
o lan�ameDto de"O Peão
Negro"elJl VamposNovos

No dia 30 de março, às 16 horas, no salão de festas
do Clube Camponovense; foi prestada homenagem a Enéas

Athanázio, primeiro escritor/nascido naquela, cidade. A mesa,
presidida pelo Prefeito Melzi Cavezzcla, foi composta pelo
Dr. Wilmar Phihpí, Juiz de Direito da l.a Vara, Dr. Mário
Lemos e Dr. Francisco Nascimento, Promotores Públicos, e

outras autoridades, presente grande número de convidados.
Os canoinheoses Dr. Antonio Weinfurter e esposa, Dr. Grí
maldo li'urtado, Srs. Walmor Furtado e Antonio Simões
também 50mpuseram a mesa. Abertos os trabalhos pelo
Prefeito Municipal, foi o homenageado saudado pelo Dr João

Rupp S, brmho, decano dos advogados locais. Em seguida o

Prefeito Municipal, em nome do povo camponovense, entregou
ao .homenageado uma place de prata, comemorativa do fato,
tendo o homenageado agradecido, seguindo-se um coquetel
com autógrafos do livro. Na ocasião o advogado João Rupp
Sobrinho proferiu o seguinte discurso: "Foi com judo orgulho
e incontida satlsfacâo que recebi e aceitei o convite do Sr.
Prefeito MUDiclpal, parl;l.; saudar o filho ilustre que volta à
sua cidade, agora hão s6' éomo o advogado brilhante, o pro
motor público eficiente, o amigo dedicado e leal, mas, tam
bém. como autor de um livro, um literato, o primeiro, 'que
sei, ou tenho noticias, escrito por um cemponovense. Fiquei

.

um tanto confuso em como prestar esta homenagem; em

nome de uma coletividade, composta de homens e mulheres
de todas as classes socíaís, desde as mais elevadas até GS

mais- humildes. A. tarefa era e é dIfícil de desempenhar, para
pessoa como a minha, que não tem conhecimentos literários
e que nunca assistiu uma solenidade de Iauçamento de um

livro, desconhecendo, por isso, a maneira. correta de se

expressar num momento tão solene como este. Aceitei o

convite, por isso, com as limitações confessadas e .oa expres
são exeta do ofício recebido: homenagear o primeiro escritor '

camponovense, Dr. En(!as Athanázio, na oportunidade do
lançamento de sua obra "O Peão Negro", em tarde de autó

grafos. Enéas, dileto filho desta terra, autor de "O Peão

Negro", seja benvindo ao torrão natal, em festas nesta tarde
de glória. Receba o abrsço carinhoso de seus Juizes. de Di

reito, Promotores PÚblicos, autoridades policiais, esteios,
firmes do exercício da Justiça; de seu Prefeito; Vice-Prefeito,
Presidente da Câmara, Vereadores, funcionários' e operários
do munícípío, propulsores de seu progresso administrativo;
dos diretores de educandários, coordenadores de ensino e

professores, lapidadotes de inteligências e formadores dos
homens e mulheres do futuro; dos estudantes de todos os

graus, alegria de nossa cidade, orgulho do município; do
Revmo. Padre Vigário, religiosos e religiosas que, no anoni

mato, pregam a virtude, o bem social" amor a Deus e a

salvação das almas; da Revma. Irmã Diretora, Diretores,
demais irmãs, médicos, funciónários e enfermeiros do Hos

pital Dr.' José Athanázio, seu sempre lembrado e nunca

esquecido progenitor; dos diretores ?e sindicatos rurais e

cooperativas de produção, e de todos OI! seus associados, que
fazem a grandeza do munícípío e o proj atam como unidade

respeitável de produtor. agro-pecuário; dos profissionais, libe
rais em geral, de teus colegas em particular, que prestam
serviços à coletividade no exercício de suas profíssões e no

atendimento ao povo; dos homens do .comércio e� da. indústria,
'que fazem, pelo seu arrojo e coragem, a grandeza .da comuna;
dos presidentes de clubes de serviços e recreativos, e de
seus sócios, baluartes do desenvolvimento sccíal; dos empre
gados públicos, todos eles, que mantêm e impulsionam os

serviços da coletividade; doa gerentes de estabelecimentos

bancários, do diretor da Rádio Cultura,
. seus funcionários e

dos 'serventuários da Justiça, empenhados n08 seus diversos
misteres, .tratando de operações financeiras, propagando no

ticias ou escrevendo OI papéis 'que mantêm 8, vida J orgarií- .

zada de um povo; em suma, dos homens e mulheres de tua

terra, sem distinção alguma, ricos ou pobres, vivam na

cidade ou nó interior. Todos nós o recebemos com inegável
orgulho, junto à exma. esposa e filhos, neste Clube, quando,
para nosso prazer e deleite, acontece o lançamento de "O .

Peão Negro". Sabemos que não irá parar de escrever, outras
obras de lua autoria -serão editadas. Novos triunfos o espe
ram. Novas _alegrias, amanhã, mujto breve, sentirão seus

conterrâneos. Recém começou a '1!1;l8 primavera. "O Peâo

Negro" é uma flor desabrochada, ainda com o orvalho da

manhã, que re8ist�rá ao frio do inverno e ao calor do verão.
É relíquia, é. patrimônio, sempre lembrança, nunca. esqueci
mento, do povo campónovense, que, por meu intermédío, o

abraça e presta sua sincera homenagem, com uma prece a

Deus pela sua perene e eterna felicidade."
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Pedra Fundamental
das Casas de Vegetação

Sexta-feira, dia 10, em cerimônia sim
ples, porém de grande significação para o
nosso município e também para o Estado,
pelas 14 horas, foi lançada a pedra funda
mental das Casas de Vegetação que estão
sendo instaladas no Laboratório de Sementes,
em construção mediante convênio Brasil-Ale
manha, através do Ministério da Agricultura.

O ato contou com a presença do Pre
feito Municipal, sr. Alfredo. de Oliveira
Garcindo, Vice Dr. Paulo, Eduardo Rocha
Faria, Presidente da Câmara, sr. Nivaldo
Roeder e Vereador Frederico Haag e os

técnicos dOI AGIPLAN, Setor Brasília, Drs.
,

Oüas Pacheco Camargo, Díogenes da Silva
Cardoso e Natan Roismann, engenheiro civil
do Ministério, do Setor Estadual, Drs. Gil
berto Primo Schafer, Hiperides Leandro da
Silva, Jorge Elias Netto e Vaaüe Popa, além
dos técnicos .alemães, Drs. Heíns Jürgen
Fischer e Mathias ,Zweiger. Na ocasião, fa
laram sobre o importante acontecimento, o

Prefeito sr. Alfredo de Oliveira Garcíndo e

Coordenador Estadual
.

do AGIPLAN, Dr.
Gilberto Primo Schater. Também ali compa
receu o sr. Alcides Schumacher, ex-Prefeito
e em cuja gestão foi definida aqui em Ca
noínhas a localização do Laboratório. Pres-

.

tigiaram igualmente o ocorrido os agrônomos
Drs, Roldão Câmara, Eder Luiz Bolson,
João da Silva Netto e engÊmheiro Dr.
Leones Greipel.

