
Autoridades falam
sobre ttO Peão Negro"

"Li, com muito interesse e de um só fôlego, "O
Peão Negro". Desconhecia, a bem da verdade, qualquer
veia literária ligada à sua personalidade. Porém, foi
com agradável surpresa o encontro com o amigo de
uma forma mais envolvente, ou seja, por meio de uma

prosa eatívante, viva, e extremamente inteligente. De
ressaltar, ainda, no seu livro, o estilo da, narração, que
me agradou sobremaneira pela forma simples mas tec
nicamente perfeita. Fazendo votos que você prossiga
nesse seu mister, despeço-me com um grande abraço."

ALOYSIO DE ALMEIDA GONÇALVES
(Procurador do Estado)

"Ao regressar da comarca ríe Campos Novos, onde
estive por designação, encontrei, aqui na minha comarca
de Capinzal, que também já foi a tua, o teu prezado
livro "O Peão Negro". Foi tão grande a satisfação por
recebê-lo, que num repente, num fôlego só, li-o de lado
a lado. A percuciente análise que você realizou dos

costumes, <la maneira de ser do povo da região, impres
sionou-me, profundamente, porque me identifico, com

pletamente, com essa gente simples e humilde que faz
a grandeza do nosso Estado. Encontrei no teu livro as

minhas próprias raizes, porque também sou filho dos
esmeraldinos campos de Lages. Amo essa gente que
você homenageou, porque misturo-me com ela, de tal
sorte que o estranho não é capaz de distinguir-me,
quando estou nos seus rodeios, nos seus torneios de

laço, nos seus fandangos, nos galpões de estância. Essa

gente, acostumada ao Iria pampeano do minuano, sabe,
talvez por isso mesmo, melhor avaliar o sentimento de
liberdade que inspira a vastidão das nossas colinas; essa
gente sofre, por vezes, as injustiças, mas nunca se aco

moda com as mesmas; essa gente sabe valorizar o que
é certo, mas também sabe profligar o que está errado;
essa gente é pequena, culturalmente, na maioria das

vezes, mas sabe fazer-se grande na reivindicação de
seus direitos. No teu livro descobri para logo a pena do
Promotor incansável, o intransigente defensor da socie
dade e da lei, - a pena do advogado brilhante que você

foi, - a pena do homem filho de um grande homem,
a pena sensível de alguém que vê e sente as coisas
mais simples e belas da vida. Deixe-me abraçá-lo atra

vés da distância que nos separa. Continue escrevendo,
meu caro, você tem um longo futuro nas Jetras co-esta

duanas e, assim, você só engrandecerá, o Ministério

Público, instituição que juntos amamos".

JOEL ROGÉRIO FURTADO
(Promotor Público)

Manííestaram-se ainda: Juizes, de Direito: Wnmar
Philipi (C. Novos); Rogério F. Lemos (Xanxerê); Fran
cisco Borges (S. Lourenço do Oeste); Eny Tomazelli

(AnitaGaribaldi) e José Martins Guedes Pinto. Promotores
Públicos: Mário Andrade Lemos (C. Novos); Júlio C. O.
Fernandes (Maravilhai; José Alberto Barbosa (Jaraguá
.do Sul); Paulo A. Gunther (8. Lourenço do Oeste) e João
Carlos Kurtz (Anita Garíbaldíi, Também Telmo Marengo
(Coordenador do IPASE), Cirilo Vieira Rupp (Coordena
dor do FGTS em S. Paulo), a Câmara Municipal de Anita
Garibaldi e o Prefeito Municipal de São José.

O livro foi registrado no 1.. Aditamento da Biblio

grafia Catarinense pelo bibliógrafo Guedes Pinto.

Comissão de Saúde tem um plano de '8oão
Os elementos participantes da Comissão de' Saúde

de Canoinhas reuniram-se para elaborar um plano de

atuação para o município.
Nessa primeira fase de trabalho da Comissão será

feito um diagnóstico da situação sanitária, para uma pos
terior atuação.

Acham-se integrados na Comissão os seguintes ór

gãos ou entidades: Centro de Saúde, Batalhão de Polícia

Militar, Sindicato de Trabalhadores Rurais, Coordenadoria
de Ensíno, ACARESC, Colégio Sagrado Coração de Jesus,
Clube do Sigilo, Rotary Clube e Rádio Canoinhas.
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AMPLA não se reuniu por falta de" tuorum
A Associação dos Municípios do Pla

nalto Norte Catarínense, AMPLA deixou
de reunir-se em nossa cidade, quinta fei

ra última, como estava programado, por
absoluta falta de número. Para o aludido

conclave deslocou-se de Florianópolis o .

Deputado Therézio Netto, tendo retornado

na manhã de ontem, após alguns conta

tos em nossa região.

Compareceram apenas, além do Pre
feito anfitrião, sr.' Alfredo de' Oliveira
Garcíndo, os Prefeitos de Porto União

, ,

Alexandre Passos Puzyna; Itaiópolis, Edu
ardo Kasziermierk e Papanduva, Aloisio
Partala. Várias Vereadores acompanharam
os Prefeitos que compareceram. Diante
do 'fato, nova reunião foi marcada para
maio próximo, tendo como sede o vizinho
município de Mafra.

TV Coligadas-Canal3 I O P rem iO
"CidadeComunicação

Comunicamos aos teles

pectadores de Canoinhas que
em virtude da mudança do

equipamento para o "Morro
da Pedra Branca", as ante

nas dos receptores terão

que ser direcionadas para
este novo local.

Esta medida se faz neces

sária a todos que desejam
ter uma boa recepção do
Canal 3.

O fenômeno da má recep
ção que se verifica no mo

mento se deve ao fato de
as antenas, na sua maioria,
estarem 'voltadas para o

Morro da COTESC.

Canoinhas, 17-04-74.
'

Escritório Central

A Sociedade Beneficente

Operária, através da sua Di

retoria, convida seus associa

dos, bem como os sócios' do
Clube Canoinhense, Tiro ao

Alvo, Grêmio XV de Julho,
para participarem do baile
em homenagem ao DIA DO
TRABALHADOR, a realizar-se
dia 30 de abril do corrente

ano, abrilhantado pele con

junto "BAMBAS 8CHOW" da
cidade de' Timbó-SC.

Contando com o compare
cimento de todos agradece

A DIRETORIA

Canoinhas, .16 de abril de 1974.

Promooões da 8.8.0.

do
de

Concurso
Canoinhas"

O Colégio Santa Cruz instituiu um Concurso "Cidade de
Canoinhas" e o Deputado AroIdo Carvalho, aqui na oca

sião e' tomando conhecimento do fato e para melhor
incentivar o Concurso, ofereceu uma passagem aérea a

Brasília, ao seu vencedor.

Agora, então, remeteu as passagens com a seguinte carta:

"D@ volta aos nossos tra
balhos na Câmara Federal,
para @st@ período de 1974,
gostaríamos de congratular
mo-rios com essa Direção
pelo alcancei e o sucesso do
"Concurso Cidade de Canoi
nhas", que promoveram entre
os alu,nos desse Colégio.

Anexo, segue a passagem
que doamos como premio ao

aluno vencedor. Transmitam

D�SSOS parabéns 80 jovem
Paulo e digam-lhe do nosso

desejo de receber uma cópia
do excelente trabalho que
escreveu. Talvez até, aprovei

taodo o prêmio, ele pudesse fazer-nos uma visita aqui em Bra
sília: conhecer o Congresso Nacíonal e estar conosco em nosso

gabinete. S ..da uma alegria 8 coroar o patrocínio do Concurso!

A pessagern já está em nome do aluno PAULO NEUBURGER,
é para o trecho Curitiba/Brasilia/Curitiba e poderá ser usada a

qualquer época no prazo de 12 meses. Contudo, esclsrecemos que
é Intreusfer ível e não pode ser convertida em dinheir;{>. Caso não

seja utilizada, deve ser a nós devolvida.

Pedimos ainda, que acusem o recebimento deste carta e da
passagem.

. Atenciosamente

Deputado AROLDO CARVALHOu

MÉDICOS RESIDENTES FAZEM ENCONTRO
RECiIOHAL EM FLORIANÓPOLIS

,
'

Fpolís. 05/04/74 - As Associações Nacional e' Catarínense
de

_

Médicos Residentes promoverão, de
1.0 a 4 de maio prõxíme, nesta Capital, o 6.° Encontro Re
gional Sul de Médicos Residentes.

O programa do conclave inclui conferência de técni
cos locais e convidados especiais, além de grupos de traba-
lho para o debate dos temas expostos. \

, A instalação será no auditório da Reitoria da Univer- ,

sidade Federal de Santa Catarina, enquanto as palestras serão
realizadas no anfiteatro do Hospital "Governador Celso Ramos".

