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Estudos políticos e
• •

SOClalS
Enéas Athanázio

o Dr. �ário Mar�ondes de Albuquerque, "doublé"
de engenheiro e ruralista, lançou alentado ensaio sobre
doutrinas politicas e socíaís, Refiro-me ao seu livro
"Socialismo e Democracia Capitalista", editado em Curi
tiba, em 1972, e de cuja leitura acabo de sair. A pri
meira observação que se impõe é a inegável cuJtura,
lastreada em lento e abnegado esforço de consulta

an�lise � assimilação, que o autor revela desde as pri�
meiras línhas. Em assuntos de, tal complexidade e vas

tidão, move-se com a segurança dos que sabem onde

pisam, .escrevendo com elegância e propriedade, limpando
o caminho, - qual professor experimentado, - para
mostrar a idéia clara e precisa.

- X -

O livro, que se divide em quatro partes principais,
faz uma sintese, das "teorias da natureza", onde des

pontai nítida a concepção teísta que o autor tem do
Universo. E', com essa base que ele ingressa em minu
ciosa análise doMarxlsmo, mostrando as influências da
personaltdade de' Marx, das vicissitudes de sua vida e

do ambiente que o cercava na sua obra. Toda a doutri
na é submetida a uma critica rigorosamente cientifica,
serena mas causticante, com fulcro em 'exemplos, fatos
,e dados atuais. Mostra ele, de forma magistral, as in-

congruências, as contradições e a' ausência de suporte
dessa ideologia haurida pelo seu criador'na filosofia de

Hegel e nos dialéticos gregos. Depois, sempre com o

mesmo método, examina o Socialismo, concluindo por
revelar a impossibilidade prática de tal doutrina, hoje
confirmada pelo paradoxo que o próprio mundo socia
lista expõe aos olhos do mundo.

- X -

Revelando-se ardoroso' defensor da' Democracia,
,com as limitações impostas pela necessidade de auto
defesa e segurança, o autor tem o mérito de não perder
dá vista o Brasil e sua posição no contexto mundial.
Problemas aflitivos, como o da pobreza, da reforma
agrária e do homem como "instituição", são encarados
de frente e apontando-lhes o autor soluções lógicas e

exequíveis. �

Outro aspecto 'a sublinhar é o seu comedimento
nas citações, que são poucas e oportudas, não incorrendo
no defeito tão comum em obras do gênero, onde elas,
às vezes, superabundam, não se sabendo onde pensa o

autor e aqueles que cita. O único reparo que a critica

, poderia fazer, nesse particular, é a citação de Henry
Thomas, mero divulgador, cuja rigidez cientifica é por
vezes, contestada. Eu, porém, o justifico: os autores

eruditos se perdem em considerações
-

estratosféricas,
esquecendo o mundo em que vivem, raramente forne
cem fundamento,a uma citação exata.

- X -

Trata-se, pois, de um livro de valor. Sua leitura é
recomendável não apenas aos que se iniciam nesse

terrena, mas também aos que desejam revisá-los. O
autor, na sua modéstia quase humilde, vem reafirmar que
os verdadeiros valores não são aparatosos e barulhentos. ,

Sindicato Rural de Papanduva
,

' SANTA CATARINA

Sed�' 'CID/ADE DE, PAPANOUV� \' /',
\ Assembléia Geral ordlnA,'rla,/,

.

r

\, Edital de CODvocaç6Q/
t -

. Q

Pelo presente Edital, ficam convocados 09 associa-

dos. desta Sindicato Rural de Papandúva, quites e em

pleno gozo de seus direitos' síndícaís.v"para a Assembléia
Geral Ordináría, a realízar-se no dia /9 de junho de 1974,
às 10 horas;\no Edifício da Sociedade Hípica Recreativa

Papanduvense� nesta cidade, com a seguinte
'�

,

," �RDEM DO DIA:

a) - Leitura, di�cussão e apreciação do Relatório das

principais atividades do Sindicato Rural, prestação de
contas referentes Í\0 exercícío de 1973" votação do rela

tório, bem como do\ balanço financeiro, Balanço Patrimo

nial e demonstrati,!,d\da aplicação da contribuição sindical,
com o respectivo parecer do Conselho Fiscal. "

,

\

b) - Apresent�,ção, díseussão e votação da Proposta Or-

çamentária para o �xercício de 1975, com o respec-
tivo parecer do Conselho Fiscal.

'

" \ \ \;

c)·; - Outros assuntos de interesse da .classe.
, //caso não haja núme��'legal em primeira convo-

,

cação, reallzar-se-á a .A:ssemb}�ia em segunda' convocação,
/"àS, 11 horas, com qualquer nÚ'\Dero de membros presentes.

,

Papanduva, 06. de matovde 1974.
,

'Otilio livino 'tterbst
Presidente do Sindicato Rural de Papanduva
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Ano XXVII CanOiAhas
'

Santa Catarina, 11 de maio de 1974
--------�---------------------

Número 1271

CAIXA POSTAL, 2 FONE, 128

Diretor: Rubens Ribeiro' da' Silva,
CIRCULA AOS SABADqS

Secretários de �Estado e

Deputados em Canoinhas'
Dois Secretários de Estado, Drs, Sérgio

Uchôa de, Rea-nde, dos Negócios da Fazenda e

Paulo Müller Aguiar, dos Transportes e Servi
ços, Públicos, vlsítaram a nossa cidade &a

Semana passada.,

Dr. Sérgio, grande amigo do municfplo e

cidadão canotnhense, veio quinta-feira, dia 02,
após visitar a Rigesa, no vízmho municfpio de
Três Berras, acompaohado dos Deputados,
Henrique Córdova, Líder do Governo na Assem

bléia e Benedito Therézio de Carvalho Netto e

Elgidio Lunar-ti. Após uma rápida villita no

Gahinete do Prefeito, quando foram recebidos

pelo Více.Prefetto, Dr.' Paulo Eduardo Rocha

Faria, ali presente também o Presidente da As

sociação Comercial e Industrial, sr, OIdemar

Mussi, que acompanhou os ilustres visitantes
desde Três Barras, os mesmos·mantiveram
rápido contato com eropresârtos

\ locais, retor

nando, de avião, a Florianópolis.

Já sexta-feíra, dia 3" Feriado Municipal,
Dia de nossa Padroeira, aqui esteve, em tr-ân
sito para Porto União, depois' de visitar São

Bento, �afra, Itaiópolís e Papanduva, em trân
sito para Porto União, o Secretárro .dos Traos

portes e Serviços Públicos. Dr. Paulo Müller

Aguiar, acompanhado do ,eoger,heiro Dr. Ricardo

Saporiti e Deputado 'I'herézio Netto. Dr. Paulo,
Da ocasião, manteve também, contato com o

Prefeito em t:xHdcio, Dr. Paulo Eduardo Rocha

Faria, quando foi informado do andatnento de
todas as obras estaduais em nosso' municípío.

Prefeito e Vice visitam as obras

do Laboratório de Sementes
Convidados pelos técnicos responsávets, o

Prefeito Alfredo de Oliveira Garcíndo e Vice
Dr. Pauto Eduardo Rocha Faria, visitaram, na
semana passada, o imóvel, DO bairro do Campo
da Agua Verde, onde está sendo construido o

Laboratório de Sementes de Batatas Sementes

Ce,rtificadas, em convênio, Brasil- Alemanha.
Foram recebidos, no local, pelos agrônomos Drs.
Vasile Poppa e Heinz 'Jürgen Fischer, que tudo

.
explicaram, em detalhes, do andamento .das obras.
Já com terraplanagem pronta, DO momento estão

sendo construidos os alicerces para a montagem
de três essae de vegetação, <:luas com a dimensão
de 8x30 e uma com 12x30, destinada a testes

de vírus do material colhido DO município e de

Oração ee Divino Espírito Santo
E�pfrito Santo, você que me esclarece tudo,

que ilumine todos os caminhos' para que eu

atinja' o meu ideal, você que me dá o dom

dívíno de perdoar e esquecer o mal que me

fazem e que todos os instantes de minha vida
está comigo, pU quero, neste' curto dtálogo,
agradecer-Ihe por tudo e confirmar mais uma

vez' que eu nunca quero me separar de você, por
maior que seja a ilusão material, não será o mí
nímo da vontade que sínto de um dia estar com

você e todos 08 meus irmãos na glória perpétua.

