
(ANOINHAS E
SEU· INTERVENTOR

É cedo, ainda, para recíprocos julgamentos. Nos

so
.

a respeito dele, o ilustre Promotor Público, hoje
Interventor Estadual em Canoinhas. Dele a respeito de

Canoínhas, sua população, seus partidos, sua, imprensa,
seus homens, seus funcionários municipais. O tempo e

os atos, dele e nossos, haverão de testemunhar por nós.

Conhecendo, como conhecemos, o nosso Gover:-
'. nadar, confiamos na sua experiência,

-

no seu discerni

mento, no seu equilíbrio, no
�
seu, desejo de acertar. Se

o Governador Antonio Carlos Konder Reis elegeu o

nome do Dr. Hélio Juk, é porque nele' confia, é porque
o conhece, é. porque. sabe que o digno representante
do Ministério Público, isento, desapaixonado, enérgico,
capaz, se constitue na melhor solução para a excepcio
nalidade do momento, para o Governo do Estado e

para nós.

Resta-nos, a todos os canoinhenses, aos nossos
.

partidos, aos nossos vereadores, aos. nossos funcionários,
à nossa imprensá escrita e falada, ao povo, abrir ao

Interventor um crédito de confiança e oferecer a Sua
Senhoria total colaboração, porque a ele, como condutor

de uma comunidade, em momento difícil, cumpre a

delícada tarefa de levantar, de aferir, de -conhecer os

danos sofridos em toda extensão e de propor e obter

soluções para os nossos problemas.
.

.

De nossa parte estamos prontos à colaboração,
leal e desinteressada, visando o bem público e o futuro
da nossa' terra e ,

Nesta folha, de quase trinta anos de 'tradíção,
nl(1. «Rádio Canoínhas», veículo integrado na vida co

munitária,
-

na Capital do Estado, em Brasílía; onde

estivermos, estamos prontos para a ação em favor de

Canoinhas e da sua gente.

O eminente Governador, que tanto nos prestigiou
e tanto conhece a situação canoinhense, não nos faltou
em face das' dificuldades que enfrentávamos. Aplicou
à vida municipal' a cirurgia que o momento exigia.
Fundado nas leis maiores. da União e do Es�ado, deu

nos um Interventor e haverá de amparar-nos nos dias

subsequentes, até superarmos a crise e voltarmos à

normalidade.
. .

, Resta ao povo de Canoínhas, a cada' um dos

seus homens, a cada um dos seus jovens, a cada uma

das suas -mulheres, não perguntar ao Interventor o

que ele poderá fazer por nós, mas dizer a Sua Senho-
.

ria o que cada qual se dispõe a fazer pela comunidade,
em desprendimento, em sacrifício, em desarmamento

de espírito, em compreensão, em. humildade, em cola-

boração, mais, do que nunca necessária.
.

AROLDO CARVALHO

Comercial' Ltda.Pedrassani
hojeencerra curso

A firma Comercial Pedrassani Ltda., Concessioná

ria em nossa' cidade dos Tratores VALMET, encerra hoje
um Curso de Manutenção e Operação de Tratores Valmet,
com entrega de certificados aos participantes, prêmios aos

melhores classificados, seguido de almoço.
A solenidade terá lugar na Sociedade São Critó

vão, 1),0 bairro da Xarqueada, perante outros convidados.

Cumprimentamos --.a Firma pelo .evento, mormente

agora que a nossa região parte e amplia suas atividades

agrícolas, aproveitando a excelência. de nossas terras e

suas favoráveis condições de mecanização, com centenas

de tratores por aí, necessitando, então, de tratoristas de

vidamente preparados.

EXCL'USIVO':

Konder
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Reis Fala dos
problemas
Em entrevista exclusiva

concedida ao correspondente
do Correio do Norte em Bra

sília, o Governador Antonio
Carlos Konder Reis falou dos

problemas específicos de Ca
noinhas, abordando os assun

tos de maior interessa para
. o desenvolvimento de todo
o Município.
A agenda do chefe do exe

cutivo catarinense na Capital
Federal era' das mais movi
mentadas, estando marcada

para aquela mesma tarde uma

reunião com a bancada cata
rinense no Congresso Nacio-

.

nal, dentro de grande expec
tativa. Mesmo assim, Konder
Reis mostrou-se _ solícito e

pronto iii. esclarecer totalmen
te o povo. de .Canoínhas, no

que, se refere aos planos de
seu Governo para esta nossa,

região. Com objetividade e

precisão, sem retíscêneías,
ele respondeu a tudo que lhe
foi perguntado, apesar de um
pouco apressadamente.

Preliminarmente, antes do
encontro, colocamos na ba
lança dos entraves ao desen
volvimento de Canoínhas, os
problemas de solução mais
urgente, que dépendem . do
Governo Estadual para sua

solvência. Determinamos, as

sim, falar sobre as telecomu
nicações, as rodovias e' a

eletrificação rural. Um pouco
de política também foi
,lembrado.

\

Reporter: Govemador.certamen-
te é-do seu conheci

mento as graves deficiências
do serviço. telefônico de
Oanoínhas, Quais as perspec
tivas de melhoria, a curto
prazo?
Gavernador: O problema do ser-

viço de telecomuni
cações ém Santa Catarina é
da responsabilidade da TE
LESe - 'I'elecomuníeações de
Santa Catarina S/A - empresa
subsidiária da Telebrás que
coordena todo o País. O Go
verno do Estado é apenas um

acionista minoritário. Portan
to, as ativações e prioridades
que se queiram 'estabelecer,
dependem de solicitações que
o chefe do executivo catari
nense faça diretamente à

-, (anoinhas
presidência da TELESC. Até
aqui, os pedidoS feitos tem

sido satisfatoriamente atendi
dos pelo Dr, Douglas de
Macedo Mesqutta, Presidente
daquela empresa:

Existe um Plano de Tele
comunicações para Santa
Catarina, que está em proces
so acelerado de execução,
na medida,' do possível,' às
vezes até . queimando etapas.
Logicamente, como todos os

municípios do Estado, Canoí
nhas está nele incluída, pre
vendo-se a ínstalação do
Sistema de Discagem Direta
à Distância - DDD, benefício
recentemente inaugurado em

várias cidades oatarlnénses.
A extensão do DDD à todo
o território do Estado, é meta

prioritária deste Governo e

breve
. chegará à Canoinhas.

Reporter: Até o Governo passa-
do, havia uma Iínha

direta doe Canoinhas para
Blumenau, que foi retirada,
fazendo nossa cidade neces

sitar de Mafra para comuni
cação .com a Central/ de
Blumenau. C0D!0 solução
imediata, não haveria possibi
lidade de restabelecer esta
linha?

Governador. Na realidade, desce-
nheço a existência

e a retirada dessa transmissão
direta. Contudo, farei verifi
cações e averiguarei \ a pos
sibilidade.

Reporter: Sua viagem à Brasília,
por um período rela-

,t.ivamente longo, tem o obje
tivo principal de ultimar a

concessão de um empréstimo
de 200 milhões 'de dólares,
que o Governo Federal deve
conceder a Santa Catarina -

fato já do conhecimento de
todos. A véspera de seu re

gresso, quais os resultados e

frutos alcançados? Canoínhas
receberá algum benefício?

, ,

necessidades rodoviárias de
Canoinhas.

Reporter: E quanto a esse seu

programa de Governo
em relação à,eletrificação
rural? Existem muitas so

litações das regiões de

Valinhos. Pinheiros. Rio
dos Poços. Palmital. Sal-

. seiro e de todo o interior
de Canoinhas.

Governador: o programa de co-
verno para Eletri

r
í

cação Rural determinou
10 mil quilômetros de li
nhas para esse primeiro
ano. Para atingir esta

meta. estamos.aplicando no

pro j e t o 52 milhões de
cruzeiros. Quanto as regi
ões beneficiadas. primei
ramente. o plano prevê
PortoUnião • Extremo Oeste.
\Tale do Araçâ e. possivel
mente. Cano í.nhas . 'Aprovei
tando a viagem à Brasilia.
mantive contatos com o

Presidente do INCRA. vi
sando a obtenção dos re

cursos necessârios., De
outro lado. foi elaborado
um questionârio que defi
nirâ os municípios mais

carent ss ,

Reporter: E sobre a política
catar inen-se. Gover

.

nador , o' que poder ia nos

dizer?
.

Governador: Na po I ít i ca • a

luta é pela união'
e fortalecimenlo do 'parti
do do Governo. a ARENA.
visando as próximas elei
ções municipais. Hoje à
tarde (13/11). haverâ uma

reunião com toda a bancada
federal. com o objetiv-o de
estudar os problemas po
líticos do Estado.

No mesmo dia ao da en t r-a
vista. um jornai de'Bra
sília publicou uma ·nota
sobre o encontro de Konder
Reis com a bancada catari
nenae , dizendo que a reu

nião seria um teste polí ti
co para o Governador, que
Ilhe daria c-ondições - ou

não - de eonduzir a próxima
campanha eleitoral, sem

que haja perigo de oposição
na escolha dos candidatos.

De qualquer modo. o Go
vernador de Santa Catari
na. preferiu ter comedi
menta ao falar da polí tica.

O. C. QUIRINOCalcame-nto X q e' d . "-DO. AOULOU CARNflRU Df CARUALAU
na ar u a a' ENDEREÇOS:

� "
.,

.

.

�

.