PREVI�A-SE CONTRA O CÂ'NCER
Facã-exam8s-pr.a'Lsntivos., periodicamente

AFCC

'e o o p_e r e //�c'-o ni�"-'--a -
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CORREIO 00 NORTE

Prefeitura
RECEITA

Major'
referente ao mês de M A fi ç' O

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

Municipal de Vieira
Balanceie

60DIGOS

Geral I Local
1.0.0.00
1.1.0.00
1.1.1.00
1.1.1.10
1.1.1.11
1.1.1.30

1.1.200
1,1.2.10

04
05
06

1.1.2.20 '

07
08
09
10

1.1.3.00
11

1.2.0.00
1.23.00 12

(

(
1.4.0.00
1.4.1.00
14.1.20
1.4.1.3U
1.4.2.00
1.4.300

1.4.4.00
1.4.4.10

1.5.0.00
1.5.1.00
1,5.2.00

1.5.9.00
1.5.9.20 22
1.5.9.90 23

2.0.000
2.2.0.00
2.2.0.01

2.3.0.00
2.3.0.01

2.5.0.00
2.5.1.00
2.5.1.20
2.5.1.30
2 . .).1.40
2.5.1.50

2,5.3.00
2.5.3.90

de 1974

.A R fi E C A D A D, A
Até o mês I Do mês I T O,T A L

CrI (!:IrS Cr$

DA Prevista

RECEITAS CORRENTES
ReceitA �ributária
IMPOSTOS

01 Imposto Predial Urbano
02 Imposto Territorial Urbano
03 Imposto sobre Ser.viço. de Qualquer Natureza

;
/'

./
,/

65,60 /34.,28
I
/
J 4.78640

13,08 '

4�i24

3.000,00
2.000,00
300,00 99,88

TAXAS
Taxa pelo exercício do poder de',polícia

Texa de Licença e Filcalização I/O Comêrciq e a Indústria
Taxa de Licença e Fi.calizeção 1/'1 Comércio Ambulante
Taxa de Licença e Fircelisação sobee obrai

Taxa pele prestação 'de Il�rviço.
Taxa de Expediente
Taxa de Seevlçoe Urbano. ,"'-

Taxa de Apreensão
Taxa de Alinhamento e Nivelamento

Conbibuiçõe. de Melhoria
Taxa de Conservação de EMtrad�1i

Reeeita Pat�imonial
Participaçõee e Dividendo.

Receita Indudrial
� 13, Diversae Heceitas Iudusteiaie

7.000,001
100,00
100,00

4.78640
13,08
4824

296.40 416 DO

40,00 40,00 �

Transferências Correntes

14
1.5
,16
17

\,
Participação em Tributo. Federai. (\

Cota-parte do Fundo de Participação dOI Munloípioe . SOo/à, 90.000,00
Taxa Rodoviária Única !

\ 2.800,00
Retorno do Imposto Territorial Rural I '25.000,00
Retenção do Impcsto de Renda na Foote, \ 50,00

\' .

40334,23
576,11

25,118,07 '15.216,16
576,11

Participa_ção em Tributos E.tsduai.·
18 Participação no Imposto sobre Circulação de ,MercadOl:iclI 276.0c.o.oo 69614,64 30.654,74 100.269,38

19
20
21

Receitas Dive:rlas \
"

Multai 1.500,60 100,48 119,11 219,59
Indenissçõee e Reltituiçõel 100,l!ó
Cobrança da Dívida Ativa 2.500,o� 311,09 2l6,20 527,29

Outras Receitam Diveraas
Receita. d,:, Cemitério.

!
, 200,00 128,70 42,90 171,60

Outra. Receita. 800,00 8�152 851.52

Total �áD Receita. Corrente,' 413.800,00 96941113 51. -i()6,l9 148353,32
,

RECEITAS
Operações de Créditp'

24 Empréstimo.

,Alienação de 8en..'Móvei. e Imóvei.
25 Alienação de Bens MÓvl.lll e Im6veill

Transferência$/ de Capital
Participação em Tributol Federeis

26 Cota.parte do Fundo de Participação dOI MunicÍpio•• 50%'
27 Cota-parte do Imposto Uoioo D/Combultív e Lubeificantee
28 Cota·parte do Imposto Unico sobre Energia Elétrica
29 Cota-parte de Impnsto Unieo sobre Minerai. do P..í.

CODhibuiçõel
30 Cootribuicõe. Diveua.

·'200,00 113,220,00 113 22.o,OQ .

\ 200,00 \ 222,50222,50

l
I

Total da. Receites de Capital
Total da Receite Orçamentária

90,000,00 to 764.,89 6.521,2l 17.286,10
30.000,00 720697

,

7.206.97
50,00
150,00

300,00
121.200,00 131.4l4,36 6521.21 1�7.935 57

535.000;00 1228.361,49 57927,40 28Q.288,89
,
�'

12.000,00 1.266,34 '381,26 1:6'47,60
3.0ÓO,00

Ex.tra,Orçamentária
31 Contribuiçõ(iÍ1 de Previdência Social
32 Salário Família

INPS

/
; 287,93�.49

\
1.368,9"

1l.878,7�\
•

TOTAL DAS RECEITAS 229.627,83 58.3U8,66

Seltlol 'do ezereício anterior
I

'Em Caixa
Em BaricoI

'

Em po'Íier de relpon;áveil'

I
'

"GERALTOTAL 301.184, l7

Majel! Vieira, 'PI de março de 1974.
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�JIlércin-de--Eletrodurnésticu� .1t�a.1
I ,TEM PARA VOCt OS MELHORES .PREÇOS. E COt�DIÇÕES DE PAGAMENT0t1E I
• Máquinas de Costura ELGIN1 ZIG-ZAG1 etc. ,Enceradeiras Wii\lJTA e ARNO - II

I I Rãdios a LUZ e éS' PILHA
. I

II �UA VIDAL RAMOS, 920 - FONE, 185 C A N O I N H A S - SANTA CATARINA iii
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ODILON DAVET - Prefeito Municipa\

REOISTRO CIVIL

FOITAI
Maria Uba

;
Andrade, Escrevente Juramentada do Cartó

rio do Regi tro Civil do M�nicípio de Três Ba.rras, c.omarcade Oanoínha , Estado de Santa Catarina

Faz sal:Jfr que pretendem casar: João de Chaves PortelJ
e Suely das Gm_aças Ferreira RamolJ.. Ele, natural de Estado
do Paraná,

n8!ido
em São Mateus do Sul, no dia 18 de

outubro de 195 ; industri.ário, solteiro, domiciliado e' resi
dente em São ateus do Sul, Pr.; filho de Joaquim da Sílva
Portes e de do

�
Ondína Matoso. de Chaves Portes, domí

ciliados e reside tes em São Mateus do Sul, Pr. Ela, natural
deste Estado, n scída em Três Barras, no dia 21 de abríl
de 1957; doméBti�l1' solteira, domiciliada. e resídente nesta
cidade; filha de 1VJ"anoel Ferreira Ramos, falecido .e de dona
Maria Joana

Fe�eira
Ramos, domiciliada e residente

nesta cidade. .
,

Três Barras, 05 de abril de 1974.

Otavio Hoinasky e �atalia Beeeeosld. Ele, natural deste Es
tado, nascido em Tflês Barras, no dia 21 de setembro de
1948; do comércio, sdlteíro, domiciliado e residente em Três
Barras; filho de Luiz Hoínasky e de dona Anastaeía Sawinski

i Hoinasky, domiciliado� e residentes em Três Barras. Ela,
natural deste Estado, ,asci<!a em Três Barres. no dia 'li de
novembro de 1948; doméstica. solteira, domiciliada e resi
dente em Três Barras, filha de João Beresoski, natural do
Paraná e de dona Joana Hoíuaskí, domiciliados e residentes
em Três Barras. \
Derbitu Bohr Naizer do� Santos e Noemi Silva (Heha, 'Ele,
natural deste Estado, naácído em Três Barras, no dia 08 de
março de 1947; técnico �letrônico, solteiro, domiciliado e

residente em Curltíba-Prx filho de Alfredo Cavalheiro dos
Santos e de dona Adelaide Naizer dos Santos, domiciliados
e residente" em Curitiba-pro Ela, natural do Estado do Pa
raná, nascida em Ourltlba-Pr., no dia 30 de março de 1955;
professora, solteirã, domícílíada e residente nesta cidade;
filha de Ladislau Olcha e qe dona Sergtna da Silva Oleha,
domiciliados e residentes nesta cidade.

.

Três Barras, 86 de ab*il de 1974.