Obrigado mal!! uma vez.

A pessoa:1deverá fazer está oração 3 dias

seguidos, sem fazer o pedido; .dentro de 3 _dias

será alcançada, a graça, por mais dlficil que

seja. Publicar assim que receber a graça.

(Publicada por ,ter recebido uma graça�.
(UMA DEVOTA)

'ora (tuberculose de batatas], vindas da Alema

nha, juntamente com 'material para laboratório
com microsc6pio e outros aparelhos. Informaram
ainda que o Ministério, da Agricultura já deslo ..

cou vários trabalhadores braçsís, vindos de Lages
e Tijuca8 para os trabalhos de construção e de
cercas e outros foram aqui' mesmo admitidos.
Soube-se

,
também 'que o órgão que coordena os

trabalhos, AGIPLAN, PiaDO Nacional de Sementes,
\ '

instalou o seu escritório, na Rua Vidal Ramos
n.? 222, pavimento superior.

Como se sabe e é notório, a Prefeitura teve

atuação destacada' no grande emprendímeuto, na

aquisição do respectivo imóvel e prestação de

serviços 'de terraplanagem, numa soma, em di

nheiro, de mais de duzentas mil cruzeiros.

Firma Mussi se expande
\

A conhecida firma Mussi, sempre em expansão,
acaba de adquirir uma ,das mais tradicionais firmas
madeireiras do Paraná, C6dega S."-. O principal
complexo da firma adquirida, está situado no bairro
do Portão, em área construída de mais de 30 000 m.

Sem dúvida, uma alviçareira noticia para a nossa

cidade, desde que a firma Mussi, aqui sediada,
sempre em expansão,muito significa para a nossa

região, quer no setor arrecadador, quer no setor de
\

empregos, mantendo agor .. mais de LOOO familiàs de
trabalhadores. Parabéns com votos de pleno êxito
aos irmãos Oldemar e Dr. Mário, se�s titulares.

Cerimônia de 'Entrega c

-de Certificados de Dis

pensa de Incorporação
1. Prestarão Compromisso à Bandeira os eidadãos

dispensedos da classe de 1955" a cerímônía

efyica realizar-se-á Da Praça Lauro Müller, desta
cidade, DO dia 15 próximo, com inicio às 10,00
,horas, obedecendo o seguinte programa:

- Hssteamento da Bandeira Nacional
- Compromisso à Bandeira, dos cidadãos' da

classe de 1955
. - Palavras da autoridade Militar
- Pronunciamento do Prefeito Municipal - Pre

sidente da JSM
Retirada da guarda, com' a Bandeira Nacional
Entrega dos Certificados pelas autoridades

presentes
.

Encerramento da cerímônía com o eanto do

HINO NACIONAL.

2. O, Prefeito Municipal, Presidente da Junta de

Serviço Militar e o 1.° Ten Delegado da 13.a

-Delegacíe do Serviço Militar, têm a honra de
convidar o,

.

povo em geral para integrarem a

,Cerimônia Civica Da Praça Lauro Müller, por
ocasíão da entrega dos Certificados aoe Oídadãos
Csnoíuhenses.

'

3. Em caso de mau tempo. C,erimônia terá local

nos salões do clube da Sociedade Beneficente

Operária.
OSVALDO CONRADO NARLOCH

1.0 Ten Del da ,13.8 DelSM

AGRADECIMENTO
Familiares da saudosa

SOFIA, HUMENHUK MALINOSKI
agradecem, penhorados, a todos- que .

as

confortaram por ocasião do passamento da

mesma, enviando flores, pesares" acompa
nhando leu sepultamento e assistindo à,
Missa de, Sétímo Dia em seu sufrágio.

Canoínhas, 09 de-maio de 1974.
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1\ E'G 1ST R o C I V I L E D I 'T A I S
\

. .

Nakooezy, domiciliedOI e ,eli. Kschlmareck. Ele, natural deate de Dona A08 Maieek], domicilio- Ju!'amenta.ila do 'Registro Civil
dfÍntel Deite município. Estado, D8111cido em Serra do' Lu dOI e reaideutea neste município. do 5 o Distrito de Pinheiros

,
' cindo, no dia 08 de setembro de ,Ela. natural deite Eetsdo, nascidaAlinor Mariano e Maria 00- 1927; lavrador, soltelro, domiciliado em Agudos, n/ município, no dia

rael leal de França. Ele, na- e residente neste município; filho l_O de [uuho da 1953; d�mé.tica,
tural deite Estado, nascido em lié João Maria do Prado e de, solteire, domiciliada e U1wtêote
Rio Claro, D/município, DO dia 03 D J N

" ;r.,..fí__;;------d�- J' ena 'Josefa unes, falecidos. Ela, neste muuiCl_ei!J;--li, II e cão
de março de 1949; lavrador, 101-

"

natural deite Estado, nasoide em . Barreukievíés Primo, domiciliado
teiro, domiciliado e residente neste Pulador, DI município, DO dia 02 a"Téíídentl! neste município e de
municínio; (ilho de Manuel Ma- de dezembro de 1930; do�.éllilJa7 Dona Ana Sobcsek Berrankievica,'ria�o Filho e de Dona Eacolastioe aolreira. domic.il�.8r1Jl--êre&ióente falecida.
Maia, domiciliado. e reaidéntee

i1Jelte g.:.Jtl1ieípií;;�ilha de Josê Apre.entaram OI documento.
neste município, Ela, natural deite K�ch'r-m-8r"ec'k .

e de Dons Marie
E d T

'
� ,. exigidoa pelo .Código Civil art. 180.It.ado, naeci a em amanduâ.> Bodner, Ialecidoe.

n/munioipio, no dia 10 de -março Se alguém tiver conhecimento de

de, 1954; d_o_m�.ticá,
-

solteire. do." exi.tir algum impedimento .legal,
micUiadlf-ê ulidente neste muni-

Ne!son Maieski e Zelinda acuee-o pa1-Il-.fiQ�,de direito,

ctPio; filha de Setustieno Leal de Barraflkievicz. Ele. natural . 'Major Vieiea, 30 de abril de 1974. Pedro Orlco
'

Alves e Maria
F·

'

'D' deite Estado, uarcido em Rio
rança e de oba Meria Luiza Elln,',C'" 'Machado da Costa

F
. Novo, n/município, DO dia 06 de ""

raeça, domiciliado. e reaidentes .

h
. Escrevente Juramentada

Deite município. jun o de 1954; lavrador, solteiro,
domioihado e residente neste mu

Jovino Prado e Leocádia' nieípio; filho de David Mai.e.ki e Silveite Delci Paul, Escrevente

Faz ,aber que pretendem calar:

Orlando Majewski' e Floren
�in8 N�.nezy. Ele, natural
deite Estado, nasóido em Rio
Novo, n/município, no dil1 24 de
julho de 1946; lavrador, solteieo,
domiciliado, e relidente 'neste mu

nicípio; filbo de Pedro Mejewek]
e " de -Dcna Martha M-ttjewlki,
domiciliadoa e relidente. neste

município, Ela, natural deste E.
todo, nascida em Rio do Eogano,
m/Papanduva;, DO. dia 24 de abril-
de 1956; doméstica, �Iteiii( do
miciliada e relid!lDté' neste muni

cípioe; f�:o!v.tâdillau Nskoneay
e d_:Y a Apolonia Sierpinsk!
,r

"

BB __mH..�__DE__BB __ I , ..

