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M8nn�,bach
I ENÉAS IT�AlÁZIO I

Com esse título o Senhor JOSÉ ,CORDEIRO, membro
.da Academia Catarínense de Letras, publícou no. ano. de
1970, pela «Edítoríal Uruguai», de Floríanópolís, um
interessante ensaio. biográfico. do. poeta catarínense. .

Ogê

Ogê Mannebach, ou o. «Man:. como assinava suas

poesias, é um poeta conterrâneo muito. pouco divulgado.
e cuja produção, em sua maíoría, 'se perdeu irremedia
velmente nos manuscritos ou nos pequeninos [ornaís
ínteríoranos sem nunca encontrar a aternízação do. livro,

\

O ensaio, que procura reviver o. poeta, mostrando
lhe 0.& gestos, a maneira de ser e a, notável figura hu
mana que ele Ioí, foge às normas comuns às bíograíías.
Relata de modo delícíoso o. primeiro. encentro. do. autor
com Mannebach, uma viagem de trem que ambos fizeram
[untos e o. pantagruélíco almoço que se seguiu, deixando.
entrever facetas das vidas de ambos. Fica o. Ieítor em
dúvida: não. sabe o. que mais admirar, se o. talento. de
biógrafo. ou a sátira do. btograíado. Hoje, entretanto.: fa
lemos deste; do. outro noe ocuparemos em ocasíão futura.

I

Ogê, que faleceu em 1942, era Guarda-Mor do. PDrtD
de São. Francisco. do. Sul. Tinha, pois, vida sedentária
e publicava versos num jórnal local e em «O Estado,»

_
da nossa Capital. Uma tentativa de publicar, através de
parentes que moravam no. Rio. de Janeíro, seu livro.' de
versos, levou à perda dos oríglnats de cerca de duzentos
sonetos de sua autoria. O livro. jamais fDi publicado. A
ausência de uma editora em nosso. Estado. fez mais uma
vitima.

Era um poeta satíríco, à maneira de Bmílío de Mene
ses, partindo. sempre de um fato. concreto que submetia
à sua troça, embora - CDmD observa Cordeiro. - sem ferir,
sem ofender. Ortão de pai aDS quatro. anos e de mãe
aDS quatorze, toí criado. por parentes, começando muito.
cedo. a luta pela vida, trabalhando como caixeiro. e mais
tarde prestando. concurso para Oficial Aduaneiro, em
que obteve o. primeiro. lugar, depoís promovido a Guarda
Mo.r. Isso, entretanto, jamais abalou o. seu otímísmo DU
o. deixou amargurado. Foi sempre um boêmio cheío de
verve e seu modo róseo. de encarar a, existência fez
com que desgastasse precocemente a saúde. sem atender
,8DS conselhos dos amígos,

Seus sonetos, assevera José Cordeiro, eram escrítos num
repente, sempre que alguma coísa tocava sua Imagínação.
E, tal como eram redígtdos, eram publicados, sem reto
ques ou correções posteriores, circunstância reveladora
de seu grande talento, eis que raros vates de nomeada
disso. são capazes. Abordava tudo. com Ironia, glosando
aspectos ridículos injustos ou ilógicos da época. Nos
dezoito. sonetos publicados e reunidos pelo. autor ao afinal
do livro se reflete o espírito do poeta. Ali elel ironiza as
ordens policiais que proibiam reuniões (com várias exce
ções) durante a gripe «Espanhola»; as providências nas
calemídades públicas, que acabam «ficando. no 'tínteíro»:
a eterna «crise» do leite e até as no.SS8S ruas que «já
nascem tortas e quebradas» ...A um jornalista que se mete
no problema do. pão. não. exita em dar-lhe este conselho:

«Anda cá para' a minha padaria,
Trabalhar na, masseira noite e dia...
(Mas venha disfarçado. em operário.)
Quando aprender a misturar farinha,
E souber dirigir a carro.cinha,
Há de ver o. quanto. custa o. pão. diário.!»

O livro., além de transmitir nítida imagem do. gran. de po.eta, co.nserva o. que se co.nseguiu salvar de sua

� ��E Trabalho. que merece divulgação. pDr to.dDS que

em
a terra e a gente catarinen�es.

Isencão de Impostos�
I

o Prefeito sr. Alfredo. de Oliveira Garcindo., sem-

pre sensível ao.s naturais problemas do.s cDntribuintes; estuda,,

co.m to.do. o. cuidado., pro.jeto de lei que o.bjetiva isentar uma
faixa de co.ntribuintes' do.,s impostos predial e territorial,
levando em conta o. seu rendimentQ na base do. salário
mínimo da região. e o. baixo poder aquisitivo..

.

Igualmente, com o. mesmo. objetivo. e o.bedecendo.' o
mesmo critério., estuda ,isenção. às viúvas pro.prietárias, com

isenção prevista Somente nô imóvel o.nde resida.
-

Sem dúvida, de alto alcance. o. aludido. projeto.� ''Visan
do solucio.nar algumas disto.rções o.co.rridas no. último. lan
çamento., o que é naturál e humano..

Devemo.s info.rmar, também, do.s engano.s havido.s no
último lançamento, feito.s po.r ffrma especializada, e que
estão. sendo. corrigido.s, quando. apresentados pelo.s co.ntri-
buintes prejudicados. I

Em estudo.s também redução. às firmas proprietárias
de vilas -operárias. Tão logo o. iludido. projeto seja c�ncluido., será levado à apreciação' de nossa Co.lenda Câmara
de Vereado.res, para estudo.s e devida aprovação.

Prefeito envia

denominação
Projeto à Câmara Municipal propondo
ao Centro de Treinamento. de Batata

Ano XXVIII Número 1278Canoinhas - Santa Catarina, 29 de junho de 1974

CAIXA POSTAL, 2
Diretor:
FONE. 128

Rubens Ribeiro da Silva
CIRCULA AOS SABADOS '"- Número avulso: Cr$ 1,00

mentes, Ministério da Agricultura (1966/1967).
14. Executor do Projeto CONTAP 1V.3 -

PoÚti�a Nacional de Sementes,Ministério da Agri
cultura, de julho de 1966 a 23 de abril de 1971.

15, Professor de diversos cursos rápidos
sobre Tecnologia de Sementes.

16. Coordenador Central do AGIPLAN
(Apoio Gevernamentel à Implsnteção do Plano
Nacional de Sementes), de 1972 à data de sua

morte, em 19 de outubro �e 1973. \

Viagens ao exterior:
1. Viagem aos Estado's Unidos da América,

petroctnsda pela USAID - Grupo de Estudo8 do
Programa Norte-americano de Sementes, com
ênf..,se especíal da Lei de Sementes; Seia se

maDas (1968).
2. Chefe da Delegação Brasileira aQ V

Seminário PaDS:DHicaDO de S"mentes, realizado,
em Assunção, Paraguai, em 1969.

3. Memhro da Delegação Brasileira à reu
nião promovida pela I1CA e FAO, em Monte
vícéo, Uruguai, sobre projetos de sementes para
a Zona Sul da - América Latina (Argentina,
Brasil. Chile, Paraguai e Uruguai).

4. Viagem à Alemanha Ocidental, para,
como representante do Ministério da Agricul
tura, discutir com @lipe[talistas alemães, as bases
do Convênio Brasil-Alemanha, sobre produção
de batata-semente, em maio de 1972.

.

Vê-se, assim, que nessa sucessão de cargos
e encargos sempre mais complexos, explicando
sua iavestrdure e desempenho, havia uma cons

tante, que era sua intima insatisfação intelectual
e sua comprovada capacidade 'de trabalho. Dai
ter sido acentadamente nomeado primeiro Co
ordenador Central do AGIPLAN (Apoio Gover
namental à Implantação do Plano Nacional de
Sementes) e seu estrutürador e implantador. Um
de

.
�eus prímetros atos 'nessas' noves funções:

sendo de ínte resse do Brasil a continuação do

�Projeto Batata-semente, em acordo com o Go
verno Alemão, vai àquele pais, em maio de
1972, preparar o Acordo Aditivo e a execução
técnica do novo programa, que fica vinculado
ao Agrplsu:

Da grande capacidade de visuealizar o fu
turo em bases sólida!!, que era a C8r8cterilltica
marcante de Celso Freitas de Souza, nas

cer'á o Centro de Treinamento para Formação
de Técnicos em Batata-semente, em CaDoinhas,
Santa Catarina, em vários niveis de capacitação,
já todo planejado e em inicio de execução.

Nada mais justo, pois; como pretende O
Ministério da Agricultura, por _ intermédio do
Agíplan, dar a esse Centro pioneiro do Brasil,
dI" aprimoramento dE' pessoal para uma de suas.

principais culturas, o nome de Celso Freitas
d_e Souza.

Brasilie, DF, 31 de maio de 1974.

Aviso oficial do
Centro de Saúde
o ,Centro. de Saúde de Cano.inhas infDrma .

que não. há surto. epidêmico. de minigite no.

Mllnicipio.. Fo.ram co.nstatadDs caso.s iSDlado.s
(3 caso.s). Aco.nselhamos calma e que não.
se mediquem, afiDi de que, na eventualidade,
facilite o.S diagnósticDS clinico e laboratDrial,
se assim se fizer nécessário.. O uso. de an
tibiótico.s, sem diagnóstico.s, é prejudicial e
dificultar� a identificação. da mDléstia. O
Centro. de Saúde não. po.ssue vacinas co.ntra
a moléstia e a Saúde Pública aco.mpanha o.

problema com a· máxima atenção..
CanDinhas, 27 de junho. de 1974.

•

o Prefeito Municipal, sr. ALFREDO DE
OLIVEIRA GARCINDO, vem de enviar ao nos-
80 Legislativo, propondo o nome de cCentro ,de
Treinamento Celso Freitas de Souza", ao Lebo- .

ratóriu de Batatas Sementes, em construção no
bairro do Campo da Agua Verde, pelo Ministé
rio da Agricultura, em convênio, Brasil-Ale
manha, em imóvel doado pela nossa Municipa
lidade. Eis abaixo o curriculum vitae <10 home
nsgesdc, enviado pelo Coordenador Central do
AGIPLAN:

'

Era naturalmente afável, sem' permitir [a
mail! intimidades demasiadas, por pudor e res

peito à natureza humana. Inteligência aberta!a
toda. 8111 possibilidades futurai, convicto de que
a vida é uma constante véspera, ante-manhã
de um grande dia que nem sempre alcançamos,
como oa realídade lhe aconteceu, justamente
qu ..noo t'lperava readquirir as condíçcea fbicas
perfeItas pua Executar o trabalho 9ue a Si mes- '

mo eXIgia.
Fcrmou-se em Agronomia pela Escola Su

perior de Agronomia e Veterinária de Viçosa,
em 1936, especialista Em seríctculture. Mas, ao

moço de 21 anos, 'Dão bastava o que aprende-.

ra em sua grande escola-meter, - procurava
AProfundar-se, em bases intelectuais mais amplas,
psre. melhor aparelhado, enfrentar os problemas
da agricultura nacional, com as quais iria se de
frontar e a08 quais dedicou toda If Ixistência.
Tudo confirmado pelosau currículo, que. seguir
transcre vemos:

Cursos realizados:
1. TécDICO de Sericicultura, 1936,. Certificado de
ccnelusão pela Escola Superior de Agricultura
e Veterinária 'de Viçosa, Minas Gerais.