BR.t.SILlA: Escrit6rio: Id. lIár·/

Duas firmas, uma de Joínvílle e outra. de Jaraguá cia, ses Loja 42 • fones: 23-2718

do Sul, participaram da concorrência para o calçamento 23·7042 - 23·8042 e 23-8424

a paralelepípedo do trecho da ponte sobre Q rio Canoí- Residência: SQN. 302,' DL «C»,
apto. 304 • fone: 24-6074

nhas até o alto da firma,Mussi. em Xarqueada, numa '

extensão de 3 km.
. FLORIANÓPOLIS: a/c «Rádio s�-
ta Catarina,. - Rua láu Guedes da

As propostas foram entregues, conforme. estabele- Fonseca, 17 (Coqueirol)

eia O edital na tarde do dia 26, quarta-feira última, na ,fones: 22.3407 - 44-0999
.

,. 44-0678 - 44-1878

Secretaria dos Transportes, em Florianópolis.

Governador: Este financiamento,
muito necessário, já

está com seu processo no

Senado, dependendo de apro
vação para liberação da
primeira parte - 50 milhões
de dólares - destinados a

projetos rodoviários.
-

O plano do Governo para
aplicação dessa importância,
inclui a ligação asfáltica
Campo AlegrejBR-280, o que
já beneficiaria muito a região
do 'Planalto de Canoinhas. Por
outro lado a estrada Porto
Uníão/Canolnhaa/Matra tam
bém está prevista no plano,
para breve, assim como a

ligação entre Canoinhas e

Três Barras (divisa Paraná e
Santa Catarina). Atendería
mos, com isso, as maiores

Estames elaborando uma

edição especial de Natal e

contamos com a "sua

colaboração. Procure a

redação do Correio do Norte.
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·t CONVITE.MISSA
Viuva Dalila Seleme e filhos

Rimon Seleme e família
convidam parentes e amigos para a Missa de um ano
de falecimento de ANISSA COURY, que mandam
celebrar no próximo dia 5 de dezembro, às 19 horas, na

Igreja Matriz Cristo Rei. '

Por mais este ato de fé, agradecem,

t Convite-Missa
Familiares de

5 rs I LA K. LOZOVEY
convidam parentes e amigos para a missa de 2.0 ano .

de seu falecimento que mandam celebrar no próximo dia
2 de dezembro, às 19 horas, na Igreja Matriz Cristo Rei.

Por mais este ato de fé" agradecem.

No ,Dep�rtamento' de Veículos usados
I

de Merhy, Seleme & Cia. Ltda.
você encontrará revisados' para pronta entrega:

MARCA
Dodge 1.800 GL
Ford F-100 camioneta

Volkswagen 1.300
Chevrolet Veraneio

Dodge Gran Coupê

ANO
1973
1967
1968
1969
1973

MERHY 'SELEME & elA. LTOA. ,

Rua Paula Pereira, 735 - CANOINHAtS- SC
_;

•,

opias
Novo,.. moderno sis 'Japonês Hashua 230

Cr$ 1,00Preço por
Boa Paula Pereira, 375 (ao lado Loteria Isportlva) - ClaaeiÍlhas

..

Walkyria Hatividtde Seleme,'
Clrurgl6 Denflsta

'

à c:: 0055891S9/DBP
Clfnica dentária de 'serifro as e crianças.

Especialize ilo em Odontopediatrta.
Hora marcada'

Prata La... Müller, 4940 - FODe, 369

Juizo de Direito da

Edifal

Comarca de (anolnhas - S C

de Ci.ação

,. � _"
I·I� 11()llJ\ J)I� (nJ\II'lllU11)()J)(il� I
.� �,.

,

! ;�� ,...!: \. '
,

Você, que está por cima porque já venceu na vida, não perca mais tempo.
É hora de você comprar Dodge. Aproveite as vantagens que oferecemos
àtravés dos nossos planos de financiamento, agora mais va,ntajosos do que
nunca. Venha ver para crer. Conl:leça o nosso carinhoso atendimento.
Vamos. Decida-se de uma vez por todas e venha logo buscar o seu

IDodge Dart novo.' ,

j

o Doutor José Geraldo
Batista, Juiz d. Direito d�,
Comarca d. Canolnhas. Es�
tado de Santa Catarina, na

forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que o pre

sente edltal :virem ou dele co

nheclmento tiverem que, por
este Juizo e Cartório' do Cível.
lIe proCE'8SaI;D os termos da ação
Ordinária de Desquite. requerida
por Cas.mira Schikolski
Schwarz, brasileira, cesade, do
lar, reaídente em Alto das Pal
meiras, desta cidade, contra Sf!U

marido Francisco Schwarz,
brasileiro, cesado, de profissão
e domicilio ignorados, fícan
o mesmo citado, para, queren o,
contestar o pedido, no prazo de
15 dias a contar da audiê cía
de conciliação, designada p ra o

dia 24 de março de I 76,
às 10 horas. Ficando o citan
do adverUdo de que nã. sendo
contestada a ação,/pres mír- se
ão aceitos como verda,erros os

fatos articulados pe autora

Cart. 223 § 1.. c/c.'o a t. 285 2.a
parte do C.P.C.�, tudo de acordo
com a petição inicial, e respec
tivo despacho a segu r transcrt
tos: - Exmo.' Sr. D. Juiz de
Direito da Comarca de Canoí
'nhes. Casemira chikolski
Schwarz, braflileirs. asada, do
lar, residente em Alt du Pal
meiras, subúrbios dest cidade,
por seu Assistente J iciário
infra-assinado (ut ínstru ento

procuratório íncluso]. inscrit na

O.A.B., Secção deste Estado, so
n. 1.043. com escritório e resí
dência nesta cidade, à rua Ge
túlio Vargas, n. 511, comparece
mui .resp"itosamente à presença
de V. ExciB., na conformidade
com o estatuído nos artigos 316,
317, inciso IV e 322 do Cód.
Civil Brasileiro e, artigo 282 e

seguintes do Cód. de Processo
Civil, para propor a seguinte
Ação Ordinária de «Desquite.
contra seu marido Francisco
Schwa,rz, brasileiro casado, de
profissão domicilio ignorados,
pelos motivos que pas&a a expor:

.

1. Que, a' Suplicante casou-se

com Francisco Schwarz, perante'
Apresentaram OI d.dcumentol o MM. Juiz de Direito desta

exigidos pelo Gl digo Civil art Comarca, em data de 25 de
,

180. Se alguém t' er conhecimeo':' 'setembro 'de 1937, conforme

to d'e existir alg m impedimento _

termo lavrado sob n. 343, às fls.

legal, acuse.o para finl de direito. 253' à 254, do livro n. 7 fdoc.'
anexo). 2. Que,' o casal, enCDO-

Maior Vieira, 18/11/1975. tra-se separado há mais de 14
'SEBASTIÃO GREIN COSTA anos, eis que o mari,do "a Su-

Oficial do Registro Civil pltcante abandonóu o lat�conju-

Registro Civil

EDI AIS
Sebastilo G in Costa i Escri

vão de Paz e ficis1 do Registro
Civil do mu icípio de Major'
Vieira, Comerc de Canoinhae,
E,stado de Sant Catarioa.
Faz saber que retendem casar I

ZOSKh e eAN·
TUNIA LEM DE JESUS:..
Ele, natural eate Estado, na.

cido em Caooi hae, 00 dia 12
de iulho de 195 , Vigilaote Ban
câeio, solteiro omiciliado era

lideote em Oa oinhee filho de
Wladi.lau Broz ski e de Lidia
Brozoski. Ela, aturai de.te EI
tado, nalcida e Rio Vermelho.
d/miJDicípio, DO la %5 de [aneíro
de 1957, domês iCI, lolteira, do
miciliada e resid nte neste muni
cípio, filha de omé Lemo. de
JelUI e de Fra celioa Canslbo
de Jelu"

cAROLDO VI IRA CORR�A:.
.e I eFILOMENA SYMCZACK».

Ele, OBturai dite, 'Eltado, oa••

cido em Rio a Serra, oe.te

mueieípio, no d a 02 de jaoeiro
de 1958, lavrado, solteíeo, domi
ciliado e relideot Deite munieípio,

.

filho de Aotooi Vieirà Corrêa
e de ROia Mae el Vieira. Ela,
oatural del,te E, ado, oalcida em

Rio Novo, dlm nícípio, DO dia
07 de setembro e 1943, domá•.
tica; solteíra, do iciliada, e 'reli
dente ueste mu icípio, filha de
AlexaDdre Symc ack e de Rala
liDa Gaspechaok,

10/11/1975.
«JOAO CAR OS DE CAS

TRO» e eMA IA DA LUZ
PINTO:., Eis, O torai deite' E.·
tado, nascido e São Sebaatião,
Caooiohaí, DO di 17 de agaito
de, 1904, lavrado, solteiro. domi
ciliado e reaident nelte município,
filho de ADa Fe reira de 'Jeau.,
falo Ela, Dator I deite Estado,
Dalcidà em Taqo rizal, Caooiohal"
no dia 02 de godo de 1953,
domêetlea, loltei a, domiciliada e

residente neste unieípio, filha de
JOlé do E.pírit Saoto Pioto e

de .Jolefa Kotk Vlki.