.

Irmãs Franciscanas

tusiasmaram e declararam-se dispostas a deixar a
bela Suíça, e partir para a distante América. Com
as devidas licenças, as sete mislionárias despedi
ram-Ire' de suas co-Irmãs e partiram -.Era o dia 19
de junho de 1888, ano em que o Brasil abolia a

escravidão.
O primeiro campo de trabalho foi o Equador

na América do Sul. Sete a008' depois rompeu a

Revolução no Equador, paralisando as atividades
das Irmãs. Resolveram, então, procurar outro
campo. Madre Bernerda e as 15 Irmãs foram à
Colômbia, onde o Bispo de Cartegena lhes e.otregou
a "Obra Pia" que ficou sendo a "CASA MATRIZ"
da Congregação. Lá viveu Madre Bérnards, vindo
a falecer em 19 de maio de 1924.

.

Durante seus 57 aool de vida consagrada,
Madre Bernarda foi um testemunho de amor a

Cristo e doação à Igreja. Legou a suas seguido-
ras este principio:

.

"O EVANGELHO
..

NÃO SEJA SOMENTE O.
LIVRO QUE AS IRMÃS AMAM E MEDITÀM,
MAS O· CAMINHO QUE PERCORREM E A
VIIDA QUE-VIVEM". ,

Este pensamento é dínâmíco; pois diz tudo
àquela que se resolve abraçar, corajosamente a

cruz de Cristo e aagut-Io: "Quem quizer vir, após
mim, tome sua cruz e siga-me". (Mt. 16t24�25)

Antes de morrer Madre Bernarda teve a
-

alegi'ia de poder mandar cinco Irmãs ao, Brasil a
pedido do Bispo de Pará. As cinco Irmãs Miuio
nârtes sairam de Colômbia rumo à plagas brasi
leiras ios 5 de março de 1911. A primeira ca.sa
aberta foi em Úbitos, situada às mar.gens do Rio
Amazonas cujas água� singraram a. nossas mís
aionártas em um vapor Ilumínense; durando a

viagem 3 dias e 2. noites. Coatam elas que viram
enormes crocodilos e cobras gigantescas de todos
os tipos e cores.

E os enos se passaram... A Congregação au

mentou e' se espalhou pela Colômbia, Austria,
Brasil, Suíçe, Itália, Espanha e Equador. Milhares
de alunos, milhares de doentes, milhares de pes-

, soas ouvem os ensinamentos, recebem o conforto e

auxillo das Irmãs que se doam por eles, SeU8 irmãos.

Hoje, a8 Irmãs Franciscanas Missionárias de
Maria Auxiliadora se fszetn presentes,' no Brasil,
com duas Provincias: uma no Estado do Rio
Grande do Sul e outra no Es·tado de-Santa Catarina.

Em Santa Catarina, a Congregação � repre
sentada pela Provincia Santa Catarina e abrange:
a) Chapecó - Colégio "Som Pastor" e· Hospital

"Santo Antonio"

b) ICaRoinhas - Colégio "Sagrado Coração de Jesus"
c) Xaxim - Educandário "Imaculado Coração

-, de Maria"
.

d) Xanxerê - Escola Profissional '.'S. Francisco e

Hospital S. Paulo"
e) Liridóia • Educandário São José
f) Xavantina - Casa das Irmãs

g) Abelardo Luz - Casa da. Irmãs.
As atividades das Irmãs, nos diferentes luga

res, são: em colégio, hospitais, asilos .de velhos,
orfanatos, escolas de arttis femininas, Paróquias,
eseola de datilografia, Iívraría, nos bairros pobres,
'nas Coordenadorias para orientação da catequese
escolar. Enfim, vão onde são solicitadas. No Brasil
está se fazendo uma experiência missionária no

Rio Grande do Norte e Amllzonas em regiões em

que o povo é ainda '51e costumei primitivos; as

Irmãs realizam ali trabalhos missionários, princi
palmente allsistêncla social.

Quanto mais aLmas generosas se prontificarem
a optar pela vida consagrada, tanto mais crescerá o

serviço em prol dos irmãos, na Igreja que Cristo
fundou e da qual todos nós somos os continuadores.

- do Colégio "S. C. de JesDs" - celebram amanhá,
19 de mllio,C,inqüentenário da morte de s"aFundadora
Madre Maria Bernarda Bütler

A Congregação. das Irmãs Franciscanas
MissioQ8rias de Maria Auxiliadora é um ramo
da grande árvore franciscana.

Foi no século XU, na Itália, que Frsncísco
de Assis, ouvindo o chamado de Deus, tudo
abandona e se entrega ao. serviço da Igreja.
Como arauto de Cristo, exclamando "O amor

não é amado", atrai outros e outras e vai cres
cendo o número dos amigo& de Cristo. E um vigor
novo surge na Igreja : o FRANCISCANISMO.

Ccmeçs agora a história. Em 1258 existia
na Suíça (Europa), uma casa de Irmãs que se

tinham consagrado à Oração e ao Serviço de
Deus .. Agregaram-se ao FRANCISCANISMO e

ficaram, uma CONGREGAÇÃO franciscana. Em
1518, construiram um grande Convento. Cem
anos depois anexaram 80 Convento ums Igreja,
que foi erfgida em honra de Nossa Senhora
Auxilio dos Cristãos, e o Convento' passou a

ser chamado MARIA AUXILIADORA.
- Em. 1880, Deste CODvento entrava uma'

jovem suiça, eheía de amor e. dinamismo. Era
a jovem Verena Bütler. Consagrou-se a Deus,
recebendo O' nome de Irmã Maria Bernarda.

Aconteceu paslar por a1 um missionário,
vindo da América do Norte. Narrou. às Irmãs
seu trabalho n8 América e a grande falta de
sacerdote. e religiosas para evangelizar os povos
americanos. Irmã Maria B@rnarda, que era •

SuperioJ'a do Convento, e mais seis Irmãs se. en:-
I

No dia seguinte, ao melo dia, na Fazenda Montp Ale

gre, de propriedade do Dr. Waldemar Rupp, realizou-se tima
ehurrasceda, oferecida pelo proprietário, em homenagem ,ao

escritor Enéas Athanázio,' e ao Dr. Mário Marcondes de

Albuquerque, também autor de livros. Na ocasião falaram o

anfitrtão, o Dr. Albuquerque, o Dr. Wilmar Philipi, Juiz de

Direito, que fez mllgDífica apreciação sobre ambos os livros
e, por fi:n, o autor .de "O Peão Negro". Os canoinhenses já
referidos participaram também da churrascada, bem como o

Dr. Rogério Farias Lemos, que lá compareceu especialmente.