2. Agrônomo Regional, 1937. Certiftcado
de conclusão pelo Mini6tério da Agricultura,
Rio de Janeiro, Guanabara.

3. Ecologista, 1937. Certificado de conclu
são pela Escola Nacional de Agronomia, Rio
de Jan .. iro, Guanabara. �

4, Curso Rápido de Tecnologia de Sl'men
tes, 1968: Certificado de conclusão pela Missis
sípí State Uníveraíty, Stankville, Mss, U.S.A:

Vida funcional:
1. AgJônomo R�gional. Secretaria de Agri

cuhura do Estádo d@ Espirito Santo (1937/1938).
2. Chf!fe do Serviço de Sericicultura da

S�cretaria de Agricultura do Estado de Espirito
Saoto, fOm Vargam Alta (1938/1946).

3. Técnico de Sericicultura, padrão L, do
Ministério da Agricultura - Instituto dp Zo
otecnia. Km -47 da a.atiga Rodovia Rio-São
Paulo (1946).

4. Chefe da Seção j!:xperimental de Se
rickuIt1:lra e Apicultura, do Instituto de Zootecnia,
do Ministério da Agricultura. Km 47 da antiga'
,R�dovia Rio�São Paulo (1946/1964�. '

5 Habilitado, em concurso, para a dasse
de A.grônomo, da carnira de. Agrô,nomo do
Ministério da Agricultura, pelo DASP (1952).

I 6. Substituto do Diretor do Instituto de

I
Zootecnia do Ministério da Agricultura, Km 47
08 antiga Rodovia Rio- São Paulo (1947/1964).

7, Professor dos Cursos de Ap�rfeiçoamen
to, Especialização e Exteosão do Ministério da
Agricultura, no curso de Zootecnia, disciplina:
Sericicultura (1948/1960).

.

'

8. Diretor do Serviço;#e Revenda de Ma
terial Agropecuàrio, do Ministério da Agricul
tura, RIO de Janeiro, Guaoabara (1964/1965).J '

9. Executor do Projeto Nacional DNPA,
dos, Convênios MinistÉ'rio da Agricultura-USAID
(1965/1966).

10. Assessor do Serviço de Produção de
Sementes e Mudas, QO Ministério da Agricul
tura' CI966/·l967).

11. Substituto do Diretor do -Serviço de
Produçiio de· Sem,entes e Mudas (1966/1967).

12. Diretor Agregado 4-C do Ministério
da Agricultura, a partir de ) 965.

13. Assessor e -Substituto do Executor do
Projeto CÓNTAP V1.3 Política Nacionál de Se-
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H No Departamento de" Veículos' Usados de ii
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II Me.rhy Seleme & Cia., Ltda., você encontrará iI
- =

ii revisados para prónta entrega:' '55
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5: (Marca Ano 51
g Dodge Gran Coupê 1973 ii
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I

ii Dodge 1890 Gran Luxo 1973' H
_ o

ii Chevrolet Veraneio - 1969 ai
- "
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U Chevrolet Camioneta 1971 i�'
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�! MERHY SELEME & elA. 'LTDA.,U
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-
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F. �evendedor Autorizado Chrysler do Brasil SE
fi Rua Paula Pereira, 735 • Telefones: 365 '8366 ii'
55 C A N O I N H A S - Santa Catarina ii
:: .

'
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·Fotocópi.a·s't
Em apenas 10"segun�,O,sr você tira FOTOCÓ·
PIAS, de qu�J,q'l:Jér/'" documento, jornais ou

,,,,,'
�

.

.

livros�, n�S"ARTO,RIO O O REGISTRO,
C I V��de NER'FI,DA c, CORTE, no edifício

\ -�' do FORUM .desta 'Cidade.'
'f

\

J
\

\ ,

Traga seu Volkswagen
à nossa oficina, onde seus

direitos, seu dinheiro e sua

paciência são preservados.
Somos Revendedor. ,

AutorizadoVolkswagen '.

e lhe asseguramos o direito ;

de ter orçamentos prévios
e prazos determinados
para entrega do veículo.
Utilizamos ferramentas

,e equipamentos especiais,
e mantemos mecânicos
atualizados pela Fábrica.
" .Ó»

\.....om isso, poupamos
seu dinheiro.
E damosgarantia de

6 mesesou 10.000
quilômetros sobre serviços
e peças. O que nós
fazemos, nada mais é do
que re-speitar seus direitos.
Não os perca em um

lugar qualquer.
.

Revendedor Autorizado
Volkswagen é $egurança;

I
I

I'

/'

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - Deleg;u:ia Estadual do Paraná
Edital N_! 3/74

Pelo presente Edital ficam con- Sede da Delegacia Estádual do
vidadas as firmas interessadas a Instituto Brasileiro de Desenvol .. ,

apresentarem proposta para rea- vímeuto Florestal, sito na rua

lízsção de desbaste de Araucária Brigadeiro Franco, 1733, nesta

Angulitifolia e Pinus Elliottii, Das cidade de Curitiba.'
Florestas Nacionais de Açunguí '.

.

- ,',', -.

-"'Co.,.
-��_

e Iratí, do IBDFj situadas no" "2.0- - .As ,propostas deverão ser

município de Campo Largo Km enviadas em envelope lacra-
64 da Estrada do berne e'Mu- I do, e endereçadas à Comissão de

nícípío de,l't'ixeira Soares, divisa Licitação, para esse fim Eie'sigoada.
do M9r:fit'Ípio de Iratí, respecti- 3.0 - As propostas serã� julgadas

, vllm�Dte, mediante as s-guíntes com base no melhor pneço
condições; por metro estéreo, menor prazo

para a realizaçâo e transporte

I
do desbaste efetuado.

'.
L,"

' .

4.° - O desbaste a ser efetuado

1.0 - As propostas deverão SH

recebíoas até o dia 02 de

julho de 1974, às 17 horas -Da

. \ C': nvite
o Grupo d� Trabalho do GREMIO XV
DE JULHO; vem por intermédio deste, con

vidar V. Sa. e Exma. Família para participa
rem do Baile de seu 13.0 aniversário a_ realí-
zar-se no

DIA
\

13 dé julho de 1974.
-

LOCAL: Clube Canoinhense.
"<,

TRAaE : Passeió.
MÚ�ICA: THE PLAYERS. ,3

,
..

!

R u, a <; V i d' a I

CA'NOINHAS
/

..

I •

R a mos"
SANTA

1195
CATARJNA

, Revendedor
Antõrízado

;
;

1".

\

na Floresta Nacional do
Açunguí. será de aproximada
mente 1.2.000 metros estéreos de
Araucária Angustifolta, os quais
serão efetuados nos talhões 10
e 11, conforme especificações que

e.�-o: fornecidas aos interessados.
'

, /5.° - desbaste 8/ ser efetuado
,

.

'na Flóresta Nacional de,
Irstí, será "4e aproximadamente
300 me

..
troe �),�reos de Araucária

Angusttsfolía .\ 17 350 metros'
estéreos de Pinu\ElliottiiJ- e serão
efetuados nos, se�uiotes' talhões:
n.? 30 o de Atau�ári8 Aogusti':
falis, _

e n.os 60 a 6Q, 70, 72, 73,
75; 79, 77 e 49 de .Pínus Elliottii.
/

.. .'

6.° - As propostas p,?derão ser

feitas distintamente para
os desbastes da Flona dê Açungui

'\ .

e Iratí, e com cotaçõea também
dist�nta� para com e sem casca,
7.° - As medições serão feitas

mensalmente e o� paga
mentos 15 dias após.
8.° - O desbaste deverá ser se

letivo e mecântcô de acordo
como programa pré-estebelecído,
9�0 - As propostas deverão ser

/ para ,89' árvores EM �É,
cabendo aos licitantes todas 8S

operações indisp�nsávei� 8 pre
paração do materfal: derrubade,
desdobramento em tore-tes, des

cescemeato, e
...mpilhaçãoJ etc.

, , I
I

HJ,o - Fica instituida � prestação
-, de; garantia por p!ar�e dos

Iícítantes, DO valor de Cr$ 3.000,00
(três mil cruzeiros), em dinheiro.

, "
,

11.° - O ,desbaste se rá] supervi-
/ sionadopela Admínístraçãe

das Florest-;'is Nacionais de Açun
gui e Iratí, respectivsjnente, e

.entre 8S divergência!' porventura
existentes entre o

o lícitaDte ven-.
. !

.
.'

"cedor, prevalecerão �quel'as.
,

.

r I'
I \�

12.° - O prazo ,mbim,o para
cumprimento -desta .líctta

/

ção será de ia' meses.
'<

13.° '"I As propostas somente .
en-

,

, trarão em julgamento se.
os interessados epresentsrem
previamente' 8 documentação
sbaixo, que servirá "pf;lra habili
tação e cadastramento, e para
os quais será f0rn�cido certifi
cado de registro:

8) - perscnalídade juddica
b) - capactdade técnica

'

c) - idoneidade financeira

14.° - Caberá 80 �BDF, o direito
.

. 'de anular 8,0 todo ou em

partê a licitação, caso assim,
I

julgar necessárío, /'
,

. I r

15.° - As inform�cões qu-e se'

.

fizerem n�cess�ri8s" serão
-

prestadas pela Comissão de Li
citação, Instalade 'tla Sede da

Delegacia Esta4ual .do IBDF"
Rua Brigadeiro franco 0.° 1.733.

I Curitiba, 03 de junho de'1974,
. , '

Romulo Mário Oródzki .

.

'Pr esidente ,

Sebastiao .4Ug�sto MaJ,ler Filho
Me�bro ,

I ' Floriano Francisco' dá Silva
,

Membro ln

EXTRAVIADO
.Ful extraviado o Certificado

f,D,o 491676, do v-Iculo placa
'

CAi !599 e) de proprtedade do

ar, Jusé, Dresseno; ficando o

mesmo sem deito por ter sido -

, '

requerido ã 2 a Vik 1

Leial �&sine! Div.plguel

Correio do Norte
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PRt,EF.EITUR A

�)ÂL DE CANOINHAS
�Obras concluídas:

!

