
··Agradec,imento
Renovando' nosso ag��ecimento às gentis e nobres pro-

.
.

/

motoras dos festejos eromovídos pelo setor Eaucacional
dé Canoinhas, aos 23/6/71" no Clube C�noinhense, aqui
transcrevemos a mensaem proferida naquela oportunidade:
-, «Senhores Coordc1sdores, Supervtsores, Chefe do Setor
Regional de Campanha Ncional da AlimentaçQo E&colar, Senhor
Diretor e Professôres do olégto Estadual Secundário Sta. Cruz,
Senhor, Diretor e Professêes do Colégio Comercial, Sra. Diretora
e Professôras do Grupo EColar Almirante Barroso, Sra.: Diretora
e Professôras do Grupo Escolar João José de Souza Cabral,
Minhas Irmãs!

Nunca imagioamOltanta iniciativa por parte dos prezados
eoordenadores e colegas do setor e'tiucacional '<te 'Canoinhas.
Sempre ouvi afirmações e>giosas sôbre a união e o entusiasm'o

que anima o professora O canoinhense. JIA pouco houvi nossa
ex-colega' D. Sálua expressr-se assim:«Pe'ló meglstérío sou capaz
de sacrificar-me até altas oras da noité •• Assim, acredito, somos

todos nós. Vibramas pelos tssuntos
.

educacionais e pelo progresso
educacional desta t�,rra.' Tdos .nós vemos, diàriamente, des_filar o

ônibus especial' 8. União dI Vitória, levaodo os 40 � tantos aca

dêmicos, fazendo íncontáve sacrifícios para a melhoria de nosso,

povo e conseqüeate progesso de Santá Catarina e. do Brasil.
Hoje, esta festa mareilhcsa, 'amiga e fraterna" preparada

'com tanto esmêro, congregndo todos os responsáveis pelo setor
educacional de Canoinhas, (,mais' uma próva de que êste profes
sarado é capaz das melh1res organizações, porque é um corpo
docente organizado, coeso t forte.

A tod�s vós, earfssnos colegas, nossos sinceros parabéns
'por, tudo que vindes promcendol "

,

\
.

I

E, em nome das Iraãs do Colégio ;Sagrado Coração de
Jesus e dos estimados profssôres aí congregados, quero, neste

instanté, dirigir-vos nossos profundos agradecimentos por est,
significativa e bela homenagm que nos' prestais' neste ano jubil ..r.
Isso é estímulo, é colaborsâo e mais uma tentativa de-Irrom-

.

.permos da estagnação para! progresso, porque, quem une, pro
move, quem promove, Iíbert, quem liberta" educa realmente.

'Portanto, aqui fica 'I nosso MUITO OBRIGADA!
irmã' Ug,a Peruzzolo»

'

PASTOR WEGER, COMOVID01
. AG�ADE<!E COMENDA
O Pastor Georg Wegr, agora" eposentado; f�sidente em

São Paulo, após ter dtrígíb, com absoluta correção e zêlo, a

.Comunídade Evangélica Lmrana de nosso Município, por mais
de 3Q anos, por iniciativa d( sr. Prefeito Alcides' Schumacher,
enviando projeto à nossa Coimda Câmara, de imediato aprovado,
por unanimidade, teve o seu nome, como justl:l homenagem, à
antiga-Rua Marechal Deodoe, local das Instalações 4a Çomuni.
dade em nossa cidade,cuja pl,C8 foi ali afixada,no cinqüentenário
da' Comunidade, dia prímeírodo corrente. Em'· conseqüência, �
Prefeito sr, Alcides Schumacer, recebeu i

a seguinte certa- de

agradecimento, extensiva, tanbém, a todos edís canoinhenses:
,

<São Peulo, 18 de maio de 1971.
A Prefeitura Municipal de Clnoinhas-SC.'

.

Exmo. Sr. Prefeito Alcides Snumacher e·

Exmos. Sr�. Edís do Legislativo Municipal de. Canoinhas:
-

Com indiscritível elllDção recebi a notícia de que meti
'nome' seria distinguido, como de fàto foi, com a nomenclatura de
uma das ruas daquela simpáti�a cidade, que, durante quase quatro
décadas me permitiu realizar � trabalho para<, que fui incumbido.

, .

Creiàm-me Senhores, que, ao receber a noticia, surprêsa
e emoção, se alternavam em 'In.im de tal forma que, por momentos
não me foi possível artícular una só palavra.

_

Infelizmente, devido I meu estado de saúde, não me foi
possível locomover-me à minbll� querida Canoinhas afim de' rece

� ber pessoalmente a honraria. Meu filho. Willy, que deveria repre
sentar-me na 'ocasião, não recebeu a comunicação em tempo hábil.
Entretanto, creio ter sido ben representado por meu parente e

, particular amigo' sr. João Wunderlich.
A distinção recebida aceito se'nsibilizado e a extendo a

meus familiares e a tõda Conunidade Evangélica de Canoinhas,
pois, graças a particip,ção ltiva dêstea as realizações de meu

período 'puderam sef c()ncret�adas.
Receb�m portanto, E1IDOS. Srs;, os meus mais sinceros e

"efullivos agradecimentos, ,iguernente de meus entes queridos. Se
Deus; me permitir, desejo, em futuro próximo, ir pessoalmente a

Canoinh8! levando a todos os Senhores os meus amplexos e

meu «muito' obriga!io».J,
)

-

Co� prote'stos de ele1ada es�ima, e di8�into aprêço finali
� zo a presente.

�.

Ano XXV CanoiAh.s Santa Catarina, 29
.

de maio, de i 971 Número' 1128

Operação Brasil do futur.o
o Chefe do Pôsto da Rect;!i.ta

Cordiais SaUdações Federal- de Canoinhas, leva ào

Oeorg Weger - Pastor em Congonhas-SP.» conhecimento dos professores
, , \' dos municípios de CaQoinhas,'

:::========:::::::=:::::::===::::::====111:::1:91::=::===::==:::::::::::::::::::::::::::::=:! .'Major VIeir8 e Três Barras e

e. PARA EMPLACAMENTO:-
.

Ü que ainda não receberam o li-
I: . ),::, vreto «DONA FORMIGA, MES-
:=

CINTOS O SEGURANÇA
=: TRETATÚEOIMEOSTODE

\ I\!' I

'. ,ii RENDA» deverão se_ dirigir às

�ü preço oferta, C S/: 22,00
. '_

.

ii !���:t��t�e��o��:ineO'���i� r!:
!! Para: Papanduva .. Mo Castelo.. MaJor _ i! vatel Pires, \as quais farão
:: V· . I·' r Ao B

I :: entrega dos mesmos que se:: lell':a.. rloeopo. res· arras. 55' destinam às' 3.as e 4.as séldes'I SOLICITEM VIA ..ON USe
� g do Curso Primário.

