
Aos COLONOS -

e MOTORISTAS, no' seu·. dia, comemorado ontem,' os primeiros 'produzind9 no amanho da terra a nossa subsistê�,ia e os ségundos-
. transportando-a aos grandes centros consumidores, as nossas. homenagens, as homenagens' do « CORREIO DO NORTE»

-

Novo
Iiv,ro.
de

ENÉAS
ATHA·

NAZIO:

"

.

«3 Dimensões de Lobato»
PÉRICLES ,PRAD�

o escritor catarinense ENÉAS ATHANAzIO, que
recentemente lançou um livro de contos regíonéts- inti
tulado O PEÃO NEGRO, dedica-se, agora, 'ao exigente
âmbito .do ensaio, desdobrando suas pesquisas em rela
ção a três detalhes que definiram a polivalente ação de
MONTEHtO LOBATO como Juristll, economista e politi.co.

O autor do' ensaio demonstrá habilidade na eleição
dos temas, enfrentando o exame de aspectos pratica-'

\
mente desconhecidos' no que respeita às atívídades
lobateanas 10'ra do campo da literatura. '

Munido de uma bíblíografía escassa, mas bem sele

cionada, ENÉAS ATHANÁZIO apresenta conclusões se-

guras' e, �té certo ponto, orígínaís.
' J

O ensaísta, via de regra, desenvolve a 1 análise das
obras abordadas a partir de pontos de referência. já
expressados por outros autores. Não são poucos os que,
aliás, limitam-se a conéluír trabalhos esboçados ou,
mesmo, sustentam mesmíssimas opiniões, colocadas sob
outro ângulo isto é, em recipiente' formal dístínto. ,

O ensaio do escritor -sulino, não se reveste dos
defeitos detectados, com frequência, em obras do mesmo'
gênero. Procura, com correção" caminhos próprios,
abandonando certas indicações aparentes 'que poderiam
levar a indagações de outra ordem. 1

•

" Embora, se reconheça que o forte em, MONTEIRO
LOBATO, na realidade, foi a literatura (mormente a

infantil), o fato é que sempre há relevantissimo interes
se em torno de sua vida. Sendo assim, muitas novidades.

apresenta o livro, proporcionando ao leitor o conheci
mento de multifária preocupação existencial.

A . linguagem do livro é escorreita, denotande um

estilo fluente e agradável. A simplicidade, todavia, não
retira da obra o carácter de penetração aguda rio que
tange aos aspectos mais salientes da formação do cria
dor do fantástico «Sitio do' Pica-Pau Amarelo»., .

.

NOTA: ,,3 Dimensões de Lobato» - ensaios �

Enéas 'Athanázio - Editora do Escritor .� S. Pau
lo _. 1975 - 84 págs .. Capa de LURDEKA.

Visitantes
Visitou a nossa cidade, hospedando-se na resídêncía

do .seu parente, sr. Agenor Côrte, o médico dr. Arari da

Cruz,Tiriba, Diretor dâ Hospital de Isolamento Emilia: Ribas:
de São Paulo - Capital, Prefessor da Escola Paulista de

Medícína, com díversós cursos na Europa, com bolsas' de
estudos. Médico Epedíomeologísta, responsável também pelas
instalações de hospitais de emergência na baixada santísta,
no surto epidêmico de enceíaltte, além de conferencista,
atuando nas diversas Uníveréídades.do Brasil. Veio acompa
nhade de sua esposa, sra. Diná e sobrinho Gilberto, conhe
cendo' o rigor do nosso atual inverno.

, l

Ano XXIX;, CanoiJ1h�s Santa Cat�rind, 26 de julho de 1975/. Número 1330
------------------------------�-- ._----------�------------------

Diretor: Rubens Ribeiro da Silva
CAIXA POSTAL, 2 ,.... .FONE, 128/ - CIRCUL&, AOS

I

SABADOS N.O avulso Cr$ 1,20 .

E,STATUAS E ,VULTOS Por Dioarte P. Araújo'
fanas, e6fim, d�ste" povo, que
olhará com muita justiça este
!leu -ato,

-

Antecipamos o nosso. muit�
·

obri'gado Sr. Prefeito.
)

NOSl!o Brasil já está �quase
quinhentão e nesse lapso de

.

tempo fundindo raças, costumes
e até víctos de uma nação de pou
ca vida, fOflpa�a po�imigrações
de todos os Icantos do orbe,
que aqui são �.colhidas de bra

ços abertos, formando uma, no;'
va mentalíuede e, por sinal, de

, excelente resultado.
.

Des!08 herança latina, saxôní-:
ca, hebrsíce, árabe e etc, nos

veio o gosto de ser 'hospíteleíro
e sumamente homenegeador.
Desde o inicio do século pss

sado, quando nos foi dado a

ventura de respirar o ar puro
da ltberdade, nenhum vulto da

queles que por heroismo, patrio
tismo e qualquer valor. íntrín
cico deixou cle\' receber 'o reco

nhecimento público. Haja visto o

reconhecímento histórico Dres

t�do� aos vultos de Felipe Ca
marão, Vidal del�egreir08, Hen
rique Dias, Ana;, Neri e outros
tantos do passado, sobresaíndo
se Tiradentes, D, Pedro I e tantos

outros,' dando lqgar' pera Carlos
Gomes, Ruy Barbosa, Santos
Dumont, Getúlio Vargas e tantos .

mais que '. foram colocados no '

pedestal da
.

imortalidade, pelos
feitos' e sacrifícios demonstrados'
para o engrandecimento da Pá
tria. Não existe, nestá DOSS$
querida Terra, estado ou muni

'pícío, que não cultue a memó
ria de seus ilustres filhos.

Santa' Catarina ê pródiga em/

homenagear seus queridos fi
lhos. Aqui ninguém é esqueci
do. Cenotohss não foge à regra.
Todos os vultos que Isbutersm

/ pelo engrandecimento do nobre

município, receberam sua ho
mensgem. A nosso, ver, entre

tanto,' achamos que a home
nagem deve ser perpétua, imor
redoura.

Quando por aqui passamos
em março deste ano; notamos

que uma das homenagens pres
tad$s pela Prefeitura, ao canoí
nhense que, pelo pioneirismo,
patriotismo e, desvendado amor.

que dedicou à" Santa Cruz 'dto
Csnoínhas e que foi o inolvi
dável' Maboel Thomaz Vieira -
o querido Majo'r Vieira. - es

tava desaparecendo, pois a sin

gela campa destinada ao des
eanço. eterno. daquele ilustre fi
lho da terra estava em

. ruínas,
prestes a desaparecer,
Por um bilhete estampaâo

ne8te mesmo semanário, recor
remos li ,S., Excia. Sr. Prefeito
Municipel, pedindo 80corro para

.

o tumúlo do Major Vieir�, só
Também passou uns dias em nossa terra, hospedado um reparinho que fosse par.. ,

na residência do
-

sr, Agenor Côrté, Neri Chiung, nascida na. 'evitar a ruíne a que está

África, -filha de pais chineses, estudante, residente -na Amé-, ameaçado.

rica. do Norte. A. visita .prende-se ao intercâmbio. cultural
I

\
O tempo corre e o túmulo

B-rasII-�s��dos Unídos, vindo aC0!-Dpanhada de Reg�n�, . ,neta continua' no esquecimento.
do anfltrIao, que esteve na AmérIca no ano passado o1>ede-

N-' u lê t(
.

.

,
• A. . ao e um ma zu o CUS. 0.0

cendo O mesmo mtercambIo. '.
nem um obeli�co rico 8 que

Após prolongada au.sência, visitou a - nossa cidade, fez jú� o primeiro Prefeito, de
O benquisto Pastor, hoje aposentado, GEORG WEGER, resi- CanoiDhas e sim um simples
dente em São Paulo. Georg Weger, aqui bastaJ,lte' relacio- reparo' na sua humilde campa.
nado e estimado; é responsável pela educação de várias E, temo� certeza de que, se

gerações de canoinhenses, aqui prestan�o serviços na -00- S. Excia. o Sr. Ga,rcindo ,aten
munidade Evangélica por mais de 40 anos� der ao nosso pedido, receberá

aplausos de todos os seus

municipes, sem desltmínação de
credos politicos, das aocíedades
liberais, das recreativas, das f:,!.
chsdas, das secretas, das pro.

Bodas de
I Data .Iestíva, sem dúvida, dia primeiro de agosto

próximo, sexta-feira, para o conhecido e estímado casal, sr.
GUSTAVO THIEM e sra, HULDA THIEM e seua.Iílhos Hilde
gard, Sglínde, Sígfríed.>Darcy e Beatriz, oonr ài!I,. Bodas de,
Ouro de feliz consórcio. Pelo importante evento haverá
cerimônia religiosa' na Igreja Evangélica Luterana, pelas
t7,30 horas e após os convidados serão recepcionados no

Stand da Sociedade Tiro ao Alvo. Nossós melhores cumpri
mentes ao venerando casal e seus familiares.

