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Enéas Atf)aná:zio
'o 'ano de 1975' se constitui num marco da histó

ria d? jornalismo brasileiro. Nele se comemora o cen
tenárío de fundação (e noventa e cinco de vida livre)
do conhecido jornol cO Estado de' S. Paulo" que surgiu
no dia 4 de janeiro de 1875.

'

,

. .

Foi na Convenção de .Itú, em 1837, que pela
prIm�Ir� vez se debateu em público a idéia de lançar'
um orgao que propagasse as aspirações democráticas
dos �epublica�os paulistas. Dali germinou a antiga «Pro
víncía de S. Paulo»" na modesta sede do sobradãd da
Rua do Palácio, que se transmudou mais tarde nessa
autêntica insti�uição jornalistica que é hoje, incluindo a
excelente RádIO, Eldorado, o «Estadão» falado.

,

.A:pesar dós tropeços e adversidades que surgi
ram, e ,q�e vêm' sendo registrados no «Suplemento do
C.entenarlO", a folha sempre se. manteve fiel aos prlncí
pIOS que 8. �ortearam desde o nascimento, na convicção
de que um Jornal é uma entidade cuja opíníão está
acima dos seus próprios homens.

Todos os que realmente entendem de jornal _:_
e mesmo, o leitor observa - são unânimes no destacar
o _trata�e�to· dado pelo jornal à noticia que dívulga..
Nao se límíta ele a lançar notas relacionadas aos acon

tecimentos, muitas vezes de forma desconexa e até con

traditória, mas dando-lhe um sentido de unidade que
realmente informe ensinando.

'

,Não são poucos os prêmios que tem' recebido
ao longo de sua existência hoje centenária. É mesmo
'considerado um dos melhores e mais completos. jornais
do mundo. Seus diretores têm ocupado expressivos pos
tos nas organizações jornalísticas internacionais. Imen
sa, e merecida tem sido a' repercussão do seu primeiro
século de exístêncía.

"

Óomo já afirmou alguém, é possível discordar
do -«Estado,,,, mas não é possível deixar de admirá-lo
e' respeitá-lo. E mesmo os que aventualmenté não con

cordem com ele merecem' guarida nas' suas pâgínas,
•

J

Numerosas campanhas foram por ele lideradas
e-não há negar que em muitõ tem contribuido para a

formação da opinião pública brasileira. Como Promotor
que sou, não posso deixar de referir a sua luta, muitas

\ vezes, dura, mas sempre serena, em prol do constante
aprimoramento e, acíma de tudo, da independência do
Ministério Público.

E como amante do Direito quero registrar que nele
sempre estão presentes figuras da maior expressão da
vida jurídica; nacional, cuja orientação é, às vezes, o

único fac,ho· a iluminar a escuridão do caminho de hu
mildes mas ardorosos bachareis do interior.

Novas mesas le�islativas
/ Terça-feira última, dia três, foram realizadas eleições

em todos os Legislativos brasileiros, para as novas Mesas
Diretoras. Aqui, após algumas reuniões entre a bancada e

dirigentes da ARENA, foi encontrado um denominador comum
e eleita a nova mesa assim constituida: Presidente: Reinal
do Crestani Vice-Pre�idénte:, Nivaldo Roeder, 1°. Secretário:
Frederico Haag e 2.0 Secretário: Sebastião Romeu Cordeiro.
Após a eleição, que transcorreu normalmente, com

.

o com

parecímento apenas de dois vereadores �a opoSiçã?, AOS .cum
prímentoa de praxe e um coquetel alU8IVQ na resídêncía do

sr, Reinaldo Crestani.

Já em Florianópolis, na 'eleição da' nova Mesa da

Assembléia Legislativa, houve surpresa: geral, com a der�o�a
do candidato oficial Dep. Sebastião Campos Netto e vltóría
do Dep. Epitácio B�iencourt; também �a 'AREN�, 'em colí

'gação com a oposição, quando o deputado canoínhense, sr.

Acácio Pereira, alçou a segunda seeretaría.
r

f�ital n. 01
Fica intimado pele presente Edital, ,a comparecer

no POSTO DA RECEITA FEDERAL DE CANOINHAS,
sita à rua Vidal Ramos, 232, afim de retirar a Notifica

ção do Imposto de Renda-PESSOA FlsICA, do exercício

de 1974, o senhor IVO JOÃO MAZIERO - C.P.F. n.o

098663709-25.

Canoinhas, 06 de �evereiro de 1975.

. FRANCISCO ZAZISKI
Chefe do PSF
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. O 1010 e conforto do·
Chelrolet Comodoro

/

, o Chevrolet Comodoro é o carro

j mail ,ofisticado e. confortá,�el da
linha 75. SuaI principa is cafacte-.
rístic8s são:' grade de ABS preto
com moldura e frisai cromados;
moldura dOI far6is na mesma coe

do veículo; paea-ohoquea inteiriços
com faixa protetora de boeeeche;
para-lamas, rodapé daI portas e

moldura do painel traseiro com
frisos. cromados; teto em estilo La.
Vegas (somente para o

.

eupê);
cores exclusivas (azul-firmamento
e dourado-asteca, ambasmetálicas);

_ filetes duplos pintadoa em toda
a extensão das late'rais; calota ero

mada, com centro e 'friso pintados
na cor do carro; naa laterais do
teto e na tampa do tanque de
gasolina\ aparece O logotipo C, ex

clusivo do Comodoro. Na' frente
a palavra Chevrolet ocupa toda
a exten.ão do capa.
Inteenemente, o Comodoro com

biDa beleza e conforto: bancos
individuaia Da frente, com eneosto

tipo chigh bsck», reve.tidol de
cjerary» e vinil preto. e recliná
veie, com regulagem milimétric8;
porta. luvas redesenhado e saliente
do painel, Com capacidade amplia
da; painel de instrumentos com

cobertura acolchaadá; reveltimento
com aplique no painel e no raio
do ,"DIante, imitando madeira; rel6·
gio elétrico; console, assoalho e

porta.malas acarpetado com buclê
de Dylon; painel daI portal com

desenho exclusivo, incluindo luz
de corteeia e plaqueta decorativa
para gravação dai iniciais do
proprietário.