55 João Sele '-- Filho !5 Canoinhas, 27 de maio de 1971.
ee a'A N o H AS/i - 'FraDcisco Zaziski '
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Dir�tor:
CAIXA POSTAL, 2

Rubens ,Ribeiro da Silva
FONE, 128 CIRCULA AOS SABA'DOS

(

reúne-se haie em Três BarrasAmpl'8
De,putado

o Presidente da Associação
do Planalto Norte Catarinense,
Prefeito de Mafra, sr. Edmar
Renê Eivers, convocou nova

reunião) da entidade para hoje,
pela manhã, na vizinha cidade
de 'Três Barras: O conclave de
verá contar com a pr�sença do

Deputado da região, Benedito
Th, de Carvalho Netto e assun

tos de, suma importância estão

_The,ré�io
, ,

"

presente
/ , . .,.

estara
tivo, dr. Paulo E. Rocha Faria;
representado pelo Vereador
Guilherme Prust, Presidente da
ARENA, economista .Luíz Fer
nando Freitas.e engenheiro dr.'
Leone Greipel.

O anfitrião da reunião, Pre
feito Dórival, Bueno, tudo pre
parou para o, maior êxito do
conclave.
,"

em pauta dos trebalhos.
, I

O Prefeito de nosso Município,
sr, Alcides Schumacher, deverá
apresentar várias e importantes
reivindicações,... objetivando a

solução de vários problemas aqui
exístentes em seus diversos
setores e elí será acompanhado
pelo Vice-Prefeito, sr. Nivaldo
Roeder, Presidente do Legisla-

'Seixas

para

Netto· prevê frio
o próximo 'mês \

de junho
Em declaração li O ESTA

DO, o professor A. Seixas
Netto informou que massas

frias de relativa intensidade,
ocorrerão'no mês de junho
durante os períodos de 8 a I

11, de 16 a 20 e de 25 �
28, produzindo somente leves
geadas no planalto e extre
mo oeste,

-

sendo que as

'mais importantes' serão as

duas últimas datas..

Por outro lado, escI�lreceu
que os grandes' planetas
Júpiter e Marte poderão, ser I
vistos no céu, a partir do
lado leste 6 durante tôda a

noite, o 'primeiro, na cons

telação de Escorpião. com'

grande coloração azulada e

O segundo, a partir das dez
horas dá noite, em - Aquário,
com coloração! vermelha

\

intensa. _ Acrescentou o pro-
fessor, que, Marte neste ano '

ficará bastante próximo da
terra nos' meses seguintes.

\ Jubileu' de Prata'
" Festeja hoje, entre a alegria
de seus familiares, parentes 8

amigos, JUBILEU DE PRATA
'de feliz consórcid o sr. Friedrich
Brauhardt e exma. espôsa sra.

Rosinha Brauhardt, residentes
n8 vjzinha cidade de T. Barras,
sendo êle �o�so' correto repre
sentante naquele município.
Nossos melhores éumprimentos.

·Inova�ão /e' Comunicatão\
Por: AJfredo de Oliveira Garcindo

yisa, alterar'Salário-Família

-I

I

2.4 anos\

«CORRFlÓ DO NORTE» está comemorando mais um
.

aniversário. O que fêz nestes 24 anos" fêz com idealismo e

'entusiasmo que conseguiu centralizar tôda a atenção sôbre
seu comportamento. Criou o espírito canoinhsnse, que pre
parou, comandou e venceu tôdas as lutas'. em prol das

reivindícações da vida de um povo. Muitas vêzes sozinho,
. , "

, outras vêzes em aliança com outros, mas sempre, permaneceu
fiel às suas democráticas convlcções. É um [ornal pequeno,
jornal do interior como «apelidam» os -, maiores, mas; sempre
foi 'o primeiro 8 entrar, na mais aguerrida lutá, sem medir
sacrifícios de qualquer natureza. }

.
'Cada aníversárío que faz, traz. consígo o desabrochar

de 'conquistas, e anseios de melhores condições de sobreví
vêncía, Um jornal também tem os seus dias t;>OQS e aziagos.
Muitas vêzes desfia as horas, dias e meses em completa
ignorância do que vai no coração": da humanidade. Mas
também sabe promover situações boas, orienta para melhor,
esclarece para evoluir. Os que constantemente o lê, também
ignora o que se passa por detraz de suas linhas, às vêzes
com um rosário de amarguras, sai à' rua sorrlndo. As suas

tristezas internas desconhecidas por muitos, formam cicatri
zes que n_em o tempo consegue féchar. Com tudo isso, um
jornal ainda participa do bem estar coletivo, respeitando os

direitos alheios. Sempre é conveniente destacar o aniversário
de um [ornal.coino mais ura marco em sua vida.Um. marco
de fé e de esperança, porque êle sem dúvida, enuncia sempre
o inicio de 'uma nova conquista rio quotidiano de um povo.

"
'

MJiitos fizeram o <Córreto do Nortes. Muitos escreve
ram. ..Múi,tos dirígíram.. Muitos colaboraram - mas o seu

alícerce principal foi Aroldo Carvalho. Quando as luzes de
.sua vida queriam se apagar, era Aroldo que, lhe injetava
novas energias, fazendo-o' imergir dll crise que lhe apunha
Iava � vida.' E, assim é que «Correio do �o�'te», presente à
vid)l, completa 24 anos. Está servindo Canoinhas ,desdI!! então.

Definição do Trabalhador,' Rural
Procurando esclarecer a, opinião pública a respeito do

trabalhador rural para enquadramento sindical', eis o que
signUica: é aquêle que presta ser.viço (pessoa física) a em

pregador rural mediante remuneração de qualq\1er espécfe,
E mais: também aquêle que, proprietário ou não (arrenda
tário, meeiro), «trabalhe individualmente ou em reg;me de
economia familiar, Qssim entendido o trabalho dos membros;
da mesma famma, indispensável à própria subsistência e

exercício em condições' de mútua dependência e éolabofação,
ainda caim ajuda eve'ntual de terceiros». Em resumo, é, tra
balhador rural o que se emprega em estabelecimento rural,
g8�hando salário, em/dinheiro ou em mercadoria, bem com,o

, aquêle qUe explore -terra própria ou alheia por si ou com a

própria família, 'todos vivendo com o sustento dela, mesmo
ajudados vez ou outra par terceiros de fora de cas�.

Projeto
Está na Comissão de Constituição e Justiça de Câmara

dos Deputados, projet-o, de lei Visando alterar o salário-família
que ser�a pagD sob a forma de uma cota percentual, calcu
lada sôbre o v(410r do salário mínimo regional, arredondado
para o múltiplo de. cruzeiro seguinte, por filho menor de

qualquer condição, até 18' anos de idade, se do sexo mascu
lino até 2i anos de idade, quando estudante' universitário.

f
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CORREIO DO NORTE 29.05·1971

Fotocópias
o Cartório do REGI

e. CORTE,
PLASTIFICA
um minuto, de

que

inuto
de NEREIDA

FORUM,
em apenas

documento
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CASA

I Ela está rugindo. em nessa loja, \
É o Velkswagen 1500.
Fuscão, na intimidade. Cem torque

e potência pra andar e correr.

