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SONHO DE PALHA
I ENÉU nHulÍzIo I -

Tempo houve em que o verdadeiro poeta devia mór

I
rer muito [ovem-Era como uma fdrma de fugir-deste mun

�

do antes que o tempo inexorável pudesse mostrá-lo aos

outros como um ser envelhecido, com as macaeôas da: ida-
de substituindo o estro lírico. /'

- - ,

'É verdade, que nos dias de hoje isso está mudado
e não poucos vares morrem longevosou ainda/vivem avan

çados em anos.

LUIZ HILÁRIO GARCIA, no entanto morreu aos

trinta ;e três anos. Parece que isto não estava nos seus

planos; mas fO,i colhido de surpresa, sem tempo mesmo

de lançar seu livro que !SÓ postumamente veio a lume.
,

Nascido em Marílía, no Estado de S. Paulo, GARCiA
foi professor, ator de teatro, cinema e televisão e médico,
profissão que exerceu por' três anos apenas.

<Sonhe de Palha,» o único livró de LUIZ HILÁRIO'
GARCIA, foi lançado em edição- póstuma pela Editora
Vicentina, de Curitiba, em 1973 e reune cerca de sessen

ta, poemas de sua lavra.

Sua leitura revela um romântico, para quem o amor

ainda deve ser vivido à antiga, com a presença da lua
nas noites quentes e as eternas juras dos namorados.
Não importa que o mundo tenha crimes; é indiferente
-que haja guerras, assaltos e víolêneías; tudo isto é triste,
lamentável, mas o sentimento ainda persiste 110 homem
que contínua. fundamentalmente bom e idealista. I

E assim, de todo o livro, uma mensagem de amor,
confiança e bondade vai emergindo a' cada página. E
como um protesto poético à tendência desenfreada de
tornar a obra literária veículo de pregações subalternas.

,

Numa centena de páginas Q poeta-médico' deixou
fixada a pureza do seu ideal. Como que pressendíndo,
.no entanto, o"fim próximo, assim escreveu:

\

"E se alguém perguntar prá onde Iuí,
"�intam que me tornei um eremita
t'E fui morar no azul do firmamento
','Num recanto escolhido,
"Longe de tudo o que me odeia e maís,
"Mais longe ainda,

I

"Dos que me esqueceram...

"

� \

Garcindo na Capital na recepçao
Futuro Governa�'or, \

o Prefeito, � sr. Alfredo de Oliveira Garcindo, en

contes-se em Florianópolis, para ond-e seguiu quinta-feira,
afim de tratar de importantes assuntos

-

adminístratívos.
Na oportunidade,

I

especialmente convidado, pelo
Presidente da ARENA, Dr. Jorge Bornhausen. deverá
participar c poje" pelas 10 heras, da recepção que será
tributada ao futuro Governador, Senador Konder Reis',
no Aer,oporto Hercílío Luz.

! ..

Therézio

Th- r:�zio. como é popularmente conhecido, tem se revelado
/ um destacado representante do nosso p"vo e a sua presença em

nosso legislativo tem carreado inúmeros e grandes benefícios á
nossa rsgião, onde 8 administração estadual, agora, S� faz presente
em vários setores. Hoje, Canoínhss participa 'de fato das grandes
decisões governamentais. Já nos, primeiros meses de sua atividade
em Florianópolis, aqui veio acompanhando o Secr!=tário da Fazenda,
hoje cidadão canoinhens�. dr. Sérgio Uchôa de)Rt'zende e os gran
des problemas locais foram resolvidos num repi!nte, exemplo está,
patente 'e meridiano, na solução definitiva do frigorífiCO, afora a

ampliação do nosso parque industrial, agora sempre e� expallsão.
Depois yeio com o Secretário dos) Transportes,_ na época' o enge
nheil'o dr. Cezar Aminn e II rodovia Cànoinhas-Mafra, está sendo
atacada com todo vigor e ainda neste governo o seu asfaltamento
será contratado, para implantação do prQ_xitno' ano. Mai� tarde
acompanhou o Secretário' da, Agricultura, dr. Glauco' Olinger,

_
maDtendo sempre permanente contato '_com a re�iãa. Comunicativo
e trabal,hádor, ampliou a sua área de influêócia e agora, candidato'
Il,ovamente, à sua réeleição parece ser UIIl imperativo para' a região
Norte. muito beneficiada com a sua presença em Florianópolis,
pelo que concitamos o velho muaicipio de Canoinhas, compreen- I

dendo T�ês Barrãs, Major Vieira, Monte Castelo e Pap�nduva,
afora outros também de sua influência, firmarem fileiras em torno
do seu nome. Assim, ao!! muitos cumprimentos que irá r.eceber,
juntamos os -oossos, �om os melhores votos de saúde e felicidades.

N'
/
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Amen�agellldo futuroGovernador
da República, General Ernesto Geisel, a cuja
patriótica e firme liderança cabe as decisões
maiores sobre as questões que dizem respeito"
ao nosso partido, e 8 quem devo neste instante
manifestar o propósito de exercer afiJ atribuições
que me hão de caber em perfeita identidade
com as diretrizes de seu governo. Consigno meu

sincero reconhecimento ao Exmo. Sr. Senador
Petrônío Portela, presidente nacional da Arena,
que soube bem conduzir a árdua tarefa de coorde

nação corno dirigente máximo do partido e repre
sentante do chefe da nacão.ensejando perttcípsção
autêntica da representação) política do Estado. II

Carlos
< Ao povo catarioense, asseguro com o penhor

.ds 'conduta guardada até aqui, um procedimento,
�

constante de fidelidade aos príúcípios democrá
ticos da revolução de .março de 1964 e de leal
dade a'os seus interesses permanentes. Fidelidade,
e lealdade _ compromisso que hei de cumprir
n? trabalho que a todos nósJlguarda de promover
a União, a justiça, a paz, o bem estar, o desen
volvimento e o progresso da terra e da gente
eatarmense, Aos meus coestaduanos e comps

"nheiros, dou-lhes a. certeza de m!nha gratidãe pelo
apoio que me dispensaram, o qual espero coutínuar
merecendo ao longo da camínhada que todos jun
tos vamos reàlizar na promC!ção do bem- comum»:

Ao dirigir sua primeira mensagem aos cata

rinenses,comocandidato indicado pelo presidente
Ernesto Geisel para o Estado de Santa Cstertna,
o Senador Antonio Carlos Konder Reis afirmou
seus propósitos de' «exercer as atribuições, que
me hão de caber em perfeita identidade com

as diretrizes de �@u gorerno». Na mensagem,
que distribuiu em seu gabinete na la. Vicepresi
dência do Senado, Konder Reis «assegurou um

procedímento-constente de fidelidade aos pmncí-
- pios democrá tícos da revolução dêmarço de 1964
e de lealdade aos seus Interesses permanentes»; ,

A Mensagem
A mensagem do Senador Antonio

Konder Reis/ tem o seguinte teor: ' "

«A indicação para o gov.erno do meu Estado,
recebo-à com o sentimento de humildade que
tem caracterizado toda minha vida. A ele, junto
a plena consciência das altas: responsabilidades
que nesta hora assumo para CO{D a minhà pátria,
com os ideais revolucíouar íos de março de 1964,
Santa Catarina e o m- u partído, a Aliança Re
novadora Nacional. Peço 8 Deus que me va\lha,
para que eu posse cumprir a missão, correspon
dendo, hcje e sempre à coufíançe excepcional
com que me distinguiu o' Exmo. Sr. Presidente

\

Instituto- Brasileiro de pesenvolvimento Florestal- Deleuacia Estadual do Paraná

Edital N_ 3/74
'

Grandiosa
Três'

'Festa
Barras

Pelo presente Edital ficam cón- .mente 12.000 metros estéreos de
ao vidadas as, firmas interessadas a ,AtaucAria Angustífolta, os quaís

apresentarem proposta para rea- serão efetuados nos talhões 10
-

Iízsção de desbaste de Araucária e l l , conforme específiceções que
Angu�tifoli8 e Pínus Elliottii; !las serão fornecidas aos Interessados,
Florestas Nacionais de Acunguí ,

e Iratí, do' lBOF, situ!ld�s no' -5,0 - O desbaste a ser tofetuadc;>
município de Campo Largo, Km I, na Floresta Nacional de

