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CRITICOS FALAM�SOBRE/O
"O PEÃO NEGRO/l

"Já conhecia Enéas Athanázio de nome, principal-
· mente. por intermédio de Prade e Ubaldo, dois bons
amigos. Somente agora, entretanto, é que tenho a feli
cidade de conhecer o escritor de "O Peão Negro",
escritor que domína a palavra e o tema com a segu
rança dos que já amadureceram na arte de escrever.

Suas estórias Sã6 claras, precisas e trazem o cheiro da
terra e: da gente de Santa Catarina. Nosso Estado, assim,
revela ao Brasil mais um escritor de escol, que não tem o

direito de. permanecer escondido no interior do Estado, mas
./ o dever de projetar o seu inconteste valor por todos os re
cantos de nossa terra.Deixo,nesaes leves impressões, a cer
teza domeu apreço, do meu agrado, da minha admiração."

HOLDEMAR' OLivEIRA DE MENEZES

(Da Academia -Catarínense de Letras)
�
..
---

'r "Agradeço a gentileza com que me distinguiu, en-
viando-me um exempJar do seu livro "O Peão Negro",
com generosa dedicatória. Apreciei as suas qualidades
de contador de estórias, sobretudo pela fluência dá
narrativa, pelo encarte bem humano dos tipos no ambien
te em que vivem, pela linguagem simples, correntia, de '

, pronunciado 'sabor regional, Acima do pitoresco - que
geralm-ente exerce irresistivel atração sobre os autores'
de contos regionais - V.) coloca o homem como ele se

apresenta na vida real, sem distorções caríeaturaís. Não
classifico essas estórias de contos propriamente ditos,
pois ainda se ressentem de elementos ficcionais. Mas co
mo narrativas' de costumes, como quadros regíonaís, co-

·

mo flagrantes humanos, estão excelentes>
-

NEREU CORRÊA
.

(Da Academià Catarinense de Letras) .

'cNo outro livro, «O Peão Negro», editado pela Edí-:
tora do Escritor, estréia em volume Enéas Athanázio, jo
vem e. caro amigo a quem, penso, devo ter dado algum
estimulo para chegar até este livro. Nos tempos de Fa
culdade, tivemos grandes e bons papos literários. Depois,
Eneás sumiu. Foi ser promotor público. E, de repente,
aparece-me com livro, em que enfeixou uma série de bo
as estórias curtas, colhidas no planalto catarinense, onde
vem exercendoseu ministério. Estórias que Enéas conta
utilizando a linguagem pitoresca local, sem, contudo,
transplantá-la 'simplesmente para se tornar original. Os
termos, as frases, as expressões gaucheseas que fazem
.a boa parte da riqueza do volume, de que o nosso pla
nalto � quase tão rico quanto os pampas, ganham local
certo, ô autor lhes dá sabor particular. Enéas entra pa
ra a literatura catarinense como membro dô grupo que

· colheu no. regionalismo planaltíno catarinense uma lite
ratura que pode 'chegar. à universalidade, destinada a fi
xar uma época que a comunicação vai reduzindo aos
centros de tradíção.s

CARLOS ADAUTO VIEIRA (Charles D'Olénger)
(<<A Noticia» - Joinville - 14/3/74)' .

8ESllnlcia 8,Campanba do
OperáriO Padrão de 1974

,
Desde o dia 1 o� último, desenvolve-se em todo o Estado,

a Campanha Operário Padrão de 1974, realízada aaualmente- pelá
_

ServiçoSocial da Indústri& - SESI; em todos os Esta,dos onde atua.

Em nosso Estado, a promocão.está 8 cargo do Departamento'
. Regional do ,SESI e do Jornal O ESTADO que, em colaboração
com as indústrias catarmenses, irão apontar o representante de
nosso Estado que participará da fasê final do certame, ti ser' rea

i li�.ada oa Guanabara.

A Campanha do Operârío-Padrão tem coroo principal
objetivo premiar aqueles que, pela su� constante dedicação 80

trabalho, assiduidade. índice elevado de companheirismo, moral
'fore do trabalho, em relação 8 família, comunidsde e à 'pátria,
tornaram-se merecedores do reconhecímento 'público e de serem

apontados como simbolos dos trabalhadores brasileiros.

QUEM PARTICIPA - De acordo com as normas que
regem o Concurso, será considerado operário aquele que exerce

uma arte ou ófícío, ligado diretamente à produção, até o nível
de . Melitre geral, ou chefe de Secção, Iaclusive. Ficam excluídos
os empregados que desempenham funções na parte adtninistr'etiv8 .

01,1 n8 direção d3 empr@sa� bem como operàrios-padrão. eleito�· eIQ
concursos 8B�eriores, âmbito estáaual.

.

O candidato deverá, como requisitos, possuir mBis de um

ano de trab.alho na empresa e ser sindicalizado. O SES". por sua

vez, irá observar e basear 8 e-scolha nos itens nferentes 8 vida
familiar do operário, atividades ant�riores. ao seu ingre�s.o na em

presa, a sua vida funciEmal, assiduidade, atividades e capacidade
técnico-profls,sioDal, companheirismo, Cl,lrsos, premias e méritos,
vida comunitária, vida esportiva, atos de bravura e atividade re

ligiosa, �lém d� outros fatos importantes' ocorridos n
..

a vida pro
fissioÍlal e familiar do operário.

).
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CAIXA POSTAL, 2
Diretor:
FONE .. 128

,
I

Rubens Ribeiro. da Si,lva-
CIRCULA AOS SABADOS - Número avulso: Cr$ 1,00

Carta
_

deixada pelo.
estudante norts-arne-:
ricano Percy P. Pilo,
dependente de

entorpecentes, antes I

de se suicidar
Jovens:
«Se alguém lhe oferecer algum

tóxico, demostre SER. MAIS HO
MEM DO QUE EU FUI. Não
se deix� tentar por nenhuma
razão (! saiba responder NÃO.
Aprenda pelos meus erros e por
tudo que me aconteceu.

cEsp@ro que O meu gesto pos
sa ajudar 8 alguém, e desejo
que nínguém chegue a conhecer
o ínferno ;etrevé� do' qual eu
passei e a8 penas n81 quais me

debati to estou me debatendo

aínde, agora, neste momento.
. T8]v�z também você encontre

amigos que lhe ofereçam, grAtis,
um pouco da coisa, para d-poís,
sucesstvsmente, fazer você pegar
por ela. Depois, do que, lhe Ven

derá um tipo mais forte, no
principio, a preço' reduzido. E

quando perceberem que você se

tornou DEPENDENTE, aumen

tarão de preço'.
Não esqueça que a mesma

pessoe que lhe vendeu a maco-"
Ilha, terá em reserva para você,
também a heroína.

E tudo isso por que?
r-

-:- �ão, certamente, pela sua

felicidade, mss PARA OBTER
DINHEIRO AO PREÇO DE
SUA VIDA. Os vendedores de

drogas querem sô destrúrr você
. ( .

,

para conseguir seu intento, e se

.garnrão 8 qualquer chance que
você lhes oferecer. A DROGA
pode dar momentos de feucída
de, toas B cada um destes mo

mentos, corresponde um século
de desespero que jamais poderá
ser apógedo. '.

.

\
"

A droga destruía todos os

meus sonhos de amor, as minhas
ambições, a minha vida no seio
da familia, uma vida que antes
eu gostava de ter.

