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. Den,tro de mais uma semana a Paróquia de Santa Cruz
de

. �anol�has pOde�� assbti� 8 Ordenação Sacerdotal de

F�el Sérgio Wrubleskl. No día 19 D. Orlando Dotti, Bispo
DI(�cesano" estará entre ,pós para conferir a ordenação 8

mers um filho desta terra, Não é êle primeiro e certamente

�ão se.rá o últi.mo. Esta Paróquia já deu vários presbíteros
a Igreja de Cristo. Estão êlea a serviço do Reino de Deus
nos mais diversos lugares.

.

.

.

E 8�ora, no momento em que o bebate sôbre a pessoa
e. a mlssao. do . padre no mundo atinge proporções nunca

vistas; no momento em que a grande imprensa leiga através
de seus poderosos órgãos de dívúlgação levanta críticas
acerba'! à figura do padre às vêzes generalizando injusta
mente falhas existentes ,aqui ou acolá �, outras vêzes fezendo
estardalhaço em tôrno de casos isolados de desistência não

, ..
. ,

sem o propósíto de espalhar confusão e destruição, neste
exato momento um jovem em pleno vigor dos verdes anos

de sua mocidade, com plena liberdade de escolha e tendo
diante de si o caminho aberto a sucessos quiçá mais fáceis,
se apresentará perante seus felizardos pais, perante seus

irmãos, parentes e amigcs, perante a comunidade da igreja
local representativa de tôda a Igreja e perante o Bispo aa

Diocese, sucessor legítimo dos Apóstolos, para incorporar-se
em definitivo à missão apostólica, colocando sua vida à ser

viço do Reino de Deus e da Humanidade. Realmente isto é
extraordinário e desafia a lógica de nossos racíocíníos hu
manos. A vocação sacerdotal embora exija a presença de
uma série de fatôres humanos .positivos para se desenvolver,
todavia não se explica inteiramente com razões meramente

. humanas. A fé e somente ela contém a última justificativa
para tal opção que aos olhos dos incréus não passa de lou
cura. Acontece que um dia Deus se encarnou na história
dos homens e armou sua tenda entre nós. Desde então essa

mesma História registra fatos e acontecimentos que ultra

passem em muito as possibilidades meramente humanas e

só são explicáveis a partir dessa presença divina no meio

dos homens. E' por isso que perguntado sôbre como via a

crise preseote, o grande cardeal da Igreja, o cardeal Susnens,
respondeu com oumísmo: «Os camtnhos da providência são

normalmente surpreendentes. ,Não 'somos prisioneiros de

determinismo, nem dos sombrtos prcgnóstrcos dos soció

logos. Deus está aqui, perto de nós, imprevisível e amante.

Sou homem de esperança, Dão por razões humanas, nem

per otimismo natural. Mas simplesmente porque creio que
O Espírito Santo atua na Igreja e no, mundo,.inclusive onde

seu nome é ignorado. Sou otimista' porque creio que o

Espírito Sente é sempre Espírito Criador. 'A quem o sabe

acolher, dá cada manhã uma liberdade completamente nova,
. plena de alegria e confiança. A longa história da Igreja está

repleta das maravilhas do Espírito. E' êle quem suscita os

profetas e os santos; êle que nas horas obscuras derramou

uma torrente desgrace e projetou sôbre o caminho um facho

de luz. Creio nas surprêsas do Espírito Sento>.

Aí está a última razão e a derradeira explicação do

grande acontecimento que teremos a felicidade e a alegria
dei viver no próximo dia 19. O Reino de Deus é movido e

animado pelo Espírito Santo. :Esse mesmo Espirito que sopra

onde quer, pode ainda hoje, num mundo dominado· pelo
egoísmo, dilatar o coração de um jovem a tal ponto que O

mesmo consagre sua vida ao serviço de Deus e do próximo.
Desde já, Frei Sérgio, recebe as boas-vindas desta

cidade que é a tua cidade e desta .Paróquia, pequena porção,
do rebanho de Cristo onde nasceu -tua vocação. Com 'muita

al'egria estamos nos preparando para te acompanhar nesta

decisão histórica de tua vida.