REVENDEDOR AUTORIZADOA CHRV'SLER '�i,
, , W doBRASILs.Ao 7'

,

.

j

.' "',

MER�Y" SELEME & CIA� LIDA.
Rua Paula'Pereira, 735

CANOINHAS
Fone.: 365 e 366

SANTA CATARINA

gal epôs 13 an08 de casados fi

desde aquela época não mais

retornou,' 3. Que, o eaaal possui,
6 filhos, sendo 5 maiores, e uma

menor de nome Maria Madalena

Schwarz; atualmente com 14

anos de idade. 4. Que, o casal

não possui ben a serem parti
lhsdoa. Peh exposto, vem à

Suplicant com o devido acata

mento equerer, se digne a V.

Exci
'

determinar a citação
d� rsncisco Schwarz" brasí-
) o, casado, por edital, eis que'
e encontra am lugar incerto e

não sabido, para querendo, con
testar, no prazo legal. a presen
te Ação Ordinária de Desquite,'
sob pena de revelia. Protesta o

alegado por todos os meios de

provas em direito permitidas,
f!specialmeote pelo depoimento
pessoal do- Suplicado, testemu

nhas e as demais que se fizeram
necessárias. N-estes termos, jun
to aoS doc. 'Pede Deferimento.
Canúinhas 07 de outubro de 1975.

(as), Dr. Antonio Weinfurter
adv. Testemunhas: l.0� Bruno
Roesler, brasileiro, casado,
operário, residente nesta cidade;

,

2.0) Antonio Gonçalves, bra
sileiro, casado, residente nesta

cidade; 3.o� Pedro Grosskopf,
bresílelrc, casado, resídente nes

ta cidade. Despacho: Cite-se

por edital, o requerido, para
contestar o pedido, querendo,
no prazo de 15 dias a contar

da audiência de conciliação, a

qual' designo para ter lugar no

dia 2,4.03._76, às ,10 horas. I-se.
le o cítando, advertido que,

não "ns contestado o pedído,
presumir-se- aceitos, como

verdadeiros os fa s srttculadoe
pela autora. (art.223 1.0 c/c. o art.
285 2.8 parte, do C. .C.D.' P'ubli
que-se, sob / os ausp ios da as

sistência judiciária Em 05 de
'novembro de 19 . (as). José
Geraldo Batida Juiz de Di
reito. O preae' te edital será
afixado no l� ar de c()'s�ume e

publicado �forma da leí. Dado
e passa9:O' neste Cartório de
Cível e/Anexos desta cidade e

"
,

Com,rca de Canoínhes, Estado
de /,Santa Catarina, 80S dez (lO)
diu do mês de movembro de
mil. nevecentos' e setenta e

cinco (1975.) Eu, ZAIDEN E.

SELE�E, Escrivão o subscrevi.

José Geraldo Batista'
Jul� de Direito 2

Avisos
Beflorestadora ZugmaO SIA, avisa
ao Sr. Jair A ito de Lima.
portador da' C rteira Profissio
nal n.o 29.780 série 426 S.C., a

apresentar-se na Empresa no

prazo de, 3 (t êsO dias para re

gularizar aua situação.

Ind. e Comêrc Irmlol Zugmao
lIA svlafl ao Srs. Seb�8tião
Melo portado da Carteira Pro
fbsional n.o 8.917 série 426
Sei João Mar a Pe:::eira, porta
dor da Cartei a Profissional D.·
19.e33, série 1 7 SCi Maria Rosa
Pasdiora, port dora da Carteira
Profissional n. 31.962, série 458
SC; Miguel' arv81ho ds' Silva,
portodor da arteira Profissio
nal n.o 53.498, serie 233 SC., a

apresentarem- e na Empresa' no
prazo de 3 Gtr s)' dias para re-

gularizarem s a aitu.çlo.
,

'O nlo

com�reCimento
impli

cará na

resci,s
o do Contrato de

Trabalho por abandono da ser

viço, DOI ter OI do artigo 482
d. C.L.T. ), "
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Diário de 81'85111•• 2.5-09-75

Infiltra�ão Comunista
o presidente voltou a mani

festar sua preocupação com 8

subversão e a corrupção. Na
sua fala de 1.0 de agosto o

gE'neral Geisel enfatizou mútuo

a infiltração qUE' se verifica nos

partidos politicas, meios .de co

municações e na administração
pública. Embora desta feita ele

não tenha feito_ referência 'espe
cifica 8 qualquer ,setor, reiterou
a decisão do Governo de com

bater com firmeza essas forças
que comprometem ai!! Instítuí

ções e põem em risco, O desen

volvimento nacional.

C�mo na v�z anterior, sua

fala do dia 21, vem obtendo
dssteque maior, apenas DOS tre

chos que atendem 80 interesse

de grupos que controlam os

meios políticos I e os veículos de

dívulgsção. Não se vê maior

ênfase às passagens que se .re

ferem à subversâo e corrupção.
A 'exceção de alguns pronun
ciamentos, assim mesmo, mini

mízsdos, o mais fica na faixa

do interesse político eleitoral.

Mesmo os parágrafos mais des

tacados pelo notícíárío e pelos
politicos, sãi) sempre acompa

nhados de ilações e interpreta-
, ções ,que variam segundo os

interesses de cada' um. Há to

davla, em todos eles, como na

ye� anterior, duas constantes dis,

tensão e abertura politica. Tenta
se, de todas as maneiras possíveís
demonstrar que a intenção pre
sidenciel é promover um re s-

,

quacíonamento do poder e que
ele apenas não chega lá por
pressões que sofre d� alas rsdi

cais de direita, permanentemen
te apresentadas como perigosas
inimigas da Nação.

Nesses setores, ditos radicais

de direita, constantemente, são
. enquadrados todos àqueles que
são anticomunistas. Há uma

campanha nacional diária. que
pretende coagir as liderànças
democráticas. Querem reduzi-las

ao silêncio mediant� a demons

tração pública de que se trata

de elementos que ecobertem
torturadores ,e que incentivam

8 violação dos direitos humanos.

A pretexto desses direitos 8S

forças de manutenção da ordem

interne, sem as quais a Nação
não chl:'garia 80 estágio social

e econômico de tíoje, são trans

formadas @m marginais e os

terroristas - contestatários em

pessoas intrinsicamente boas,'
porém vitimas de um contexto,
social e governamental injusto
e cruel.

'

,

.Mas não fica a1 a coisa; / Ela

vai ,mais lo.nge. Nessa campanha,
que se forja ,e planifica, no eX

terior, se @ngajaM várias enti

dades, órgão.:i de claasse e uma

boa parte do clero. Manipulando
um falso liberalismo, pretendem
subverter 8 ordem interna da

NaCão mediante � enfraqueci
mento e 8 desmoralização das

autoridades incumbidas de man

ter a ordem interna do pais.
E!1se, como a história bem o

demonstra, é o primeiro passo

para a tomada do poder. ,O
segundo passo irá atingir dire

tamente as Forças Armadas,

como é o caso de Portugal, por
exemplo.

,Alexaadre Voa BaumgarteD

,

As repercussões da última fa
la presidencial, por outro lado,
demonstrarsfD! muito bem que
a preocupaçãO; do general Geisel
com a infiltr�ção nos partidos
políticos, na �dministraçio pú
bItca e nos veículos de dívul

gsção é fundamentada e.m fatos
reais e muita mais concretos
do que �eria desejével para' to
dos nós. Ao tocar nesse assunto
outra vez, na' Convenção da
ARENA, o presidente mostrou

que a situação do dia 1.0 de

agosto para cá não mudou' e

que os inimigos das instituições
contínuam a agir.
A impressão que se tem,

( ;
. \

"

mesmo para quem não é espe-
'cialiata, é de que se está mon-.

tando no Brasil uma grande
conspiração do silêncio. Parece

,que há um processo que impe
de a chegada das lideranças
democráticas aos veículos de

divulgação. Quando, porém, não
há meios de se, conter o noti

ciário, ele.é desvirtuado e ma

nipulado de forma a deíxsr os

democratas no ridículo ou em

permanente contredicão com

posições anterfores. Com a es

querda, ne entanto, ocorre

exatamente o contrário. Qual
quer manifestação ela é trans

formada em verdadeiro caso

nacional e numa autêntica cru

zada de defesa daa liberdades
e direitos humanos.

Nesse contexto, é evidente,
há quem resista. Essa resrstêu
cís, no entanto, a cada dia que
passa, fica mais difíctl. Os

vsículoe de divulgação, por

exemplo, que não têm homens

de esquerda em seus postos
chaves, misteriosamente come

çam a sofrer pressões de ordem

econômica, através da supressão
de' anúncios. Os primeiros
anúncios a serem cortados são

OI do Governo (infiltração' nu
áreas (ie comunicação do poder
público) e depois 08 da iniciati-

va privada.
'

Os democratas são também

marginalizados n8S redações dos

jornais e noticiosos quase todas
sob controle da esquerda. Eles

�ão 8inda afastados 80S poucos

do poder público,' onde não
conseguem chegar a níveis de

assessoria ou cargos maiores.

Não' estendo' «enquadrados»,
não são promovidos ou melhor

aproveitados. Ante essa realida

dé, eles se recolhem à iniciatiV'8

privada, onde não são mblest�
dos. Não são mo)e�tados. pOlI!

não fazendo parte �o poder
público, dos veiculos de comu

nicação ou d'os partidos político,s,
não conseguirão atrapalhar na

medida de suas pos&ibilidades,
a subversão da ordem institu

cional que se pretende implan
tar na Naç�o para que os

comuni!!tas cheguem ao poder,
como aUãs, já chegaralll em

mais da metade do mundo.