·J·oão Malinoski
" Após rápida moléstia,' veio a falecer_na, madrugada

de -sábado último, o prestante cidadão sr, JO-A,G MALINOSKI,
.
viúvo de Sofia Humenhuk Malinoski, deixando filhos e netos.
Seu sepultamento ocorreu na tarde de .domíngo com 'grande
acompanhamento. Nossos pesares à família enlutada. -

TREINAMENTO PARA PRODUTORES
DE BATATA-SEMEHIE"

A Cargo do AGIPLAN foi realizado em nossa cidade no

período do dia 24 a 26 do
.

corrente, tendo como local o Salão
Nobre de nossa Colenda Câmara de Vereadores, um treinamentq
para produtores de bsteta-eemente. O aludido treinamento teve
como Coordenadores o dr. Gtlberto Primo Schaffer, .Coordenador
Estadual do Agip18D e dr. Vasile ,Popa, Coordenado� local do
mesmo órgão. Atuaram como

i

professores os agrônomos drs.
Osvaldo Siqueira, Coordenador Nacional da Cultura da Batata,
dr. Díogene Cardoso, Assistente _do �giplan no Estado do Rio
de Janeiro, Dr. Luiz Afonso Cesa - Agiplan Florianópolis e

inspetores locais, drs. Waldimiro Bubniak e JOão Silva. Partici

parem do mesmo mais de 32 produtores, todos dô norte do Estado.

Se'cretaria da Saúde,

C�mpanha ,de VaCinação
contra a meningi:ae,

Area I ,-- Setor "8,, - Núcleo 10 - Município Canoinhas ,._ População
Total 40:3�1 _ 80% 32.289 - D�ta da Vacinação 28 e 29/01 - 1.° de

.

EqUIpes 10, II, 12 e 13 (2 dias) - ,Responsável Alfredo de
.

Oliveira' Garcindo - Fones 124 e 161
.

CRONO'GR�MA
Data Hora, IV.o Equjpe

'

Local do Posto de VaciD�çio
28.07 08,00 às 12,00 0.0 10 Posto de Saúde (sede)

:t 13,30 às 17,00 n.? 10 Posto de Saúde (sede)
:t 08,00 às 12,(_l0 n ? 11 COHAB - Grupo É�colar
,» 13,30 às 17,00

.

n.? 11 Campo Agua Verde - Escola
'. 08,00 às l2,1J0 n.? 12 Marcilío Dias' - Escola
» 13,30 às 17,00 n.? 12 Paula Pereira -' Escola
:t '08,OU às 1200 n.? 13

.

Arroia Fundo - Escola
"'»

" 1330 às 17,00 n.? 13, Bele Vista do Toldo - Sede

29.07 os:Oif'à;s-'12,00 .

n.? 10'
·
Posto de Saúde Csede)

-» 1,3,30 às 17,00 n.? 10 Posto de Saúde (sede)
» 08,00 às 12,00 n.o 11

� Sta. Bárbara-Rio dos Pardos Esc.
» 13,3:0 às 17,00 n.o 11 FeHpe Schmit - Sede
» OS.OO às 12,00 n.o'12 Valinhos - Escola
:t 13,30 às 17,00 n.o 12 Agua Verde - Escola'

_.

1») 08,00 às· 12,00 n.o 13 Salto O' Agua Verde - Escola
:t 13,30 à81 17,00 n.o 13 .

· Alto dai Palmeiras� Piedade Esc.

C.rioinhas, em 21 de julho de 1975

Alfredo de Oliveira Garcindo -_ Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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lulzo de Direito da Clomarel' de
. Conoinbal \. Santa Catarina

Edital. de, Citacão com o 'prazo de 30 dia�
o Doutor José Geraldo Batista, Juiz de

I
Direito da

Comarca de Canoinhas, Estado" de Santa Catarina, na
forma da Lei, etc.

' "

.FAZ 'SABER a to s quantos este edital virem, ou dele
conhecimento, tiverllm, com o razo de trinta (30) dias, que, por pal.'h
de Fermlno tternan es Correia, por intermédio' d!
leu procurador Dr. Antonio einturter, foi requerida uma ação de
USUCAPIÃO' de uma gleba de terras, com a Área de 112.950 m2'
(cento e doze mil, novecentos e cinqüenta 'metroa quadrados), situadc
em Rio d'Areia de Cima, de te município e comarca, devidamente
demarcada e dentro das seg ntes confrontaçõe�: de um lado com Um

arroio; de outro lado co terras de requerente e fioalmente com

uma estrada que conduz Rio d'Areia' de Cima, deste município E

comarca e Ieineu Czeróiek A referida açllq. acima citada, foi peofe.
rido o seguinte despeohor Para a Aud,i�nci8 de Justificeeão da posse,
designo o dia 15 de utubro de 1975 às 10 horas.
Citemdle os confinantes do Imóvel por mandado, e por edital com c

prazo de 30, dias a partir a primeira publieeçãe, os réu's" ausentes,
incertos e desconhecidos, v lendo esta para todos os atos do processo.

Cientifiquem-IIe por carta ri répruentante da' Fazenda Pública da
Uoiâo, do E�tado e do unicipio para que manifeetem querendo,
interesse oa cause, Intime-II o Dr Promotor Públicó. Csnoinhas. B
de junho fie' 1975. (as) Dr. osê Geraldo Batista - Juiz de Direito»,
Ficam, 08 mesmos, citados, p ra cóntestsrem o pedido, 00 .prazo de
15 (quinze) dias, 'que correr em cartório; a/ partir da decisão que
declarar justificede a posse, a vertindo-se que. não sendo contestade,
peesumir-se- ão válidos os argu entos da inicial, K para que chegue
ao conhecimento de todos ma deu o MM. Juiz, expedir' o presente
edital. que lIel,á publicado n forma da lei e' af,x ...do no lugar de
costume. Dado, e \P"S88.àO nest cidade de Cao.oinha8, Estado de Saota
Catarioa, 808' tr�!I (03) dias 'o' ,mês de julho de mil, novecentos '

e

setenta e cinco. (975). Eu, Z iden E. Seleme, Escrivão, o subscrevi .

JOSE GERALDO, 8ATISTA ''-';' Juiz de Direito

Registro Civil EDITAIS
No Departamento de Veículos Dsad
de Miguel Procopiak' \Comércio e
'Veículos ttda., você encoo 'rá

para pronta entre

�Dt()nio Wilson 'Wiese ':' Oficial
do Registro Civil do Mup.idpio
de Três Barrai, Comarca de' Ca·
noinhas, Estado de Sta. CatariDa,
faz Ilaber que pretendem casar:

JUVENCIO GONÇALVES DE
ALMEIDA e IRENE ARAÚJO.
Ele, natural deste Estado nas

cido em 'Caooinhas" no dia 29 de '

junho de 1946, o erário, solteiro,
domiciliado e resi nte oeste Mu
nicípio. filho de J aquim Gonçal
ves de Almeida e Sebastian8
Loreoa.
Ela, natur�1 d Estado do

Paraoá naecida em ngeda do Sul,
no dia 11 de dezembro de 1951,
doméstica, solteira. domiciliade e

residente neste l'4unicípio filha
de Adair Gonçalvell de Araújo e

Maria Ferreira de Araújo.

Marca

Pick-up Cheorolet' C",IO
Picl;. ..up Cheorolet C.15
Pick-up Cheurolet C-10
Ford F,,350
Rural4x4
Opala 4 portas lux,',
T L

'

1972
Ig7�
19(1

\1973'
/g73
/970
1971II

OSVALDO BRANCO PACHE-,
CO e JESUS DE FATIM� GUI
'MARÃES FERRElRA,

Ele, natu"al de te Estado nas

cido em T,ês Bs ras, 00 dia 11
de janeiro de 196 , operário, Boi
teiro, ' domiciliado residente neste

Município filho d i Cândido Bran
ce Pacheco e Aoa uogles de Lima.

'

, Ela, natural de te Estado n8P-
.

cida em Porto p ião, 00 dia 25
de dezembro de �56, domé§tica,
solteiea, .domioil Iodá e eesidente
neste Município filha de Antooio
Guimarãê. Fe reirs e Dorsci
Hochiocki,

\

,r

ROCOPIAK COM. DE VEicUlOS LTDA.
I

Co oS'sionário General Motors do Brasil S. A.
, / .

"
,

Rua M.ajor Vieira, 289 Ora. ZeêWalkyria Natividade Seleme
, Clrurgiã��,.I,S'ta--�'-"

C I c,.,005!891S9!DEP
Cttntca ile senhoras ".!" crrs nças.

Especralízação em Odor-topedratrte.
Hora arcada

Prap f..aro Müller, 494 - FODe, 369

, (

, 'C a n o-i n h as Santa Catarina-:-

NAZIOZENO JOSÊ:DE sou
ZA e MARIA DE LOURDES
MAZOROWSKI.
Ele.' nBtural da Bahia nascido

ém Guajeru, no dia 09 de abri!
de 1937, operário, solteiro, 1iI0mi·
ciliado e reside e neste Municí·
pio filho de Otsc in José de Souza
e Jesuiue M ... ria de, Souza.