F R E I S ll.R G I O, B O A S V I N DAS! r

Comunicação
Pelo' presente comunico que,

por motivo de mudança de do

micílio, deixarei de exercer o

cargo' de Oficial Maior do Car

tório de Rf"gistro de Imóveis
desta Comarca, a partir do dia

31 de dezembro do corrente ano.
.

Ao ensejo; externo meus sin

ceros agradecimentos à titular
do mesmo Cartório, senhorita
Eulália Glaba, demais auxiliares

daquele Oficio, e bem assim .a
todos os Serventu"ários e aUX1-

liares da Justiça, pelas atenções
com que fui distinguido no

exercício do meu cargo.

Outrossim, em meu nôvo

domicílio, na Rua São José, 1625,
pa cidade de Campo Mourão-Pr,
estarei à inteira disposição dos

colegas e amigos do Forum de

Canoínhas.
Canoinhas, 07 de dezembro

de 1971.

ANTONIO WILSON WIESE

Diretor:
CAIXA POSTAL, 2

Rubens Ribeiro
,FONE,128

da Silva
CIRCULA AOS SABADOS

Edição Especial de 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 para' maiores detalhes.

Correio do Norte não
circulará. dia 18

Em virtude do acúmulo de serviço
determinado péla edição especial de natal,
êste semanãrio não circulará sábado pró
ximo, dia 18.

Disque 172, peça e ouça

Você faz o Programa
Diàriamente às 03:00 horas

da tarde.

Canoinbas 1350

Fundacao Universitária do
,

Planalto Horte Catarinense
Secretário E�ecutivo
Afim de atender 08 trabalhos

de Secretaria Executiva, neces

sitamos de elemento do sexo

masculino para trabalho em

regime de tempo integral.
Salário mínimo inicial: Cr$

500,00 meneais.

Os interessados deverão .com

parecer no Colégio Comercial
de Canoinhae, às 7' horas do
dia 15/12/71, munidos de 1 fo

togrefie 3x4 recente, para os

testes de aptidão.

Sucessos de Ontem
,

Na Canoinhas as quartas
e sextas feiras às 21 horas.

Centrais Elétricas de
Santa Catarina. S�

Aviso aos -- consumi

Administrador

Música Sertaneja?
Rádio Canoinhas.

Às 06:00 horas da manhã e

às 05:00 horas da tarde.

SOM
/ I
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Inovação e Comunicação
Por: Alfredo de Oliyeira Garcindo

Inauguração
Amanhã, às 10 horas, veremos 'Ineugurado o nôvo pré

dio do LAR DE JESUS. Construido sob os mais modernos
requisitos da técnica moderns, o Lar tem capacidade para
atender um grande número de crianças; Após a inauguração,
será oferecido um coquetel ao povo e às autoridades.

Fundo de Garantia incide nà hora extra
As Emprêsas sob o regime da 90nsqlidação das Leis

do Trabalho, são obrigadas à contribuição de 8 por cento

para o FGTS sôbre o valor das horas extraordinárias pagas
aos empregados - decídíú o Tribunal Federal de Recursos.
A mesma..,Çontribuição, no entanto, não incide sôbre o valor
do aviso prévio, uma vez que o 'I'ríbuaal entendeu, com
base no artigo 487 de CLTvque o aviso prévio não tem

csreter salarial e. assim, seu pagamento não obriga contri

buição para o Fundo de Garantia por Tempo de SeI viço.

Nota Fiscal do Produtor
No nôvo Regulamento do Impôsto sôbre Operações

relativas a Circulação de Mercadorias, foi instituida a Nota
Fiscal do Produtor, emitida por estabelecimento de produ
tos agropecuários sempre promoverem saídas de mercadorias
e também na transmissão de propriedade de mercadorias.

Quando se tratar de transportador autônomo (agricultor,
criador e outros) será necessâría apenas número' da placa
do veículo. A nota será emitida nesse case, em 3 vias, uma
para o transporte de mercadorie, outra- para o serviço de

fi-calização da Fazenda e outra para o arquivo .da Exatoria.
A Nota Fiscal do Produtor será fornecida e preenchida pela
Exatoria Estadual em que inscrito o remetente, isto é, o

agricultor tiver sua propriedade rural.