Basta uma pisadinha no. acelerador
pra êle dar o ar de fera. E mais:
o Fuscão é uma fera que tem as patas,
ou melhor, 'as rodas no chão.

� Mesmo nas curvas mais fechadas.
t Tem barra cornpensadora e bitola

traseira mais larga, pra garantir Isso,
A essa altura v. deve estar apaixonado
pelo Fuscão,
Afinal, o VW 1500 é uma fera cem

saúde de ferro. Quem garante isso?
A mecânica VW, é dare. É ela que

vai assegurar a braveza
de seu Fuscão, por anos e-anos,

Então, o que v. está esperando. pra vir
,
ate a nossa loja e pôr-esta fera à sôlta?

Vende- ..e em PASSO FELIZ
(ex- Passo Ruim), neste munící

pio,21 alqueires de terras, sendo
11 alqueires de cultura (capoeí
ra), o. restante apropriado pera
pastagem- e reflorestamento.
Servido per ótimas aguadas,
terreno plano sendo o de cul
tura já destocado, sus última
colheita de trigo já foi feita Condições de participaçã
pela

-

Stif8�eir6. , I _ Idoneidade financeira;
Contém dois tanques para o II .:. Idoneidade técnica;

cultivo de- peixes, com sua

criação já formada, também lU - Prova de quitação com

possui um ótimo pomar com IV .; Apresentação de um d
diversas variedades de frutas. do proponente..
Preço base

:

pelo terreno:' Cr$
17.000,00. As benfeitorias preço

V - A documentação dever
a combinar. separado;

VI - As propostas além lacra-
dos e' rubricados no fêc 0, deverão cont em lugar
bem' visível os dizeres: « oncorrência Públic» - Edital
N. 01/71.

"-

Informações rei ivas a Iicitaçâo
As informações elativas a licitação s

das na Prefeitura Muni ipal pelos funcionários'
de expediente, das 9 s' .12 e das 14 às 16,3
segunda J!_ sexta feira

Da abertura das propostas e do j Jgamento
As propostas erão abertas na Secreta ia Munici

pal, na presença de Chefe do Poder Executí o por co

missão para êsse fi designada, levando-se em é nsideração
o seguinte critério: preço à vista e em c ndíções de

pagamento.
A Prefeitura Municipal de Major Viei a, se reser

va o direito de acei ar ou rejeitar parcial o ,totalmente;
as propostas apres tadas, desde que as

correspondam ao qui preceitua o present
interêsses do Munícíp .

Convite
Missa

A família enlutada do ines

quecível 4maziris Blel Davét,
convida parentes e amigos para
aasícttrem a Missa de 1 mês de
falecímento que manda celebrar
em sufrágio à alma do extinto,
DO próximo dia 2 de junho, às
19 horas, na Matriz Cristo -Rei.

PO,r mais êste ato cristão,
agradece a família enlutada .

Vende-se

Para melhores informações,
os interessados deverão dirigir-

-

sé Da localidade acin.e citada,
procurar pelo sr. Luiz Míntkoskí. '

O terreno distancia apenes 3
kilômetros da BR·1l6.

Luiz Minikoski

MALLON & elA. REVENDEDOR
AUTORIZADO

,'"

Rua Vidal Ramos, 1195 CANOINHAS-SC.

Prefeitura Municipal
lVIajor Vieira

EDITAL

(Concorrência
Miguel Marão Becil, Prefeito Municipal

Vieira, Estado de Santa Catarina, torna públi que fará
realizar dia (sete) de junho do corrente ano, às 15-

horas, a Concor cía Pública para adquirir: o seguinte:
Objeto da Co orrência
A Concorrência, úblíca de o presente

Edital, destinar-se-á à mpra de 115 ( ento e quinze
metros) corridos de muro concreto
a frente do Cemitério MunI ·paI.

de

-, Das propostas
la) - As propostas deverão se prese adas em (2) duas-'
vias, ná Secretaria Municipal, e, env ope lacrado.

b) - Ás propostas deverão conf o rigatõríamente:
I - Nome e enderêço de proponente, ih firma reconhecida;
U - Prazo de cinco (5) dias de idade, para estudos
e solução, contados da data da real" a-o da Concorrência..

renda;
identificação

2 ão presta
horários

I

horas de

de 1971.Prefeitura, Municipal de

Miguel Marão Beci!
Prefeito Municipal Secretário Municipal

Extraviou-se
,

Miguel Tokarski declara

para os devidos fins que
extraviou sua Carteira de

Habilitação n.? 100982, fi-

cando sem efeito por ter

.requeridoBa. via. 3

Canoinhas," maio de 71.

Guias de Requerimento Baixa CGC

Guias de Solicitacão Transferências FGTS

GUias ,da Recolhimento MOBRAL
. Guias da Recolhimento Depósito pjlnvest.

.

.' J.

_ com Empr. Florestais ª ord�m do IBDF
voes ENCONTRARA, PELOS �ENORES PREÇOS

:N A
1 '

Impressora, Ouro Verde Ltda.
Rua Paula Pereira, 765
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.� Z�KE
*

LADrES ANO GENTLEMEN!
GIRLS AND B0YS!
THIS IS THE INCREMENTATION!
Isto é: o piá do Zéke
Sacou, bicho?

SOCIEDADE
Alcançou tremendo sucesso à baile caiprra do Grêmio

XV de Julho. Muita gente, muita animação, e, o show do
«Incresom».: Para quem não sabe, «Iucresoms é: Incremen-
tl:tção mais .Som Livre. '

* Sábado passado, a srts. Cleyde Maria Mayer recebeu
seus amigos em casa de seus pais, para comemorar

mais' uma avançada. A tertúlís esteve anlmadísstma.
* Dia 25 p. p., avançou a srta. Bosânge la Prohmann.

Cumprlnrentos.
* Dia 3 de junho ficará mais velho o nosso àmigo Cuido

Jsntsch. Dia 4, o Guido Gonchcrowski. Certamente será,
bem bebemorado. Aos dois Çuidos, um abração.

, '. \

* Logo mais à tarde, assumirão o compromisso mais sério
de SUBS vidas"Maria Bernadete Furtado e Sirio Mshs .. i .

. :Eles estarão fazendo a coisa mais antiga do mundo: casar.
A cerimônia será realizada na Matriz Cristo Rei, e a

recepção' dos covidados, no Salão Paroquial.
Ao jovem par, um mar de rosas,

CIDA'DE.7I
Segundo entrevista concedido a "O Jornelzínho», o

Exmo. Sr. Prefeito Munícipal, declarou que a praça de
esportes de Canoínhas seria construide no local onde se

encontram agora os' escombros da estação ferroviária. Acre
ditamos que o local não poderia ser melhor. Bem na mão,
de fácil assédlo a todos. Só esperamos que sai!l logo.

