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BENEF'ICO E SALÚTAR
. . Evi�entemepte,.o ano que estamos iniciando, nos seus

primeiros dias, a sua' fisionomia e imagem sã d d
.

t d
.

i'
. , o ver a erros con-

tras es o In CIO, Janeiro do ano passado.

Naq�ele,. 8 �rustração e o desânim� em 't'odos os setores,.sendo o mel!! attngído, a nossa sofrida agricultura.
'

'A sec�' prolongada, gea'das fora de época e .depois as
chuvas íntermitentas e as grandes encherites consequentes, pro
voca�am a ruma d.e nossas safras, com consequências diretas no
-movímento come�clBl ao Natal e fim de ano. A indústria, devido Silva

( o, mau tempo reinante, quase paralízadapor falta de matéria prima. CAIXA POSTAL, 2 FONE, 128 CIRCULA AOS SABADOS
,

Fa�v�ée, enffio,�� mo��ria at� As classes conserv�
-�����������������••�������������������������

.doras reu.Dlram-se e levaram o fato, doloroso, ao conhecimento
das ��tor�dsdell estaduais, cem a ativa participação do sr. Prefeito
MUnicIpal, ' .' '

.

' As atividades públicas, ig�almente, no setor ro'doviá'rio �
atendimento urbano, também sofreram as, suas consequências. Recebemos e agradecemos as

N

O. Governo do Estado, ciente e preocupado com a situa- seguintes mensagens de f.,lici-
çao, aq?i mandou três emissários, um médico, um �ngenheiro' e tacões pelo Natal e ano novo:
um agronomo, tomando as providências cabíveis. ' Deputado AroÚlo Carvalho, De":

Felizmente e mercê de Deus, a tempestade passou e vol- putado Benedito Th. de Carvalho

tou a bonança e !odas as atividades prosseguiram, com fé e Netto, Prefeito, senhor Alcides

esperança, em seu ritmo normal e o resultado, auspicioso, está ai.. , S�humacher, Vlce-Prefilito sr.

C
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. .Nívaldo Roeder" Tenente CeI.
anom as, reconquis ando, deftnítivamente a sua lideran- S tá\" d S I

ça na região norte. '

"
,

ecre !IO .e ,egurança e n-

.
formações, Díretórto Acadêmico

O pregresso e � deseavolvlmento contagiando a todos, do Centro de Estudos Básicos
graças aos esforços ccnjugados de governo é povo. da UFSC;., Prefeitura Municipal

A ínstalscãó de' novos, empreendimentos industriais e a
de Juquitiba, ,J. Côrte, 3.° Batl.

, ampliação dos atuais é uma constância em toda a parte com da Policia Militar,Vva.Francisco
reflexos no Estado e Pais.

' -" Fernandes Luiz e filho, Abrão

A agricultura temeu-nove alento, com novas áreas culti- MUlIs� S.A. Ind, e Com
..,
Wildner

_ vadas e as safras corresponderam aos esforços de todos S, .A" E. Kellner & Cia, Ltda.,
,

. Dalto Soldatelli e família, Tte.
Entrementes, acompanhando estl! ctima e' esta nova e Narloch e hmília,Senador Lenoir

n�tável, imag�m, o setor educacional, através de seus responsáveis) Vargas, Eseritódo \ local ,da
nao se descuidaram e deram um passo 8 frente com ,a fundação ACARESC, Deputado Juarez
da

/
Universidade do Planalto Norte Catêrtnense, cujo funciona- Furtado, IPESC, Organizações

mento está previsto, para agosto próximo, conquista que devemos Mercur, Procopísk, Harley Avai'
seb dúvida, 'ao Revmo. Bispo Diocesano D. Orlando Dotti, u� dos Santos e famllia, Deputado
grande amigo do nosso Município. IDib Cherem e família, Setor

Regional da Campanha Nacional
de Alimentação Escolar, Depu
tado Pero Ivo e família,' Dr.
Orty de Mogalhães ,Machado e,

família, Junta de Missões Na
cionais de Convenção Batista
Brasileira, Com. e Ind. Francal