64 da Estrada do C .. rne' e Mu- Iratí, será de aproximadamente
nícípio de Teixeira Soares, divisa 300 metros estéreos de Araucária

do Munícípío de, Iratí, respecti- A[)gu�tisfolia e 17 350 metros

vlímente"mediante 8S seguintes estêreos de Pinus Elliottii, e serão
condições: efetuados DOS seguintes talhões;

\ n.? 30 o de Araucária Angusti;1 0- As propostas dt'verã(. ser r.
-

,

o d'I'a 02"de
filiB, e n:08 60 8 68, 70,' 2, 73,

recebidas até 75, 79, 77 e 49 de Ptnús Élliottil.
julho ae 1974, às 17 horas na

Sede da Delegacia El'tadual do

àni versaria se .hoie <Instituto Brasileiro de Desenvol-
,

,

'

- :
J'

\
vimento Florestal, sito na rua

\

Fes,tcja o seu aniversário, na data de hoje, O operoso d-pu-. Brigadeiro Franco, 1733, nesta

tadoBenedíto Therézto de Carvalho Netto, nosso ilustre represen-, \
cidade de Curitiba. ,

I
tante na Assembléia Legislativa. "/ 2,0 _ A,s propostas deverão ser

enviadas ém envelope lscra-"
do, e - noereçades à Comtssão de,
Licitação, pa�a esse fim designada,'
3.° - As propostas serão julgadas

com base no 'm,efhor preço
por metro estéreoj'menor prazo
para 8 realizaçji:6 e transporte
dO desbaste efetuado.

'

4.0 - O de,sbaste a ser efetuado
-

na "Éloresta Nacional do

Açungtil. será de aproximada
/'

em
A Comissão, tem- o prazer de

convidar o povo em geral para
ta grandt' -Festa de São, Jpão
Batista, Padtoeiro da Paróquia,
em Três, Barras, a ser realizada

I dia 23, amanhã, precedida hoje
, de uma grande fogueirá no local.
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6.° - As pfopcstes poderão ser

j feitas dhtintamente para
os desbastes da Flona de Açunguf
e Iratí, 'e com cotações também
distiota,& para com e sem casca.

7.0 - As medições serão .feitas
mensalmente e os paga-'

mentes 15 dias epôs.
8.° - O desbaste deverá ser se

letivo e mecânico de acordo
com o programa pré-estabelecid,o..

9,° - As propostas deverão lIer

, para as árvores EM p�.
ca�elldo aos licitantes todas, as
operações indisp�nsáveis ,� pre
paração �o mat�fi&l: derrubada,
des'dobramento, em toretel, �es
cascamento, empilhaçAo.'e_tc.
lO.o • Fica instituida s prestação

de garantia por parte dos

Ucitantes,no vàlor de Cr$ 3,000,00
(três mil cruzeiros), em dinheiro.

,
\

,11.0 -.o desbaste Iserá l!Iupervi-

sionado pela Administração
das Florestais Nacíonaís de Açun
gui e Iratí, respectivamente, e

entre.as divergências porventura
existentes-entre o licitante ven

cedor, prevalecerão squeles,
12.0 - O prazo máximo para

cumprimento<,�sta licita
ção _�erá "dtf'-'12' .meses.

13.°,- Â�propostas li;omebte en-
-

trarão em' julgamento se

os Interessados aprésenterem I

previamente a documentação
abaixo, que servírá para habili
tação e cedastramento, e para
os quais será � fornecido certifi
cado de registro:

6) - personalidade jurídica'
b) ,-' capacidade ,técnica
c) � idoneidade fíuanceíra

14.° - Caberá ao' 180F, o direito
de anular ao todo ou em

parte a licitação, caso assim,
julgar necessário.

15.0 - As, Informações que se

'fizerem necessárias serão

prestadas pela Comissão de Li
citação, instalada aa Sede da

DeJ'egacia 'Estadual do "IBDF,
R�a Brigadeiro franco n.� l.7.33.

C�ritib�. 03 de j,unho de 1974.
" Romulo Mário 8rodzkl

Presidente

Sebastião Anuo,sto MaJer Filbo
Mémbro

Floriano Francisco da Bilva
Membro 2n

I

TA,BELIONATO
Edital de Intimação de Evalzio Luiz Andrechechen

( Acha-'se em méu Cartório, na Rua,GeNlio.�rgas ,n.o 777,
'ne_sta cidade, para protesto por falt.. ,de'pàgamento, as duplicetas
nP. 2 355-.\ e 2355-B, dos v�lores de· Cr$ 585,00, cad,. uma,

��cadas por Sicol, SIA., �encid8s em 29- :4-g74 e, 29-05-974, respecti·
vamente. contra Evalzlo Luiz'Andrechechen. \

Por �ão t�; lido possiv'él �ncontrar o' referido devedpr,
fica ele intimado através deste, para todos os fins de direito e de

que, nãQ' lendo pagas DO pr�z9 legal será levrado os respectivos
pro�tfos. /

<. Caõoínhas. 19 de junho de 1974. '

AGENOR VIEI�A CORTE - 2°. Tabelião
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18 D' 'III!
I Neste mês de JUNHO, mês da COPA, a DENELAR-Cornércio I
•

E
.' "

, •
• •

•
II .

de letrodornésticos Ltda_� não poderia deixar de fazer E
• •

i N sua promoção: Compre um REFRIGERADOR ou FOGÃO ,� GAS OU, I
II LENHA e leve de brinde um RÃ'DIO PORTATIL. II

I E I
• •
__

. . E

= L A DENELAf\ oferece para -vocé ver ao vivo a maior linha de T V ,I,
E

.

•
mi da cidade': SEMP' - OE - ZENITH - ADMIRAL' - 'PHILIPS e PHILCO II

I A·
' ,"

Ia a bateria e luz e a cores,_com garantia e assístência técnica 'permanente. m
· �
•

R •

I· �,' Rua Vidal Ramos, 920 Fone, -185 C A N O I N H A S - Santa Catarina I
,

-

, 11
!ltiI.�tlIfillI.lI1t11e.II�Ij.lIJ.IlEl1m;tlE�If1IlUIIlR.Ij.�RII�mlt.llllm�IIU.EtflmBII�I1I1.mI�.tI�

ORÀÇÃO AO DIVINO ESPíRITO SANTO
- Espirito Sànto, você que me esclarece tudo, que ilumina todos os

eemínhos para que eu atinja o meu 'ideal, você qu.e me dá o dom divino
de perdoar e esquecer o mal que me fazem e que todos os Instantes de
mi:nha vida está comigo, eu quero, ne8te curto diálogo, agesdeeer-Ihe por
tudo e confirmar mais uma vez que eu nunea quero me ,separar de você,
pórmaior que seja a ilusão material, não' será o mínimo da vontade que
sinto de um dia estar com voeê e todos os meus irmãos na gl6ria perpétua.

Obrigado mais uma vez.
,.

A pessoa deverá fazer esta oração 3 días segnídes, sem faze� o

pedido; dentro de 3'dia8 8erá alcançada a graça, por mais difícil que
seja. Publicar assim que receber a graça.

'

.

(Publicada por ter recebido uma graça.) L. G. F.

,

,

REVENDEDOR PARA TODO NORTE CATARINEN5E:

Sociedade Industrial e .Comercial SICOL S. A.'
Rua Frei Menandro Kft'mps, 606 - -Telefone, 140 '';- C A N O I N H A S - s. c.

22.06-1974

FI>bricer, ªvender, transportar ou scttsr bslões:,:'que
pOlSsam�provoc8r incêndios 08S flcrestas e demais

fr.rnHJs�ijt';:veget8ção, é contravenção penal, punível
com trêe:meser. 8 um �no de prtsâo simples ou multa '

de um 8 cem ve zes o salárfo-mtntmo. ou ambas 8S

p s- nas cumulatívamente, !L�i n .

.o 4771� de 15-9·65 ..!l.

Có.ngo Florestal - Art. 26 . Letra F).
-

.