\
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Movimento Brasil�iro-d.e AI�abetizõ�O- MO���L1974, Ano da Erradicação do AI alfabetismo
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no . Estado. de Santa Catarina.'
\�
...... -

PARTICIPE!
,

____ o

REVENDE'DOR PARA TODO NOR'TE CATARINEN5E:

Sociedade Industrial e Comercial SICOL· S. A.
Rua Frei Menandro Kamps, 606 - Telefone, 140 - CA N O I N IIAS - S_ C.

,

-fotocópias? .

I '"', .

•

Em ape�à�� seg��i:to.J.,il<'!Q.�ê�>'(.ll�a,S.OTOCO.
PTAS,-' de quidq",t�r documento, jornais ou

livros, no CA RTÓR10 O O . R E G ISTRO
<,

C I V Il de NEREIDA C>..ÇOR.TE, no edifício
'. .

do FORUM desta 'c;idade..

'- .

<,

,
,

Antes de comprar seus MOVEIS, verifique os

preços e tacifidades de pa·ga.mento que

NTANA MÓVEIS lhe oferece•

. Jogos Estofados:�:'" Copas -

Cozinhas - �hões -:" /t;'petas, etc.
.

Se o seu problema e,Mó�.eis, a solução está em
. .

Fontaná' Móveis
I P,raça Lauro Mün�r,' 4;94 ,

.

\;
o',

Santa Catarina.. :-

FÔ;T.,Ç?CÓPIAS �ER�'i>
Serviço i��tant�neo' e perteit9,v'�

�'""'.. .,7/'

InstaÍ'a�o/""moderníssim9,
""
" .

Procure no escrítório dê''',..J?erby Carlos,

Ulhmann�,}�:t , ...fraca Lauro �lIer, 251
I ..4"".,;_,.,.,

... ",1" ,

. '�� .
'

/eíÍNoINHAS - Santa Cat�r�� '.
� \/ '
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Passat
o Passat, de acordo com porta

vozes da Volkswagen, estará mesmo

I venda no mês de junho próximo.
Ele será o mais novo veiculo bra
ileiro, situando-se, <em termos de
,ofisticaçílo de desenhe e euge
harie, ao lado do Chevette da
General Motora. Como concepção
apresentação, será muito, seme

bante BO Corcel da Ford. Os dois
estariio brigando pela mesma faiXIA
do mercado, logo acima dos Volks
�a "família 1600" e de Chevette,
e logo abaixo dos Opala quatro
cilindros e Maverick seis cilindros.
O Passat e os Cor�el tentarão

atrair compradores com virtual·
pente as mesmae arll:!as: motor

e tração djanteiroe, motor quatro
cilindros em linha refrigerado' II
igua,' suspensâo por quatro molas

espirais, caixa' de mudanças de

quatro marchas à frente, freios a

disco nllls rodas dianteiras e a

lambor Das traseiras. bancos dian

teiros, individuais, estrutura euto

portaote (monobloco). O Corcel
levará a vantagem da tredição de

lIIercado, o Panat a da inoveção
e de detalhes mais modernos,

A Volk&wagen sabe que oilo

lerá fácil vender seu' novei carro
de maneira 'a ultrapaesar O Corcel,
lIIas acredita que poderá fazê· lo.
Conta, para isso, primeiramente
com uma rede de revenda ti assis·
tência técnica que ,é a inveja de

18.35-1974

estará
todc o resto da indústria. Em se

gundo lugar, com um imenso cui
dado de preparação de seu Dava

vsiculo. Afinal, há quinze &n08

veode <bom lIe080», rdr'igeração
a ar, suspensão por barras de

torsão, chassi de plataforma, motor
«deitado». De repente, vai ter de

fazer ele conta que todo seu tra

balho de «lavagem cerebral» do

mercado era de men!:irioha... que

eapefbvé apenas soluções coe

retas em detalhes específicos,
para então lançar um veículo
de maior luxo" preço mais Rito e

desempenho mais atualizado.

MOTOR

O motor do Pasllat passou por
todo tipo ,de provas na Alemanha
durante longo tempo. Aprovado,
teve de contínuar se submetendo a

outros testes no Bresil, desta vez

para, ver lIIe a dieta, tupiniquim
(& pior dei mundo, aliás) s&tl�f8z

.
as necesaiusdee ,de alimentação do
bichinho, Adaptado a psçes fi

componentes necionaia, foi colocado
às ordens de um dinamômetro

,eletdmico comandado por compu.
. tador. O dinamômetro é tão com

plexo que ocupa quatro saJas do

prédio do Departamento de Testes
e Técnicas ::Ie Medição, na Fâb[í�a
2 da Voi�8wagen. no Ipiréogs. O
dinamômetro é comandado por
uma mem6ria que. através de ím-

,

no mercado em
pulsos eletrônicos, excita as ms

trizes de circuitos impressos e

simula as mais diversas condições
de utilização a que um ....otor

pode ser submetido. Conforme o

que estiver gravsdo Das fjtu, o

conjunto todo ligli o motor, ace

lera-o .a vários edágio! de rpm,
freis-o, toros a acelerâ-lo, e assim

por diante, DUl'8ote todo o tempo
de funcionamento do motor, o

dinamômetro· registra e grava,
conetantemente todas ali indicsçoee
de torque e potêocia, consumo de

combustível, r"hçõ�� e tempera
turas verificadas em diversos pontos
do bloco. dOI ciliudroe, cabeçotes,
e do próprio óleo lubrrhcenre.

TRANSMISSÃO
A traO!!millsilo do PtI8ast reÍíoe

Dum só conjunto a embreagem, a

ca'xa de mudanças e - o diferencíal.
Já está totalmente pronta, botada
e aprovadá. O quanto ela está
aprovada pode ser julgado pelo
fato de que as ·tranllmjs�ões já
estão em produção normal, sendo

'exportadas para a linha de moo

tsgem do Passilt alemão, em

Wolf�burg. As primeiras quatro.
cental e oitenta unidades fOfatO
embarcadas há questão de duas

semanes, -seguindc para a All.'ma�
nha & bordo do cargueiro Senta
Fé, Desde o final do jwês p"s8ado,
foi iniciada a produção. de expor·

\t!nde-se o,Fusca-usado --
_

daquela professoraque sóusavã1
"

. oFusca para iràaula.
Quando v. compra um

.

Fusca usado no seU

RevendedorAutorizado
VW, ele lhe é entregb..e .

completamente revisado,,,
em condições ideais de '

,

uso e' acompanhado de
um Livrete de Serviços
Técnicos que lhe dádireito
a duas reV1sões gratuitas .

e à garantia de 2 meses ou

3.000 q_uilômetros.
V. sabe a procedência do

veículo que está comprando.,
E na liora de trocar, v�

VaI comprovar que um
Volks usado, adquirido no
seu Revendedor \

_ Autorizado, obtém sempre
maior valor de revenda.
Antes de andar por ai

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

RevendedorAutorizado
Vólkswagen é segurança.

",
L'

R�{a Vidal
/ Canoinhas

..