-,

Ela, oatural Bte Estado nas-

cida em Valõe. no dia 10 de
outubro de 195 ': domêsrice, sol.
teira, domiciliad e residente neste

I Muoicípio filha �ômão Mllze-
rowski e Michalin8 Truchan
Mazorowllki.

,

Toalhas riscadas com
\

motivos de�
GRAND��MENTO

C, .'sá Erllta
Fet O C .qp� i a s

.

�;-. \

Novo e moderno' siste,mf91" Japonês Nashua 230
-, preço-�otocóPia Cr$ 1;00,

Rua, PàutfhrêÍra, 375 (ao lado Loteria EsporUva) • Canoin'baJApreseotaram OI documentos
exlg.dos pelo Código Civil, art.

180. Se alguém tiver conhecimen
to .de exisrie algum impedimewto
legal, acuse-o para fiol de direito.

Tr�!I Berres, 7 de julho de 1975.

, 'ANTONIO WILSON WIESE
Oficial

1

.ArteferrUliOOelttt�a.Fotocópias?
Em apenas 10 segundos, você tira FOTO-CÓ.
PIAS, de qualquer documento, jt)rn'âÍs ou

livros, no C A R T Ó R I O O Q ...f('E�G 1ST R O
C I V Il de ,NEREIDA .

, "ÕRTE, no edi,fício
do FO desta cidade.

janelas
da ferro

portões e

am geral
,Material escolar e de

escritório você encon-

loja da

IOuro Verde
,

...m _ ..I
tre na

I�p�essora
Rua Expedicionários - Campo d'Agua Verde

, \

Venba você mesDlo do Bodge 1800
1

qualidadetestar a
No seu Revendedor CHRYSLER, você dirige o DOOGE 1800 e forma sua opinião sobre o' carro'

Você irá entender também .porque o Dodginho está com Garantia Total. Na
�

hora de co rar, ninguém,
melhor, que você mesmo para defender seus interesses. E você pode . Com a vantagem
de que você tem crédito automático e pode ,pagar em até 36

'

seu Revendedor Dodge
,

e aproveite e�sa dupla oferta: a garantia aumentou. mas o preço não .

I \ Compare odge 1800 com os outros carros da

o único carro com Garantia Total,

.

'
/

por Cr$ 31_980,00 em
,

'

'M E R H Y S E L E, M E - & C I A-. 'L T,D,'A.
Revendedor Autorizado CHRYSLER DO BRASIL

Rua Paula Pereira, 735 .

..... Fones 365 e 3ee, Canornhas se

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,

de 1975 - N.· 1330

Aniversariantes
Dia 26 - a sra. Ana esp,
do sr. Micolau Burgardt; o

jovem (luido Gilmar Michel.

Dia 27 - as sras.: Luiza
esp. do sr. Argemiro Rosa e

Nereida esp, do
.

sr, lair
'Côrte; os srs: Viegando
Knopp e Mamed Cador,
Dia 2.8 - o jovem [ob To
poromski.,
I>la 2.9 -<a sta, Júlia esp:
do sr, Candido A. Rocha; o

Jovem [oão Paulo Furtado
residente em Papanduua.
Dia .30 • os gêmeos: Deri
vai Junior e Dorisa Ataria
tithõs do sr, Doriual Bueno.

da, /Semana
. ' .

'1

Dia .31 - o :.tnenino Laercio
Evaldo filho do S1. Evaldo

, Gonchorotnski.
Ola 1°� - o [ouem Paulo
Roberto -Plothow. '

, I

Aos aniversariantes deseja
mos muitas, felicidades.

Vende-se
.

'd I .

1 d )
.

uma ca.a reu eocla e a ve-

Deria com 80 �2, coDetruida
em terreno ,de/600 m2.•itus.
da Da Rua sfo Domingo. 615,
DO Jar:dim

l'8peraDça.
I

Melhore. .. iDformaçõe. Jla
Cláudia Be

I

ique ou DO local
com o Ir. uveDtiDo Chagai..

�

\ '

,Registro (Ivll � E D lIA LN,ovena ao Menino
Sebastilo Grei

Jesus de Prag'a de Paz e oficial d'
vil do município

'

Oh! Jesus que dissestes Comarca e CaD

per:as 8 receberás procura e
de Saota' atario;:

acharás, bata e a porta se r que p; teodem casar:

abrirá. Por

inte'idio
de' . CILIO KA

"

IMAREKI e

Maria, vossa lsagr a Mãe, RôSY TEREZ HA STEL
eu bato e p:'oc,uro e vos toga MACH. Ele, Datu I deste Estado.
que minha prece s ifa atendi- nascido (em Pulad r, deste m�'oi.
da (mencione"

i:e.
pedido). cípio, 00 dia 06 d ljnoho de 1952,

lav!ador, solteiro

I' d��i�iliad� e
Oh! Jesus qu dissestes: r.esldeote neste

<

UOlCIPIO. filho
Tudo 'que pedird, S II meu Psi, de Peulo Ktochill\"reki e Cata.riaa
em me� n.om� � e te atend�T.á. Kscbimereki.
Por interméd . de Marta Ela, natura] d .

,te _Estado, D8s.
uossa sagrad Mãe, eu, hu-. cida em Rio Boo o, deste muni
mildemente -r. go ao uosso cipio, DO dia 03 e outubro de
Pai, 'em vo '50' nome, 'que 1955. doméerice,

. bltt!ira. domici
minha oraç

-

seja ouvida liada e reeidente ste municíoio,
(mencione se pedido). filha de Alexa!ldr. Stelmach. -f8I.

e Elvira Stolar&ki�.Oh! Jesus, que issestes: O .

é t P
- ApreseotsulQ " documentoI

c u e a

er�
. ssarao mas. exigid(). pelo C6E Igo Civil art.minhas pai oras ficarão. Por 1180. Se' alguém I iver conheci-intermédio" e Ma, ia, vossa I

sagra.'da Mf1
eu confio que

menta
<

de exietir 1,' lgusn impedi-
. meoto legal, BC' e-o para fi risminha ora -ó seja ouvida. de direito.

.

Rezar 3. Asies-Ivlarias _
Major Vieira. J5"de julho de 1975

Uma Salve 'Rainha.' SEBASTIÃO GREIN' COSTA
Oficial do Rcogidro Civil'

.

TROCA SE
CORRES�ON ENCIA'

osta, Eacrivão
Registro Ci.,

.

Msjor Vieira,
inhas, Estado Desejo trocar c rrespondên

ele COm jovens.' d ambos os

sexos. Esp@cialmen e para com
bater o uso di'! dro. 8S, tóxicos,
etc. Sou solteiro, r ligião Evan·
gélico, teoho 19 OOS, altura
1,78m, cor clara, ce elos pretos,
podendo trocar foi

Meu endereço é O seguinte:
Rua Sérgio Glevinski n.? 523
Papanduva-s.c. Nome: Sebas-

tião M. dos Santos. 1

Certificado Extraviado
. .

,

Exp,resso Catarinense
de Trans Ltda,
declara extravíou o

Certificado n. 558408, do
. veículo Merced s Benz, ano
1974, placa D. -1046. >J

O mesmo fie sem efeito.
por haver requ rido 2.a_via.

I •

'.'�
�--

55X
EECONÔMICO

Caracterís ícás avança
das, excepci nal robustez e

grande ec omia operàcio-
" r

nal são fa res que garantem
ao MF 5 X um superior
desemp nho durante longos
anos.

.

nda
.
mais, a sua quali.,.

dade é Màssey Ferguson.

Venha ver o MF 55 X em

nossa revenda. Aqui você en

contfé'!rá mecânicos treinados
pela fábrica; peças genuínas
MF e um atendimento à altura
do produto que você está ad.. '

quirindo.

*,Massey-Ferguson do Brasil SoA.

REVENDEDOR MASSEY-FERGUSON

e Indústria Ltda.Comércio

I.----------------------------------------:Rua Caetano, Costa,. 1122 .... fone 1 7 8

Caixa postal, 263 C Q noinl)as - S C

Notícias de PAPANDUVA
ARENA ele:geu Ci��lnete Executivo

De conformidade com

a lei, o Diretório MU
nicipal da. ARENA
recentemente eleito
(dia 13). elegeu dia 5
do corrente o seu

Gabinete Executivo,
o qual ficou aselm
constituído: Presiden
te, Esmeraldino M.
de Almeida, (reeleito)
João Florindo Scha
dek, Vice-presidente
(reeleito); Secretárlo,
Walmir Lúcio Senna;

Escreveu: Tesoureiro, José An\.
Esmeraldino M. Ahneida tania Correia; Su-.

, plentes: Dr. Rubens,
Alberto Jazar, p'e. Antonio oíutho, Pedro Gtáeo
mo de Lucca, Nivaldo Tabalipa de Almeida e

Nicolau Oracz, Para Delegado à Oonvenção
Regional, Aloisio. Partala {reeleito) e Rvaldó
Grabovskí para Suplente. As duas Convenções
realizadas toram pacificas uma vez que para
ambas concorreu somente uma chapa (chapa
única), prova concreta da coesão e bom, senso
dos seus respectivos membros inclusive dos
convencionais que votaram em número elevado;
fortalecendo assim a sua agremiação partídáría.