Posto do IBDF (Convênio)
Inspetoria do Departamento de Caça e Pesca

Calçamento a paralelepípedo no Cemitério Municipal
Revestimento Serra 'do Lucindo

'

Revestimento na localídade'de Imbuia (B. V. do Toldo)
Ilumínação pública a mercúrio

� 'Iluminação a mercúrio nas Praças Lauro Müller
e Osvaldo de Oliveira
Arborização das ruas da cidade (1.0 ano)'

'

Exte�l!iãp dos cursos' do MOBRAL (Convênio)
Exten,ão dos serviços' da CAFASC (Cqnvênío)
Instalação da Gurda-Urbana Noturna (Convênto)
Calçamento a paralelepípedo do pátio da Prefeitura

� - Pavimentação asfáltica de sete quadras I

-, Revestimento estrada de Valinhos !

Instalação de britador em Valinhos (Díst. F. Schmidt)
Iluminação pública do Distrito de Paula Pereira

Iluminação pública do Dist. de Marcílio Dias (Conv.)
Destocam,ento agrícola de 286 alqueires ,

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

- Aquisição de 3 tratores de esteira
.

Aquisição de 2 motoniveladoras 'c'Hubér-Warco"
Aquisição Retro-Escavadeira "Poclain"

Recuperação de todas as máquinas rodoviárias
- Recuperação de camínhões-caçambas

Pavimentação asfáltica nas Praças Lauro Müller
e Osvaldo de Oliveira
Computação de dados eletrônícos
Nova Planta Cadastral
Novo Código Tributário
Aterro .no Rio d'Areia de Cima (Dist. Bela V. Toldo)
Revestimento da rua Alvino Voigt

- Revestimento da estrada do Parado'
- Alargamento da estrada de Volta Grande (Distrito

de Paula
-

Pereira)
-

, Obelisco na Praça Lauro ,Müller (Incentivo)
Sinalização da cidade cfinstalaçãolde Semáforos novos
Balização .dós logradouros públicos a- acrílico
Aquisição de 4 novos caminhões caçambas
Abertura na rua Venezuela
Abertura da rua Barão do Rio Branco (prolongamento)'

.Obras em !'execução:
Redede Abastecímentod'Agua(Conv.c/Gov. doEstado)

- Alargamento e abestura de novas ruas no J. Esperança
- Alargamento da rua São José e, vícínaís
- Muro de' pedra na Praça Lauro Müller
- Extensão da iluminação pública
- Construção do Ginásio de Esportes
- Instalação de britador em 'Santa Leocádia (Distrito
de Paula Pereira)

- Continuação da pavimentação asfáltica da cidade
Muro de pedras na fachada- do Cemitério Municipal

- Abertura de êanaís de drenagerano.Campo d'Agua V.
- Pontes' de poncreto sobre o rio Agua Verde (duas)
- Escola de alvenaria em Barra M�nsa (Dist. Pinheiros)
Escola de alvenaria em Lageado (Dist. Felipe Schmidt)
Destocamento agrícola' ,

- Revestimento em Anta Gorda (Pist. Paul" Pereira)
- Laboratóríode sementes de batatas certificadas(IncentJ
- Construção do Canoinhas Palace Hotel (Incentivo)
- Construção de ponte na divisa Iríneôpolís-Canoí-
nhas (convênio)
Conservação das rodovias" munícípaís

- Constr. da estrada deTáquarizal-novas pontes e boeiros
Construção da Garagem da Prefeitura

- Construção da fábrica de tubos de 1,50
- Revestimento e alargamento da Colônia Ouro Ver-
,de (Distrito' de Bela Vista do Toldo)

-Uuminação pública da rua AlvinoVoigt(Campo Agua V.)
, tAbertura da rua Bolívia com a rua Roberto Elke

!eti'�"'�r�rr�trr�i'r�ã�.ri'��rr�l"i'5rrrã3rrr�
�-

'

�

t Participe do crescimento de sua 'cida,de pagando �
t e� dia seus IM POST O S �::-� �
t .Prefeltura IY1.unicipal de' Canoinhas '�
,� .

"

�
�������������������������2�&����������

o 8[81 e a Cam�an�a O�erário Pa�rão
Trata.,.se pois, de uma motivação para o

estimulo ao operariado que presta servíços às

empresas DOS setores industriais, como nos, trans

portes, comunicação, caça e pesca.

Participarão da .campenha este ano, flS

seguíntes firmas: Cocperenva de Produtores de
Mate Canoinhas Ltda; Prust & Irmãos 'Ltda;
Esquadrias Santa Cruz S. A.; pela ordem, sãó
os seguintes 08 seus representantes: senhor Da
vid dos San,tos Lime, senhor Aloys Maysk e

senhor Samuel dos Santos Veiga.
,

Por todo o Brasil, esse concurso está des
pertando, com� nos anos anteriores, um grande
interesse. Onde quer que esteja sendo aberta a

inscrição, a influência de candidatos, apresenta
dos pelas empresas para as quais trabalham, é
notâveí. E a continuação dessa feliz iniciativa
do SESI se firma' no êxito já plenamente con

solrdado, 'dentro dos objetivos que 8 inspiraram.

Devemos ressaltar a colaboração e entusí
asmo d�' n08SOS empresários por ocasião da
Campanha que se repete anualmente, os quais
tudo f,;,z;,.m para apresentar seus melhores ean-.

didatos, prova concreta do Interesse e do slgní
ficado .do concurso, que abrange todos os muni-
eípíoa do nosso Estado.

'

SESI promove Torneio de Bo�ba· entre
as Indústrias. do Inni�ipio

,

, Cruz S. A. - Frust & Irmão Ltda. - Cerâmica,
Alvino Vogt - Irmãos Procoplak Ltda. e Wie-
.gando OIBeD S. A. I,

,Foi realizado, domingo último, na cancha
d� propriedade do sr. ,Miguel Erhardt, no bairro

'

Campo d'Agua Verde, um torneio de bocha
entre 811 indústrial locais, patrocinado pelo SESI.

.f:I"oram inscritas as .eguintes firmas: Esqua
drias São José Ltda. - Indústria de Madeiras
Ludovico Dambrovskí Ltda. - Esquadrias Santa

/ Será oferecido pelo Serviço de Recreação
e Esportes do SESI troféu, e ali primeiras elas
sificadu foram as firmas 01.-r18 Vogt em 1.0
e Olaria Ptust em 2.°.

Tabelionato Paula, S_

EDIT,AL
,

I

"

'Carvalho

Acham�se em Cartó�i�'j ponsáveis, pelo presente os
na Rua VIdaI Ramos, ediíí-

_ )_!ltimo, -para no-prazo. .de _ �
cio do Forum,. para ���m (três) dias úteis a contar da
protestados, os; --sêguintes data da publicação deste'
títulos:
/

....,

, [ornal "Correio do Norte",
,,'

. '/', '

.

virem pagar ou dar as ra-

Duph <ata n.o 66�, vencida zões porque não o fazem e,
o 04.74, no valor de ao mesmo, tempo, DO caso

34,00 (duzentos e trinta
tro cruzeiros), emitida

por Borracharia 3 Estrelas,
cfJ SÉ MOACIRMARTINS.

'

de não ser atendida esta

intimação, .os notifico do

comp'etent�...�testo.
�..",_ ,

Canoínhas, 26 de junho,
de 1974.

PAULA & CARVALHO
TABELIÃ

Heramar lerra�lanalem
Rua Paulá Péreira N. 378' _' FUNOO 5

n.? 2504/73,
ven ida em 04.02.74, no

vale de C,$ 90,00 (noventa'
cruz ires), emitida por Basilio
Hu enhuk . & Cia. Ltda., cf
JOS RO'BERTO MARON
GO 1.

-, Serviços de aterros de qualquer natureza.

Caminhões-Basculantes para qualquer tipo de-frete.

Trator Escava-Carregador.
Aceita-se serviços fora do Mun�cípio.
Horário: das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

D plícata n.? 006, venci
da m 20.02.74, rio valor
.de 'F,r$

.

300,oQ (trezentos
cru eiros), emitida por' Posto
AtI ntic, cf JOSÉ WALDE
MI O STEIDEL.

D plicatas n.Os PS-17292
.e - 8-17332, vencidas em

12.0 .72, e cf apresentação,
nos alorés de Cr$ 230,00

. (duze tos e trinta cruzeiros}
e Cr 12,50 (doze cruzeiros
e cím üenta centavos) res;..,
pectiv mente, ambas emiti.
das por Comercial Pedras
sani L�a., contrá ANTENOR
DO NrSCIMENTO.

Agradecimento 8' Convite para Missa
MAX RANK e FAMILIA agra��e
os .confortaram no doloroso qÍl"ânse' por que pas-
saram quando do falecim.e,nfÓ de

-

"

P?
, Sofia �lÍaliacheski

, ,:�r
"

em especial a�,bondo�o médico Dr. Antonio, e aos '

padres Vodoloit, Vítelíno e Pedro,' e convidam seus

parentes ",e/A migos para a,Missa de 7.° dia que .será
celebr, .' dia 29, hoje; às 19 h, na Matriz Cristo Rei.

Por mais este ato de' fé cristã,
agradece a família enlutada.Por não ter sido possível

encontrar os referidos' res
I
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'a

I 'D ,Neste mês de JUNHO, mês daCOPA, a DENE'LAR':'Comér�io .1
II \ '."...� -' ' .. ', ,'."

.

I '.

I
.

de Eletrodomésticos', L(da,_' lião' poderia �ei:�,r_�d��. flj!z.ér�··1
I r '-s-u.a,_p,r9m?�_�.�: Compre. ,:U,� REFRIGER�DOR' ou 'FO,GAO_ A' GAS' ou '1
I

'

LENHA e leve dei, brinde 'um . RAórO - PORTATIL. é I'
II

'

II EsJa 'promo'ção spm.ente· até o dia 15 de" julho de 1974. ,I-
., ,,'I IIIIB1mB

.
•

"

'., ' 1mB
• .

.

' ' ,
,"

.

III

i A DEN5),AJ\ oferece para você ver ao vivo '/t ,��iC)r linha de TV I
II da cidade: SEMP - GE - 'ZENI,TH - AoMIRAL .. PHIL1PS e PHllC'O I
II . / .'- ., ;'. ,.__"

" '. '\ III

I. ó.c/,,�â/bateria' e Iuz - e a co-res, com garantia e assístência técnica p�rrhar;l�_nte. ,- I
�- "." '.,_ '1IiIIlII- .," ,� ..

II" ,.