Ramos,' 1195

Santa Catarina

"

taçiio, à base. de cem conjuntos
por dia.' Em maio, já serão qui.
nbentss trenemiesões por dia a

serem exportadas. Até o final do
ano, serão mil e cem diárias, já
então computadas as trsnsmis&ões

para ellporteções e as destinadas
ao Pati8at brasileiro (as mesmas

para os doi. Pa8sat).

Para a produção dessas trans·

missões, a Volkswegen instalou
uma linba especial de usinsgem e

montegem, quase totalmente auto

.mstizada.. São mais de duzent,s
e .cinqiienta mÁquinas. ferramentas
nacionais e esteangeiree, para cuja
montagem foi necessário/o asses

soramento de um grupo de qua
renta técnicos el.lor!cializedos dá
fábrica de cambi�s da Volkswa.
genwerk, em Keseel, .,

ECONOMIA

O. Pallat braaileiros provavel
mente incorporarão o «acelerador
de doi. eltágiol:' que estão seadc
introduzido. nOI· Volk. atuaie, e

que te destinam a forçar o moto

rilta, sem que ene realmente O

perceba, a eoonomiser �aloliDa. O
princípio é limpl,,�, e já fez parte
dOI velhos DKW de auoe atrâe,
AI c ..racterÍatical de consumo de
oombustível de um veículo eão
ditada., principalmente, p.e1o UIO

que leu motori.ta faz do pe_dal

�
')i�

, t:

Revendedor
Autorizado

"

junho
do acelerador. Quanto mail a íun
do for oaloado o pedal, mail le
abrirá a «garganta> do carburador,
mail ga10lina lerá levada àl cíi·
meras de .combuuão. A maioria
,doI motorietas Dão tem idéia do

que illo ligoifique em hrmoil de
consume excenivo. O motor, nor
malmente, não' tem cODdiçõel de

aproveitar todo o eombmtível que
lhe é entregue, e acaba expelindo
gasoline crua pelo cano de de •.

cergs, Duma' atitude altamente

poluidora e enti.eccnômíca. O
acelerador de doi. estâgioe, então,
funciona como um avia0 de que
o motorista eltá gastando- gasuliua
demeia, e que deve ee reeducar
em .euI hábito. de direção.

Hotary (�lube
de Canoinhas

.:.. Nova Diretoria -

Em reunião realizada dia 27
de abril último" ficou eleito o

00'10 Conselbo Diretor do Rotary
Clube de Canoinhae, para o aDO

de 74/75, allim con,tjtuí�o: -

Presidente : Cilal L, Ziemaun
Vice, Pre.idente: 0ldem8r Muni

LO Secretário: Fábio Nabor Fúck

2.° Secretário a Sérgio Carvalho /'
1.0 TeloureirG: Rephael Boeiog
2.° Teloureiro: Inocente Tokanki

Dir.etor de Protocolo: O.car A,"
Werka

Diletor de Pro_tocolo: PeUlo Rocba
Faria

Diretorell 113m Paeta,: O.valdo S.
,Oliveiu e Alírio Di8l.

Pelos Lares

e Salões
Aoiversariant"s da Semana

ANIVERSARIAM-SE
Hoje: (1S srs,: Pedro Merhy.

S'eleme, Célio Kohler, e Acimar·
Wendt; a sr/a. Mú iam Koehler;
a menina Silvana filha do'
sr. Silvio de Siqueira.
Amanhã: a sra. dona Elza

epposa rio S1, Altavir Zuni%,
residentB em Curitiba,' O sr.

}:;rvino Tremi; os jovens: Sll.
vestré Kosouski e :iilvio Knup.

Dia 20: a sra. dona. Paula
Maria esposa do S7'. Dr.
Saulo, Carvalho.

Dia 21: a sra. dona lzolde

esposa do sr, Armando Mül
lbauer; o jovem Luiz César
Zani%, ,esidente '. em Curi
tiba; a menina Margaret filha
do sr. Severo Senczuck; os

f!.êmeos Antonio !-Jé,gio e

.Liriia Rpgina filhos do S1'.

Alfredo Dreher.

Dia 22: a sra. dona Haydée
es.posa do sr, Dr. Osw<Jido
Segundo de Oliveira; (j �r. Dr.
Oswaldo Segundo de Oliveira;,
o menino José filhó do sr.

Antonio da Silva.

Dia 23: a s1'ta Ma,ia flerta
Artner; o jovtm Luis Rob.erto
Benkendor{, residente em

'Castro.Pr.

,Dia 24: as srtas.: Miriam
Seleme e Alaide Maria Dreher;
oS-1ovens: Oriundo Max Olsen
e Waldir Elson Núvak.

Aos aniversariantes nossos

sinceros p,arabéns.
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Notícias de

Escreveu:
Es�eraldiuo M. Almeida

Con,,�nio EstadoPrefeitura
Dia 03 do corrente, esteve em

Papanduva uma Comissão proceden
te da Capital do Estado, a qual foi
portadora de um Convênio do Esta
do e a Prefeitura Municipal, repre
sentado pelos senhores: Dr. Paulo
Müller de Aguiar, pelo Governo do
Estado:

.

Sr. Aloisio Partala, pela
Prefeitura. Compunha ainda a cara-
vana as seguintes autorfdades: Deputados, Therézio de Carvalho, João'
Bertollí, Edmond Salíba, Moacir·Bertollí, Dr. Ricardo Saporittl, do Fundo
Estadual de Asssístêneía Rodoviária, JOJ;lé Schultz Filho, Prefeito de Mafra,
Cyrineo Motta Espesim, Presidente da Câmara Municipal de Mafra e Dr.
Jael, Assistente da Secretaria doa Serviços Públicos. O Oonvênío assinado
no valor de. quarenta mil cruzeiros, é destinado à construção e reparos
de pontes na [urlsdíção do município papanduvense. O documento recebeu
a assinatura do Sr. Prefeito Municipal. Aloisio'Partais, Presidente da Câ
mara, Fernando Reusing e Esmeraldino' M. de Almeida, Presidente da
ARENA. Assim, o governo Colombo Salles vem atendendo na medida do
possível o vasto território catarinense.

Dia 26 grande Festa, 25 anos de Paróquia
Dia 28 do corrente será reàlizada uma grandiosa Festa em nossa

Paróquia, três motivos especiais justificam a magestoss Festa Paroqulal.
Primeiro. naquela data a Paróquia estará completando 25 anos de exístêncla;
segundo, .completando também 5 anos de Sagração Episcopal Dom Orlando
Dotti, bondoso Bispo de nossa Diocese de Caçador e o terceiro motivo é
dia de Nossa Senhora de Caravajo, Santa muito venerada no Rio Grande
do Sul, onde tive a oportunidade de assistir a maior festa religiosa de
todos os tempos, será também venerada em nossa Matriz. Dom Orlando
Dotti estará em Papanduva no grande dia festivo prestigiando com sua

presença os festejos comemorativos das 3 grandes datas. A comunidade
papadduvense está se movimentando em tocos os. setores para a grandio-
sa Festa programada para o dia 26 do corrente mês.

.