'IBDF-SC
----��==============�==========�

Dra. Zoé Walkyria Hatividaqe_, Sele'me
Cirurgiã Dentista
c I c �OS589159/DEr

Clínica dentária de senhoras e crianças. ,

Espectalízsção em Odontopedíat-Ia.
Hora marcada

�;,.::,. Prap LaIlI'O Müller, 494 - Fone, 369

FOTOCOPIAS XE.ROX
Serviço instantâneo e perfeito .

»>

Instalação m_oderníssim9�
"

,

Procure- DO escritório de Derby Carlos

U_lbmann, na Praça Lauro MüJler� 251 \

/./'
//' CANOINHAS - Santa Catarina

Erlita
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t Progresso X' Desenvolvimento Motivação: �'
t-pre'Têrfu�ra "Munfcipal de Canolnhaaâ
!to "

, �
�:!:t:t..!Jt�JtJt:t.!JtJtJt.!:t:tJt.!.!.!.!.!JtJtJtJt.!.!.!..!.l.!.!.!.1,lJt

serão publicados @ afixados na

forma da Lei. Dado e passaõo
nesta cidade de Canninhes, Es
tsdo de Santa Catarine, 80S

quatro (4) dias do mês de junho
de mil novecentos e "'eh'nta fi'

quatro U974). Eu, Zaiden E.
Selema, Escrivão, o !ubscrevl-f

//

José Geraldo Batista-;/

,

Juízo de Direito da Co
marca � Canoinhas-S C

.

Edital d�\ (ita(ão (om •

prazo de tr"pta· (30) dias
o Doutor JO�:E: GERALDO
BATISTA, JUIZ\. de 'Direito .la

Comarca de Canoínhss, Estado
de Santa Catartna, ps forma da

Lei, etc.

FAZ SABER!l todos quantos o

presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem que, por
parte de Alberto Glevinski,
brastleíro, Z8S8do, Isvrs.nor, resi
dente e domicHiado em Colônia
Santo Antonio,Serra dos B.orges,
deste município fi! comarc�, foi
requerido n08 RUtO!> eta AçãQ, de
Usucapião n, 5,994, que se pro
cessa por est� Juízo e pele Car
tório do Cível, o domínio <te
uma gleba de terres, com a área
de 242,000 m2 (duzentos e que-,
rentil e dois mil metros quadra-,

\aos), devidamente demarcado e primeira publicação. Dado e
.

dentro das seguíotes confron- '"pa!i8al'io nesta cidade de Canoí
taçõ es: de um Isco, com Miguel 'nhes, Estarío de Senta Catarioa,
Dionísío, de outro lsdo com aps quinze (le) dias do mês de
Otávio Xavier Rauen; de outro ai;>ril de mil, novecentos e '"eteno
lado com Alexandre Benâncio ta't quatro (1974). Eu, Zaiden E.
e de outro lado com terras le- Sele'me, Eszrivão, o subscre-vi.
gítim88A do requerente, situada '�osé 'Geraldo Batista
em Colônís Santo Antonio, Serra

," Juiz de Direito
dos Bor ges, deste município e

comarcs. Fdta a justific&ção da

posse, foi 8 mesma homol. gade
por sentença de, fls. 11- dos re fe
ridos autos. E, para que chegue
a noticia a todos, interessados'
incertos e não sabidos e ninguém
ignorar possa, mandou o MM.
Juiz, expedtr o presente edital.que
será publicado e lifixado no

lugar de costume, 8 frm de que
.todos, querendo, contestem o

pedido, no prazo de l5 (qutr.z-)
'o'i.as, a contar da nrímeíre pu
blicação. Dado, ti pessado nesta
,cidade do, Cauoínhes, E"tado O@

Santa Cetartoe, .!tO!! quir.,ze G15)
aias, do mês oe li brU de mil
novecentos '!.. setenta e quatro
(1974). Eu, Zaiden'E� Selame, .

'Escriv�o, o ísubscrevi.

José Geraido Batista
Juiz de Direito

Juizo de Direito da Co
marca de Canolnhós-5'C

.

f

Edital de, Citicão (om o
.

prazo de trinta (30) dias
1.,) Doutor JOs:E: GERALDO
BATISTA, Juiz de Direito d�

_

Comarcs de CanoinhàFJ, Estado
de Santa Catarins, na form& da
L@i, etc,

'

FAZ SA3ER 8 todo!! quaotús
o preseDte Edital virem ou dele

h
. .,t

Con eclmentl> tlverew que, pür
parte d@ Mateus Soniski e

SUB mulh"r Maria Soniskl,'
ambos brasileiros, casaaos, la
vrador@s, [@sldentO!B e domici
liados em Colônia Santo Antonio,
deste m�nicipio e com�rca, foi
fI"querid<;> nOR autos da Ação
de USq'CAPIÃO n,o 5.999, que
,se proces�a por este Juízo e

pelo Cartório do Civel, o domfnio
de liJ,tDa gleba de terns, situada

nf/Íocalidadê de Colônia Santo

�����������������������

,

Movimento Brdsileiro de Alfabetização - MOB_RA�
1974, Ano _dJl 'Erradicação- ,do- ,Analfabetismo

��"� �".,"
- no . Estado' de Santa CatarIna.

PARTlCIPEI

Antonio, deste municipio e co-:

mares, eom a área aproximada
de. 1.210.000 m2 (hum milhão,
duzentos e dez mil metros qua
drados), ou seja 50 alqueires,
compreendendo 88 seguintes
confrcntacões: de um lado com

João Lourenço Preto e Antonio
Albertí; de outro lado com Otávio
Xavíer Rauen; por outro lado
com B Estrade Serra dos Borges
à Rio D'Areia; por outro lado
com Adão de Lima; herdeiros
de Sebastião Soares de Lima e

Alfredo Scultetus, Feita a jus
tificação da" posse, foi a mesma

julg,.da por sentença de fi". 1(1
dos referidos BUtoS. a:, para que
ch-gue IS noticia a todos, inte
ressados Iucertos e Dão sabidos

JUIZ de Direrto

Juizo de Direito da Co
marca de Canoínhas-S C
Editai de Citacão (om o

.

prazo de trinta (30) dias
o Doutor JOS:E: GERALD'O
BATISTA, JUIZ de, DIreito da

Comarca de Canoínhas. E�t8do
de Santa Catarina, Da forma da
Lei, etc.

FAZ SABER aos qUI! o pre
sente Eetital Oe CitaçAo víre'm,
ou conhecimento dele ttverem

qUe, 'por parte de Henrique
Ramos e lua mulher Laura
Silva

.

Ramos, bruileiro19, .. Ie
Industrtarto e ela ao lar, real
'dentes nelta cid.}(1�, na liclio,
USUCAPIÃO, ButU&da 50b n.?

'

6.105, ficaõdo citados 08 iõte�
ress ..dos Incertos ti não sabidos.
pars, contestarem, querendo,
dentro do preza ete qurnze (15)
dias, a, presente ação, com o

prezo de trinta (30) dias, 8, con
tar da prtmetra publicação, re

ferente a posse sobre' um terreno

Ed."tal "de (."ta�ão (om o
urbano, com a área de 73l iD2

, [seteceutos e trintll e um metros

prazo d. trlóta (30) dlls quadra'do8), situado à rue Curi-
tibanos, nesta cidade de Canot

O Doutor
\
rosa GERALDO ilhas, se, confrontando-se atual

BATISTA, ,,Juiz de Direito da mente. pela seguínte ms netr s:
Comerca de .Cenoluhàs, Eatado frente para a rua Curtrí bauos;de Santa Catrrina, na forma da de um lado COIl;l tt'rra!l QOs
LE'i, etc, t herneiros de João Batista da
FAZ SABEi\, aos que o pre- Silve; de outro lado também

géote E(Htal vtrern cu dele co- com herdetros de João S .. ti!!ta'
nhecimento tiv��em qu�, peJo da SIlva e pelos fundo li com
p[el1ent�

,

cits os ,réus ausentes. terras, de Ludovico D'HD bro�kj,
loçertos e dl'!I'ICODh�cidDs, que se e uma casa de moradia, con6-
encontram @m !ugaJi',incerto e não 'ruide de madeira, medindo I
8&bido8, comopr6zo�e30di88,P8� e x 7 metros, enVidraçada, edi-

\

ta r",sponder 80S terq,los da ação flcedb DO terreno df'scrlto. Feita
d� U",ucllpião; !lutu8�a sob n.o II justificação da poslle, foi &

6.157, que se proce�s9 ne.sts m'!llimé julgada por seotençm, E
Juizo, mOl1iria por V�,ldemiro pau que chegue fiO coohecP
José Holler, brasileiro., c&3sdo, mênto de tOdOll, mandou o MM.
residente e àO'uicílisdo em Pa- Jl,liz d., Direito, ql.le se expedisse
udp, neste município li! cGmarca, o pres@ote Edital, que será pu
podendo contestá-la, no prliZO bUcado na forma da Lei e afi
de 15 dias, que co:rr .. rá em ,xado no lugar d'e costume. Da.do
Cartório, após a termioeçã6 do e pusado nest", cidade de Ca
prazo 10 EditeI, nos tt'TmOI1 e nOlnhlls, Estado de Santa Csla
rderente li posse de UIDa gl(�ha rina, $'08 quatro (04) dias' do
,de terras. com a áres de 23 160ui'2 mês de junho de mil, novecentos
(viote e, três mil, cento e see:" @ seteota e quatro (1974), Eu,
senta metros quedrados), com''', Zaiden E. Seleme, E�crívão,
8S seguintes coiJfrontliçõ ..�: "de

�
u subscrevi.