'.
II ' Rua, Vidal Ramos, 920' _' . Fone, 185 C A N O I N H AS.,; Sa'nta Catarina mm
.' .
•�B�m�••R•••••••B�•••���••m�..m••�m.E�B••�g�••EEm.m••••••••••••B,

,

I'
I
I

j

REVEND ..E'D o R PARA TO DO NO RT E CA TA RIN E N SE:
/ . ...

. Sociedade - Industrial e Comercial SICOL S. A.
[. Rua Fre: �e�andl'? Kamps, 606 ;.. Telefone, 140 '- C A N O I NH AS - S;. c.

I
.

-
'

Clu�e', '.,' Canoinbense,
Os senhores associados do' CLUBE CA�

NOINHENSE, com filhas que irão debutar
em 1974,' no baile programado para 07 de . '

setembro de 1974; queiram ffizer as inscrições
das mesmas, na sede social, nos seguintes'

�. horàrioi: das 10 às i2 horas e das 16 às 17
.

horas, até 08 de julho de 1974 .. ,',
.

A' DIRETORIA

, '

Ora�', Zoá.Walkyria Hªti�ld_âde Sele-me',�
Cirurgiã -Dentista

" '. ,'�Gu: OOS5891S9/DEP ,

__
"", .

-

>., ..

Clfnics �!!-f!'tfffiá de senhoras e crianças.
... /.r;-<'

.

Especialização em Odontopedíeteta.
�jlóra marcada '

" '"

'

.

'

' ..

..;:;::. Prap �al'o Müller, 494 - Fone, '3�9
'

i

FOTOCÓPIAS XEROX -

:

�erviÇo . Instàrrtâneo e perfeito;
,

� L

,

In8talàção 'moderníssim9�
.

_.
'

Peocure no' escritório de Derby Carlos,
Úlhmann,.. 'na Praça Lauro Müller, 251

CANOINHAS - Santa Catarina
,

...",.

UEDOS·B
___
/"

, A'
,.

&('�
,

,

Cása, Erllta
I '
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t . Progresso X, Des_e,�_���!�_ento, � , ��t��lção:. '_ ,�
t _Rçefeitura�fJru n ici pai d� Cahoi h-n-as�'
� ,

"

'<..'�. .'
.

�
:t�:tJt:lJt�Jt:t�:tJt�:tJt.!:!Jt�Jt.!.!.!.!�.!.!.!.!.!.!.!-!'.!Jt.!.!�}tI

--'_ .

'.

I

\ 'J'U'IZO de Direito da Co- Antonio, deste munícípío t! co- serão publicados e afixados na

marca, com a área aproximada forma da Lei. .Dado e passado
marca de Canoinhas-S C de 1.21C.OQO �2 (hum milhão" nesta cidade de Canoinhas, Es-

duzentos e dez mil metros .qua- tado de Santa Catariná, aos'tdltal de' Cita(ão com o drados), ou seja 50 alqueires, quatro (4) diria do mês de junho.

'(' O') d· compreendendo' as· seguintes de mil n9,{ecentos e "etenta e'pr zo de trinta 3 Ias confrontecões: de um lado com quatro ,�1974�. Eu, Zaiden E.,

i,O outor JOS� GERALDO João Lourenço Preto e Antonío 5eI8'Y.' Escrivão, o e ubscreví.BATl'TA, Juiz de Diretto vra Albertt; de outro lado com Otávio, ..José Geraldo BatistaComar' a de Canoinhas, Estado Xsvíer Rauen: por outro' lado
I

�
a ç ,

.

Juiz de' Direito
'I

de San Catartna, n8 forma d'a com a Estrada Serra dos Borges _',..;4 '

-_Lei, etc. à Rro D'Areis; por outro lado iÍ ,. .

,

FAZ S BER!l todos quantos o com Adão de Lima; herdeiros', Juizo de Direito da Co
presente ditaI virem ou dele de Sebastião Soares de Lima e

C h 5 Cconhecime o tiverem .que, por Alfredo Scu lte tu li. Feita a, jus- , �r;narca de' anoin as- ,

parte de 14 berto Glevinski, tificação da posse, foi a mesma' ,.' ._brastleíro, :!.
li

�d.
o, la.vrador, r,e81-. julgada 'por sentença de fitl, 1� Editai de (Itacao com odente e domtcãlísdo em, Colônia dos referidos autos. E. para que " -

(,
•

'Santo Antonio, erra dos Borges, f chegue i. .notícía 8 todos, ínte- prazo de trinta 30) dias
,deste municípi,\ � comarca" foi ressedos incertos e não sábídos O Doutor rosa GERALDOrequerido nos a��1i da Ação de e nioguém ign'prar poss8,tnandou 'r BATISTA, _ Juiz de Direito dar Juízo de Direito da Comarca de Canoinhaa » S eUsucapíão n. 5.99 , que se pro- .o MM, Juiz, expedir o epreseute Comarca de-Canoínhas. Estado '

cessa por e8t� Juiz e pelo Car- Edital, que será publicado e de Santa Catarina, na forma da Edital d.e Citac,ão com, o P'ra.zo� de 30 diàstório do Cível, o domínio ,de afixadoDo lugar de .eostume, a Lei, etc.
' ,uma gleba de terras, com a érea fim de que todos, querendo, FAZ SABER' O Doutor JOS� GERALDO BATISTA, Juiz de Direito da Comareade 242.000 m2 (duz€ tos e qua- contestem' o pedido no prazo ,

'

, a�s que o. pre- de Canntnhas, Estado de Santa CatarinA, na forma da Lei, etc.
"

'

... 15 (
..

) d' .. '

.t d sente EdItal de Citação Virem,
E' 1

renta e. dois mil metrns quadra- 'Je
. qumze la.. , a con ar ' a

h n' di' FAZ SABER 11 todos quantos o presente di!a. virem ou
'\

i
-

blí ... ã D d ou eon ecimento e 4" tiverem
d JOAO MARIA

dós), devidamente demarcado e pr merra pu lC ..Ç o. a o e
.
'.

d H
.. dele conhecíment» tornarem 'que por parte e'.

.

, '"" f de t' id d d C í- que, por parte e ennque DOS SANTOS I'
dentro das seguintes on ron- pUfta o nes a c a e e an,o -

Ramos, e &u'\ mulher Laura _ , brasileiro, cesado, avr ..dor, residente e domicí-tscões: de um lado, com Miguel nhas, EstarJo <18 Santa CatarlDa,' Si" R·' b' 'I'
'

1 Irado em Campo da, 'Agua Verde; suburbios desta cidade, JoiDionísio, de outro

l&d�om
qui e (1 ,,) dias do mês de va amos, rasr eiras, e e

.requertdo .nos autos de ação de,USUCAPIAo- n;o" 6.025, ,que se
,

' aos. oz
,

ri
mcustrrárto e ela do lar, resí-

OtáVi.O
Xevíer Bsuen; de outro abril de mil, novecentos e, seten-

'd t· t" .

d d ão processa neste Juízo e pelo Cartório do C1vel, o 'domínio rle umledo com Alexandre 'BeD ncío ta e quatro (1974D. Eu, Zaiden E. Uf'SDU"-.!AnpeIsAsO· Cl 6t e"d na b8Ç � terreno rurel, situado no lugar CAMPO DA, AGUA VERDE, BU-
,

S I E' ã '

b' v
, eu ue a, so n.e de outro lado com terrat! le- e eme, ' scrlV o, o 8U ;;crevl.

6 10'5 f" d 't d· .

t burbios' destll cidade, 'com área de 35.560 m2 (tririta' e cinco' mil,

'

.
, ., lcan o CI a os os 10e-, ' .

,gítimas do requerente, Ilitu,\da Jose Geraldo BatIsta reuédos incertos e- não sabidos e quinhentos e, seS8enta metro,s quadrados), ._!�om as seguintesem Colônia Santo Antonio, Ser� JlÍlz de Direito para, ,co,ntestarem, 'querendo:, confronteções: por um lado com terras de GuHherma Prus_t, edos Borges, deste munic1pio il dentro .do' prazo de qUinze (15) Familia MayH; por outro lado com a Rua Wal(jemer Olsen; porcomarca. Fdta a justific&ção d8'. dias, a, presente !lição, com o
outro lado com a Rua Adolfo Bading e Rua Otávio Tabalipa eposse, foi a mesma hómolcgada Juizo de Direito da Co- prR.zo, de triota (30) dias, a con- ,;PO!' outro lado com Q Rio Agua Verde. FtlÍtá o, jU8tifica�ão 'dapor seotença de fIg. II dos rde- \

'd 'C' . h ·5'- C ter da primeira publicação" re- posse, foi a mesma julgada procedentl!. E, para constar, f! que arl'd'os autos.' E, para que cheg.ue 'f.!l.ar"'a e ano," as- ti l' h t'" l' t' do i ertos ã bl'dos e
•

I.,;.
ferente a posse sobre um terreno nc c a c ".gue a o'-,os,' n er'essa ,II nc e n � lia ,:a notícia 8 todos; interessados '\
urbano, com a área de 731 m2 ningl)ém ignorar possa, mandou' o MM. Juiz, expedir o presente:incertos e não sabidos ,e ninguém ECtital d.e (itacão com o (setecentos e trinta e um metros Editt-llc, qu� será publicado e afixado no 'lugar, de c-ostume, a fi91ignorar possa, mandou o MM. _Ô' d

.,'
(30) di

"

quadrados), situado à rua Curi. de que todos, querendo, contestem o pedido no prezo da lei.. DadoJuiz,expeditopresenteedital,que P1a!0. e tr�nta as
tibanoB, nesta cidade de Canoi- ,t' pss�9do nesta cidade dt' Crsnoinhas, Estado de Santa Catarina,será publicado e

- a�ixado no O Deutor JOS� G�RALDO ohes, se, confrontando-se atual- aos vinte e quatro dia!' do, mês de junho, de mil, 'novecentos elugar de costume, a flm de que BATIS,TA, Juiz de Direito da .

mente, pela seguinh' 'maneira: setenta e quatro. Eu, Zaiden E. Seleme, Escrivão, o subs!!revi.todos, querendo, contestem o 'Comar�.8 de Canoinhas, E!!tado fren�e para a rua Curit:banos;' 3 José Gerardo Batista _.;. Juiz de ,Direi�op�dido. no prazo de �5 (qu�nze)
I
de JSant'\ Catarlna, na -forma da de UID lado com terras do'iidias, a contar da !)rlmelra pu- <Í Lei, etc._\ herdeiros de Jeão Bati'ita dab!icação. Dado e passado nesta FAZ SA,BER aos que o, pre- ailv�j de outr� lado tambémCidade de C�noln�as, E:tado d,' eente Edit,}\ virem cu dele co- com herdeiros de João BatistaS�nta . Catarlns, &OS qU,lOze, Cl;,5} nhecimento \tiverem que. pelo da' Silva e pelos fundos comdias do m,ês de. abril de nlll
presente cit" �s réus susentes, terras· de' Ludovico Dambrol!ki,nove�entos e. setenta e q"atro incertos e d�sc'çDhecidos, que se e uma casa .de moradia, cnns(1974,,' Eu, Zalden E. Sei, me, enc�ntram I.'m l�gar incerto e não ,truíde de madeira, medindoEscrivão, o subscrevi., sabidos, como pr'çzo de 30 dia8, pa- e x 7 metros, envióraçada, edi-José Geraldo Batista

