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/

de Santa
Financeira
Catarina

,.
Fpolís, 8.1.1.71 --: É justo, é sinal de maturidade

polItica, o catarmense Indagar da Situação financeira do
seu Estado: Saber como andam as finanças do Tesouro
Estadual. É simples. '

Em agôsto dês te ano, relata,�do" ao Presidente Mé
dici a ação de, seu Govêrno, delineada com o intuito de
proceder a recuperação financeira do Estado, o Governa
dor Colombo, Salles comunicou, que o orçamento estadual
para o exercício atual - 197.1 - é de 590 milhões de
cru�eiros, incluidas as tranferências para os municípios.
Salientou, entretanto, -que os compromissos assumidos
pela Administração anterior equivalem a 80%, dêste orça
mento. ,Isto quer dizer que a arrecadação que' sobrou _
20% _' é destinada exclusivamente para manter em dia
os compromissos - do Govêrno, notadamente para o fun
cionalismo público do Estado; mantendo em dia êsses
pagamentos. Assim qualquer empreendimento, qualquer
realização do atual Govêrno está exclusivamente na

dependência do auxílio do Govêrno Federal e 'O' orçamento
do próprio Estado não comporta investimento nenhum em

dinheiro, que não tem neste ano de 1971._
Os débitos vencidos e a vencer no decurso dêste

ano
_' atingiram 134 milhões e duzentos e quarenta e um

mil cruzeiros e a capacidade líquida de investimento do
Tesouro ficou limitada 'a 21 milhões. As medidas tomadas
para assegurar a recuperação financeira do Estado são:
compressão drástica das despesas do. Tesouro; reescalona
mento dos débitos das emprêsas do Estado, negociado
com os credores; operação de crédito com instituição
privada, [á em curso e já realizada; solicitação do concurso
do Ministério da Fazenda através de autorização' para a

emissão de Obrigações do Tesouro ... 30 milhões; emprés
timo junto à Caixa Econômica Federal, com garantia das
ações da Petrobrás. - 40 milhões.

O desempenho do' Projeto Catarinense de Desen
volvimento, como instrumento hábil a conferir ao Gover
nador a titularidade das decisões políticas, por sua vez,
'está condicionado também

_

ao apôio às ações do Estado
na obtenção de recursos internos e externos para a sua

execução, envolvendo sobretudo: sistema de transportes,
incluindo

-

as estradas alimentadoras; sistema de telecomu
nicações; sistema de saúde, saneamento básico, e habitação;
complemento do sistema financeiro sob contrõle do Esta

do; expansão do crédito do Banco do Brasil; harmonia
absoluta' entre os órgãos federais e estaduais.

Este é o quadro atual da situação
financeira de Santa Catarina.

"

. -

'Ato Dedaratóri9· N. 2
o Chefe .do Pôsto da Receita, Federal de Canoinhas, no

uso de suas atribuições,

R E S O L V E:
Declarar devedoras remissas, as firmas abaixo relaciona

das e como tal' incursas nas sanções previstas no Decreto-Lei
n.? 5, de 13 de novembro de 1937. '.,

1 - Aglaé Pacheco Bueno, CGC 83 191 759/001
2 - 3aldino Fuck Ind. e Com. de Médeiras,. CGC 83 192 336/001
3 - Viúva Zilda Pacheco, CGC 83 189 761/001
4 - Max Zíemann CGC 83 188458/001

.

5 - Alfredo Bsuk�t (espólio), CGC 83 18� 522/001.

Pôsto da Receita Federal de Csnoínhas, 03/12/1971.

Francisco Zaziski - Chefe 40 PRF - Matr. 1621.148
,

Missa de 1�o ano de fa,lecimento
Família de

LEONARDO BREY.
faledmento, que mandam ce"

leo�ar em sua memória diã
doze d;�.: �ezembro' de-' mil
novecentos e setenta e' um,

às 8 horas, na Igreja Matriz

de Papanduva.

Por mais êste ato de cari

dade e fé cris�ã, agradece a

família.

convida parentes e amigos
para a Missa' de 1.0 ano �e,

Música Sertaneja?
Rádio Canoinhas.

As 6 .horàs da manhã e às

17 e trinta.

��. !:���
�"".-�
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CAIXA POSTAL, 2
.