,

Ltda.,,I:.?ireção e Corpo Docente
do Ginásio Moderno, Vidal Ra
mos, Grupo c'haves Barcelos,
Representações

'

Braun Ltda.,
Associação Comercial e Indus
tríal.' de Canoinhas, ioão Línz
meier e família, Com. e Repre
sentações Santa Helena Ltda,,_
Fábrica de Móveis São José,
Merhy Seleme & \ Cia., -Grupo
Manchester, Comercial Pedras
sani Ltda., Prefeitura Mun,icipal
de Monte Castelo, Esmeraldtao
Maia de Almeida e família, Evi
lasio Vieira e fsmílta," Pastor
Protestante, Irmãos Prflc'opiak'
& Cta. Ltda., J. Garzo Sobrinho
& Cia. Ltda., Rigesa'- Celulose,
Papel e Embalagens Ltda., 3M
do Brasil Lida., Cromocart
Artes Gráficas S.A., Comp. Me
lhoramentos de São Paulo,
Expresso Catarinenst! de Trans-
portes Ltda, Fab. Art,efatos de
Latex São-Roque S.A., Funtimod
S.A. Máquinás e Materiais Grá

ficos, M. Sasso, Irmãs do Colé

gio Sagrado Co�ção de Jesus,
Agência Regional d.- ACARESC,
Cilt. T, Janer," Jorge Hqudzi
Holtz, Djretoria !! Criancinhas
do Lar de Jesus e Ministério
dos Transportes. \

o Chefe' do Posto da Receita Federal de Canoinhas torna
público, que em virtude de ter que comparecer a reunião' men-

"/
s81 po diBc 14 do corrente mês, na Delegacia da Receita 'FederaL

_,.

de Joinville; dará o curso para formação de Monitores nos dias
• 12' e 13 ae j,neiro, relativo

•

a "OPERAÇÃO IMPOSTO DE

ARVORE�' A ,TERRA. RENDA/1972".'
"

,

Felicitações
recebidas

,

.

Os nossos jovens, com os novos empregos que vem ai,
aqur permanecerão, trabalhando e estudando, o sonho acalentado
de to�s, hoje uma autêntica e merediana realidade.

, .' Eia pois, o ano 1972, a consolidação eloquente do nosso

desenvolvimento.

•

primeira
asfaltá

Inaugurado a
, I

quadra do

•

Dia 30, pelas 19 horas, o Prefeito Municipal, sr. Alcidê�
Schumscher, entregou a prímerra quadra aSfaltada da ci4ade, na
Rua Paula Pereira, no trecho das Ruas Getulio Vargas, e Eugenio
de Souza. Os moradores do' local, satisfeitos, ofereceram uma

çhoupada aos trabalhadores da obra, ali comparecendo autori
dades e eonvídadcs.

O acontecimento merece mesmo destaque, pois ao que se

sabe e via de regra é geral, o asfalto .sempre chegou' 80 interior

através do Governo Federal ou Estadual e aqui em Canoinhas,
foi obra de exclusiva responsabilidade' da "Prefeitura Municipal,
com seus próprios recursos.

'

O' Prefeito sr. Alcides Schumacher, após prolongados
es�udos, juntamente com o engenheiro dr. Le0-!le G�eipel, optou
pelo asfaltamento da cidade, moderno sistema de pavimentação
nas cidades do interior. Daí adquiriu todax,a maquinaria neceslá

ria e partiu para a obra, cujo primeito trecho foi recem-inaugu
rad"'ô. Partirá agora para a pavimentação do'S vazios ainda, não
calcados, no centro da ci�ade, esperando-se a pavimentação de

uma quadr.a por mes. Os moradores beneficiados foram os seguin-
,

tes: Espólio de Albino Budant, Luiz Valério Silva, Olavo Cyrilo
Pereira, ]van, Loury e Jayme Budant, Ohmpio Murara, Maria