'

�
.

,
Como equipamento normal de Ilinha, possui rádio epush button»

de três faixaa com alto fala.ote
traseiro; deeembeçador; acendedor
de cigarros; limpador de para-brisas
com duas velocidadee; entrada de
ar rf'gulável de ambos 0& lados e

fixador do cinto de leguran!,;a re

trátil. O volante de direção possui
cremado em torno do botão da
bueina e o logotipo Comodoro
-grsvado DO centro;

Equipamentos nórmais Ião tam
bém batentes de borracha DOS

para-choques, lâmpadal DO p,orta.
malas, no porta. luvas '.' DO com

partimento do motor; sinalizador
intermitente de advertência; Iam
pejador na coluna de direção e

espelho retrovisor dia • ôoite.

Mecanicamente, freios !l disco
nas rodse dianteiras com auxiliar
a vácuo e direQllo hidráulica são

equipamentos de !l�rie.
O Cbevrolet Comodoro apre-

'!lenta duas venõel, cupê e 4
portal; transmissão de q,uatÍ'o mar

chas. com alavanca no chão e

motor de 6 cilindros, com carbu
rador de duplo corpo.

ÇA.oAT'E
A �(hurras Iria Guarany

.

avisa sua dis inta freguesia
qu� a part,i d'e 2.a

.

feira,
dia 10 de fe servirá

diariamente espeto
corrido.

N.o avulso Cr$ 1,20

�uem é Notícia [�EN)
/ '

o programa de obras da administração Alft:edo de Oliveira Gar
cindo ,está intimamente ligado comi 8 humaalzação da cidade com

o problema de uma. população que cresce alils,ustadofa!pente com

a ampliação e implantação de, novas indústrias. O Departamento
de. Obras dá em seu trabalho de saneamento básicó, construção
de estudas, pontes, alargamento de novas ruas, melhoria de lo ..

gradouros públicos, pevímentação, empedramento e ete., está
procurando promover II expanção urbana no Município e conse

quentemente melhorar al1 condições de vida ,da população, A pa-
'

vtmentação das rtias; Roberto Elke até o Fri'gorifico e da Duque
de, Caxias flté o Alto das Palmeiral com a extenção de 4 quilo
metros que até o final de 1975 estarão prontas,' libertará o trá

fego do interior para o centro da cidade, príucípalmente do pesado;
A Rede de "Abastecimento d'Agua que brevemente será inaugu
rada, é também outro fator importante da atuai, administração
municipal. Duas Escolas prontas para serem inauguradas, de alve
naria, em Lageado [Felipe Schmídt) e outra .em Barra Mansa, são
expressões de dinamíamo de um administrador mais criticado dOI

- últtmos dez anos de vida municipal. Quanto mail Q criticám, mais
e maior é o SIeU trabalho. No biênio 75/76 terá Canoinhas total

independência administrativa com a conclusão do -programs de
obras iniciado em 1973.

x x x

O problema de comunicação telefônica no MUilicipio que vem

atuando como fator c;ie estrengulamentó na implantação de novas

Inrtústrtos, está agora em vias de acabamento. O prédio da CO
TESe, terá até o fim do mês, uma parte pronta para inaugu-rar.
A rede subterrânea está pronta.i Ate setembro dêste ano os novos

termínaíe já poderão ser ligados ào sistema nacional de DDD cf
que, resolverá de vez o aludido problema.

x x

Estão sendo iniciados os trabalhos de acabamento da nova Agen
cia do INPS. Conforme contrato (novd), o prédio estará em con

dições de funcionar em 8 meses. Localizado ém' rua central da

cidade, a futura, Agencia tem capaCidade de desenvolvimento pa
ra 1� anos. Uma das primeiras e única obra do Governo Federal
no Município de Canoinha.s, até .1974, uma. outra já em construção:
Laboratório de Sementes de BatatiDha Certificada do Ministério
da Agricultura (AGIPLAN).

Na UDESC uma E�
ditors Universitária

,

_

Fpolis. 05/02/75 «Publicar uma obra de sua autoria em
\

Santa Catarina foi sempre-para o escritor catarinense um desejo
pretencioso, muitas vezes at"é sacrificante e outro não é nosso

óbjetivo senão facilitar as edições de livros estaduais; possíbíli-
.

tando so leitor adquírl-lo, por preços mais acessíveis. A afirma
tiva é do professor Antonio Niccoló Grillo, reitor da,Universidade
para o .Desenvolvímento do Estado de Santa Catarina, 80 falar
,sobre as atividades da UDESC/EDITORA, instituída com li pro
posição de editar obras de seus alunos e professores e também,
de outros escrítores que não estejam, diretamente a elavinculados.

A Editora
Criada recentemente, a editora da Universidade para o

Desenvolvimento de Santa Catarina já providencia .. publicação
, de três obra. de importantes autores cataeínenses: cO Negro em

Santa Catarinu, de autoria do' professor Walter Piazza; cO
Homem e o Ambiente Cstaeínense», do professor Paulo FernaD
do Lago e «Abertura Operacional da Üniversidade», do Professor
Ricardo Luiz Hoffman, que já se encontra no prelo e marcará' o
primeiro lançamento da UDESC/EDITORA. De acordo com pre
visões da Univer,sidade, desl'ja-se atingir no presente' exercfcb
um número de doze lançamentos, esperando e:n 1976 triplicar
os resultados deste ano.