, ".1

Dinheiro era fabricado ,em Santa

Catarina,
Agentes Iederaís desbarataram uma qua-

,drilha de falsificação de dinheiro, pa cidade gaú
cha de Passo Fundo, com,ramificações em outros
Estados, apreendendo notas de Cr$ 50,00, Cri
lCO,OO e Cr$ 500,00, fabricadas pelo engenheiro

. químico Euclésio.Moacir Monomo,-que foi detido
com outras três pessoas. As investigações
policiais, chefiadas pelo inspetor Carlos David
de Souza. do Serviço de Informações da Polícia
Federal, já permitiram descobrir que o dinheiro
era fabricado em Itaiaí (Santa Catarina) numa

máquina construída pelo engenheiro químico
(Gazeta do Povo)..' ,

Esquadria de ferro '«Triarte))
Nossa cidade acabai de ser contemplad�

com uma moderna e grande indústria que de
muito se fazia s�ntir. Trata-se da montagem de

'

uma Esquadria ,especializada na confecção
de: janelas, muros, grades e artigos correlatos.
A firma esta\lelecida com inscrição de: Felipe
Schupel & Cia. Ltda. está localizada na rua
Mafra' n.o 500. A mesma aceita pedidos de or

çamentos que são feitos na própria obra e sem

compromisso para o interessado. Assim, dia a
dia a cidade vem recebendo indústrias, casas
comerciais e inúmeras outras atividàdes que
são realmente o marco do progresso. ,

eadas do saudoso bispo, Dom Manuel da Sil
veira Debux, na Catedral de Curitiba, sua eon

sagraoão. Padre Antonio Clntho. Oeixou sua
casa paterna e saiu pelo mundo pregar a pa
lavra do Senhor e confortar os aflitos e des-

. venturados. Por mercê de Deus veio para Pa
panduva. Já há 7 anos entre nós, e sempre
presente nos momentos incertos de nossa vi
da, confortando com sua 'palavra de amor,
humildade e fé. A' ele a comunidade toda re
verencia a sua mais [usta: gratidão que tem
dado tanto de si em troca dé tão pouco de
nós. Que·o senhor vos dê a justa e merecida
recompensa.

PI. ANTONIO 18 anos de
sacerdócio·

.

'. Dia 16 de julho de 1957,' (dia de Nossa
Senhora do Carmo) recebia das mãos santm-

Foto Egon de (anoinhas
Agradeço sensibilizado a remessa de fo

to tirada no dia de Juramento a Bandeira dos
convocádos para o Serviço Militar e entrega
dos .respeetívos certificados de Dispensa Inícíal,
de Incorporação. Realmente foi um grande ài�
ficando 8. lembrança inesquecível das fatos
aqui 'batidas. I

'

Passarela da Sociedade
* Amanhã estará festejando idade nova a sra.:

Lídia Lewandovskí esposa do industrial sr,
I Nivaldo M. de Almeida. I

* Dia 29 do corrente ,festeja niver a' elegante
srta. Sandra Maria fllba do casal sr. Adyr

<,

(Jurcyr) Oíela.

* Também na mesma data, festejando troca de
idade nova o sr. João Paulo Furtado.

* DifL 31 do fluente estará, aniversariando a
.

sra. Ana Halser Tabalipa, vlrtuoslJ esposa do
sr. Jovino Tabalipa..

* Também na mesma data festeja niver a ele
gante srta. eirene Maria, filha do casal sr.

Alb,aro (Donilda) Morais..
" <

,. Dia 1.0 de agosto, festejando niver o jovem
Herbert Krieck, filho do casal Renato (Nilsa),
Krieck. (

.

* Também nesta data registramos 8 passagem
de niver da sra. Arlete esp. do' sr. Oláudio
Atanásio.

"

* E>la 3 festejando mudança de idade o sr.

1'l'arciso Guebert..

* Também em Curitiba na mesma data feste
jando idade nova a sra. Teresa esposa do
dr. Paulo T. Camargo, Diretor do canal 12.

l

_

Aos aniversariantes 0& cumprimentos da
coluna com votos de muitas felicidadelil.

Um por semana.
TOLERÂNCIA - Cada um de nos, deve

ria tolerar em cada um dos outros, três defei
tos. Se fizermos essa concessão, verificaremos
com surpresa que todas as pessoas' são' boas.

(Josephine Tey)
. ,

.
. ,

QQQQ��Q�Q���QQ�Q�QQQQQQQQQ�Q���QQQQQ�������QQ��QQQ�QQQQ��QQ�QQQ�
� � OFERTA ES,PECIAL,/ SOMENTE _

NO _MES DE' JULHO m
� � Çtquece� - .�

- -' 'cYgo�H"!iVo7Fn.rca _":::'; �- :
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.� ) � E LA R .- COM. DE, ElETRO DOMÉSTICOS LTOA. �.
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.
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ANOTAÇOES

l_Q Baile da Valsa' \
_

Chegando convite para participar do 1.° Baile da
Valsa que acontecera no, Clnbe Rionegrense, em Rio Negro,
numa promoção da Escola Agricola daquela localidade .. O
.conjunto contratado para o Baile é The Flinkstones e será

.aià 16 de agosto, com início às 23 horas, traje esporte. -

15 Anos
_

Recebendo os cumprimentos na data de hoje ti lnvem
Rosângela Dirschnabet, filha de João' (Ruthe) Dirschnabet.
Ela recebe em sua residência um grupo selecionado de
conuidsdos para testejq,r as 15 primaveras. Parabéns.

..

�

Bodas de Ouro, Maria GÓS8 Un8ki" Oficial'

. Hilaegard, Sglinde, Sigtried, Darey e Beatriz. éon- do Registro C ii do Distritooidando pa"a a .Cerimônia Relieiosa que tarão realizar no ,de Paula Perrei a, municipio e
proxisno dia OI de agosto, às 17,30 horas, na Igreja Eoan- Comarca de Ca cínhss, Estadogelica Luterana desta cidade, peLa passagem das Bodas de de Saota Catari a, ete., fez seOuro de seus pais, sogros e avós Gustavo e Hulda Thiem ber que pretend m casar:Os convidados' serão recepcionados 'no Stand da Sociedàde

I

�de Tirá ao Alvo, onde receb6rão os. cumprimentos. Gustavo cEdivsl Padil a �os �ãóto8:t
e Hulda casara_m em laraguá do Sul, e residem na Mate- .

e cTên�ioha Pa lha de Oliv@i

Cap há muitos onos, deSfrutando entre nós muita estima. ra:t. Ele, Datural deste Estado,
I ' nascido 'em S. aidêe ,deste

Comissária LuIz XV Distrito, no dia \ de d@zembrQ
_

Luiz Pereita, O magnata do pão, agora em nova 'de' 1951, lavrado, solteiro, do
transa. C,om seu i'rmão DéclO, montou ao lado da sua loja miciIiado,e resid te neste Dis
matriz, um e,scritório imobiJi�rio' que p,.ometp ser absoluto trito, filho de Le oldo P. dos
sucesso. Luiz Pereira conhecido por seus únpreendi",entos, Santos e Consta tina C. dos
tais '. como: f'iamb,eria . Luiz XV, a saudosa «Taberna, a Saotos. EIs, na tu 1 deste Esta
tradicional' «Feira da Páscoa-, e o super quente «PanifíCio do, nascida em A ta Gorda, no

Pão-de-Ló,. com suas 3 excplentes filiais, {em tudo para di& 14 de março de 1957, (10
fazer da Comissária Luiz XV, fr!m nome de destaque em lar, solteira, domi, ·liada e resi
todo o Norte Catarinense. dente' Deste Dist ito, filha de

Pedro P., d@ Oliv ira e Maria
A. ,R. de Lima.

\

por maUT1C10
\

Deus criou primeiro o homem, depois a mulher" como O
artista que traçá o esboço pa10 fazer uma obra.

,. I

Besc em Porto UnlAo ./

O �ime. de futebol de salão da Agência Besc Canoi
nhas, na ,últtma Semana deu um giro até a cidade de
Porto União onde disputou uma partida de' futebol de salão
com a turma Besc Porto União. O final, como estava pre
uisto, a oitôria sorriu pata os visitantes (9 x 4) que

. mostraram mais garra, técnica e manejo com a bola. A
partida roi disputadá na Can.chfl da A.A.B.B.. Após
os abraços entre. vencedores e perdedores, o pessoal do
Besc Porto União na chácara do sr. Iuoniche Furlani,
recepcionou a turma de Canotnh.s com um laudo almoço,
Sendo O destaque o aperitivo regado a Wisaue Chiuas e
outras marcas. estrangeiras, e o salgado preparado .por um
dos melhores mestre cuca das Gémeas. Durante o almoço
10i servido vinho de Portugal por garçôés elegantemente
trajados. Presente ao acontecimento, 'além do Gerente Besc
Canoinhas, sr f Ézio e sub Amadeu também os gerentes do
Besc Porto e Jia Agência Bradesco que

I

prestigiou o aconte»
cimento, Tudp na base da contratemieação.

o destaque
Esta semana o desta-"
que' é para Rita de
Cdssia Lassance da

sociedade [oimntlense.
Rita p.ssa sues tériss
na' Mate-Cap e com

seu vasto circulo de
amizades curte .diari- '

amente um som, e um

bate papo dos mais

agradáveis. A simpli
cidade, o traqueia d€

menina-moça, ,

gestos
macios, faz de Rita
de Cássia uma garota
sensacional.

