poe
todo I OI candidatos, pe..oalment� '{Ião lendo permitida para tal re-

.

giltr? .

a outorga 'de procuração.?" dev�,do I�r 8prele[Jta�oa todoa .01
,

requtsrtoa DO art. 13 e 14 da-citade

p�arla.
O requenmento acom

panhade de todo. OI dedú�/e doeumentoev exigido. para o registro,
�erá di�igido ao ,Pre8ide,t1� do Sio?icato, �eodo e.

ne requerimento
�er Qumado por qUBI�er dOI candidatos ccio'iiJ.onentel da cheps. A

Secretari� da entidaj?e no. expedient� normal, Johtece.ré m�ior.e. deu
lhe. 801 mtereuado•• 'acheudc-se afixado na aedà\ do Sindíoato a

relação do que· é obrigo tóri'o para o citado regi.ti, C8IO não leia
obtido o qugrum em primeira convocação, lerá CG vocado Dova

eleição no (p�8Z0 de 15 (quinze) dia., com 8 prelBnça mim a de 50%
(ciDq�e.?tá por cent?) :iOI Buoc!odol iD.crit�.. E. não Con 'tlGuindo o

coefl�.!ente, lerá feita � tercelra convoc9cao dentro do pra� de 10-...

(de1í)' dio. com a preDença mÍoima de 40% (quarenta por cento�..
dOI·

.
�,nociado. inecritol. Para· tanto ficam convocado., de.de já, todo.'·l:il ...

Os abaixo assinados, membros efetivos do Copselho Fiscal da .Indústria de 18uociodol da Entidade.

Madei s Zaniolo S/A, reunidos para tomarem conhecimento do Balanço.G ral, .Lucror 'AI aleiçõe. lerão realizada. daR 8 à. 18 hora. de cada dia.

e Pe as, Inventário Geral e demais contas e documentos corri relação ao no findo,

deg is de constatarem em tudo a mais perfeita ordem, recomendam rova,ião
p a próxima Assembléia Geral ,Ordinária. /

elatório' da Diretoria

umprimento às determinações legais e de conformidade com os nossos

estatutos, ternos a satisfação de apresentar-vos; para apreciação 'e julgamento, o Balanço
Geral, conta de ucros e Perdas e demais documentos referentes ao exercício encer

rado em 31 de \_zembro de 1973, acompanhados do parecer do Conselho Fiscal. Estes

documentos, bem \como os demais, acham-se à disposição dos senhores acionistas,
documentos estes, ,ue dão conta do desenrolar dos negócios durante o ano findo e

e�primem a si�uaç�o de nos.&� sociedade: Colocamo-nos, �utrossim, ào vosso inteiro

dispor para quaisque esclarecímentos que Julgardes' necessários,

Canoínhas, de fevereiro (de 1974.

Modesto, Zaniolo lcldle Zahiolo Milles Luiz Zaniolo
Diretor Diretor

Altavir
Diretor

Balanço
A

31' de
p

dezembro
A S S I

1973em

T
DISPONtVEL

Caixa e Bancos
, /

REALIZAVEL

Duplicatas a Receber, C/Correntes,
Estoqu�s, Pinheiros em IPé,
Cauções, etc.

IMOBIL1Z "-DO

Imóveis.Móveis p Utensílios, VeicUlo!l,
Instalaçõ �S e Equíparnentos
Industrtais

,

PENDENTES
Madeiras de Terceiros p/ Fsqu-sr,
Despesas a Compensar Exercícios

.

Seguíntes, etc, '1.305.290,61

402.063,40

EXIGtVEL

C/Correntes, Dpls, Descont da!',
'I'ítulos 8 Pagar, Bancos c 'Emprés.
timos', etc. 15899.287,89

INEXIGtVEL

Capital e Reservas 11.628635,03

!
PENDENTES

\ '

.

Credores de M;!'. rss p/Fi quear, Saldoà Disposição i Assembléia, etc.
.

4998.707,80

.