, ,ra responder aos�termos da ação ficsda no terreno descrito. FeitaJUIZ de Direito, de Usucspião, Bu�uada, sob h,o 8 justíficaçã(\ da posse, foi, (l'
.. I' 6.157, que se pr,�ces8a neste m�smr. ju,lgada por sentença. EJuizó 'de Direito ;éJà Co- Juizo, mOl1irla por \Vatdlemiro para que 'chegue 80 êooheci-José Holler, brasil�iro, ,ca&8do, mento de todos; mandou o MM.marca de Canoillhas-S C residente e domicili&�o em Pa- Juiz de Direito, que se expedisse

" rado, neste municipin é,comafca, ó. presente Edital, que será pu-Editai de Citação com' o
, ,podendo contestá-la, np. prazo blicado na forma, da Lei @ afio

d t
-

t (30) d· de 15 dias, 'que co,ryá em xado no lugar de costume. padoprazo e nn I . Ias Cartório, após a termina�ão do ê passado ,nest9 cidade de Cs-O Doutor JOS�, GERALDO prazo do Edital; nos ,tt'r�Ds e noinhas, Estado de Saota CataBATISTA,- Juill de Direito da ... referente a posse de uma gleba rioa, a08 quatro (04) dias doComarca de <lanoinhas, Estado de terra's, com 8 érea de 2316\m2 ,mês de junhcf de mil, novecentosde Sant& Cat�rina, Da forma da Cviote e três mil, -cento e S�t li' !letenta e quatro (1974). Eu,Lei, etc. J
,..,

senta �etros qua,drado�). co� Zaiden E. Seleme, E�crivão,FAz SAl'tER a todes quantos as seguintes confrontaçoE!Ei: "d' o subscrevi.
o present!Edit,.l virem ou dele' um lado c'ircunQando a estrad� ,

conhecimentCJ tiverem que, por que vai de Canoinhas-TeuDay;
parte � ,Mateus �oniski e de outrp, lado com a esirada
sua mblher Maria': Soniskl, que vai de ':{'aunsy·Caraguàtá e

embotf bras;}eiros, casados, la- aê outro lad,o 'com a estrada
vrad rela, reside-ntf;!B e domici- que vai de Canoiohas a Pedreira -

liad s em Colônia Santo António,' dá Prefeitura Muoicipal"; terr@no,
'�Dde-se uma casa nade e municipio e comarca, foi este situado n8 localidade de

rt' UE'ridó ne!'!, autos da Ação Bsirl,'o do Parado, deste rilUni- Rua • de Setembro 0,0 174"
USpCAPIAO n.o 5,999. que cipio e comarC8. E, para que próximo a ,-Igreja Matrii.

e pràcesea por este Juizo e ,chegue ao, conhecim':!nto

d081 Tratar co�' sr. Zenon 'pelo Cartório do Cível. o domloio inter�ssados e não possfím� de
'de uma gleba de terras, situada futuro, alegar igoorânçia, expedi M. Pieczarka, na ul�ani-
n8 localidade de Colônia Santo o presente e outros iguais que ,zadora Mauá, fone, 293� ,

José Geraldo Batista
Juiz dI:! Direito

VENDE�SE

Movimento Brasileiro de Alfabetiz�çãb � MOB,RAL
\

'

,'"

1974, Ano da ErradicaçãQ,�d_º__Allalfa,heti.s.mo'
_ 'nfY-�stii(r� -<i;-·�S�-�ta Catarina.'

'

�/,
P A R T'l C I P E I

Juízo de Direito' da Comarca de Canoinhas - se
'

Edita.1 de Citação com <o ,prazo de 30 dias
o Doutor JOS� GERALDO BATISTA, Juiz de Dírertc da Comarca
de Canoínhas, Estado de Satata Cdarina, na fcrrqa da Lei, etc. '

FAZ SABER a todos quantos o presente E;dital virem ou
dele conhecimento tiverem, que por parte de LEVY DRANKA,
brasileiro, essado, lavrador, residente e domiciliado em Rio dos
Poços, neste município e comarca, foi requerido nos autos de
USUCAPIAO n.? ,6. t 06, que sé processa neste Juizo,' e pelo, Cartório do Civél, o domínio de um terreno rural, situado no. lugar
RIO DO,S POÇOS, neste município ,e comeres, com a área de
586.583,!8 m2 '(quinhentos e oitenta � seis mil, quinhentos e oi
t�nta e três metros e dezoito' centímetros, quadrados), com aI!

s�g�intes confrontações: por um lado com um arroio f! Sebastião
Quadros:, por outro lado também com Sebastião Quadros e José
Munhoz, por outro lado com, terras da Indústria de Madeiras
Zaníclo S.A., ta por outro' lado. com' mats terras do suplicante.Feita a justificação ds posse, foi' a 'me'�m8 julgada procedente.E, pElra que �chpgue 8 notícía a todos, interessados incertos e nãosabidos e ninguém ignorar possa, mandou o MM. Juiz, expedir o

> presente Edital, que será publicado e afixlido rio lugar de costume,
sfím de que todos, querendo, contestem o pedido no prazo daIe í.
Dado e passado nesta cidade de Canolnhes, Estado de Santa Ca
tarina, aos vinte e quatro dias do mês de junho de mil, no
vscentos e setenta e quatro. Eu, Zaida.f1 E. Seltilme, Escrtvão,
o subscrevi.

_José Geraldo Batista - Juiz de Dtreíto

Pelos 'Lares e· Salões'
ANIVERSARIAM-SE
Hoje: ti senhorita Eliza'bete

Adelaide Rudoll; o jovem
Pedro Paulo Rosa.
Amanhã: a garota Sandrá

Marata. do sr. Adauto Allage.
Dia 1.0 de julho: oS s,5.:

Adernar de Oliveira' -Godoy
e Teodoro Sconhetzki, resido

. em F/orai-Pr. ,

Dia 02: os srs.: Alcides
Schumacher e José Feneira
Sobrinho.

Dia ,03.: a sra. dona Miriam
Adela,ide espos� do Dr. Leones
'G,eiPel; 'o jovem Alceu Sco-
nhelzki." ,

, Dia 04: a s,a. dona Melita
esposa do sr. Michel N. Se.
leme; o sr. Miguel Oliskovitz; a
srta. Janete lsabel Woitexen:

,

Dia 05: o menino Mauro.
filho. do'sr. Paulo'Neuburger.
,Aos ániveTsáriantes, nossos

cumprimentos.

REGIST'HO (_} I 'V:j L',
1

, ,� Edita.l '

�

,

,
-

;;;.' .

Maria Uba de Andrade,

Escreve��naSCida
em Três Barras, no dia, �4Juramentáda do Cartório do Registro de agosto �,QõJj-i"-(ffflii)'êstica, sol-,CiviJ do

MunicíP.
ia de

T.rês
Barras, teira, ,J}.rn11léiliada e

resi.
dente nestaComarca de Canolnhás, Estado de cida'd"e; filha de Basilio Klautzc e deSanta Catarina' Oona Maria Petrolina, domiciliados

'

Fa'z' saber' que pretendem c_,.m( e residentes nesta cidad'e. '

JOÃO MARIA DA SlLVA e ZBNILDA Apresentaram os documentos exiD8 FÁTIMA KLAUTZC.�re, natural gldos pelo Código Civil art. 180. Se,
deste ,Estado, nasci!Jd'em São Uo- alguém tiver conhecimento de existir
mingas, mun, XaxJ,di, no dia 04 de algúm impedimento -legal. acuse-omaio de

19�3;nfermeiro.. solteiro, para fins de direito. ,

domiciliado e esidente nesta cidad�; Três l1aras, 21 de junho dtf 1974.filho de V gellna da Silva, domici-
liada e residente em São Domingos, M'ARIA UBA DE ANDRADE
d/Estad�. Ela, natural deste Estado, Escrevente Juramentada

,

ORAÇAo AO DIVINO EspIRITa SANTO
\ E8pirit'0 Santo, você que, me e8clarece ,tudo, que, ilumina iod08·OI

,camil!lho8 para que eu atinja o, meu ideal, 't'oeê qlle,me dá o dom diviuo
de, perdf;»sr e e8quecer o mal que me' fÍlzem e que, todOI ,08 in8tantes de;'minha v.ida e8tá comigo, eu quero, ne8te curto diálogo, agradecer.lhe por,tudo e confirmar mais uma vez que eu' nunca, quero me, leparar de você, '

pormaior que leja a ODeão material, não lerá, o miuimo da vontade_ que8into de um dia estar com você e todo8 OI meU8 irmli08 na glória perpétua.Obrigado mai8 uma, vez,
A pe880a deverá fazer esta oraçlio 3 dial 8eguidos, sem, fazeI' c

pedido; dentro de iS di.. será alcançada a graça, por D!-aiB dificil queBeja. Publicar assÍD! que receber a graça.
'

(Publicada por ter recebido nma graça.) '9'. B.,
======
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Prefeitura
.

Municipal de Major Vieira
Prestação de Co�ta.s do Fundo de .p.articipação d.os Municípios - Exercício de 1973
'.

.

.. \ .' EDITAL..' -

.

'o Prefeito Mu�icipal de Major v1'ei(a, em atendimento ao que determina o artigo 34 da Resolução. n.? 118, de 6 de dezembro de 1972, do Tribunal
de Contas da União, torna público o\plontante das despesas realizadas co?I os recursos do. Fundo de Participação dos Municípi�s, como segue:

I -"Oemonstração do Movimento dos Recursos do F. P. M.

a) - S,aldo anterror (em 1-1-73)
b) - C&t,8S ·.recebida!! em 1973
c) - Ree�olsos

.