. Rapldlnh�.s .

* A Campanha dos cursllhistas com a vinda dos G.narinhos ,de Petrópoiis
foI' repleta de êxito. Cada Asilo da lilid�de recebeu Cri 9.000,00. A

apresentação f�i um espetáculo inesquecível para quem teve a oportuni
dade de assistir e ouvir.,
* Osmar (EIizabeth) Kolher - Curitiba � conhecendo as belezas que a

Europa oferece a quem a vi8it�.
.. Luiz Augusto Pfao e Fátimà Lúcia. no dia 19 contraíram matrimônio na

Igreja São Francisco de Assis na cidade de Umuarama. Ele é filho do sr.
Oscar Plau e sra. Ela de DoracU Jardim e sra. da sociedade de Umuarama.
," Na Funploc, as aulas terão inicio dia 04 de agosto. No mesmo mês

lerá eleito o novo presidente do Diretório Acadêinico Santa Cruz de
Canoinhas. Um dos prováveis candidatos representando a. 2.& série poderá
ser o jovem Osvaldo Wrubleski.

.

.�

* O aéontecimento elegante da liltima semana foi o enlace de João
Garlos Z. Costa com a jovem Terezinha T. Wrublesk1. Os convidados

foram recepcionlj.dos no Clube Canoinhenae. \ .

,

.. Na.chácara do Dr. Saulo, no/ultimo domingo aconteceu em almoço e.ID
alto estilo, sendo a presença dá destaque Dr. Zacharias e família.

Toda a clã dos Selemes reunida.

Campo de Inst,rução Marechal Hermes
-:.; A V I S O ..:-

, o Diretor do Campo de Inltrução Marechal Herme., avila a popu.
lação em geral e particularmente aquelel eom interessei na área de ma..obras
que, a partir do dia 27 de julho a 1.° de agolto do corrente ano, haverá
realiza�o de tiro real, diurno e Doturno. ,

NILSON S.\NTOS WALLB�CH -, Ten.Cel Dh do CIMH

Registro,
Nereida Cherem Côrte, Oficial do
Begistro. Civil do Municipio de Canoi
Dha., Eltado de Santa Catarina,

.

faz lab�r que pretendem easar:

«JOÃO MAKIA

�ARV
ALHO» com

«[OLANDA EMILr NO", brasileiros,
.

solteiros, domiciU dos nesta. Cidade;.ele operário, na ido em Ribeirão
Raso, nl comare aos 16 de maio'
de 1957, filho de Aleixo Carvalho e
de Ma,ria da Glória Carvalho; ela .

do lar, nascida em Bela Vista do
Toldo n1 município aos 10 'de junho
de 1956, filha

�LindOlfO
Emiliano,

falo e de Maria Genoveva+Pereíra.

«JOSÉ ADEM MIRANDA» com
«VERA LÚCIA ORPOVA:t, brasilei
ros, solteiros domícílíados e resí
dentes nesta cidade; ele torneiro
mecânico,nascido emCanoinhas aos 3

.Indústrla e

IrtD60s Zu an S'.: A ..

ISO
Indústrte e, omêrcío Ir�ão&

Zugman S., I, avisa MARIA
DIVINA DE L1VE!RA. .porta
dora da Car ire

�
Proftsstoneí

n,O 52.939, sér' 347 SC, a apre-
'

sentar-se na

de 3 (três) di
sua situação.
O não co

plicará na R.
de Trab&lho
sprJiç'o,' nos
482 da C. L,

perecimento ir;n
císão do Contrato

'pq_r abandono de
ermos do artigo

A_ SCUL,T

AVIS
A firma A. Sculte 9 avisa

ao Sr. Jo�é Moacir Ríb iro, por
tador da Carteira Pr fissioDal
n.? 50.053, série 370, a spresen
tsr-se na firma DO pr zo de 3
(três) dias, para regula Izar sue

situação.
O, não compareetme to ímplí

cará DI\ rescisão do contrato
de trabalho' por abandono de

serviço, DOs termos do art. 482
da CL'J;'.

Registro Ci ii -Edital

R documentos
igo Civil art.
iver conheci
algum impe

pua

Apresen,teram
'pxigid08 pelo CÓ
180. Si alguém
mento de exiiõlti
dimento legal;
fins de direito.
Paula Per�ir

de, 1975.
MARIA GÚ
Oficial de Registro Civil

12 de julho:

Vende-se.
uma ,casa de madeira me
dipdo llx12, com instalação
sanitária e água encanada,
situada na Rua Emílio
Schol�e 239. '

Melhores informações
nesta

'

redação.

Civil
de abril (le 1953. filho de Vlrlsslmo
Miranda, Ialecído e de. Gabriela Mt
cheískt; ela do lar, nascida em

Videira-SC. a08, 31 de janeiro de
1958, filha de João Sérgio Cotdova
e de Bmilia Coguta Cordova.

«JOÃO MARIA

PI!O»
com «ROSA

OLI

V.
E!RA», brasll ros,

-

solteiros,
.

domícütartos e resj ntes neslte dis
trito; ele làvradpr, aeotdo em�Ta
quarízer neste in oípíe a08 29 de
dezembro de 1947, filho de José
Espírito Santo Pinto e de Josepha

, . /

Kotkoskl; ela do lar, nascida elll
Campo dos Buenos neste munlcípiQ
aos. 22 de 'novembro de 1957, filha
de �i'iltldes Oliveira e de VitaliUa
SoareR Fragoso.

E, para' que chegue, ao conhecimen.
to de terceiros, mandei publicar o
presente Edital.

Canolnhas. 2:4 de julho de 1976

Nereida C. Côrte

_Oficial do Registro Civil

Jac6,
,

&
;João
Cia.

Carar c
S. A.

.CGC 83.187.690/0001.67
Assembliía Geral Extraordinária

I

Edital de COÍlvocaçã,o
Ficam convidados 011 Srs. Acionl!!tas desta' Sociedade

para se :::-�unrrem em ASSEMBL:€IA GERAL EXTRAO�DINARIA,
as 'dez horas, dó dia q,3 de agosto do corrente ano, em sua Sede
Social, à Rua Coronel Albuquerque n.? 936, ná cidade- de Canoí.
oh8s/SC, para deliberarem sobre o seguintt':,
1.0 - Estudos para contratação, de fmancíamentos industriais,

juntá 80S Bancos: Bãnco Rpgion81 de Desenvolvimento do
Extremo. Sul e Banco do Estado de Santa Catarina SIA.

.

Canotnhas," 24 de julho de 1975.
j .

ASS, !i;'RANCISCO �RARO

,Com�issária lui
I

.

/ De 'hoje em diante,

VOC�A
I

v ouvir muito

este nome. _Sempre que algué quizer comprar

ou..
.

vender
..

um imóvel,

este.�o.;
será pronunciado .

\ Sim, porque a «Comissária . uiz XV» \ tem por

fínalídade promover a co . ra
-

e a venda de todo
, ,'. I

e' qualquer tipo de. im
�

el. Gasas, apartamentos,
lotes, terrenos

fazendas, lotes
Luiz XV

rural
.

e urbanos, 'sítios, chácaras,
di. madeira, enfim a Comissária

'. ,

I

de tudo. Você não se

\

Se

este·

vender ou comprar, anote

Luiz xv-
Rua

•

Vidal
.

Ramos_ 705 - Canoinhas se

(Prédio do Panifício, Pão-de-Ló)

hlo -Departamento de' Veiculos' Usados
dê MERHY S�LEME & elA. LTDA.,� _você
encontrará r�visadô:s para pronta entrega:

I ,..;- ....

Marca ,,,,/ Ano
Chevrolet Opala 6 ciltndros 4 portp,1i�e luxo 1972

.
. ./ .

.

Chevrolet OPala 4 cilindros 1rJiortas de luxo 196,9
Ford Pick�Up F-,(5 4x4 /:/

.

'19'(2

Dodge Grar,r COU,Pé 'fI:::i'/, 1973

Dodge 1,800 de lU�Q
,

1974

Dodge 1.800 Grati14 Luxo 1973

Temos par,.�ocê� um plan.o especial d•
financiamento. anha conhecê-lo.

'ELEME & 'elA. LTDA.
Revan dor Autorizado Chrysler do Brasil S.A.

Rua Paula Pereira, 735 - Fones: '365 e �661CAnolQhas Senta Catarina
,

1
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Juízo de Direito da
-Edital de Citacáo' com

•

de trinta' (30)
prazoo

dias
o doutor JOlé G aldo Batida, Juiz de Di-

reito da Comarca de noínbae, Eltàdo de Santa

Catarina, na Forma d Lei, etc.