Bernadete ,Dequech, Gilberto M'a\yer, Edgafd Aleixo Mayer, Anto
nino Nicolazzi, Manoel G. Guimarães, Maria de Lourdes Mayer,
dr. Reneau Cubas, Maria de Fátima Cubas, dr. Jayme Abrão Se-

,

leme, Edir Kammradt, dr. Rivadavia R. Corrêa, Espólio de Adolar

'Wiese, João Hansen, Raul Rosa, José Schmidt e Rafael Boeing.
,

o " HOMEM.\ \
A

Três �alavras simples caracterizando os

reinoa da natureza.
_ O Homem e a, Arvore representam os

seres vivos, exercem funções comparativamente
sem-elhantes, 'reproduzem-se.

_ A Terra, DO sentido figurado e concre

to, representando o mundo onde os ser;es tem

o,rigem, vivem e, com,o último abrigo� os recebe

e 08 transforma na mesma matéria lOerte.

'Entretanto o Homem é o ser superior, ao
, .'

qual a Providencia Divina proporcionou rac.o-

cinio� espírito, alma.
.

Era uma vez um Homem de verdade.

Em vida, foi um ser realizado; nasceu,

c,resceu, viveu; Reproquziu' a boa semente, per
petuou a espé,cie, deixou numerosa e excelente

descendência.

Herdou do reino mineral, como um todo,
a "dureza" do diamente e o carater firme,
como são as rochas.

Amou ii vida e a natureza; foi reepeitador
e respeitado; .só teve a.dversári08 e amigos po
liticos, maslseu' coraçã� ,bondoso era de todos.

Teve 6 longevidade das árvores ID'ajesto
'sas, de bons frut'os. e de grand� porte. Só
caiu após as oitenta primaveras, por decisão
do Criador, ao qual êntregou lucidamente sua

alma pura,
'Elite Homem, esta Arvore, 'este simból:(

que aqui reverenciamos chamava-se OCTAVIO
XAVIER RAUEN, o Seu Octávio, o'Tio Octavio,
o Vovô Octavio, O Padrinho e o Cómpadre, o'
chomem.do cravolt, ,eleitor n. 1 da terra de seus

filhos, esta abençoada Santa Gruz de (bnoinhss.

'Diretor: Rubens Ribeiro da

Vamos com
,

'_

vamos juntos
Fpolis. 26/11/71 ..:.. O requisito básico para que uma nação em

, fase de desenvolvimento romga com o circulo
vicioso da pobreza cumulativa é dar todo o amparo técnico e

fU:�8nceiro ao setor primério da economia. O crédito agrícola bem
orientado, s.e�etivo e multiplicador, é o instrumento mais adequado
para esse t,JpO de ação que é prioritárb na Ação Catarinense de
Desenvolvimento do 30verno Colombo Salles, As poupanças- ge
radas na agricultura, investidas depois da implantação e na con-

'

solídsção da estrutura industrial, deram margem a um processo
de efeitos multiplicadores e de economia externas que redundarem
em apreciáveis 'elevações do nível da renda nacional. E a contra- '

partida é' verdadeira: "as atividades agrícolas, de seu lado rece

b�m reflexos benéficos da expansão industrial que' elas rriesma!i
ajudaram a desencadear; a criação de grandes mercados' urbanos,
de maior poder aquísíto, formados na esteira da industrialização,
ob.so�ve ,volames cada vez ma�ort!s de gêneros agrícoles; a pró
pria índústrta é grande 'consumidora de matéria-primas e grande
fornecedora de insumos agrícolas". l!:m resumo: sem agricultura
forte não há indústria forte e sem indústria forte não poderá
ser deflagrada, mais tarde, a revolução' tecnológica na lavoura.
Uma mão lava a outra.

-,

, Tudo isso não é "novidade. Está na Ação Catarinense de

Desenvolvímento. 'Quem sabe, no entanto, dessas verdades, dessas

recomendações, e as divulga; comenta e defende?