-

Sebaetião Grein ,COitO, Eecrivão
de Paz e Oficial do Hegiatro Cio
vil do município de Maior Vieira,
Comerca de Cenoinhae, Eetado
de Santa Catarina

QuemconsertaumFusqtem
qU�,IIt1qu�rpo.rta,perde�sdireitos,

.. .o$llnhelro·.ea pacienoa.
,

,
.

Traga seu Volkswagen
à nossa oficina, onde seus

direitos, seu dinheiro e sua

paciência sã,o preservados.
Somos Revendedor ,

'

Aü.torizadoVolkswagen
e lhe asseguramos o direito
de ter orça.t.-nentos prévios
e prazos detenninados '

para entrega do veículo.
Utilizamos ferramentas

e equipamentos especiais,
e illaIltemos mecânicos
atualizados·pela Fábrica.
Com isso, poupamos'

seu dinheiro.,
E damos garantia de

6 meses ou 10.000
quilômetros sobre serviços
e peças, O que'nós
fazemos, nadamais é do
que respeitar seus direitos.
Não os perca em um

lugar qualquer. '

, Revendedor Autorizado :i;iX:,X'� :{;!};,,;'';';'tK:>/'ixt
Volkswagen é segurança. ",""'-"',;,',.',',"",'-"""',.':':',', ,:",-:

_"

Malton .

& .. Cia.
J

'

RuaJ' Vidal'
"

C A No'b I N H A S
fi

'

i
/'

.�-----/------------�------------------------------------------------------------�------------

i

I

Ria mos, 1195

SANTA CATARINA Revendedor
AutOrizadQ

Faz Baber que pretendem caiar·le:

Dorival Pinto e Maria Rosa
Calixtro. Ele, n�turftl de ;r.8qUQ.
rizs l, nascidó em 11 <}e/'maia de
1941; lavrador. lolte!J:',(domiciliado
em Tequ ..rizal, A Diatrito, 'filho
de Natalia Piúto.· Ela. natural d�

TaquarizaJ,/nalcida em 19 de ia
neiro ge(1939; domêatice, aolteire,
d0l9-iéÍliada em Tsqueriaal, d/
Diítrito; filha de Maria ROia
�Illi;xto. falecida.

' ,
'

Pinheiros, 29 de abril de 1974,

Leonlr Ferreira dos' Santos.
Ele, natura] de Campodoé' Buenos,
nascido em 20 de dezembro de
1951; agricultor,/íolteiro, domici
liado em, ClJ,lIÍpo doa Buenos, d/
Disteito; Jilho de Felipe Alve. e

Ana�or
'êa. Eia. natural de Campo

dOI üenos, nascida em 19 de
dez bro de ] 956; doméstica,
solteire, 'domiciliada em Campo
dOI Buenos, dI Diatrito; filha de
Cermelins Ferreira dOI Santo •.

Pinheiros, 30, de abril de 1974.

João Maria Alves G�dois 8

Luíza de Fátima Teleginski •
Ele,Datural de Serra dOI Borges,
naacido em 12 de 8�.tO de 1948;
operário, solteiro. detíiioiliado neste

'

Diãtrito; filho,.-tt{ Franci.co Alvel
Godoi. 'e )1Burioda AlbigaulÍ. já
f81ecid�'Ela, Datural de Trê.
Blm�. Ilf:lilcida em 12 de julho
;"r956; doméltic.8, •.olteir�. domi
Ciliada Deate Dlftnto; filha' de
Alfredo Telegi ...�ki e Palmira
Walter Telegineki.

Se alguém louber de algum
impedimento, oponha.o 08 forma
da Lei.

' ,

Pinheirol, 02 de m�io de 1974.

Silvete Darci Paul
Escrevente Jufamentada

Maria Góes Glinski, OficbJ do

R€gistro Civil do Distrito de
Paula Pereira, município e Co
lÍlarca (de C8noinhas, Estado de
Saota Catarina, etc.

Fez@aberque pretendem C889r:

Ademir Jose Flores com

Eny Helia Ports. Ele, oatufal
deste Estado, n8scido em Poço

P�,
no dia 19 de julho de

1953; aVfador. solteiro; domici':'
lifldO e ,r<,sidf>ute nelite Di",trit(i;
filho de \Ojalma l. Flores e de
Doca Tt!r�a Flores, domicilia
dos e residentes neste Distrito.
Ela", n6tural\deste Estado, 08S-

,

clda ,em Palita' Pereira, no dia
,

6 de agosto d� /r953; do lar,
solteira, domici.l�d& e residente
neste Distritó; fl,tha de Afonso
Porta e dê Don�, Salu8tin8 F.
Porta, d(miciliados 'e residentes
neste/"Distrito. '

. ,

,/ .'\.'
/' Apresentaram os d�cumeotos
./ eXlgidoil, pelo Código' C1vil art.

1SU. Se alguém tlver conheci·
mento de existir algum impedi.
men.to lt>gal, aCUse.o para fins
de direito.

'

Paula Pereira,29 de abril de 1974 .

,

Maria Góss Gllnski
Oficial do Registro Civil
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Notícias de

�qui, MOBRAL trabalha.
_" .",.,,_.__0 .....·_·· ._.,..........-.,..,._, .•�'�r ...... ' ...'f' •. �

,

o Sr. Prefeito Municipal,' Aloisio
Partala; e o Presidente da Câmara
Municipal, Sr. Fernando R4msing, no
decurso da semana passada visita-
ram as seguintes localidades:Palmito, Escreveu:
Rio da Ponte, Queimados. Iracema Esmeraldiuo M. ,Almeida
e Grupo Escolar Manoel E.
Furtado. A visita prendia-se a

melhor' entrosamento entre as autoridades munícípaís e das pessoas
responsáveis pelas suas respectivas jurisdições. Os contatos mantl
dos foram compensadores, ficando claramente positivado o interesse
daqueles que ainda não sabem ler, iniciarem o quanto antes seus

estudos no MOBRAL. Realmente podemos dizer que, tanto autorida
des como comunidade estão firmes e de,mãos dadas na corrente
"PRA FRENTE BRASIL".

'

O Ano Santo
A Igreja, com iniciativas diversas volta-se para os né'is. Quer

despertar a fé. Apela à penitência e ao aumento da earídade. O Ano

Santo não é um exercício acadêmico, mas uma estupenda ocasíão
para celebrar o DEUS-CO�OSCO. Somente convertendo-nos a Ele
podemos ,dar ao mundo um coerente testemunho de nossa vida
cristã. Este período especial é também indicado com a palavra de
origem hebraica "JUBILEU" que, para o povo de Israel, significava
o ano em que, além de outras coisas, ' se perdoavam as dividas, se

restituíam as propriedades e se libertavam os escravos. Na tradição
Católica o, Ano Santo é promulgado para focalizar a dimensão inte
rior; -esseneíal .no cristianismo. Consolidar a fé; sanear os costumes;
dilatar a comunhão eclesial e abrir novos caminhos à caridade. Leva
a oração, alimenta esperanças humanas, reune os fiéis para uma

profissão de fé mais síncera e coerente em Cristo, único Salvador.
, (MENSAGEM)

Soldados ,trabalham na lavoura
o Prefeito de São Gabriel; Erasmo Chiapetta, conseguiu do

Ministério do Exército autorização para que 75 soldados do III Exér
cito sejam liberados para trabalhar nas lavouras de arroz, soja e

sorgo, com salários pagos pelos produtores. O pedido foi feito em

vista da crise de mão-de-obra, que atinge a cidade da fronteira do
Rio Grande do Sul. (Gazeta do Povo) ,

Conselhos Administrativos Paroquiais - CAP
Foi realizado dia .28 p,p. a reunião das Comissões de todas as

capelas sob a [urísdtção da Igreja Matriz e presidida pelo Vigário
Pe. Antonio Cintho e Oomíssão Central; Compareceram as comissões
de São João do Mirador, Nova Cultura, Pinhal. Rio Pratínha, Grama
dos, Rodeiozinho, Rio da Ponte, Palmito. Floresta e outras. A finali
dade da reunião foi d�r conheciménto às comissões das novas ins
truções aprovadas pelo "REGIMENTO DOS CONSELHOS ADMINIS
TRATIVOS PAROQUIAIS NAS DIOCESES DO REGIONAL SUL
IV-CNBB". A referida reunião transcorreu num ambiente amistoso e

cordial, tendo seus participantes adquirido conhecimentos de alto
nivel social. especialmente na parte litúrgica e evolutiva da atuali
dade, inclusive de novos 'métodos administrativos aos bens perten
centes .às capelas e matrizes. Também no mesmo dia, foi realizada
uma reunião da T. L. G. e turma da "JULIPA" (Juventude Livre Pa
panduvense], um Padre vindo especialmente para presidir a reunião
da cidade de Oaçador. Tanto a primeira reunião como a segunda, ,

se desenvolveram com interesse por parte de seus integrantes,'
sendo o resultado considerado ótimo.