FONE, 128 ,
!

Diretor: Rubens Ri'I>siro da - Silva o,,

Lindard Terezinha 'Havalski
Após vários .anos de bons serviços

,

prestados como balconista da Impres
sora Ouro Verde, colaboradora das
mais eficientes e dedicadas, deixou '

seu serviço, dia primeiro último, a

senhorita Lindarci Terezinha Navalskí,
afim de contrair matrimônio ainda
no corrente mês.

Nossos agradecimentos com votos

de perenes felicidades.

Administracão,

,

pública
O Prefeito' sr.· Alcides Schumacher iniciou

os. trabalhos do asfaltamento da Rua Paula Perei

ra, cujo primeiro trecho deverá ser entregue até
o Natal.'

, .

Enquanto isso foi concluída a perimetral ligan
do os baírroa Piedade e Parado, numa extensão
de quatro quilômetros.

Iniciada, igualmente" a, construção do prolon
gamento de Avenida dos expedicionários até
alcançar 8, SC-21, no bairro do 'Campo da Agua
Verde. Citada Avenida será uma das maiores da

cidade, numa _ extensão de dois quilômetros e

'meio, cortando a nova área industrial, naquele
- populoso bairro, servindo como a primeira e prin
cipal via de acesso à cidade.

Entrementes, de conformidade COIl)- enten
dimentos havidos, a Direção da Companhia Habi
tacional de Santa Catarina, COHAB SC, estuda
a construção de novos núcleos em nossa' cidade,
cujos locais também se encontram em estudos
pela ádmínístreção municipal,

'Edição
de

especial
Natal

,

CORREIO DO NORTE [á está pre
parando a sua edição especial de ,Natal.
Assim todos. que desejarem mensagens
natalinas deverão procurar a nossa reda

ção pára maiores detalhes.

The:rézio da Tribuna reivindica para a, nossa região
o Deputado Benedito Th. de

Carvalho Netto, o popular The
rézío, atendendo reclamos da

população local, apresentou na

Assembléia Legislativa duas

indicações dI! reais benefícios
para a noss'_ região, objetivando
8 retífícação da estrada Csnoí
nhas-Três Barras e acostamento
no bairro da Xarquesde, São
Cristóvão. Eis, na integra, as

aludidas indicações:

I nd i c a ç ã o N. 171.
«Pede retificação da Estrada

Estadual de Canoinhas à Três
Barres>.

Senhor Presidente:
O Deputado que ,esta subs

creve, com, fundamento no

Artigo 150 do Regimento Interno
desta Assembléia Lsgtsíanva,
apresenta 8 consideração de
Vossa ExelênCia e dos Nobres
Senhores Deputados, 8 proposi
ção que passa a expôr e con

siderar:
Considerando, a ímportânoia

da Estrada Cenoínhas-Tr ês Bar
ras por ser a via natural de

comunicação com a cidade de

Curitiba;
,

Considerando, a precariedade
de condições que a mesma

apresenta, em face do movimen
to sempre crescente' no acosta
mento da produção agrícola
industrial' daquela região do
Notte Catarjnense;
Considerando, que a medida

pleiteada, beneficiará, a8 popu
lações dos referidos Municípios
pelo fluxo

_

de progressos que
advirá, se atendída;

.

Consíderando, _ que a meta
rodoviária tem paíorídade no
Govêrno do Eminen,1:e Governa
dor Colombo Mechado SaIles;

INDICAMOS'
«Ao Excelentíaaímo Senhor

Governador do Estado, que a.,.

,través da Secretaria de Trans
portes e Obras, determine a

.Resídêncía de Canoínhas, os

estudos para a imediata retifí
cação da Estrada que liga Ca
noinhas a Três Barras».

Sala das Sessões, em 22 de
novembro de 19'71.
Deputado Tberézio de Carvalbo
I n d i c a ç ã o N. 171
«Solicita acostamento na Es

trada DOna Francísce, p'airro
São Cristóvão, trecho Càntfínhas
Três Barras». 'f
Senhor Presidente: iF II!