(urso Intensivo de Recuperação
de Professôres «(IRPRO)

A sua primeira etapa será instalada em janeiro do
próximo ano o Curso Normal de Férias agora COD;l a deno

mínação rfícíal CIRPRO. O curso visa titular até o ano de

1975, três mil normalistas, hoje regentes de ensino primário.
De acôrdo com dados recolhidos no IBGE e SEC, estavam
em exercício DO Estado, 15.946 professôres do Ciclo Básico L
Dêsse total, apenas 41,3% preenchiam as condições mínimas
pela Lei 5.ô92/71, embora todos fossem legalmente habili
tados. O Curso Normal de Férias P uma solução que apre
senta .grandes vantagens, dentre elas, a possibilidade de
utilizar 'professôres de alto gabarito técnico profissional,
deslocar professôres para regiões de recursos suficientes,
forma- pessoal originário das localidades onde exercem ati
vidade profrssional, e ainda, o uso. dos prédios escolares,
que permanecem ociosos durante os períodos de férias.

Maria Suely
Colará grau dia 21 do corrente pela Faculdade de Farmácia d,a

Universidade do Paraná, após um brilhante curso que se iniciou com o

1.° lugar no vestibular, mais uma canoinhense que é a Srta. Maria Suely
Soares, que vem assim abrilhantar a galeria de tantos jovens que engran
decem e enobrecem a nossa terra. '

.

É a formanda filha de nosso grande amigo Sarkis Soares e Dona
Leoni. R. Soares, hoje residentes em Curitiba, e que dessa forma segue o

exemplo de seu pai que foi um 'tios mais competentes farmacêuticos do
nosso interior, onde atendia a seu povo com elevado.espírito de humanidade.

O nosso amigo Sarkis foi ainda prestigioso politico em Major
Vieira, por onde elegeu-se Vereador por duas legislaturas.

À jovem e brílhante universitária, os nossos cumprimentos e as

feliCitações aos seus dignos pais.

Dra. Soares

Hildebrando Américo de Barros
Em nossa cídsde, desde 49. feira, I Banco do Brasil, em inspeção
sr. Hildebrando Américo de I

Barros, alto funcionário do na agência local.
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CORHEIO DO NORTE
11.12.1971

Enfeites
I' \

Pres ,

-e na

ERL I
# MM.' M WWit"g-

•
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E vá hoje mesm agora mesmo.

Aproveite rioss �campanha "Dirija sem

compromisso". s lhe damos o modelo de
Volkswagen qu v. deseja.

,
E v. se man por aí. Teste em ladeira,

em reta, test reio, torque, estabilidade,
.

rnaneabilids e, confôrto. "

.

É o mel h
'.

passeio. A melhor viagem.
-

Quan o voltar, v. estará ainda
\

mais convencido de que
, precisa ser Volkswagen.

Para que v. e sua família
resto da �idà tranqüilamente.
Venha buscar à seu Volkswa en p a

experimentar, qualquer um dêle .

O resto, depois a gente conve sa.

Vai ser fácil ficar com o Volkswagen
que v,, dirigiu.

AL & IA.
Rua Vidal Ramos, 1195 Canoinhas - se

REVENDEDOR
AUTORIZADO

1.0 _ Eleição da nova Dir oria

2.0 - Prestação de cont ;

3.0 - Diversos assuntos de .interêsse a Sociedade.

Não havendo mero legal· de ócios para a

instalação da ass bléia em primeira' onvocação,
fica desde já fei a

I

segunda convocaça

10 30 horas do mesmo dia, que funciona

IÍl�nte com qualquer número.

Marcílio Dias, 23 de novembro de 1971.

José Chichovski
Presidente

Luiz Augusto Fontana

Secretário Geral

/' (em uma ou mais côres)

Serviço rápido e perfeito

Impressos emgeralo maior desfile musical
,

de todos os tempos.