- P A P O' S -

* .4. semana passada roi
para nós, de importância

mdxima no campp político'
administrativo. .l:.� pena quê
este destaque da imprensa
nacional ao nosso município,
não seja para mostrar os

nossos valores, as coisas boas
que tornam esta terra a

«nossa querida Canoinbas».
Mas era preciso ... e com isto
tammbêm podemos dizer «mis
são cumprida», '

Agora nos resta dar as

mãos e unidos sem distinca»,
reerguermos os ideais glorio..

de nossa terra.

* Damos as boas vindas
ao nouo preteito Dr. HE.

LIa JUK, desejando muito
sucesso em' sua espinhosa
missão.

'

* O salão de resta do Clube
Canoinhense recebeu sá

bado passado a nossa melhor
sociedade, que' se encheu de

pompas para prestar home

nagem às canoinhenses que
se destacaram neste Ano In
ternacional da Mulher.
Parabéns à colunista SOE

LI BER TÃO pelo sucesso

alcançado.
,

'

* Dia 20, OS alunos do 2.0.
Científico, despediram-se dos
terceiranistas do CESC, com
um animado coquetel. Tam
bem as formandas do 3.°
Normal Toram homenageadas
domingo. à tarde pelas nor»

'malistas do 2.° ano.

* MARIA CRISTINA DE
ASSIS, filha do casal

FRANCISCO (MARIA DE
LOURDES) - DE ASSIS, no

dia 5 de dezembro dird o

»sim» à MIGUEL ,FONtES
PROCOP1AK filho da Vva.
MARIA' FONTES PROCO-
PIAK. I

O casamento por certo será
o mais chie da temporada.
Será realizado em Ftorianô»
polis, na Capela do Çotégio
Catarinense, seguindo-se a

recepção no Lagoa late Ciu»
be. Nossos parabéns às ra»
mílias'ASSIS 6 PROCOPIAK.

* Voltando dê viagem o

querido e elegante casal
Dr. OSVALDO SEGUNDO
(HAYDÊEj DE aLI fiEIRA.
D,. SeGUNDO mantendo
reuniões em Florianópolis com

os altos escalões do INPS. '

* Também de volta com seu

meigo sorriso para en

cantar seus inúmeros amigos'
ANA HELENA PRQCO
PIAK TAVARES.

* Realizada pela FUN
PLOe uma exposipão de

artistas csnoinhenses. Lá mer

curam presença JOSE GA
'NEM, SOLANGE NADER.
DIENNER, Dr. JAIME SE·
LEME, ANA SILVIA MAYER,

,
VERA STULZER LOPES,
KARIN POPA e muitos outros.

* Acelerando corações de
certos menininhos, esti

veram entre nós 'G/OVANA
e CLEIDE, voltem sem-pre
pois saudade dói.

* Retornando de Buenos
-

Aires, numa gostosa es
ticada de uma semana os

casais EDIR e CINTIA e

ARLINDO e SUELENA.
'

*
' Hoie o Clube Canoinhen-
se se vestirá de verão, com

quarda sol, carrinhos de sor

vete .... só para vocl curtir
"uma noite de verão- ao som
dos Flingstones.

,

A promoção eslá a cargo
das formandas do Colégio
Sagrado Coração.
* Dia 6 é a vez dos ror-

mandos do Colégio Co- '

merciat; que realizarão seu

bail« de formatura ao som

do Joimnlle SIA.

* LUCIA MUSSI �, menina
dos olhos expressivos, de

uma cuca muito limpa,. um
, papo muito legal. LUC/NBA
é presença constante nos a

contecimentos sociais da city.

* Dia 21 o LIONS CLUB
de Canoinhas comemorou

seus 16 anos, com um jantar
noMagestoso. Além de muitos
conoiaados o jantar contou
com a presença do Governa
dor "do Distrito L-tO. Para
béns ao presidente Dr.•�OA
CIR (BEATRIZ) BUDANT.

* Na semana que p�ssou,
o AGIPLAN tez acontecer

um CU1S0 de batata semente,
com'muitos agrônomos vindos
do sul do país. Muitas coco

tinhas souberam desempenhar
o papel de relações públicas,
o que não âeixou de angariar
'simpatias por parte dos vi-'
sitantes.

* A cidade ia se veste de
, NATAL, dando um toque

colorido, alegre, que antecede
esta testa.
Prepare seu coração, limpe-

o das tristezas, ressentimentos
e mágoas, e deixe-o repleto
de amor, perdão e alegria
pois esta é, a data mór da
fraternidade entre as homens.

Aniversariantefda semana

Dia 29 - a sra. Zild esp,
do sr. Altredo de Oliveira
Garcindo. I

Dia 30 - o sr. José Amil
ton de Souza.

Dia 1.° de dezembro - a.

sra. Hilda esp. do sr. Rubens
Ribeiro da Silva; a srta. Ur
sula Scheuer,

Dia 2 -' a vva. sra. Anita
Buss; a sra. Noemis esp. do
sr. Agenor V. Côrte; o jovem
Gerson José Di,schnsbel.

'

Dia 3 ,. o [ouem Marcos'
Cessr Grosskopt; o, menino
Silvio filho do sr, Silvio
Siqueira.
Dia 4 - O sr. Paulo Dehnér;

O jovem 'Cláudio Rogério
Werka.

Aos snioerserientes,
nossos cumprimentos.

de ontem

Material escolar e de

escritório voC;ê encon

tra na loja da'-'

Impressora Ouro Verde

AVI S O
o Diretor do, Campo de

Iqátrrição Marechal Hermee,
avi.a a quem o..a in tere••ar,

que fará alien ão de 2, (dua.)
Viatura. com a .eguinte. cao.'
racteríetica. Caminhão
mlilrca Chevrolet .:.. Ano ) 965.
baeculenfe, ao reço mrmno

de Cr$ 6.000.00 (ei. mi\ cru
zeiro.) e Cr$ 6.50 00 (.ei. mil
e quioheato. cr zeiro.' re...

pec:tivamente.
o. intere••ado deverão

compeeecer. 80 Ca' o de In.�
trução Marechal I erme. -

Trê. Barra.·SC, at o dia 10
de dezembro de 197 , afim �e
tomarem' inatruçõe.

, InSOD ,Santos W IIbacb'
Ten-Vel Diretor do .I.M.H.

Negócio de ocasião
Vende-se

Realiza-se o pensamento de .Agenor Gomes
apoiado pelos amigos do progresso

A fundação da tecelagem, nesta cidade, mereceu o

acolhimento do ar. Irineu Bornhausen

Há alguns meses, que um só pensamento preocupava o

sénttmento dos amigos do nosso progresso. Era, que antes da

campaoha governamental,. havíam pensado. na instalação de uma

tecelagem nesta cidade, necessárto se fazia torná-la em realidade.

Agenor Gomes o mais, entusiasmado pela idéia que era sua, não
descansou enquanto não levou evsnte o seu desideratum.

Sábado, daqui partiu em companhia do Deputado dr.

Aroldo de Carvalho com diteção a Itajai. Ambos chegaram ali,
domingo, tendo logo procurado o sr. Irineu Bornhansen, presi
dente de diversas industrias, com quem palestruam longamante.
Depois de exposto o plano e aprest'otadas 8S posliibilidades. já
pelo numera rio subscrito, já por outras vantagens o Sr. Irineü

bateu palmas à idéia e ficou 8ssentada a fundação da Tecelagem.
Segundo noticias recebidal!l, o sr. Irineu Bornhausen viejará por
estes próximos dias, para o :Rio de Janeiro, afim de entabolar os

negócios para a importação das máquinas necessárias à futura

indústria, que, tanto contribuirá para 6 grandeza econômica de

Canoinh9s.

1!: mais um passo para o progresso da Doua terra e os

que haviam calada, por espírito pclitico, ·tal melhoramento, verão
agora, m�ito antes de campanhas eleitorais a realizaçilo de uma

obra de alto alcance econômico pera Canoinhas.

CASAMENTOS

.

Realizou-se, dia 14� o casame,�to d?_ nosso correligionário,
o Jovem Walder;nar Nader, alto funcionário do Banco Nacional
do Comércio, com a distinta senhorita Herta Buba, ,dileta filha
do casal Anastácio Buba.

'

A assistência foi grande e os jovens noivos, foram r;nuito

cu�primentadoa e receberam �uitos presentes. Parabéns.

Realizar-se-' sábado em Imbuia o enlace da estimada
senhorita Dulce dileta filha do sr. Benedlto Primo Ferreira com

o jovem Lidio Alves Massaneiro.
,

Por parte ds noiva será paraninfo o sr,' dr. Rivadavia
Corrêa e e:ll.ma. esposa e por parte do noivo o sr. Francisco
Fuck e exma. senhora. Parabéns.

(Correio do lorte, 19 de Junbo de 1947 - D.· t)

-

Canoinhas

,

\

Otima Propriedade, situada,

em Marcilio Dias, próxima, à
Sede do Clube de Bolão, ótimo
local pàra pequenà Balneário
ou Granja, terren'o medindo
82:082 m2, com boá aguada,
contendo, no mesmo uma casa

de alvenaria com 63 m2, uma

casa de madeira' com 70m2; com
instalação elétrica e hidráulica,
e mais uma casinha de madeira

medindo aproximadamente 35
m2, e cutras benfeitorias. 5

Informações com;o 'u. Alci
des em A. SCULTETUS, Rua

Major Vieira, 1352, Fone 339.
, I
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II NOTICIAS DE PAPANDUVA.' . .