FAZ SABER 8 H DEIROS DE JQS� BIA

LESKI, residentes em ugar ignorado e, a todos

quantos este edital vir m, ou dele conhecimento
tiverem, com' o prazo d trinta (30) dtss, que por

parte de Henrique laleskl e a sua mulher,
brasileiros, lavradores, re tdentes em lugar denomí

nado' Ponte do Taman 9, neste município e co

marca, por intermédio de seu procurador José Ci

dral da Costa, foi requer' a uma Ação de TJSUCA
PIA0 de uma área de t<! ras, medindo 719,950.00m2
(setecentos e dezenove m' li novecentos e cinquenta
metros qU8d.r�dOS), Situa�

na localidade de 'I'aman

duá, neste munícípto e c nfrontando-ae com terras

requeridas por Joio Cae no de Oliveira; terras. re
queridas por Joio Maria, da

I

S. Castanho com o rio

Tamanduá e finalmente 'om terras necíonaís ocu
padas por posses desc' nhecidas dos requerentes.
A referida ação acima itada, foi proferido o se

guinte' despacho. «De: gno o dia 17.02. de

1976, às, dez ho' as para a realização da

audiência preliminar; po edital como prazo de 9

(30) dias, os ausentes in, ertos e desconhecidos, pu
blicando-se o �dital, pln, uma (1) vez no «Diáeío da

Justiçu e por duas (2) vezes no jornal local, fi

cando assim OI! ínteress dos citados para no prazo
de 15 (quinze) dias 8 co, tar da intimaçio da spn

tença que declara justifi ada a posse apresentarem
defesa querendo. Caso não constam serão tidos

como verídicos todo o a trculsdo inicial pelo autor.

Clentiftque-se por cart com cAR.. &li Fezendas

Públicas, Federal, Estad; aI e Municipàl. Intime-se o

autor e o M. Público. �llnoinha8, 24 de junho de

1.�75 (as) José Geral�o�ati!lta -.
'Juiz de Dtrerto »

Flcam os -mesmos cita, os� para contesterem o pe
dido, no prazo de quin (15) diss, que correrá em

cartório, a partir da de�isio de declarar justificada'
a posse,

adverundo-setqu@,
não sendo contestada,

presumir-se-ão válídos 8 argumentos da inici.al. E;
para que chegue ao co hecimento de todos, mandou
o MM Juiz, expedir o , resente edital, que st'rá pu
blicado na forma de �i e afixado no lugar de cos

tume. Dado e passadÓ neste cidade de Canoinhes,
Estado de Santa Catar)na, ao.s sete. dias do mês de

julho de 1975. i
.

,
ZAIDEN E. Sf;LEME

JOS.É GERALDO. B'T:STA
EdItai. de Clta,ao com o "prazo

de trint, (30) dias
,

. O Douto'f JOlé �eraldo Bati"ta, Juiz de
Direito da Comarca '"

. Canoinhal, Edado de
�aDta Catarina, na

for�a
da lei, etc.

FAZ SABER a tod s quontos este edital virem,
ou dele conhecimento, I iverem, com o prazo de

trinta (30) dia!!', que ,

Dr parte' de Antonio

Kauva
.

e s/ Anp. Kroskoppkauva
Kauva .. por inter��dio( de seu procurador dr.

Antonio Weinfurter, fo� requerida uma ação de

Usucapião de uma gléb de tE'rraei,' com a área de

13,981,65m2, (treze mil, novecentos e oitenta e Um

metros e sessenta e cá co centfmetrcs), situado �o
r;nunicipio de Major Vi ira· Rio Claro', devidamen
te demarcado e dentro das seguintes confrontações:
pela frente com a estr da Major Vieira - Rio Claro;
de um lado com

t.erra�
do próprio rt'querente; e

pelos fundos com ht' deiros de Odilón Davet; e

fInalmente p�r outro I do com herdeiros de Odilon

Davet, FranCISco KrisEJn e Edivioo Galeski, à refe.
rida ação acima CI!ad;, foi proff'rido o seguinte des

pacho: «De�igno o di�, 17�02.76.. às 14 horas ..

pa:::a a reahzação da �udiência preliminar. Citem· se

por mandado, os

confiDantes
certos rio imóvE'1 usu

clilpiendo, e por edital com o prazo de írinta (30)
dias, os ausentes inc rtos e de8conhe�'dos, !)ubU
cando-se o edital um� vez no Diário da Justiça e

d,uas vezes no jornal local, ficando os interessados

cltados para, no prez0i.de (15) quinze di.a8 a contar

da intimação da sentefça que declara, justificada a

p08�e, apresentarem djfeSa querendo. ,CientifiqU't'se
por carta «AE:., as, fazendas Públicas, Federal,
Estadual, e Municipal.. Intime-se o A. e o Ministério

pú!llico. Oanoinhas, 2 de junho de 1975. (88� Dr.
José Geraldo Batista Juiz de Direito:.. Ficam os

mesmo!!, citados par contest!lrem o pedido, no

prazo de 15 (quinze) d as, que corr�rá em Cartório"
8 Pf1rt�r da decisio qu declarar justificade a posse,
advert1Ddo.se que, nio sendo contestada, presumir
se-ia vélidus os argum ntos d,e inicial,. E, para que
chegue ao conheciment ,de todós o MM, Juiz man

dou expedir o presente edital, que será publicado
na forma da lei � afixado no lugar de cOl!tume.

Dado e passado nesta cidade de Canoinhas, Estado
de ,Santa Catarina, aos três (03� de julho de (1975)
mU, novecentos e setenta e cinco. EU, Zaiden E.

Elcrivão

Juiz de ,Direito

Comarca de Canoinhas Catarina
SeMme, Escrivão, o subscrevi.

JOSÉ GERALDO BATISTA - Juiz de Direito

Edital de Citação com o prazo
de trin" (30) dias

O Doutor JOlé G raldo Batida, juiz de Dí
reito da Comarca de anoinh8l, Eltado de Santa
Catarina, na forma Lei etc.

FA� SABER a t dos quantos este edital virem,
ou dele conhecimento tiverem, com o prezo de (30�
trinta dias, que por p rte de Adolfo Bauer..
por intermédio de éu procurador Dr, Antonio

W�infurter, foi requerj a uma ação de USUCAPIÃO

de. uma gleba de te as, com a área de 71.250,00
(setenta e um mil, dbzentos e cinquenta metros

,qu�drados�, dE!vidamen�e demarcado e
$
dentro das

8egut�tes cODfronteçõ,�81 de uni lado com Eduardo
. Wechískí, do outro lrdo por uma estrada, na'

'extensão de 139,80m.; dI! outro lado com Ernesto

Koh e, finalmente, 'por �utro
lado por um arroio

com, Osvaldo Voigt, situ do em Alto das Palmeiras,
subúrbios dfosta' cidade na qual' mantém posse,
mansa, pacifica, e inin,errupta. A rt!ferida ação
acima citada foi profer�do 'o' seguinte despacho:'
cDeil�gno o dia 18.02..16 às 14 horas .. para
a reahzeção da' audiência )'reUminsr. Citem ..se por
mandada, OS cooflnantes certos do imóvel usuca-

.

...•
.

' �
piendo, e por edital, com p. prazo de 30 dias, os

susentes incertos e descon'jhecijos, publicando-se o.

edital uma vez no diário �a Justiça e, dual'! vezes

DO jornal local, ficando oSl_interessados citados, par",
no prazo de 15 (.quinze) dtas

11 contar da intimação
da sentença que declara j I stificada 8 posse, apre
sentarem defesa querendo, Cfentíftque-se por carta

com cAR», as Fazendas Fública8 Federal, Estadual
e MU,nicipal. Intime-s� o 1. e o Ministério Público.

Canninhes, g de mala de 1975 (as] José Geraldo
Batista - Juiz de Dire:lto». Ficam, os mesmos

citados, para contestarem 'P pedido, no prazo de 15

(qU�D�E') dh.s, que co:reré� em Cartório, 8 partir da

deClS80 que declarar JustifIcada a posse, advertindo
se quP" não sendo contestâda presumtr-se-âo válidos
os argumentos de inicial� E, para que chegue ao

conhecimento de todos o

J'I
M. Juiz, mandou expedir

o presente edital que ser publicado na forma da

lei e afixado ne. lugar de I ostume, Dado e Passado
nesta cidade de Canoinba81 Estado d� Santa Catari

na, aos três (03) dias d, mês de julho de mil,
novecentos e, setenta e cinch. Eu, Zaiden E. Seleme
Escrivio, o subscrevi.

' ,

JOSÉ GERALDO BAT' STA - Juiz de Direito

Edital de
prazo de

o

dias

- Santa
Edital de' (itação com o prazo

de tr�nta (30) dias
O Doutor J.é Ger.ldo Batida,.Juiz de

Direito da Comare de Canoinhal, Edado de
Santa Cátarina, na orma da Lei, etc.