Diàriamente às 13 horas:

MODERNAl 71 f,

Rádio�Canoinhas Imp� Ouro Verde

Sementes de batata importadas
A A AGRO,PECUARIA avi a que
está ac

o

ando pedidos de'· ementes
de batata p';" o plantO, de janeiro.,

� ,

Variedades: Padro a, Spunta, lbdoza,
. Ca e e Idra,
4f}

.

Tôdas as ariedades são .ocedenfes
Alemanha e Holani

Casa Agro Pecuária
Ruo Paulo Pereira, 787

I'

Grande sortimento dos mais lindos

CA�TÕES D_E NATAL
iSOPOR (em diversas espessuras)
BR9CAL (diversas côres)

. Almànaque do Pensamento (para 72) II
e muitos outros artigos você' encontrará n'a
IMPRESSORA OURO VERDE

\

LIDA.
Â loja dos preços bslxos e de melhor atenctimento
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CORREIO DO NORTE

o TRINKO JEFF
,

Hoje,
.

o �RI�KO sai pela primeira vez. pessoal.�le pretende. curtir um papo: muito legal com tôda
a patota. Nos do TRINKO, queremos que vocês
saquem o nosso recado. A gente vai assuntar pelai,
na mesma base da nossa irmã mais velha a Incre
mentação. Queremos que vocês nos critiquem, para
que possamos melhorar a coisa. E. se por acaso
houver elogios, o' JEFF modestamente agradece. Ao
ZÉKE, nossos cumprimentos, pelo trabalho elaborado
e milhões de felicidades, pelo incucar daqui para frente:
* E agora minha gente, preparem-se porque aqui
vai, o nosso PRIMEIRO PLA:

.

* Foi unia tremenda curtição o Baile do Chopp. O
líquido estava gelado paca, mas o pessoal não estava
com muita sêde, e só bebeu 1.600 litros... Quanto
ao som estava à altura. O pessoal não reclamou.
* Funcionando já a FOP, com trajes e novidades
que são o máximo em matéria de moda. Gostamos
e louvamos a iniciativa, pois assim as menininhas do
nosso perímetro urbano" terão mais depressa o que
os grandes da moda íncucaram.
* Um tróço que nos deixou pra lá de cabreros foi
ida do Zeno Jr., um dos nossos precursores, para
Florianópolis, pois foi essa uma das razões da extin
ção da INCRE. Lá o Zeno incucará coisa 'prô vestiba,
Ficaremos com saudades.

. I

* Dia 2 p.p. o Tico Nunes deu uma arrancada. °
porre foi em Curitiba.
O Caio' também tá de idade nova desde o dia 9.
Um abraço do JEFF.
* Só manjem:

"De um cara que gostou de você,
e de tudo que você possuia:
Alegria, amor, felicidade.
E agora tudo passou.
Passou e não voltará.
Mas vai ser difícil você me esquecer" ...

Décio Wiese, mais um cara inspirado entre nós. Tá
demais, vocês não acham?

\

* Zé, apenas duas perguntinhas do Zéke: Você an

dou fazendo curso de desenho? 'Qual o dicionário

qúe 'você consultou?
* Bem, ,vamos chegando, na próxima edição tem
mais; Então inté.

.

MINI RURAL, SOZLJKI IN. l'
o ais moderno e prático descascador d2 rroz. Alta

erfeita brunição do .' tamanho redu-
Sistema

5 HP. ,

Agro'
Rua Paula Pereira, 787

Pecuária
c A N O I'N H AS

Fotocópias em um minuto
o REGISTRO CIVIL

todo e qualquer
que V. Sa•. desejar.

,

Para seus impressos

PROCURE
Impressora Ouro Verde
A casa :ias bons serviços'

Pafa a�isos e anúncios:

Utilidade pública.

Diàriamebte às 12:10.

Rádio' é Canoinbas

, Cànoinbas 1350 kbz

A Canoínhas tem horóscopo.
Díàrtarnente às 8 horas:

Bom dia. Bom dia meamo

com Omar CardoDo.

R E G 1ST a O C I ,V I L

EDITAL....