DICAS
Outro ex-Beatle que faz, sucesso: Paul McCartney. com

a música: Another Qay, de sua autoria e interpretação, em.

I gravação Apple.
(

-,
* Mais uma ótima dupla de compositores surge no cenário

musical brasileiro, tão cheio de músicas medíocres:
Antônio Carlos e Jocsfe. A música dêles, você abusou, é
um bálsamo para os ouvidos da gente.

UM AS E OUTRAS
Anotem os' nomes dessa turminha novíssima geração,

que estará brilhando, dentro de pouco tempo. nos meios
sociais csnoínheuses: Stela, Fátima, Melude Zaguini, Lílían,
Lúcia Mussi, Stela Meris e Silvana.

* 'Oiha minha gente, Canoiohes precisa urgentemente de
uma Faculdade. Sabemos que o problema é difícil de ser

resolvido, mas, queremos crer, vale à pena qualquer sacrítícío.
* O negócio é o seguinte, bicho! O barato agora é aque-.

cer! Abra uma janela no. 8l!U mundo de felicidade e

pense naqueles que não tiveram a graça de nascer num lar
aconchegante como o seu. Dê algo que aqueça aquêles que
não têm o que você tem. Faça isso, bicho! Ai então você
vai entrar na nosss!

* Bem, tchau minha gente, «tamo» chegando!

CivilRegistro
Editais

. Maria Uba de Andrade, Escrevente
Juramentada do Registro Civil do
Município ,de Três Barras, Estado

de Santa Catarina '

Faz saber que pret dem casar:
Braz Kr'Ylcyk e Fr.anc· ca de Souza.
Êle, natural dêste .,.Es ado, nascido
em Três Barras, no dia 18 de janeiro \

de 1946; operário, so eira, domici
liado e residente ne e

. Município;
filho de Sezimundo syscyk e de
dona Antônia Povisk Krsyscyk, do
miciliados e residen s neste Muni
cípio. Bla, natura dêste Estado,
nascida em Coi. ro Verde, M.
Vieira, no dia 23 e setembro de
1953; doméstíca, so eira, domiciliada
e residente neste unícípío; filha de
Isaí de Souza e de dona Angelina
Kítho i. domici adas e residentes
neste níeípío,

2 de maio de, 1971.
.

Bini Brotto e Nadir
Braz. Êle, natural
araná, nascido em
dia zsde abril de

Maria Uha de 'Andrade
Escrevente Juramentada

Registro Civil
Edital'

�aria Góss Glinsk, Oficial do Re
gistro Civil do stríto de Paula
Pereira, Municípi e Comarca de

Canoínhas, E tado de Santa
Catar' a, etc.

Faz sa er q e pretendem casar:
Sebastiio o' aI Gritten e I.orete
Therezinha S indIer. 1!:le, natural
dêste Esta , ascído em Paula Pé-

.

reira, no d 3 de azôsto de 1950;
lavrador, so eíro, domiciliado, e
residente n e Distrito; filho de
Julio V. Crit e de dona Maria da
Luz G. Vieir, alecida,' domiciliado.
e residente s Distrito. Ela, natu
ral dêste Es d' nascida em Paula
Pereira, no ía 8 de outubro de
1952; domésti a, olteíra, domiciliada.
e residente e e Distrito: filha de
Julio Schind e e de dona Maria
Gomes Schi r, falecida, domící-

. liado e reside e neste Distrito.

Apresentaram os documentos exí
gidos pelo Código Civil art. 180. Se
alguém tiver conhecimento de existir
algum impedimento legal, acuse-o

para fins de direito.

Paula. Pereira, 15 de mai? de 1971.

Maria CQs. Glinski
Oficial do Registro Civil

NOIVADO
Sábado último, dia 22, transcorreu o noivado

do jovem lrecílio P. da Silva com a senhorita Vllme
Claudete Bueno, residentes em Três Barras.

Ao jovem par, nossos cumprimentos.

Notícia 3.0 BPM
Atletismo

O Terceiro Batalhão de Policia Militar, Januárto de Assis
Côrte, continua com as práticas Desportivas preconizadas para o
meio Militar, sendo que, agora, mais especificàmente, dedica-se
ao setor de atletismo.

Altado à meta precípua a ser alcançada, ou seja, um
constante preparo fisico dos elementoe do BtI. está a participação
de Canoinhas, nos próximos Jogos Abertos de Santa Catarina, 8

serem realízados em Rio do Sul .

'COOPERATIVA ·AGRO-PECU
ARIA DE CANOINHAS lTDA.
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

EDITAL D-E CONVOCAÇAO,
De acôrdo com os artigos 19 e 28 dos Estatutos

Sozíaís, ficam convocados os Senhores Associados dá
COOPERATIVA AGRO-PECUARIA' DE '. CANOINHAS
LTDA., em pleno gôzo de' seus direitos sociais, para a

Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada em sua

sede social, sita na � Rua Paulo Ritzmann n.? 20, nesta
cidade de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, às 7
horas do-tíía 11 de junho de 1971, em Primeira'Con
vocação com o mínimo de 2/3 de seus Associados, às
8 horas em Segunda Convocação com o mínimo da
metade e mais um de seus Associados, às 9 horas em

Terceira Convocação, com a presença de no mínimo /

10 (dez) Associados, na qual,' havendo número legal,
será discutida a seguinte

O R IJ E M' O O O I Ac:
1) Deliberar sôbre venda de parte do patrimônio

da Cooperativa;
2) Assuntos gerais.

A V I S O
- Outrossim, avisamos os nossos Associados que

para efeito de cálculo de quorum para a instalação da
Assembléia, esta Cooperativa possue 412. Associados.

Canoinhas, .25 de maio de 1971.

Waldemiro Noernberg - Presidente
I

VENDE-SE"
Duas casas' de madeira com instalação sanitária,

em frente ao Quartel da Polícia,Militar. Aceito troca por
automóvel, terreno ou pinheiros, e facilito pagamento.

Tratar com o senhor TUFI NADER. 2n

Atiyi�a�es �a Câmara Munici�al �e Canoin�as
Sessão do dia 22 de abril de 1971. Presidência: Dr. Paulo

Eduardo Rocha Faria 1.0 Secretário:' Adhémar Scbumacber� 2.8 Se
cretârio: Vereador Pedro dos Santo. Corrêa, e mais' o comparecimento
dos seguintes Edís: Sra. oão Seleme, Alfredo FraDco, Fraocisco Bueno

. de Siqueira e Alfredo. Paul. Deixaram de comparecer à sessão.
os Vereadores, Jair Lesse , Edm ao Bittencourt. Beno Fridolin
Fuck e Guilherme Prust, en número legal .para deliberar o sr.