O n�sso desenvolvímento ..:... catartnense, inclusive, está
ainda em baixa ..;velocidade, porque pratica-se ainda a agricultura
tradiciooal e empírica. Sabemos que o homem éxerce atividades
agrícola de maneira indêotica à de seus antepassados, não pode'
produzir 'muitos alimentos, apesar' da riqueza da terra ou da
intensidade de seu trabalho. O agricultor que tem conhecimento
do que. a ciência tecnológica pode lhe oferecer e ajudar, poderá
produzir em abundância ainda- que a terra séja pobre.

\
'

É neste sentido que 'o Governo vem tomar duas impor
tantes iniciativas: destacar, a partir de' 1972, agrônomos especta
lizados pau as regiões .rnais necessitadas do Estado. Por outro

lado, interessado na arregimentação de, novos técnicos, a Secre:
taria ds 'Agricultura tem aberto as inscrições, at€> o dia 10 de

dezembro, para os vestibulares de Agronomia e Veterinária na

Universidade Federal de Pelotas, RGS.
'

Portanto, fazer o Estado de Santa Catarina andar ereto
sem muletas, ecíonando as duas pernas que

�

a natureza lhe deu
8 indústria e a agriculturll, é 9 diretriz do Governo; onde a som'
'das partes não pode ser maior do que o todo.

Curso de Monitore$
A V'I S o

Canoinhas, 06 de janeiro de 1972.

FRANCISCO ZAZISKI
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CORHEIO OÓ ,NORTE
08.01.1972

JUIZO de CanoinhasDireito
�

da Comarca de

'Edit�,1 de Revisão de Jursdcs pera o ano de 1912
,

o Doutor Nicanor Alexandre Ramal, .Juiz
Subatituto, em exercício da Comarca de

,CanoinbàPJ, Estado de Santa Catarina, Da
"
forma da Lei, etc.

' f

-FAZ SABER a todos qJlBDtO' o presente virem,
00 dele conhecimento tiverem, que procedendo a Revi
Ião' Anual dOI 'Jurados da Comarca. para (i ano de mil
novecentos. e setenta e doi. (1972), de conformidade
,com o disposto no 8r�. 439 do Código de Proceeso Pe
Dal, ficou o Corpo' de Juradom da Comarca de Cànoi.;
nhas, conetituido ,dOI .lIeguinte� éidadãos:

I

1) .Alino» ,

Vieira Côrte; bancário. reaidente Delta cidade; 2) Alfr6do
Guilherme Knüppel, 'bancário, residente nesta cidade;

, 3) Aríttou Audrê Linzmeier, comerciante, residente neste

cidade; 4) Adhemar Schumacher, Iune. público, reai
dente Delta cidadet 5). Aujôr Branco de Morais, ban-

'

cârio, residente nesta cidade; 11) AdilloD Zeniolo, iá.]u••
trial, reridente neata . cidade; \ 7) A,delI)ar de Cervslho,
funo. público allt.,� rlllidente nesta Cl'dade; 8) Adalberto
Sagaz, bancário, residente neste cidade: 9) Antonio
Fukuynshi Tsuncda, engenhei,ro Ilorestal, reaidente neata

cidadej, 10) Antonio Scopel, contador, residente neste

cidade; 11) Arliodo Ricardo Bomschein. bencârio, resi
dente nesta cidade; 12) Antonio Trela, indurtriârio,
re.id90te Deata cidade; 13) Ary Paulo Wiele, indus
triário,' residente nesta cidllpe; 14) Acl Abd'ala Joaé,'
banc,ário, reiidente neata cidade; 15) Ari Corrêa, ban.