O Deputado abaixo a�sinado
com fundamento no artigQ 150
do Regimento' Interno »desta
Assembléia Legislativa, apre
senta a alta consideração de
Vossa Excelência e dos Nobres
SenhoresDeputados, a proposição
que passa a expor e considerar;
Considerando, o tráfego ínten

-sívo no bairro São Cristóvão
nas imediações da ctdade de
Canoinhas;

"

Considerando, a necessidade
presente de acostamento naque
le trecho;
Considerando, o alto índice

de progresso e desenvolvimemto
naquele Município;
Considerando, que 8 meta

rodoviária tem prioridade no

"

Govêrno do eminente . catàrt-
nense Colombo Machado Sa11es;

INDICAMOS
«Ao Excelentíssimo Senhor

Governador' do Estado, que
através a Secretaria de Trans
portes e Obras, - determine. a

'Residência de Ganoiohas a

construção de acostamento na

Estrada, Dona Francisca, bairro
São Cristóvão, trêcho Canoi
uhas-Três Barras.

Sala das Sessões, em 22 de
novembro de 1971.

Deputado Tberézio de Carvalbo

Sucessos de Ontem

Na Canoinhas as quartas
e sextas feiras às 21 horas.

813 mil declarações
apresentadas no Paraná

a Santa Catarina
- Os contribuintes do impôsto de

renda de pessoas físicas que apre
sentaram declarações de rendimen-

. tos no corrente ano já atlngíram .

.

um total de 813.577, nos ijstados do,
Paraná e Santa Catarina, cabendo
ao primeiro 559.074 e ao segundo
254.503. Deacôrdo com. informações
da Superintendência Regional da
Receita: Federal, as, quantídades de
declarações por sub-regíão, ao nível
de Delegacia, são as seguintes:

'

PARANÁ
Curitiba 145.790
Londrina 268.901
Cascavel

.

67.Ô16
Ponta Grossa .77.367

SANTA CATARINA
Florianópolis 76.693'
Joinville 100.009
Joaçatia 77.801

SOM I
C a n o i n h as
inteiro

NOVO

R á·d·i O
__1,1350Sucesso Q dia
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CORREIO DO NORTE 04.12.1971

heirinho

CASA ERL

Para seus impressos
PROCURE

Impressora Ouro -Verde
A casa ::ios' bons serviços

Para avisos' e anúncios:

Utilidade Pública.

DiAriamente às 12 elO.

Rádio é Canoinbas

&

de (anoinhas, Sindicato
EDITAL

dos Trabalhadores Rurais'
DE CONV�OCAÇÃO� '.

Geral ExtraordináriaAssembléia
---...

____

o Presidente do
.

'cato
dos Trabalhadores Rural
de Canoínhas, convoca a

todos os 'assocíados para
uma Assembléia Extraordi
nária a ser realizada no ·dia
6 de dezembro de 1971, na

sede do Sindicato sita na

Rua Paula Pereira, n.? 375.

ORDEM DO DIA:

a) Discussão e votaçã: êste
Sindicato à aeração

dos Trabalhado s na Agri-
cultura no ado de Santa·

Em rimeira convocação,
às horas, 50% e mais um

... �C I A. REVENDEDOR
.

AUTORIZADO

Rua Vidal Ramos, 1195 Canoinhas -se
,

(1) dos associados inscritos
in condições de votar!

vocação.
m�/Canoinhas, 13 de

novembro de 1971.

GANOINBAS,
fôrça total em eomunicação

Fotocópias em um
o Car ' '0 do REGISTRO CIVIL"

FORUM,
OCOPIAS, em apenas

minuto, \ e quàlquer documento

que V. Sa. desejar.
um

SOCIEDADE, ESPORTIVA
IIsAO BERNARDO"

São convo . s os sócios da Soei ade Espor-
tiva. "São Bernard dia 12 de

dezembro de 1971, e

Metzger, em Marcílio
realizar-se em primeira c'" voe ão às
fim de deliberarem sôbre a uínte

1.0 _

2.9 -

3.0 -

ORDEM

Não havendo úmerq legal
. de

instalação da a embléia em primeira onvocação,
fica desde já ita a segunda convocaç para as

10,30 horas o mesmo dia, que funciona.
, legal-

qualquer número.

Mar lio Dias, 23 de novembro de 1971.