'

um l\a'(1o circundaodo 8 estr8d� " '

que ,vai de Canomh8!J�Teu::H.y;' ,\,' José Ge'raldo Batista
de outrO lado crm a estrl!lda

'\ JUIZ dê Direito 2
que vai de Tauney, Careguatá e

de' outro lado cum a estrada

.que vai de Cenoióhas a Pedreira,
aa Prefeitpn lVIunicipal"; terreno

'

este situado na localidade d�
Bsirro do 'Parado, deste muni

cípio e com�rca. E, para que

�hegue dao con�ecim�nto °doS 1',1'Interessa os e Dao possam, e

futuro, alegar igoorânci;L�xpedi Impressora
o presente e outros iguais que

PREFEITUR A. M UNICI
�)AL 'DE CANOINHA.S

e ninguém ignorar possa,mandou
o MM Juiz, expedir o presente
Edital, 'qU8 será publicado e

lifixado DO lugar de costume, 8

fim de que todos, querendo,
contestem o pedido no prezo
de 15 (quinz-] dias,. contar da

"

Obras concluídas:

Juizq de Direito, da Co
marca de Canoinhas-S C

M'�e:i�l' escolar e, de

escrj'�rlo você encon

tra na loia da

Ouro Verde

Posto do IBDF (Convênio)
Inspetoria do Departamento de E:aça e Pesca
Calçamento a paralelepípedo noCemitérioMunicipal
Revestímento Serra do I:..ucindo

. ,

.

- Revestimento na localidade de Imbuia (B. V. do Toldo)
Iluminação pública a -mercúrio
Iluminação a mercúrio nas Praças Lauro Müller
e Osvaldo de Oliveira,

-, Arborização das ruas da cidade (1.0 ano) .>

Extensão dos cursos do MOBRAL (Convênio)
Extensão dos serviços

-

da CAFASC (Convênio)
Instalação da Gurda,-Ur'pana, Noturna (Convêníol
Calçamento a paralelepípedo do pátio da Prefeitura
Pavimentação asfáltíca de sete quadras
Revestímento estrada de' Valinhos
Instalação de britador em Valinhos (Díst, F. Schmídt)
Iluminação pública do Distrito de Paula Pereira
Iluminação pública do Disto de Marcílio Dias (Conv.)
Destocamento agrícola de 286 alqueires "

Conservação de estradas municipais com construção
de novas pontes, pontilhões e boeiros com tubos
Ampliação da Escola do Alto, da Tijuca
Incentivos industriais (doação de imóveis)

_

'

Aquisição de 3 tratores de: estefra:
'

Aquisição de 2 motoniveladoras "Huber-Warco"
'Aquisição Retro-Escavadeira "Poclaín"
Recuperação de todas as máquínas .

rodoviárias
Recuperação de camínbões-caçambas

.

Pa vimentação asfáltíca nas Praças Lauro, Müller
e Osvaldo de Oliveira
Computação de dados eletrônicos
Nova Planta Cadastral
Novo Código Tributário
Aterro no Rio d'Areia de Cima (Dist. Bela V. Toldo)
Revestimento da rua Alvino. Voígt

.

"

Revestimento da estrada do Parado
Alargamento da estrada de Voltá Grande (Distrito

'

de Paula Pereira)
" "

.

. .

Obelisco na Praça Lauro Müller <Incentivo)
Sinaliza'ção da cidade c/instalação de Semáforos novos�'
Balização dQS logradouros público-s a

.

acrílico�
Aquisiçãp de � novos�caminhpes caçambas
Abertur� na rua Venezuela '\ '.
Abe�turq da rua Barão do Rio Branco (prolongamento)

.

,

J

Obras elo eXecução:·
- Redede Abal!!tecirnentod'Agua(l�onv;c/Gov. doEstado) ,

- 'Alargamento e abertur� de novas ru�s no J. Esperança
Alargamento da rua São .José e viCinais

- Muro de pedra na Praça Lauro MUller
- E:x;tensão da iluminação pública
- Construção do Ginásio de Esportes , .

- Instalilção de britador em Santa Leocãdia (Distrito
de Paula Pereira)

- Continuação da pavimentação asfáltica, da, cidade
-, Muro de .pedras na fachada do CemitérioMunicipal'
- Abertura de canais de drenagem no Campo'd'Agua V,

'

- Pontes de concreto sobre o rio Agua: Verde (duas)
Escola de alvenaria em Barra Mansa (Dist. Pinheiros)

- E,:cola de alvenaria 'em Lageado (Dist. Felip.e Schrnidt)
- Des\9camento ,agrícola '

,

'

Revestimento em Anta Gorda (Dist. P�ula Pereira)
- Labora tório de sementes de 1;>a ta tas certificadas(Incent,)
- Construção do -Canoinhas 'Palace Hotel (Incentivo)
- Construção de ponte na divisa Irineqpolis-Canoi-

.
nh':is (convênio)

.

,

- �Conservaçãç) 'das rodovias municipais '\ .

-

'

Constr. d� estrada de Taquarizal-nov8.s pon,es e hoeiros
- COQstr�çao da Garagem da Prefeltura
- Cónstrução da fábrica de tubos de 1,50I '

Revesti:rpento e alargamento., da ,Colônia Ouro Ver-
de (Distrito de Bela Visb do Toldo)

...; Ilumin ão pública da rua Alvino Voigt(CampoAgua V.)_
- Abert da rua' Bolívia com a rúa Roberto Elke

CATARlNENSE!
09 escoteiros - meninos, jovens e adultos, ganham o

bem estar em SUas excursões, cultivando o amor às árvore8 e

aos animais. Respeitemo8 as n08Sas florestas e 08 belos anima!!
que elas abrigam, IBDF-SC
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CORREIO &,,)0 NURTE

Registro Civil
Maria Uba de Andrade, Escrevente nascida em Três Barras, no dia 24 Santinha Dubíela, domiciliados e re
Juramentada do Cartório do Registro de outubro de 1954; doméstica, sol- sidentes neste municipio. Ela, natural
Givil do Municipio de Três Barras, teíra, domícílíada e residente em do Paraná, nascida em' Ventania,
Comarca de Oanoínhas, Estado de ,Três Bari'l1s;J.lIha.de.,t\lmiro Furquim Comarca Tibagi, no dia 06 de janeiro
Santa Catarina �:_...._:;-: e de Dona Cellna de ""Brito,_,domici- de 1960; doméstica,

-

solteira, domici-
Faz saber que pretendem''éasar: líados e residentes em Três Barra.�. liada e residente neste muntcípío;

Nereu Kelczeski e Ar.a,ei"'Furquim. Ele, Três Barras 07 de junho de 1974"" filha de Cirilo Andrino de Souza e
natural deste Está<!ó, nascido em S,

., .