.,
,

Segundo o Professor Grillo" cê provável que os primei
ros 'lançamentos sejam fei�l)s em �coedições ,com outra8 editoras,
procurando-se assim, ath:íglr uma rede, de distribuição 'nacional
e, 'sobretudo, com o objetivo de colocar o' Uvro às mão. do
leitor� por um preço mail 8cessível, principalmente 80S estudan
tes, que obterão p�eço. especiai•• »
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_T� Oficial do Registro saber qUI! pretendem' caser-s-:
Civil do 5,° .Dístrrto de Pínheí- 'LUDOVICO KUMINCK e BAR
ros, Comarca de Canoinhas, BARA DOBRYCHTOP. Ele, na-

Civil --

Q9ro.fl�re/tal ol/en 1.0.
,

'

\

Firma especializada em

jetos Florestais � Alro'pecuários, vantamentos
Topográficos é Produção "de udàs Florestais,

Avisa aos interessa 8 que está ate�dendo
pedidos para aquisiçõ

-

de.mudas florestais comor

(pinheiro aní'ericano)
,2 • Arau '

Ia Angustifólia [pinheiro bràsileiro)
3 calipfus

Canoinhas (Se), 03 de fevereiro de 1975

CHnica 'tte8tÁFia de senbo,rss e erian�.II: �
Especialização em Odontopedíatrta,

'. Hora ,marcada
Prap La1ll'O MiiUer. 494 rODe, 369

õpias?
Em apenas 10 segundos, você tira FOTOcO,;.
PI4,S, de qualq"!,c, dQcumloto. �rnais ou

livros, no C A R T O R I O O O 'R E cns T R O
C I V í L de N.EREIDA �C. CORTE, no edifício

do FORUM d�sta cidade.

Fotoo

",

1 -,

EDITA,IS

AUGUSTO MEN ES e CLA
RA GRAIAS DE A MEIDA

Ele, natural de C mpos dos

Buenos, sç, nasctdo em 18 de

março de 1952, o.pe r, rio, soltei
ro, domiciliado em aq usrtzal
d�ste distrito, filho dto João
Mendes e Jenuâría Alves de
Oliveira.

Ela, natural de.' ampo dos
Pontes SC', nascida em 9 de
fevereiro de 1955, o lar, sol
teira, domiciliada" t' Taquart
zal deste Distrito, fí ha de Me
teus Graias.vde Alm ida e Alzi
ra Moreira, jã' fale da.

Se alguém, soube de algum
imper1imento, opo a-o na for
ma da lei.

Pinheiros, 25 de j neiro de 1974

Silvete Dar i Paul
Escrevente Juremenusda

tural de Timbozinho, S C, 'D8S-
.

0.'em 22 de agosto de 192.0,
agric ar, víuvo, domiciliado Pro

Barra
'

!le', deste distrito, fi-'
lho de Wa lslau Kuminck e Ju
lia Kumínch; Ela "natural de

'I'ímbczínho.. S C, nascida em

4 de dezembro e 1936, do lar,
solteira, domicilia a em Barra

MaDsa, deste dist ito, filha de

Miguel Dobrtchto e Susana

Dobrtchtop.

Colégio, ' Comercial
de (anoinhas

»

Matricul,
,

A Secretaria
Comercial de Canois as' co

munica que estar atendeu
e fevereiro

próximo vindo ro, à partir
das 19 horas 'os ;interessa
dos em ,tricular-se em

qualquer as ,3 séries do
Curso êcníco de Conta
bilidad . 2

A DIRÉÇ�O

Certificado roubado I
, ..:\NTONIO' TOKARSKI,
declara que foi roubado o

Certifícado n.? 397614-SC,
do veículo Pick-Up Willys,
chassis n.? LA3BMY-0867�.

O mesmo fica !sem ef1eito
por haver requerido 2.a via.

Certificado p,erdido
EMIDIO N. DE SOUZA, decla
re que perdeu o Certificado dI'!

Propriedade n.O 239502, do vei
culo Jeep Willys, ano 1960. 2

O mesmo. fica s�m deito.

por ter sido requerido 2,a vis.
.

(-

\

YaI8�!!3.-:.._,��-g,..!, _i. �,�_RJJ:.ltigil��
Prefeitura M,ullicipa,1 de Canoinhas

\, -

NoflClas de
, '-.

Escreveu: E.meraldiDo M. Almeida'
\

Papànduva carnpéâo do' '1.0 turno
o 1. resultado dos diversos quadros que partlclparam do primeiro

turno futebolístico da cidade" já encerrado, apresentou o sel\Ulnte re�ultado:
I Em, primeiro lugar elasstíícou-ee o quadro do PapaI?d�v� F.C., que disputou
�II/seguintes partidas: 1. pa'panduva -!".C, 4 x Palmito 3, 2. partida, Pa�an
duva 6 x Serradas Brasílelraa d; 3. lO�o, PaP.8I?�u.va 2 x Botafogo 1, 4.

jogo Papanduva 1 x Cruzeiro O; 5. l'ogo, Línítíeío O x. Papanduva 1 e

fina:inente Papsnduva 3 x Beira Rio li; quando o Beira Rio dependía
somente de um empate para se classificar. Tendo se desta�ad9 o jogador
Orlando que conseguiu marcar 3 tentos contra o adversario. Os melho

res artilheiros foram: Orlando com lO. pontos, Saulo e Neneque com 7 pon
tos. Os integrantes do Papanduva foram: Juca, Lico, Amílton,' Toni, Cide,
Espudiniski, Valdomiro, Zéco, Adolfo, Rato, O_rlando, �ntonio, Roberto, Mi
guel e Cezário. O returno terá início no próximo domingo. Vamo,s avante

Papanduva.