Tômbola &
Trabalhos

Os trabalhos das equí
pes das :!lapelas, dos
grupos e de toda a co

munidade, para a. colo
cação dos

.

carnet da
tômbola para a constru
cão do Seminário Dio
cesano de:ilaçador, estão
se desenvolvendo com,
boa vontade por parte
de seus integrantes, em
todos os setores. Como
8 datá é Inadiável e 08 Ellereven:
dias estão correndo, as Esmeraldino M. Almeida

I equipes deverão acele-
rar ós traballios para que no dia 2;4 de dezembro p.v.
seja realmente concretizado o desejo de todos que é'
o sorteio .dos prêmios constantes. no carnet e que
correrão pela loteria federal daquele dia. Evidente
mente estamos com falta de sacerdotes em todo o'
Brasil, razão pela qual estamos lutando para a cons

trução de um Seminário afim de podermos canalizar
para l� as vocações sacerdotais não só do nosso

município, maístambém de Santa :!Iatarina e do Brasil.

Pode-se sobreviver respirando 'pelo /

ouvido I -

.
Pode-se viver respirando pelo ouvído. De

monstração disso foi feita pelo técnico em eletrônica
Zivko Milic, de Krusevac, na Sérvis. Ele deu uma

demonstração espantosa a um grupo de amigos.
Reuniu a todos numa' sala, pediu a dois médicos da
firma que lhe fechàssem hermetíosmente a boca e o
nariz. :!Iompletamente impedido de respirar, com a
boca e nariz tapados, sem nenhuma alteração. depois
de vinte minutos, continuava vivo. Quando retiraram
os tampões do nariz à boca, soltou uma baforada de
fumaça pelos ouvidos. EntAo, deu uma explicação
como conseguira sobreviver: uma explosão lhe havia
lesado os ouvidos, permitindo que respirasse por
eles. (Entrelinhas).

' '

6.° baile do Chopp hoje
Hom aquela alegria tradicional será reallzado

hoje com in(clQ às 22 horas 'o grandioso baile do
chopp, a exemplo dos anos anteriores, as mesas já
estão pratíeameate tomadas,. mais como é praxe E,'
via de regra, que ninguém permanecerá sentado. é
lógico que as mesas ficarão disponíveis.' A animação
está a cargo' 'da famosa bandínha «A. TURESK», o
traje será social ou esporte. Reina a maior animação
já vista para o momentoso aeontecímento social que
há anos vem se mantendo com' grande galhardão e

alegria.

Geisel falou, a universitários
Durante sua recente visita a :!Iuritiba, mos-'

-trando-se acessível também aos estudantes, o Presí-

dente Ernesto Geisel declarou a um grupo deles, ser
frontalmente contrário à prollteraçãõ de universidades,
que em dez anos, apresentaram um crescimento de
1.000%, não mostrando, entretanto, uma estrutura
anunciou que está estudando medídas capazes de .ím
pedir o crescimento· desordenado dos polos univer
sitários e determinar uma mais alta valoração. De
acordo com as palavras de Geisel, o Governo pensa
multo mais em termos qualítatívos que quantitativos
em matéria de ensino universitário. (Entrelinhas).

, Agradecimentos ,

Dentre 8S telíeítações recebidas por amigos e

parentes por ocasião de meu aniversário ocorrido dia
. 18 do corrente, desejo externar meus I agradecimentos
à todos especialmente ao Dr. Helio Anjos Ortiz DO.
Secretário da Saúde �o'Estado, os termos contidos
no telegrama enviado me, sensibilizou sobremaneira.
O cçlunísta.

Passarela da Sociedade
, Dia 2.& do corrente fesiejou Idade nova o sr.
Lucindo Sonaglio residente em �uríttba, proprietário
do famoso Restaurante Farroupilha km 13-Br.468
cumprimentos pontificaram em alto estilo.

Também na mesma data comemorou niver ,8,
Sra. Mariaa M. We�kerle esposa do Sr, Jorge Wec
kerle Diretor da Souza Cruz, residente em Blumenau.
Felicitações em alta rotàção para li. distinta dsma.

,

Dia 28 do corrente quem festejou idade nova
foi o Sr. Victor Malakoviski, do alto' comércio 1008,1,
muito

. cumprimentado foi o estimado cidadão' que
desfrúta da real estima e admiração na comunidade
local.

Pe. AfIITONIÓ SINTHO. Também na mesma
data eompíetoü 78nos de permanênoía em Papanduva,
foi alvo de grande manifestação de carinho e grati
.dão pelos anoI aqui vividos ao bem de .toda a comu
nidade.

Na data Idêntica, niver da' Sra ..Lidla, esposa
do Presidente da �âmara de Vereadores Sr. Anibal
Becher, muita alegria e Jellcitações no dia festivo de
seu nataltcío,

'

Dia 30 festejará Idade nova a Sra. Teresínhe
esposa- do Sr. Antepor Zanele; a festiva data será
comemorada com muita alegria pelas grandes faromas
Sonaglio e Zanela.

Dia 02 p.v. completará mais um ano de vida
o Sr. Geraldo

:

'I'híeesen o rei da Tesoura na city
(Alfaiate); o jovem ·ér. na sua deta festiva será .muíto
felicitado pela sua vasta relação de amigos.

NEIDIMARA MORAIS, também 'na mesma
data. colhendo mais uma flor no alegre jardim de sua,
vida, filha do casal Albaro (Donída)' Morais, (de Vere
ador pela ARENA; cumprimentos ponttãcerão em
alto estilo. _.�

,

\ \

UM POR SEMANA: ALEGRIA - Amigos, peçam are
. gria a, Deus. Sejam alegres como

as crianças e como os pássaros no céu. [Dosteíewskí].

R�gistro
, ém Rio Claro.Maior Vieira aOI mieiliado e re,ideote o.elta cidade,

.

21 de junho ge, 1956, filba de filho de
\

Theodoro Maria de
Teodoro NOV_8Ck e de Filomena Ago!!tillho e de Amalia' Maria de

Ha,�k' Novack. SOUZtl, fafeddol; ela costureira,
«M.reirio COirl.'dos Santos" :::ci:; ;ema��l;ã�� d;9�:t�;:a��:

com
'

�Maria ,Aparecida' fer- liado. e re.ideóie em Cueitiba-Pe.,
reis a», bralileiros, selteiroe, reli- filha de JOI Zfloet,ti e de Olga .

dentei e domiciliadoa D/ cidade; Uumenn 8oetti.
ele lavrador. oalcido em Saota
Emidie oI município aOI 31' de ão

.

Teixeira da Silva.
outubro .de 1919, filho de João CQ. «Maria Ediuete Shaieki .. ,
Oorrêa dOI Santoe, falecido e de raliieiro., solteieoe, domieili�do.
Aptüoia Soarei Ferreirs: ela do' 11 relÍdentel Delta cidade; ele' ope
lar, naseide em São Miguel d 'rário. nascido . em Fartura D/
ROleira.Pr. BOI 21 de julho i:te di,t;ito �Ol 30 de outubro de
1936, filba de Guilherme Fe, eira 1951,; filho de Antenor. Teixeira
e de Fraoci.c� Dioiz, fz.al,éida. da Silva e de Aogelica Cerválho

da Silva; ela do lar, oa.cida em
«Mátio rr.ncisco -}. roeder» Tímbl'lziobo D/ E,taflo aOI 22 .. de

com «Tereza poczarpski .. , bra- illoeiro de 1949, filha de JOlé
.i1�iro., 101te��o.�,.lmici1ia'd�1I e Sh!\leki e de Helena Korvat lar.
relldentel D/ mdad ; ele rnotorllta, rocbe.ki, ele falecido.
nalcido em Saot Cruz do Timb6, (

munic, de ,Po o União.se aOI «francisco de Assis' Bar.
15 de agolto de 1951, filho de bosa .. com -MtJria da Oraça
F,aoci.co Sc roeder e de C&tha- Santana"', bralileiro" solteirol,
riDa Schro (ter: ela balconi8ta. domiciliadol (e relidente. Oillhl
oalcida J' Moote Castelo·Se cidade; ele operário, nelcido em

aOI li d fevereiro de 1955, 'filha Rio dOI Poço I ,,1 di.trilo 801 26
de·

G;;:6
grio

.

PoczaplkL e de Ca- de dezembro de 1950. filho' de
tarioa apodiuk, Pocza,.�ki,' Vialdemar Barb�o'a e de Emiliaoa

.

dA' H'!; de 'CamPal' Barbola; ela �do lar,
«�Franctsco e.. SStS tn e»

nOlcida em Rio dOI POÇOI DI di,con! «laeira· Alexandre de
C I.

pos .. , bra.ileirol, lolteirol, ttrto aOI 22 'de maio de 1953,
d iciliadol II relideotel oelta filha de Pedro Saotaoa, falecido

e. de Iracema ,Muohoz 'Saotaôa.
c dade; 'ele operário, oalcido em

anoiobalJ aOI 30 de marÇO, de B, para que cllegu. ao oonhecimento
1955; filho de Ervioo Hioke ede de terceiros, mandei publicar os

ADa Cávalheiro Hinke; ela do lar, ' presentes Editais.

oalcida em Tll!maDduá�SC aOI 23 Canoinhas, 27 de novembro de 197�
de outubro de 1956, filha de JOlé Nereida e. Côrte
Alexandre dê CampoI e de Jor· OflcÍal do Registro Civil
gioa de Melo ,Cezar .