Cuidado com os boatos •••

Auxiliar de
Escritório

'p��cu.ra-se rapaz! "pa�a o

preenc.�lmentoda v�gàaclma,
que tenha conhecimentos de
livros físcais, /".

Inútil apresentar-se sem

o requisito acima.
Os interessados deverão

dirigir-se ao esci-�tório de

Migrtel Procopiak Com. de
Veícklos Ltda. .

AVISO
Chefe do

'\,

'�

Posto da
de Canoí-

O
Receita Federal
nhas, avisa que s"e acham
naquele Posto à disposição
dos interessados, os cartões
do "C.P.F.", os quais deve
rão ser retirados pelos seus

donos, mesmo aqueles que
já apresentaram as suas de

clarações de rendimentos
sem a respectiva Etiqueta
de Identificação.
Canoínhss, .10 de maio

de 1974.

Francisco Zaz,iski
Chefe do PRF

Por Intermédio 'de seus órgãos de segurança, o governo federal
está procurando localizar os centros de irradiação de boatos que circulam NASCI,MENTOem todo o território nacional envolvendo expressivas figuras da politica
econômico-financeira do Pais dos tempos do Presidente Garraatazu Médici. .

De .acordo com informes ligados a esse setor; as prtmeíras investigações Nasceu em Curitiba; dia
.índícaram o território paulista - e mais precisamente a Capital - como 26 último, Wiegando Rogérioo foco «ila boataria. O que mais está intrigando os encarreganes das inves-. ..

tlgações são os objetivos dos irradiadores de boatos. O que pretenderiam? Díenner FIlho, filho do casal
Que vantagens pessoais estariam obtendo com a dítusão de notícias falsas? Dr Wiegando Rogério Díen-Nesse quadro de dúvidas surgem interpretações diferentes que procuram,

•

, .

justificar as intenções e os objetivos dos boateiros. (Gazeta do Povo)
" .ner, de saudosa memoria e

,

viuva sra. Solange Nader
Banco do Estado. BESC, vem ai Dienner.

Confirmando o que já foi dito sobre a vinda de uma Agência do
BESC para Papanduva, agora. novas informações temos em mão,' informa
Cão oãcíal, eis o texto: "Câmara dos Deputados. Brasília, 23 de abril de
1974. Prezado Amigo: Para seu conhecimento transcrevo!) telex recebido
do Presidente do Banco do Estado, confirmando a instalação da Agência
do BESC nesse Muntcípío, e que vem vazado nos seguintes termos: Dep.

I Wilmar Dallanhol Câmara dos Deputados Brasílía-Dl", Honramos coinunicar
vossêncía autorização Banco Central Brasil para instalação agência BESC
prósperos municípios Catanduvas vg Fraiburgo vg Mondai vg PAPANDUVA
vg São José et Trombudo Central - Machado SaHes dotar Santa Catarina
instrumental de crédito indispensável fortalecimento economia este Estado pt
SOS Lauro Luiz Línhares - Presidente. Tendo me empenhado no enca
minhamento e solução dessa justa reivindicação, participo do entusiasmo
da comunidade e seus líderes por mais esta conquista. Gordialmente ao

dispor. asso Dep. Wilmar Dallanhol - Vice Líder do Governo". N.R.: O ofi-
cio acima transcrito, veio endereçado a este colunista.

.

Passarela da Sociedade
!

SRTA. LIA O. TABALIPA. Dia liJ do corrente, colheu mais uma
flor no jardim de sua exlstêucía a elegante srta. Lia O. Tahalipa, prendada
filha do sr Alfeu [lone] 1'l\balipa, ele proprietário do Restaurant !\1atlnllos.
A jovem-guarda lá esteve compartilhando da festiva data.
* Dia 14 do fluente completou mais um ano de vida a prestativa e bon
dosa senhora Dona lone Antoniazzi da Silva, Secretária da Paróquia local.
Muito cumprimentada foi a aniversariante pela sua vasta relação de ami
zade que desfruta na data que registra o seu natalício.

,

*
. Também neste data festejando Idade neva o Inteligente jovem Jaime

Lourival Corrêa, filho do sr. J06é (Belinda) Corrêa, ele Agente Postilllocal.
O aniversariante recebeu em sua residêQcia a turma amiga que foi felicitá-lo.
* Dia 20 do corrente estará festejando niver o sr. Nataniel Rezende Ribas,
Professor. da Escola Básica e Contador, pessoa que goza de alta estima
em nosso meio social e cultural,' por certo na data fet'ltiva de seu aniver
sário será muito felif!Ítado. v

* Na mesma data, !lia 20, completando mais um ano o garoto Mário
Corrêa, filho do sr. José (Belinda) Corrêa, ele n08SO Agente Postal Tele
grafico. Os cumprimentos estarão pontificando para o aniversariante na
festiva· data de seu niver.

-

* Dia 21 do andante muita alegria no lar do sr. Olímpio (Tereza) Scha
deck, ele Diretor da firma Com lnd. Schadeck Ltda. e ex-Prefeito. E' dia
muito importante para toda a distinta família, estará completando mais
um ano de sua prestativa existência a sra. Tereza Schadeck, que na
intimidade de seus familiares festejarão o feliz �contecimento.
* Também, na mesma data, as atenções estarão voltadas' para a senhora
eacUda R. Reckziegel, virt�osa esposa do s.r. Arno Reckziegel, sócio pro
prietário do magefitoso Restaurant e Hotel Balneário de Barra Velha.
Muitas felicitações estarão em pauta inclusive da coluna aos prezados
amigos e assinantes.
* SRA. LUZIA G. BREOA. Dia, 24 festejando niver a sra. Luzia Gomak
Breda" esposa do sr. Nadir Antonio Breda, proprietário do Restaurant.
Breda, .em São Jorge, BR-116. As felicitações pontificarão em alto estilo.
* Dia 25 do corrente estará

.

comemorando mais uma passagem de niver
o sr. ALOlS K�RASINSK[, MO. Tabelião e Oficial do Registro Civil do
município. Pessoa que desfruta de sólidas amizades em nosso meio social
e cultural, na: data festiva de· seu aniversário receberá os mais justos e

merecidos cumprimentos.
* Nossa agenda: social registra com prazer a p�ssagem de idade nova no

próximo dia 26 do corrente, do sr. Modesto Hirth, proprietário do Açougue
Central. Cidadã_o de uma bondade excessiva, amigo de to{los, na data
festiva de seu niver receberá as mais justas manifestações de amizade.

. ,

'UM POR SEMANA - IDÉIAS: Não é preciso se envergonhar de mudar de
idéia todos os dias: para mudar de idéia é. preciso ter de sobra. Este é um

luxo concedido exclusivamente aos milionários de Inteligência. (Pitigr�lli)

Nossos cumprimentos, com
votos de felicidades, a todos
os familiares.