Pneus de plástico; a novldade
Os técnicos austríacos anunciaram o desenvolvimento de. 'um novo

pneu de plástico, a um custo 60% menor �o que os. de, borracha. Sem

câmara, ele tem.uma execepcíonal aderêncía e e prabc�mente a prov!, de
estouro. Dentro de duas semanas estaremos em condiçoes de �roduzlr 011

prototípós, afirmou Heins Geretsegger, um dos diretores. Polyalr maschí- I

nenbau Ges, empresa de Kitlesee, no Burgenland. (Gazeta do Povo.)
I .

-

. Amanhã, • grande festa
Será realizada amanhã a grande festa na Igreja de Santo Antonio,

em Papanduva. Os preparativos que antecederam o grande dia foram
executados a rísea, sempre que se realiza festa 'no parque da Igreja, são

cuidadosamente estudados e postos em prática posteriormente t?90S os
. ângulos do programa. Esperamos que como sempre, a mesma se�a m�is
uma das diversas festas realizadas ,com aquela animação e partícípação
maciça da comunidade inclusive de .visitantes que sempr� vêm, prestigiar
08 festejos e pedir uma graça ao milagroso Santo Antonío.

Mau tempo impediu 'corridas
As corridas programadaa para o dia 02 do corrente, não se

realizaram, o tempo chuvoso não oferecia condições na pista da Hípica.
Por outro lado, ficou acentado que, serão realizadas no dia 16 deste. No

, próximo mês de março haverá reunião entre carreristas para a realízação,

de uma corrida com 5 pencas, e só participarão animais de raça meio

sangue para cima. Realmente lIerá acontecimento inédito na pista da Hípi-
ca, vamos aguardar concretização desta elogíável promoção turtísttca em

nossa cancha de corridas.
I

, Retrospecto do passa�o ,

Há vinte anos passado a reviste «Pinheiral Plaarbaro» em suá

ágína 1,4 dizia o seguinte� «Em Papanduve, fomos gentilmente recepeío
nados pelo Prefeito nomeado sr. Esmeraldino Maia de Almeida, tesoureíro
licenciado do Banco Inco de Guritiba. Foi nos oportuno palestrar sôbre
florescente futuro desse munícípío caçula de Santa Catarina. Pela vegeta
ção pudemos .calcular o valoroso solo de grande fertilidade. O preço de
terras é muito convidativo. Com facilidade é possível adquirir lotes, chá
caras e sítíos.» E assim o que a coluna tem dito, os fatos tem comprova
do; cresceu e apareceu ...

Passarela da Sociedade
\ Dia 11 'do fluente colhendo mais uma flor, p.o alegre jardim -de

sua vida. a srta. Lenílda Greinert, filha do casal, João (Natállá) Grelnert,
as felicitações Da pauta para aquele dia.

,
,

x x x

Día 12 do corrente ntver do jovem Carlos Atan�sio, alto tunoto-
.

nário das Ind. Beira-Rio. Muita alegria na festiva data de seu natalício.
I

x -x x

Dia 13 do andante, quem comemora níver é o '[ovem Lenicio
Malakoski, contador da firma Com . Ind. Schadek. Alegria ponttãeando na

data natalícia.
<,

'x x x

Dia 17 o garotão Orlando 'Marcelo, filho do casal, Orlando(Lurdes)
:Vieira, completando mais um 'aninho. A mírím-guarda estará presente.

VIDA:

Um 'por semana
Perdeu-se ontem entre o nascer e o pOI,' do sol, uma hora ador
nada com 60 minutos resplandecentes, Não se oferece gratificação
a' quem encontrá-la, pois está eternamente perdida.

tÓ.

,

, \

Registro,Civil - EDITAIS
Antonio Wilson Wiese, Oficial do em Três Barras, no dia 16 de julho

Registro Civil' do Município de Três de. 1950, doméstica, solteira, domící
Barras, Oomarca de Uanotnhas, Es- llada e residente em Três Barras,
tado de Santa Catarina, faz saber filha de José Alves de Lima e de
que preteIldem casar: _-__I dona Cecila Maci�Yde LJma.
AROLDO SCHULTZ

LOURDES LEVAN KI.
Ele natural de e Estado, nascido

em Rio do Ced o, Município de Ma
fra no diá 06 e janeiro de 1953,
lavrador, solte ro, domiciliado e re

sidente em ê,s Barras, filho de
'Lysandro Sc ultz e Ana Schultz.

Ela naturá deste E�tado, nascida
em Três Ba as, no dia 29 de junho ...

de H149, do . éstica, solteira, domici
liada e res tlente em Três Barras

- filha de EJ,tevão Levandoski e de

�ona Ang bca Levandoski. _
.

NICOLA D.E ,FARIA 8 M�RIA
DA LUZ LIMA
Ele, nat ai deste Estado, nascido

em Bela V sta do 8ul" Município de
Mafra, no a 14 d. junho de 1949,
operário, so teiro, domiciliado .e re

sidente em rês Barras, !Ilho de
Antonio de aria e de dona Maria'
Julia Farias.

.

Ela, natural deste Estado, nascida

Ele, na . aI. deste' Estado, nascido
em

caPinza:�o
dia 21 de agosto de

1935, operár(i solteiro,. domiciliado
e residente e Três Barras. filho
de Elói Ferreir _e Inez Ferreira.
Ela, natural este Estado, nascida

-

em PatQl Velho Municídio de Major
Vieira no dia 2 de abril de ) 950,
doméstica, solte r8, domiciliada e re

sidente em, TI' s Barrai, filha de
Adão Mallnow i e de dona' Rosa
Vicente Malin wsk.

Apresentara os documentos exl-�
gidos pelo Có co 'Civil, art. 180. Se
alguém tiver co hecimento de exis
tir algum imped ento legal, acuse-o
para fins de direito.