Presidente declarou aberta B· ssão. Lida 'no Expediente a l\.ta da
sessão anterior foi a mesma �ada. Ofício do se, Prefeito- Munici.
pal, encaminhando à Casa pr' to de lei que reorganiza

-

o quadro
de funcionários municipais. leva ncimeutos e. dá outras providên
cias. sendo o mesmo despa ado à 'omi@são de Legislação e Justiça�
para exarar parecer; Igual ente o , ',ojeto de lei que dispõe sabre a

cODce8lão de tranlportea co' tivos; Pr 'fto de [ei de origem legislativa
que concede gratificação pI confecç de trabalho técnico; Parecer
da Comissão de Legislação 'Justiça. ue dispõe sabre nomenclatura.
de rua; Requerimento do Ver dor Gui erme'Prust solicitando licença
por 10 ae�sões ordioârias e e aordi rias. Não houve inscrição de
oradores no fequeno e Gran pediente. ORDEM DO DIA:.
Entrou em 2a. discussão e votaçí\:o o parecer da Comissão de Finan·
ças e Orçamento, sabre a Aplicação dos Recursos do Fundo Ida Par
ticipação dos Municípios para o exercício de 1971. sendo aprovado.

Entrou em 2a. discussão e votação os parecere ' das Comissões de
Legislação ustiçe, Fiuanças e Orcemento '

proposição do Vert!ador
Alfredo Ivo ui, sôbre serviços admi

o

ativos da Câmara, sendo
aprovado. Entr em 1$, e única

.

ussão e votação o parecer da
Comissão' de Le lação e JustO • sôbre a Indicação do Vereadce
Alfredo Ivo Pau sôbre a

.

serção nos ADais 'da Casa de Voto de
Congratulações ao ofess ao, sendo aprovado. Entrou em la. dis-
cussão e votação o re r da Comissão de Legislação e Justiça, sabre
o projeto de lei que 'põe sabre nomenclatura de rua. sendo aproo
vado. Entrou em la cuseão e votação o projeto de lei da Comis>
são Executiva que DC e gratificação pela execução de trabalho
'técnico. sendo apr ado. m Explieaçõea Pessoais, U80U da palavra o

Vereador Pedro d
\

Sant Corrêa. que discorreu sabre o projeto de
lei que dispõe s nceseão de tranllportes coletivos, e que o

mesmo irâ regulam tar es s concessões e dizendo da satisfação dó
povo de Barra Ma a, I!I poder c'ootar .agora com êsse ,serviço,
tecendo elogios ao prop tá io da Emprêsa de Turismo Canoinhas e,

alongando.se a respeito.
•

' . Caooinhas. 27 de maio de 1971.

4ltamlro Ricardo da Silva, - Diretor do Expediante da Câf4)ara

Itenvão!
Fazemos CHAVES de

todos os t,ipos.
Encomendas na Rua

Marechal Floriano, 377 ou

Rua Roberto Ehlke, 223 .

Impressos em geral
(em uma ou mais côres)

Serviço rápido e

perfeito
Impressora Ouro

\ ,

Verde Ltda.
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Noticias de
Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

Constituida' Diretoria e
I

Comissão do MOBRAL

em Papanduve
v Sob a presidência' do sr. Prefeito
Municipal, realizou-se, uma reunião
na sede da Prefeitura Municipal de
Papanduva, em data de 13 do cor

rente, com o objetivo de constituir
8, Comissão do MOBRAL MUNICI
PAL. Compareceram nestareuníão
várias autoridades: .representantea
do Magistério local, Comércto.Jndüs
trta e de outras .atívídades, de que
é constituída a Comunidade dêste
município. O Conselho Diretor ficou
assim constituído: Presidente: Eval
do G rabovski; Secretário' Executivo,
Waldir F. Sena; Coordenador Geral,
João Gualberto Wílichínskl; Secção
de Finanças, Otilio L. Herps; Depar
tamento de Propaganda e Divulga-

, \

Santas Missões 'virão a

Papanduva
Sob 8 'orientação da Irmã Maria

de Lourdes MareQndes dos Reis,
Irmã de SiOB, teve inicio os traba
lhos de «Pré Missão'» em nossa ci
dade, já eseolhídas as pessoas que
integrarão as respectivas Comissões
de, Promoção Social e l1'eologia. A
Comissão .da Paroquia' terá, sua

função executiva em todos os seto
res da Comunidade: A Irmã '�ai'ia

,

virá tôdl,i,s as quartas 'feira,i:! para·
orientar é supervisionar Os .trabathos
das equipes. Dias 4, fi e 6 de junho'
p.v., estará em Papanduva' dois
'Missionários que virão com: a fina
lidade 'de observar \ os trabalhos
acima: referenciados. Finalmente no

'

próximo mês de setembro, então
teremos cinco Missionários em Pa
panduva. para pregar' as Santas
Missõe!3 a todos os Iilhos de Deus.

Cão, Pad�e Antonio Cintho e Pastor-
. Walfrido de Oliveira Luz; Conselho
Comunitário, Senheres: -Olímpío R.
Sehadeck, Pedro Giacomo de Luca';
Sargento Ilsoa Vicente, de Lima,
Aloisio Partala, Rogério; Marques,
Jayr D. da, Silveira, Cabo Adalio
Ferreira, Vitor Malakoviski, João
Sonaglio, João Florindo Schadeck,
Paulino F. de Mello, Lauro Povaluk,
Nicolau Oracz, Osni Schadeck, An
tonio Bueno Netto, Anibal Becker,
Manoel Furtauo,: Heítor Machado,
José Antonio Corrêa" Victor Maier,
Alinor Eufrasio, .Nateníêl' R.: Ribas,
Jacob Schadeck, Luiz Schadeck,
Alois A. Werka, Alois Karachinski,
Henrique A. Rusk,

\

Leonidas Gue
bert e Modesto Hirth. Esperamos
que no mais breve, tempo possível
já possamos colhê r os primeiros
frutos de tão sublime e oportuna
iniciativa; ou' seja, a de educar para
8- grandeza da Pátria.

Pa panduva prepara-se pa;'
ra O inicio dQS censos

A • '

economrcos
,A Supervisão do Censo em Pa- �

panduva, reuniu-se em reunião de
treinamento dos Resenciadores em
19 do corrente com a finalidade de
instalar em nosso município o Cen
so Agr�pecuário que terá início
dentro de alguns dias dependendo
apenas da deliberação da Delegacia
de Estatística de Florianópolis. O
aludido Censo terá sua sede numa

das dependêncías da Prefeitura,
. sendo os trabalhos orientados pelo.
.sr, Cláudio Atanasio, que já desem
penhou idêntica função no Censo
recentemente realizado em todo o

Brasil. Assim sendo, fôdS: e qual
quer Informação atinente ao Censo,
poderá ser obtida na Prefeitura
Municipal com o mencíonadosenhor.

Passarela da Sociedade
Com relativo atrazo, registramos

a passagem de niver do ,jovem
Mário Wilmar Corrêa, filho do casal,
,José (Belinda) Corrêa. O dia fol
festivo para o .a,niversaria'nte que
reuniu seus amiguinhos para come-
morar.