A única coisa de que posso
felicitar-me é ter feito um pouco
de bem durante a mínhe vida
e espero salvar, com o meu gt's
to, "QUEM AINDA ESTA EM
TEMPO·DE SER SALVO».
,.

S� você precisar de ajuda, es

crevs para: CERTA'
Centro de Recuperaçâo de To
xicômanos Anônimos

CAIXA POSTALn,o. 117- ZC-OO
20.00'0 - RIO DE JANEIRO

ULTIMA HO,RA
SENADOR KONDER REIS,' O FUTURO- GO'VERNADOR

Estãvamos encerrando
�

a presente edição, quando
nos veio a noticia oficial da escolha do Senador Antonio
Carlos Konder Reis para suceder o Governador Colombo
Machado Salles, O futuro Governador é muito ligado à
nossa cidade, sempre bem votado nos pleitos a que con

correu, inclusive a Deputado Federal, como candidato

que fo� da região, eIQ uma das suas primeiras eleições.

Jub;es visitam a noss'a cidade e tr'azem donativos
,

.

_ os MM. Juízes de Direito, Dr8. José Bonifácio da Silva, \
nosso conterrâneo � José Roberge, possas conhecidos e amigos,

.

titulares da comarca de Blumenau, acompenhedos do Serventuário
da Justiça sr. Olinger, também daquele comarcâ. es'tiveràm sábabo
último em nossa. cidade. Na oportunidade, visitaram o Asilo Dr.
Malucelli e lá entregaram, como donativos, várias agasalhos, num
montante tom dinheiro I de quase 3.000,00. A, noite participaram
de um churrasco aa sede do BolA0 Fantasma, ali também pre
sente a�familia forense local.'

Festa Junina
\

A Associação de Pais e

Mestres do Grupo. Escolar
Irmã_ Felicitas estã convi
dando a todos para uma

grande Festa Junina a rea

lizar-se no aludido estabe":'
leciment6, com vãrías atra
ções e inicio às 18 horas
de h�je" com Santa Missa
no mesmo local.

Oitava Zona inicia
Aumento do

Campanha do
Eleitorado

Comandada pessoalmente pelo MM. Juiz Eleitoral d, 8a.
zona, comprendendo os Muni�ipios de Canoinhas, Major Vieira e
Três

__
Berras,

.

terá inicio' hoje a Campanha para o Aumento. do
nosso Eleitorado. /

. ,

A Campsnhe conta com - a colaboração dai res'pectivas
Prefeituras, que fornecerão gratuitamente a8 fotógrafias' para a

confecção dos aovos títulos e lerá iniciada em nosso município,
no distrito de Marcílio Dias, no Grupo Escolar local, prõsseguíndo
nos demais .dístrrtos e localidades de meror

' tndenstdane de popu
lação. Na oportunidade, concítamos a todos os maíores de dezoito
anos, residentes na. cidade e também. aqueles que aqui vierem
conviver conosco, para que requeiram seus titulo, ou .providen-
ciem a devida transfe.rência dos mesmos. -

.

Depnt. Aroldo. Carvalho aniversariou dia 11
<;> Deputado Arolde Carvalho, nosso atuante representante

na Câmara Federal, aatversertou-se terça-feira última, di!l 11 ..Entre
os inúmeros cumprimentos recebidos, destácamos o telegralD'a
abaixo que 'lhe foi 'e:nJ�ado. pelo, Prefeito M�nicipal:
"Deputado Arolde Carvalho
Câ'wara Deputados - BRASILIA-D�

Ainda natural expectattva definíção sucessão em toda área
norte na esperança -de sua índícsção vg"enviaIÍlos os melhores
cumprimentos seu aniversário data hoje com votos venha o grande
presente para você é ao nosso querido Estado Santa Catarme.

Cordial"abráço'
.

ALFREO.o DE OLIVEIRA' GARCrNDO _;. Prefeito Municipal"

,

epoca de futebol
O Brasil .extreou na Copa 74, quinta-feira, abrindo

o certame e enfrentando a Iugoslávia, num jogo duro e

difícil, onde não fomos. além de um empate, sem .aber- \

tura do marcador, quando os nacionais tiveram menos

'volume de jogo. na 2a. fase.

São Bernardo venceu o jogão
E aqui, na. bonita. tarde', de quinta-feira, COJIl o maior
público que o Municipal abrigou até hoje, o São Bernardo,
mais estruturado, venceu o grande clássíco da cidade,
abatendo o Santa Cruz pelo marcador de 2 a 1, tirando
a inyensibilid,ade e a liderança dos locaiS;

,

E amanhã, em pros�eguilIÍento. desde \que' à última
hora- foi alterada a tabela do returno, no Municipal, o,

Santa Cruz enfrentará o Pery, líder isolado agora, num
jogo praticamente decisivo para os locais, enquanto que o

São Bernardo irã a Mafra, numa partida também decisiva
ante o Operãrio. O Botafogo terã folga", amanhã e a sua

primeira partida do. returno serã com·o Continental em

nossa cidade. ..,.,
�

, II
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CORREIO DO NORTE

I.B•••••••••••••�B.B••mEam�H••ER.E•••R•••m�••�•••���..m��.BB�I
I D Neste mês de JUNHO, mês da COPA, a DENELÂ:r;-comérCiO i
•

•

•

I E de Eletrodomésticos Lt<ia_.,. não poderia deixar de fazer I
II -- -.

_ . ii

I N sua promoção: Compre um REFRIGERADOR ou FOGAO A GAS OU, I
,I .LENHA e reve/'d� brinde um RÁDIO PORTATIL. I
•

E' •
,II.> II
• •
• •

I L A DENELAJ\ oferece para você ver a-o vivo a maior linha de TV ,I
E .-
II

.

da .cidade: SEMP GE - ZENITH - ADMIRAL':' PHILIPS e PHILCO ' II

IA /,/ I_ /'a bateria e 'Iuz e a cores, com garantia e assistência técnica permanente. m
II .,/ /

, E
II R/

"-"'" III
• .

. , B
II?' Rua Vidal Ramos, 920) Fena, 185 C A N O I N H AS, - Santa Catarina mi
• -

'
.

. •
-

. B
.�E.��.emB•••�.m��R�E��E••m���••�.�mmm�����m.B•••�mm��m�••mmaB••

Jacó, João (araro & (ia. S/A.

Sociedade Industrial e Comercial SICOL S. A.
.

Rua Frei Menandl'o Kamps, 606 - Telefone, 140 CA N O I N HAS;' S. C •

15.06·1974

,
/

Assembléia Geral Ordinária
E D I T'Â�'L'_ DE C',O N V O'C A ç Ã O

Ficam (lonvo�·àd..o8 os senhores acionistas de�.tá Socie
dade com sede ne Rua CeI. Albuquerque n.? 9.36;em Csnot
nhes-BC, para a Assembléia Gerei Ordinária, 8/ realizar-se no

dia 30 de junho de 1974,' às 10 horas,' no -escritório da
indústrte, pára deliberarem sobre e seguinte

O R D E M DO ,D I A:. _

1.0 - Apresentação, "dtscussão "e
. aprovação do balanço e

demais contas correspondentes ao exercício de 1973 e

parecer do Conselho/Fiscal.
.

-

2.° - Fi.xeção dos hoaorártos da diretoria para o exercício d� 1974.
, ,'-

3.° - Outros aSS��I1S- de interesse da socied�de. •
-

AVISO: Ach,�-se à disposição dos .senhores aelonistes -na

'. 2-dé d_a Socíe dade, os documentos a que se refere,

/ o art: 99, do Decreto: Lei n.? 2627 de- 26-111-1940 ..