Se não fosse o câncer e o enfarte .•.
TORONTO. Canadá - No ano de 1970, contava o mundo

111;800.000 homens com mais de 70 anos de idade. Segundo cálculos,
,

essa classe de pessoas idosas atingirá, em 1975, 129 milhões. Por
outra parte, poderiam acrescentar-se '1 anos à idade média do ho
mem, se fosse possível evitar as duas doenças mortais mais frequentes
de hoje: as doenças circulatórias (isto é do coração) e o câncer.
(KAT. in KANADA) - Gazeta do Povo.

"

Nascimento
Día 11 de abril p.p, o lllr do distinto casal sr. Arnaldo (Eunice)

Santos, ele contador da Prefeitura, foi enriquecido com o advento de
uma robusta e linda garotinha, que na Pia Batismal receberá o lindo
nome de KRICHINA. A coluna deseja muitas felicidades à mais nova

habitante de Papanduva, votos estes extensivos a seus progenitores.

Passarela da Sociedade
Dia 5 do corrente completou mais um ano de sua feliz exis

tência o sr. Ludovico Relichek, residente em São João do Mirador,
nosso prezado assinante. Pessoa muito esttmada por todos, razão
das justas manifestações de apreço que 'recebeu. .

.. Dia 7 do fluente completou mais um niver a senhorita Rosimari
Tavares, filha' do sr, Tavares. do comércio local. A jovem-guarda se

fez presente no alegre dia de seu natalício.
.. MARIA REGlN A. Também na mesma data, colheu maís uma flor
zinha no alegre jardim de sua inocente existência, a garotinha Maria

Regina, filha do casal sr, José, (Belínda) Correia, ele agente dos
correios e telégrafos. v

.. Dia 10 do corrente festejou idade nova o sr. Antonio da Cunha
Ramos, funcionário Federal, aposentado. Cidadão de raras virtudes,
coração boníssimo, sempre pronto a dar a mão a seus semelhantes,
na 'data de seu aniversário foi muito cumprimentado por sua vasta

relação de amizade.
,

.. Dia 11, hoje, está festejando idade nova a sra.' viúva Augusta
Emilia, de Almeida. A data é de muita alegria para seus familiares
e em especial para aqueles que lhe são agradecidos pela atenção
e carinho recebidos.
.. RICARDO ANTONIAZZE..Dia 12, amaQhã, nossa agenda social
registra a passagem de niver do jovem estudante Ricardo Antoniazze,
filho da sra. dona Ione Antoniazze da Silva. O aniversariante é de
dicado aluno do Cplégio Agrícola Lisimaco Ferreira da Costa, Pr. As
felicitações pontificarão em alto estilo.
.. Na mesma data registramos com prazer a passagem de niver da
veneranda e bondosa sra; dona Ana Mendes, virtuosa esposa do sr:

João Mendes de Souza. Uma das pioneiras damas do bem estar
social, sempre atenta ao dever de servir a todos com a sua habitual
bondade e carinho.

UH POR SEMANA - VIDA: O segredó da existência humana não
está somente em viver, mas também em saber
porq"e se vive. (Dostoiewisky)

rr eitura Municipal �e Canoin�as
Pavimentação '\Asfáltica - Rua Maior Vieira • Entre Rua Caetano Costa e Barlo do Rio Branco

PRO�.s.IETARIO FRENTE AaEA x Cr$ Cr$ UNIT. Cr$ TOTAL
1 - Frederico Sa hweh 40,20 218,69 9.184,98
2 - Tobias de Lim.a 20,00 108,80 4,569,60
3 - Oscar Werka \ 20,00 108,80 4.569,60
4 - Franz Lebber \ 12,70. 69,08 2.901,36
5 - Emiliano Seletne:;pl'lho 12,70 69,08 2.901,36
6 - Luiz Buchmann

.,

25,00 136,00 5.712.00
7 - Paulo Rogovski 15,00, 81;60 3.427,20
8 - Aroldo Koepp· 25,70 139,80 5.871,60
9 .,. Retífica Caaoíohas Ltda. 14,70 79,96 3.358,32

10 - Osvaldo, Oscar Werka 40,50 220,32 9.253,44
11 - João Linzmeier 17,70

I
96,28 4.043,76

12 - Vva. Feni Jarschel . \, 22,30 121,31 5.095,02
1,3 - Vva. Maria Iracema Fedalto 55,60 302,46 12.703,32
14 - Espólio de Vitor S de Carvulho ',29,90 162,65 6.831,30
15 - Aloisio Soares de Carvalho , "\0,00 108,80 4,569,60

'\ 2.023;63
. 505,92

2.529,55

84.992,46
21.248,64

106.221,10

\

Parcela da Pref-Itura Municipal '.

Canoínhas, 23 de abril de 1974. "-
" ,

Alfredo de Oliveira Garcindo - Prefeito Municipal,
",

.

.

.

,
'eoues areipel - Engenheiro do D.V.O.

Pavimentação Jsfáltica - Roa Frei Menandro 'Kamps • 'Entre Rua Mal. Floriano e Barão do Rio Braneo
PROPRIETARIO Frente X .Cf $ 18,00 Area x G.r$ 42,00 Meio Fio Pavimento Cr$ Total

20,00
40,30
20,00
20,00
20,00
20,00
41,30
41,30
60�90
20,00
31,80
4,00
24,00

363,60
Paré�la da Prefeitura Municipal. •

/
I Canoinhas, 24 de f>bril de 1974.
l

de Oliveira Garcindo - Prefeito Municipal

1 - Vulcanízudore Mauá Ltda.
2 - I, mãos Zugman
3 - Ottrnar .Haag e outros

4 - Sales Peixe
5 - Dario Perxe
6 - Genoveva e Silvio Kawa
7 - Alfredo de Garcindo Garcíndo
8 - Manoel Sardá

'

9 - Irmãos Zugrnan ,.

,

10 - Artur Burgsrdt
11 Virgilio Tfevis8Di
12 - Iclanda Treyisan]
13 - Natsniel Trevis8Di

/�

93,60
188,60"\
93,60
93,60
93,60
93,60
193,28
19:'1,28
285,01
93,60
148,82
18,72

112,32

360,00 3.931,20 4.291,20
725,40 7.921,20 8,646,60
360,00 3,931,20 4.291,20
360,00 3.931,20 4.291,20
360,00 3.931,20 4.291,20
360.00 8.931,20 4,291,20
743,40 8.117,76 8.861,16
743','4,0 8.117,76 8.861,16

1.096,20 11.970,42 13,066,62
360,00' 3.931,20 4.�9!,20
572,40 "6.250,44 6.822,84
72,00 786,24 858.24
432,00 4.717,44 5.149,44

6.544',80 71.46�,46 78.013,26
17.866,20 17.866,80

\ 9,5.880,06
\ .

Engenheiro do D,V.O.

1.701,63
425,40

TOTAL GERAL

Leonos Gr�ipelIlfred

Prefeitura Municipal '�e ,Maior Vieira
lei n.O 329 de 02 de maio de 1974
'i;ula, Suplementa e Abre Crédito Especial

.