/'

Silvestre Paulo Meyer e Mari� Lindoia de Oliveira. Ele, natu
ral deste. Estado, nascido em Três Barras, no dia 23 de
abril de 1953; balconista, soltéíro, domiciliado e residente
em Três Barras; filho 'de Duríval Meyer e de dona Juvina
Petters, domiciliados e resídentes em Três Barras. Ela. na
tural deste Estado, nascida eIp Três Barras, no dia 21 de
setembro de 1955; doméstica, I\oltélra, domícílíarta e resi
dente em Três Barras; filha de .,João Mariano de Oliveira e

de dona Alzira Maciel de Olíveíja, domiciliados e residentes
em Três Barras. �.

Apresentaram os documentos exigidos pelo Código
Civil art. 180. Se alguém tiver conhecimento de ex)stir al
gum impedimento legal, acuse-o p�ra fins de díreíto.

Três Barras, 08 de abril de 1974.
,

I

MARIA U�A DE ANDRADE
Escrevente Juramentada

,
Sebastião Grein Costa, Escl'Ívão de Paz e Oficial do Regis
tro Civil do Município de Major Vieir�, Comarca de Ganoí
nhaa, Estado de Santa Oatarlna

Faz saber' que pretendem casar). Valmir Cunha e Te
rezinha de Jesus Alves de Lima. Ele, natural deste Estado,
nascido em Florianópolis, no dia 07 de Junho de 1945; lavra
dor, solteiro, domiciliado e residente neste município; filho

, de Alidio Antonio da Cunhá e de dona 'l\'Iarta Cunha, domi
ciliados e residentes neste município. Ela, natural do Estado
do Paraná, nascida em Ourttíba, no di� 15 de-outubro de-
1954; do lar, solteira, domiciliada e residente neste municí
pio; filha de Augusto Alves de Lima e 4e dona Francisca
Virginia Alves. de Lima, domiciliados e resídentes neste
município:' \ v

'Sedinei Fr�nça e (nez Berek,' Ele, natural deste Estado, nals
cido em Colônia Vieira, no dia 03 de fevtlreiro de 1919;

.

motorista, solteiro, 'domiciliado e residente em Pulador, nl
mun ; filho de Antonio França, domiciliado e residente neste
município e de dona Francisca França, -Ialecída, Ela, natu
ral deste Estado, nascída em Pulador, no dil\ 21 de setem
bro de 1952; do lar. solteira, domiciliada e residente em

Pulador, n/mun.; filha de João Alfredo Borek:l domiciliado
e residente neste munícípío e de dona Genoveva Helena
Borek, falecida. I \

Major Vieira, �5 de abril de 1974. \
Celestino Kumine�k t� Áldevina Karvat, Ele, n8:t�ral deste

. Estado. nascido em Rio dos Pardos, no dia 18 �e abril de
1946; lavrador, solteiro, domiciliado e residente eril, Pulador,
n.mun.; filho de' João Kumineck, Ialecído .e de �ona Ana
Barankíevícz Kuníineck. domiciliada e residente em ,Pulador,
n/mun, Ela, natuéa! deste Estado, nascida em Pulador, nl
mun., no dia 29/de agosto de 1951; do lar, solteira, \lIomici
liada e resídenje em Pulador, n.mun.; filha de Ale�andre

. Karvat e de dpna Eduviges Karvat, domiciliados e refiden-tes em Puladór, n/muno 'i
r.

�
Apres taram os documentos exigidos pelo Cqdigo

Civil

a=t.
1

..
Se alguém tiver conhecimento de

eXiSti'\al_ gum imp Imento legal, acuse-o para fins de direito.

jor Viefra, 08 de abril de 1974.

EUNICÉ MACHADO DA COSTA
Escrevente Juramentada
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Notícias
�. .... .. ... ..

A notícia dfls noticias
Conforme aviso neste semanâeio em seu

número 1264, édição do �ia 9 do mês de ,março
último, não apareceu o meu comentário por ter

me ausentado de Papenduva. . Hoje dou inrcio
à parte da coluna, procurando assim trazer boüs
nova!! aoa prezados assinantes e� âmig·os.

I v t ' , , l 'f 1
.' ,

Achado curioso
DUl'ante .as elcavações feitas DO pátió do

Ginásie ti E.cola Básica desta cidade, foi en

contrado diversos c�rtuchofl de f�zil,
.

a8 balu
já em condicõe� impre�táveis devido corrosão e

I'ferrugem impregnadas naa mesmas. O achado
\

curioso deve ter sue origem DOS idos 800S de
1910, ocasião em que irrompeu a luta dos ja.
guncos em Papannuva, onde se registraram
combates entre 08 fao�t.icOIJ e tropas do exê.:·
cito. Exat.ameo.te no 10caJ do achado, entes

estave inatalada a cadeia pública; o Çom,sodaote
da Cia. era o Capitã(, Palhares, amigo de meu

falecido plli.·· Capitão f•.lhares ere descendente
de �r�dicional fâmí'lia pára!laens�:, As· p�18S fo·
râm 'entregues na P"efeitun, onde poderão se ..

rem vi.hs pelos interessados.

Papanduva também presente
Pspanduva também atendeu ao apelo feito

pela. Frente Catarioense' de Solidariedade. . A

campanha feita para' n0880S irmãos 'flagelados de
Tub'arão foi cbmpeníâdór�, 'tendô em' vista a

receptividade da mesma, Asiiiú', dois caminbões
de DlaDti[óentó8, agasalhos, éombustivei�, calçá
dós; etc. ror�m envia(Jos par'á 'a cidade de Tu·
barão. Dia 8 Ido' côrreute pbrtiú 8S (JUBS via'tu·
ra8 lotadas. O Sr. Prefeito Municipal, Padre

Vigârio e demais au�oridade8 participaram a't,.
varoente oa campanha. As�im nosso

tMúnicípio .

disse sim na grande cruzada para minorar o

sofrimento' de nossos irmãos.

Câmara Municipal
homenageia ex-Prefeitos
A Colenda Câmara Municipal desejando .

que a magoa data de nOS60 Município não

transcorresse despercebida. � 'reaolveram, Presi
dente e Vereadoreí, ''; reB lizar uma'Se8sã:' I So
leDe no dia de 8ua eman'cipação política '_- 11
do corrente. As 19 horas foi aberta a Sessão

qUe contou com' II. presença tlos ex' prefeitos
especialmente convidados. vieto 8S homê�8gens
serem reverenciadas a eles. Foram 08 seguintes
Prefeitos I que já governaraÍD Papaoduvó:· l. o

Prefeito nomeado, sr. Esmereldino M, de AI.
meida, Jolié Guimarães Ribas, Jovino Tabalipa. ,

Brasil Alves Fagundes (l\I1aõdato Tampão), Dr.
Rubans Alberto Jazar, Aleislo Partala Cegara
reeleit'ô� e rx�Vice' 'Prefeito ''Ol'ilÍJpió Ra'úlióo
Séhad�ck. Ap6s' a8 soleoida'des e eXfJosii;:ão dé
assuntos que s�\/diz de 'perto' Iigadôs ào muni

cípio;' seu '�n'c��reri.eotó .:t�u.��r com"u� j�nte�
'dé confrahmização entre o Poder Executivo e

Legi�l�ti�o� inélu��ve' óà e��P��feitos' ef, sua:
re!1P�ctivas e�po8a8.

f • � ), �

Ecos da Semana . $�rlt�
Reverenciando a mais justa 'das 'h�'meoa'

gens que o mundo pode oferece'r como sinal de

gntidão àquele qlle derramou !leu próprio S8n

gue para remi: 08 pecados, Papaoduva repre'
sentado pela comunidade �reódeu_a reconhecida

.

homensgl.'m ao Cristo, nOS80 irmão e 8alysdvr
do mundo. Desde 'o primeiro dia d8 Semana
Santa 'as cerifuônias religios8s seguirám o seu

programa 'traçado, optando se a Igreja sempre

repleta de fiéis. filas Dumerosas justificavam o

sagrameoto da comunhão aos fiéis de todas 8S.

partes. A proeislão hlmioCl8a foi. realmente ma·

ravilhosa, prova inlloflsmável da fé viva do

povo brasileiro, rendendo a !lua justa reverência
8acra aO Salvador do mundo que na .sua infi·
nita bODdade proteja IO.empre. seus filhos.

Flagelados terão apoio da C. F.
Parte d() dinheiro arrecadado' na "'Camp8�

nba da Fraternidade". em São Paulo, será des"
tinado 808 flagelados de Tubarão (�C�, segundo
afi�mou. o Cardel1.l D. Paulo Evaristo Arns, em

MOVime�ó9r�;j(b?!e�lfpQ.\tiZ�5ãO - MOBRAL

1974, Ano da Erradicação do An1llfáb�Q
de Santa Catarina. P A R T I C I P E !

Escreveu:
Esmeraldiu9 M. Almeida

sua menssgem "encontro com o pastor", divul
gada no Boletim Informativo do Centro dé
Iilformações E�ll!8iá5tica8. (Gazeta do Povo)

.