,

-,'Caooinh88, 22 de maio de 1974;
.

' .

FRANCISCO CARARO - Diretor

Dra. Zoé Walkyria HativJ.da�Seleme
/ Cirurgiã Dentista

.

, __
'

. c:a C 005589159/DEP

CHnica dentária de, seoí;or&!l � ciiimc�s.
. 'f' • . . "'-

o

•

�,
,"

r

Especíelízecão em Odontopedíateta.'
Hora tne.�fé8da "

'

.

.

-.:,p" '-

Praça La;uo Müller, 494 - Fone, 369

FOTOCÓPI'AS XEaOX
.

. .t#��'
rr�:'�'

Serviço instantâneo e per:t�fto.
Instalação moderníssim1'�
(Y ,

Procure n�
," escritório de Derby Carlos'

Ulhmap», na Praça Lauro Müll�f, 251

."J/,IV�'
.�

'CANOINHAS - Santa Catarina

._ ----------.-;-�----!._--------,------�

).

EM
\

-,

N O'�V�,�E tOS,
j � �

rlita
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'!te rogresso"

c,, �!��':'�9õ<YJ""e_rtt�."��,,",, ,ojl���: �

t f!çefettrrfã"-Municipal 'de 'Canoinh�'�
!ot

'

" ,� \

�..l.l�Jt�.!��Jt��.!Jt�.!.l��'!���.!.!�Jt.!.!.!.!.!Jt;f-l.!�.! , ... _

Juízo de Direito da Co- Antonio,' deste municipio, e co- serão public�d08 ��fixados na

C· V CI .' marca, com a área aproxl�ada forma �a Lei. Dido � passado ' IO,e' el a, ruz (O cinema do povo)marcade Canomhas-S C de 1.210.000 m2 (hum milhão, nesta cidade d_lCanolDhal!, Es- \

'_ ,duzentos e dez mil metros qua- tsdo de Sa�ti' Catertns,-, aos A P R E S E N T A

Editai de (itacao com o drados), ou seja 50 alqueires, quatro (4) dias do mês de junho HOJE, aa 20 hora•• een.ura 14 ano. � progra a duplo

praz�etrl·nta' (30)' dias
compreendendo 8S' seguintes de mil noy€centos e s e te nta e . 1.0 filme ylva O Garotão Prodigl

,.

"

confrontações: de um lado com quatro ��N74). Eu, Zaiden E. Uma produção de Walt Disney. Parece qu o estudante
O D�ut JOS� G�R�LDO João Lourenço Preto e Antonio Se�e'Y.; Escrivão, o s ubscreví.. encarnou num computador e foi um esta ro.ueu uma

BATISTA, utz �e Direito da Albertí; d,e outro ladocomOtávlo Joié Geraldo Ba�iata ,de sabe tudo que assombrou o mundo.

Comarca de C,.�,nolnh88, Estado Xsvíer Rauen; por outro lado 1... 2.° filme: \0 Bagunceiro Arruma inho
de Santa Catarià_, na forma da com a Estrada Serra dOI! Borges ) ';UIZ dE! Direito f,'

'

�om Jerry L
...,e_w_i_s.......,

_

Lei,·@tc.· r " à Rio D'Arete; por outro ledo ,/ 'AMANHÃ. \". 13,30 hora. _ cen.ura I,ivre 'r em matinê
FAZ SABER!l todÔIt_ quantos o

,
'com AdAo de Lime; herdeíros JUizo de Direito da Co- If

presente ,Edital virer:h.. ou dele. de' Sebastião Soares de Lima e / VI��a o �D_rotã� prod/Olo .

'

conhecimento tiverem q,pe, por Alfredo Scultetus. Feita a jus- ;'marca de Ca�oinhas-S C em dua. .e.�oe.: a. 19 e 21 hora. r een.ura lIvre
parte de Alberto Glevinski, tificação ;da posse, foi a meSPla/ O Rarichq Fundo c/Saracura, �ll.rB�rbina e SimpUclo
�r88neiro, casado, lavrador,\esi- julgada por sentença de flll. 1� Editai de (ita�ão c,m o ,Est�, filme reprisa segunda e tiça-feira �s 20 hora•.
dente e domiciliado em Colônía d08 refertdos autos. E, para q,lle

p.,2Z0 ,de t'rlnta (30) dias
' -

Santo Antonio,Serra dos Borgés, chegue II noticia a todos, inte- u DIA 19, 4•• fefra � •• 20 hora. - 'Sellão da. Moça."
deste município e comarca, foi\ 'ressados incertos e não sabidos o Doutor JOS� GERALDO Oh! Que Defuntos t60 Engraçados
requerido nos autos da Ação de � ninguém Ignorar possa,m,.lldou BATISTA, Juiz de Direito da

- Um filoie divertid� e alegre que você yai ,rir do começo 80 fim;

Usucapião n. 5.994, que se pro- o, MM Juiz, expedir o prêsente Comarca de Canoínhas, Estado ,,� . I
,

t J i .. 'I C E\.j.,t I rá pubüêsdo e DIA 20, 5•• feir_' .. à. 20 hora.j- cen.ura 1,4 ano.oessa por es II! u zn e pe o ar- ()'\ a, qUI;! se
,o', de Santa Catarin8, n8 forma da

tório ao Civel, o domínio. de afi�d6 00 lugar de costume, 8 L ICleo e DTenlel\ ' , el, etc. \ E t fil ri t i 20 huma gleba de terras, com a área flm , �� que todos, querendo, FAZ SABER 80S que o pre-
-, 8 e :rpe rep s& sex a- era aa

\
oral

de 242.000 m2 (duzentos e que- contestem o pedido' no prezo sente Edl'tal de Cítação virem, SA'BA'DO 2"/06
<

20 h I ..
I d I.

�' ,,�.. .. c , ç" ,

• fll ora. r .enl.elOna pt_og. up o
rente e dois mil metros quadra- de 15 (quinze] dias,.é contar da

ou conhecímerito delf' tiverem
dOR), devidamente dem ..rcado e primeira \�?bllcaç.o.. Dado e

que, p6r parte de, Henrique
1.0 filme: A sOIl:�e tem fluatto patas

dentro du seguíutes confron- i paseadó n�� cidéde de Csnoí-
Ramos e sua mulher Laura

2.° filme: Vlve.n�o Llv':'pmente "I
�

_tsçõee: �e um lado, com Miguel nhas, EstarJo de Santa Catarina,' -Sily,a Ramos, brasileiros,' ele DI'a ,,2"', dom I'Oi,g'o,' 'A, .' ,ln, hl hora. _ "e�.ura 1" ano.Díonísto, de outro lsdo com' aos, quinze (lê-) dias do mês de
,

., r 7'
r

.. ,.

Otávio Xavier Rsuen; de outro abril de mil, no�\cento!J e seten- industriArio e ela do lar; reSAi- A Pe,trulha ,dr;a Esperilnça
lado com Alexandre Beoâocio ta e qústro-t1914).'Jl;u, Zalden E. dt.>ntes nesta cidade, na sç o li

e de outro lado com terru, le- Seleme, Esérivão;\p subficrevl. USUCAPIÃO, autuada lIob n.o
.