Registro qivil
EDITAIS

Sebaatião Greio COlta,1 Eeerivão
a Paz e Oficial do RJgi,tro Ci
ii do município de M,&iur Vieira,
omaroe de. Caooiohsl, E.tado

d Santa Ceterina t
az .ab"r que pretendem catar:

Le poldo Burdziack e Ma

tild� OstrOvski. Ele, natural

de.t� E.tado, nascido em Serra
do

L�iDdO'
IJ/ municípío. DO dia

13 de· março de 1947; lavrador,'
solteir domiciliado e residente
neste m�oicípio; filbo de Eatanieleu
Burdaiack e de Dona Lídia Burd
aieck, �omiciliadol e re.identel
neste m_u"icípio. Ela, natural de.teE,tado, �alcidé em Pulador, nl
mUDicípio. \ no dia 23 de outubro
de 194,7; d�méltica, lolteire, do·

.

miciliada e l:e.íd�ote oeate 'muni-
cípio; filha \�e Tomai. OlltroVlkí
e de Dooa �io,a Oltrovlki, domi
ciliado. e re,i�eDte. DI município.
Maior Vie,Íra, 11 de maio de 19H.

Eurides Pire� de Lima e

Renata I,<ichil��ki. Ele, oaturlll
deite E.t�'do, na'f(,Hto- em Cocho�,
D/muoicí",iog 00 �ilJ 30 de julho
de 1949; "lavrador, \,olteiro, domi
ciliado e te.idente Déllte município;
fiiho de / Anecleto P\ret de Lima'
e de OODa Esterios de\Oeu�Bu�no,
do'micili�do. e re.id\eotel Deite

mUDic1iO- Ela, natura'�e.te
E.

tado, alcida em Coc 'OI, o/mu-
Dicípi ,DO dia 02 de iuoh de 1954:
doméJtiea, lolteira, dom.ciliada e'
relidJote nelte muoicípip: filha
de Jic)lé Kichile.ki e. d� Dooa
Edvige. Kichile.ki, domiciliado. e

rellid)lOtel
..

neate município\
APre,entaram OI dOCUDl!lotOI

exig'idol pelo C6digo Civil \art.
180. Se alguém tiver eonhecimepto
de exittir algum impédimeoto
legal, acu.e-o para fiol de direi�o.
Maior Vieira, 15 de !Caio de 1974.

Eunice Machado da Costa
Elcreveote Juramentada

/

ADo XXVII 18 de maio de 1974 - N.o 1272Ceuoinhes

Cine V er a Cruz (O. cinema do povo)
APRESENTA

HOJE, n 20,15 hora•• cenaure 14 ao.o. - programa duplo
1.0 filme: Guerra dos Contrabandistas
2.° film�: . Andando contra o Vento

'!com NURMUKAN ZHANTURIN
AMANHÃ, à. 13,45 hora. - eenaura livre - em matinê

Guerra dos Contrabandistas
em due••e..õel: a. 19,15 e 21,15 hot:a.- eensure 14 anol'

Duelo dos Homens Maus
com Lee Van 'CI@ef, James Masnn e Gina Lolobrigida.
E�te fllme repr'jsa segunda e terça-feira, as 20,l� horas.

OlA 22, 48. feira. a. 20,15 horal
"Sellão da. Moça." - Formidável .programa duplo
1.° filme: O Estranho que nós Amamos
Quando 8 loucura anda de braços dados com o amor.

2.° filme a programar
-------

DIA 23, 5a. feira. ·à. 20,15 horal - ceo.ura 14 anol

Árvore da Sof:idão :E a história de um jovem uni.
ve rsttárjo que reage às terriveis responsabilidades que 8

.

sociedade amertqane impõe à SU9 juventude ...
Este filme reprlse sext,s-feira, ali' 20,15 horas.

\
SABADO, 25/05, as 20,�5 h • een •• 14 ano. - prog. duplo
1.0 filme: O Falso Traidor

"

2.° filme: O Espadachim .lmplacével
Dia 26, domingo, em du'" .ellÕel: a. 19,15 e 21,15 hora.

O Amanhecer Sangrento

Cine Jubileu 'O lançador de sucessos

APRE�ENTA
HOJE, a. 20,15 horal - (ie·p.ura�14 ano.

Em Busca da Ay$ptura Uma super comédia;'
um milhão de gargalhadas; Qma produção Walt Disney.

A'MANHÃ, em "v-elperal - a••6 horal
.

-

c,enlura livre

Em Busca dâ Aventura
J

•

/

em duaa le"gel: a. 19,15 e 21,15 horal - cenl.IS anol

Divórcio lã Brasileira J/Agildo Ribeiro e Sandra
Bersottí. ° 'fih:I;le nacional mal� comentado dos últimos
tempos. - Este filme. reprisa segunde e terça-feira.

Dia 22, �a� fei·ra:. a. 20,15 hora'l - cenlura' 14 anol
,

Em Busca da Aventura
Dia 23, 5a� feira ••1 20,15 horal' - cen'UJa 14 anol

Helga e seus Homens
Ums mulher envolvída em'problemaa de amor e de falsi·dade
Este firme reprisa lIe1ta-f�ra, dia 24/5, ali! 20,15 horas'

l;

Dia 25j lábado • ai 20,15 horaa - cenl.ura livre

Welt Disn@y apresenta: A Planície Imensa
I Diferente. . • Aud� . •. Insólita •••

Dia 26, domingo, em dual le.lõell· ai 19,15 ., �l,15 h

Garotas' Lindas aos Montas
,--_.....--------------------_11

Padre DehonNovena ao
Coração de Jesus, que dissestes: cProcurai e achareis,
batei e ebrir-sfl-vos.á, peo1i e rec@bereis:.. Eu procuro, eu

.

bato, eu peço esta graça ... pela intercessão do Padre Dehon.
c �(,ra'ção de Jesus, salvação dos �ue esperà'm em vós,
tendE' piedade de nÓ8».

«Coração de Jesus, salvação dos que esperam em vós,
tende piedade de nÓh.

Coração de Jesus, que dissestes: cEm verdade, em verda
de vos digo: Tudo que pedices a meu Pai em meu nome,
Ele vô-Io darh. Venho em vosso nome pedir a vosso
Pai esta graça ... pela intercessão do Padre D@hon.

- cCoração de Jesus, salvação dos que esperam em vós,
tende piedade de nós».

.

- Coração de Jesus, que dissestes: «Céus e terra passarão,
mas minha palavra não passará». Concedei-me esta graça".
pela intercessão do Padre Dehon.

cCoracão de Jesus, salvação dos que esperam em vós,
tende piedade de llÓSll. (UMA DEVOTA)
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CORREIO DO NORTE 18.05.1974

3. Financiamento em 36
meses com 10 meses de
carência;

4. Prazo, de entrega;
5. Frete.

Documentação
1.. Personalidade jurídica;
2. Idoneidade financeira;
3. Capacidade técnica;
4. Negativas Federais, Esta

duais e Municipais;
5. Certificado de regulari

dade do. INPS;
6. Os documentos - acima

poditão
.

ser substítuídos
pelo Registro de Fornecedor

\

do Departamento Federal
de Compras, Departamento
Central de Compras de Santa

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Edital de Concorrência

A PREFEITURA MUNI:: �--dé"·éõIlcõ·i-reb'Gia" para aquí- 'I Das propostas
CIPAL DE CANOINH�S, síção do .seguint\ As propostas deverão ser
Estado ?e _

Santa Catarm�,
.