'

cá rio, relidente nelta cidade; 16) Acyr 'Woitéxen. indu;.
tria), relÍidente nente cidade, J7) Aehillee Santol Silvá,
funcion�rio público, 'recidente neQ�a cidade; 18) Aldo
Tibério ,Gailenfert, funcionário autárquico, reaident'e

" Delta çidade; 19) Antonio de Jeeol' Vailate,' bdncário,
relidente:,nelta cidade; 20) Ary Cornellleo, comerciapte,
relidente nelta cidade,; -21) ADoldo Bafa, comerciante,
rSlidente De.til cidade;, 22) Cello Bauer,: comerciário,
re.jdente neeta cidade;' 23) Cello Buch, comerciário,
reeidente Deata cidade; 24� Carlol' BenkElDdorff JuDiar,
bancário, relidente neata cidade; 25) Cornélia, Trem'!,
comerc;iaote, reaidente m�at8 cidade; 26) Citai Lourival
Ziemann, baDcário, reaidente\ Delta cidade; 2i� Celio
K. Kohler; bancário, relidente neeta cidade; 28) Dércio
Rocha, 'çomerci'!nte, reaidente {Ielta ',cidade; 29) DjilDon
Da)la -Barba, mecâoiéo, re.idente! e,1il Trê, Barrei: 30)
'Diãlma Tab8!ip�, comerciante, re�idente (Ieita cid,ade;
31) Domingol Coelho, mecânico; relidente nelta ciiiade"

, 32) Djalma de Anil Perllira. bancário, residente ce,ata
cidade; 33) Derby CarIo. UhlmaDo, contador, reeideote
nelta cidadil; 34), Edgard Al,�ixo Mayer, contador. reli
dente ne.� cidade; 35), Eloi de '-B009,- profenor, reli
dente nemta cidade; '36}' Edir Kamtadt. bancário. resi
dente óeato cidade;. 37) Evaldo Pereira de Carvalho,
comercia_nte( relide�t,e lle�ta ci:iade: 38) Emiliano Se·
leme Filho, índutttiário, l'eaidente neata cidt;tde; 39)
Erviho' Kelloer, induatriário, reuideilte neata cidsde, 40)
Fernando Rocha, bsncário, reuidente neata cidade; 41)
Felix Kalempllll aposentado,' recidentei nelta cidgde; , 42)

, Fr8Dcilco Timót�o f!_oiaroki, 'bancário, rp..id�nte neute .

cida:le; 43;' Franci.ço HU'gen, fUDC. públi'co, reaidente
neata cidade; 44) Franciaco Wilmar Friedric"_, Íoduotrial.
reaidente neuta cidàde; 145) 'Frederico Kohler, industriá·
rio, residente em Maréilio Dia.; 46) Fernsndo Freiberger,
comerciante, remideote em Ssheiro; 47) Geraldo B. São

GI�meQte, engeDheir,o flpraltel, reaidente em' Trê._ Barrai;
48) Guido JOlê JaDlch, comerciante, remideote nemta

cidode; 49) Heióz Fiecher,' indultrial, recidente nelta
cidade; 5Q}' Harry Scheiber, cooÍérciante, residente Delta
cidade; '51) Herbert Sachweh, bancário, residente nelta

cidade; 52) HODorio Lauri Schafer, induat,:iário, residente
nelta cidade; 53) Helio Ba.to�. bancário, rellidente nesta'
cidade; 54) Herbert Groul, ioduatriário, recidente nelta

cidáde; '55) IriQ�U' Gonzaga, cbmercia�t6. relidente negta

cidade; 56) Yo.hiaki NegaDO, egricultor, reeidente em

São João dOI CavaiheirpI; 57) Inocente Tokonki, co';
mercia.t;Jte, relid�lOte nellta cidade; 15,8) João GOllçal vel
Nete, b&llcário, reliciente nelto cidade; 59)"_ulio Wendt.
contador, relidell'te nelta cidade; ,60) João Djalba Wendt,
comerciante, reeiden'te nelta cidade; S1) Jmé Garzo' Soo
brinbo, indu@trial, reeidente nelta cidade; 62) Jo.é' do
Na.cimento Filho, cOlltádor. relidente nelta cidAde; 63)
João Zattaf, contador, reeidente Decta cÍdade; 61) Julio