"{
,

gitimas do requerente, situada José Geraldo '�atista �����dO!i�����to�i.t:d::o �:b����� , Cine Jubi le.rJ OJànçador d:e suçessos'
em Colôni8 Santo Antonio, Serra Juíz de Direito.. '\ d 'A p' R !tE S E N TA,"

'

'.' ,I,dos Borg@s, deste municipio é /' \ pa'fa, �ontest8rem, queren o. ""1 '

comerc•• Feita a justific&çOd da I �,dentro do prazo de quinze (15) HOJE, a. 20 bora. -Xeenaura Ii�re ,', --.

posse, foi a mesma homol('gada Juizo!de Direito da 'Co- dias, "a pruente. ação, com o O Negrinho do P�storelro c/qrandeOtelo.Um filme

por sentença de fig. li dos refe-
'

'\. prno de trinta (30) dias, a con-
que mostra a realidade ddsj'contos de "O Negrinho do Pastoreiro".

ridos aut08. E, para que chegue marca de Canoinhas-S C" ter da primeira publicação, le- ,
.'

.

�,

ferente a pone sobre um teneno AMANHÃ, em ve.p'e,�t,al, ;, a. 15.,30 hora.
_",• noticia • todos, ioteresudos i \' 'b

'

I f. ' ,

incertos e nlio sabidas e ninguém Edital de (ita�ão com' cf\��t:'�:�t�I�� :ri!�:ae ��7!�t�: .

'

o Negrl?hO" do Pastorel�o ,

ignor-ar ,p08sa, mandou o MM.
i ( ) I \uedr1ados).-situado à rUa Curi- em dual .e.lõe.: 8' I� e ,21 hora. -, cen.ura 14 allo.

i

JUiz,expediropresenterdital;,que ptazo �e tr ida 30 d as
tih{loos, nesta cidade de CaDoi- Movidos pel� Odl() c/KirkDouglas e Faye Duna'W8yserá publicado e afixado no O Doutor JOS� GERALDO IOha!!.., se, confrontando-se atual- Nunca a vida de um IPomem fot�ex,posta de modo tão }ranco, tão ','

lugar de'costume, a fim de que BATISTA, Juiz de Direito da
men, te, pela seguintt> maneira: ousado, tão chocant�: A histó,ria de 'um homem devorado da poda '

todes querendo contestem o C·' d C i h
\

E t d' viva do sucesso. -fste" fUme

rep",
ris8 segund,,8,feira as 20.horas,' ,

'
"

., ',om,arca E! ano n lis, II I) o frente \pal'a, a rua Curit:bf;tnos;,pedido, DO prazo de 15 (quioz",) / de Santa Catarina, na forma da de um "-lado com terras dos Dia 18, 3a. feira, _ a. 20 bar",...... ceolura livre "

dias, a contar da primeira pu� Lei, etc:
\, I

-

I

herrit!!iros \ié J ..ão Bati�ta da O Negrinho do. Pastorelrob,I�C8dÇ�od' DCado. e ... pa,sll�dtO dnesJ' FAoZ SABER aos que ó pre· �ilV8; de �utro lado tembém , ,li \
. ,CI Il e e, aDoIDaa8, ii a o e

eente Edital virem ou dele co- com h�rdQI'r'"s de Jo"o Bntista, D· 19 � I!" 20 h 1 �

S t C t
.

'�15) � " '< a.. la
, " "a. Ieu : a., 018.'11- e.n.ur", ," ano.an a a arloa, a08 qUinze I:t:. nhpcim@nto tiverem' que. peJo da Silvo e pitlos fundo!l com Cdias do mês de abrtl/de mil

'

.0 Ladr.ãq d� rime .'
,

. /' ' pr,egente cita os réus ausentes, terras d� Ludovico Dsmbrmkl, O filme e espionagem que\você dave assistir.
nov@�entos e setenta e �tJ8tro, ince rtos e dl!Sconhe'<:_idos, que se e ume C88a de mQradia, con6- 'Es filme reprisa quint� e sexta-feira as 20 horas.(l97�J. Eu, Zalden �. Seleme, encontram em lugar incerto e não' . hulde de �edeir�" medindo
ES�rlvAo, o subscrevI..

I sabidos, com o pr!>zo de 30 dias, pa- ,e x 7 metros, eovidr8:çada, edi.José Geraldo
IBat!·sta ra responder aQS termos da ação ficada DO terreno descr�to. FeitaJuiz de ,Direito de Usu,ciípião, autuaqa sob ,r1.o a justificação da posse" foi" 8
'.

6.157,
.

que se' proce�a neste m�"m6 julgada por sentença. E

Juizo de -Direito/'da Co- Juizo, movilia por Valdemiro oere' que chf.Ogtie 80 conlh:,ci
.' "José, Holler, br8sileiro"clI&aao, mento d .. todo8, mandou o MM.

mar·ca ,de Canoj'nhas-S C residente 'e domiciliado em Pa- 'Júiz de Direito,que se expediss�
Editai de '(itac'ão c'om' o

·rado, neste municípin e COIDsrca, \ c· presente Edital, quI' ,será pu-'
, . , _

podendo con�e§té-18, no prllz';, bllcado ns 'forma da L!:'i t> afio

[prazo de, tri,nt,. (30) �,dias de 15 dias,' que corr�rá em xildo no' luga7 de costum!!'. Dado '-1 1 -_-----,
Cartório, após a terminação' do e passado nest9 cidade de es-

o Doutor JOSE' GERALDO prazo 10 Édital, nos termos e nOinhas, Estado de Santa Cata
BATISTA, Ju\� de Direito d� rderente a posse de ume ,gleba rina, a08 quatro (04) diu' d.o

. Comarca de C'anoiohas, Estado de terras, com a área de 23 160m2 ,mês de junho de,mil, novecentosde Santa Catárina, na forma da '�viotE e três mil, cento ,e sego .. �,etenta e qUlltro (l974). Eu,LI!I, etc. l' '. I' sentà metros quadrados), com Zaiden E., Seleme, Escrivão,
FAZ SA3�R a todo8 quantos ,àBL�eguintes confront8çõ;>�: "de o Ilub ,crevi. .:..

Õ presentefEditill virem ou dele um lado cifcundando a estrl!ds
eonheeimlinto ,·tiverem que, por que vai de Canoinhes.Teunay-;

" José Geraldo Batis,ta

parte d1 Mateus Soniskl e de outro lado eom a estrada Juiz de Direito 3
sua

) mulher Maria Soniskl, que vai de Taunay- Careg.uatá e

ambos ,4brasileiros, casados, la- de outro lado· ,com a estrada
vradoJ:!�s, resident@1I e domici- que vai de Canoiohu a Pedreira
liados em Colônia Santo Antonio, da Prefeitura Municipàl"; terreno
desti' municipio e comarca, foi este situado na localidade de

reiqu@ridon,osautos,daAçAo'Bairrodoparado'destemunide USUCAPIÃO n.o 5.999, que cipio e comarca .. E, para que
s procesl!a por este., Juizo e chegue ao conhecimento dos
pielo Çartório do Cível. O dominio interessados e não possam, de

Ide uma gleba de terras, situada futUro; alegar ignorância,-expedi

,[:8 ,locálida�e de Colônia Santo o presente e outros iguais que

Em apenas 10 segundos. voc�..._ti�OTOCÓ.
PIAS. de _qu.a�que ... "documento. jornais ou

livros,' nó C A R T Ó R I O O O R E G 1ST R O
Material' escolar, e de �;; ;:::=-ê{'V-1 L de NEREIDA C.' CORT'E, ,no edifíciO'

\ do FORUM desta cidade.'escritóriôvocê encon-

tra na loja d�

Impressora O�ro Vérde

Movimento Br,dsilêiro de AlfabetizàçãO - MOBR�L
1974, Ano da Erradicação., do ,Analfabetisrno

• _�::.:;',n-:."'���
.•��-=;;;r���".��-��F'�

no Es_;taàt>==êJ'ê' Santa C,atarina.
___. -

-

.