Três Barras, 23 de janeiro de 1�75.
ADtonio WilSOD Wiese / 1 I

Oficial do Registro Cl�U.

e CA-

COM ADUBOS M,ANAH PLANTANDO DA
(EM'. ESTOQU E cL/--A--R-1�'A:jd·Z�E�M4.1Tr-,iio;iK A R SK' I

.

'------+(""lI:HII'i()fi'- ado de loja
.

de Ele'ro�oméstlcos Tokarsld l;.., ela. L'da.)

(
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«Antonio WilSÓD� focalizando Três Barras»
.

, .

V,erborragla ..e ....

-

Esta nO'}a, _vai �!!pecialm�nte ao [omal «Barriga Verde». QuerO'de todo O' ,cO'raçaO', �grade�er a cítaeão. do meu nome na edlçãe de 02 de
Ievereíro último. Sei perfelta�ente O' que significa !lo palavra «VERBOR
RAGIA» . .fi'a�. por sinal, boa rima com HEMORRAGIA, não é? AO'S nobres
colegas de [ornallsrno, novamente O' meu MUlTO .DBRlGADO. Minha vez
chegará! Informo-lhea, no entanto, que nunca deixarei de lutar pela terra,
que tão bem ,me acolheu, VO'U pedir-lhes que leiam mais atentamente O'

artígo a que se ��feririlm. Tenham um PPUCO' de verecúndia.
I

Juca em Curitiba '

Seguiu na quinta feira com destino 8. Curitiba O' Prefeito Munici
pal, sr, José Felícío de Souza, onde acompanhado d� Tenente Coronel
NilsO'n dos Santos Walbach. tratarão de' ímportantas ássuntos relaeíouados
GO'm 8 transferencia do .patrhIlôn�O' urbano do C. I. M. H., p�ra O' dá Pre-

� felt�r8. Caso se concretize - pratícaments certo c. significantes obras serão
realízadas, na área pretendida pela municipalidade.

COHAB/SC.•.

.

Em �ua mais recente .viajem a Floríanópolís, O' nosso Prefeito
Munlclpal, deixou concretízada Junto àquele órgão a assinatura para den
tro de' poucos dias, do contrato para a construção do Núcleo Habttaoíonal
�a Vila NO'v.a. SãO' sessenta e cil�cO' (65� casas a serem constmídas, e que
Irão beneiícíar O'S menos Iavorecídoa, salientando ainda que já tot conse
guído [unto ao referido órgão, um Iínenclamento no val�r de Cr 905.000,00
(novecentos e eínco mil cruzeiros), para as obras complementares.

. ,

, 'LI�ença Premlo.�_ Â�eus! . .

.

. ApO'S gO'zar suas merecídas derial3;» - 'líoença premIO - O' sr.
Adílson Fontana, Exator Estadual de Três Barras, volteu à assumir O' seu

.

cargo no último dia.5. '

Veranelo_._
O sr. Líneú Pacheco, destacado tunetonarto da Prefeitnra local,

esteve recentemente, gozando das delicias de uma praia, juntamente com
sua familia. Balneário Camboriú Ioí ó escolhído.

'

Metahírglca em RUmo Crescente
A índüstrfa metalúrgica da firma .T. GARZO SOBRINHO & CIA.

LTDA., em ritmo acelerado nas suas obras dê construção. É mais uma
iÍldústria que Três Burras sO'ube acolher, e que granllea beneficiO's trará
ao munkfpiO'.

.

, -
,

.

FuteJJol
.

de SaUlO
A equipe do SãO' Paulo cO'mpO'sta por: Gago, AnitO'; PO'lacO', Zeca

e Waldir, já é campeã 'po'r antecipação, dO' 1;0 turnO' do CampeO'natO' de
Futebol de SalãO', que ora se desenrola na cidade.

Nascimentos
TO'dO' sO'rrisos O' sr. BasiliO' BidO's, em virtude de sua mulher, Da.

Wilma, ter trazidO'_ à luz uma linda menina. Seu nome: ROSALMA.
NO' mesmO' casO' se inclue o CabO' AldO' (C .I.M.H.); PO'is SUli mulher

Da. Benta, trouxe -mais alegria em seu lar,. cO'm o nascimeo,tO' da menina
DEBORA.' , _

/
.

.

Aos fel!Zard�8 casais, O'S nO'ssos mais sincerO's cumprimentO's.

Casemento
HO'je, PO'r vôlta das-to hO'ras, unem·se pelO' casamentO', O'S jO'vens

AroIdO' Schultz e a srta. Maria de Lourdes LevandO'wski, na PII-róquia de
SãO' JoãO' Batista. CumprimentO's efusivos ao nO'vO' casal,�e que á felicida
de mO're em seus cO'�ações para sempre.

I

Dica' de Disco.
O REBU·IriternacionaI. Para a juventude é ótimo, apezar de ser

completamente cO'mercial. Mas vale a pena cO'mprar., LP da SO'm Livre.

x-x-x-x

Gente, até a próxima semana, e teo,ham um bO'm Carnaval. Este colunista
'- estará em CllmbO'riú, gO'zandO' dO' SO'l- se nãO' der zebra - e da ,praia. Tchau!

FOTOCÓPIAS XEJ\OX
( �

Serviço instantineo e

elcritól;io de Derby Carlos
na Praça Lauro Müller, 251

CANOINHAS Santa CatariQ8
I

Só eu POS�O' �Qber
Só eu' posso sentir

E fico assim eofrendo.. inerte
A primavera em outonoSse
transformou
E a}:)risa suave tempestade vírou.:
Só eu posso saber
Só eu PO'SSO sentir

E da menina que se fez mulher
Onde a ínocêncía deu lugar a

'sensualidade
E da candura se fez o desejo
Só eu PO'SSO S8ber
'Só eu PO'SSO' sentir / ,

E da alegria ébria e infantil
D3 emoção e dos temores
Partem sgora, deixando largo
rastro ... saudade

Só eu POS,S!) saber
Só. eu posso sentir

Naquelas noites de ternura
Você e eu num mundo

Que para nós descortinava um

paraíso
Só (eu PO'SSO saber
Só eu posso sentir

Os beijos que trocávsmoa
De frios e indiferentes
Tornaram-se apaixonados e sr-

dentes "

.