I,Jo�é de Andrade, comerciário, relidêote nelta cidade;
65) João Alberto' Nic!Olazzi (Dr.), eog.o civil" residente
Delta ci:lade; 66) Joã,o PedrassEl�i" comerciante, residente
'nesta cidade; 67) José' de Almeida P,ereira Sobrinbo.,
indu�triário, residente nesta cidade; 68) Laeíte Wojcie
chovski. cqntador, residente nesta cidade; 69) Luiz Fer
Dll'Odo Fuck (Dr.), eng.o civil. re!lid�nte nesta cidade;
70) Ludovico Babireski, contador,' residente nesta cidade;
710 Luiz Scheuet, bancário, residente' nesta cidade; 72)
Luiz Fernando Freitas. economista, residente nesta ci
dade; 73) Leocádio Pacheco. �unc.' público federal, resi
dente em Três Barras; 74� Lothario Kobibeck, comer

ciante, residente mista, cidade;' '75) Luiz Saliba D!lvet,
baocário. residente ne."ta cidade; 76) María HaeDsch,

- comerciário, reaidente nesta cidade; 77) Mario José
Soa�e.. qe Carvalho, funcionário público federal, residente
nesta cidade; 78) Miguel Fontes_ Procopiak, industrial,
resi�e�te besta' cidade; 79) Milton ZbguiDi, co�erciaote,
resident.e nesta cidade; 80) Marcos SÜ9s,en,bach, repra·
sentante comercial, residente nesta cidade; 81) Mario

I -, Jolio Mayer. comerciante, reside�te ,nestà cidade; 82)
Mario Artbur Feereresi, contador, residente nesta.cidade;
83) Nivaldo Roeder, industriáeio, residente nesta éidade;-
81) Neei Gonçalves.' bencârio, 'residente nesta J cidade;
85) Nelson, BaY!lltorff, func. público, residente nesta

cidade; 86� Ndfion Zip.,crer, ,rádio técnico, residente
nesta cidade; 87) Niceto Fuck, eng. agrônomo, residente)
n'eda cidade; 88) Orlando Muller, bancário., reflidente
neata cidade; 89) Olavo Cyrilo Pereira COr.), advogs do,
residente De�ta cidade; í 9ú) Oelson de' Souza ,Gomes.
bancário, ' residente> nesta cidade; 91) Orlando Pires de

Souzec-comerciante, re8lrient� Desta cidade; 92) ''Odilon -

Pazda, coreetor, residente em São Cr istovão. Tl'êe BarraI:!;
� 93) Osny Just ino Vieir�. cornerciàube, 'residente n.,&La

cidade; 94),Oldemar Mu�si; industrial, re .. ideute nesta

cidade; 95) Owaldo "Wrublevak i, industr ial, reBidenteJ
nesb cidade; 96) Orlando' 018en, iodustrial. residente
nesta cidade; 97) Orlsndo Tremi, guarda livros, tesidente
nesta cidade; 98)' Oelando S�nti Gataz, guarda' livros.
residente "nesta cidade: 99) Paulo Rógovski.' c�néessio
nârro, residente nesta cidade; 100) Paulo Romenovicz.
industrial, l'eJidente nesta cidade; 10 l) Paulo 'I'oksreki,
industrial, .resi dente nesta cidade; 102) Rimou Seleme,
comerciante, residente nesta cidade; 103) Roberto Eanes
Filho, func. público, residente neota cidade; 104) Rei
naldo Ceestani, cootador., residente Desta cidade;/ 105)
Rafael 1- Boeing, có.n�e8!lio�ário, residente ),Desta cidade;
106) SezinsDdo de, Andr�de. Serventuário da 'Justiça
aposentado, residente em 'Três, Barra�; 107) Siivio'o
V'Jigt, iódu�trial, residente n'e,s'ta cidade; 108) Ubaldo
Padilba da Silva, comerciário: residente nesbl cidade;
109) Viceote �aulo Tavare,s: baDcário, residente nesta

cidade' 110) Vinicius Marcos Allage, contador, residente
,nesta �idade; 'I i 1) Vicente Dombrovski, industrial, resi·

dente nêst� cidade; 112) W�ldemar Abner ,l�ishop, fun- '