C/COMPENSADAS
Valores e ICompr!Dssção !.055.716,65

,

CI COMPENSADAS
. Valores éômpeosados

TOTAL DO ATIVO

1055.716.65

33.582.347,37 ,

\ TOTAL DO PASSIVO 33582347,37

da Conta
T O

Dernonstracão
D E B I

LU; RO·S & PERDAS
/ \

/ C R E O

Despesas Operacionais 1.698.474,97/ Recettas de Produção
n>espes8s de Vendas 1 123.673,75
Despesas Financeiras

1.534.60�,8
Receit) ,s Diversas

D@spesBsdeProdução13.090.025 3 EstOqU"�\ em 31/12/73
Despesas 'I'rtbutârtas 1.825.95-' ,27 \,
Estoques em :H/12/72

. 4.406/32,00 Reversão ,,-PrOVisão para Devedores

Provisão pi Devedores Duvidosos, /. D íd \
.
....

\ UV OSOS �
.

Reserva Legal, Manutenção Capital I
"

Giro Próprio e Saldo à Disposição J
da Assembléia ;5.485.645,49

. �OTAL DO DÉBITO/h9.l65.005,10 TO'i' '\ DO CRÉDITO
.

29.165.005,10

O presente Bala�o_ Geral do Ativo e Passivo,

be�'\
como a demonstração da

conta Lucros e perdas,. sjio cópias fiéis do registro feito no "ivr.o diário n.? 15 às fls.

348 a 352,1' livro este Ir�gistraQo sob n.? 007 na
I

Junta . omercial do Estado de

Santa Catari,na. . ..�.
,

Modesto Zániolo Alcidio Zarliolo M.ilJes Luiz Zaniol
"

Altavir Zanioto
Diretor Diretor Diretor· \,_ Diretor

T o

146626,16
.

5.554670,00

CONSELHO

-

Milles Luiz Zaniolo
Tec. Contabilidade CRC-SC 0289

DO

\ Canoinhas, 28 de fevereiro de 1974.

Dr. Osvaldo Segundo de Oliveira Dr. Mário Mussi Dr. Rubens Ribeiro da �ilva

seu .ent�_I: •.. -�•....
/

�,ptocó �r
Em apen� \ .�undos, você tira

F O T O C A 5, de uaiquer documento,
. jornai ou livrps, no C A· l::.Q

..
·Ó AA 1110 O O

G 1ST R O C i V I l de N e:ft.E1 O A C.

CORTE, no edifício do FORUM destaaidade.

querido com I/Cartões

de Páscoa" da

Impressora Ouro Verde

Sllle� ill AUI�i!� s�e Es�rita N. ll7

.

AVisamo�os
candidatos inscrifos para o Con

curso de "A· �LIAR DE ESCRITA N.o 117", que
foi fixada a da' de 21 de abril .de 1974 (21.04.74),
domingo, para a realização dasprovas, obedecendo
o seguinte horárí : /

- sinal para fechamento da entrada do

prédio e p�n{entrada dos candidatos
nas sal s d� prova;'

7 h 45 mino - distribuiç� do material para a. prí-
meira pr;.ci"-· ,

12 h 15 mino término/ das �ovas escritas;

. 14 horas inícü(tia prov�dé .Datílografia.

As provas s�'rão todas re\�izadas na cidade �e
MAF�A· Santa Catarina, nas. seg'�ntes dependências:
_:. Provas Esçritas: No Colégio Ba\ão de Antonina,

-,

. ..,
ao .lado do PAal\io dos Esportes.

Prova �e Datilografia: Na �genCH\ do Banco do

,;,:
. Brasíl S. A. \/ '.

.ca�.6·inhas (Se), 13 de março de 19.;r4. '.
�

Fern�/do Rocha AHredo GuHherm1 Knüppel
�erente Subgerente

7 h 30 mino

TrabalhadoresSindicato Rurais Canoinhasdedos

E·ditàl. de

EDMAR GONÇALVES PADILHA
Prelideota do Sindicato

I

���" ,,,�,VeJlêje-se
',_ ·'·�l;�.l! .

. ""',

Vende se�"" qma Pick-Up,
ano 6�1 uma Kb�bi. ano 70
e umj'Caminhão _Ft<"'a50, imo
60.,lfratar na· Casà�"8anta
,Tefezinha, c,om o sr. Dico.

ná� Sanh Cruz. Negócio
de óeasião. .

.

Trata;<com o sr. Hen't'laue
Bora, na Casà',�arit� Te�é"
,zinha.

.