'

P A. H T I C'I P E I

./

- 'ai 20 ho�a. - çenlura 14 ano.,

garrar um Espiiie>. com Kirk Douglas.,
Dia 22, .ába

Cemo

Dia 23, doming�, em du...euõe.: a. 19 e 2l hora.
-�Iadim e a Limpada Maravilhosa

\

o Cinema ainda é o melhor e o mais aces:�ivel divertimento.! 'I'Vá sempre, e leve seus filb.s!---'-'--_----'

.

Fotoéópias?

Muitos, mUDlclpios -já sofreram graves crises de
abastecim�to de \

ãgua potável, devi'do a desmatamentos
indiscriminados. Precisamos._..estar atentos na preservação
das florestas, que contribuem substáncialmente para quan-
tidade dos mananciais. ' \

Não efetuem desmata�entos, para qualquer ,fihali
dade, ,sem orientação técnica, conforme estabelece o

Código Florestal Brasileiro�
IBDF-SC
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Notícias de

, Escreveu:
Esmeraldino M. Almeida

A Acaresc realiza reunião
A Prefeitura Municipal. Comissão

de Saúde e a Aceresc realizaram
uma reunião nas depen-dências da
Prefeitura, cuja finalidade foi a vin
da dos Universltãrios:_a Papanduva,
para a

'

realização da próxima Se
mana da Saúde. Ano passado já foi
realizada .a Semana da Saúde que
reais benefícios trouxe'<ã toda comunidade do município p ipandu
vense. Agora ficou assentado que virão 24 Universitários, que per
correrão o município em todos os quadrantes, inclusive a sede onde
permanecerá um grupo para o seu integral trabalho filantrópico A
reunião transcorreu animada, tendo comparecido grande número de
convidados especlaís, além dn-sComissões Espectats designadas para
presidirem a reunião. O coluníeta agradece o convite recebído para
participar, deixando de comparecer por motivo de saúde,

, Novo. agrônomo e senhora homenaqeados
Dia quatro do corrente foram homenageados pelas. autoridades

e um grupo de senhores de nossa sociedade o novo agrônomo Dr.
Luiz Ramos Filho e sua exmã" sra. Maria Jone Ramos. A manifes
tação de solídaríedade prestada ao distinto casal recém-chegado foi pon
tificada pelo cartnho, e calor humano dos presentes, inclusive das.
autoridades que foram prestigiar o acontecído. Após o jantar, fala
ram autorídaoes enaltecendo as pessoas dos homenageados, os quais
manifestaram seu imorredouro agradecírneuto por tão significativa
homenagem. Realmente foi unia' linda festa de congraçamento o

jantar realizado na noite
_

do dia 4 do andante ao casal Dr. Luiz
Ramos Filho e exma. sra. dona Maria Jone Ramos

, I

'C N P verá anidro
Até Q final desta quínzena,o Conselho Nacional de Petróleo

(CNP) receberá o resultado dos estudos e pesquisas que o Centro
Tecnológico da Aeronáutica (CTA) está realizando sobre 8 utilização
'do álcool anidro às gnsoltnas automotivas, segundo íntormou o pre
sidente do 'órgão, General Araken de,Oliveira. A crescentou o pre-t
dente do CNP que a percentagem ideal para a mistura álcool-gaso-

. lina, de acordo com hs resultados prévios obtidos pelos técnicos da
CTA, será da ordem de 10 a 15 por-cento, Junto a esses estuuos, o
Centro t-amb-ém está pesquisando um novo tipo de motor que tenha
um bom desempenho e "performsnce",-cúm baixo consumo de
combustíveis. (Gazeta do Povo) ,

_'''-._

Surtiu efeito a nova sinalização
Numa cidade do Nordeste resolveram o problema de acidentes

nos cruzamentos de uma vta rápida:'na primeira esquina foi fixada
uma placa com os dizeres: "Aqui já morreram 6,em collsões. Não
seja o sétimo". Na seguinte outro indicação, reduztndo o número
para "cinco". Assim aucesaívamente até a última contlaêncía: "Aqui
não morreu ninguém. Não seja o primeiro". Depois dlsso. ·os moto
ristas passaram, a respeitar a via preíerenoial. "Quandc. você estiver
bebendo, 'não dirija. Ouando você estiver dirigindo não beba", Cam
pauha de Proteção ao Trânsito nas Estradas. I

Acidente com estranho reflexo
Situações em que o homem tem atitudes estranhas. Ao olhar I

a frente de seu' Brasílía totalmente destruido, o proprietário come

çou a rir, numa crise emocional diferente. O desastre havia aconte
cido naquele instante na BR-277. domingo à noite, nas proximidades
do Centro Politécnico (Curitiba). Seu carro hav(a sido li agente cau-'
sador da colisão com um caminhão O ar estonteante do condutor
da camioneta deixou todo mundo perplexo. Só mesmo o chofer do
eamínhão não gostou muito da manifestação: já estave disposto a

partir para a agressão física. "Entrelinhas".

Passarela da Sociedade
TA�IA REGINA. Dia 18 próximo completando mais um ano de

vida a garota Tânia Regina. Machado, �ilha do casal sr. Heitor
(Terezinha) Machado, ele Exator Estadual, A Tânia receberá os

cumprimentos e recepcionará os coleguíuhas em_ sua residência.
* Dia 19 do corrente, data importante para o casal sr, Deonísío

- (Pasquaünaj Trevlsani, estará, colhendo mais uma flor no alegre
jardim de sua vida .a simpática srta. Ana Maria, dileta Iíllra do dis
tinto casal. Movimentação social em al!a rotação para a aniversariante.
* Também, na jnesma data, completando seu primeiro niver o ga
rotão Sandro, filho do casal sr, Gilberto (SUely) Sonaglío. A Iestinhà
vai ser muito bem bolada, a. alegria 'estará pontificando em todos os

corações pa petizada que marcará presença total. v

* Dia 2" do corrente.idía de muita alegria para a numerosa família
Fúrtado-de Melo, aqui radicada. U chele da lamília, sr. Paullno' Fur
tado de Melo, completando mais um ano de sua feliz e prestativa
existência. Os cumprimentos pontificarão em alto ·estilo para o' ben-

I 'quisto cidadão.
* DOM ORLANDO DOTTI. Dia 22 do corrente estará festejando ni
ver o nosso bopdos.o Bispo Dom Orlando Dotti, da Diocese de �Caça- .

dor. D8t� significativa e ..de muita alegrié: para todo� 'os integrantes
da comunidade Diocesana,motivada pela data e que esta seja repetida
por muitas (mtras"não só para alegria de Dom Orlando, mas também,
para todos seus �rmãos em Cristo.

-

* Fest!:'jando idade nova na mesma data o jovem e dinâmico geren
te do magestoso Restaurante sediado na linda praia de 8arra V';!lha,
Sr. Arno Reckziegel Jr" �ilho do SP. Arno ([nês)\ Reckziegel. proprie
tário do Hotel e Restaurante 8arra Velha, um das mais lindos da região.

A coluna se aesocia às'felicitações almejando a todos muita
saúde, 1?az e ftllicidades.