FAZ SABER ao que o presente Edital de
Citação virem ou de conhecimento tiverem que,
por este Juizo e Car rio, se processam 08 termos
de USUCAPIÃO, requ ido por EMILIO MASSA
NEIRO, brasileiro, viúv , lavrador, residente e do
miciliado nesta cidade, leando citados os interessa
dos - incertos e não s bídos, para, contestarem,
querendo, dentro de 1 (quinze) dias, a presente
ação, contando 30 (trinta) dias B' partir da primeira
publicação, referente ,a esse sobre uma gleba de

terras., com a .área de 2.4 O,OOº m2 (dois milhões,
quatrocentos e vinte mil metros quadrados); ou

sejam 100 alqueires, nas seguintes confront�ções:
por um lado com Indústn'a de Madeiras Zaniolo;
por outro lado com Prude te Nascimento e João
Alves Godoy; por outro la o com Francisco Alves
de Almeida e Alf'redo Ivo Paul, onde, faz canto e

por outro lado com José attoso e herdeiros de
Antonio B?nif,ácio Massaneir ; sítuadc em Tequartzal,
deste munlc,ipw e clomarcs. feita, li justificação da

posse, foi a mesma julgada m data de 08 de maio
de 1974. E para que chegl e ao conhecimento de

t�dos, mandou o MM. Juiz', e Direito, que se expe
disse o presente Editei, que rerá publicado na forma
da Lei e afixado DO lugar' dr', costume. Dado e pas
sado nesta cidade de; Can�inhas, Estado de Santa

Catarina, aos dez (10) dias-

l
mês 'de abril 'de �iI

novecentos e setenta e cinco (1975). Eu, Zaiden E�
Seleme, Escrivão, o subsere i.

'

"
\

JOSÉ GERALDO 'BATIST,' Juiz de Direito

Edital de Citação com, o prazo
de trinta ( O) ,dias

O Doutor Jolé Gerald Batida, Juiz de Di·
reito da Comarca de Canoi hae, Edado de Santa
Catarina, na forma da Lei etc.

.

FAZ SABER a M rcellno Pereira

do� Santos e a SUa mulher; residentes em lu
gar Ignorado P, � todos quartos es�e' edital virem,
o� dele conhecimento tive em, com o praza de
trlOta (30& dias, que por [parte de Eduardo
Pinto,' brasileiro, solteiro 1 vrador, residente e do
miciliado em Taquarizal, ne te mu.aicipio e cemarce

por intermédio de seu proc radar Dll. José Cidrai
da COllta, foi requerida um ação de USUCAPIÃO
de uma área de terras, m dindo 242.000 m2. (du-
,zentos II. quarenta e dois, mil metros quadrados)
situada na localidade de T mbozinho neste munici:
pio, confrontando.se com � rras de Waldemiro' C�r�
valho; Francisco Rocha deJ, Almeida, Jorge Kotikos
ki e herdeiros de

EdU�dO
Alves de Godcis. A

referida sção, acima citad. �oi pro.
ferido o !legqinte

despacho: «VlS!OS, etc. ,sIgno. o. dia 18.02.76, às
dez horas, para a audi' cia 'prelirnfnar. Citem-III!'
por mandado, os cODfina tes certos do imóvel usu

c�piendo, e por edital, cqm o prr.zo de 30 (trinta)
, dias, publicando-se. o edital uma vez, no Diário da
Juetiça e duas veZêS no, 'ornal local, ficando os in

t�ressad09 citados, para no prezo de 15 (quinze)
!ila8 a contar da intima o da sentença que declara

justificada .. posse, apr sentarem defesa' queren-:io.
Cientifique-se por cart com «AR», as Fazendas
Públicas Federal, Estad sI e Municipal. Intime-se o

A. e 0_ M. �úblic�. C oinhas, 24,06.75. (as). José
Geraldo Batlsta - Ju' de Direito:.. Ficam os mes�

mos "citad�s, para, con starem o pedido, n9 prazo
de 1., (qull'lze) dias, ue correrá em Cartório·' a
partir da decisão de declarar justificada a po�se,
ad�ertind,o-se que, n o !I!!ndo contestada, presumili
se-ao váhdos os ar mentOR da inicial. E, para que

ch�gue ao conheci
.

ento de todos, mandou o MM.
JUIZ. expedir o pr sent@ edital, que será' publicado
na forma da lei afixado no lugar de costume.
Dado e pa(l!lado sta cidade de CaDoinhas, E�tado
.de Santa.Catarin , aOIl sete (07) dias

I

do mês de ju
lho. de mil, nove ntos e setenta e cincq (l975�. Eu,
Zatden E. Sele, Escrivão, o subscrevi.

JOSÉ GERALD: BATISTA Juiz de Direito

itação com

(30)
'0 Doutor José àraldo Batista; Juiz de

Direito da Comarca' e Can,oinhas, Estado de
Santa Catariná, na f, rm;3 da Lei. etc.

FAZ SABER a to os quantos este edital virem,
ou dele conhecimento t verl'm, com o prllzo de trinta

(30� dias, que por part de Francisco Artner
Neto e sua

mUlher'1'
ar

.

intermédio de seu pro�u
radar Dr. Antonio W infurter, foi requerido uma

ação de USUCAPIÃO e uma gleba de terras com a

área de 60.500 m2. (s ssenta mil e quinhentos me

tros quadrados), situa a f!m FARTURA DE BAIXO
deste municipio e c0tqarc8, que obedece as seguinte�
con,fr08taçõe�: à

frefe,
pela estrada eaDoinhas •

Fehpe Schmldt; de u· lado com André dos Santos
e Alzira Ferreira d Souza; de outro lado com

Br!lZ Rodrigues de 'ouza 'e Nivaldo Ferreira dos

Santos p. finalo:'ente'lpelos. fund?s com Antenor de

SOUZã

..
,A rdenda

a�o
aCima Citada,. foi proferido

o segUInte despacho: c?ara a Audiência de Justifi

cação da posse, desi no o, dia 8 de outubro
de 1975.. às 14 oras_ Citem-se 08, confinan
tes do imóvel por ptandado, e por edital coo:. o

prazo de 30 dias, a jpartir da primelra publi::açã�,
os réus ausentes,

In*rtos
e desconhecid08, valendo

esta para todos os a,' 08 do processo. Cientifiquem-se
por carta o represe tante da Fazenda Pública da

União, do Estado, e o Municipio 'para que msni
felltem querendo, i

I

teres!e l;1a caUS9. Intime-se o

Dr. Promotor PúbU o. Canoinhss, 19, de junho de
.1975. Cas� Dr. osé Geraldo Batiata - Juiz
de Direitll:.. Ficam . II' mesmos, citados, para contes

t-arem o ped!do, no rezo de 15 (quinzeD dias, que
correrá, �m., cartór o, a partir: da decisão que
declarar Justificada a p�sse, advertindo-se que, não

sendo, contestada, resumir-se-ão válidos os ar�u·
mentos da iniCial. ,para que chegue 80 cO'nheci-
menta de. todos, andou o MM. Juiz expedir o

presente edital, q e seré publicado na forma da lei
e afixado no lu ar de costume. Dado e passado
nesta cidade de

. anoinhas, Estado de Santa Catari
na, a08 trinta (30) dias do mês de junho de mil,
novecentos e setenta e cinco (1975). Eu, Zaiden E.
Seleme, Escrivão, o subscrevi.

' .

J'olé G�raldo Batista Juiz de Direito

..

FOTOCÓPIJ\S XEflOX
Serviço instántâneo e perfeito.

Instalação moderníssima.

Procure no elcritório de Derby Carlos
Ulhmann,

.

na Praça Lauro Müller, 251

CANOINHAS - Santa Catarina

/ Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



, Desde o dia I!> último, desen
volve-se em todo o Estado" a

'

"
. , Campaoha Operário Padrão de

N' E
'

1975, realizada aoualmente pelo

o, t'aso" s p_a r 5 a s
Serviço Social d� Indústrte' -
SESI, em todos, 0li E�tadl)s
onde atua;

,.

,
, \

O sr, Al�ides Schumacher Em nosso Estado, a promoção
seguiu para o norte do Paraná, está a cargo do Departamento
onde também é proprretárío, Regional do SESI e do Jornal
afim de verificar as eonsequên- O ESTADO qUI?, em colabora
cias causades pelas últimas gea- ção com as indústrias cstari

dali naquela região. n�nses" irão apontar o repre
sentante de n08SO Estado que
participará da fase final do

certame, a ser rêalízsde na

Guanabara.
I

À Campanha do' Operário-,
Padrão tem como principal
.objetívo premiar aqueles que,
pela' sua constante dedicação ao

trabalho, assiduidade, -índíce
t:levado de companheirismo,
moral fora do trabalho, em

relação a fami1ia, ecmunídede
e li pátria, tornaram-se mere

cederes do recorihecimento pú-'
blíco e de serem, apontados
como símbolos dos trabalhadores
brasileiros.