".,

.Vende·se
I )

Um terreno be�f'centra·
lizaCkt na Praia dJ' Piçarras
com 1'7'14.0 x ..20 m. . Tratar
com o st:-......:João Dias,' na
Rua Ozy.MEm�nça de Lima

. n.o 15.0, em São"Ma teus do
. Sul _.,Paraná. ��'--',:,"

lotes - vendem-se
•

J

'V_endem-se 4 loJe-s/me-
dindo".l_5 x"4Q. mZ·éada um.

�. ��

situado§,.. ;tfa",,�ua Ruy Bar�
bosl'l('Ja 200 In'e,tros do Gi-

,r/"'/ '-;;,.�.!:
�•• -
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Cine V er a Cruz (O cinema do
If

ovo)
,

APRESENTA _

HOJE,lu 20,15 hora•. cenaura 1'4 anos - progr,a a dupl»
,

1.· filme: S Seis Invencíveis , ! ,
am seis rebeldes e uma mulher envg1vidos numa

a ntura de violência e morte I ! "

2.° filme: O. Fi�ho da Agui� N�6ra"
AMANHÃ, à. �.45 horas - censura

liire,;_
em matinê

O Seis Invencív ls
'

, A beleza, o misté '0 e a fascínação do Orien ,', num filme que
,

-,

ent íasma e faz vibrar de e
, 'çãol'

II 19,15 e 21,15 horsllI- ceneura H anolll

,
suiD ,ê, O meu

SLIM ... � o homem q e mata por ódio, or vingança... e por
dinhei�o. -5)LlM •...tod� o temiam, rápido como .um raio, feroz
no gatilho, o desejo IdE\ matar corria em suas velas.

'

Este)filme repr\ sa segunda.fe�r, ' dia/01/4, as, 20,15 horas

DIA 02, 50. feira. 1i,20,l5 hor t1 - cenaura 14 ano.

Nino Manfredi,

Ma��'
na Vlady , Alberto Sordi em '

,

A é otes "Ção "

Uma sátira explosiva qu só o, italianos sabem realizar ...
,

Este' filme reprisa quar� "�feira, dia 03/4, as 20,15 horas

DIA 04, ,58. feira � ,a8 20,Hi".'hora. - CJf.!lIUU"� l4 anoe
, I '

Jerry Lewys em Errado /pl'a CBlchori"o
Mais um s�' ow de gargalhadas.

Este filme reprisa sexta-feiraid a 05/4, as 20,15 horas
,

'

....
"

__mm _

Cine J ubileb O lançador de sucessos
-

.

'. j! ,

AP,RES NTA

HOJE, �. 20,15 hOl"8� - cen�

Mulhefes de Médicos
Bisturis ... Estetoscópiosf'e... Sexo ... O amor, o pecado, a aventura;
Mulheres de Médicos, tum drama e

•

ocíonante que, se desenrola
num ambiente de, salBts cirúI'gicas e e íermarías de emergência.

AMANHA, em v�lperr81 - 1iI.;6 'lua

�, ,

, Peltc:lido no. D se-rro

Dirkie, e seu, c.áq, e,/6,: Imenso deserto ve\,melho... .A ma,is Iautâs-
, tíca aventura Já. vif,Vida por um menino.

, I
'

fi

em duse !&e"ilõe� I.lll!li ':�15 e aw 21.15 hdf8í1' cenl,UIfB 14 anolil

JO Super Mac o
-,

Ele realmente ppdia ser chamado- de "O su er macho". O tílme
que você devetssiStir . : .

,

' .

, l Este f�� reprtsa segunda �eira, as 21),15 horas

Dia 02, 3a/feiira .. Bill 20, I S borr3� 14 ano.

�ulheres de Médi

Dia 03, 'a. feh'a • a. 20,15 hora", - c DilUi-a 14 800111
,

'

Palx
-

eis Pl"oib!da.s' c/Peter O'tooie Susannah York .
.

Um ro nce em torno de um assunto muito d icado - Paíxões
Proibid s - Nem todo o autor é belo e há algu ,

bem 'estranhos.