UM POIR SEMANA - JORNALISMO: A vida dos jornalistas apa
rece aos Qlhos ,de toda gente como um castelo maravilhoso, ,ilu
minados pelos focos elétricos da putlicidade e da fama. Maslos
que mourejam :qa imprensa, bem sabem e ,que ela vale..

(GUSTAVO BARROSO)

\

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINg,AS
'ED,ITAL D� CONCORRENCIA N.'-' Ofilr4

O Prefeito Muoicipal de Ca- oão COD!ltantes aeiíha, da ordem
noichas, Estado de Santa CatariÓ9, de 500 �OI'ás .�"dó. (

torD� públi_�o, p�ra, conbeci�e.nto 2. CONDIÇÕES: a) IQÍcio dOI
dos lDt�ress.ado!l, que (ará, r'a)lzar serviços - 5' aias epós a expedição
no dia 20 de junho próximo. às 9 dll ordem' de serviço e com con

boras, no Edifício desta Mun'ici- clusão áPÓ!' 90 dias' b) Aprest,nt'a-
'palidsde, Concorrência Pública, ção iÍa razão socia{ da firma.
na forma da legislação' vig�'!.t�, r I' 3. JULGAMENTO: Será pro
par� execuçãc de obra e Condlçoes ieesadei até o dia 21/0/74, user_".
aba1xo:

, vando-se ia Pref�itúra o 'direito
1 QBRA: ,Exeeupão de mão d,e de aceit.r'a que Ibe parecer mais'>
fibra para: conclusão �8 estrut�ura conveniente, finul�\' total ou par
em concreto .e' execuçao .dos /p1801 cialmente à presente concorrêncie,
li arquibancadss do GlDá810" �e 1 sem que caiba eos proponentes o

Esporte!!;- Padrão C - ponveolo 'direito de interpelação de qualquer
e�tre Govem.o. do ElIt.�do e. Pre- espécie.

'

feltufa MU(llclpal' de: Cenoinhas, Ob .. PI t.:» I ..J' b "::'8 d d IIJervaç..o: antas e ou ra8
num VCi) ume :.Je o r.,..u or em e: . C' - d b ··d8) Formes � 600,ÓO m2 ln ormaçoes po er,ão .

ler o ti as

b) Ferragem _ ,l500,UO kg no D.V.O. da Prefeitura e IDO _lo. ,

c) �oDcr t ;'200 00 ;) _

- cal da obra p�derá ser constatada-
eo,�" , m . -

ld )
"(I) ESCBV8(iã'Ô' normal • 300.00'm3 a aitnaçao atua a mesma,

,

e) Ob�er�li�ão: deverão ser forne- Canoiobn,4 de junho de 1974.
cidos ig�'!ilmilDte o custo de boras/ Alfredo d., Oliveira OarciDdo
bnmeo_s,; trebalbadaa dr: servente, .Pcefeieo MUOIclpal
pedr��ios. caepiute iros, armadores, Visto: Dr Le.oDe Greipel
mesrÍ'e, para execução de serviços

- Engenheiro Cbefc\ do D.V.O.
�������������������

,AupeHênçia leva à prática�

Saldes de.arna traseira.
permitindo nenovacão de ar

perfeita. mesmo com as

janelas fechadas.

Venha conferiresta verdade
/nâ noVa linhaVW 14... �

\ I
-

'I

Tudo eomecou com. uma
idéia - simples e inteliger,lte.
Essa idéia foi sendo '

" a'perfe�ço�da anÇl'após ano.'
E élsslm a Volkswagen "

, ,chegou aos 2_fl1ilhões
.

de carros no ijrasil.
Com a ce9t'eza de ter

,(
-.,

-

..
? �

't

M,A,LLO,N

v\.ende�s�,
lotes>:

'

8:t \d
-

,//
t

.

1 ua os I).él' par e mais

\0/alta do )\,ampo
I

da Agua
Ve"('de,/�ofI\ frente para a

\
Rua/dos' Exp,,:dicion,ádos e

- R)lÍ �
Alfredo M�yer.

I \ ' "-

Tratar com ojsr. Adolfo
Hedler.

,)f
. �'UA VIDAL

,c Á N Ó I N H. A S

-r

o revestimento interno também
é novo. Màis um detalhe de
.bcm g�sto e b_:>m)acabamento.

.:.;.:.:.' $;

Ó 1300 e o F.uscão têm agor�
novo sistema de ventilação.
antiembaçante. Tomada de ar
na frente do páre-brisa.

II�',

chegado à perfeição.
. O resultado disso tudo

esta 8f\1 capa um déstes
,

carros novos da linha VW74.
.

Eles são sir:nr;>le$·e.
'

inteligentes, fortes e bem
ac;abad.?s,Jobu�to_s e
valorizados na revenda.

-

I -(�-1'" r-,

'_E têm uma mecâ·nica que
já deu certo Z milhões

"

de vezes.
�

Comprove esta verdade
dentrQ de '.' ,<=;>. /,_�", '

umVW74,:,��,
A prótica '-:a ii�

&
H·A � Q' S, l195

S�nta Catarina
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CORREIO oo NORTE 15 ..06.1974

INSTITUTO "BEl ASILEIElO I, DE DESEN VOL\lIMENTO FLOR ES'TAL,

HES10LVE: �

Art. 1.0 - É fixado o períodc "entre 1.0
de maio e 30 de setembro, para a colheita de Art. 1.0, - É fixado -em Cr$ 1,20 (um
erva-mate, safra 1914, 'nQ8-'Éstados do Paraná cruzeiro e vinte centavos), por quilo, o preço
e Santa eatariná.'

'

, mínimo da erva-mate caacheada, safra 1974, pro-
Art. 2.O-Esta 'i?�rtaria �ntra em vigor nes- duzida nos Estados do Paraná e Santa Catarina.

ta data, revogadas as disposições em contrário. Art. 2.° - O preço mínimo de que trata'

Rio de Janeiro, '03 de abril de 1974. o artigo anterior entende-se, posto em Curiti-
.: ba ou 'Mafra.

/,/
'

a) Paulo Azevedo Berutti
/' .Presidente Art. 3.° - Nas demais localidades, o

�(_:/�'������������_����_���������_-_) �ndicat�dosTrabalhadoresRura�de(anolnhas

E_Oal de Convoca�ão
,

� ,

, Pelo" presente Edital, faço .aber que [10 dia 24, de
iunho de '\;}7 4. lerá realizada a eleição para a composição
da DiretorJ�, Conselho Fieoal e, Delega�o. Representante.
ao CODlelho \da Federação dó' Trabalhadoree RUfai.
de Santa Catatina, bem como a de leu I reepeçtivos suplentee,
ficando aberto o\�f8Z0 de 15 (quiaze) dia. para OI regi.trol
dai thaplII Da Secreteria, que correrá 8 partir da data
delta publicação, tudo de acordo eom o artigo 64 da Por
taria Mini.terial �\o 40, de 21 de Janeiro de 1965. A.
chapa. deverão ler \ regiltrada' em sepaeedo, eendo uma

para OI eandidatoe
I \� Diretoria' e Conselho Fiscel, com

OI .euI re.pec�ivo. lIoplentel e outra para OI Delegados
Hepreeententes para o Conselho da Federação e leu I

supíente •• facul,tada a de.,\gnllção de fillcai. DSI reepectivae
obepaa' (§ 5.° do art. 17 da Portaria n,o 40). O. requeri
mentol para OI regiotrol devchapas deverão ler apresenta
dOI na Secretaria, em trêu" via" 8111ioadol! por todo. OI

candidatos, peesoalmente, não sendo permitida pera tal
""regilltro 8 outorga ele' procuração" devendo ler epresentadoe
todo. OI requiaitos contidos no parágrafo 1,° do art. n
da citada Portaria: O requerimen�, acompenhado de todo.
OI dàdol e dooumentoa exigidos pàr;8' o registro, lerá diri-