'

�!-?ILON DAVET, Prefeito Municipal de
Major�U!lra'i Estado de Santa Catarina, fsz
saber que a Câmara "Municipal decretou e, eu Anula, Suplementa e Abre Crédito Espectai
sanciono á seguinte LEI:

'

ODILON DAVET, Prefeito Municipal de Ma-
Art. l.a",- Fica anulada, �a importância jor Vieira, Estado de Santa eatarina, faz saber

de Cr$ 9,080,:t� (nove mil, .oitehta cruzeiros e que a Câmara. Municipal decretou e, eu sancíêno
trinta e nove ce'Qtavos), a seguinte dotação do a seguinte LEI:
orçamento vigente.\, Art. 1.0 - Fica anulada na importância de

Setor de Contabilidade Cr$ 32.717,00 (trillta e dois mil, setecentos e de-

Amorttzaeãa 'da Dívida Pública zessate cruzeiros), parte da dotação do orçamento
4.3.1.00/5101-074 - Da '1�ívid8 Fundada vigente, como segu)!"!:- -

.

Interna Cr$ 9.080,39 SetoJ�e Contabilidade
Art. 2.° - Ficam suplementadas, Da im- 2403-070-Jurof'ttadívidafund.interna Cr$ 32.717,00

portâncta de Cr$ 1.600,00 (hh,m mil e seiscentos Art. 2;«(- F'ica suplementada por conta da
cruzeiros), por conta da anulação constante do anulação �onst8nte do artigo 1.0 es seguintes do-
artigo anterior 8S seguintes dotações: tações âo orçamento vigente:

Secretaria Geral ./ Setor de Saúde Pública
1

Serviç?s de T.e�ceiro!l, 3,t{1-089 - Prosseguimento de obras Cr$ 1.500,00
3 .• ,3.00/1318-043- Servícos Judícíártos Cr$ 400,00 / S t

I
d E t d d R d

'Ed
-

C I
"

.

/ e ar e s ra as a o agem
.

Setor de ucaçao e u_ tura '

// 1235-141 _ Peças e aeessórfos Cr$ 3.000,00
Eqwpamento e IDstBlacoe� '"f 1306-143 _ Ccoservecão e Reparos de

4 1.3,00/3309-116 - Equip. Escolar Dídattco 1. �(JO.OO Máquinas .e Viaturas Cr$ 3.500,00
Total da Suplementação CI�A 600,'09 Total da Suplementação Cr$ 8.000,00

.

Art. 3.° - FiC� aberto o crég�i:ío especi�l .

Art. 3.0 _ Fica igualmente aberto um crê-

por, conte �da .

anulscão constante /d'o ar tigo 1., "dito especial por conta da anulação constante do
na Importancla, de Cr$ 7A80,3�/{8t'�e mil, qua- artigo 1.0, na importância de Cr$ 24.717,00 (vinte
trocentos e oitenta cruz:lr9iil e, trtnta e nove

e quatro mil, setecentos e dezessete cruzeiros), para
Ce?t8vos), para ftlZé� face �t segUlptes de�pesas fszel' face ao pagamento das seguintes despesas:
Oriunda do exércícío entetlOr: '

.' .

" . /' Para pagamento de aquísição de uma patrola
- Me_talurglce - Líder Ltda. Cr$ 630,00 da marca Huber:'Warco,conforme a Lei n.o 323 de
- J(J80 S .. }.'me & �llhos »753,90 06.03.74, complemeotação entrada Cr$ 20.000,00

�ohlbeck & �td8., »56,00 Para o pagamento da 3.a pres�ação
'

Slmã:> Ma�o9: Becll »216,00 da aquisição de dois caúlÍnhões

Retiflc8RCanolnhhaks .&LtdCa. L d·
» 11.5899.6,9402 basculante!! ,Cr$ 4.717,00

Basilio úmen. u ia. t 8.» . O, ,

ComercJ�1 Pedrassani Ltda. » 766)7 Total do ',Crédito Especial Cr$ 24.717,00
- Cia,OlsenTratores-Agro-Industriallt 1.571,00 Art. 4.0 -, Esta Lei entrará em vigor na

/Total do Crédito E.pecial Cr$ 7.480,39
data de 8U� public,ação, revogadas as disposições

I Art. 4.° - E!'te Lei entrará em vigor na
em contrá�lo. . _

'
. . .

.'

deitá de sua publicação, revogadas u disposi- .

Prefeitura MUDltlpal de MeJor Vieira, 02 de

ções em contrário. maio de 1974.. \' ,

'

/ Prefeitura MuniCipal de Major Vieira, a) Odilon Davet�- Prefeito Municipal
,

'.

02 de maio fle 1974.
, Registrada e publicada presente Lei na Secr�-

a) Odilon Davet � Prefeito Municipal taria Municipal na ,mesma data.

Registrada e publicada a presente Lei n8 Se- a) Jair Dirschnabel - Secretário

cretaria Municipal na mesma data.'
aI Jair Dirschnabel - Secretário

lei n," 330 de 02 de maio de 1974
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CORREIO ,DO NORTE, 11-05-1974

Sindicato de CanoinhasTrabalhadores Rurais
Idit'al de CODvoca�ão .

dos

dos na·ISecretar;a, em três via'},
assinadoa por todos os candidatos.
pessoalmente, uão sendo permitida
para tal registro a outorga de
procuração, devendo ser apreaen
tadoe todos os requisitoe contidos
no parágrafo 1.0 do art. 11 da
citada portaria. O requerimento,
acompanhado de todos os dados

.

e documentos exigidas p�ra ore·
gi-tro, será ãj'r'igício� ao Peeeidente
do Sindicato, podendo I

esee reque
rimento",.tfér assinado por qualquer
dOI Candidatos componentes da'

chapa. A Secretaria da Entidade
DO expediente normal, fornecerá
maiores detalhes aoa interessado.,
acheudo-se fissdo nll sede do
Smdicato, a relação do que é
obrigetôeio para o citsuo registro.
CaIOU não�sej8 obtido o quorum
em primeira, será convocada Dava

eleição no prazo d,e 15 (quinze]
dias, com a presença míoima de

50% (cinqiienta por \cento) dOB.
aS8aClado!i inscritos, E. não conse-"

guindo o coeficiente, será feita a

.terceira convocação dentro do

Pelo presente Edital, faço sa·

ber que DO dia 24 de junho de
1974 será realizada 8 eleição para

......
a composiçãc da Diretoria, Con.

....-selho Fi8cal e Delegados Hepre
sentaotes ao Conselho da Festie.
raçãn dOI .Trebalhedorea Rurais
de Santa Catàrin"'.... bem como a

de seus respectivos suplente_l, fi·
cando liberto o prazo de 15 (quinze) ..

dias. psra 08 registros das chapas
Da Secretaria, que correrá 8 partir
da data desta publicação, tudo de
acordo com o artigo 64 d9 Por- r

tal'ia Ministerial n," 40, de 21 de

janeiro de 1965. As chapas deve- .

rão ser registradas em seperado,
sendo uma para os candidatos à
Diretoria e Conselho Fiscal, com

09 StUS respectivos suplentes e

outra (JU8 os Delegados Repre
sentantes para ',_o Conselho da
Federação e, seus suplentes, fa·
cultada a d�sigo8ção de fiscais

/ .

Das respectivas chapas (§ 5.0 do
art. ) 7 da Portaria D.

o 40). Os
requerimentos para os registros

=..:t..�e chapas deverão: ser apresente-

prezo
-

de 10 (dez) dills cem a

presença mínima de 40% (qua
renta por cento) doa associado8
inscritos. Para tanto, ficam CODVO

cád"s desde já todos os associados
da Entidade.' As eleiçõt'l8 serão

realiz"r!8� ri�!I 8 (oito) às 18 Cde·
zoito) bota li de cada dia.

VG/ CanoinhBs (S e), 24 de
.

;151il" de . Í974.

EDMAR G. PADILRA_. .