\ . apresentadas em quatro vias
torna publ�5.0/pata conheci- - um (O l ) tratol\ marca até .o dia 27/05/74-, às 15,00
mento _?os Interessados que, FIAT, lrI_lportado, 't\l,odel� horas, na Secretaria da Pre
de. acordo com. o Decreto- AD·14, eqUl�a�o com an� feitura Municjpal, contendo:L�vD. o 200, artigo 126, letra dozer hidráulico e cabínê> -'- -_.- -

'. �
..

-

_

.

, .

'''C'', de 25/02/67, encontra-se florestal, peso 14,600 kg e
1. Especlflcaçoes técnícas;

aberto o presente "Edital 1 potência de 150 HP.' 2. Preço à vista;

Merhy Seleme & (ia. ltda.
-

U· \ .

�ua Paula Pereira, 735 - Telefone: 365 e 366 - Caixa Postal, 220, - (anoinhas

CANOINHAS
N. 03j74(

Catarina ou DER-SC;
7. A documentação deverá

ser apresentada em en

velope separado da proposta
e devidamente fechado.

Disposições gerais
Às 'firmas que ·não .aten

derem as exigências l�ais
relativas à documentação ou

às especificações deste Edi
tal, serão automaticamente
desclassificadas. '

A PREFEITURA . MUNI.
CIPAL 'DE CANOINHAS,
poderá rejeitar as propostas
'Ou anular a presente CON

C�RRENCIA, sem que caiba

aos'\ proponentes direito a

qualquer indenização ou re-

. clamaêão judicial.
,

"

, PUBLIQUE-SE-. ......._

Canoinhas, em 09 de .maío de. 19�
Alfredo de Oliveira Gárcindo

Prefeito Municipal

,Cooperativa de
.

produtores de
Mate

.

(anoinhas Ltda.
Rua Peala Pereira. 698-Vanoinbas-SC-Reo. no lllCR4 sob n� 386

Edital de Convocação
o Presidente da COOPERATIVA DE PRO

DUrORES DE MATE CANOINHAS ,LTDA.,'
usando . das atribuições 'que lhe confere o Art.
35.", letra "e" do Estatuto Social. resolve:

CONVOCAR
A Assembléia Geral Ordinária, dos Associa-

1 dos, a realizar-se na respectiva sede social" sita
na Rua Paula Pereira n.". 698, ,nesta cidade de
Canoínhas, Estado de Santa Catarina, no dia 14

(catorze) de julho,' do corrente ano, às 12 (doze)
horas, em PEHMEIRA CONVOCAÇÃO, a fim de
tratar da matéfia constante da seguinte

O R D E M O O 0'1 A:
1.0 - Deliberar sobre Balanço Geral "encerrado

em 31-05'74, Relatório do Conselho de

Administração, Parecer do .Conselho Fiscal e

Demonstrativo da conta de Sobras e Perda;
2. o - Destinação das Sobras;
3° - Eleição de novos membros do Conselho

Fiscal' e .respectivos suplentes para o exer

cício de 1974/1975;,
4.0 - Outros assuntos de interesse da Cooperativa.

Não havendo número legal _.I 2/3 - dos
associados' presentes em PRIMEIRA CONVO
CAÇÃO, para a instalação da Assembléia, fica.
desde já feita a SEGUNDA CONVOCAÇÃO,

'.

para as 13 (treze) horas do mesmo dia e local.

Se desta vez ainda não' houver número
legal - 50% mais 1 � dos. associados presentes
em SEGUNDA CONVOCAÇÃO, fica desde já
feita a TERCEIRA e ÚLTIMA CONVOCAÇÃO,
para as 14 (catorze) horas do dia 14 de julho,
do

.

corrente ano, com a presença de, no mínimo;
\

10 (dez) associados.
.

Para efeito de cálculo do "quorum" para a
,

instalação da Assembléia, 'a Cooperativa possue
1.0 i. 8 (um mil e dezoito) associados.

NOTA: As chapas que concorrerão à Eleição do
Conselho Fiscal, deverão ser entregues
ao Conselho de Administração da Ccope
rativa até o dia 14 de junho de 1974.

,
E para que chegue ao conhecimento de todos

. os associados, o presente EDI':rAL será publicado
nos jornais: Correio do Norte e Gazeta de Ca

noinhas, desta cidade, e �fixado na Sede e seus
Postos de Recebimento, bem como em locais

públicos e' habituais, e remetidos aos associados,
na medida do possível.

.

j

Canoinhas, 14 de maio de 1974.

3 Bráulio Ribas da Cruz - Presidente
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NOTAS
Em nossa 'cidade, já há dias,'

o novo gerente das CUBe' Per
nambucanas, o gaúcho Manoel'
Leopoldo Corrêa,

/' que procede
de Bsgé, Rio Grande do Sul.

x x x

O sr. Ma!iakaso' Tekahaehy,
próspero empresário agrícola
em Major Vieira, festejou entre

familiares, amigos e convidados
o, batizado de dois filhos, sábado
último, em sua resídêncla na

quels cidade.
, \
x X X

O sr. Mário Wiese retornou
à n0888 cidade e se instalou
novamente com Ofícína d� Apa
relhos de TV e Rádio.

x x x

O industrial e pecuarista, sr.

Armelindo Thomezi, vai cumprir
promessa feitl! quando hospita
lizado em São Paulo. Agora
restabelecido vai reunir amanhã
em sua f&zends, em Valioh08,
seus familiares. inúmeros amigos
e conhecidos para a festa, com
Santa Missa na Capela local do
Senhor Bom Jesus e depois O

grande churrasco.
x x x

Seguiu hoje pelai manhã a

Concôrdía afim de assistir ex

posição :ie suínos, uma caravana

de agricultores e 'criadores do
nosso município, numa

-

promo
ção do FRICASA, Prefeitura e

Sindicato Rural.
x x x

O 'jovem industrial Miguel
I- Fontes Proeoptsk contratou ca

samento, terça-feira última, com,
a senhorita Cristina Assis, da
alta sociedade de Florianópolis.

x x x
-

Segundo fonte oficial' do Pa
lácio, a SC-21 deverá estar toda
asfaltada, nQ. trecho de Mafra a

PartoUriião;Jnterligando com, a

\

ESPARSAS
T.ransbrasiliana, atê fins de 1975.

'

x "x X
I.