. gido 80 Preeidente do 'Sindicato, podendo eue requerimento
ler auinado por qualquer dOI cendidatoe componentes da
chapa. A Se.cretaria da Eotidad? n'; ex,pediíjilte Obrmall
fornecerá maiores det&lheill ao. intereesados, achando-ee
fixado na lede do Sindicato, e relação do, que é obrigetô
rio 'para o citado registro. Como Dão te.ia obtido o quorum
em primeira.•erâ convocada nova eleição DO prazo de 15
(quinze),' O!fJt, �om 8 presença mínima de 50'% (cinqiienta
por cento) dos aseoeiados iascritoe. E. Dão conseguindo o

coeliciente, lerá feita a terceira convocação dent�� do prazo
de 10' (dez) dilll com a presença mínima de 40%\(quareota
por/pento) dOI Buociadol! inscrito •. Para tonto, fÍq_8ID 'COD

voc,bdü!i desde já todos 011 auccisdo.' da Entidade. 'Ai elei
çõel serão realizadae da. 8 (oito] à. 18 (dezoito) ho.l'al de
cada dia.. r' \

.

VG/CaooiDhaa ,sq, 24 de abril de 1974.
\

2 �DMAR G. PADILHA - Presidente

Portaria N .. 3_975 -DEM
o Presidente .do Instituto, Brasileiro de

Desenvolviménto Florestal,
.

no uso das atr-i

buições que lhe são conferidas no inciso II,
do artigo 23, do Regimento aprovado pelo De
creto n.? 62,018, de 29 de dezembro de 1967, e,

Considerando a recomendação' da CER
. MATE, aprovada em sua reunião de 11 de

.

março último, na cidade de Porto Alegre-Bê.,

Porlaria N_ 3.978 -DEM
o Presidente do Instituto Brasileiro de-c-

Desenvolvimento Florestal, no uso dss- ãtrib'ui
ções que lhe são conferidas -no inciso II, do

artigo 23. go Regimento aprovado pelo Decreto
n.? 62.018, de 29-, dê dezembro de 1967, e,

,/

Considerando a recomendação da CER
MATE;' aprovada em sua reunião de 11 de

/'IÍiârço último, de melhor remuneração ao pro
dutor, face a maior rentabilidade de produtos
agrícolas,

RESOLVE:

Merhy ,Selerrie & Cia. Ltd�.
Rua Paula Pereira, 73/5 - Telejone: 365 e 366 - Caixa Postal, 220 - (anoinhas

p.reç�_�_º,'fixa:io nas bases dO--'Á-�.o, dedu
.zídas as despesas de transporte entre as loca
lidades de aquisição e 'um dos pontos de refe-
rência citados no artigo anterior.

,

.

Art. 4.� - Esta Portaria entra em vigor nesta
data, revogadas' as disposições em contrário.

Rio �de Janeiro, 03 de abril de 1974.

a) , Paulo Azevedo Berutti
1

r'

Presidente

MarlI - DeEOfCWÕeS
. .' ,�� _. or,

Rua Alberto Torres, 9.� ,._ CURITIBA.PR.

Estã . aceitando serviços de COIOCàÇão de

PAPELJ1E"'PAREDE nesta praça. Trabalha

c�aftigo� nacionais e'estrangeiros. Infor
mações' com Milton Humenhuk, fone 145,

CANOINHAS-SC.

Prefeitura' Municipal de Canoinhas

Aviso important�./'
li Prefeíture Municipal de qaooiohas, Es

tado de 'Senta Catarina, avisa, 8 "todos os inte
ressados em sptcultura, cri@foãc(,de abelhas, que
I!l Coordenadoria do F0l'nent08 Produção, Orgão
vinculado à Secretarfa da Agricultura, que
cuida do ramo, .r fàrá realizar um: CUrso _ de

. Especialização .sebre o ss'aunto, de 15 de outu
bro a 11 de novembro próximos, em Ftorienópclíe.

Assim',' 08 interessados em melhorar seus

conhesPfl�ntos DO ramo, devem procurar 'tls'ta

Mu!)�alid(6d@, no período da tarde, afim de
receberem melhores informações a respeito.

.

Cancinhas, maio de 1974. 2

I

, j,

A mensagem é para você Trabalhador Rural!
A floresta é· a responsável pelo enriqueci
mento do solo, pela quantidade e qualidade
da água de beber, pela suavidade do clima,
pela purificação, do' ar. Ela abriga belos
animais, alegres pássaros. Não solte.balões.
Balões são o fogo E1 a destruição ...

·

'IBDF-SC
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NOTAS ESPARSAS
Hoje 8 conhacída firma Mussi

"fere�erá llos seus colegas, em
presários e amigos, Um churrasco
de coofraternizsção em seu novo

complexo industrial adquirido
do grupo Có1ega, no bairro do
Portão, em Curitiba.

X x x

A Indústria de Bebidas Aqua
Viva de nossa, cidade aceba de
lançar no mercado, com grande
'aceitação, pela alta qualidede
do produto, a gostosa bebida
"Steinhagen".

x x .x

Visitaram nossa cidade, sábado
último, os Jufz�s de Blumenau,
Drs, José Bonifácio da Silva ,e
José Hoberge, quando foram
homenageados com um. chur
rasco na sede do Bolão Fantasma.

� x x

Terá inicio hoje, comandada,
pelo Juizo Eleitoral, em colabo
ração com a Prefeitura MuniCi
pal, campanha visando o au

mento do nosso eleitorado.
x x x

O Deputado Therêzío Netto
passou o último fim de sémana
na região, devendo retornar

para uma estada mais longa.
x x x

Mais um agrônomo na cidade,
a serviço do Frigorifico, fomento
li produção de sumos, Da 'pessoa
do Dr. João Oscar Pires Cer-

velra, que procede de Joaçaba.
x x x

O novo Fiscal da Caça e

Pesea é o sr. Gustavo
.

Priebe,
já exercendo suas novas fun
ções desde o inicio do mês.

x x x )
O Posto da Receita Federal

em nOS88 cidade procurando
imóvel no centro afim de cons

'truir sede própria.
x x x

Com o Torneio Governador
Colombo Machado Salles animou
bastante o' nosso futebol, moti
vando bastante o público espor
tivo que tem comparecido em

massa em n0880S estádios. Ainda

domingo, �no clássico dos clás
sicos, reunindo Santa Cruz e

São Bernardo, numeroso público,
apeser

' do mau tempo, compa
receu no Municipal, assistindo

apedaa um tempo da partida,
suspense devido O mau estado
do 'gramr..do. O resultado, com
maior pressão do Santa Cruz.
foi com o marcador em branco,
[ego anulado pelo árbitro e re

petido no feriado de quinta
feira última.

Amaohã, em prosseguimento,
'\ .

o Betafcgo hospedará o Conti-
nental de RlO Negrinho, quanco
os alvi-negros esperam reabili
tar-se por completo no returno.

(AMPANHA DOS 25 MIL ELEITORES'

CANOINH ,rS
.