Pre�idenh '"

Oracão ao Divino Espírito Santo
1 \

Espírtto Santo, você que me esclarece tudo,
que' ilumina todos 08 caminhos para que eu

atinja o meu ideal, você que me dá o dom
dívmo de perdoar e esquecer o. mal que me

fazem e que todos 08 instantes de mínhs vida
está comigo,. eu quero, neste curto diálogo,
agradecer-lhe por tudo e confirmar mais uma

vez que eu nunca quero me separar de você, por
maíor que Beja 11 ilusão material, não será o mí
nimo da vontade que sinto de um dia estar com,
você e todos 08 meus irmãos na glória perpétua.

Obrigado mais uma Vf·Z.'

A pessoa deverá f,\i:z�r ests oração 3 dias

seguidos, sem fl>Z�r o peuído; dentro de 3 diaa

será. alcançada a graça, por' mais difícil que
seja. Publicar assim que receber a graça.

(Publicada por ter recebído urna graça).
E.M.R.

(

Movimento Brdsjl�i[-O�de Alfabetização - MOBRAL
\

197(:_Ano da Erradicaç���C).Analfab;tis��o Estl\do
de Santa Catarina. P·A R T I C I P E!,

Sociedade Industrial' e 'Comercial SICOL S. A.
Rua Frei Menandro Kftmps, \ 606 .. Telefone,140 - CA NO I N H A � ';' s. C.

I

Antes de comprar seus MOVEIS, verifique os
\ I _.

�.

preços e facilidades de pagamento qu.e�-
pçNTANA MÓVEIS lhe ofêr;�:' .

. . \.
/

i

Oormitório� Jog�s EstQ,fá�S - Copas
Cozinhas' ... Colchô�'u{/ - Tapetes, etc.

'"

Se o seu problema �Móveis, a solução está em

......y. .

��
, .

Fo�an�\',�óveis
Praça, LaUl'O' Müller, 494

.

,
I C ii N O I N H A S -:- S�nta Catarina
I -

'"

Dra. Z�. Walkyria Natividade "Seleme
.

""C,lrurgtâ Dentista.
-

.

c 1 C. 005589159/qEP'
. ''''' .

Clinico dentária 'de P�Oh�:;1'88, ii! crianças.
. ....-

)1:6peciéfíz&Ç�O em Odontopediat-Ie.
Hora marcada _.

.

'

....

,,-,
.

. :- . Praça I.aaro MüUer, 494 Fone, 369
"

.

FOTOCÓP.IAS XEROX
Set;"j�o instantâneo e perfeito.

--...__--:;
. �

<.; Instalaçãó-' Ínoderníssimll',

Procure .,no·
" �s��itQrio de Derby Carlos

Ulhmí�n, na, Praç;'- Laurb Müller, 251
/-- . ,j

•

J_' CANOINHAS Santa Catarina

Teminhose Vestidos
de "<helanca
.. '·t��a

'"

. diolen '�'" _:'
,-

'

,

_."
poliset �

desde' Í45,OO e 'i6s,QO
//

/'"

- é.ASA E,RLITA -

i�
"

'." .
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CORREIO DO NORTE

, Prefeitura
EDIT'AL
LYDIO �ECCON. Prefeito

Munisipal de Monte Castelo" Es
tado de Saota Catarina, no uso

de .suaa atribuições e de confor
midade com a l�gi'idação vigente.

..,
tOliJa púb 1CO' que se acba aberto
El1it91 de Tomada de Pceços, para
aquisição de e quipamentc rodoviâ
rIO, conforme eepecificsçõee abaixo:

1) .. Do objeto-
Uma motoniveladora de fabri

ceção nacional, com peso mínimo
(I" 11,500 quilos. com potência
mínima de 130 HP. com coman
dos' hidrêulicos, com direção
hidráuhca, com freio Das quatro
rodas do tandem, com eBcariflcador,
com lâmioá central e motor diesel

,
de fabricação nacional.

I

2) .. Das propostas
../ú firmllis ,licitantes, deverão:

11.05,.1974

Municipal
TOMADADE

apresentar suas propostas em en

velope devidamente fechado, em
. /

dquatro VIas, sem emen aR, rasuras

cu entrelinhas, até as 16 horas do
dia 07 de"maio de .1974 e coo

tendo'preço unitário à vista. prazo
de entrega, garantias, validade de

preço, local de entrega, caracte

rísticas técnicas, prospectos e de
mais a critério do proponente.

3) .. D� do,(:Ument8ção
As firrou licitantes. deverão

apresentar em envelope devida
mente fechado, documenéeção de

.
conformidade com o Decreto- Lei
0.° 200.

4) .. Das condições
_ geraiS
Ai! propostas serão recebidas DO

bo�ário normal de expediente, até

de
DE

as 16 boras do dia 07 de maio
de 1974 e, posteriormente enca

minhadas à c091issão de julgamento
I a qual dará seu parecer dentro
de ,48 horas, ficando a cargo do
chefe do Poder Executivo, opa.
recer finel através da homologeção,

'

, '

As propcsres deverão ser apre.
seutades II'm envelopes com 08,

dizeres: ,À Prefeitura Municipal
de Monte Castelo, Edital de To-

,

,

'

!

Monte
PREÇOS
mada de Preços, n.O 03/14. Pro.
posta e Documentação.

Estarão Buto�8tjc8meDte anu-

lada8 88 propostes que não se

enquadrem dentro da8 exigência8
têcnioas e documentação do pre
gente E,dital de Tomada de Preços.

A
r

Prefeitura Muoicip91, reper.

I
va- se o direito rfe .eceitar a pro
pOllta que ofereça melhores vao-

Castelo
03/74N_

/

I tagens ao serviço Municipal, ou
ainda de anulsr totalmente ou'

parcislmlmte.!I presente Tomada
de Preços; se10 que caiba aos

licitantes quslquee direito a inde
nização ou reclamação judicial ou
extra judicial.

MODte Castlllo, 22 de abril,de 1974,

lydlo Seccon
Prefeito, Municipal

.

Pr,efeitura . Munici�al
�e 1rês Barras j

I

�erhy Se'leme & Cia.\Ltda.
fi. Rua Paula Peré'ira, 735 - Telefone: 365 e 366 - Caixa Postal, 220 .

- Cônoinhas

I

Decreto N. 297, de 05 de abril de 1974
José Felícío de Souza, Prefeito Municipal de

Três Barras, :mstado de Santa Catarina,
.

no uso
de suas atribuições e de "acordo com o Art. 6.0
do Decreto-Lei 'n.? 3365, de 21 de

.. junho de

1941, modificado, pela Lei n,o 278,6, de 21. de
maio de 1956,

D E C R E T A:
.

• •

I /
Art. 1.0 - Fica .declarado/ de "Utilidade

Pública" para fins de desapropriação, o terreno

sem benfeitorias de propriedade dos herdeiros
de CONSTANTE 'e CATARINA WALKOFF, si
tuado no 'lugar denominado "VÚa Nova P�checo"
deste' município e com � área de 50,800 m2

(cinqüenta mil e oítoeentos metros quadrados),
com,as seguintes confrontações: Rua Otávio Ta

balipa, Francisco Genra,' Oscar Bueno, Agenor
Pacheco e Avenida Tiradentes. ' .

Art. 2.0 - ,A declaração de que trata o

artigo anterior é decretada. com fundamento na

letra, E do artigo ;i.o do Decreto-Lei 3365, de 21
de junho de 1941" destinando-se o imóvel aqui
descrito para a mstalação do \�úcleo Residencial
da "COHAB-SC;$,. ",

Art. 3.° :_ Ficará a cargo desta Prefeitura

Municipal a efetivação da desapropriação de que
se trata o presente Decreto, na forma da Legis-
lação em ·'vigor.

.

Art. 4 Q - Revogadas as disposições em

coatrárió, este Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação.