Só eu posso 8aber
Só eu posso sentir

E de repente do re&l nasce
_o pres�!Dte' I

Indiferente... MesquinhO' ...
Caprichoso
E tudo começa B esvair· se
CO'mO fumaça
Só eu PO'SSO 1i8ber
Só eu PO'SSO sentir

E num adeus,sem aceno
V<Jcê diz apenas
F,ol maravilhoso, mes n�o é
verdade �

Porque?' porque? só eu seI?
60 eU PO'SSL? SÓ eu, "lnto? s,ó
eU tenho? só eu "n�o vivo
sem AMOR.

Canoinhas, '29 de janeiro de 1974

) "MARlZA

«Tele.�cópió »-� P. Frank

ESPORtENOS
,

'

BASTIDORES DO
Esta coluna parabeníza-se com O'S· éSPO'rtistas oanoínhenses,

pela boa movimentação que se, vem fazendo em favor de nosso esporte
neste 1975. Começamos bem e conãamos em nossos esportístas.

FUTEBOL: TORNEIO DE VERÃO:
� Partídes realizadas domíngo passado 'no Estádío Municipal:

10 hs. - AREP (6) x Nacíonal (1.) 13 hs. - AABB (2) x Industrial (1)
, 15 hs•• BBC (4) x S. A. Fuck (2) 17 hs. - Real (6) x 3 Estrêlas (õ)
,

.

, Oomentárío: Segundo declarações de espectadores, a partida Real
x 3 Estrêlas apresentou um Iutebol li altura dos grandeacíésstcos nacío
naís, agradando a torcída e apresentando lances próprios de [ogaderes
profísstonaís. Parabéns aoa doís clubes.

A esta altura do Oampeonato de VerãO', já vão S8 delineando O'S
times que Iíearão classífícados. Dentre eles estão O' AREP, Real, Juventus
e C.A. Meu Pontínho, PO'r outro lado já. se eonsíderam desclassificados O'
Benfica e o Industttal.

Para O' prõxímo domtngo, teremos as seguintes partidas:
Estádio -Wiegando 0ls8'n de Marcilio Dias:

14 hs. -- Olaria' Prust x SãO' Luiz.
' ,

16. hs. - Grêmio ESPO'rtivO' Olsen x Nacional F. Club.

Estádio Benedito Therézio de Carvalho Junio�:
-14 Íls.· AABB x Bela Vista
,

16 hs. - BBC (Veterauoaj x C.A. Meu Pontinho
F P" -

A

avorítos: ara a partida das 14 .hs. preve-se um empate ou
vítõría do Bela V ista. �

, Na partida das 16 hs. sIJ.lbO'S O'S times estão equilibrados, mas o
tsvoríto é O' "O.A; Meu Pontínho, .para quem basta o empate, para garantir
sua cíaestttcação neste Tomeío.

Pano.ra"?a Estadual:
Pelo Campeonato Estadual deírontaram-se dia 03 pp. (2.8 feira),

Fígueírense Futebol Club x Internacional da cidade de Lages, na partida
final do Campeonato Estadual de Clubes Proííssíonaís. ,-

SagrO'u-s. campeãO' estadual o Figueirense da cidade de FIO'rianó
polis, cO'm O' seguinte plantel: NilsO'n - Pinga, Moenda, Nelson e Gasa'Gran
de � Sérgio LO'pes e MO'acir - SfarcO's, Luis EvertO'n, Jaci e Zé CarlO's.

Vitória dO' Figueirense PO'r 4 tentO's a dO'is.
-

COMENTÁRIOS: SagrO'u·se artilheirO' dO' campéO'nsto, o/ PO'nta
direita MarcO'� dO' 'Figueirense, classificandO'-se em 2. lugar o jO'gadO'r
Parragra dO' InterílaciO"nal. _

.

!
'

Fato digna de registrO' 'O'cO'rre cO'm O' vO'lante do. Figueirense,
Sérgio LO'pe!l, que sagrO'u-sé campeão. pelO', 4. Estado da -FederaçãO', inte
grandO' o time do Figueirense.

, SérgiO' LO'pes já fO'i cam'peãO' pelO' AtléticO' Paranaense. GrêmiO'
dO' RGS, pelO' São PaulO' e agora pelO' Figueirense.

'

\DECLARAÇÃO
D,ECRARO que' foi extraviaflo
o. Cert.fícado de Propriedáde
D.o 491983 rd. ao automóvel,
Chevrolet Opala, ano 1974, ,pla
ca CA·1700, -côr v,ermeIho fO'r
mula com teto beje, chassis n.o
5P87EDB,121995, 89 H P, de
mlrin'a propriedade.
Fica o mesmo s�m efeito, por

,haver requerido 2.a via. 3

Cancinhas, 03/02/1975:
'

Diornar Antonio· Soares

, f '-Io
I

de MERHY SEL�ME
Departamento de Vekulos Usados

& elA. tTDA." você
encontrará revisados para pronta entrega:'

Marca, Ano
Chevrolet Opala 4 portas 4 cilindros 1969
Chevrolet Camioneta .' 1969 e 1971---
Dodge Gran Coupê 1973,
Dodge Dart «SE» 1973
Dodge 1.800 1.uxo

, i974
Dodge ,1.800 Gran Luxo 1973
Vol�swagen Variant - 1971
Caminha0 �ord F-600 "1971

Temos! para você,' um plano especial d.
financiamento. Venha conhece-lo.