! II \

o Jornalzinho
O foroslzinho, Órgão Oficial do Grêmio

XV de Julho, da cidade de Caooiühss. reapa
receu circulando com o número 100. O colu
nísia agradece o exemplar enviado 'e formula
votoo de progresso e longa permeuêucia nes

hostes jornalí8tlca8. r

Passarela da Sociedade
, Dia 2 do corrente Iesteiou niver o Ir.

JQÃO FLORINDO"SCHADECK, diretor ge
.

reate da pcderose firma Com. Iud. Schadeck
Ltda. O amvereariante foi muito cumprimentadó

. pela feltiva data, úcamião que recepeionou emigos
O!! lua reaidêacie com apetitceo urink,

x: x x

SRA. CACILDA MALAKOVSKI dia 05
do fluente completou mail um ano de ;,IUa'

preltetivll existêncía, virtuola e eetremada es

poaa do ar. Vitor Malakovlki. A. demo�)ltraçõe.
�e carioho e amiasde recebida foi a provll",de
liua iueamâvel vontade de sempre .enir de

coraç�� para o coração de leUII irmãol.'
x x: x:

Dia 6 completou mail um ano a lnteli
gente garota ELAINE DE FATIMA, filha do
caiai Ir. Albero (Dooida� Moraie, ele Vereador
pela ARENA. A turminha mirim. foi levai:
mensegem de Ielieidadea e participou do acon

tecimento.
x: x x

Dia 12 do fluente completou maie um ano

de vidli a inteligente e .impática garota K�RLA
BEATRIZ, filha do calaJ Heruani : (Tereza)
W"yciekoVlki. ele proprietário do "Nono Po�to".
A Karlo foi muito lolicitado pelai coleguinhl:ll&
liO lua feltin data natalícia.

. .

x: x: X

Dia 13 do iuiddote feetejou niver o Ir.

HEITOR DOMINGOS MACHADO, IUgro do

,r. OUDa: GUllçfüvel e Coletor EataQ,utll no

E�te C8,��rioeDle. O. CUmprimentai p�ntJficarllm
��. �!t� �ptflção para o, nataliclante.

x ::I: x

Também Da melma data regi,tramol o

natalício da garotinha SIMONE, filha do caiaI
'�. 'v t:tldemiro (Grf1ciDh8� Hirth, ele graode 'pe

I qU81��·ta. Lincia tilteve li te.tinha da Simone e

aemai. amig�iohlli'.
x: x: x

Dia' 14 do corrente foi fe,tivo para OCa•

lal Eugênio (AlziraD Sidorak; é que a limpática
garuta ELIANE elltava feDtejandu idade nova.-

• . t.l i

A' turma comporeceu e 81udoU li .oprar a. ve-

linha. do lindo bolo natalício.
x x x ,

Dia 18 OI cumprimentai foraJO' p�ra a

na. REASILVA M. ALMEID'A, que e.tava

felteiendo uiver. Muito. forem OM cumprimen.
tOI recebido. peJa di. tinta lenbora.

x x x:

GERSON CEZAR f!llteiando idade �ova
dia 17, filho do di.tinto cSlollr. Vitor (Cacilda)
Mal�koVlki. O aniveuarianté ofereceu uma

.

Valta e linda c::elada de gulooice. a .eul cole�
guiolle. qlle foram levar 81 felicitaçõea pela
alegre data.

'

x x x.

JOEL ALBERTO, filho do di,tinto caiai,
Aloia �Tereze) Werka,' felteisndo nher hoje.
Logo; mail à uoite .a mirim.guarda lá e.tará·
com 8rmal e bagagem para o tradicion81 canto

limb61ico DO Bceo<Jer ai velinha••

- N." l269

E�TADO ,D8 -SANTA CATARINA

.SECRETARIA DA EDUCAÇAO
8a� COODENADORIA RE(iION�L DE EDUCAÇlo
COO.RDENADORIA LOCAL' DE· EDUCACAO
Numa promoção do Instítut»

E!ltaduál do Livro DAC/SEG,
do Rio Grande do Sul, esta
sendo realizado o Certame de

.

Letras "BI:F:NIO DA CÓLONI
ZAÇAO E IMIGRAÇÃO".

- de MooGgrefia sobre 8 Colo

nização e Imigreção em Geral;
Prem'ios de Ficção;

._ Premio de Poasta;
- Mouografía sobre a Colóní •

zação Luso-Brasileira;
pod�rão ser apreciados pelos
ínteresss dos DS!! eLES 08 e 09.

Cauotahse, 05 de abril de 1974.

Fléride I, e,. Bittencourt
Coord. Local

Os regulamentos sobre
concursos:

!_ de Monografia sobre a

gração Italrs ne;
'- de Monografia sobre 8

gração alemã; .

0&

Imí-

Imí
I

m=:=:::===�:==t::::::=:::::=:::::::::::::::::::::::H::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::=
" .' "

ii, No Departamento de Veículos Usedos de g
. ,Ii Merhy Seleme

.
& Çia. Ltda., �ocê encontrará ii

..

d ==
51 tev a os para pronta entrega: H

ii Camio ata Chavrolat ./�
/ 1971 �!

II
.

Ford Co ai·
'" 1972 ii

, .. ) ...
' ..

li Dodga Sedan 4· portas. 1970 SE

II Dodga Dar.t C9,upê .1971 D
ii VW - Variant 1973!ê
" Aero W·illys �964_ §
ii Dodge

.

Cnarger R1T 1972 ii
" "

ii MERHY SElEME & �l� .. LTDA., i;
li Reve",d�dor Autorizado Chrysler'· do 6rasil �
II �U!I'P�4Ia P�reira, 735 - Telefones:�65 e 366 g
f: C/A N o 'I N H A S -. Santa\ Catarina �
............. 1111••••••••••11_•••••••••••••••••• 11••••••••" .
.I!I••••,.••••. II.�.III•••••• IIII•••••••- II•••••� '!••••••••••••••••�_••

Fotocópi"$?
\

Em apenas 10 seQ!JI":to'S, vpcê tira

f O T P C Ó P I A S,
_ �e_. qualqu'e-r

' c!9cu nÍ'�nto,
jornais o�.,JjVfOS;· '-no C A R T Ó R I ti, O q
B�G-f�rT R O C I V I L' Ctt) N E R E IDA' C.

CORTt=:, no edificio �o Fp�U� d�sta çtda�t?,

CAMPANHA POS 25 MI� E��,TO��S
CANOINHAS
'.
PRECISA �ÇvõêÊ

i

i
"

;;

�.
I
"

<
c

.\
�

'" \
,.
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Do��e 1100 "Sf"
o Dodge 1800 SE, a mais nova ver

são da linha de cartas médios da CHRYS
LER CORPORATION DO 'BRASIL, com

novas características, Se destaca pela sua

personificação; procurando, assim, atingir
a faixa jovem do mercado nacional de
carros médios.

Cores vivas e alegres foram escolhi
das pelos técnicos do Departamento de
Estilo, em busca de uma moderna apa
rência para o carro.

,

Mas não só as cores foram mudadas (
no novo modelo. Um novo volante de

característícas bem. esportivas, novo estilo
de estofamento, novo tipo de pintura das
rodas', assim como faixas laterais pintadas
em preto fosco na parte' inferiór da car-'

roçada, realçam a aparência do Dodge
1800 SE.

. .

Dessa forma, o novo carro se apre
senta como

. u� automóvel de caracterís
ticas próprias, bem p�rsonificado,' ofere-.
cendo a seu possuidor, por um preço mais

acessível, um automóvel que lhe propor
cione o mesmo. rendimento dos outros
modelos de sua linha.

O Dodge 1800 SE custará Cr$ . . .

25.490,00, posto fábrica, enquanto os mo
deles Luxo e Gran Luxo, custam respec
tivamente Cr$ 27.090,00 e c-s '29,690,00.

Partindo da premissa de que o. carro

é destinado à faixa jovem do comprador
brasileiro, lógico seria que. as .' cores

-

se

adaptassem ao gosto desse tipo de con

sumidor, chegando-se ;iaí às seguintes
cores: vermelho índio, verde silvestre.
amarelo' cítrico e branco Ipanema. I

,

Um detalhe importante po Dodge
1800 SE, é que de acordo com a cor da ,

carroçaria, a mesma tonalidade é usada
no estofamento, resultando num conjunto
harmonioso.

100.0000. VEíCULO DA CHAYSLER'.

,

Na última 'quinzena de março, saiu
das linhas de montagem da Chrysler
Corporation do Brasil, de São Bernardo

! do Campo, o 100.0000. automóvel Dodge
, fabricado pelá empresa (neste número não
estão incluídos os caminhões fabricados em

Santo André), o, carro em questão é um

Dodge 1800 Gran Luxo, branco.