Empresário agrícola de Passo
Fundo, R S, agora radicado em

Ponta Grossa, esteve em nossa

cidade afim de adquirir área agr[
cola de 100 a 200 alqueires, des
tinada ao cultívo de Boja e arroz.

x x x
. ,

O industrial Wilmar Friedrich
em adiantados' estudos para a

ínstaleção aqui na cida'de de
uma nova e grande indústria.

x x x

A' nossa Miss do corrente ano,
srta. ROSANGELA OLSEN, já
em Blumeneu, para o grande
certame na noite de hoje. Uma
grande caravana de jOV�DS ca

notnhenses lá estará afim de

prestigiar e epleudír a nossa

eendíuets.
'x x x

E prosseguíu o Torneio CO:
LOMBO MACHADO SALLES,
com o segui'nte- resultado: DO

Muntcípsl, em partida equihbra
da, o Botafogo ce deu 80 Pery
por 4 ,. 3; 'em Mafra, o Santa
Cruz colheu outro empate; por

I 2 a 2, agora f,r�nte &0 Operârto,
enquanto que em Rio Negrinho.
em partida discutida, o Contí..
'nental superou o São Bernardo
por 2 a 1.
Em prossegutménto, hoje à \

tarde no Wiegando Olsen, em
Marcílio Di8s, o São Bernardo

, receberá a v�sita do 30tafogo,"
,enqual'lto que no Municipal,
amanhã, o jogão, reunindo Santa
Cruz e Continental. Na prelímí-
'DIU os' novos velares do Santa
Cruz, em experiência, vindos de

Paràneguâ, Florianópolis e Irt-
.neôpolís. Vamos todos prestigtsr
o soerguímento do nosso futebol
e' os esforços de seus dirigentes,
comparecendo nos, Estádios,

\

CAM ANHA DOS 25 MIL ELEITORES
J r j

NOINHAS
_:;r�""

CISA �VOCÊ'

,Perdeu-se
Foi .perdida a Caderneta

de Poupança' n.? 1185-7,
pertencente ao sr. Fernando

Carvalho do Prado.

,
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esta Casa oferece todo o

apoio à certamente profícua
administração que se inicia.

Sala das Sessões, em 10
de maio de 1974.

Requerimtnto
Senhor Presidente:

Requeiro à Mesa., ouvido
o Plenário na forma regi
mental, seja oficiado ao Sr.
HERBERT RITZMANN, ex
Prefeito deste Município,
apresentando congratulações,
por, sua investidura na Pre-

sidência do Instituto Nacío
nal da Madeira.
, Que se dê conhecimento
ao homenageado, acrescen
tando-se qUE' o povo deste

Município, confia na' opero
sidade do primeiro Presidente
do 'Instituto recém criado e

Reinaldo Cres-tani
Vereador

. .

Prefeitura . Municipal de Canoln�as
\

Pavimentação . Asfáltlca ..... Rua Maior Vieira - Entre Rua Caetano Costa e· Barlo ,do .Rio Branco
\

PROPRIETARIO FRENTE AREA x Cr$I

218,69
108,80,
108,80
69,08
69,08
136,00
81,60
139,80
79,96
220.32

'

96,28
121,31
302,46
162,65
108,80

" ,-

2.023,63 ,

'

. 505,92

2.529,55

" 1 - Frede�o Sachweh
2 - Tobias à� Lima

.

3 - Oscar W��ka
4 - Fraez Leboe,r
5 - Emiliano Seléme Filho
6 - Luiz Buchmantt,

.

7 - Paulo, Rcgovskí '.
8 - Aroldo Koepp \,
9 - Retíüca Canotehas L\d.a.

10 - Osvaldo, Oscar Werka\
11 - João Liozmeier

'

12 - vv»: FeDi. Jerschel "�'�
13 - Vva. Maria:-Iracema Fedalto.

-

14 - Espólio de Vifor S. de Carvalho

l� - Aloisio Soares de Carvalho

<'
,

'Parcela da Prefeitura -,Municipal

40,20
2Ó,00
20,00
12,70

,

12,70
25,00
15,00
25,70
14,70
40,50
17,70
22,30
55,60
29,90
2(),00

. Cê'noinhss, 23 de abril de 1974.."
Alfredo de Oliveira 6arcindo - Prefeito- Municipal "

'

Cr$ UNIT. Cr$ TOTAL

9.184,98
4.569,60
4.569,60
2.901,36
2.9()'1,36
5.712.00

.

3.427,20
, 5.871,6({�
3.358;3"2 ,

9.253,44
./4.043,76
.. 5.095,02
12.703;32
6.831,30
4.569,60

84.992,46
\

21.248.64

106.�21,10
" \
"!, ,. ,

reones Oreipel - Engenheir,o do D.V.O.
.�. '. ,

...

Pavimentação Asfáltlca - Rua Frei Menandro Ramps -, Entre Rua Mal. 'Iorlano e Barão d., Rio Branco
PROPRIETARIO Frente X Cr $ 18,00 ; Áre� x:Cr$ 42,00 Meio Fio Pavimento Cr$ Total

1 - Vulcaotzadora Mauã Ltda. 20,00 93,,60 360,00 3.931,20 4.291,20
2 - Irmãos Zugman;

-

40,30;.- 188,'llQ. 725,40 7.921,20 8.646,60 .

3 - Ottmar Hsag e outros 20,0'0, 9.3,60 360,00 3 931,20 4.291,�0
4 - Sales Peixe 20,00 93,60 '360,00" 3.931,20 4.291,20
5 - Dario Peixe 2e,OO 93,60 360,00 '3.931,20 4.291,20
6 - Genoveva e Silvi-o Kawa 20,00 93,60 360'00 3.931,20 4.291,20
7 - Alfredo de Garcindo Garcíndo 41,30 193.28 743,40 8.117,�6 '8.861,16
8 - Manoel 'Sardá

' /

41,30 '19:l,28 743,40' 8.117,76 8.861,16
9 - Irmãos Zugman

,.

60,90 285,01 L09�,20 11.970,42 13.066,62
10' - Artur' Burgardt .: 20,00 93,60 360;QO 3.931,20 4.�91,20
11 - Virgilio Trevisan.V"" 31,80 148,8-2 572,4Q 6.250,44 6.822,84 ,

12 - Iclands Trevisai.Íi 4,00 , 18,72' 72,00 786,24', 858.24
t 13 - Nataniel Trevisani 24,00 112,32' 432,00 4.717,44 5.149,44
j.

'

. \'0;=====
;; ,f' 363,60 i.voi.ea 6.5'44,80 'H.468,46 78013,26
f ,Pkrcela da Prefeitura /Municipal . 425,40 17.866,80 17\866.80
j -.;� - '. , \' ...

i!, /f " TOTAL GERAL \',.

� ,ir,;'.' Canoiohas, 24 de abril d'e 1974.

J : �,i'ífr.edo de Oliveirà 8arcindo - Prefeito Municip,al Leones 8reillel - Engenheiro\do D.V.O.
/'

_ LP','. \
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� Nos, preços de alto atacado de Merhy Seleme 8. Cia_ 'Lida .., só não compra quem não quer - m
m ,Bádios Portáteis, vários tamanhes e . modelos, Máquinas de Tricô, i Aquecedores (a 8as, ,�
m Enceradeiras 6. E.; ,Maquinas' de \Costora, Televisores, Geladeiras, Fogões, etc.' .�
l1 ", m

� ,
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