'd,-Dona Verônica Puja Araujo de
João

da�ar-afMafra-SC,
no dia 21 limo (rineu Dubiela e Eliana de Fá· Souza" domiciliados, e resídentes

de setem o' de 1945; lavrador, sol- timo Araujo de Souza. Ele, natural neste munícípto.
teiro, d ínícítíado e residente neste deste Bstado, nascido em Três Bar- Três Bàrl:,as, 11 de [unho d•. 1974.
munlcipio; filho de Antonio Kelczeski ras! no dia 03 de �aio de 1951; mo- Paulo Ermes 'Telli e Sônia Mendes.
e de DonaMarcilia da Silva Kelczeski,

I
turista, solteiro,

. �omtci.liado e resí- Ele, eatural dest.e, Estado, nascido.
domiciliados e resldentes neste mu- dente neste munícípío; filho de Felíx em Catanduvas, n"Q, dia 18 de feve•.

níeípío. Ela, natural deste Estado, Ildefonso Dubíela e de Dona Izaide reiro de 1947; profe�sor, solteiro,'
domiciliado e resident� em Três.
Barras; Illho de Clemente, Telli e de
Dona Maria Zaníní Telli, domici1iados
e residentes em -Marmeleiro�Paraná.
Ela, natural deste Estado,''nascida
em Oanolnhas, no dia 10 de a�ril d.
1958; doméstica, solteira, domiciliada
e residente nesta cidade; fllha de
Vitor Mendes e de Dona Ra�Una
Moura, domiciliados e

residetesnesta cidade.
Apresentaram os documentos i·

gídos pelo uõdígo Civil art. 180. Se
alguém tiver conhecimento de existir
algum impedimento legal, acuse-o

para fins de direito.
Três Barras, II! de junho de 1971.

Mária Uba de Andrade
Escrevente Juramentada

EDIT·AIS

Fotocópias?'
Em apenas 10 segundos, você tira FOTOCÓ.
PIAS, de qualquer "documento, jornais ou

,

livros, no C A,R T Ó R I O O O R E G 1ST R O

C I V I L
_

de NEREIDA C. CORTE, no-edifício
«Ii�;:� do FORUM desta cidade.

====="" ,_��_===_�_=,=m_...... � �·

(4experiência leva'ã prática.

o revestimento interno também
é novo. Mais um detalhe de
.born gosto e bom àcabamento.

o 1300 e o Fuscão têm agora
novo sistema de ventila cão,
entiernbacante. Tomadade ar

rl_a frente do pára-brisa.

Saídas de ar· t1,a traseira.
permitindo renovacão de ar
perfeita. mesmo,\com as

janelas fechadas;

nha conferiresta ve�dade
na B10va linhaVW 74ca '

"

,
.

I \ • •

Ftêm uma mecânica que
já deu certo 2 milhões
de vezes" .

Comprove esta verdade
dentro de

umVW74.'��
.,k"<f:', ,.,' ,�p'ótic:a leva C} perféiç6o.

�,�fíl':,.,�::!>;;\���,i&§�Ml�,�,;,,�,
"

_' . ...;."$.M�4;::W - .�_,_.. '\

\

C IA.

As rodas têm novas catote a.de
aspecto moderno e esportivo.

Tudo comecou com uma

: _ idéia :- simples e inteligente.
,

Essa idéia foi sendo ,

aperfeiçoada ano após ano.
E assim a Volkswagen

chegou aos 2 rnilhêes
de carros no Brasil.
Com a certeza ge ter

'I'

i

MAlLON
. I

chegado à perfeição.
O resultado disso tudo

está em cada um destes
carros novos da linha VW74.

.

Eles são simples e

inteligentes, fortes e bem
acabados, .robustos e
valorizados na revenda.

&
RUA' VIDAL

CAN01NHAS
I
II
fi
II
II

R A M O S, 1195

Santa Catarina
REVENDEDOR
AUTORIZADO

22.06-1974

J João (araro
(:ia. S/A,

Gera e Demonstração da Conta "Lucros e.

encerr\do8 em 31 de dezembro de. 1973
\ATIVO

IMOBILIZADO \ '

Fazenda Timbó, Veicu)o� Imóveis, CODI
truçõe s, Instalações Pestor is, Material
Elétrico, Plantío de PinhAo, Reserva
Florestal, Reflorestamento,\Semoventes,
Máquina Fábrica Pasta MecâQica, Móveis
e Utensílios, Terrenos e Cor\eção .

Munt;tária \DISPONIVEL

\Caixa e Bancos

REALIZAVEL
Duplicatas a Receber, Fundssc, Embr,tur,
Sud-pe, Sudan, Art. 157, Bradesco �.

A.

C/Ações.Sudene, Petrobrás SIA C/Açõ s,
B, Brasil S. A. Cf FIT, Adicional Im
Renda e C/ Correntes \- 387.8�g,53
COMPENSADO \ ) .

Contrato oe Segurol ',30Q/000,00
\

P A S S Ir V \(l
/\

\

Balanço
Perdas"

/

/
I

I
I

1.982,228,27
( ,

I

89_401,96

INEXIGTYEL
Oap tal, Fundo Reserva Legal, Fundo
Cor reçâo Monetária, Fundo pI Aumento
Capital.e Saldo à Disposíção 08 Assembléia

EXIGIVE.L
Ttrulos a Pegar, Títulos Descontados,
C/Correntes, Tributos a Recolher e

SÓCiOS C/Particular
COMPENSADO
Contrato de Seguros

\
1.810,226,85

\

Somas Totais' do Ativo e Pasetvo

\ 649.302,91
"�QO.OOO,oo

2,759.529,76 27591529,76

Demonstração da Conta
Despesa'! G .. rllis C/Balanço,
Mercadcrras - Compras
V"kulos
SI\LDO A DISP. DA ASSEMBL€IA

"Lucros e Perdas"
847.391,17
23.590,62
7.200,LO

144.615,91
.

'1.022797.40
-----

a

a

,8

8

de R�celt&s C/Balanço
Somas 'I'o teís do Débito e Crédito

, Canoínhas, 31 de dezembro de
. ,

1. ulz Carlos D·�go5tlnl
C R C 66'50

�
h

1.022.797,40 1.022.797,40
1973.

Franclscó Cararo
Diretor Comercial

ORACÃO/P\O DIVINO ESP(RITO SANTO
F'''pir_ito SaDto, você- que me esclarece todo, que ilumina todos OI!

caminho8 par,Jque eu atinja o meu ideal, você queme dá o dom divino
de perdoar e(ésquecer o mal que me fazem e que todos os instantes de
minha vida/el'tá comigo, eu quero, neste curto diál(_)go, agradeeer-Ihe por
ludo e con'firmar maís uma vez que eu nunca quero me separar de você.
por mai�t' que seja a ilusão qJaterial, não será o mínimo da vontade que

'

I
sinto d,e"um dia est..� com você e todos os meus irmãos.na glória perpétua.

����m�u�� . )
'./ A p'C8808 deverá fazer esta' oração 3 dias seguidos, sem fazer o

p ..�ld,,; dentro de 3 dias serâ aleançada a graça, por mais difícil que
'�ja Publicar a!l..im que receber a graça. "

,

.

(Publicada por ter recebido uma graça.) M. M.
============= ===========

CAMPANHA-' DOS 25 MIL. ELEITQ�ES

C4_NOINHAS
PRECISAr4·VOCÊ I'

(
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CORREIO DO NORTE

Jusfiça Eleitoral Circunscrição de Santa Catarina
h . .

EDITAL
Juízo Eleitoral da 8a. Zona

Roteiro da Comissão de' Qualificação Eleitoral pelo interior do Municjpio' / -ds
-

�Canoinhas
OS INTERESSADOS DEVE.

RÃO COMPARECER NOS LO·
CAIS ABAIXO RELACIONA.
]:)OS:

teI, Rio do Tigre e Rufino, compa- ,

tecerem Da elcola local de Fartura;
das locelídedea.de VóÍta Graode,
Barr.eiro e Papuil, oomperecerem.aa
escola de Paule Pereira;
Dia 14 de julho das 10 à9 17 ho

ras" na localidade de SALSEIRa,
devendo os moradores das loesh
dades de Palmital, L�ranjeira .e Ar·
roios, comparecerem 08 Eecolá lo.
cal de Salleiro;

tes documentos:

I] Certidão de Nascimento ou

Ca!lamento;

2) Certificado de quitação do ser
, viço militar;

3) Carteira de Identidade;
4) No caso de tranaferência, o TI

TULO DE ELEITOR,
Dia 20 de julho dali 10 àa 17 ho

ral, na localidade de SEREIA, de
vendo OP moradorea da localidade
de Cacboeira, comparecerem na

Escole locel de Sereie; � \

Os inleressado!lldeverão apre1'8n
tar-se munidos de um dos seguiDo

bastião dOI Cavalheiro., Ribeirão
Raio. Imbuia e Rio Booito, comps
reoerem Da Escole local de Bela,'
Vi.ta do Toldo; ;c·.