'

QUEM PARTICIPA, -- De
acordo com as normas que re

gem o Concurso, será conside
rado operário todo aquele que
exerce uma arte ou ofício, liga
do díretarnente à produção, até
o nível de Mestre Geral� ou
chefe ,de Secção, inclusive.' Fio.
C8,m excluídos 08 empregados
que desempenham funçõee na

parte administrativa ou na

direção da empresa, bem como

-operâríoa-padrãc, eleitos em

concursos anteriores, âmbito
'estadual.

o 'candidato' deverá, como

requtsítos, possuir 3 anos de
trabalho na empresa' ê ser

síndteelízado.. O SESI, por sua

vez, irá observar e basear a

escolhe 'lOS itens refe'ren.tes a

vida familiar do operário, ativI
dades anteriord ao ,seu ingresso
�a empresa, a sua vida funcío
nal, assídutdede, atividade"! e

cepacídede técníco-profísstonal,
compenheírtsmo, cursos, prê
mios e méritos. vida comunítá
rÍf�; vida esportiva, atos de

bravura e atividade religiosa,
além dewutros fatos importan
tes, ocorridos na vida profissio
nal e fami1isr do, opérário. \

Ano XXIX

, Visitou a nossa cidade, após
muitos anos de ausência, o

benquisto Pastor Georg Weger,
agora 'aposentado e residente
em São Paulo. \

x x :X

O Deeutado Arolde Carva
lho, juntamente com aua . fami
lia, que aqui passou alguns
días, seguiu domingo à tarde
'rumo a Argentins, aproveitan
do as suas férias parlamentares.

:J; x x

Romeu' Dfeweck e esposa ss
tiveram no extremo-oeste,
Pinhalzinho, em visita al:l cu

nhado e irmão, MM. Juiz, da
quela comarca, dr. Osvaldo .Ro
gérío de Oliveira.

x x x

,O AGIPLÁN promoveu mais
um curso de treínemento aos

produtores de batata de nesse

região, iniciado quinta feita úl
tima com término previsto pa-
ra hOj:., .'

x x x

A familia Séleme confrater
nizou-se domingo último em

nossa cldsde, com uma ,grande
churrascada na, chácara do ad
vogado dr. Saulo, ali também
presente. o dr. Zsehartes Sel"!
me, destacado .bomem público
do Paraná, .residente em Curi
tiba, ocasião em que. João Se-

� leme e .loão Abrão, abraçaram
se após 40 anos de estremeci ..

menjos, selado com uma ani
mada trucada. '

A Cooperativa Agropecuária
de Canoinhas em Assembléia
Extraordinária realizada na

manhã de 2a. feira, retificou a

decisão antertormente 'tomada
e definindo 'ela própria resol
ver 08 seus atuais problemas,
com o apoio total dos seus
associados, mórmente os do'
munícípío t! 'as lideranças' e
clubes de serviço da Cidade.

j
x x x

Em nossa cidade, procedente
do Rio, visitando famiUaresl e
"migas, � engenheiro. quimico
dr. Adyr Vilela.

x x x

Na primeira, rodsda do
eampeonatc 'da LEC, regtstrou
se dois empates,' no Wiegando .

Olsen, em .Marc�lio Dias, Santa
Cruz � Csnoinhaa 2 a 2 'e no

MUlliclpal Botafogo e Bela Vis
ta empetaran, por 1 a 1C

E amsnhA, em prosseguimen
to, em Me'rcUio Dias, São BE'r
nardo e 3 Estrelas e, em Três

Barras, Ri�esa :ii: ,Três Barras.

Vamos todos' prestigiar o

uosso fute,bol.amador.

�--------------------._--,

o 'lançador de sucessos

.
BOJE" dia 26· - às 20,15 horlUl� - um supe
1. filme: uma ex�raordinária produ -

nacional toda colorida,
recorde de bilheterias, m personagem que todo�,
conhecem por ser ele rei da nossa mÚ8i�a .regional '

TEIXEIRINHA eiD

Z. filine:

SEM LIMITE
nudistáuma ·noiva,
,
"

MOTORISTA·
AMANHÃ, dia 2! - em madnê i8 14,00 hora�

,

SEM
,

LIMITE

Amanhã, dia' 27 - em 2 granàio8a8 .e.lÕe8: às 19,15' e 21.15 hora8'
Um fUme de esplonageIQ e ação filmad� em magnÍfico technicolor

CLEO p� lRA JONES

I Amanhã, ,nó bairro São ',Cristóvão
tradicional festa de� São Cristóvao, Padroeiro

Motoristas.
6

ValTlos todos prestigiá-Ia,:· Icomo 'também a procis�ão no período da tarde.,

SESI inicia a Cam�
pBnba do, Opérário
Padrão de 1975

DlCESC - Companhia de Divulgação e Comuni�8ção' do Eslado de' Sanla CalariRa

E'El use: : Eletrificar para
•

'·d 'd\',Cf 8 e ao
': campounir a

A ERUSC .. criada pela Reforma Administrativa do
Governo do Estado de Santa Cetuin!), tem por objetivo promo
ver e explorar a elE'trificação rural, no Estado, visando baeíca,
mente a levar a ltn.ha de eletrificação a tod8s as propríedadea
rursíe, como uma forma de unir a todos os catarínenaes. -

Senta Catadna é o único Estado' da' Federação onde o

Governo assume 100% do ônus d� eletrificação Rural. Em outros
'Estados, 08' beneficiários pagam em sua totalídade o beneficio
qUt!! recebem.'

"

A meta a ser alcançada durante ta atual &dministração é
de 10.000 mil quilômetros de linhas ínatalades, mais do que foi
fei�o até hoje no Estado. \

'

Estas são algumas das afirmac;ões feitas pelo' agrônomo
Arnellib Schmitt Júnior, presidente' da Eletrificação Rural de
'Santa Catarina S,A., durante reunião que manteve no último

sá,bado, com prefeitos, presidentes de diretórios srenistes '

e lideres
locais dos 37 municípios da AMOSC e AMEOSC e di,retotes das

quatro coopereríves de eletrificação rural do Oeste eatartnense.

META: 10 , MIL:, :KM..
Destacando

.

a objetivo bãsico da empresa, o prestdents
da ERUSC afirmou: «A população urbaDa'� menor que a rural
e gOZ8_ de uma série de vsntagens não ofer;ecida ao homem do

campo. Nossa intenção é diminuir pSlla difét-ença, dando a todos
a cportunínade 'que' a energia elétrica oferece e ali facilidades,
que a eletrificação' rural tr9rh. Esta é uma forma de unir a

todos, se.guindo 8 orienteção do governador, Anton�o Cerlos,
«Governai' é encurtar dístâncíss».

- Disse que durante a atual administração a população
rural, �u", soma 53% dos três milhões e 400 míl hebítantes (ia
Estado, terá uma- ateução especial, pois Santa Catarin!l conta

, atualmente com 7,021 quilômetros de Iínhas, sendo cerca de 50%
construidos pelo Estado, atendendo � 362 mil famílias, correspon
dendo a, aproximadamente, 1 milhão e 500 mil catarinenses.
«Porém - salíentou Arnaldo Schmitt -, a necessidade é de 9.000

quilômetros para atender a 416 mil famílias e a meta. à ser

alcançada durante a atual administração é .de 10 mil quilôme
tros de linhas Iestaladas. Mais. do que' já foi feito' at� hoje no,
E.tado:t.

®®®®®®®®®®®®®®®®®�®®®®®.�e�®®�®S®8®®®®.®®®®®®®®8®:®, , '

(j� ®

J Convite-Missa I
� ®
® (j

I' OS familiares :,:ae' I
� Maria Pi!ng'retz: de Paula e Silva :
� ,I
�, convidam a todos seus amigos para a missa em

'

�
® ®
® sufrágio a sua alma, que será celebrada amanhã, ®

! ' , ,�
@) dia 27, às 18,30 horas, na Matriz Cristo Rei, pela ...
.® " '

c
' •

� pàssagem do primeiro ano; de seu falecimento. �
'® (j
® (j
.® d (ii

�
A todos antecipam a�gra ecimentos. I

® ' (j
®®®@®�®®@®�,.®®®®S!l®®S®®®®®®(i®®®@I®®®®®®®®®®s®®®®®®®

\

(Xarqueada)� a I

dos

Este fihne repriBa 2a. e 3a. feira às 20,15 horu
'-

,'---.------�------------I
,

. ,
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Na Promoção de �endas ,das LOJAS M E R H Y S E L E M E" �ocê lU
m compra o' seu" teleVisor a cores ou preto e branco e ganha de brinde" m
,li é um faqueiro de aço inox. iIi
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TELEVISORES a cores ou preto e branco: TELEFUNKEN PHILIPS �

SEMP�:5:.'.:«G. E.» - MANCHESTER - ADMI�AL
0,

'

( ,

Pelos melhores p,reços e rias melhores condições de pagamento. '

III 'Entregamos o seu T V instalado no local à_J��":Ios assistência técnica permanente: III
�. ,M,ERHY:'-:]EtEME & <lA. LTDA.
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:\l Rua Paula' Pereira, ?35 • Fones 365 e 366 - ,Cànoinhas • se .,FILIAL: Rua C!��t�al, 53 ,- Três Barras - se "d!1�. ••• o. "
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