Sebastião Geeia Costa, Escrivão
de Paz e Oficial- do Registro
Civi domunicípio de Major ViíÍi 8,
Coma 'a de ,Canoiobas, Est uo
de San Catariad

er que pretendem c sar:

ALINOR ESCOVITZ e DI AIR

DA APAR CIDA CASTR

Novela é com a Cauoiuhas

Às 09:00 e às 09:30 horas

O EgípCiO e Drama de Cada Um

CANOINBAS,
muito mais rádio

./
REGISTRO CIVIL

EDiTAL
Maria Uba de Andrade. Escrevente
Jura atada do Cartório do

-

gistro ivil do Município de
Barras, omarcs de Cauoi
Estado Santa Catarina

"

A presentar, 08 documen P!I

exigidos pelo
- i '

digo Civil aft. 1
Se IIlgném f I'H conhecimento d
existir alg impeoimento It ga1,
acuse- o para fins de direito.
Trêa Barras, 02 de dezembro

de 1971.

Maria -Uba de 1lndrade
E�crevente ruramentada-

Ali.

11.12.1971

Notícias de·
Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

Com. Ind. Schadeck liderando ,Qfogresso
Dia 28 do. mês de novembro. p.p., com a presença de Autorídades

Municipais. Ecleeíástíca, Bancária Autarquia Estadual. fo.i inaugurada a

Loja de exposição e vendas dos afamados e possantes Tratores Masey
Ferguson, ínolusíve da famosa Colhedeira Automotríz, MF 210. de compro
vada eficiência na colheítade trtgo, arroz, soja, etc. Prestígíou o. aconte
cimento. o sr. Amadeu de Matto.s Dias, na qualidade de Inspetor e

Representante da Masey-Ferguson do. Brasil S.A...• ocasião em que entregou
as credenciais ao. representante em Papanduva e Região. Norte Oatarínense,
inclusive o Vale do. Itajaí. Ne oportunidade também foi inaugurada uma

possante balança marca Assores, com capacidade para pesar até 40 toneladas
de uma só vez de sementes de trígo, arroz para beneficiamento. nos

moinhos de propriedade da firma. As 12 horas foi oferecido. aos presentes
uma suculenta churrascada na aprazível fazenda «Itapícuru», pertencente
à firma Schadeek, onde é procedído o. plantio. de-sementes. As 15 horas
teve ínícío o desfile do Maquinário Agríoola, de fabricação Masey-Fergueon,
diversos tratores •.máquinas colhedeiras, para trigo. arroz. soja, fazem seu

transporte automático para as viaturas, ocasião em que a palha já separa
da e amarrada está pronta para SUl1 locomoção aos armazéns. Foi proce
dida a benção pelo. Bevmo. Pe. Vígárío, Antonio Cintho. Realmente toí um
agradável espetáculo. de progresao que presencíamos. Assim sendo, vem a

píoneírs firma Ind, Com, Schadeck liderando. o. progresso em nossa região.

Baile de' Formatura alcançou pleno êxito
As cerimônias alusivas a Iormatura dos Conelutntes de 1971. rea

lizadas no. Clube local foi deslumbrante. A programação. õtímamente
elaborada muito contríbuíu para o pleno êxito. das Iestívldades. A entrega
dos diplomas, o grandioso e enímadísslmo baile íoí o. ponto alto. das
festividades. Outro ponto que mereceu destaque Ioí II eleição. da Rainha
dos Estudantes e a respectiva entrega da faixa à vencedora .. A srta. Zely
Edite Kurz Ioí a vencedora do título. máximo da beleza e simpatia, ficando.
a srta. Beatriz Salkoskí representando a Princesa da turma dos Iarmandos.
Foí uma noitada de muita beleza mesclada pelaalegría da juventude estu
dantil que terminava mais uma etapa de sua luta pela conquista do saber.