\.
,

«Heleodoro Maria de Souza»
com «Leodora Zanetti Oais.
sl,h, bre.ileirol, ViÚVOI, ele
ferroviário apolentado; oalcido
em . Legoa do Norte o/município,
aOI S de dezembro de 19C8, do-.

Nereida Cherem CÔrte, Oficial do
legistro Civil do Mnnicípio de Canoi
ohal, Estado de Santa Catarina,'
faz s�ber que pretendem "Nr:

«Hélio Flenik= com «Tânia
Kati de Lemos»'; braaileiros,
10IteirCI, domiciliado. e residentee
c/ cidade; ele comerciante, Dltlcidd
em Pedra Brancà-Tímbosinho- se
aOI l.0 de novembro dA 1951,
filho de Edyino Fleoik, 'falecido

� e de Emilia /Kal'olemki FI$Dik;
ela, funCionária pública. nascide
em Cénoinhes 001 16 de outubro
de 1'955, filha de Mo.cir J(;.é de
Lemol e Diva dOI SBDt�. Lemo •.

« Waldema,. Huk» com
«Martha Olescovicz-a, brallileirnl,
lolteiro.; ele motoriata veodedor,
Dalcido em Psclêocia DI município
801 5' de iaoeiro de 1953. dom.
e relid�Dte em Curitiba- Pr., fHho
!ie Ba.mo Huk e de Eva Huk:
ela do lar, n.81cida em Felipe
Sçbmidt D/ muoipÍpio aOI " de·

.

maio de 1955, domiciliada 'e rei.,
oelta cidade, filha-de JOlé alei
covi.cz, falecido e de Maria Figura
Olelcovicz.

.

. I

-Moacir de Paula e Silva»
com -Ruth Pangratz», bralilei.
rOI, domiciliadol 'e re.ideot�1 D/
cidade, ele, viúv,o, ioduatrial, oal-

-cido em Canoioba. aOI 11 de
dezembro de 1936, filho de Fir-·
mino de Paula e Silva e de
Jacomina F, e Silva; ela profe••
lora, solteira, Dalcida em Marcílio
-Dial nl município" 801 25 de maio
de 1950, filha de JOlé Pangratz,
falecido e de Tereza Paogratz.
«Ari Ruscz.ak. com «Mari·

. Novack.... bralileirol, aolteir s,
domiciliadol e re.i�eote. o/cida e;
ele aupervisor de legur80ça, a,

cido em São Bento do S ·SC
801 21 de outubro Ide 1952, filho
de Sulveltre Ru.czak e de ttilia
ltulczak; ela 'eltudante, -oalcida

Civil EDITAIS

Leia! Assine! DivulgueI
.,' (

Correio do Norte
j "

'

A Empresa Industrial
e Comercial FU,K S/A
Necessita de um fun

etonárlo 'para Seção
Pessoal. Os interessados

poderàc dirigir-se a Rua
Ivo O'Aquino da Fon�e.
ca, 1013 - Bairro lndus

trial, nio 01. - Canoinhas
,I,

o Compre agora
", eu
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RD�N LAR
Rna Vldal amos, 906

lone 85

Cano-In bas

\AVlS0,
)

Agro-Florestal Olsen
S.A•. avisa a08 .Srs, Pedro

Gonç&Íves Vieira,. portador da
Carteira Profissional D. 98.915,
série 420' Anivaldo de Souza,
portador da Carteira Profiss.io
nal n. 84.284, séríe 347, Levíne
Luiz Cordeiro, portador' da

Carteira Profissional n. 98.820,
série 426; Noel de Souza Tibes,
portador da Carteira 'Profissio
nal n. 06.999,_série) 347, a apre
sentarem-se ná

. Empresa 00

prazo' de' 3 Gtrê8� dias para
regularizarem sua

I
sítusção. 3x

O não comparecimento impli
cará na rescisão do Contrato de

,

Trabalho por abandono de ser

viço, nos termos ,do ártigo 482
da C.L.T.

Loteamento
Jardim DODa Amélia

Vende Lotes em até 48

meses. Prastações suaves,
/

local aprazível, a poucos
metros do asfalto. 5x

'Peça Informações na 'Fir
ma A. Scultetus, rua Ma

jor Vieírà, 1352 - Fone 339
. I ,

Certificado extraviado
Certificado de uma Csmíoneté

DODGE D - 100, ano 1975,
cor verde, placa DA - 1490,' de

,

propriedade de MERHY SELE·
ME & cts. LTDA.

O mesmo fica sem efeito por
haver requerídoe 2.a via. 1

DOCUMENTOS
EXTRAVIADOS

EDIR KAMMRADT e CYN·
THIA BASTOS KA�MRAI?T",
declaram para de�idos fins q�e/
extraviarom suas Carteiras de

motorista, Títuioa de Eleitor e

toda a documentação do veiculo
Opala, ano. 1975,' placa 2555.

Os mesmos ficam st"m �feito
'. por haverem requerido,' as 2.8s
vtas, '3

I BASILIO
I
HUMENHUK s (IA. lTDA.

Revend9d.Qr . FORq I
Fazemos, sempre a melhor oferta em veículos·
novos FO'RD 8 usados

.

d ua,lquer marca,

,semana:

Rural tração 4 odas ano 69 • azul e

branlo •

mEl
'

132 HP.

Rurál traç"'" 4 rodas '8",0' '(2 .. verde e branco
Rural tra o fi rodas ano 71 • azul e branco
F, 100 o 61 .. cinza
Cami ete Pick-uP 73 - 4x4 • amarelo tarumã
Ma.v .,ick cuPê luxo m�o 74 - branco nevasca
Pi -.up 1974 - tração ,4 ,odas - laranja mandarim

. �dqulrl eu veiculo usado (!om a mlnlma entrada.
Vehmlos- inteiramente

-

revisados, de boa urecedêncla,
. aos melbores ureços da região.,

_

Visite-nos I sém compromisso, em nossa loja à
Rua Vidal Ramos, 203 Foóes 343 e 145

FO t O CÓ P i a ..:11____

'Em apenasl 10 segundo FOTOCÓ.
PIÀS, de' -,qualq documento, 'jornais OIU
livros, no C,?' O R I O O O R, E G 1ST A O
C I V I L K NEREIDA C. CORTE, no edifício
7 do FORJ.,JM desta cidade.

I I
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CORREIO aJO NORTE 29.11.1975·

No Departamento de Veículos Usados
de Miguel Procopiak Comércio. de
Veículos Ltda., você encont rá

para· pronta eutreg
Marca

Opala couPI luxo
Ru,al4x2

Piék-up Cheorote:
Opala 4' portas
Opala luxo couPI
Ford F,,350
Pick-up Willys

.

�no
1972
1-965
196c
1973
1974
1973
1965

Cooperativa
Agrópecuária de

de Canoinhas Ltda ..
Assembléi�

Edital
.

De acordo co os
.

Estatutos So-
ciais, ficam eon oeados os Senhores
associados da ooperativa Agrope
cuária de Canoi has Ltda., em pleno
gozo de S8US dir itos a8soelals, para
a ASSEMBLÉIA ERAL EXTRAOR
DINÁRIA a ser allzada no dia 02
de dezembro de 975, em sua sede
soeíal sita à rua Paulo Rltzmann
n.o %0 nesta cida e de Canolnhas
SC às 7 horas' e PRIMBIRA CON
VOCAÇÃO com o mínimo de :li3 de
seus associados, às 8 horas em

SEGUNDA CONVi CAÇÃO com o mí
nimo da metade mais 1 de seus as

sociados, às 9 h as em TERCEIRA e

ÚLTiMA CONV CAÇÃO com a pre
sença de no íatmo 10 de seus

associados, no ual havendo número

legal será dise tida aseguínte:
ORD M DO DIA

a - Incorpora lo à COPERNORTE;
b - Constituiç o

.

de uma Oomíssão
Mista pa a fazer levantamento
da situaç o da Cpoperativa;

c - Assuntos Gerais.

Para eleito de eálcule de quorum '.

para Instalaç o da Assembléia, esta
Cooperativa em 495 associados..

Oanoinhas, 14 de novembro de 1975

MOISÉS DAMASO
.

Presidente Ix

A SUPERINTEND:ENC REGIONAL DO INPS, DO Estado

de Santa' Catarina, à vista d Portaria n.? MPAS-252 de 06·08-75,
publtcsde no D.O.U. de 2-08-75 bem como da Resolução .n.?

IINPS-299.2l, e da Orlen ção de' Serviço n.o SAF 203.17, ambas

de 26-08-75, AVISA que as contribuições em débito, até o, mês de

. competência JUNHO 5, bem como os saldos de parcelamentos,
poderão ser recol os sem a multa automática, até 31-12-75,
mesmo que 8 d ida já se encontre ajuizada mas �ão tenha

havido sentença ip6tese em que o executado pagar.á as custas

e honorários a vocaticios.

O r olhimento de que trata o presente aviso deve ser

feito em -I, uma para cada mês ele competência em débito,
s se trater de NRDV, quando será usada GR-4 para

período.
Antes . da efetuação do· pagamento à. rede Bancária, 8S

guias de recolhimento deverão conter o VISTO da Agência do INPS.

BHINQU EDOS�·
ENFEITES PA A

.'

PROCOPIAK COM. DE VEíCULOS LTDA.
Concessionário General Motor. do Brasil S. I.