José ichovski Luiz Augusto Fontana
Presidente Secretário Geral, 2

CASA LANGER

Juvenia,
e Pãlogênio,

. Tintura p � n e Batões.·
Cordas instrumentais Canário.

en�es de batata importad

v edades são pr edente�
emanha e Holanda.

Agro Pecuária
Rua Paula Pereira, 787
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CORH.EIO no NORTE 04.12.1971

Noticias de
Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

Agência da E. B. C. receberá Caixa Postal
. EDte.ve .recentemente em OOlla cidade. o ar. Jueri Bitten

court., mll, digno Inepetor ?a Emprêla Braliléira dOI Correio.
e. Telêgrafos, procedendo Inspeção na Agência local de oOlla

Cld�de: S.Sa. em ��Ieetra. com .êete coluniste, adiantou que ficou
IBtl.!el�o �om, a yUlta fe�t� na Agência local eníatieaudo

'

que, o
co�erclO, indústria e uauanos deverão colaborar paro o engrsn
deClme�to da mesma, ponderando 8 neceuidade da ino'talaçãóda «�al�a POlt.al». ReolmeDt� iâ é tempo de possuirmoe a

men�l�n.ada Caixa, �eDdo 8Ulm uma iUdtiCicativa de que 00110

mUD�Cl�IO está evolUl?do uesse setor, O Inspetor da EmprêsaBeaeileíra do� �orrelOlI! encareceu a cooperação de todo. pera
que nossa Ageo.ClIll .e adapte àg modificaçõe, neceuária8 para o
leu

, bom, �un�IOD�meDto. Auim eendo, aqui fica o apêlo ao
comerete, indústrla e ao povo em gera' para o leu êxito que
certamente redonderâ em proveito da comunidade pependuvease.

Desafio tem '. final trágico
Na tentativa de provar que era <maia homem> do que

II�U co�padre, o trabalhador. rural Antôoio Verínimo, psi de
Cinco filhos menores, morreu no Engenho Mallsgeoa, próximo
8 Recife, quando bebia a 58. garrafa de 'cachaça filam mel. tendo
lagsrtixa!l crua.' como tira gôsto, Seu companheiro de opa. ta
Jorê Alvee de Melo, quando viu o outro cair fulminado foi
ficando pálido e marrchae rôxes começaram a aparecer em lua

pele. Um minute depois êle também caía e eatá agora interna
do em sstado grave no Pronto Socorro.

.

(Gazeta do Povo)
Passarela da Sociedade
Meus agradecimento. à cronista Suely Bertão pela gentio

lesa de participação em lua coluna do [oeual Barriga Verde do
meu aniveraârio, fato ocorrido dia 18 do mês p.p. Grato mesmo

.

Suely, pela Iembrança.
*

.
Também agradeço ao Dr. Nabor Morai, Silva Pio to,

,

DO.
Secretário du Trabalho do E.tado do Paraná, pelo telegrama
enviado pela paseagem de eiver, Meus agradecimento•• inceros.
*

. Também 80 Dr. Dinó Almeida,.pelo telegrama e cartão que
tanto me incentiva na lute de cada dia. Meu reoouhecidu
agradecimento.

'
.

* A Direção e Docência da Escola Bâeioa
-

Alinor Vieira eôrte,
OI agredecimeotoe pelo convite para tomar parte n911 featividade.
de formatura dOI Formandos dà referida E.cola Bâeica Alinor
Vieira Côrte.
* À srta, Dai.y M. Kareaineki, integrante da turma de Coota
dorandos do Colégio Comercial Eeteuuel <Prof. Josê Gribosi»,
de Rio Negro PR, OI meus melhore. agradecimento. pela lem
brança do convite para participar dali fe.iividadee elusivae a

lua formatura.
* UMA POR SEMANA.: Melhor lerá colocar o-coraoão em

prece, do que palavras onde não se coloca o cõracão.

A poderão ser . feitas

através c ponentes das Direto
.

S Administrativas
do GRE!MI XV DE JULHO e SOCI DADE BENEFI-

CENT"" PERARIA, ao preço. de Cr$ 20,00 o caneco.

Não haverá reservas de mesas. n

MINI RlJRA,L SUZLJKI N. 1

Informações e

Agro.
Rua Paula Pereira, 787 . CANOINHAS

Canoinhas 1350 khz

A Cenoínhas tem horóscopo.
Diariamente às 8 horas:

Bom dia. Bom dia mesmo

com Omar Cardoso.