-

Só nos dois primeiros meses de 1974,
a Chrysler produziu 7:249 automóveis da' ,

,
linha, Dodge, em comparação com os 3,5 lO
fabricados' no me�mo período de 1.973.'

.

Esse crescimento da ordem de 1'03%,
\ atesta a boa aceitação nacional dos pro
dutos Chrysler,

, Novena Poderosa �o I .

Menino Jesus de Pr�ga
Oh! Jesus que/disseste: «Peça e réceberá, procura e
achará, bata e a porta se abrlrá», Por intermédio de
Maria, Vossa Sagrada Mãe, eu bato, procuro e vos rogo
que minha prece seja atendida (menciona-se o pedido).
Oh! Jesus que disseste: «Tudo que pedires ao Pai em
meu nome Ele atenderá». Por intermédio de Maria,
Vo&sa Sagrada Mãe, eu humildemente rogo ao vosso ,

Pai em vosso nome para que mínha oração sej�.
ouvidal(menCi�na-se o pedido). .

Oh! Jesus que' disseste: «O céu ,e a terra" passarão,
mas a minha palavra não passará». Por intermédio
de Maria, Vossa Sagrada Mãe, eu confio que minha
oração.seja ouvída (mencíona-se o pedido).
Rezar três Aves Marias e uma Salve Rainha. Em casos

urgentes esta novena deverá ser feita emhoras(9horas).
Mandada putllicar por ter alcançado muitas graças.

M. L . .v.

20.04·1974

&of�lr�'��i"'3�i"'rr�3rr�rrr't���rl*ri'l"i'rlflfi"rrri'�lr�'lr
k,· .' I .

j �

t _".,Val-ÔlrZ,e.< "O "que � se_U.,,�,PI�_lti81a,n�o. a ,::l
�' Prefej/túr';à"-'Mu'rifcipal de Caneinhàs" :�
�oo ,iI.�

"

"
'

,��
':tJtJtJt-lJt ,1Jt�Jt..lJt-1:l.l:t.lJt :t�Jt ,:!'..!-1..l:!JtA,.!,!,JtJtJt:! :!.!..l:t.!:!.!:!

Aten�ão MeEânicos e Oficiais-Mecânicos
I

..
Estamos em ampliação com 'nossa Oficina MecâniçÇl./
D�os.� da vagas para os proflssiofJais-.-acimã:��>
pfertamos ótimo _ salário

_ vanta-gens para progredir
Curso de a p9rf-"eiç�àinânlQ-.�F Q R D.

.-..- -

"_
.

BA�/lBI6 HU[\!JENH Ü'K�� & elA. L1�D,A.
�.

'

�vendedol'es F o R D- Rua,V.dal Ramos, 2.03 - CANOINHAS

Rua 'Paula Pereira, 735 - Telefone :/365 e 366 - Caixa Postal, 220 _. Canoinhas
Me,hy Seleme & (ia. ,ltd�.

, '

I
l

}

-...t

I
I

I
!
I

! '

I
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Indústria de ladeiras
Z a n i o loS. I.
�. c.,' 83 187 á94/0001

...

EDilAL QE CONVOCAÇAO'
Assembléia Geral Ordinária

São convidados os senhore/ acionistas desta
,

Sociedade, para
-

se reunirem em As7e�bléia Geral Ordi
nária, às 10:00 horas do dia 3cY'de abril .do corrente

ano, no escritório central, à \rual'Porthos Veloso,: 247
Vila ParoUn, Curitiba - P'araná, para deliberarem
sobre a seguinte ORDEM 30 DIA:

---

I! '

a) Apresentação do ry atório 'pa diretoria, balanço e

demonstração da conta lucros, e perdas e parecer do
,

conselho fiscal, tlferente ao exercício encerrado em

31 de dezembr6 de 1973; \
b) Eleição dos ;:iembros do conselho fiscal e seus su

plentes �êifra .. o exercício corff.>�e;
c) Fixação Ida remuneração da diretoria e do conselho

fiscal; \
\

d) De:'fut:os:::n::s::�:t::e::eS::i��h.m a disposição
dos slnhores acionistas os documentos' de que trata o

'arl'9 do D.ecreto-Leí
n.? 262'7/40.

.

Canoinhas, 1.0 de abril de 1974.
, .

2

Indústria de Madeiras Zaníolo S.A.

Alta"ir Zaniolo - Diretor

Nota'
O Comandante. do 3.0

Batalhão de Polícia Militar,
solicita a presença dos can

didatos inscritos à inclusão
na Polícia Militar do Estadó
de Santa Catarina, que com

pareçam no dia 22 de abril
do corrente ano, às 08,00
horas, no Quartel do 3.0
Batalhão de Polícia, tendo
em

.

vista, a chegada a esta
cidade da Comissão à inclusão;

Centrai�cas de �anta ca�arlna U.
- Com,!nlcaçao

A CENTRAIS ELÉT�ICAS D &-ANTA ·CATARI
NA S.A. - CELESC, 'comunipa que no próximo dia' 27
haverá testes, para preenohíinento de vagas em- seu
quadro de funcionários..

�
"

,.

Para
�

me acres esclarecimentos ,e inscrições, as

pessoas int�essadas poderão se dirigir

�s
Escritórios da

CELESC,.....na Rua Vidal Ramos n.? 726, unidos de uma

fotogysfta 3 x 4. I
./". ADMINISTRAÇÃO REGIONAL n

t
AG R A DECIM EN TO

A .FAMILIA enlutada da sempre. lembrada viúva sra, dona

MARIA S..MARCINICHEN
vem por meio deste semanário agradecer penhoradamente
às pessoas que demonstraram' solidariedade quando ,do
doloroso transe por que passou.

Canoiohas, 10 de abril de 1974.

'IMPRESSOS EN\ GERAL
Serviço rápido e

IM'PRESSORA OURO

causado "_ ...

�

que sóusava 1

,irà u •

Aniversários
Aniuersariou-se dia 18"

quinta- feira última, a srta.
HELENA DIRSCHNABEL,
alta funcionária da Volks»
wagen desta cidade.

x x x

Tombem aniversariou no

dia de ontem, dia 19, com

pletando seus 15 anos de ida"
de, o srta. ANGELA MARIA
KARPEN, fiiha do casal
Miroslau (Hortencia) Karpen,
seu pai é funcionário do Co
légio Estadual Santa Cr�z.
Entre os muitos cumpri

mentos/recebidos de seuS fa.
miliares, juntamos os nossos.

(em uma ,?U maia côees)
perfeito
VERDE LTOA.

o'",
'-

. "-",Quando v. eo...mpra um
Fusca usado no seu
Revendedor Autorizado
W/, ele lhe é entregu�
complet��ent.e reyisado, \.
em condições ideais de "-.
uso e acompanhado de
um Livrete de Serviços
Técnicos que Ihedá direito
a duas revisões gratuitas '

cj garantia de 2 meses ou
3.DOO quilômetros.

, V. sabe a procedência do .

veículo que está comprando.
E na hora de trocar, v.

'VaI comprovar que um
Volks usado, adquirido no
seu Revendedor .

Kutorizádo, obtém sempre
f1aior valor de revenda.. Antes de andar por ai'
atrás daquele Fusca da
professora, do padre ou do
médico, venha conversar
conosco.

RevendedorAutorizado '

Volkswagen é segurança.

" ,

•

Vidal
Canoinhas

R ft m OS� 1195

Santa Catarina, Revendedor
Autorizado

Aniversariantes
da Semana
ANIVERSARIAM"SE

Hoje: a sra. dona Isaura
.

esposa do sr. Dionisio Karnos.
Amanhã: os srs.: Amilcar

Ribeiro -da .Siloa, Wilson A .

Seteme, E,vino Tremei e

Lourioaldo Burgardt; oejo
vens: Cezar Roque Ar tner e

Daniel S. Fernandes; o me

nino Francisco ,._Orlando filho
do Sr. Moisés Borges de Souza;
as meninas: (Ilodis filho' do
sr. Guilherme Lohse e Ana
Giselda filha do sr .. Henrique
Artner.

Dia 22: os srs.: Milles Luiz
Zaniolo, residente em Curiti
ba e Sérgio Senczuck; a srte.
Maria Berner dete Pereira; o ju
vem Wilmar de Olioeir» Gedoy,
Dia 23: a sra. dona Erica

esposa tio sr. Alfredo Gui
lherme KnüpPel;' as srias.:
Soraia e Sumaia El-Kouba
(gêmeas), Marilze Hedler e
Judite Botlant; os \jovens:Alceu Tomperoski e Acácio
Partala.

Dia 24: a sra. dona Elisa
esposa do SI'. Felix "da Costa

f Gomes; o sr. 'Antonio Tokars
ki; o jovem Salibs Neto Nader.

Dia 25: a sra. dona Frieda
esposa do S1. Wil-ly Hauffe.