/

Prefeitura Municipal de Três Barras, 05 de
sbríf de 1974.

j

Jo�é Felícío de Souza
Prefeito Municipal

;

Euzébio Farian
Secretário

Fo.�ocópias?
Em apenas' 1'0. segundos.,-- você'--Ura
FOTOCÓPIA,S,- �e' qualquer, do

cumento" jorn'ais ou'livros,
,

no
'

CARTÓRIO, DO RE,GISTRO
/ ' ,

'C I V I L de
_
NEREIDA c. "'CORTE,

no edifício do FORUM desta cidade..
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Dia 14: a sra. da. Tereza
E�tivera�ll .

em nossa cidade,' esposa do sr, Ervino Tremel;afim de manterem contato com
\

os S'S.: José Tarcheski e
o Dr. Keller, o médico neoro- Nelson .' Ferreira das Chagas;Iogista alemâo Dr. Hsrald Rech a=srta. Irene Tokarski; os
e sua jovem esposa, sra, Hertna jovens: -Irineu Anacleto To
Rech. O casal eS,tá em viegem karski e Luiz Cezar Bartnick.:
de turismo, vindo diretamente
dos Estados Unidos para o Brasil, Dia 15: a senhorita Suelena
onde visitarem Fóz do Igusçú, Elias Rosa.
rumando agora para o Rio do;!

Dia 16: a' sra. dona MariaJaneiro e depois Manaus. Ambos
,participaram de um alegre' e Ziita=esposa do sr, Osmar

gostoso churrasco de ovelha na Wendt; as srtas.: Ref!ina
residência do sr, Masse'kezo Da Doroiheia Polomani e Adalyia
cidade de Major Vi .. ira O casal Mana, f'err�z�a;. o menino

reside e trabalha em München.
'

. Carlos Rogerzo filho do sr,
.

Vztor. Metzg,e1.

TABELIONATO ,PAULA S. CARVALHO
__ EDITAL

f . Éneontra:;;-��GarJ..6rio na Rua Vidal Ramos, EdifíCio.do Foru�, para
'

. �deu.se uma Nota Pro
ser protestado o s�guinte d'thlo:, Duplicata n.O 4.003.D, vencida e.

m .lO.Q4;74ç��rSSONa '.

no valor
"

d�·.r$no valor de'GrS 270,00 (dJlZentC).·"�setenta cruzeiros), emiti_da.,pdr Mallon ar. _ � , p-' .'
(;ia.; contra Dt()NÍSIO KUCKI. "'"" ..

,.... "_...,-� 25 OOO.O� sendo",ff emItente
�

.

-,. --� . - ... ....-;..

••

Por não ter sido possivel encontrar 0w�el�ridOresponsável.pelopresente Leônidas G'l'>ubér e o credor
o mtimo para no prazo de 3 (três) di.��".útell!, a' .contar da publicação deste

.

I /K��" II' .

Jornal "Correio do Norte", vir p.aga\, ou dar as razões�por que não o faz e, Werntr /�, e '

..per. Ames·
ao mesmo tempo, no caso

. .ª-e .."ilão ser atendida esta intiÕla�, o botifico do ma fiCi:f'sem eÍeito por ter
competente protesto.

, ..
.te_,;.....,.,. . ''''.., ·d .. ;5'.< t d 'lo-.",,.. ··dCanoinhaspGtf"de maio de 1974. '. . '�''''_'' Sl,,,(i), orna o as ",!�VI as

_,...,.. PA�L. S. CARVALHO -:-;Oficial de ��08 pfovidênCias.'.· "',�
,. '

.

. I
.'

Q��Qg��a�g�Q���QQ�Q��S���gQQ����QQQ��Q
m Nos' preços de aÜo atacado \de Merhy Seleme & m"
D2 Cia. ,Lida ..,' só não. compra qüem não quer � BD

� RádioS P�rtáteis, vários tamanhos e modelos, Máquinas m, ,

na de. Tricô, Aquecedo:res a 6as,' Enceradeiras 8. E., m
\

�ii��:�O �:r���:e':��s Escr�vente J�ramentada do Registrp Civil do 5.-

ce.
• '..' • . ",., ,.'

- &ri Faz saber que pretendem casar-se: Ercilio Ribeiro da Silva e-Emilia

! MaquIQ8s de Costura, TeleVisores, Geladeiras, Fogoes, etc.. !! .,�: ���·':i;r;ritfõ��,kl�:ir��:rt�,iC��::�:�j}a�n���l�e,��Ii��.�l���f��WQ .

. � filho de Antonio Ribeiro'"<la Silva "é 'Tereza Buello. Ela, natural de Gampo
Dl M·ERH'Y ·5·E'LE'ME &. C'IA' . LTOA m dos Bue.nos, sc, n,.ascid,1l: eIÍi�f5'deJllnho de !9iil;' doméstica,

..

solteira, filha

.ce ..' .

. '. \. m de Jorge Corr:ei�,Jl&,Melo e Ana d� F),lança�E��llDS de _MelO. .

JII'I'LI R, P I P
.

.

735 T I 366 C A N O I N H A S 'S . t C t' m Se �-ém souber de algum Impedimento, 1)pOl).h�.o na forma da Lei.
WQ ua eu,a, erena, •. e., .

-
, ,- an a .fa arlna � Pinh�iros, 08 de maio de 1974. �"'_........'

IIei!U;jEit;iiSi!ii!.U!t;iai!jt;i,;n;ji.!ja�,t:ji?jEií:jt;jaaiSi!itsi!n5tsfjfji;;j�Eji!jt;j .n Silvete Darci Paol - Escrevente Juramentada

No tas
Já em nossa cidade o substl- . Idade, 8};lÓS uma 'ausêncíe de 10

tuto do Dr, Oscar, da CAFASC, anos, o Aldo Pacheco dos Reis,
o conterrâneo, médica vetertná- agora residente em Florianópolis.
rio, Dr. Waldemar Bubnlek. Dr.
Oscar foi transferido para São
Francisco do Sul.

.

x' x x

Bastante frequentado, agora,
o Restaurante do Clube Cauoí
nhense, sob a responsebtlídade
de um técnico profissional, mes
tre cuca, sr. Guerra.

x ]C x
,'.,

Estiveram em nossa cidade
fiscais do Ministério das' Corou
ni�açõ'es, engenheiro Dr. Flávio
Bennemenn é Mário de Sá
Dorueles. Vieram conhecer de

perto a8 torres de TV e manti
vetam. contato com . 'o Prefeito
Municipal.

x x x

O jovem' industrial Mikei
adquiriu úm novo 'Complexo
industrial em São Mateus do
Sul, que está trabalhando IS,

to�o vapor.
x_ lf x

,

O jovem Wilson Wiese, o po
pular Passoca, tirou o prímeíro
lugar no concurso pala o Car
tório de Paz do vízinho muni

cípio de Três Barr�s e deverá,
dentro em breve, ser nomeado

.; para aquelas funções,
\

x .x :1

A anunciada Festa de nossa

Padroei'ra não teve o prestlgíe
mento esperado, talvez por. não,
ter sido realizada no día préprto,
o Feriado. Municipal do dia 3.

Visitou a nossa cidade, quarta
feira última, o [ornalíste Raulino
Pretssler, Diretor da 'I'rtbuna :

de São Bento do Sul e respon-.
sável pela Sucursal de a Noticia
de Jotnvílle naquela comuna.

x x ,x,
Drs, Antonio Weinfurter e

, Silvio Mayer E! Wilson. Murara,
.com a8 respectivas madames,
sproveítarara os ·feriados da
semana paesade e. rumaram aq
Paraguay. ,

�''4y
x'x x'

Dr. Orty de Magalhães Ma·

chadq e exma. esposa Dona
Heydê, como o anunciado, visi
taram a nossa' cidade e vieram

'especialmente para s fe�ta de
n.OS8a Padroeira, Santa Cruz de

CaDoinh,lSs. Dr.,Orty, como sem.
pre, movimentou entre seus

inúmeros amigos, a n08S8 vida
noturna.

x x x

Trabalhsndo com forca t(ltal
a empreiteira do' nrivo' aterro
en�re 8S pontes des. riQs( Canoi
nhas e Pinho.

x x x}.
Também visitou a nossa ci-

x x x

, E téve inicio. na região norte,
o, anunciaria Torneio Governa

gor Colombo Machado Salles,
. domingo último, com o sf'guinte
resulta de: em M.srcilio Dias, no

Wiegando Olsen, o'Sâo Bernardo,
bem �strututado goleou, com

certa hdlidade, 'o Operário de'

Mafra, pelo .m8fcador de 6 a O.
Em Mafra, o Pery hospedou o

Santa Cruz, partida ,equilibre da
e empate de 1 a 1; em Rio Ne

grinho o �etsfôgo foi superado
pelo Contineotal pelo escore <ie
4 8 L Amanhã, em pro!'segu!
mento, nova rodada. com (I

Botafogo, no Municipal. eofren-
'tanrio o Pery, .o São Bl"rnerdo
indo a' Rio Negrinho. enfrentar
.o Contipental e o' Santa Cru?:
se deslocando outra vez para
Mafra, @fim de m.edir forças'
com. o, Operário. Vamo!!.' todos
prestigiar o' 80erguimento do
nosso futebol.