'

x X X
Dia 23 completou maís um ano

-
�

,',
'. 1

PreFeitura Municipal de ... Nlajor
./ -, \

Balanceteda 'ElECEITA
,

,

Vieira
referénte ao mês do ABRIL de 1971

, ,

----��...----------...----------------------

II Prevista I.. A R R E C A D A D A

Até o mês Cr$ II' D'o mês Cr$' Il TOTAL Cr$

c Ó DIGOSIIGeral I· Local DESIGNAÇÃO - DÀ

1,0.0.00
I

1.1.0.00
1.11.00
1.1.1.10 01
1.1.1.30' O')

, 1".1.2,00
1:1.2.10

/
,

,1.1.220 '

06
07
08

1.1 �3.00

1.2.0.00'
1.2.3.00 10

1A.0.00
1.4.1.00

1 ' 1.4.1 20 11
1.4.2.00 12

1.4.(.00, '

f.4.4:10 13
1.5.0.00
'1.5.1.00 14

').5.2.00 15
1.5.3.00 16'

1.5.9.DO
1.5.9.10 17
1.5;9.20 18
1.5;9.90 19

20.0.00.

2.2.0.00
2.2.0;01 20

�.3.000
2.3.0.01 21
2.3.0.02 22

2.5.U.OO
2.5.1.00
2.5.1'.20 23
2.5.1.30 24
2,5.1.40 25
2.5.1.50 26
2.5.t,90 27

2.5.3.00
2.5.3.90 28

/

2.400,00 991,75 1',013.. 12
150,00 4,,80

____'.

2.500,00 312.00 ' ] 895,40
50,00 3L2d 31,20' .

5,0,00

119,2Ô ,264,80
166,00 166,00

".

'\

RECEITAS CORRE1NTES
\ .' \

09

. Receita Trlb\Uárla

Impostos .

Impô-to Predial e Territorial Urbano
Impôsto sôbre Servíçce : de Qualquer N

Taxas
'Tan. pelo -. Exercício ,-do Poder de

Taxa de Licença e Fi.caliz�\ção sôbre o Com. e o I
Taxo de Licença e 'Filcaliiàção sôbre o Com. Ambúl.
Taxa de Licença e Fiscelisação sôbre obrai

'

,

Talls. pela Prçatação de Ser.iço.
Taxa de Expediente
Tsxa -de Serviçal lJrbaDoI

-e

Taxa de Abate

Contríbuiçõ�s de Melhoria
Taxa de Conlervação de E.trada.

ReceUa Patrlmonlal
"Participàçõel e Dividendo. ,

Transferências Correntes

�articip8ção em T-ributos Fede.rais
Coto-parte do' Fundo de Participação dOI Mun .• 50%
Retôrno do Impôrto Territorjal 'Rural

.

ParticiplÍç'ão em Tribut9s' Estaduais
Partieipação DO Impôsto .íCircuJoção de Mercadorial

�eceltas Diversas
Multai -c.,

lodenizaçõel e Restituicõee
Cobrançe da Dívida Ativo,

Outras Receitas Diversas
Contribuições Compulaórial de Previdência Social
Receitai de Cemitêrios
,Outral Heceitea

Total da. Receitai Corrente. 72 75ó,oo '

16.787',25
9ul,80

.600,00
50,00 .

50,00'

RECEITAS DE CAPITAL
Operações de, Crédito

Financiamento junto a eltàbelecimento boocárIo e

Govêrno Federal

Alienação de Bens Móveis '. Imóveis
IAlienoção de Bens Móveil
Alienação de Bens Imôveis

Transferências de Capital
Participação em . Tributos Federa.is

Cota'parte do Fundo de Participação dOI Muo .• 50%,
Cota�pârt� do Imp8.to Uoíco .JCombultíveii e Lubr,if.
Cota.parte do Impô.to Unico lôbre Energia Elétrica
Cota.parte do Impôlto Único IÔbre (Minerai. do Paí. ,

'

'Cota-parte na TaXI Rodoviária Uoica
'

,

Contribuições
Contribúiçõel Diyeflal

Total dai Receita. de Capital
(

TOTAL DAS RECEITAS .

'I

i
! .

100,00

50,00.
50,«;10

"

,

Saldos 'do exercício anterior
Em Caixa
Em Banco.
Em poder de relponl,áveil

TOTAL GERAL

64.0'00,00
10.00Q,00

400,00
50,00,

1.600,0�
�- .

( 2qo;00
7645'0.00

249.�OO,oo

"

\

MAJOR VIEIRA, 30' DE ABRIL
Reinaldo Crestani Contador

DE 1971.

Miguel Marão Becil

7.520,80 24308.05'
901,80

7.347,40. ' 22.215.57

92,01 136,9� ,

73,72 225,80

82,00, 799,23

16.736,08 51.962,76
\

"

....
I,

7.520,81 24.308,07
4�102,46 8.505,38

.
.1;36 4.10

427,92' 658,08

,12.052.55 .' ,3347563 '

28.788.63 85.438,39
,}

./,
215,Ü

10.347,68
3.006,85

99.008,03

Prefeito Municipal

I '

de sua prestimosa existência o sr
Oeslau Levandóskí, industrial aqUI
radicado e muito estimado por sus
vasta relação de amizade; Os cum
prímentos ponttüceram em -Ue
estilo para o ,Ilniversariante. '

X X X

Dia 25 do andante nossa agend�
social registra a passagem -de niyel
do sr; Alois Kardzinski, Oficial do
Registro Civil, pessoa que �esfruts
de uma vllsta e sólida amizade e�nosso .meío socíal; certamente na�
quele dia recebeu seus inúmeros
amigos que foram> felicitá-,Io

peljsíguítíeatíve data de seu, natalício.

X X X '

Dia 26 quem festejou idade nova
foi o sr, ,Modesto Hírth, pessoa que
desfruta de grande estima por parte.
de seus inúmeros amigos e admt
radores, os quais certamente naquela
data . Ioram cumprimentá-lo pe�a
passagem de mais' um ano de sua
preciosa exístêncía,
A coluna se associando às Ielíeí,

tacões dos aniversariantes, almeja
a todos muitas Iélícídades.

\ -. '

'. '

Sindicato
Rural de
\/

. (anoinhas
Da: Federação 510 Estado de

Santa Catarina
Sindicato Rural de
Canoínhas

Ao:
\

Recebemos da Federação
'do Estado de Santa Cata

fina; o seguinte comunicado
o, qu�l aqui divulgamos para
,o esclarecimento . de todos
os agricultorE7s: . .,_

Erp nova modalidade de
assistência médica', ao ho
mem do campo, o' FUNRU
R�'L;' estará a partir de 1972
distribuindo aos, Sindicatos
todO' o equipamento neces

sário para a 'montagem de
um ambulatório .médíco e

mais um subsídio mensal
de 1500,00 para o ambulató
rio e 1.000,00 .para o gabi
nete dentário.