'Dia 26: o sr, Fernando
Freiberger; a srta.Niracv Ma.
tilde 'Hening; o jovem Wilson
Friedmann; o menino Roberto
Carlos filho ,do sr. Moisés
Borges ,4�,Souza.
Aos à�i�érsariantes nossos

votos de felicidades..
.

Mêlterial escol�r e de

escritório você encon-.

tra na loja da

Impressora Ouro Verde'
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Canoínhas se, 31 de dezembro de 1973.

I

'------------------------1
1.° film . rico só e mato todos ,Relatório da Diretoria 2.° filme. Lando �uzzalica em:

. )"Senhores Acionistas: ames Tonto Operação Uno f
Em cumprimento às determinações legais e Estatutárias, temos o' prazer de AMANH ", i. 13,45 hora. - cen.ura livre - em ,.�tinêapresentar e �ubmeter. à apreciação dos senhores acionistas o Balanço Geral, encerrado. Pico só e mato todos liem 31- de dezembro de 1973, bem como as Contas Lucros ,e Perdas e o' Parecer do em dua.••�.õel: a. 19,15 e 21,15 hora. - ceneuea /4 anol

Conselho Fiscal: Pelos documentos aqui publicados, demonstramos claramente a situa:' Cham�lp-me Alelul� com George H1lt1,n -Umção econômica e, financeira da socíedade, permanecendo ao dispor dos senhores acío- pistoleiro ianque e um vigarista russo pretendendoyaplícar o

nistas para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.
maior golpe d� roubo e contrabando de. [óías.. I

Este filme reprísa segunda e terça-feira, as//20,15 horas'

\ ". .,

DIA 24, 4&. fe'ra • a. 20,15 hora. - cen.u,ra 14 anol

"Se..ão da. l\\oçmI" ,
- Formidável progfama duplo

1
. 1/

1.° filme:
. Nunc;:a Beijes um Estranho

2.° filme: Pico \só e mato todos
, II

'(

DIA 25, 5a. feira '\ à. 20,15' horal - c��lIur& 14 ano.
/, d

Crime Perfeito Veja este, filme desde o início; não
entre no meio da sessí\o; a sua supresa será maior... Existirá o
crime perfeito? Veja a diabólica engenhosidade de um assassino I

Este filme reI;>ri8a sexta-feira, di� 28/4, as 20,�5 horas

SABADO, 27/04, as 20, 5 h � ceo •• 14 ano. - prog. duplo
1.0 fihne: As nossa� férias." adorá.vels

Uma comédia lu�uosa e sofisticada.
,

2.0 filme: O Rei das Proezas Ele -é um absoluto I
Ninguém até h?je chegou aos

..pés de Kníevel, o rei das proezas.

Dia 28, domingo, em dual !leuõ�.: ai 19,15 e :!1,15 horal
O Sargento Klems, Depois de quando é preciso

ser homem - Peter Str�us' é o tilargento Klems, .

\
Resumo do Balançq G�ral encerrado

A T, I V O '

DISPONIBILIDADES
Caixas .e Bancos - Matriz e filiais 3.829.576,82

IMOBILIZACOES
Terrenos, Maquinários e Instalações
Matriz e Ftliais, Construções e Insta
lações Mstriz e Filiais, Móveis e Uten
sUios Matriz e Filiais, Ferramentas,
Veículos e Ac�ssórios, Semoventes,
Maquinários Agrícolas e Inetaleçôas
Matriz e Filiais, Corro Monetária
Ativo Imobilizado e Direitos s/Cotas.
de Exportação

.

16.889.145,16
• l. "-

REALIZAVEL
.

A Curto Prazo:
Bencos; do Brasil S. A., Estado de
Santa Catarina S.A.,Itaú A5éric8 S.A.,
Mercantil de São Paulo S'A. c/Vincu
ladas e Caucionadas, Madt!irtls Extra
tivas a abater, Estogues Diversos,Titulas
a Receber e 'Contas Correntes 41.552.359,�5 .

A
.

Longo Prazo:
Eletrobrás Lei 4.156. Adicional Lei 1474/51,
Obrigações Reaj. Tes. Nacional, ORTN
cl Corro Monetária, Adicional BNDE,
Decreto Lei 157, Reflorestamanto Lei
1134 Depósito, Sudene, Embrear, Re
florestamento Lei 5] 06, Participo em

outras fírmas, Participo em Refloresta-
mento Lei 5106, Participo em Reflo-
restamento Lei 1134 e Fundesc '

4.250.662,48\

COMPENSADO
Ações em Caução,Títulos Descontados,
Títulos em C/ Cobranças Bancárias,'
Títulos 8 Receber em Carteira, Tít.
Endos. Cf Cobrança Bancária e Tit.
em Cobro Bancárias Caucionadas 22.095.803,22

RESULTADOS PENDENTES
J)espesa8 Deferidas

SOMAS·TOTAIS DO DÉBITO
451.384,14

89.068.931,77
.

Demonstração da: Conta
Despesas Administrativas, Conta de
Resultados Diversos, Depreciações

/

Duodecimais 1973, Depreciações s/
Existentes 31/12/1972. Fundo p/De
vedores Duvidosos, Saldo da .Conta
Lucros e Perdas, Fundo de Mãnuten
ção Capital de Giro Próprio, Fundo
de Reserva Legal e Lucro Liquido a

Disposição da Assembléia Geral 18.464.341,21
SOMAS TOTAIS DO DÉBItO 18.464.341,21

Csnoinhali SC, 3i de dezembro de 1973.
!

.j

Isaac Zugmall'
Diretor Gerente - CPF 005 585 089

/

I

! Par�cer do
./

f
-

'A DIRETORIA

em 31 1973-de dezembro de
PASSIVO

NÂO EXIGIVEL
Capital Social Regtstrâdo, Fundo »!

.

Aumento de Capital, Fundo de R@
serva Legal, Fuodo de Manutenção
do Capital de Giro Próprio, Fundo
Especial p /Aum-nto de Cspttel sI
Correção Monetária; Fundo' de Resul
tado de Parttcípações p!Aumento de
Oapital, Provisão' para Devedores
Duvidosos, Fundo

..

oe Depreciações,
Fundo Ide Depreciações c/ Correção
Monetária e Fundo d'�) Correção Mo-
netária s/Obrrgações Reajustáveis do

.

;Tesouro Nacional 20.998.474,76
.

\

EXIGIVl!.L
A Curto Prazo:

Títulos a Pegar' Matriz e Filial Curí-
tíba-Pr., Títulos Descontados, Obriga- . I
ções a Pegar: e Contas Corr éntes 22.938.988,18

,

..

A Longo, Prazo: ,/

B.R.D:E. CI Empr, Industriais, Cia.
AtlaDtic de Petróleo' S. A. C/ Empr.
Indústrial, Bancos c/Empr. Industriais,
Bancos c/Empr, Agrícolas e Banco
do Brasil c] Empréstimos Cauciona-
QOs PASEP

,

11.0.83.197,74

COMPENSADO

Caução da
Cobrar

Diretoria e Efeitos
,�

a

22.095.803,22

Jit�SULTADOS PENDENTES

Lucro líquido em suspenso a díspo-
lição da Assembléiá Geral 11.952.467,87

SOMAS TOTAis 1)0 CRÉDITO 89.068.931,77

"Lucros
Contes de Resultados: Matriz, LSIIii
nadoras e Fitas, F�brica de Compen
sados, Filial Curínbe Pr., Filial São
Paulo S",P. Filial de Fazenda Arve
redo S C; Filial de \ Fazenda Santa
Rosa S C e Reversão" Provisão pera
Devedores Duvidosos", 18.464.341,21

\
- \

SOMAS TOTAIS DO CR,ÉDITO 18.4.64.341,21
\

'

, \

-\
OrlvD.l AdolfÓ WUt

Técnico em Contab. CRC-3876 - \CPF 124057019
\ .

\
Conselho Fiscal. \

Os abai�o assinado�, membros efetivos do eons��ho Fiscal da firm� 'rNDl?'STRIA Z eOMÉllCIO IRMÃOS ZUGMAN S,. A., estabelecIda. Da Rua Paul\ PereIra,1013, em eano�hhas se, tendo procedido o exame (do Relatório da Diretoria, lIeferente
ao Balanço G�tal encerrado em 31 de dezembro de 197::S, Demonstràtivo da\.Conta"Lucros e Perdas" e demais contas relativas ao exercício de 1973, constataram �_ exa
tidão desses documentós, e são de parecer de que B Assembléia Geral dos sen\lores
acionistas/ os aprove, bem como os demais atos praticados pela Diretoria.

Canoinhas se, 31 de dezembro de 1973.

Acá.cio Pereira - Moacir de Paula e Silva - Miguel Fontes Procoplak

Cine Jubileu Ojançador de sucessos

APRESENTA
HOJE, a. 20,15 hora. - cen.ur� 14 ano.