Rua Major Vieira, 289

Cra n o i n h .a s -:- Santa Catarina

Chácara
I

Vende-se
com 121.000 m2, I três km do
'centro da cidade..

Inrorma�ões nesta reda�ão .

. Compre
MasseyFe,

..

son.
Os bancosdo .

Brasil estaoajudando.

FOTOCÓPIAS
Serviço instanflneo e perfeito.

.

.� Instalação moderníssima.

Procuee no esc'ritório de Derby Carlos

Ulbmann, na Praça Lauro Müller, 251
CANOINHAS Santa Catarina

-

Amaioremaiscompleta linha.de rDáquinase implementosagrícolasdo Brasil.

REVENDEDOR MASSEY-FERGUSON
.

'C
'

, ·0 e Indústria «SeR.·Â.'DE·CK»
, ··OlDerCI .

�/��������-�.�--������

�UQ ,Ccretano- Costa, 1122' _. fone 178 - Caixa Postal, 26.3
------------------------------------�

I Compre asmáquinas de que você precisapara
a mecanização integral de sua lavoura. '

Os revendedores Massey Ferguson estão
à sua disposição, com a assistência técnicade: .

mecânicos treinados na fábrica e completo estoque
de peças genuínas para reposição.

Massey-Ferguson doBrasil S.A.

Canoinõas - se

Erlita

Almanaque <
do

Pensamento -

para 76
. você encontra na

Impressora (luro' Verdi

Edital de Cita<ão
com o prazo de

trinta 'dias
o Doutor lo.é Gereldo

Bati.ta
.

Juiz de Direito de
Comarca de Clanoinba.. Ratado
de Santa Catarina, na forma
.da Lei.

FAZ ABER - aos que o

presente ital de Citação virem,
ou conheci ento tiverem que,
por este J ízo e Cartório, se

processem o termos de Inven
tário dos b ns deixados por
falecimento de Maria' Kuss
Sobrinha, n qual figura como

Inventartante, José Lisboa
dos Santos, ficando citada a

'herdeira Mari Ros�1i Vel'gâ.
profissão, esta o civil e domici
lio tgnoredos, esidente em lugar
Incerto e nã sabido, com, o

prazo de 30 (�rinta) díes, a con-·
ter da primeirtl publicação pata,
dentro de 5 lCinco) dias, dizer
sobre as decl;rações de herdeí
rOI, bens e v lores atribuidos a

seguir até de ísão final, o refe
rido Inventári sob as penas de

.

revelia. Pára os devidos fios,
sendo o M Juiz de Direito,
expedir o p esente editai que,
na forma da Lei, será dixado
no lugar de C stume e publicado
unta vez no Diário Oficial do
Estado e -du s vezes, no Jornal
local Correi do Norte. O QUE
CUMPRA. ado e pessado nes

.ta cidade d Canotnhss, Estado
de Santa C tarina, ao@ trinta e

um dias d mês de julho (je
mil, novecen os e setenta e cinco:
Eu, ZAIDEN . SELEME, Eecri
vão, o subscr' vi. 2

.

�osé Geraldo Batista
Juiz de Direito
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J. E. L. 'da R II faz. sucessso em Campinas'
II ONAJEI (Olimpíada Nacional da Juventude Evangélica) foi

realizada em Campinas-SP, nos dias 14 a 16 de novembro p. p. da qualCanoinhas participou nas modalidades de Volei masculino -e feminino,I 4xl00m resos masculino e feminino, 100 m rasos feminino" pela II RegUlo
Bclesiásticl,i. da Igreja Evangélica Luterana no Brasil.

Estiveram lá presentes também amigos gaúchos, representando
as RegIões III e IV; cariocas, paulistas, mineiros, cápíchabas, pela Região I.

Oomo já aconteceu nas olimpíadas anteriores (distrital e regional)
tivemos muito sucesso. Nossa região trouxe:

.

'

1.° lugar: volei feminino (Miriam, Magalf; IIse, Haidi, Madalena, tliura. .

Sieg!inde, Elaine e Marion) - Canoinhas
. ,

1.· lugar: 4xl00 m feminino (Magali, Haidi, Elaine e Rose) - Canoinhas
1.�, lugar: 100 m rasos masculino (Djalma) -. Chstro-PR
1.° lugar: 1.500 m (lrínen) - Curitibli-PR
'" lugar: salto em altura - Joinville-80
1" lugar: futebol de salão - São Bento do Sul-SO
2.. lugar: 100 m rasos feminino (Elaine) - Canoinhas

.

2.° lugar: 4xl0Ô m masculino (Renato, Elsio, Cublnha e Robinson) - Cnhas
3.. lugar: volel masculino (Renato, Adelmo, Hilário, Guido, Egon V.,

Robinson, CubInha e Ademar) - Canoinhas.
Todos os jogos foram realizados na PUCC - Pontifícia Universi-

dade Católica de Campinas. �

Sendo o' totai .das medalhas da'R II .de 38 e 2 troféus, classlfl-
cando-se em 1.° lugar na contagem de pontos.' .

I

�' A delegação canoinhense foi ''formada por 18 atletas, ! résponsá
vel (sr. Egon Jarschel) e 1 técnico (sr. Odel Freitas), os quais, juntamente
com o pastor lo�al, sr. Guenther Rueckert, são merecedores doa nossos
elogios e cumprimentos, que, [untamente com a alegrIa <la vitória e boa
Impressão deixada em Campinas, maravilhosa cidade com seu povo aco
lhedor, tiveram a felicidade de poder fazer novas amizades através desta
senseeíonat ONAJB. .

Ninguém venceu em Marcílio Dias
,

No último jogo do returno do Campeonato da LHO, realizado no
último domingo, Botafogo e São Bernardo empataram em 2 gols, no l!:s
tádio «Wiegando Olsen» em MarcHlo Dias.

O avante Alceu, que em dois jogos passou a ser o artilheiro do
campeonato. com 7 gols, marcou. os tentos botafoguense, aos 4' da l.� e
aos 20' da 2.- fase. BranqueIa, aos 23' e 33' da fase final, mareou para o
Silo Bernardo. A partida, d� excelente nível técnico, rendeu Cr' 1.058,00

Encerrou com esse jogo o returno do campeonato, ficando assim
a classificaçllo nos dois grupos:

Grupo «Rubens Ribeiro da Silva� - em 1. Botafogo, com 4 pontos
,perdidos; em 2. São Bernardo com 6; em 3. Bela Vista com 8; em 4. Pal-
meiras com 10 é em 5. 3 Estrelas com 12. ' ,

.

: Grupo «Raphael José Boeíngs - em 1.. Rígesa com 3; em 2. Santa
Cruz com 5; em 3. Oanotuhas com 7 e em 4. Tr,ês Barrà. eom 9..

.A�anhã, decisão do Campeonato de Aspirantes
Com início para 9 horas, no DlTÃO, teremos amanha a sensa

cional decísão do campeonato de aspirantes. entre os 5 clubes que coa
segutram classificar-se. podendo cada um contar com II partlcipaçllo de 5
jogadores- do ti'me titular. " .'

,

1.° jogo - '9 horas: Canoinhas x 3 Estrelas
2.° jogo - 10 horas: Rigesa x Palmeiras ,

3.° jogo - 14 horas: Vencedor do 1.. x Sá;ó Bernardo
4.° jogo - 16 horas: Vencedor do 2.� x Vencedor do 3"

.

Campeonàto Infantil "

O Campeonato Infantil teve início no último iábado, no OITÃO
com um empate entre Continental e Ipiranga, em 1 gol e com uma brt
Ihante goleada do Taun8:Y que derrotou o Palmeiras poi' 9 a O. _.

Hoje à tarde. também no Ditão, a 2.· rodada, com os jogos entre
Botafogo x .Santa Cruz. e Massey Ferguson x Grêmio Olsen. '

Campeonato do 'Interior - resultados da 3.- rodada'
Mirasoi 1 x Primavera 0, Imaza 1 x Barceloóa 2, Flamengo 'I x

Sonda 8, Nacional 1 x Estrela Azul 2, Real Brasilia O x Comercial 3, Bo
tafogo 2 x C.A. Industriall, Pinheiros IS x Avai 2, Cruzeiro 8 x Canarinho 1,
�ão José 1 x Gorintians 2, Juventude O x Santo Antonio 2, Meu Pontinho
O x _CGGSVG 0, Parado O x Teles 1, Ouro Verde 1 x Canarinho 5, Pinhei
ros 2 x Pinho 3, São Luiz O x Palmeiras 5, União 1 x �Ilo Oristóvllo 1.

Returno começa amanhã, com 08, seguiptes jogos:
Em Canoinhas: Imaza x Miras@l; em Agua Verde: BarceYona x

Primavera; em Campo da Agua Verde: Flamengo x Estrela Azul; em Agua
Verde: Sonda x NacioDal; em Felipe Schmidt: Botafogo x Comercial; em

.

Canoinhas: C.A. I:t;ldustrial x Real Brasilia; em Rio da Areia: Cruzeiro 'x
AjVaí; em Imbuia: Canarinho x Pinheiros; em 'Serra do Lucindo: São José
x Santo Antonio; em Arroio Fundo: Corintians x Juventude; em Paula Pe
reira: Teles x CGGSVG; em Parado: Meu \ Pontinho x Parado; em Três
Barras: 'Pinheiros x Ouro Verde;. em rnstitutô do Pinho: Pinho x Canarinho;
em Tq.unay: União x Palmeirasi em Slllseiro: São Luiz x São Cristóvão.