. ;,
APLICAÇÕES

,

d) _.:. Em despesar correntes
e) - Em despesas de capital

"

Saldo para 'q exercicio de 1'974

/

-: 9.808,66
185.647,66

195.456,32

.111.321,17
80.415.01 191.736.18

3.72CJ,14
',,-; /

•

\, II - DESPESAS DE CAPITAL ILI'< DESPESAS 'CORRENTES

AREAS 1;)0 'PROGRAMA ESTRATÉGICO '\ -Investi- I Inversõ�s
,

T·OTA
Transf. de T'o t.(

/

I Transfer.",
. Custeio To t a l GERA

mantos i �jnadc. Capital j/ '. Correntes
-. / ,.

1 • Agricultura
,

1.1 - Orienta�ão e:Pesquis8
8) - Convênio cfAssoe, de Qrédito e Assis'tência Rural do Estado de S. Catarina \

2 • Abastecimento
3 - Energia Elétrica'
4 - Transportes .

4.1 .. Rodoviário,
a) • Pessoal - operários meRsalistas
b) • Material de Consumo - Peças e acessórios p/máquinas e �iaturas,
c)' -» »- Combustíveis e lubrificantes
d) - », » - Matéria prima (madeira, cimento, etc.)

,

.

e) - Serviços Terceiros - �Conservação e reparos de viaturas
f) - Obras Públicas - Construção de estradas constante do Plano Rodov. Mun. 52.922.0);"
g) - Equipamentos de Instalações - Àquisição de um trator Allis Chalmers (parcíel) 5513)10
5 - Cdmunicações
6 ., Educação "

.

6.1 - Ensino
-

do 1.° grau
8) - Pessoal - Professores ,Municipais
bf - Materiafde Consumo _.:. Material escolar didático
c) - Serviços de Terceiros, - Transporte de Professores

I � d) - Transfer�ncias Correntes - Convênio e] C.N.A.E.
e) - ,Mat�ri81 Permanente - Livros didáticos /
7 - Habitação /
8 - Saúde

. /.'8.1
.

- Assistência medico-hospitalar
a) - Médico - gratificação /
b) - Trt�ns.ferências Correntes - Assistê'ncia Social /

."
.

c) - Obras Públíeas - construção do Posto de Saúde ,/ 11.360,00
d) - Contríbuíções Diversas • ConvêniO Assoç. Créd. Assi,!: Rural deS. Catarina
9 • Aumento ct.- Eflciêoci .. do Setor Público /

L
T O·T./A L

// f' O e c I • r a ç 6 0-

Declaramos, que no exercício de 1973, não/&{orré'u alienação de bens adquiridos com recursos do, Fundo de Participação dos Municfpioi, desde o exercício de 19�7.
M�jor Vieira, 22 de� junh«;> d� 1_9_7_3_.._"'/...-'----.....---_-..

·

_R_e_ln_a_ld_o_C_restanr. Contador C R C 1333 -- Odilon D�,vet • Prefeíto Mu_ni'�ipsl
.

Cine V er a Cruz10 cinema do povo)
HOJE, 8.. 20 ora•• ,cen��14 ano. - programa duplo
1.0 filme: Os\ Quatro IYullvados cl Van Hemn. Gil-

bert olan, us Kinski e Georg Hilton. Nas terras
, sem, I do mam os. mais destemidos e impiedosos ...
2:0 filme: Que _

tem Plstol6� tem tudo
o filme que nQ o . ra a .v:ida de um soldada que tinha Pistolão..
Este filme "sa dia a, quarta-feira, às 20 horas, eens, 14 anos.

.

'
. /

AMANHÃ, à. 13,30 ora. - een.ura livre '_ emr'matinê
.

. ,OS qu tro Ma:lv�do. >'
em dual .e..õe.: a. 1 e 21 'hor8� - ceQ,.ura 14 ano.

Os dois Indomá �is Um/far-\VeIlV da ação e sus

pense. - Este filme reprísa 8�gundaié.terça}erra às 20 horas.

DIA 04. 58. feira. 8. 20 �rl'� . -,.' censure 14 anDe

"Sellão d'}� Moçail" I

Sede de Crime Ele ap'�D�s desejava matar... Sua vida
era matar, por isso tinha sede pe cl'!me.

.

_
.

Bste filme. repl�s.a sexta-feira às 20 horas.
ATENÇAO: Comunicamos a tQ�os que � "Sessão dll,s MO'ças" a

\ .. partir da próxim�/ semana S,á nas quinta-feiras.. '

·

Cine J ubile�/.b la�ça�or de sucessos

HOJE. a. 20 horae ....:...' celi_ura lívr�_\Roberto Carlos e o Diam ente Cor de Rosa \,
{Roberto Carlos,

Erasmo Carlos e Wanderléa. O rei da juventu ,Roberto Carlos,
numa de suas maiores interpretações cinemstog flcas.' •

Este flrme reprisa amanhã, ·em vesperal,' s 15,30 hora•.
I i. i .

. \Amanhã, em dua••e.eõee: a. 19 e 21 h - ce�•• 141100e
· O AnOnimo Veneziano o filme que mârcàrá época e� todos' os
corações.

Ul."'. histó.ria
de am.or. sUP.'

erior a Love

S.tor\· i ste filme reprisa segunda e terça-feira às O horas.

Dia O�. 4 feira'. ae 20 hora. - ceoeura livre· .

·

�B
b' rto Carlos e o Diainante Cor de Rosa

.

Dia 04 5a. feira • a. 20 hora. - ceneura 14 ànQ.
-

Ao Dia o com a Fidelidade Cf CarIo GiuUre é Katia Kristina.
Toda v z que ele pensava ... ti presença da finada se fazia sentir ...

Este- filme reprisa sexta-feira às 20 horas.

� I

L

L

5.000,00 5.000,005.0QO,00

"

I

16.593,39
33..665,31
,

7.441,58
.

8114,67

16.593,39
33.665,31
7441,58
8.114,67

16.593,39
33.665,31
7.441,58
8.114,67
52.922,IH
.5.513,00

,'" 52,922,01 ,

5513,00
, '

/
./

22.119;22 22.119,22 22.119.22
,
.

1.578,0.0 1.578,00 1.578,00'�'\.

;:_. ',' ,,�
� 12.339,00 12,�39,OO 12.339;0.0 '

,

. 1:970,0� 1.970,90 1.970;0.0
62Q"OO J' .:

.. 62.0,60.
"

� .�":<: ?,';
-

e . \
"

''}:.900 • .OO , 1,90.0,00 1.9(4)j�0
600,00 6eO;O.O 6.0.0;00

-11.360,.00 ·11.360,00
10.0.00,.00 10;000,.00 , 10.000,00

'-:\.

10.0.0.0,0.0 8.0.415,01 103.751,17 7,570,06 lIl.321,17: ,1'91.7a6,18

/

620,0.0

70415,01 ,

, \

Cooperati va Agropecuária de Canoiúhas .Ltda:.

., � '.

Assembléia Geral, EXlrao,rdlná,rla
.

\�
-

', ..

Edital ··de Convocação -
,," .. '

De acordo com 08 Estatutos Soei- naDciamento para insumcs moder- para instalação IIlembléia, es-
ais. ficam convocados os senhores nos, junto ao Baoco do Brasil S,A. ta Cooperativa 30 associados.
aS!lociado!l d. Coo.perativa Agro.pe- Agên'cia Canoinhaa.

.

cuária de Cao.oinhas Ltd
..a.; em' Caooióbas, 27 de júnho de 1974.

. 2 - Assuntos Gerais. " '
.'

. pleno gozo de seus direitos SOCIais.
.

Waldemiro Noernberg
para a Alisembl�i" Geral. Exrraoe- Pera efeito de cálculo de quorum Presiden'te \

dinária-, ,a ser realizada no dia 8
de julho de 1974 na sus sede SD

cial sito n8 Rua Paulo Ritzmann
nO. 2.0, nesta cidade de ·Canoinhas,
Estado de Santa. Catarina, às 7
bores em Primei-e Convocação
com o mínimo de. 2/3 de seus as-'
lociadlls, �!I 8 horàs em Sl!'gunt"
Convocação com o mio imo da me·

tade e maiij. um de seu'" associados,
às 9 horas em' Térceira Convoca.
ção, com a 'presençade no mínimo
10, aS8ocisdos ,. no qual havendo
número leg81� será óe8cutido. li se•.

'guiota:
'

.

.

:
.
ORDEM DO DI'A:

J

:
1 - Apro.vação_ para',cootrair Fi·

-

2

Comunicàt:ao ...
..

'

� �;. ,

.

.. l, _C"�-
or,�c�".==='-

A Assóciação Co1:óer,�ial ,é, Írrd'tl'Strial de (;anoin
has - (ACre), comunica aôs'�e.us associados e a quem
ihteressarpos��, que' transferiu sU1t-seQz para o seguin
te ender��ç,9.· 'fraves�a HerCÍlio Luz,196��com 12�
d� . �môro_ - (Ao lado da Matriz Cristo Rei em Ca
-m1fiíbas), pás�arido a atender no endereço acimá men-

, cionado a partir- do dia '1.0 de julho de 1974.
'

Ass. Oldemar Mussi .' Presidente "

/
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CORREIO aJO NORTE

'_ ( IrcunscrlçAo
R E G 1ST R 'O C I V I L

, EDITAI!
Maria Góss Glínskí, Ofie.'l do Re
gistro Civil do Distrit!}" de Paula
Pereira, município e l,iíomarca de
Oanolnhas, Bstado de Santa Catari-
na, etc. l
'Faz saber que pr�(endem casar:
DARCI BEDRErrCHlJK com EMIJ_.IA
JUSSAIitA GORR&fA. Ele, natural
deste Estado, nasc.filo em Anta 'Gor
da, DO dia 8 de [aneíro- de 19�1;
lavrador, - solteiyb, uomteílíado e

residente neste Distrito: filho de
Basilio Bedretchuk e de nona Oíga
Duda Bedretthuk, domiciliados 'e
residentes ne, te Distrito. Ela, natu
raldeste ERt, do, nascida em Paula
Pereira, no pia 19 de julho de '956;
doméstica, jsolteir8., uomíci.laría e

residente Iheste Distrito; filha de
Olivio COl1reia e de Dona Maria de
L. G. Cotreia; domícíuados .e -resiL
dentes

�ste
Distrito. �

Apres ntaram os documentos exi
gidos ,p lo Código Uiv,'i1 art. 180. Se/
aíguéí Rtiver connecunento de existir'
algum impedimento legal" acuse-o

para lns de direito.

Pa Ia Pereira, 17 de junho de 1974.

MARIA 0088 GLlNSKf
OHcial do Registro uívn

,

Justiça 'Eleitoral
\

de Santa Catarina

Alols Mario Augu�tin
Fr,ancisco Tomporoski
GIBZi�te de Cáseia V.
Deoize Martins
'i\lcidl"a Rumoviski
Jo�é X8Vier da Silva
Antonio Onofre \ Lopes
Ivo Gomes
AloiEio Bockor
Elvira de Jeaus ADdrade
Joaé Peleck 1

Edmar Guilherme Prullt
Eliu Dembior.ki

.