"

PRECISA � vo 'Ê
/

QgQ����Q�gQ���QQQ�Qg�Q�gQ��QQQ�QQ���QQQQQQQ��g�Q�Q����Q���QQQ�Qg
ce,' _.',' / eD

� 'Este ano é você quelD vai levantar o Caneco da.Copa �,
m, Na ' Loja, MER,HY\ SELEME' & elA. LTOA. você com,pra um fogão �
I a gás "Geral"'e leva de graça como brinde, 4 belíssimos Canecos de Chopp. !
� Um presente, de MERHY SELEME & elA., LTOA. 3 seus clientes. �
m m'
m,I

Rua Paula Pereira, 735 - Tel. 365 e 36e - C A N O I N H A S - Santa <;atarina H!'I
��e����������������e����a��a����������aa5�������aa�������������m

<'

3r'r&'31:ri"�1�&rrlf31:33r5i'rr�rrrãr�3rrri"1:i"r
!to

'

,

• ,OIS

� ,Velerlze O que é' seu prestigiando a
I �

t, P;efeitura Municipal de Canoinhas :�
� ,

\
' �

�&�.��������������&��������&����������

- �

Em reunião festiva com oa jogadores e dirigente•• no dis 30

0, Delegado E�tàdual do de, maio, n, 8��e do. Tiro ao Alvo de Cenoinhse, foi eleita ,e empos-

� seda a nova '\Plretorla do Botafogo Esporte Glube, que regerá os'
IBDF em Santa Catarina, d t'

, C!..b I íe8 mos do
_,

e pe o per odo de dois anos.
, torna públíca que o Instítuto A

i1ova�'retorja
ficou assim constituída :

Brasileiro de Desenvolvímen- Presidentes de Bo ra: João Liozmeier, Agenor Car�e. Afonso Lutke,
to Florestal - Delegacia Isaac Zugman, Nivaldo Hoeder, Oldemar Mu�si,
Estadual, receberá' de acordo

'

Vic�[lte Dambroski, .,Acácio Pereir�, Niceto Fuck, João D. Weodt�
com o. presente Edital, até Eunco Treml, Henrl�e Ramos, Odilon Puda, Manoel Caetano, Grã

às 14,00 horas do dia 28 maldo Furtado, Adeute Nunes Allage e Pedro Allage Filho.

(vinte e oito) de junho' de Presidente: Oldemae M�,si Junior
1974, na Rua do Príncipe }.o Vice : JObé Luces F\lho2,0 Vice : Pedro Ferreira. '

n.? 192, em Joinville, pro-
' ,

postas para a venda dé Secretário 6eral: Zeno MaÚflolki
1.0 Secretário : Hélio Simõ,e8 de Oliveira

materiallenhoso proveniente 2.0 Secretário : Ildefonso G�pakide desbastes florestais de 3.0 Secretário : Moeu Dreve'lt.
1'0,000 (dez mil) metros es- Tesoureiro Oeral: Pedro Dssoek]
téreos de Pinus Elliotti, em 1.0 Tesoureiro : Peulo Aotonio\ Ossoski
pé, com casca, da' Floresta 2.0 Tesoureiro : Juveutino Vieir._,.

,

Nacional de Três Barras, Conselho Fiscnl: Julio Wendt, M�8çir Paula e Silva e Antonio Simões.
neste Estado. ao preço mí- Bupt CODS. Fiscal:,Silvino Fuck, Heioz '{ischer e [uventiao dos Saotos Sob.
nimo de Cr$ 3"0,00 por es- Cltnselbo Deliberativo: Tarciaio Fuck,\Galdillo Fuck, Oadir Nsder,.

téreo e que _s,rá abatido e Orlaódo 'Galloti, A�tonio Gonçalves, Cirilo Britto"
retirado pela firma vence- Gustavo Prübe, Inereo Rceder, Ooélio Wisoievski e Osmar Sabetke,
dora, sem qualquer despesa S I I" D I'b

'
'

up •

'

\lODS.
'

e I.: Ivo Barbe, Nélvio Wisni.v�ki, Ivo Humenhuk,
para o IBDF, no prazo de

,

' Hamilton Humenhuk, Paulo Celivi, 'Neí Cordeiro,
'180 dias, José Tbeodorovicz, Eduardo Kwitcbel e MichelSeleme. '

Os interessados dirigirão Conselho Jurldico: Dr. Antonio Weinfurter. Dr.' Rivadávia R. Gorrêa
e Dr. Harley Avaí dos SBnto� ..

as propostas .em envelopes
rubricados' no fecho e con- Departamento ,de Esportes: Almir Santi, Waldem,ar Kuminek e'

tendo a expressão ,_ PRO�
€elso Glioski. \, " '

POSTAS PARA COMPRA Departamento de Propaganda: Arvi Silveira, Edilsoo Br�hmer, Jaime
DE IN'

'
'

MassBneiro, Clemente Dambroski, AlcidesP HEIROS - e serão
abertas na (', presença da

Fio8U e Glauco J. Bueno.
\

Comissão designada e dos DePllrt��ent? .Médico: 'Dr. Mário Mussi. \.
interessados, às 14,00 horas

' Bep. P((!I. FISICO /: Nery Sardá.
/

do dia 28 (vinte e oito) de
'

Oradores: Acácio Pereira e Dr. Moacir Budant. �

junho de 1974, obrigando-se
o ganhador a recolher 'ao

IBDF, no ato da declaração
da proposta vencedora, 50%
(Cinqüenta por cento) do
valor total do desbaste e o

restante, 30 dias após, per
dendo Ó direito de Concor
rência, caso não sejam
'obedecidos os prazos esta

belecidos neste Edital.

Ministério da Agricultura
Instituto . Brasileiro de

Desenvolvimento Florestal
, ,

Delegacia Estadual de &ta. Catarina

EDITAL

Joi�ville,29 demaiode 1974.

M@._uro Pinho Gomes
Delegado Estadual

A mensagem é para
você, catarlnensel

As Festas Juninas vêm' aí!
Mantenha a tradiçã,o sem

soltar baião!... Os balões são
causadores de incêndios qu�
destroem 'florestas, planta
ções, casas... IRUI-Se

Nova Diretoria do
BotaFogo Esporte·Clube

"

Pelos lares e Salões
,

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
ANIVERSARIAM-SE Ro.sani filha do sr. ú.:-ilnar.

dino Schupel.
Dia 19: as s,ias.:· Sarnira

El-Konba e Maria Schulka;
a menina Simone filha do sr.

Rubens Zacko.

Hoie ; os srs.: Afonso G.
Lütke e Johannes Rothert; (1

jovem Hilson Rosa; o garoto
Antonio Sérgio filho do sr.

Oscar Pereira.

Amanhãs os srs.: Ladislau
Babireski e,Emiliano J. Uba.

Dia 17: os srs.: Engelbert
Fürst e Aroido Mews; a srta.
Vera Lucia Gdtz.

'

Dia 18: os srs,: Dr. Zaiden
Seleme e João Poiomani; àS
srtas. ': Angelina, Metzgtr,
Arlete Hôflmann e Angelà
Maria Langer; ti menina

Dia 20: a sra. dona Maria
Cecília esposa dó sr, Basilio
Szengzúh; o sr, Paulino Fur
tado de Mello.

Dia 21: a sra, dona Jovita
esposa do sr., Antono dos,
Santos Veiga,' o jovem João
Bati�ta Medeiros. ' 1

- Aos aniversariantes" dese. \

jamos muitas, felicidades.
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