Este filme reprisa quinta e sexta-fei '.a, as 211,15 horas

O Cinema ainda é o melhor e o mais acessivel divertimento! "Vá sempre e leve seus filhos!.,

REGIS'TRO
EDITAL

Maria Uba deAndrade, Escrevente Juramentada do Cartório do Registro Civil
do Município 'de Três Barras, Comarca de Canoinhas, Estado de Sta. Catarina

Faz saber que pretendem casar: Daltro Alvt:ri Pereira dos S�Dto8
,e Deelínda Leite Ele, natural :le Rio Grande do Sul, nascido em Espumoso,
no dia 31 de março de 1mí1; .enearreg. carpinteiro, solteiro, domiciliado e

residente em Salto Osório, Pr.; filho de Guílhermína Pereira dos Santos,
falecida. Ela, natural deste Estado, nascida em Rio das Pedras, S. Cecilia,
no dia 19,de maio de '1951; doméstica, solteira, domícílíada e residente em
Três Barras; filha de Celestino Leite' e de dona Rosalina 'Gonçalves, domi
ciliados e residentes em Marcílio Dias, Comarca de Cl1noinhas.

'

Apresentaram os, documentos exigidos pelo Código Givil art. 180.
Se alguém tiver conhecimento de, existir algum impedimento legal,
acuse·o para fins de direito.\,

'

..

Três Barras, 26 de março de 19;74.
Maria Uba dé Andrade - Escrevente Jurainentada

CIVIL

o sr. Clemente Dambroskí
amverserícu-ae sábado último,
reunindo seus inúmeros amigos
nas barrancas (lo Igúsçú, para
uma gostosa churrascada.

.

x x x

O técnico alemão, Dr. Keller"
a maior autoridade mundial em
mudas e multiplicação de bata
tas, vai' retornar à Alemanhe,
squí permanecendo seus 'coleg�9
Drs. Matias e Fischer.

.
'

s ESPARSASNOT
do msgestcso CANOINHAS
PALACE HOTEL, exposta no

Banco do Brasil. A construção
terá inicio imediato com térmi ..

nó previsto Ipara o fim do ano.

x x x

bem estruturado, goleou o Bo ..

tafogo na partida de fundo, pelo
marcador de 6 a 1.

Inaugurado sábado último o

Bar Zattar, que deverá atender
com restaurante a partir de
maio, instalações sitas na Praça
Lauro Müller.

x x x

x 'x x

A nova estrada Canoínhas
Mafra vaí agora em ritmo ace

lerado, atacada em três frentes,
ponte em São Lourenço, im

plantação do trecho, .pontes do
Pinho e Canoínhes

"

e projeto
do àsfalto, 'comprendendo pai
sagismo e trevos necessários.

x x x

Temos OS mers lindos I
fi! sugestivos (artões pa

ra 'Felidta(ões de Páscoa
.

Visitando familiares,. esteve

em, nossa cidade. procedente .de
São Paulo, o casal Demitrius e

Terezinha.
..

x x x

A' nossa Colenda Câmara de .

,

Vereadores confreterntzou-se
sexta-fefra, dia 22, com uma

churrascada em Marcilio Dias.

x x x

Brutal acidente automobilístico
roubou a vid� .-do jovem advo-"
gado Dr. Wiegando Rogério
.Díenner, de tradícíonal familia
sãobentense, aqui easado com

Solange Nader, filha do casal
sr. Tufí e Carmem Nader. Ro

gério, como era mais conhecido,
ingressara hã pouco na politicá
e seu Dome já havia sido homo

logado s candldato °a: Deputado
Estadual. pela região norte, com
reais condições de êxito. Nos!IOS

. pesares 'à família enlutada,

x x x

Ressurgiu denovo, pare gáudio
de todos. o Coral Canoinhense,
já e� ensuíos e reaparição, DS'!
festas de páscoa.

X IX X

Já em nossa cidade 8 msquete

, �' �""".P'- '-. •

Progresso 'Qesen�to - Motivação:
Prefeiturá '�rcir:@t de Canoinhas

Particip�Scimento .d: s���pagllndo, I
./ em dias� seus IMPOSTOS �

..

Prefeitura Municipal de,Canoinhas

Val,orize
feitura,

No .. Festival Esportivo ele do-

mingo último no Munícipa], com

"'18 pertíeípsção de diversas equi-
pes, promoção dos Formandos
do Colégio Comercial. o Rígesa, '- ....,..__......__-"

Imp., Our'o Verde

(AMPANHA DOS 25 MIL ELEITORES

CANO.INHAS
\

RECISA··c4 VOCÊ,
/

, )
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o que é seu prestig.iando a

'Municip�l de Canoinhas
II
I

j
i

,

,
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