.A'!zira das Dores SueDO
Deudides José Petters

Merhy Seleme & (ia.
Rua Paula Pereira, 735 - Tel�fone: 365 e 366 ...

·

Caixa Post�l, 220
.

- Canoinhas
, \

\ ·i

./

, (

Bairro Tl\ico!io - Caooiohal
Cao'oiohal - Sede
B. São Cri.t6vão - Tl'ê. Barrai
Bairro Tricolio -

.

Canoiohal
B. São Crit6vão - Trê. BIrrai
Caooinha. - Sede
Canoioha. --: :t I

Rio dOI Poço. - CaDoiohai
» »,» '...

T:ê. Baual'-- Sede
Canoiohal »

Alto dOI Palmeiral - CaDoi!íhal
Alt() da. Palmeit'a. - CaDoiDha.
Agua Verde - Caooiohlu
Caooioh81 -

.

Sede
.

Km, 18 - Pinheiro.
C. da Agua Verde - CS1!oinh81
'Rio Claro - Major Vieira'
Jardiín Émpermnça - CaóoÍohaÍl

, I

, '

- Juízo Eleitoral da 8a. Zona�

l

O Dr. JOS:e GERALDO BATISTA, Juiz da 8�. Zona Eleitoral, solicita o comparecimento das pessoas abaixo rela-
.

clonadas, no Cartório. Eleitoral de, Canoinhas, a fim de regularizarem seus Títulos de Eleitór.
Joaquim Alves da Silva, Maior Vieira - Sede 'Safira Sobczak ' Valioho.'. F. Schmid�. GaDoiDha�'Jésé Alves' da Silva Agua Verde - Canoinhee Ladi Witt Eebardt Campo Agua Verde _/ ClaDaiDha.
Agnelo Sebastião Fuck i / Bairro SOllêgo .. CaDoiohal Catarina Kurcien Maior Vieira • Sed��Paula Leal ds França I

'
C. da Agua Verde - Canoinhae Clemeotio�(�áim';Ddo dOI Sa�tol C. Agua Verde. Gllooiohal

Antonio Madins
/

Tlêl Barra. • Sede José Laude�ir de Abreu I Jaedím E.p�raDça/� Canoínhea
.Julio Slugovieslci Agua Verde· Sonda - Cencinhae Leonilda da 'Silva Ribeiro '

I

Campo Agua Verde - Cenoínhae
Jaime Schsmbeck 'Caooiohal Sede Moacir Ferrdira de Anlioja Bairro Soesêgo -f;Caooiilhal
M-aria Paulina Gracia de Almeida Cenoinhea v Sede Teresinba Grt.f Caooiohau • Sed.'
Luiz' Saulo Luckmaan I Canoinhae � Sede João JU8a� \ Felipe Schmidt ,( CaDoioha.FHnaode Kuclitz Sobrinho C. Ouro Verde. Canoinbee Marli de Fátim\l !\rtner Kowalski Claonioh81 - SedeVaíde,vioo Rodrigues de Moura T, ê. Barrai • \ Sede 1,oStfa Sdraeeki \ Serra do' Lucidao - Caooiohal
Manoel Nunes ,T/rêl ,Barrai'. S�:ie Maria da Conceição MOl'f!'Jira B. São Crilt6vão • Tr�. Barra.
Rosa da Silva Qua�ros/ R�o dOI Poço. • Cencínhes Gercy Gracias - P�rtella »»:t »lI)

_

Carlos Tomeschira B. Tricolin • Canoíuhee Maria Aparecida Moreira 'O. da Aguà Verde) - Cenoíehes
Maria Juracl Gomei Pinto A!to dai Palmeiral • Cenoinhae Maria Julita Müll�r :t:t 11 », ,.
Ernesto Fedrich Hornschuck Cenoinhae .' Sede Maria de Lurdes Zereck, de Souza Aota Gorda,. CSDoiohal
Otidea Pettere Trê. Barre•• ,� Pedro Lu�&<:hinski \ Maior VieilÍl • Sedá '

Ari Elisio Piotrovek i Felipe Sebmidt"» Caooiohal Rodolfo- LlOtzmall:r.. j Marcílio Dia•• CaDoiohàl
Jo!ié ,Flori.,.val Teborda Trê. Barrlll • Sede Sergio Augusto' Ferr�ira Marcíli_o Diu'. , ,:t

'

Viltrui:1ea Konopka 'Swirlzo�ki Trê. Barrai • » Lsueentino Patricia \, Cenoinbae • Sede, ,Sidnei Edl!h'D Welke Trilo Barrai .' � Ma�ia Semphoski GUI�iDSki 'y 'Agua\ Vetde - Sonda. ,CaDoio}lal
'Narciso I Padilba de Souza Fertura • Caooiohsl Hélio Alves Scbumacb�r Sal.eiro'l� Canoinhae ,

Vltalino Turcato Cllooiob81 • 'Sede Luiz Fernando de Fraqça Jardim, E.peraoça - CaDoioh.1
Antonio Padilh& doa Sentes Jerdim Esperaoça • Ceuoiohee Tadeu Kostulski Barra MaDla - Canoiohal
Fernaodo Kubiak C. Ouro Verde· Canoinhea WBI.domiro d.e Jesus R.�eiro Trêl narrai. Sede
Pedro Ssuchuk, T�ê. Barrai Sede Zeolta Flguelreâo Alomoec Vila Nova. Três Barrai.

José Francisco dos Santdl B. S�o Cri.t6vãci • -Trê. Barrai
Neusi de Fãtima Adur '\ -» ii. ',. » ,.

I
\ Bai/ro Soesêgo • Caooiohal

Filb'o CaDoinhlll • Sede
de �ara Pliola Pereira - Csooiobsl

, Bt' São Gri.t6vão • Trêli Barra.
\ Valinhol • F. Schmídt • CaDoiohal
'. Trê. Barrai � Sede
,

'Agua Varde • Sooda • Ca_ooinhal
Bairro IParado • Caooinhal
/ C. da Agua Verde • Caooiohal I

11 Canoillha5 �,Sede
/ Fe'lipe Sc�midt � Caooiohal
:1: C. da' Agua Verde • CaDoinhal

11, Serra do Luciodo - CaooiohalJ
'Caooinha.. Sede
,Canoinhal '- Sede
Valiohol • F. Schmidt - CaDoiohal

-

-

B, São Cri'It(ivão • Trêl ff'arral
»,. » �,.

AI\o dai Palmeiral.. Caooiohal
Imbúia - Caooinhal j

CaD\oinhal - Sede
Mlircílio Diu • Caooinhal
Bairr� So ••êgo - Caooiohal"\
C8Doiohal - Sede
B!lirro 'Sollêgo - CaDoiohal
C. da AgUl� Verde - CaDoiohal

/

Alto da •. P81(Jleiral '. Caooiohal
Pulador\· Mlli.)r Vieira
-Cl!oojoha� . Sede
TI êl Bam... '. Sede
BflÍlro S. Çri.6vão - T.ê. Barru
Paula Pereira - Caooiohal
Canoinhae ..,. Sede
Agua Verde - Caooiohal
Rio D' areia d� Cima - Caooiohal
Trê. Barrol � Sede

Mario SOBres
Vicente Roch�
AvaDor CatliD do Prado
Norberto Wacbtel
Maria V .. ldira padilh.
'Ary Ribeiro
Zdda. Nancy Liozmei,er "

'Maooel Pe-reira de S"uza;,
Vsoilte Tereza_ Wagner

'

Meti"" de Lurd�s Llpka ,Rosa
Emílio Merko <

i'

P,edro AcindilJo A�df8de
DlImasio Malaco,ki .'
Márcia Maria Elias Soares;
Vicente de Lima

,

Vela Maria ,Hedri'gueÍl
Antonio G�Dtil dos Santos
Liiiza �CB,margo 'dos tSBntos
Antenor Ribeiro
Augusto Pepes Neto
Noemi Silva Oleha
Neuzeli Bonete
Waldomiro Küchéler
Margarida BO,oete
Pcidl'O de Jesus Novack
Margarida dos Santos
P�ulo Iroggel d'e Lima

.

Samuel Rios cios Santos
Amllldeu de Oliveira Carvalho
Silvio Antcnio San'taria
Argemiro Gorkalves
Marly Walter
Pedro ...c�liolSchulka
Francisco dbs SaDtos Corrêa
Ivo Ribeir6

I

'

Maria oe jLurdes Truhan Pires
Maria N riu Gasiork

1\
Ivanir9Yereira Wzorek
Antonio !Fero8odt!1
Leoni d,� Lima p ..·reira
Remildá Benda Simas

PBuloTi�dro Lecli�ta
José lP lisses Heoke
l\1jgu�l Loika .

Antobio Sõares Ricardo
i '

Ervipo Kubn' Salto da Ag,ua Vérde - Canoiohu

08n1,Friedrich Csooiohal - Sede
Nestor Nery Emerim -

- .:t :t

Teddorico Siiva dlJ Moura Alto dlll Palmeira. - CaooiDhel

L tda. ) �anoinhas. 17 de junho de. ·1974. '

Dr. José Geraldo Batista

»

Cimoiohail - Sede
Paula Pereira -- CRooinhal
Caooiohal - Sede

»

Juiz da 8a. Zoná Eleitoral

,
'
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, ATENÇAO
Vende-se um ponto co

mercíal residencial comp1 -

tamentê'<ínstalado, inclUsive
com telefo'Ire" ell;V'}(c;a loca
lização dent�Vda cidade,
estabelectniéb"to 'de esquina.

Os ?re;essados
'

�oderão
entry em contato com o

s0familton Humenhuk, na

Fábrica de Móveis' Apolo.

�QQQQQQ�g�QfJQJi1�QQ!J'Qt!QQQQQQQQ§1Q�(arilQggQJaQQ&1QQQgQQQQgQragQQQQIiJQQQQQQ
_ � A Loja MERHY SELEME & CIA. LTDA. ,tem

.

pelos melhores preços e' nas melhores condições: m
� Jelevisores, Refrigerado�es, Rádios, Liquidiflc�dores, Batedeiras, Fogões a gás 6 a lenha, Biciclétas, Monaretas, etc. m
� E na compra de. seu Fdgão a Gás! "GERAL", você leva de presente '4 belíssimos CANECOS DE CHOP,P. �.
"� Um presente qa Loja ��RHY SE�EME & elA. LTDA. a seus clientes. �
�. M E R H Y oS E L E M. E & C I A. L T ,O A. !� .