REGISTRO CIVIL

Novela é com a Canoinhes

Às 9 horas e às -9 e meia

o Eoipcio e Drama de Cada Um

CANOINHAS,
muito mais rádio'

oficial da
.

,

,Munici
Três Ban s

.Publicação

PreFeitura

pai d·

Alt. 2.°
conta da
art. 1,° 8

mentârías

Ê.te Decreto entra-
rá ..em vig' na deta de a a pu�
blicação, evogadal alll diep

.

em cont- rio.

Prefe' ura· MÚDicipal! de Trê.
Bar.rlllf· 12 Qovembro de, 197
Doá l Buen,! - Prefeito Ml101 ip.··
En, io Fa1iàn - Secretário

Disque 172, peça e ouç

Você faz o Programa
Diàriamente às 15 horas

Cunoinh.as 1350

novembro
ii

llncremeritacão
, ZÉKE

E foi assim •••

. .. numa bela tarde de outono, exatamente no dia 23
de março de 1971, quando 8 gente tava batendo "um papo
lá no RECANTO DOS GRILOS, ao som de um Tim. Maia,

. resolvemos fazer 8 INC,REMENTAÇÁO. Ê iniciamos esta

pequena grande coluna, lutando por algo e tentando trans
mitir algo. Houve momentos de glória e instantes' de frue
trscão que ccnseguímos superar.

I

Porém,
.

não há nada que dure para sempre. E Incre
mentação chega 80 fim.-Aplaudida por muitos, criticada por
muitos, e por poucos desconhecida. Nossa ideologia foi apenas
comunicar e através dessa comúntceção, expressar sentimentos.
É, gente, o papo vai se alongando, fi êsse é o último, mais
sentimo-nos como se fôsse o primeiro. ,E está ai o ...

Último piá
Será hoje 8 esperada 5a. FESTA DA CERVEJA, numa

promoção do Grêmio XV de Julho e SBO. O inicio está

previsto para as 22 horas, com o conjunto Selectus Quartet
e a Bandinha Vitória de São Bento do Sul. Os canecos estão
sendo vendidos a vinte mangas cada um. Ah! um recadinho:
O Grêmio contratou, no mínimo dez pessoas pra ficar de
ôlho nos "afanadores de canecos".
* KIMANKADA VIOLENTA! A semana passade, anunciamos
que Gastão Casamajou Amaral iria entrar para .o Selectus,
Mas isso não seria possível por que êsse cara simplesmente
não. exlsté. Quem vai cantar no Selectus vai ser GASTÃO
MÁRIO BOlARSKI, o Toti. dono de uma tremenda voz.

PutzgrHa! Essa foi e ràínhal O Toti, nem ligue! Você � bom
com qualquer nome.

* Hoje à tarde, na cancha da SBO, inauguração do menu

mento em hnmenegem 8 Sérgio Augusto Mayer. Haverão
duas partidas: AABB de Canoinhas ,x AABB de Mafra 'e

Grêmio XV de Julho x A.A. Arrastão -,

* Um nôvo par acontecendo por. ai: Siomara Schroeder e

Btugs, Tudo de bom procês, tá?
•

* 0 Osvaldo Rogério: Cumprtmentos ' pelo "Modernalj71" dei
Roberto Edi, às 13 horas e pelo "Você faz o Programa" do
Alaôr Fernandes, às 15,30 horas. Tá demais, pode crer! A
Rádio Canoínhas, é o Lance!
* Não resiatimos à tentação: «Ibrahim, Ibrahím, se não fôsse·'·
você o que seria de mím!», nê Zé? E por faliu: no Zé, um,
alozrnho pra êle: obrigado por você ter aparecido, Zé! Ua;i
negócio sem concorrêncís se torna monótono' e tedio�p.
Temos certeza que você concorda con()sco.

'"

.