-

Dia 06 de julfrõ' d;� 10 à. 17 ho.
ral, na,lttCálidade de PINHEIROS,
devéódo o. moradores dai Iooalida
deR de Rio dOI Pardos, Rio da Areia
do Meio, Serra dOI Borges e

Serra dai Mortel, comparecerem
Da Escola local de Pinheiros; n

Dia 07 de julho das 10 às 17
heras, na -localidade. de BARRA
MAN�A, devendo OI moradorea
des localidades de Timbozinho, 'r.a- I

quarise]. Ponte TamaDduá. C�mpo
OUI! Ponte e , CIIWpO R.beir(l:! Cam
po dOI Buenos, comparecerem na

escola local de Barra Mansa;
Dia 13 de jutho daI 10 à8 17

horas. -na' localidade de f>AULA
PEREIRA devendo OI m�radorél

!,

Dia 23 I de junho dai 10 à. 17
hora I, na local!idade de FELIPE

. SCHMIDT devendo OI moradorea
dai localidade. de Legeado, Cam.
po dai Moça., ValiDhol, Figura,
comparecerem Da Escole 10caLdé
Felipe Schmidt;

.. ".
.>:
.;:'-:-" I

Dia 29 de i�nlfó'dal 10 àl 17
horae, Da loeiliidade de RIO DOS

Dia 16 de junho dai 10 à, 17 POCO!rd�veDdo OI moradore. dai
horas, Da localidade de PIN�O, loelf(idadel ,de Gralha, São Hoque,
devendo OI moradoree dai locahd.�.:/ 'Santa Emídia e Berreiros, cempa
de. de Santo Antonio, Santa bé'ó. recerem Da elcol. local de Rio dOI
câdia, Anta Gorda e Sao�_!l .. lÍaidê, Poço.;, r )

comparecerem Da .elco'I1I local de
D' '30 d

.

h d 10 à 17Pi h ,;f'" la e lUD o ai ' •
10 o; .

, _".ti? ,horal, Da localidade de BELA. VIS-
Dia �22J!�f:uDho da. 10 à. 17 TA DO TOLDO:, de,vendo OI ;n�

hor ... , uerocancaue de FARTURA, radoree dai locetidadea de Coloi)lI�
neveuuo OI morauorea da. .eealide- Ouro Vf>roe, Serre do Lucindo, LIl'
de. de Pecrêuois d(;1 Nevei, BODe. Uia do 8..11, Arroió Fundo, Silo Se-

\
-

,

\
.

�Dia 15 de junho du 10 à. 17
.horas, Da localidade de MARCI.
LIO DIAS devendo OI moradoree
da. localidade, de Campo de Trigo,
Ta'uoay, Boa Vi.ta, Matão e Para
do, eompereeerem Da escele local
de Marcíiio Dia.; ,

.

\,

AI fotografias serílo pagas pela
Prefeitura Municipal de Canoinha8.

Canoinba8, 11 de junho de 1974.
,

Dr. JOSÉ GERALDO BATISTA
Juiz Eleitoral

Leia! Assine! Divulgue! Correio do Norte

Merhy, Seleme &' (ia. Ltda.
,;

Rua Palila Perei:ra, 735 , Tele!one: 365 e 366 - Caixa Postal, 220 Canoinhas

Sindicato dos Trabalhadores Rurais' de Canolnhas

Edital de Convoca�ão
, - -\. - ,

Pelo presente Edital, faço, �8ber que no �iri '24�e
'

iu bo de 1974 lerá reallsada a eleição para a composiçã
da iretorie; Cousethc Filcjil e -Delegados Hepresenten 'e�
ao nselho da Federação' �o. Trabalhadl;)re; I}órai.
de S8 ta Catarina, bem como a de lime reepectivos luplente.,
ficando berto o prazo de \5 (qI;Jinze) dia. para oa,/tegiBtrol
da. cha ai Da Secretaria, que correrá a pBr�rr da data
delta pub [cação, tudo de acordo com õ artigl.y'64 da Por-

\ ta ria MiDl�e!ial n." 010., de �l de Ja'nei,�o de 1965. AI
chapai dev8.{�.o ler reglltradal .em lepa,rado,. lendo uma

para OI canl\!datol à Diretoria e Couselho Fiecel, com

o. leUI relPeõtivol euplentes e ontr� para o� Delegados
Hepresententee �ra o Conselho da. Federaçao e leu I

suptentee,
_
facultalta a de.jg�8ção de filcai, 0811 re.pectiv�.

chapai (§ 5:° do "{t. 11 da Portaria p
° �O). O.' requeri

mentol pata OI r��i�o. de
J..chepaa de�erãó 'ier, aP!Jlle�te.

dOI na Secretaria" � trel Via., ai' IDadOI por tedos OI

cendidatoe, pe,,08Imeô�e, D�O lendo permitida para ,tial
- registro a outorga de 'pr3çursção, devendo l_er aprelBntedol
todo. OI requlsitos cODt�O' no parágrafo 1.° do 8rt. II
da citada 'Portaria. O requarimento, scompeuhedc de todoa

o�, dedos e d.o'cumeDtol/�xi��o., para o regiltro. ler� diri·
gldo 8� Prelldente. dó SlDdlC�Ó, po�eodo eue requerimento
ler aum.ado por qmdquer dOI 'l.cand'�d8tO. compoDeotel da
chapa. A Secretaria da Entid,de; no expediente Dormal,
fornecerá maiore. d!'talbel aOI \ioterelladol, achando'le
finio na lede do ,Silldicato, a re}\ç�o do que é 'obrigat6.
rio p8ra o citado regi.tro. Caio nli,\,lda' obtido O quorum
em p�imeira. :lllrá 'COOvtlC8da ' cova !��ição no prazo de 15
(quinzõ:» di8l, com;a pra.ença mínim�, de 50% (cinqüeota
por ceuto) do" anociadol in.erito•. �\Dão conaeguindo o

coeficieot,é. uerá feita 8 terceira convocaça dentro da-prazo
_de 10 (dez) dia. com 8 preÍlença mÍoima e ,40% (quarenta
por cento) dOll! ollticiadom inSCrito •. ParB nto, ficom cpn-

" vocapol degde já todoll Oi' auociarlol da E_o idade. A. elei-.
çõei' ler.ão realizadu d�1 8 (oitú� à. 18 (dez 'ito) horal de
�8 dia.

. /' .
.

! '. - �.
'

VG/Caooinhsl (sq, 24 de abril de 1974.

1 EDMAR G .. PADILHA - relideote
'\ ./.

PreJeif,ura \Municipal de Canoinhas

Aviso import�nte
. "A Prefeitura'Municipal de CanoÍQhs8, Es-
tado- dé. Santa Catarina, avisa a todo!!' os int@�
ressados em apiculturaLcrieçãe de a belhas, que
8 Coordenadoria do Fi:lmento 8 Produção. Orgão
vinculado à Secrétaria d, t\gricultura, que
cuida do rlimo, fará reaTizar' um Curso de
Especializãção sobre o às ..unto, de 15 de outu':
bro a 11 de novembro próximos, em. FloriaDópolis.

Assim, 08 intere&sados em 'melhorar !!eUS

C.oohécime_ptos no ramo, devem procurar ",sta

4'fl.:uoicipàlid6de, no período da tarde, efim de
receberem./mE'lhores informações a respeito.

I •

Canoinha!!l, maio de 1974. '1

_.�.....

fm�o !v.�.�.1!'�10�'�O�.!�I;o I
florestal e faunistico. Se cODsiderareÓl necessário des- 1matar para execução de projeto ,agrícola ou pecu'rio.
procure orientação técnica, conforme, estabelece o

Código Florestal Bra!!i1eiro.
"O dell�atameoto sem orientação técnica pode pre.
judicar gravemeote a fauoa \ siBvestre. 08 mananciais
,e a própria agricultur..