Deputado Therézio em Papanduva
Dia 4 do. corrente transítou ligeiramente por nosso Munloípío, o

Deputado Benedito 'I'herézío de Carvalho Netto. S. Sa, veio. com a incum
bência de fazer a entrega do expediente para orientação e instruções
para as eleições dos Díretórlos Arenistas sôbre sua jurisdição. eleítoral,
Como. já é do 'co.nhecimento públíco, teremos eleições para os novos
membros dos Diretórios em todo- o Território Nacional dia 16 de janeiro.
'de 1S172. O ilustre e combativo. Deputado chegou em Papanduva às 11
horas e partiu às 13. deveria percorrer ainda os municípios de Mo.nte
Oastelo, Majo.r Vieira. Três Barras. íríneõpolís e pernoitaria em Pôrto
União. deixando o. município de Canoínhas para seu retôrno. Evidente
mente está assim S. Excia. dando. cabal cumprimento. aos 'compromíssoe
assumtdoa com seus eleitores.

"A tristeza dos outro.s entra no coração.' do.s
ho.mens bo.nA, co.mo. a água penetra no. seio. da
terra'.. (História de Haristika)

Passarela. da
.

Sociedade
Quem estará comemorando idade nova dia 14 do corrente será

a exma. sra, lnez J. Eulraslo, virtuosa consorte do sr, Alinor Eulrasío,
gerente da poderosa Indústria «LESLIE1>. A distinta senhore, que é pessoa
muito estimada em nossos meíos sociais e filantropo, receberá naquele
dia os mais acalorados cumprimentos e Ielíeítações. '

* Dia 17 dêste estará comemorando sim aniversário. �,senho.rita Joantta
Grabovískí, prendada filha da Exma. Vva, Luíza Graboviski. O dia será

rememorado. festivamente, onde a [ovem-guarda se fará presente com tôda
a sua alegria e amabilidade jovial para cumprimentá-la.
*, Nossa agenda social registra com prazer a passagem de niver da ele-

gante senhorita Suely Terezinha Cíola, prendada tííha do casal sr, Adyr
(Juracyr) Oíola, residentes em R. Fucks. Muitos serão os cumprimentos
que receberá a aniversariante que é ,muito. estimada. não. sômente pela
jo.vem-guarda' mas também po.r to.�o.s quanto.s 8:' co.nhecem.

'

* Dia, 19 é data muito impo.rtante para tôda a grande família Horllcz, po.is
naquela data estará festejando idade no.va o. be8quisto. cidadão sr .

Nicolau Ho.ram,:. pro.prietário. do Po.sto BcheU e Gálpão. Tro.peiro., pesso.a
humilde, do.tado. de um co.ração de virtude e bóndade receberá no dia de
seu natalício as mais justas e merecidas demo.nstrações de amizade po.r
parte de seus admirado.res e amigo.s.
*' Também dia 19 estará comemorando mais um ano de sua feliz ex.is-

j tência. o. sr. Arnoldo Levandoski, residente em Curitiba e filho do indus-
trial sr. Ceslau Levando.ski. residente em no.ssa cidade.

,

A coluua asso.cia-se aos aniversariantes, almejtllldo. perelies felicidades.

UMA POR SÉMANA

Exercício de
Reservas

Apresentaçã'o
ano de 1971

das

Re,servistas do Exército! A Lei do Serviço Mili�ar deter":
mina que os Reservistas, quando chamados, deverão'
apresentar-se postos designados., Cumpra fielmente essa

obrigação apresentando-se Entre 9 a 16 de dezembro e

estarçí contribuindo para maior eficiência da defesa nacional.

Estsdo,

Miguel Diacomo ...,.. Gerente de Habitaçõe!! e Hipot�cas

Extraviado Fe8tejé 8 data grata de seu

,ente Querido.
Diàriamente

-

às 14 horas:

Gentilezas.
CANOINHAS,

,fôrça total em comunicação

José Pires declara que foi
extravir.do 8 Carteira de Habi
litação n.o 2616, ficando sem

efeito. por haver requerido 28, via.
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fredo . Moyer, é o patrono dê

nova turma de formandos do

Colégio Comercial.

x x x

dente em Curitiba.
x x x

Eis as firmas que vão se.

instalar no Campo da Agua
Verde nova área industrial,

adqui;ida pela Pre�eitura e

doada: Irmãos Procoplsk Ltda.,
Indústria de Madeiras Zaniolo

S.A., Esquadria 'São José, L�d?
vico Dambroski, Viúva Eur íbío

Marques, Heínz Fischer e Gal

dlno Fuck.