* Uma música que logo vai estourar pelai: Go Awey Littie
Girl de Gerry Goffín e Carole Ki.ng, com Donny Osmond.
* Quinta feira próxima, no Clúb Ceuomhense, formatura" do

'

Colégio Normal S. C. de Jesus. Sábado próximo, 'tsmbêm DO
. Club Canoíuhenee, formatura do Colégto Comercial.
* Não se esqueçam que hoje é dia de C.hopp, a partir das
22 horas, na SBO, a 58. Festa 'da Cerveja: �
* Bem gente! É o Um. By by INCREMENTACÃO! By' by

I���E���� =:��;V:;�:i:rd: �é�:�:�U�eK:�l:�S!_ êX-ZÉKE
... '

PELOS

Aniverserienies da Semana
ANIVERSARIAM-SE
HOJE: o s,�. Paulo Dehnn;

os meninos: Cláudio Rogério
!ilho do sr. Oscar Werka e'
llson Carlos filho do senhor
Miguel And,eczevecz.
AMANHÃ: a srta. Neide

Lucachinski; o jovem Antonio
Altavir dos Santos.

DIA 6: os se'nhores: Moacir
de Paula e Silva e_ Erotides
Pacheco Prates, residente em

Pápanduva; os jovens: Raul
dos Santos, Udo Winte1 e

Ernani Knop; o garotinho
Henrique filho do sr. Iaros
law Dolizny.

L

,DIA' 7: os senhores;' Moisés
BO'1ges .

d"e Souza, residente
em' Salto d'Agua Verde e

Orlando Nascimento; o me

nino Luis filho do sr Estetano
Lucachinski.

.

DIA 8: as senhoras donas:
Anita espôsa do sr. Narciso
Ruthes Sobrinho, Se{}astiana
'espôsa do sr. Leonardo BrdY
e Maria espôsa do sr. Alonso
Linzmeyer; o sr. Rod.olto

I.

Frohener,' o jovem Márdo
Ivan Treml; a garôta Marià
Lúcia filha do sr. Zefredo
Müller.
DIA 9: as senhoras donas:

Ida espôsa do 31. Antonio
l(oller e Bernadete Terezinha
espôsa do sr. Rubens ,B.
Stulzer; os jovens.: João Osny
Dolla e José Carlos Ferraresi;
as srtas.: Helena Krisart ,e

Esther Dorothea Benkendort,
residente em Castro-Pr.
DIA 10: a senhora dona

Nidia espôsa do sr. Herbert
Ritzmann; o sr.•Mário Gungel;
os jovens:' Moacvr Borges d�
Silva -e Waldemar Orosskopt.-

.

Aos anive, sari,antes,' dese- I
.

jamos muitas telicidades�

Bodas.> de. Ouro
.

Comemorou . BODAS DE
OURO, dia 29 último; o .co

nhecido casal canoinhense"
Otávio' (T a rgi I i'a)' GomeS
Corrêa.

'. •

Nossos cumprimentos.
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R-EGISTRO CIVIL

EDITAL
Maria Uba· de Andrade. Escrevente Juramentada do Cartório de
Registro (llivil do Municípi de Três Barras. Comarca de C,noiohas.
Estado de Santa Catarina .,�/' .

Faz saber que pre
MARLY TERESINHA PE

ANINSKI e

Apresentaram os documentos exigido pelo Código Civil, art.
180. Se alguém tiver conhecimento de exist algum impedimento
legal, eeuse-o para fins de direito.

Três Barras. 27 de novembro de 1971. .

,;
...

MARIA UBA DE ANDRADE - Escrevente·"Jurameiltada

hnp.Ouro Verde ltda.

Impressos em geralo maior desfile musical

de, todos os tempos.
Diàriamente às 13 horas:

(em uma ou mais côres)
. .

MODERNAL 71 Serviço rápido e' perfeito

Rádio Canoinhas

NOTAS SAS
A fim de tratar de· assuntos

do Conselho de Dssenvolvímentc
da Pecuária, CONDEPE, esteve
em nossa cidade o· técnico Dr.
João Romârio Carvalho, fazendo
um levantamento do noeso·

rebanho.
.x: x x

Hoje, o 'assunto principal da

cidade, é o anunciado Baile do

Chopp, promoção do Grêmio
XV de Julho e Sociedade Be
neficente Opsrárta.

.

x x x

O ativo gerente do. Banco de
Brasil em nossa cidade, senhor
Fernando Rocha, vem de ser

promovído €m sua brtlhsnte
carreira.