'

IBDF-SC
\
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Equipe do MOBRAL em alta, rotação
A equipe local responsável do Movimento Brasi

leiro de Alfabetizllçâo, MOBRAL lançou uma patrióti
ca campanha em prol da írradícação do analfabetismo
no corrente ano. Os trabalhos estão sendo coordena
dos pela mencionada equipe que tem a frente a Srta.
Cacilda Rísk e ,Sra. Ione Antoníazze dI!- Silva, Coorde
nadora. Ampla divulgação está sendo feita, em todo o

interior do município, esclarecendo os menos avisados
dos reais benefícios que receberão, especialmente os
anelíabetos.de idade avançada que são mais relutantes;
A meta é: Lutar para «erradicar o analfabetismo, em

1974,» conveniar 1.663 alunos, dos, quais já conveniou
,

244. restando ainda '1.419. Aqueles que não «aprender
.

a ler e escrever» não poderão futuramente receber va
lores, passar escrituras, passar procurações, isto como
fazem atualmente com a «Impressão dígítal», que deve
rá ser extinta futuramente como meio de identificação.

, , .

Prefeito Partala não será candidato
Este colunista entrevistou o sr. Aloisio Parta la,

DD. Prefeito Municipal sobre ia propalada notícia de sua
candidatura' a Deputado Estadual para as eleições de
novembro do corrente ano. -PERGU�TA: Sr. Prefeito
Aloisio Partala, qual o motivo que V. Sa. teve para não
concorrer ao pleito de 15 -de novembro próximo? .RES
POSTA: As razões que tive para-não concorrer está
fixada no projeto de lei que altera o artigo 1°. do Ato
Oomplementar n", 5, o qual estabelece novos prazos pa
ra a desencompatibllização, e no artigo 76 da Lei n",
1.084 (Lei Orgânica dos Municípios ..1 PERGUNTA: V.Sa.
tínha o firme propósito de COncorrer ao próximo pleito?
RESPOSTA: Realmente tinha e só não o fiz por motivo
da alteração do artigo' _lo. do Ato Complementar n", i.
PERGUNTA: V.Sa. pretende disputar as futuras eleições
para Deputado Estadual já que, contrariándo seu dese
jo não hOUVe tempo hábil para li 'sua desencompatíbí
lízação? RESPOSTA: Continuarei com o firme propô-

_,. sito de candidatar-me no futuro pleito. PERGUN'l'A: Na
sua opinião qual 'seria -o candidato a Deputado Esta
Qual que deveria representar nossa região? RESPOS
TA: O candidato que deveria representar a Assembléia
Legislativa do nosso Estado seria o sr. Teóphilo Tava
res, ex-Prefeito de Itaiópolís, pois que. na minha mo
desta opinião a nossa Comarca já está em tempo de
fazer-se representar.

Atenção com ascédulasem recolhimento
Para melhor esclarecimento' 'sobre o assunto do

. recolhimento de cédulas antigas de-õ.OOO e 10.000 cru

zeiros, damos a seguir o Comunícado dó Banco Central
do Brasil: Banco Central do Brasil. COMUNICADO. O
Banco Central do Brasil torna público que as cédulas
antigas de '5.000 cruzeiros - carimbadas ou não - per- ,

derão seu poder liberatório a partir de 0!.07.74, incluo,
síve, devendo ser trocadas, portanto, .até 30 de junho
próximo. em qualquer estabelecímento da rede bancá
ria. Quanto as cédulasantígas de 10.000 cruzeíros.itam
bém carimbadas ou não pelo Banco Central, continua
rão em círculação até 3U.06.75, perdendo seu' poder libe
ratório, em consequência a partir d@ lo. de junho do
próxímo ano, Brasílla, (DF) 27 de maio de 1974 - BAN
CO CENTRAL DO BRASIL. Gerência domeio oírculaníe.

.

(Gazeta do Povo)
Konder Reis ,será o novo Gover��d�l"

Dep'oisrde úm compasf'1o de espera por mais de
trinta dias, aguardandó a divulgação do nome do suces
sor do Governador CQlombo M:Salles, o Presidente Na- �

cional da Arena; Petronio Portela anunciou' dia 14 do
corrente qu� foi escolhido o senador AntQnio Carlos
Konder Re�.í' para Governador de Santa'Catarlna. �al
mente a escolha reca�u num filho de Santa 'Gatarina

cumprímentçs.
x x x

Encontra-se hospüaltzado em

Curitiba, desdê domingo, em

,M
.:

' '. '. /,.
C1Jne V er a Cruz (O'�inema do Po�Ó) I.

\ APRESENTA
HOJE, u o hora. : cenlura livre - programa duplo
1.0 filme: V�vendo Livremente

Ull\ filme, que conquistou o mundo ',n
-2.0 filme: A �orte tem quatro patas

TeIiI\aquele pIá gostoso dos film�s de Walt Disney.

AMANHÃ, à••,3,30 ho�al - eensure livre ..;_ em matinê
, ,

VI�endo Livr�men1e
em duu' �e.�õe.:\ a. 19 e 21 hor�. - cen.ura ,14\ anO.
Á Patrulha d�',Esperançae/AnthonyQuinn,Alain
Delon e Claudia CardiD{lle. Um filme de sUll'pense do começo ao fim.

Este filme 1;,eprlsa segunda.:,e terça-feira às 20 hor,as.
I ','

. DIA 26, 48. feira • ar 20 hora. '- cen.ura 14 anO.

"Sel��o da.",Moçaa"
Ilronso_.� A,yentureiro

" ( \ tí

DIA, 27, 58. feira. a. 20\hora. cenaura 14 annl

O Mundo Treme 'lEste !ilme reprisa sexta-feira'às 20 h

I' Cine ,Jubil�h �'\8�çadOr de su�essos
A P' R E S E., N TA·
�'

\

HOJE, aa 20 hora., - cenaurà. 14 8no.

Como Agan�ar um 'EsP.6oj cl Kirk Douglas. O
filme de espiollage,m que prenderá sua\atenção do começo ao fim.

�y'
, "

•

'

,

AMANHÃ, emlvelperal - a. 15;30 "{Iara.�"- \ "

A �orte tem quatr,\_patasem�dua. lIe,�õe.: a. 19 ,e 21 hora. /" cenaura liv�e
Aladi.n e a Lâmpada M.ravllhosa

el Renato .Aragão, Dedé Santana e ,Adalberto '$ilva como o gênio
...
da Lâmpadii. - Este �ilme repr�sa segunda e terça-feira às 20 h.

Dia i6,4a. feira. a. 20 hora. '_ cen�u� 14 anO. -.
Como Agarrar um ES';�'o,

\
Dia'" , 5a. feira • �. 20 horaa _ cenaura I\vre '

Roberto Carlos e (:) Diamante Cor rle Rosa
c/Roberto-Carlos, Erasmo ,Carlos�e Wanderléa. O) rei d� juventude
num filme. de 'muito ,sucesso. - Este filme reprisa 6a. feira às 20 h.

/.

Escreveu: '

Esmeraldino M. Alm�ida

que há muitos anos vem militando nas lides políticas,
tendo sempre se destacado eemo um grande estadista
de alto gabarito e amadurecidos eonheeímentos da vi-

'

da brasileira. Portanto estamos de parabéns peJa Indí
cação feita pelo Exmo: Sr. Ernesto Geisel, Presidente
da República Federativa do Brasil e o Estado Barríga
Verde receberá de braços abertos seu ilustre Iílho que
virá trabalhar pelo engrandecimento ainda maior de
Santa Oatarina.

.