F0W.um sucesso absoluto o

��.�iíci8do Baile do",Chopp, pro
moção do Grêmio XV de Julho
e Sociedade Beneficente Operá
ria, realizado sábado=último nos

amplos salões da S80, todo
tornado por numeroso e anima
do público.

x x x

° advogado dr. Saulo Car

valho, paraninfo da nova tUrma"'
de normalistas, ofereceu às suas

afilhadas, domingo último, em

sue aprazível chácara, uma

suculenta churrascads, num

ambiente de alta animação' e
camaradagem.

x x x

O Deputado Benedito Th. de
Carvalho Netto, que esteve

entre nós DO último fim àe

semana, tratando de s ssuntos

partidários, retornará hoje para
paraninfar os' formanoos do

Colégio Comercial.

x x x

A Casa da Criança de Csnoi

nhas, entidade filantrópica que
assiste a criança desamparado,
sceba de adquirir o imóvel das

Irmãslnhas, os Rua Felipe
Schmidt, devendo ali funciooar
o primeiro Hospital infantil da
cidade.

No último domingo esportivo,
tivemos os seguintes resultados:

Em Marcilio Dias, o São Ber

nardo goleóu impiedosamente a

frágil equipe do Ouro Verde de

Mafra, por 8 a 1 e o Botafogo,
em T. Barras, venceu a equipe
local pelo marcador de 6 B 3.

x X x

ANIVERSARIANTES
, ANIVERSARIAM-SE
HO/E: os senhores: Dr.

Waldomiro Kravchvchyn e
Este/ano W rubleuski; as se

nhoritas: Zilda Borges, resi
dente em M. Vieira e Elizabet
Maria Mendes; os jovens:
Irineu Sidorak e Edson Luiz
Heuko, residente em Monte
Castelo; a menina Beatriz
Cristina filha do sr, Affonso
Grosskopr.
AMANH.Ã: as senhoritas:

Lourdes Koller e Sueli da'
Cruz. ,

I DIA 13: a senhora dona
Elly espôsa do sr. Diiricb
Siems; a menina Lia Esther
filha do sr. João Tapormoski,
residente em Três Barras:

DIA 14: as senhoras donas:
India Norma espõsa do sr,
Alcides Pires e Cristina espôsa
do sr. Pedro Colapo; o senhor
Arno Court Hoftmann; a se

nhorita Hieda tceinert; a me

nina Benilde Maria filha do
sr. Nivaldo Damaso da Silveira.

DIA 15.' os senhores: Adão
Tomczvk, residente em Paula
Pereira, Antonio Grosskopt
e Má,io Szczvgiel; o iouem
Paulo Brauhardt; a menina
Anna Ma1ia filha do senhor
Mário Ferraresi.

DIA 16: os senhores: Emitia
Sobettka, residente em MaTcilio
Dias e Firmino de Paula e

Silva.
DIA 17: a senhora dona

Stanislaua espôsa do S(mhOT
Miguel Oliskovicz; os senhores:
Romualdo Schroeder e Ethard
Koch; o jovem Sérgio Thoméz
Langer.
DIA 18: o senhor Reinaldo

Ciesteni; o jovem Aldo Roesler.

DIA 19: a senhora dona
Maria de Lourdes espôsa do
sr. Iaroslaw Sidorak; O senhor
Wiegando Fischer; os meni
nos,' Edson Luis filho do sr.

Jair Lessack e Antonio filho
do sr. Teodoro 7"archeski.
DIA 20: as senhoras donas:

Neiva Clarice espôsa do sr,

Leer te Wojciechooski, Julieta
espõsa do sr. Antonino Nico
lazzi e Joanita (iorsette; os

S1S.: Natan e lzaac Zugman;
as senhoritas: [anete Michel
e -Iúlia Iracy

.

Tomczyk; a

menina Maria Helena, filha
do SI. Epaminondas Simões.