. X X x

Esteve em nossa cidade, pro
cedente de São Paulo, o senhor
Acary Marcóndes. '

x x x

. Também esteve entre nós,
retornando 3a. feira ao Rio, o

advogado Dr. Orty de Magalhães
Machádo.fezendo-se acompanhar
de sua exma. espôsa.

x x x

Bastante concorrida mais uma
par tícípação do Chute Sêco, do

mingo último, em Major Vieira,
desta feita na fazenda do in
dustrial Ludovico Dambroski.

x x x

Desde sábado último, ·por
ocasião da assembléta especial
mente convocada, o grupo Mas

signan assumiu 8 direção do

Frigorífico C a n o i n has SIA,

._.
• • Presentão de
Fogã,?
sem . nem maIs

'�
.� oferta.você

atai ._ .
• •

�4,80 mensais

presentão para
Natal de

E tem mais: O JOR,DAN recebeu

completa linha de chocolates ozes, castanhas descascadas,
passas, velas de Nat I lâm adas para pinheirinho,

tudo por pr cos que ·nguém. tem.
E em dezembro UPERMERCA JORDAN abre às

. 7,30 da manhã fecha da noite.

Supe mercado Jordan
quizer
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Casa Para Todos, sempre atualizada, agora oferece-lhe mais vantagens.
,

Ve��l·QRl...4 p.restações... m',�,n"sais, sem acréscimo, sem d..�Itesa7C�I�úm�, pelo
. ._-� ��

Bradesco. Utilize seu Cartão Bra �prand�o na popu!'aríssima

a� prest��

SERVIR CADA VEZE' ASSIM:

Cartão

CASA

MELHOR.

,

dará dia 19 próximo.
x x x

A Prefeitura está revestindo

novamente a estrada do arroz,
Taunsy, agora com brita, ser-.
viço já na fase final.

x x x

O nôvo 13otafogo apresentou.
se domingo no Municipal, em
patando com a Rigesa por 2: a
2. Amanhã estará em T. Barras.

para um amistoso com o vovô
da LEC .

FRICASA. Segundo funtes bem

informadas, o grande e�preen
dimeuto passará a. funCionar a

partír : de janeiro próximo.
x x x

O Prefeito sr. Alcides Schu

macher tendo em vista 8S festas .:

n8talin�s, prorrogou o horário
do comércio até as 22 horas.

x x x

O Deputado Benedito Th .. de

Carvalho Netto foi escolhido

paraninfo da nova turma de

formandos do Colégio Comer

ciai, cuja formatura ocorrerá
dis 11 próximo. Suspense?

.

Assim Aconteceu.

As 07,30 horas.

Canoinhas, fôrça nova em rádio

x :x: x

Mais um Padre canoinhense,
Frei

.

Sérgio Mário Wrubleski,
filho do industrial sr. Egtef�no

.

Wrubleski, cuj& odenação se

te 'i *éMSEREP*'S" i j§. ; j *

,-

Cine VeJa Cruz
(O LANÇADOR DE SUCE�\SOS)

_:_ A P R E S E N T A ..:-

HOJE. em mellllão única a:_ 20,15 hcrae - censura 14 a�oa
DOMINGO, em matinê .. a. 13,45 horas - censura Iívre

Walt Disney apresenta mais um espetacular desenho' em
. longa metragem, todo colorido:

o MENINO LOBO
H2 pa\'tes�'

DOMINGO, em ê. ael.õea .. aa 16 e 19 horee -
/

cenlura livr rifJ 21,15 hora. - ceneure 14 a

Fred M!lcmurrey e ra Millee na estupenda produçã
Walt Dey tôda colórida:

MOWGL

DIAS 07 e 08. 3a. e 4a. feira-a

DIAS 09 elO, 5a. e 68. feira" aa 2 1 h - cens, 14 Anoa

A mais recente produção naci ai fiimada no

Rio Grande do Sul - t colorida:

Um é pouco,

DIA 12. donringo, e bê. eel.õea: 16.' 19 e 21,15 horaa

A Metro Goldwyn � .

ayer epeesents a es�etaculer' produção
. em CIDem8lCOpe Technicolo\:

Os Mercenári'os \ .

Aguardem para muito breve:

Cada dia será como Deus
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