,

Os' sindicatos deverão
entrar com sede do ambu
la tório conforme planta
enviada.

Esta sede poderá ser

construída ou alugada, desde
que obedeça aproximada
mente as dimensões especi
ficadas.

"

O Sindicato Rural· de
. Canoinhas foi indicado por
esta Federação para 'receber
já em 1972 um dêstes
ambulatórios.

, ,

Ewaldo zipP2rer
President,e do Sindicato

>-
Rural de",Canoiiíhas. 2v/

,

, Grande variedades dos

mais lindos CARTOES

para 0,

Dia, dos Namorados
NA

Impr. Ouro Verde' Uda.
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Aniversariantes da Semana
ANIVERSARIAM-SE Antonio Karoat e Judith esp.

do sr.. Wiegandc f(nopp; o

Dr. HOrst Winter, residente
em

c Põrto União; \ o joven
Sérgio Arno Hoflmann; a'

menina \ Nelsi Maria filha do.
. sr, Antonio dos Santos Veiga;
o menino.Antonio Roberto filho
do sr, Waldomino Medeiros.'

BOJE: as sras... donas:
Isidora esp. do sr. Iosé Joã«
Gonçalves, residente em Mon
te Castelo e Vi/ma esb. do sr.
Walter Campos; o sr. Eduar
do de Almeida, residente em

Joinville; a-s srtas.: Giorinha
Belinski e Oenni Hartmann;
o iouem Luiz Piechontkoski;
o menin» Glaucio Emilio filho

. do sr, Luiz de Paula e Silva;

AMANHÃ: a sra; dona
Cecilia esp, do sr. 'Alexandre
Nooak; os srs.: Pedro Dam
broski, Vigando Prust e João
Lejechak; as srtas.: [ulia
SemPkowski' e M a ria de
Lourdes rernándes;\ o 'jovem
Wilmar, José Carvalho do

.Prado; a menina DeniseRe
, gina lilJía do sr. Max Wachtel

,

Filho; os meninos: Fernando
Luis filho do senhor

.

João
Tokarski e 'Carlos Eraldo

filho do sr. Eràldo C. Brand.

DIA 31: os srs.: Frederico
Witt e Hescilio G. de Oliveira;
as srtas.i,Kdélia Tokarski e

Genooeoa Krisan; o jovem
.Uuido frusi.

D'zA 1.° de junho: as sras,
donas: � Maria de Lourdes
esp. do sr. Bruno Hugo Co� 6

Iodei, Celi esp. dó. sr. [ohannes
Rothert, Estetânia esp, do sr,

o proprietário joaria
�'LANCO", 8'Vila o. f gU�lel
que elltão com duplica • atra

zada., hi mail de 90 ial, que
compareçam na elojoaria

Lanço, para relol erem
.ua, ,ituaç ,.

"\

As.: Mirocem Gomei. de Melo.
.

�
,. , .

Proprietário

DIA 2: a· sra. donà Laur tci ,
.

esp. do, sr-, Jacob Dranka; os
srs.: Bernardo Wendt 2.°

.

e·

Henrique Ariner; a' srta,
Maria das. Grapos Moysts; o

o jovem Amauri Tomporoski.,

DIA 3: a sra, dona Lídia,
Tomelin esp. do sr.. Oscar'
Lenz; os srs.: Ladislau l(norek
e Waldemiro Hening, residen
te em Joinuille; a sita. Edilete ,

Maria de Fátima Noernberg,
, _,

".

" 0"0

DIA 4: as sras. donas:
Maria Jorocy esp. -do senhor!
Osório Bueno e Estela esp..
do .sr, Ermelino Veiga, r-esi-'
dente em, Palmital; os srs.:
Antonio Martins de Oliveira
e José' Düguiomar Wendt, as
meninas: Beatriz Isabel filha
do sr. Antonio .}{aron Becü
e' Simone filha do sr. Dionisio
Karnos; o menino Ubalâo
Ricardo filho do senhor José;
Bonitacio da. Silva.

.

Aos -anioersariantes, nossos.
sinceros parabéns ..

"

Loje erhy ..•.. Seleme
/

ATÉ '8

CANOINHAS

PA<iAMEHTOS SEMPRE "IGUAIS
I

Vieira
de 1971

PreFeitura unicipal
DESPESA referente

Major
ao mês ABRIL

II REALIZADA
Até o mês os Ii Do mês Cr$ II TO TAL c-s

<, 1.119,51 1.048,40 2,167,91
2.515.10 . 1.310,97 3.886,07
VJ74,28 1.518,05 3.492,33
3.426.80 . 2.127,11 5.553.91
337,00 176,00 513,00
215,00 34'0'.60 \

555,60
2.302,00 3.'915.20 6.217,20
445.50 276,00 721,50
897,83 420,09 1.317.92

14.676,98 7.016.27 21.693,25

27.910,00 18.208,69) 46.118,69

120,00 120,00
1.040.00 1.040,00

120,00 1.040,00 1.160,00

446,00 9.156,66.
.830.66 ' .1.486,00 10.316.66

3 .740,66 19.�94,69 56,�35,3S
/

2.944,17
,

32.829,73
127,10

3.653,91
10,92

'

. ,

�" ."

3.006,85

99.008,03

Orç

Biser' ação da Despesa por Ór-
do Govêrno e 4dministraéão

========�������

1 - Câmsr de Vereadores
2 - Gabioet do Prefeito
3 - Secretaria al
4 - Setor de Con

..

de
5 • Setor de Segursncâ

.

6 - Setoe de Saúde Pública
7 - Setor. de Educação e Culture
8 -/ Setor do Fomento Agropecuário
9 -, Serviço. Urbanoe
10 .' Serviços de Obrai e Viação .' DME

. \

/'
Total da Deepesa Orçam

Extraordinária
Créditos Adicionais

Decreto n.O 172 de 2.2.71
Decreto n.O 173 de 2.2.71

Sub-total
Restos' a Pagar !

Do exercício de 1970

Total da e,pela Extraordinária
TOTAL AS DESPESAS

fundos Ois
Em Caixa '

Na Tesouraria
Em Bancos

Banco do Brasil S:A. �
Banco do Braeíl S.A.. • Movimento
Banco do Estado de Sàota
Banco Braaileiro de Desconte '

.. - CjMovimento
Banco Nacional do Comércio S. • (�'Movimento

, , I

Em pO"der: de responsável
CELESC - Centrai. EJétrica. de Sanf
.. TO T A L G E R,A L·· ._,.....