Novo' diretor do departamento de árbitros
/ Foi nomeado. na última seman,a, o sr. Sadir dos Santos, novo

diretor do departamento de árbitros da Liga, a quem desejamos pleno
sucesso em suas atividades, .0 que haverá de conseguir com a ,experiên-
cia que lhe é peculiar.

.

\

NOTAS
ESPARSAS

29-11-75
N.o 1348
Ano XXIX

Hoje 8 anuncíade Noite de
Verão, no clube

. cenoínhense,
promoção das for;maDdas

.

da
Escola Normal do Colégio Sa
grado Cora_ção de Jesus e

fadada a grande euceseo.

x'x x

O animado 'baile do Chopp,
promoção da Sociedade Bene
ficente Operária deu um lucro
liquido de Cr$ 23.350,00 que

. será aplicado em melhorias qa
se,de social.

x x �
Esteve em nossa cidade no

último fim, de semana o sr:
MUNJR CADOR, assessor do
Prefeito Alcides Fernandes de
União da Vitória. O sr. Munir
é sobrinho do sr. Mamed Cador,
a quem visitou.

x x'x
Mais um jornal na terra,

OPINIAo, de responsebllídade
.

do jornalista Círtneu Sehefschek
a quem cumprimentamos, com

votos de pleno êxito.
x x x''

O sr, Vinlclu8 Allege vai
deixar a firma onde trabalha,
a Rigesa e transferir-se para
Joinville, aceitando atraente

proposta.
x Ji. x

Tramita no Congresec Nacio
nal projeto de lei visando trans':'
ferir os feriado!! que ocorrem
no meio da semana pera as

segundas-feiras, medida que está
gerando muito agrado.

x x x' "

O sr. Evaldo Ziperer, Presí
dente do Sindicato Rur-al esteve
em Brssílís -onde participou do

primeiro encontro Agropecuárto
promovido pela Confederação
Nacional de Agricultura, como
um. dos Delegados de Santa
Gatarina.

x x 'x

O empresário Miguel Fontes
Procopiak vai entrar no rol dos
homens sérios, sexta-fêira, di&
5. etn Florianópolis. Os nossos

melhores cumprimentos.
x x x

Pastor Wtoggel, especialmente
convidado, participou das festas
da veneranda sra. TARGINA
RITZMANN, 90 an,os, domingo
último, em São Bento do Sul.

x x

,

Operaçâo rescaldo .

.
Os episodios que Oanoínhas viveu, recentemente, culminaram, na

esfera administrativa, com o Decreto de' Intervenção, assinJdo pelo nosso

Governador.
.

'
.

- ..
.

Entretanto, na esfera política, mais suscetivel e sujeita a paixões,
há necessidade urgente de uma auto-crítica. entre os membros do diretó
rio arenlsta. para um balanço da situação e para um exame cOI!,iunto dos
fatos, providências elementa,res, a partir das quais a agremiação poderá
preperar-se para àS eleições de 1976. -,

Parece-nos indispensável que se realíze uma «operação rescaldo»
tão conhecida dos bombeiros, depois de debelado o principal do incendio.

Não seria o caso de reorganizar-se o Diretório da ARENA. com
um elenco totalmente nevo, sem comprometimento com os episodios de
ontem abrindo oportu'nidades aos jovens, desejosos de, participar, de
contribuir? Não é is.80,0 que tem pregado o Presidente Geisel? Não é isso'
o que deseja o Governador? Não Ioí (essa a pregação revolucionária?

As figUras tradicionais do partido. de assinalados serviços pres
tados continuariaiD vinculadas à agremíaeão, inspirariam os moços e com

elei �ola�orariam. _. .'

.
A hora, parece-nos, é de total RENOVAÇÃO.

Em nOSS8 cidade,' mais um

f8rmaç�utico, dr. Antonio Jospe
da Costa. Gomes, tresbãrrense
e que vai dirigir II farmácia do
Sindicato Rural. já instalr:.da.

x x x

O novo' Prefeito dr. Hélio
Juck, com o seu conhecimen.to
e relaçÀo junto 808 alt08 esca

lões 'da Rede 'Ferroviária Fede
rat': temos certeza,. vai resblver
em definitivo o eterno problema
da nOS8a velha estação e ali

por certo será' o local .da cons

trução da nova rodovi4ria. cujos
recursos já e!ítão chegando.

x x x,
Correio do Norte' fará 'uma

grande edição esp�,cial para o

n&tal, contàndo, como lIempre,
. com 8 colaboração d� todos.

( AL funcloliará no Interior?
o. n08110S deputados estilo examinando a conveniêneia da realização,

em Santa Catarina, de experiência inédita no funcionamento dos legislativo.
estaduais: o deslocamento da Assembléia para o interior, às sedes das regi6es
polo, onde se realizariam sellsões plenárias, dedicadas exclnsivamente, a apre
eiação de problcmas peculiares a cada área. Assuntos l�gados ao carvão, à
earboquímica, a9S sindicatos, seriam debatido. em CrieiúlIla. Em.São FranciBco
do Sul, os debates parlameBtares visaria� o nO.80 drama portuário e �.
precária sitpsção d08 e8tivad�rell catarinenlles. Em Calioinha8, é óbvio. o mate

é os erveteleos, a crise da madeira, a falta de rodovia. asfaltadas em nOllla

região, haveriam de atrair a atenção dOI n08S08 depntados.
A exp�riêneia é .,álida, projetará' o trabalho parlamentar, e'enaejará

o enfoque de problema. de relevante interell8e popular.

Aroldo Carvalho ém FlorlapópoUs
O ex-Deputado Aroldo Carvalho,. sempre vinculado à terra natal,

quotista da dMPRESSORA OURO VERDE LTDA.» que edita o «Correio
do Norte»; sócio da «Rádio Canoínhaa Ltda.a; Um dos grandes acionistas
das «Indústrias de Madeiras Zaniolo S/A», grupo empresarial .que se co

Ioca, entre os maiores contribuintes do!CM em nossa regiAo; proprtetárío
de imóveis em nossa cidade, não reside aqui desde 1954, quando a servi
ço de Canotnhaà transferiu-se para Florianópolis afim de exercer o cargo
de Secretário da Viação e Obras Públicas. e depois,-sucessivamente, qua
tro mandatos de deputado federal. Além,da atividade' empresarial que
aqui exerce, desde a sua' juventude dedica-se à política, servínde &OS

seus conterrâneos.
Ex-Deputado ti ex-Secretário, tem justo orgulho do seu desempe

nho no exercício de funções . públicas. Com mandato ou sem mandato,
procura servir à terra em que nasceu � aos. seus conterrâneos.

, Agora há. pouco, em meio aos acontecimentos políticos, dedicou
se, em Florianópolis, a reativação de contatos com todo o Seoretaríede,
eepscítando-se dos problemas da regiAo norte e cuidando de obter solu
ções para eles. Avistou-se cem o Comandante Nicolau Malburg, da pasta.
dos Transportes. e Obras, perante o qual defendeu ardorosamente, a

necessidade do asfaltamento das nossas principais .rodovtas. Entrevístou-se
com o Dr. Salomilo Ribas, Secretário da Educação, perante o qual pleiteou
recursos para a conclusão Ido Inosso Giná.sio coberto e para a construção
de um Grupo Escolar no bairro «Agua Verde». Visitou �oda a Diretoria
da CELESC defendendo soluções para a extensllo da eletrificàçâo rnral
a diversos pontos do nosso interior. Retornou a Brasília, onde reside
desde 196Õ, m8S visitará a Capital' do Estado e o Norte eatarineDse mês
após mê's. Mais do qu� nunca e�tá.' vinculado a Canoinhas.

�

. Programaçâó no Rádio Canolnhas ,

.

.

Os programa8 do Dr. 'AROLDO CARVALHO na Rádio Canoinhalll.
em ,fa8e de reformulação e na dependência da conclusão da montagem de
u..- estudio de gravação em Brasília, saem do ar por algumas semanas, mas vol·
tarão em breve, bem esquematizados e tran,m$.tidos também pela. outra.
emi••oras do grupo:'Rádio Santa Catarina d� florianópolia e Rádio Santa
Catarinà de Tubarão. '

. DivUlgaremos, oportunamente a data do reinicio da programação.
, -

.��
S6.I�á, enfim, a nossa' ccRodo':;;riãrla»?

A n08sa· digna Câmara de Vereadores, pela Lei Municipal n.
1,261, de 11-08-75, autorizou o Govern,? Municipal a contrair emprestimo
de 3 milhões de cruzeiros necessários à compra de materiais p&ra a

eonstrução da Estação Rodoviária. O empréstimo foi concedido à Munici
palidade pelá CREFIsUL, de Porto Alegre. A prim�ira parcela, chegou a

Canoinh�s dia 3 d. novembro (Cr' 1.000.000,00, menos de Cri 500,00 de
despesas bancárias" o' saldo virá. em parcelàs sucessivas deCrI 400.000,00,
aproximadamente.

O eontr&to assinado tem o n. 8614407 e destina a totalidade dos
recursos cà aquieiçllo de materiais para a construção da Estaça.o Rodoviá
ria». A remessa bancária de CrI 999.500,00, líquidos, feita pela' CREFISUL
em 29-10-75, por carta, via Banco do Brasil,' foi ereditada na conta da '

Prefeitnra, dia 3-11-75•
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