O filme que você esperava: A . Gr�nde Batalba
Dois grandes exércitos lutam até a morte., com um milhão de
armas e dez mil tanquesl A, história d� uma das maiores bata-
lhas Itravada� na segunda guerra mUJldi� , "

.

\AMANHÃ,
.

em ve.peral- ai 16 hOi'�1
A Grande Batalhá
-

' �

\.
..

em dual .elloel, ai 19,.15 e ai 21.15 hora,. censure 14 aool
Os Profissionais c/Burt Laneaster �,CIaúdia Cardinalle

Este fUme reprisa segunda e terQa-fe�a, as 20,15 horas

Dia 24,' 4a. feira u ii. 20,15 hora. - cen�ura 14 anol

A Grande' Batalha) \. .

Dia 25, 5a. feir� � •• 20,l5 hora. - ce�.�a 14 anol

Elizabeth Taylor ..em: DIsque 8 Butterfletd
Glória... sua histórla e seus homens, do primejro ao\últlmo ho
mem... Elizabethl Taylor, no papel mais dramático de "na �tda ...J

. Este/filme reprisa sexta-feira, dia 26/4, as 20\ 5 horas

Dia 27/4 • .jhado com programação marcada para uma sC\mana.Não deixem d,� assistir o filme mais comentado de todos os te�pos:Love S�óry A história de amor que você jamais eSqUe�á.
I \ O CinellJa ainda· é o melhor e. o mais acessivel divertimento! I/ Vá sempre e leve seus filhos!

j

\ '-_...._---IIIIII!II----_-__I
I

'. �EGISTRO
.

,CIVIL ��
� . EDITAL /

Maria Uba de And��Escrevente Juramentada 'do/cârtório do Registro
Civil do Município de Três.Barras, Comarca de Canpinhas, Estado de San-
ta Catarina /'

Faz saber que pretendem casar:" Prime ADtoDio Miqueletto e C:e·
.eilia Kendegeski, Ele, natural do Estli"do do Paraná, nascido em Umbará,
no dia 07 de junho de 1945; gráliéo, so�ir9. domiciliado e residente em

Curitiba; filho de Antonio Francisco Míquetejto. domiciliado e resídente em
Ourítíbae de da. Maria Nich�!I:i.'·A!iqll",letto, fàlecida. Ela, natural deste Es
'tado, nascida em 'I'rês' BarraIÇ,;no' dia 16 de j'ime�ro de 1950; doméstica,
solteira, domiciliada' e resídente em Três Battli:8; fi.!t!_a de- Leonardo Kon
dageskl e de da. Clara Kondageski;domiciliados e 'reside e� em Três Barras.

Apresentaram os documentos. exigidos pelo CÓ o Civil àrt 180 .

Se alguém �ver conhecimento de existir a.Igum impe�im.nto �l.,acuse-opara fins' de direito ..
..,// Três Barras, 15 de abril de 1974.

. .

.
.

MARIA UBA DE ANDRADE
Escrevente Juramentada

VENDE-SE LOTES
em

No Bairro Jardim Esperança, bom preço à �lista e

condições especiais.
Tratar com 'o sr. Henrique Bota, fone 392 ou na

Paula Pereira 404.Rua

VENDE�SE
Dois jogos de pedra para sementeira e um des

cascador. Os interessados poderão se dirigir ao sr. João
Sudou, em Rio· Claro. 2n
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COR RElO DO NORTE

Regis1ro Civil

M";�?LE�f�' do

Regi8tr� Civil do Distrito de
Paula Itereira, município e ;Co
marca dr. Cenoiohee, Estad� de
Santa Catarina, etc. ,

,�

Faz sa&,er que pretendem casar:

ANTONI(� GENTIL DOS SAN·
TOS e ��ICE TEREZINHA

TOMCZYK\ 'Ele, natural deste'"
'Estado, nasci�o em Major Vieira,
DO dia 6 de {evereiro de 1955;
('perérioo solteiro, domiciliado e

residente nesre \Distrito; filho de
Jorge dos Sauto, e ICie dona Mar.
garida F. dos SaJ?to!l. domiciliados
e residentes Df'8t� Distf'ito. Kao
ne tural deste E§t�do. naseida em

Paula Perene, DO �iá 30 de IIgos
to de 1956; domé�tica. aolte rra,
domiciliede e rnideqte neste Dis
trito; filha de Adão Tomczyk e

de coua Miobaiin!l T mczyk, do
miciliadcs e residentes � jDuíírito.
Apresentaram 08 dqcumentos

exigld08,pJlo Código Civ�l\art. 180.Se stguem tiver 'conhecl�eoto de
tXI�tIC algum impedir-eufç legal,
seu de o para fIOS de direito\ /

P..ule �er�ir8, 9 de e b ii de 1974.
MÁRIA GOSS GLINSKI
OllcIsI (lo Regi�tro CiVil

de Convocação
.Fícam con ocados os senhores acionistas desta so

ciedade, para se. re nirem em Assembléia Geral Ordinária,
a realizar-�e no dia 4 de maio de 1974, às 16 horas, na
sede social, situada na Rua Paulo Wiese s/n.o, para os

seguintes fins: I

1.0 - }i;xame, discussão e
I "atação do relatório da direto

ria, balanço geral"dem�nstração da conta lucros &

perdas e parecer do co selho fiscal, referentes .ao

exercício de 1973;
2.° Eleição do Conselho Fiscal e respectivos suplentes

para o exercício de 1!J74;

3.0 Assunto de interesse geral.

AVISO: A cham-se à disposição dos senh es acionistas,
pavã os efeitos legais. na sede da ocieJade, os

d6cumentos a que se refere o Arti 99" do

/ecreto-Lei 2.627, de as de setembro �� i960.

Canoinhas, 22 de rnarçode 1974.

H A li{RY VOGT - Diretor Presidente

R Ei'v E 1'1 D E D O R P A R A
I

Sociedade Industrial
TODO N o IR TE' '\ C A T A R I N E N S E:

\

e Comercial \SICO.L S. A.
Rua Frei Menandro Kélmps, 606 - Telefone, 140 CANOINHAS - S. c.-

20-04.1974

A ntes de comprar seus MOVEIS, verifique os

preços e facilidades de p�gamento que

FpNTANA �ÓVE,$ lhe oferece.

Dormitórios - Jogos Estofados - Copas
Cozinhas - Colchões - Tapetes, etc.

Se o seu problema � Móveis, a solução está em

Fontana Móveis
fraça Lauro Müller, 494

CANOINHAS -:- Santa Catarina

:::::1:::::::::::::=:::::::::3::::::::::==:::::::::::::::::::::::::=::::::::::==::::::::=n:::::
8 8

fi Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme g
- -

:: Cirurgiã Dentista 5:
5i _CJ_C OOS589lS9/DEP ii
.. -- ..

ii ...clí.n.ti!fl<""délifá"i-ia de senhoras' e crianças. aã
" �- -

:: Especialização em Odontopedíet-Ia. !5
:: Hora marcada 55
ii Prap La1l1'O Miiller, 494 - FODe, 369 ,==
" "
u "

=�:==::�=:=:::=:::=:::::::::::=:=:=:::=::=:=;=�:::::::::::::::::::::::=::::::::=!:::;:�r::IR:::::

I
\ . Qgro.floreJtaJ olren�b.
E�ruório de Planejamento Ngrícola
\ /

Elabol!,'0ção, Supervisão e Orientaçã\l .Têcnica de
\

Projetos Florestais, Agrícolas e Pecuários.

Vende-se Mudas Florestais (Kiri, Pinus, etc).
\ ,

AVISO aos irrteressados gúe já está funcio
nando anexo ao Escritório de Planejamento
Agrícola um Departameúfo para LEVANTA
MENTO TOPOGR'aFIÇO (Medição de Terreno,
Loteamento, etc.). ./

,!

R ua Coronel A.lbu/querq�e, 460
_,' -,

Fone, 192

,

Canoinhas, 1.° Qe fevereiro de 1974.

",

Eng. Agr. Romário M�rtins
CkEA � 3125 - D - 7a. Região

FOTOCÓPIAS XEROX
Serviço instantâneo e perfeito.

'

Instalação moderrrísaims .

Procure no- - escritório de Derby Carlos

U�nn, na Pra�a Lauro Müller, 251

CANOINHAS - Santa Catarina
I

NUm +

�ios

"5

geral

Casa
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COMUNICADO
..

,

"

A PRACA
,

- filial de Canoinhas (SC),
vem atrãvés_gesta agradecer ao comércio, bancos, repartições públicas, funcionários, colaboradores em

--- ..