� v

Objetivo� do Ano Santo,
Paulo VI. numa expressão eficaz e adequsde

,

às necesaidades de 00860 tempo, siutetjzcu 08 obje
fivos do Aoo Santo nestas

"

atitude« de vida: Re
o'oVIlCã(t, Reconciliacão. Penitência. O Santo Padre
quiz que, as celebrações do Aoo Saoto se iuiciessem'
oa} Igrejas locais com o intuito de desp-rtae o

senso eclesial :E'; de e&p�rar que e� 1975, 'quando
a celebração culminar em- Roma, sejà ela o fluto
maduro de esmerada preparação e insistentes es

forços para rencvsr-ae e converter- se. (Meosagem)
Passarela da Sociedade

Dia 26 do corrente muita álegrla no lar do dis
tinto casal, Dr/Rubens (Nívía) Alberto Jazar, teste-
,jandó Idade.. nova o Inteligente garoto. Emerson, filho
do casal. rsm sua aprazível residência receberá os

amiguinhos onde serão recepcionados.
* Também na mesma data eompletande mais um ano
de vida a linda garotinha, JAQUELINE, filha do casal

i Hamilton (Jaci] Almeida, ele alto funcionário munici
pal. A aniversariante -receterá a visita de suas. inú
meras coleguinhas por ocasião do seu, natalício.
* Dia 27 do-fluente estará festejando idade nova o

_

sr. Décio Bronze de Almeida, filho deste colunísta e c

, Gerente Regional da Cia. SouzaCruzjDepto. Marketing).
Os cumprimentos estarão pontificando em alto estilo
para a cidade de Londrina,onde reside o aniversariante.
* Dia 29 do corrente, dia consagrado a 'São _Pedro,
estará também o sr. Pedro Gíaeomo de Luca le-ste
[ando niver, Vice-Prefeito e grande industrial, pessoa '�

, muito estimada, cidadão de raras virtudes, na sua

data natalícia receberá, os, mais justos e merecidos
_ cumprimentos.

* Dia 30 do corrente registramos a passagem de mais
um' aniversário da exma, sra. Lúcia Schadeck, virtuosa
esposa do sr. Luiz Schadeck, gerente dos Moinhos da
firma que' lhe empresta o nome. A distinta senhora,
por seus dotes de humildade e bondade, multo cum

primenta(Ía será na alegre data de seu' aniversário.
A cQluna felicita os aniversariantes almejando

a todos perenes e duradouras felicidades.
�

.,

UM POR SEM4lIfA - PECADO: O menor námero
possí:vel de pecados é a lei do homem. Não ,pecar
absolutamente é o sonho, do anjo: tudo quanto é terres
tre está sujeito a pecar. O pecado é uma gravifhção. '

I (VITOR HUGO) .

ANI V ERSA H IANTE,S DA SEMANA
ANIVERSARIAM-SE esposa do sr, Orlan,do Gatz; a

.

Hoje: o sr. Benedito Therézio
. srta. Maria da� ,Graças ."itlveua

'de Carvalho Netio; o jove'm '" Dia 25;', as 'srtas.: Nilma
Arnaldo Mews. Terezinha dos Santos Veiga
Amanhã: os srs.: OUmar ,e Edeltraudt Knopp,

Riedê' e Henrique Artner; a Dia 26: o sr. Altavir Za
srta. .Ana Silvia.; M(lyer; o niólo, residente em Curitiba;
jovem Gastão Rudolf. a srta. Enedir' de Melo, resi-
Dia 24: a' Sra. dona Elba dente em Paula Pereira.

, ,

Dia 27: a sra. da. Ludooina
esposa do sr. FaustinoGale$ki;
o jovem Luiz Eraldo Tomczy�.
Dia 28: a Sra. da PaNlica

esposa\ do sr. José GreUin; .0

sr Alceu Mülbau'er; a srta.(
Yolanda Trevisani.'

. Aos aniver sariantes nossosi
votos de� muitas felicidades.

NOTAS ESPARSAS --

O, industrial sr, Miguel Fontes
Procopíak, Mikey, se 'incorpo
rando hoje SlD -Curitiba em ca

ravana que vai ao .norte, Ama

zônia, naOpersção o Sul vai ao

Norte, promoção do Banco da

Amazônia, com a colaboração do
Banco Regíonal de Desenvolvi
mento. Mais dois industriais
catarinenses se Incorporaram à
caravana.

x -x x

O grupo Trevisani,"sr. Vergilid
e seus filhos Sérgio e Argos em

aprofundados estudos para a

instalação em. nossa cidade de
uma grande fábrica de malhas.

x x x

Fischer e seus companheiros
em aprontos para mais uma ca

çada no Estado do Mato Grosso,
com partida prevista DO dia 10

\ ) - (

de JUlho próximo.
x x X

Caeteno, o' bom, portuga, ani
versaríou-se domingo -e reuniu
familiares e amigos para um
gostoso churrasco em seu sitio
em Barreiros.

�

x x x

Entre a alegria de .seus fami
liares comemorou Bodas de Ouro
de f"liz cori-ô-cto, segundB-f!"ira
última,\, dia 17, o Sr. Antonio
TremI e' exma. esposa: sra. Elly.
Um grande j3ntar DO Restaurante

Pinguín marcou o grande acon

tecimeuto., Nossos melhores

estado (que não é nade bom e

recomenda cuidados, o sr. Wie
_ gando Wie,se, pessoa altamente
relacionada em nossa' .cidade
em todas 8S camadas. Votos d-�

_ pleno ,re�tabelecimento.'
./

X X X

Encontra-se em Flortanópolts.tre
tsndo de vários Je importantes
assuntos administrativos, o Pre
feito sr, Alfr,tio de Olivei�a
Garcindo.

x x JF
Residindo em nossa cidade e

prestando serviços na. Rígesa, o
Dr. Hidalton Rolin, que provém
de Campinas, São Paulo.

x x x
J

Hoje. � noíte no alto da �Colina
Histórica, outra grande festa

junina, mais uma promoção do

Colégio Santa Cruz.
·X x 1

E pelo. Torneio Governador
Colombo Machado Salles, o S8ínta
Cruz, em seus própr íos domínios,
não fol além d� um empate de
2 a 2. com o Pery. Em Mafra;
o São Bernardo também empatou
com o Operártn

/

pe lo marcador
de 1 a 1. E amanhã.. em pros
seguimento, -o ,São Bernardo

hospedará o Continental de Rio
Negrinho, no Wipgendo Olsen,
enquanto que o Botafogo, em

partida difícil" vai enfrentar, 0_

Pery, em Mafra. O Santa Cruz
descansará neste rodada. s:

Vernoa todos prestiar o soar

gutmeuto do nosso esporte, com
parecendo 808 estádios.

\

!:.���.��,�.?;":..�o!.�..�. !"I:i!A� D I TA L
meotada do 5,° Distrito de Pioheiros

'

o

IOde agoet,P,-dé1'942; do lar, liQI.
--

I.
Faz saber que pretendem caseI-se: teir�6iDfciliada em Serra dos EX"',H .VI ADO

'

,JOSÉ LITZ e ENEDINA ALVEs...-- -B'Ôrges, deste Distrito; filha de .I li II
MARTINS. Ele, oatural· de�a Gregório Alves Martios e Deo- Foi extraviado o Certificado
dos Borges, deste Diswit'i('nascidc lioda Lou,renço.. . n.o 491676, do veiéulo placa
em 2 de setemh.ro'êfe 1950; agri. Se a.lguem souber de algum Impe· .

cultor _ solteiro; .domiciliado em dimebto, oponha-o na forma da lei; CA-1599 e de propriedade do

Serra'do orges, de�te Distrito; Pioh�iros, 1-4 de junho, de 1974. - 81'. ·José Dresseno; ficando o

filhõ Carlol Litz li! Maria Ve. ,SILVETE DARCI PAUL mesmq sem efeito por ter sido

n� 10. Ela, natural de Serra das Escrevente_ JUl!'amentada \ -requerido a 2.a via,. 2 \a _
w'

•

" \ .J}. "

•
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"� 'Este ano é você 'quem va.i levantar o .Caneco da Copa �
� Na I�oja MEElHY SELEME- &' CIA.' LTDA. ,você compra um, fogão, �-
.1 a gás "Gerar' e leva de graça como bripde, 4 helíssimo� Canecos de Chopp. !:
�: Om presente de MERHY SELEME &- C'IA. LTOA. 3 seus clientes. �
� ,

"RU� Paula per.ir�, 735 • Tel. 365 e 3ee - ç A � O I N H A ,5 _ Santa Catarina" �
�r.ilj�a���Ej�fjEj�i;jt;jt;ji;iEj;rJi!ji!U�BBa���J!j�fji:iEi'fji:ja�"ai!jt;ji!i,i5�EiaBEiEi'f!iBEji;jB�iSrai9�EjEifji,;ii!j
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