MERHY SEl:.EM� & elA. LTOA.
Rev8'ldedor Autorizado Chrysler do ,Brasil S"A.

Rua Paula Pereira, 7-35 .. Fones: ,365 e �66
CAnol1l5é;'s Santa Catarina

.,

II� 11()llJ\ J)J� (l) 11'lllU11M il� I
't.'

.

--- ._:;_-'-

\

Você, que está por cima porque já vence,u na/vida, não perca mais tempo.
É hora de você comprar Doclge. Aproveite as vantag�ns que. oferecemos
através dos nossos planos de financiamento, agora m�ls vantaJosos.do que
nunca. Venha ver para crer. Conheça o nosso carinhoso atendimento.,
\Vamos. Decida-se de ulTla vez por todas e venlla logo ,buscar o seu

Dodge DartfOvo.

'\

REVENDE.DOR AUTORIZADOé CHRYSLER
.

� doBRASILS.A.

')

MERHY SELEME I ',&, (IA. LTDA.
R�a: Paula Pereira: -735

CANOINHAS
Fones: 365 e'368
SANTA

, ,

GATARINA

ANIVERSARIANTES
'DA SEMANA
Dia 8

A $Ta; Estér, esposa do sr.
,Pelix Rudolt" os srs: Bernar
do Metzger e Guilherme J.
A. de Souza; a srta. Licéia
Kohler; o jovem Sllvio Dreher.

Dia 9
As srtas.: lsabella Mmarà e
Rossana Ribeiro:

Dia 10
.'

A sra. Vva.'Chimone Sele,
me; os srs.: Francisco Rol/ou!
e Pastor Günther Rueckert.

Dia 11
OS 81'S.: Dietrich Sie�s, A,/e·
xandre de Pau.la e Silva,
Adelmo Bollau! e'Dr. Jayme
S_eleme; o j0'l!em Ari Simões.

Dia 12 c

A
.

srta. Sonia d8 Fátima
Silveira.

Dia 13,
O sr., Vinicius Mopcos Alla ..

ge; as srtas.: Citei/a Eliza.
bet Cornelsen e Isolde Holler,'
o jovem Osmar Rogério Pe.
r_eira.

'

Àos aniversariantes d6se.
jamos felicidades.
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Notas
* O agrônomo dr. Paulo Sen-

taro Nagano, recém forma-'
do pela' Faculdade de Pelotas,
RS, encontra-se.na Holanda, em
curso de espectahzação.

* O jovem industrial, sr.

Miguel Fontes Procopíek,
passando o càrnaval no :Rio, o

último na qualidade de solteiro.

* Faleceu na semana passa-
da em União da Vitória,

onde residia, aos 76 anos de.
idade, o Br..BásiÍio 'Hupalo, 'a
qui bastante relaéionado e ex
servidor da antiga Lumber .em
Três Barras.

I

stl da agenciá Iócal�transferido,
a pedido, para Curitiba, onde

pretende prosseguir, em seus

estudos.

* O sr. Erico TremI é o novo

Rl'!i do ,Tiro ao Alvo e ..

nova Rainha é 8 sra. Janete C.
Vogt: Ele, fazendeiro @ ela de
famflia de açouguetro, dois bois
serão abatidos para a grande
festa do próximo ano.'

*'-.._ As festividades do Tiro
tiveram pleno êxito no cor

rente ano, compensando os .es

forços do sr, Guilherme Prust.

* Mais uma' indústria, tam-
bém de madeira, deverá

instalar-se' 8 curto prazo, no

bairro ipdustrial n.? 2, do Cam

po da Agua Verde, valendo
informar que 8 firma Dsm
broskt já iniciou suas ativida
des naquele local.

* O conhecido agrônomo, dr.
Waldomiro Bubniak, aba

lizado técnico no cultivo de

batata, cogitado para Coorde
nador do AGIPLAN no Distri
to Federal, Brasília.

Fotoc
" •

-

Japonês Hashua '230

Preço Fotocópia Cr$ 1,00por
Rua Paula Pereira, 375 (ao lado Loteria 'Esportiva) • -Cantinbas

Serneadeiras Adubadeiracom

I

,A N O T A ç, O' E S
E naquele cinema exíbta-se um filme Norte Ame�ica
no denomíaado «Thê End», Todas as, vezes que Inícía
va a i projeção, ao aparecer o titulo, o público
levantava-se e ia embora,

HOJE
é carnawal. Todo mundo canta, todos ohoram de

alegria. outros por não ter dinheiro para bríncar. Mas
tudo é Carnaval. Depois vem li quarta feira ninguém
houve cantar canções, e, fica a saudade de, um amor

de carnaval. que voltará em outros carnavais.

cucn-nn MUSSI

* O Tribunal de, Justiça do * E inicia hoje o carnaval, a
E!ltado, impressionado com grande festa popular bra-,

o grande movimento no forum '1' E
'

local eis que como comarca de
SI erra. m n�s;s8 cidade teremos

I
apenas festIVidades de salão.3.a, entrancia é 8 que apresenta com baÚe8 programados na

maior volume de serviço, eID' SBO e Clube Csnóinhense e
estudos para, a criação, da 2. a muita gente nas praias.Vara,. o que deverá ocorrer

para o próximo ano. * Eleito Presideote do Rota-

* Já reassumiu SUI1S funções, ry Clube de Canoinbas, O

com o' término de suas- jov�m/ industrial sr, FABIO
fériàs gozadas em nOS80 litoral;

. NABOa �UCK. pua o peri�)do�
o Promotor dr Enéas Athaná- ano rotariAno,. 19.75-1976. Jo- TI�ELlOnTO PAuil S. CARVALHO

- , "

vem, versátil e dinâmico" te- .

zio.·
.

mos certeza, Fábio dinamizará
- E D I TA/L

* Gerson Kobler, alto fun- ainda mais as atividades rota
cionário o Banco do Bra- rianas em nOSS8. comuna.