._--- ,-

"geral, e ao públiCõ--qu9--Dps honraram com sua preferência, colaboração e distinção, recebida duranfé :o
. "'"......"",.

desenvolvimento de nossas aH\lrdade_6--.�astà praça,
.

quer no atacado, supermercado, erva-mate a depar-
tamento de eletrodomésticos.

-.

..�.
'

Informamos outrossim que a partir de 31: de.. março' ae 1974 encerramos nossas atividades, continuando
no entanto c,orn um escritório para-efetuar pagamentos e rece�er--:fá(la'S--GobrJi1Lç�s pendentes, à Rua
�etúlio

..

Vargas, �,.»
839 e 857_ ,�---�-_._--"'_�� /

./
..
��'-.� Canoinhas, 01 de abril da 1974. '''''___

• ��� �'!!<--4� ...........

�_...;. Cornércio e Indústria U_ Jordan S_A_ - filial, \

A GERÊNCIA

--

Comércio e Indústria U_ Jordan S_ Â,.

Aao XXVII - Cenoinnas (se), 20 de abril de 1974 - N.O 1269
_ .. _-----_. __ ._--_ ... _. __ ._---

..

rrr�rrrrr�rrrrrrrrrrrrrrrrr�rrrrrrrrwr
,� i� G�,� r '

"...�......_,_,\ -I

i: \Prc:�resso\ ,.� .
Desenvolvimento�- Moti��ão:. �

t Prefeitura'Municipál del!anoirit:t_a.s._;i
�� �
��������������������������������������

�e�o�,�u��_'f.i".E J�e�u�On�m�lo� � Prefeitura, Municipal· d�' Major Vieira
dia 10, 83 BoOS, com muita' dade uma guarda urbana, pre-

Balancete - da O E S P E S A referente ao mes de ,M A R ç O de 1974
saúde e disp.o�ição, o .v@o:rao_do <enchendo uma lacuna desde há . •• -

.! R E A L I .Z A O Asenhor Vergtlío Trevisaní, pio- . muito sentida e reclamada DlsVflmmavao da Despesa por Or ,

Ã.neíro em nossa cidade no co-
'

.

gáos do Ooverno e Administravão
DOTAÇ o Até o mês I Do mês I T O T A L

mércio e indústria de calçado.
X x x """ Cr$ CrS Cr$

Na oportunidade, recebeu _os Dois novos profissionais Iibs-
cumprimentos devidos de seus raís na cidade, um médico pe-
familiares e amigos. diatra e um adyogado, o primeiro

x x x procede do norte e o SEgundo
de Curitiba. '

O sr, João Selerne preparando
a papelada para um

.

giro pela
E,uropa e visita à eua terra na

tal, . na Síríe.
-

xx x
.

0 sr. Olimpio Murara come ..

morou entre 08 seus familiares,
dia 6 último, .seus 40 anos de
união matrimonial.

x x x .

O nosso amigo Dr. Orty de
Magalhãês Mechado anuncíando
a sua próxima visita, dia 29
próximo, afim de participar dos
festejos de nossa padroeira,
Sflntà Cruz, dia 5 próxímo..

x x x
..

x x x
.. Estivérani em nossa" cídade

O Reataurante do Clube Ca- visitando familiares e tratando

notnhenàe agora vai acertar o
. de negóclQ9, os srs. Ricardo

passo com 8 contratação dos Guginski, residente em Campo
serviços de um profissional co- Mourão-Pr. E' seu irmão Tadeu,
zinheiro, vindo do Rio Grande residente em Cíanorte-Pr,
do Sul, mestre cuca sr, João x x x
Batista Guedes.

.

E o nOS80 futebol vai me lho-
x x x rar agora e muito, com a par-

Amanhã a anunciada festa da ticipação dQS quadros locáts nó

Igreja Luterana, precedida hoje.. Torneio Governador Colombo
da gostosa canja, já tradicional. Machado'Salles, a' ter Ínícío dia

5 próximo, obedecendo a seguin
'x x x te rodada: .t!.m Mafrà o Operárlo

, Nova cacada no Paraguai, nas receberá a visita do Santa Cruz,
�argeos do rio Limai, emprsn- enquanto que o São Bernardo
dida pelos canoinhenses, João hospedará, no Wiegando Olsen,
do caixão, Fischer, Luiz Chícuts, o Perí: já o Rígese irá ri Rio
Pereira de Camburiú e Castilho, Negrinho enfrentar o Continen
que seguiram· na manhã de tal. Vamos todos prestigiar mais
hoje, com retorno previsto para este

-

esforço dos mentores do
a prtmeíra quinzena de maio. .nosso futebol.

- VEN'DE-SE -

Por motivo de mudança vende-se uma cesa de madeira,
com 100 m2. Construída em terréno de 600 Ôl2, ll,)calizadà na .Rué
Paul Harris n.? 374, próximo 80 Estádio novo. Preço de oClIsiãó.

Tratar no local ou na firma Bebidas Aqua Viva Ltda.,
em horário comercial.

,'Qrçameritária
1 - Câ"lVara dOI Vereedorea
2 . Gabt!i\ete do Prefeito
3 .• Secreta�ia Geral
4 • Setor de\ Contabilidade
5 - Setor de Segurençs Pública
6 • Setor de SJúde Pública
7 . Setor de Edu'ClJção e Cultura
8 • Setor do Foménto Agropec.
9 • Serviçoé Urbeuos

10 • Serviço. de Obra. fl Villlção • D.M.E.R.
."

Total. lia Despêaa Orçamentá.ria 37.165,09 99.493,45

T O t A L G E R A L 550.000�(lO 301,184.17
-------------------------��\------------------------�---
Maior Vieira, 29 de março de 1974. O,DILON DAVET - Preíeíto Municipal

Q�Q����������M�QQ�Q�Q����gQQQQ��g���QQQQ���Q���QQ���QQ�QQQQ��QQ�

� MA1S BARATO QUE EM MERHY SELEME s, elA. LTDA.1 IMPOS'SíYELIII ... �
ae

' '

,
' 9IJ

I F O1tÕ-ftS a-Gás'e' a-tenha; Wallig - Brasten!p,:_Qer�� - S�_[I)�� - M�rumby Im Preços/'de alto atacado com gr,andes fa(ilidades dê pagamento - Financiamos ein até 30 meses �--Entrega Imediat�. m
m \�

m M c: ·R· H Y S E L" E M E & C liA L T D A Rua Paula Pereira, 735 - Tel. 385.e 366 m
rm . �

.

'I. • '.. C A N O I N H A 5 - Santa Catarina t;j
;e�fj,Eji;!jat;jEj��fji!ifjt;ii!jEj�fji;;j�f!j�i!jBi:St:il;i��fjt!j�i;i�aaEjt;jri,fjt;jf!jr?i�a�fj�a�t;j�i;j�eJ�nEjrJEJEil!jr.i!i

\

24.050,00
42 ioo,oo
23.360,00
104180.00

4,60G,oo
20.700,00
66.690.00
15.720,00
216100,0?
32500,00

1262,24 1.262,24 2.524,48_
3.162,50 3.021,70 6.184,20
2.778,43 ).778,62 4.55�.o.5'/
4.705,56 6.255,03 10 ..96"0,59

" 261,60 261,60 //523,20.
2.197,72 3.534,.5.0/ 5.732,22
5.653,50 1.713;00 7.366,50
1.321,60 /"321,60 '1.643,20
2.15�,42 >.r1.175,3S 3.334,77
38825,79/ 17,841.45 56.667,24

6�,3·28.36
/

550.000,00

Extra-Orçamentaria
1 <� Previdência Social - IN,P.'S.
2 • Salário Famítie

-,

Crédito. Adioíonail 113.220,00 30.992,61 144.212�61

7.037.90 1436,39 8474,29
]20.25790 32429.00 152.68'6.C)0

.

182.586,26 69.594,\l9 252.180,35

RESTOS A PAGAR

Do exercício de 1973 �/
, ;/
fi

Total da Despeea Extra- 05çâmeutá·ria
TOTAL DAS>'bESPESaS

" .

/

DiSPODivet.�!\/
550.000,00

,

Fundos

EM CAIXA
N'à Te.ouraria 7.598,76

EM BANCOS ,/
Banco do Braail S.Á .• cl F;ti'�do de Participação dOI Munic. '

Banco do Brasil S. A,/'I. cl Movimento ,

Banco do Eetsdo de/Santa Catarina • cf Movimento
Banco Brasileiro dà;be,contol S. A•• c/ Movimento
Banco Sul' Bra,ileito S. A .• cf Movimento
Banco Sel Bi'8.iJ�ifo SIA Dep. de Divenal Origen.
Banco do Brs,Ji S.A. - cfFRN
'I'

'

I

Em Poder de Respolltsával's

15.765,33
13,54

17.'�78,78
5�,91
49.9�

536,54 ", ,

7.206,97 .4\1�405.06 49.003,82
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