H: ii': o sr. Gui}hermeMohr;
O jovem W illy Wardenski.

Amanhã: as srtas.: Marildá
Davet, Ceza1ina dos Santos,
Ilda Tarcheski, Ana Maria,
Dreevieski, Vitoria Czarnik e

Terezinha Irani Kraus; os

, jovens: .l1érrlar Antonio Soa,
,

res 'e Helder Nacit Seieme; a
menina Lúcia filha do sr.

Alfredo Grosskopt.
Dia 13: os jovens: Lauro

Betrintchuk e Jaime lmianoski;
os meninos: Luiz Carlos- filho
do sr, Afonso Rohrbacher e

Cornélio Roberto filho do sr.

Maximilhano Watzko.

Dia 17: a senhora dona
Leopoldina esposa do senhor
RodolfO Froehner;,' o Sr. Dr.
Haroldo Schmidt, residente'
em São Paulo; a srte. Irma
.Zierhut; o jovem Hugo Fio
ravanlí Collodel, residente
em Curitiba.

�

Ao.s aniversariantes nossos
. cumprimentos,

.

V�nde-se
"

'

.

Ven';j-�se uma casa de

IiDsdeira si� na' Rua Paul
Barris n.O 37�i próximo ao

'Estádio novo. P"eço de oca

sião.' Tratar no ro�al com o

proprietàrio �u iJ� fit'ma

: Bebi�-ás ,�qua Viv.a�\Ltda.,
.' em Jihoráno comerCIal. \

casa

Convit� paraMissa de Sétimo Dia
A FAMtLIA do'. sempre lembrado senhor

Luiz Carlos Pereira
convide parentes e amigos para assistirem ,à Miss,a. de 'Séti
mo Dia de Falecimento, que' será celebrada pela alma do
saudoso extinto, DO pr óxrmo dia 13, 'segund8�feira, às 1 9

horas, na Igreja Matriz Crtsto Rei.

Por mais este ato de fé e solidariedade, agradece.

,i"�I_) ,
Cine V eJ a Cruz (O cinema do povo)

APRESENTA

HO'i_E. "',20,15 hor�•. cenl\\u.ra 14 aoo

•.
- pi'ograr,a duplo'

1.° fiiine: Rosas, Vermelhas para ouier
\ com James Daly e ana Maria, Pierangeli. f "

z.e ifilm�' Lobo O' Bastardo Em cada/passo uma
.

justiça.. Todos temiam ele: Lobo o Bastardo.

AMANH�, à. 13,45 hora.· cenlura livre ...! em matin$.
\ . Lobo O Bastardo.

em,due••e\.õel: a. 19,15 e 21.15 hor'_.���eneura 14 8nó�
Johl\ .Wayne e os' CQwbolS

..

John Way,ne numa de' suas melhores ínterpretaçõee.
Este filme repris� segunda e terça-feira, as 20,1� horas

OlA '15, 48. 'fei�a • a. 20,15 hora.
"

"Sellão da. M�ça." --, Formidável programa duplo
1.0 filme: \Em n�.me .do AlDol" O que !para eles dois

era amor para a sociedade era um delíto ...
2.° filme: a programal"\' ;

\-------

DIA 16. 5a. feira· •. '4. 20,15 hor'". - C�Dllura 14 ano.

Lando Buzzance- em: 'l1m caso de CODclência
.

Este filme ri3prigll sexta-tetra, as 20,15 heras.
,

J ,\, I

SABADO, lS/05, a. 20, l&" h - e,�•. i4 ano. - prog. duplo
].e filme: Guerra dos,CQ'ntl'abandlstas (

:Z.O filme: Andando con�r8 o vento

Dia 19, domingo, em du.. ��lI!õe.: a. 19,15 e 21.15 hora.
Duelo dos HOlDens Maus

',1 . ',," ,

�

Cine Jubileu O �"nçador de sucessos
. "

�

A P � E S E N T A
c l,

"-

HOJE. a. 20,15 hora.'..- cen ..ul'� 14 ano.

O Pequeno Polegar Criarlças e adultes se enterne
cerão com a história de o :Pequeno J!'olegar. Uma primorosa
realização em cores coiu Russ Tamblym, Os anes passam, este
Ulme continua popularíssimo e interessanqo ,a; todos. .

, Este filme 'reprisa amanhã, eID'�vesperal, as 16 horas.
l' I I'

AMANHA, em d:ha••e••õe.: ai 19.15'�e 21,15 hora.

O maior'E�íie1áculo d. Tel'rf' Um filme que
vecê deve, assi/á,tir. Filmaclo nos maiores Çircos do, mundo•.

Este fi�me reprisa segunda e terça-feira, as 20,15 heras.

Dia 15, 4a. (eira. a. 20,15 hora. - cenillrll 14 anol
I .', .

A Supelj' Testemuha com Monica Vi�tJ, e Ug'o Tog·
nazzi. Uma m;'iJlher com-o única testemunha, para contlena.r Q homelJ,l
que. ama ... t Este filme reprisa quinta e sexta- fe�ra, �s 20,15

h,
era,s.

Dia IS. "'&bBdo • a. 20,15 hora. i cenilura 1-4 anol

,EID Busca. 'da Aventura.

Dia 19, domingo. em dual lIellõen a,' 19,15 .� 21,15 h

Dlvqrclo à �l'asll�lra
'�uu ,�w.·••t!.'''.''.--mMa.�..�.mmmmm�UE�.·..m -'

Regis-tro CiVil Edit�is
Maria Uba' de Andrade, Escrevente Jurflomentada de Cartório do 'Registro
Civil, do Município (,le Três Barras, Comarc", de Canoinhas, 'Estado de
Santa Ca�na '

.

FaZ8ab�r que preténdem casar: Lorival Ocker e l\TÓemi Toporoski.
-Ele, natural dest?'lilstªdo, nascido em S�rril. Distrito 'Trombudo Alto, IÍmn.
de Trombudo Centrhl, Ir�dia 20 de setembro de 1948�."me-eâlIl'éõ; selteiro,
domiciliado e residente em':Set:ril. dIEstado;filhtnIé'\José Tite Ocker e.de
Dona Maria dos Santas, domicifi81i0!3�-.e--rdsffientes em Serril, município, de'
Trembudo Central. Ela, natuJ:&Ydéite..Estade, .nascida neste município, rio
dia 11 de junho de 195�.;�d-oínéstica, soltell:!!-._domiciliada e' residen,te 'nesta
cidade; filha de Pejil1O-Toperosky e de Doil'a"Dorety Olcha Toporosky,
domiciliados e.."l'emdentes nesta cidade. "-." .

.

,
.' l\P.rísentaram o.s documentos exigidos pelo,�6digo Civil art. 180.

Se algl}em tiver conhecimento de existir algum 'ÍtIppedimento legal.
acuse-o' para fins de direito.'

.

Três Barras, Oi. de maio de 1974.
Maria Uba de Andrade - Escrevente �uramentada
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