Meiga no olhar. vive o seu mundo de menina moça.
Acha tudo 'belo, 'a vida, os amigos. os encontros

agradáveis com sua patota. Lucinha agora está cur-

tíndo um mar, ou como qúeiram uma praia super,
que é Oamboriú onde permanecerá mais alguns dias.
Lucínha é a alegria do casal Oldema,r Mussl e Sra.

por ma u ricio

PO� QUE?
I

Não entende-se que' a 8.B.0. queira cob�ar dos seus

associados e convidados Cr$ 80,00 por noite de carna

val a mesa. Ora meus amigos. Carnaval é festa

popular. é festa de 4 dias, e ninguém está nadando

(que eu saiba) em dinheiro para aguentar só em mesa

nas 4 noítes gastar-se-á Cr$ 320,00 fora as despesas
da noite em, comes e bebes. Vamos por a mao .na
conciêncla e ver que a situação não está boa. e nem

todos lião possuidores das condições acima citada. Ou
se permanecer os preços o negócio é ficar em casa

assistir o desfile das escolas de samba no Rio de

Janeiro através da Televisão. Por outro lado, o Gre
mio XV de Julho, que promoverá as 4 noites do

momo .no Club, já pensou um pouco diferente, pois a.,
referida entidade quer as noites de carnaval os sa

lões lotados e estipulou preços super razoável a seus

associados e do cànoíubenee. Carnaval é testa e não

exploração.

UM Tl�O CE�TO
O sr. Eúrico Tremll é novo rei do Tiro Alvo Oanoí
nbas e Janete Voigt é a nova Rainha. As competições
.torsm realizadas na tarde de sábado na Sede do

Tiro Alvo Canoinhas no Oampo da Agua Verde. Sol>
os olhares de milhares de assistentes o' sr. Eurico

'I'remll e Janete VQigt 'são as majestades do Tiro/75,
e receberam suas faixas na grande noite dançante na

SBO" no mesmo sábado.

UMA BANDA AFiNADA
Como diz D. Marcos Barbosa, O.S.B. Graças a Deus,
já não vamos mais para o inferno. E mandam-nos, em
vez de uma brasa,' uma ... banda, embora o assunto

possa parecer' pouco adequado ,gara um padre, isso
foi registrado no Jornal do Brasil. A mesma coisa o

pessoal da: velha guarda sentiu na noite de festa na

SBO, no 'baile promovido pelo Tiro Alvo Oanoínhas.
A Banda Wiegando Olsen está cada. dia -melhor. Uma
banda afinada, um repertório super agradável, o que
a valoríse mais. e atualmente é o orgulho da nossa

região. Ao seu maestro e componentes somente uma

palavra. Obrigado pelas ho.r�s. de alegria que propo�
clonam aos que tem o prevllégío de escutar e aplaudir
um produto genuinamente canoinhense. '

I '

Ú.cTiMA
Márcio, filho do, casal Orlanao (Lia) 'I'reml, pontifi
cando caréca na maty city. O mesmo foi aprovado
no vestibular pela Universidade Católica de Pelotas -

RGS, em Ciências dá Saúde. O casal está sorrindo

pois mais um filho' ingressa na universidade, sendo
que o i ovem Clércío, em Itajuba-MG. já é terceranista
de Medicina. Parabéns à Familla.

CINE
.

JUBILEU
,

O rànçador de sucessoe ,a'pre�ent/<
BOJE, dia 8 • àll 20,15 horas - programa duplo

"
<

'

o Exercito das s bras

'ao feira, dia I� _; II 20,15 hora. '

\

A asa dos Desejos
colorid em eínemascope - elite filme rep

•

"
,

Sábado,
.

Ia 15 � às 20,15 horas - programa duplo
LO Olho- por Olho Dente p,

� programar
\

DomiDgo, dia 15 • àll 19,15 e 21,15 horas
rúrla DO Sangue
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MELHOR OFERTA ,Q;UEM. FAZ É A LOJA :}:
� MERHY SELEME �
lor EM' \ lor."" .'

.:0 Televisores - Hefrigeradores Móveis Pneus e Encerados .:.

� M EHHY SELEM E tem vários planos, de, pagamentos para você
.. �

Ir
' Você escolhe o seu e le,1I na hora a sua mercadoria ou se preferir MERHY SELEME entrega em sua casa

•.

� MERHY SELEME & elA. LTOA. �'-..

_:l: Rua 'Paula Pereira, 735 - Canoinhas - se ,,' FILIAL: Rua Central, 53 - Três Barras - se , :��
0.\ '.

I " J:
.�'••�.: �. /

'..

.
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,
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Acha-se em Cartório, à rua Idal
Ramos, edlíícío do Fórum, pa ser

protestado o seguinte título' dupli
cata -por Indicação sob n." 2 506/5/5,
vencida ,m 21.01.74, no alor de
Cr$ 754.QO, emitida por C mercial e
Importadora Tropical tda., ,con
tra FOTO ÓTICA S O PAULO
LTDA.
Por não ter sido ossível encon-

'trar o responsáv pela referida
firma, pelo prese e o Intimo para
no prazo de trê (3) dias úteis a ./ Icontar da publl ção deste Jornal,

, vir pagar ou r razão porque não
i) faz, e ao smo tempo; no caso
de não ser endida esta' intimação
o notifico competente protesto.
Canoinh s, 06 de fevereiro de 1975

A IDES SCHUMACHER
Escr ente Jur. em exercício

\'-.._

2.°
TINTAS

--Ptânfca.- e" �o
Armazém, tTokarski,

.. �
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