DIA 21: os meninos> Nereu
Valdemar filho do sr. João
Polcmani e Cezar José filho
do sr: Waldomiro Medeiros.

ntA 22: a senhorita Odiiza
Dreher.

DIA 23: a senhorita Eliane
Maria Noernberg; o jouem
João Cm/os -Babireski.

Aos aniversariantes, nossos
melhores cumprimentos.

x x x

Amanhã, 8 entrega de diplo
mas nos salões da Sociedade

j •

Beneficente Operária, a mais.
'uma turma de Corte e Costura,
formadas pela Casa do Tfll bs

lhador de Canníuhas, CATRACA.
x x x

O comerciante sr. Méri,o AI·

Amanhã, no Estádio Benedito

Th. de Carvalho Júnior, li apre

sentação dos veteranos de Msfr&

com os locais, com preliminar
de Botafogo e nôvo' Pal�eirinha.

""_II!I!II!IU�IIimIBI IIlIII_mlll!lll·IIIl11I1'11lZBl+"!i11l!l@4r1l1lGm_IRIIMaW_II••'.1h.
lIr

� ;;-.'"$7 e*#&A q""ZfW'f!"'Y -,.

CruzCin
OR DE SUCESSOS}(O

-:--:-

HOJE. em leilão únic ai 20,15 horaa - cenaure 14 .e�ol
DOMINGO, em matinê aa 13,45 horaa - censuea bvre

x x x

Também entre nós no último
fim de semana o industr íel sr.

Herbert Rítzmann, agora re si-
e 19 horaa -

censure 14 ánoe
DOMINGO. em trêa se.llõe

cenaure livre; ai 21,15,
A Metro Goldwyo M8yer

produção tôdaSuspense?
Assim Aconteceu.

As 12,30 horas,
OS

Estrelado pó� Jim Brown e Rod Tayl r Todo violentclTcdo ação!

Canoinhas, fôrça nova em rádio Reprize

, OsI

de NatalPresentão 14 analDIA. 15, 40. feira .. aa 20,1
. (SESSÃO O

SENHORAS E SENHO

a_R
a R

R_a
• R

ADAS GRATIS.
f

a gas com 2 bujões por
entrada nem mais

oferta

Cr$ 24.80 mensais

sentão para l
Natal de ,f'

.;.,i

\

JORDAN recebeu

DIAS 16 e 17, 51l. e 68 feira - a. 20,15 h cens, 14 Anol
014- 18, sâbado • a. 7 hora. - censu

I
·livre -

Que;· �;iá.· 8��;d;;d; tÔ;s�;d·Er�as
DIA ]8, .ábado • 88 20,15 hora. - cen.ri�a 14 anoa e

DIA 19, doming • aa 13,45 horaa -

cenl�.
ra livre

Walt Disney spres ota um espetacular Bang- baDg1odo colorido:
. 'I'

. CaiU ruia, Terra do Ou' o
-

.

. .

. ...

DIA J9. domi go, em trêl lel.õel: 16 e 19 horaa - cen

lura livre. - a 21,15 horaI _. cen.ura 14 anal

Kirk Douglas, Sylvan8 MangaDo e AnthoDDY Quino em

E

nozes,
. castanhas descascadas,

das para pinheirinho,
preços que tem.

SUPERMERCADO RDA�N abre às

e só fecha às 21,30 horas da noite.

passas,

E em dezembr

7,30 da ULYSS Espetacular obra prima t6da colorida.

upermercado Jordan .. Aguardem para o Natal:

Cada dia será como Deus quizer Coloridõ·

, m§ s_P*_ww_�_' a__�-.-----J ,.B..R.E.v.E.:...B..E.N....H..U..R...
,

.•c.óp.i.8.n.ov.a,."....
1I••lIm��lIrml1gjmlll��IIII�lIlIilerlf.llmil.m�lIlImllm••E�.���li1m�;m�m.IIBllm

E' MELHOR.ASSIM: SERVIR CADA VEZ

Ca.sa Para Todos, sempre atualizada, agora oferece-lhe mais vantagens,
Venda

, \
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