---

....
- ..' ---

I
I

Miguel Marão Becil :. Prefeito MUDicipaí
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Juízo de Direito da Comarca de Canoinhas

o Doutor José Roberge, Juiz de
Direito da Comarca de Cauoinhea,
Estado de Santa Catarina, na

,

forma da lei' etc •. ,

FAZ SABER aOI que o .pre
lente edital virem, ou dele conhe
cimento tiverem que achando-se
vago o cargo de COMISSÁRIO
DE MENORES, nesta Comarca,
fica aberto insorição, pelo prazo
de trinta (30) diall,f a, partir da
primeira publicação' DO Diário da
Ju_tiça, para provimento do, refe
rido, cargo. Da Inscrição. O
requerimento de Inaoríção, com
firma reconhecida, nerá, dirigido
80 Juiz de Direito Diretor do
Fôro,' devendo o, candidato, na

oportunidade da iDlcfição fazer
prova dOI legaintel requisiéoa:
a) ler brasileiro; b) ter'mail de
dezoito a'DOI e meDOI de trinta e

cinco, 181vo, neste último, Cauo, .e
•a tratar de ocupante de, cargo
ou função .pública; c) achar-se
em gôzo e exercício do. leUI di-

,

reitoa civil e políticos; d� eetar
quite com o lerviço militar; e)
apresentar quitação escolar; f)
'eatar vacíneâo: g� , epresentae ,

laudo dê inepeção de IsútJe rea
lizado perante junta médica oficial
e que prove condição filics e

mental para o exercício do cargo;
h� apreeentar fôlha corrida do
cartório criminal onde haja reei-

,

.dido nOI último. cinco' anos:
/

i�
atestado da idoneidade moral 'fir
mado por dual autoridades locai•.
Dal Provai do Concuno. A. pro
Va. para o preenchimento do cargo
versarão sôbre ai seguintea mstê
ris.: a) Português; bO questõee
práticas sôbre qualquer ato pró-'
'prio do ofício [Código de Menores};
c� ,conhecimento. gerais, E, para
que chegue ao conhecimento de'
,todo. e ninguém, posea alegar
ignorância, mandou o MM. Juiz
expedir o presente edital, o qual
lerá afixado 00 local de costume
e pubticado por trêl vêzel no

Diário da Juatiçe. Dado e palia
do nelta cidade de Canoinhae, aOI .

viote e quatro dÍlll <lo mê. de
maio de mil novecentcs e setenta
e um. Eu, Zaidem E. Seleme, Se
cretário o detilográíei e subeoreví.

José Roberge - Juiz de Direito

I '

SEMPRE NA Casa

,
.

DA L I C E N çA! Já possuímos tr�s estações:
Rodoviária, Ferroviária e do Inverno. Façamos

mais uma ... das Malhas, Lãs
,

em metros e novelos dos

(

v

Schreiber

NOTAS
o Clube de Bolão Misto União

Alegria irá amanhã a Curitiba,
convidado, para um amistoso
com e Clube de Bolão Pinheiros,
filiado ii SOCo Esportiva Juventus.

'X x x

EDITAL DE CONCUR'SO PARA 0- CARGO dU?t���I�hes��doA�a:iirnâ�i��i;��
"OMIS'S &810 DD I"NO'8118

'

entrou no rol. dos vovôs coruja�,
U 11 n n n "com

o nascímento de seu pri-
meiro neto, dia 22 último, filho
de Luiz Cezar Zaníolo,

mais modernos lançamentos.
Meias "Eternelle" extra lon

gas a Cr$ 3,00 o par, con

correndo com qualquer Super. Cob�rtores' de pura\

lã em lindas e modernas côres.

_ a mais sortida.

I '

{....

O seu

Dia dos N

Fische

x x x

o sr. Sylvio Alfredo iMeyer
e eXIDa. espôsa comemoraram

seu Jubileu de Prata,' de feliz
consórcio, segunda f€ira última,
em viagem para o sudoeste pa
raense, em visita a familiares.

x x x

Em nossa cidade, novamente,
,

prestando serviços' profissionais
no IRASC, o sr, Altíno Lima,

t aqui bastante relacíonado.

A agência da Caixa Econô
mica local vai operar, a partir
de junho, também na fa�xa
bancária.

x x x

o baile à caipira, realizado
sábado último, na SBO, promo
ção dó Grêmio XV de Julho,
esteve bastante concorrido e

animado•

x x x

O técnico '[oponês, dr. Keushi
Ushyrozaws, aceitou o con-vite
'e visitará 8 nossa cidade em

data oportuna, já tendo solici
tado dados meteorológicos da

região,' o -que está sendo provi
denciado.

x x .x

Diã 3, quinta feira próxima,
com orquestres famosas, grande
baile na SBO, promoção das
formandas da Escola Normal do

Colégio Sagrado Coração de
Jesus, prestígtado com B hon
rosa presença de Vera Frscher,
Miss Brasil, ano 19,69.

x x x

,para o

e$t,á em

Magazine
Ganhe (1111 conjunto
na compra de

Com.

"

e Ind.
\

de

ESPARS'AS -

Correio do Norte comemora

hoje 24 anos de seu sparecí
mente em nossa .ctdade, sempre
contando a história do munící
P!O e região.

x x x

vêrno Alemão, Chefe da floresta
negra no sul daquele país, e

seu filho Henrích Mosmayer
Filho, 'assessor florestal dó IBDF,
ocasião em que visitaram vários'
reflorestamentos da região e

foram homenageados com um

churrasco em Marcílío Dias, ,

visitando em seguidà a sêde do
Bolão Fantasma.

A nossa cidade hospedou há
alguns dias o sr. Henrích Mos
mayer, alto funcionário: do Go-

Clube Canoinhense'"
"

•

. I

,AVISO
Os

'

senhores associados do Cbbe Canoinhensé,
com filhas que irão debutar em 1971, no baile progra
mado para . setembro,

/

queiram fazer as inscrições das
mesmas, na sede social, nos seguintes horários: 16 horas
às 19 horas· e das 20 horas -às 22' horas, 'até 30 de
junho de 1971.

'

A DIRETORIA 4

, �--------------I--_'
Cine VeJa CruzTeatro
(O LANÇADOR DE SUCES�OS)

.. :.. A P R E S E N TA .. : ..

HOJE. em aeuão as 20,15 hora. - cen a 14 ano. e

DOMINGO, em matinê, a. 14�OO hor!l. eensure livre

o Pis de

.
!) h - cena. livre

8 14 ano.

5 h - cen•• 14 ano.

do' Cinema -:Nacional, ,

da colorida:

A E MARINHEIRO.

.

h - cens, 18. ano.

A
Dentro da noite, homens

vicio. . • a víolê
ao

DIAS 03 e 04, �a. e 6a. ,eira· aa 20,15 h cena. 18 Ano.
,

TR UMA
oro

OlA 05, aábado • a.

DIA 06, domingo. a

UMA

,15 horaa - cen ra 14 ano. e

14,00 hora. - ce ura 14 anoa

Todo em Cínemasccn
100 balas, cãd

..-..:�--....,,�, r

DIA 06, domíngo « a. , ora. - censuee livre e

.a 20,00 hora. - cenaura 14 ano•.

A IN'DOMÂ VEL
Com a encantadora Doris Day.

Um filme todo colorido em Cinemascope.

'1--__----------------------,

GARCIA
"

\)O·RDAN

I

s. A.
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