R�a Paula Pereira, 735 • Tel. 365 e �e6 - C A N O I N H A S - Santa· Catarina ,',

, , m
ae�'rJfjt;jfj�afji!if!jt;jlji!jrJ�i5Eji!i�rJi;jEjfjrJEiaa�lE;jt;jrJi.5lifj\i!jfjaalJaai;jEj�f!j,l!jiSEj�efEjlii?jf!ii!ii!ii§lji;;Jf;jEiDfl,

i •
• { \

Notícias

Escreveu: \

Esmeraldiuo M. Àlmeida

Grande Festa ,Junina
dias 29 'e 30

Com data marcada para hoje,
acontecerá no Grupo Escolar AUnor
Vieira Côrte e Escola Básica, o

início da grandiosa Festa Junina
que se prolongará até 'amanhã. O
programa está completo, não faltan
do as diversões especítíeas e tradi
clonaís. A complementação do va-
riado cardápio junlno está Incluída o quentão, pínhão, batata doce,
pipoca, inclusive um suculento churrasco. Grande fogueira dará o
.colorldo diferente no grande pátio destinado às festividades, Outra
particularidade festiva é o concurso de chote e quadrilha, A festa
este ano está prometenao superar as' anteriores em 'toda a sua
extensão no que tange a animação, e novas surpresas que serão �

apresentadas aos presentes.
Brasil em tempo de Peesidência

BIDU SAYÃO aceitou a presidência do [urí do Concurso In
ternacíoual de Canto Tchaíkovskí, que se, realizará no final do ano.
em Moscou. Assim, João Haveíange,: na FiFA, não é o único: pois
o sr, Brnesto lmbassahy de' M�lo é o -novo presidente do Rotary
Club Isternaclonal até 1976, É sem dúvida o Brasil em tempo de
"presidência". ' (Gazeta .do Povo)

,

Senador Konder Reis envia menlilageOl ,

"
É com imensa satisfação que este colunlsta, na qualidade de

Presidente do Diretório Municipal da ARENA, Aliança Renovadora
Nacional. transcreve o seguinte telegrama enviado' pelo Ixmo. Vice
Presidente do Senado Federal, Senador Antonio Carlos Konder Reis:'
"Esmeraldino Maia de �lmeida' - Presidente Municipal ARENA - Pa
panduva. Brasilia-OF. 50603 - 84 - 9 - 19. Com meus cumprimentos
tenho 8 honra comunicar. que o Exmo. Presidente da Bepüblíca.

houve por bem indicar meu nome para candidato Governo Estado
pela ARENA nas próximas eleições três outubro pt Quero nesta
hora dizer-lhe e a todos os nossos companlíeiros de meu propósito
de desde já et no meu Governo promover a união vg ,a paz et o

<

progresso da gente catarlnenee pt Antonio Oarloa Konder Reis -
Vice-Presidente� Senado Federal".

A preocupação com 08 aneroes
.Na Europa. a preocupação com os anciões é uma constante.

Várias associações são criadasJpara a congregação e entrosamento
do bomem na velbi.ce, onde a solidão parece ser a última, compa
nheira. Em Hamburgo. surgiu ruma associação pitoresca: o Cabaré
da Terceira Idade. Com entrada proibida para menores de 60 anos;
o cabaré funciona três vezes por semana, no, horário das 17 às 22
aoras, Ao som das valsas e tangos. muitos casamentos se realizaram
entre os' 350 sócios da casa, (Entrelinhas)

Hípica & Baile de #�niver8ário
Dia 20 de julho próximo a tradicional Soéiedade Hípica Rec.

Esp. Papanduvense realtzará- o 'seu grandioso Baile de Aniversário.
O Presidente sr. Antonio Thiesseó, que vem conduzindo a Sociedade
com grande entusiasmo e força de vontade, apresentará na noite de
gala uma série de novidades ao seu quadro social, ínclusíve radical
transformação. G's sócios mais antigos terão lugar de destaque entre
os seus longos anos de cooperação. O famoso conjunto musical
"The Flingstones" será o responsável (rela animação e alegria. Mui
tas surpresas serão apresentadas no decorrer da noítada alegre.
"Outros detalhes depois eu conto."

"13 milhõeS! 'de palitos _

Será instalada em São José dos Pinhais, PJ". (devendo Iuncío
nsr em princípios de setembro) uma das maiores fábricas de palítos
do mundo. De Início produzirá 13 milhões de palitos díaríca, ,

(Coluna do D. A. l
' \

V

Presidente Region-al da ARENA convida,
O Dr. Jorge Konder Bornhausen, O O. Presidente Regional da

ARl!:NA, enviou o seguinte telegrama ao Presídente do Diretório
Municipal dá ARENA de Papanduva, sr..Esmeraldino M. de Almeida,
convidando para participar das homenagens prestadas ao futuro
Governador de Santa Catarina, Senador Antonio Carlos Konder Reis:
"Esmeraldino M� de, Almeida - Presidente ARENA - Papanduva, -Flo
rianópolis, 4538 - 36 - i} - 17. Convidamos prezado Presidente e
demais companheiros esse Diretório participarem' recepção ilustre
SeIiador Antonio <DarIos Konder Reis dia 22 sábado dez' horas Aero
porto Hereíllo Luz, pt Saudações Jorge Bornhausen - Presidente".

. Passarela da Sociedade
, Dia 02 próximo estarã festejando niver o jovem Jaime, filho

, do casa! sr, .Olímpío . (Tereza) Schadeck, ele ex-Vice-Prefeito e Di
retor da' firma Com. Ind. Schàdeck. O aniversariante recepcionará
seus colegas em' sua residência onde receberá cumprimentos.
,* Dia 03 quem estará completando- mais um'alegre ànlversário é a
srta. ZeU Ed1th Kaurz; a festinha será realizada com a presença da
jovem guarda que estará prestigiando o acontecimento/social.
* Dia 06 do fluente festejando idade nova a sra:.E\fí[ G. de Almei
da" esposa deste colunista.' Naquela data receberá felicitações, às
quaís-também endosso a minha com muitos votos de felicidades.
* Dia 07 do corrente estará! reéebendo cumprimentos pelo trans
curso de mais um aniversário o sr. João Reusíng, cidadão que
desfruta de muitas amizades, na sua data natalícia receberá os
mais merecidos cumprimentos. .

7

* Também, na mesma data, registramos com prazer o anivers{ll'io I
da sra, Hermilinda A. Reusing, "Virtuosa esposa do sr. Fernando
Reusing, Presidente da Câmara Municipal e ela Professora Norma-'
lista da Escola Básíéa,

UM POR SEMANA. � EXHMPLO: Não há modo de mandar, \ ou ensi
nar, mais forte e 'suave do que o exemplo, persuade sem retórica,
reduz sem porfia, convence sem debate, todas 8S dúvidas, e corta
caladamente todas as desculpas. (Pe. Manuel Bernardes) I ,

, Prossegue em todo, o interior
o destocemente, nJfávE'l inicia.
tiva do nosso Poder Executivo,
visando lf'aior e melhor pro�u
tívídade agricola. Nesse sentfdo,
semana pass8�a, foram realíza->
das reuniões presididas pelo
Prefeito, sr. Alfredo de Oliveira
Garcindo, em Paulà Pereira e

Anta Gorda.
x x x

Um. grupo de acadêmicos de
aossa Faculdade de Administra-

'

cão seguiu ontem a Joinville, pa
ra um estágio na Fundição Tupy.

x x x

O sr, Fernando Rocha par ti
cipou, Da semana passada, de'
importante reunião d� todos os

gerentes do . Banco em n08SO

Estado, realiza:1a em' Ftorrsnó
polis, com 8 presença do Pre
sidente do, Banco do Brasil.

'

x x x

Deverá passar alguns dia8 entre,
nós o CeL Ney Carvalho Raueo,
'transferido de Porto Alegre para
Curitiba. Vem afim de ver de

perto os tmôveís int"grantes do

espólio do seu saudoso pai,
Octavio .Xavier: Rauen.

x x x

O Deputado Thl!rézlo Netto,
que hoje deverá estar entre nós,
possivelmente acompanhado do

81!'t;l irmão. Deputado Aroldo

Çerv81ho, l!prav�jt(lU o seu ant

v�r8ário. &ébeljo últíme, pua
um rápi;;!o gire.. pelo Paugutlí.'

x X x

A Impressore Ouro Verde,
acompanhando o llC,UO stual

oellenvolylm@l'lto, também PItá
emplrando suas i05tals;õ"!!I, afim
de melhor atender 8 sua clientela.

x x x

O �ngenheiro Dr. Alfre'dô
Scultetue já regreuou da Euro
pa, onde- pll'rmanaceu por trê�

',fiem.ou. Visitou vério� p.fg,,!�
e assistiu dois jogoa do 8r&sU'
no mundial de Alemanha.

�. x 'x x

A anunciada FI'fita de São
JoAo; Padroeiro da Psróqute de

'Jf'êll 'Barras, realizada no bontto
"jomingo último, esteve bastante
8nlmad8 e concorrida, além de

apreciável r�nda, compensando
011 esforços de seus organiza-dores.

x x x i

, .
E e grandE> festa hoje e ama

nhã, é em Pe penduve, numa

,promeçl}o d& Você, seu, Fí!ho e

a Escola, com gl'l!>nde e atraente

programe eIQb�)udo.

I ,x .x X

Pela 'I'aça Governador Colombo
Machado Salles, tivemos domin

go 'dois jogos. Em MarcUio Días,
o São Beruasdo cedeu ao Con
tinental de Rio Nl!gtinho por

-'

quanto que no Municipal teremos
Botafogo e São Bernardo. Em
Mafra, o clássico da cidade, reu
nindo Pery e Operário. Vamo!
todos cooperar com o nosso

esporte amador, egora bastante
motivado.

,

C8Doioha8 (SO), 29" de junho de 1974
-----_

N.O ) 278

\

J
_RIGESA, CELULOSE, PAPEL E EMBALA.

'

GENS LTOA., estabelecida 'na Estrada de Três
Barras à Canoinhas, Km 2, informá a quem
interessar possa que tem para venda: pela melhor

oferta, os seguintes materiais usados:

Sucata de' 'Ferro Velho

Sacos plásticos vazios (Usados com
, sulfato de sódio).

Pedras de cal queimadas
Tambores de soda vazios

Bobinas de madeira para cabos

10.000 kg

400 kg
1.000 kg
800 unido

146 unido

Os interessados deverão procurar o encarregado
do setor de Compras' e� Vendas, na portaria' da
fábrica.

Três Barras, 26 de junho de 1974.

(AM,PAHHA DOS 25 MIL ELEITORES 1,
,

"

CANO'lNHAS'
PR�A�VOCÊ

. .
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