cionário público federal, residente em Trêa Berras; 113)
Waldir Amaral, comerciéeio. �esidente nesta cidadex 114)
Willy Vogt. industriel, r�sidente ?I!lsta cidade;. 115)
Waldem;ro Meister, comer:::lBnte, residente nesta Cidade;
116) Werner Eugênio Kellner, induetrVal, residente nesta

cidade' 117) Wilson Seleme, bancário, residente nesta

cidade; 118) W1.:ldemar Weodt, comerciário, residente
Desta cid�de; Il9) Wigandq Fischer, comerciante, resi

dente neste cidade; 120) Zekei Seleme. bancario, resi

dente neste cidade; 12l) Zsnei 'Seleme, comerciário,
resid,m'te nesta cidade, Faz saber ainda, que de con

formidade com o psrâgeefc único do art. ,439 do Código
de Processo Penel, o prazo para, recurso do que ,se

refere a lista acima é de vinte (20) dias, pera 8 supe

rior ín�tâocia. sem efeito suspensivo. Não bave�do quem
recorra DO prazo acima, 'a presente _lis,ta torna-se defi
nitiva dês Jurados alistados. Para que ninguém ale'gue
ignorancia, mandou paasar o presente .que s�rá afixado
no local do costume e publicado na imprensa lccal.Dedo
e /pasDado nesta cidade de Csnoinhes, a09 30. dias do

,'mes de novembro de mil novecentos e setenta e um

(1971). - Eu, Zeno ' B. Ribeiro da Silva, Escrivão que o

datilografei. subscrevo e assino.
,

Confere com I) Clriginal e dou fé.
Deta supra. \'

,O �8crivão \ ZENO B. RIBEIRO DA, SILVA

(a9) NICANOR ALEXANDRE RAMOS
Jui� Substituto em exercício

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE CANOINHAS
, .

,.
-

\

Santa Catarina

NOTIFI,CACAO CO M,
,

-
'

DE' T, R I N T A (30) D'I, A S
- I'

,

c�m a legislsção �ÍD vigor, revog&r-Ihe expressamente
'todos os poderes outorgados no r�ferido in'struID'ento,
pelo que respeitosamente requer qu� 8uJaé'da esta"
se digne V.' Excie. - de mandar tomls,rV'Por termo !l

r'evogação, sendo dele intimada �: suplicllda' para
t9dos os efeitos legai!!, e p csdo pela imprensa-
para conhecimento e, ciê a de terceiros" a quem
interessar poss�, feito' ue, pede lhe sejam os autos

entregues, iQdé'pe ente de ficar trasladO, para deles
,usar como e aodo conVier; depois T de p�gl!.!1 as

custas de
,

.•as: Nestes' termos e dando 80 feito o ,

valor Cr$ 300,00, par'a, os' efeitos fi!lcais, cujo
, t"al de pagamento da Taxa JUd\ciária junta, . bem

iro como o devido à Caixa ,de Assistê�cia 80S

Ad ados. P. E. Deferimento. ;caooióhas, 16, de
dezem o de 1971. (as.) pp. Rivadávia 'R. Corrê!!.
,Está dev

, men�e' selado. DESPACHO:- R. hoje. R. A,
'Tome-se po ermo o pedido de revogação, dele \ se

intim�ndo'8 sec 8 Tenzipha Burgardt Abuda. Pu
blique. se editàl ps ciênç�8 de terceiros, no Diá,rió

''-.. da Justiça, de prefer cis, e oe iropre,osa local, se

hQuver, além de, fixa-lo � ,'lugar de coatume. Màfra
pj 'Caooinhas, 20.1'2.71. (as.)' ard Dias 'Fernandee,
Juiz de Direito, ém .exercicio. QUE CU'MPRA.
Dad<? e passado nesta cidade de 'oinhas, Esta'do
de Sanb.. Catarina", aos vinte e quatr (24) dias do
meS df.' tlt'zembro de, mil, novecentb!l � setenta e

)lm (1971). Eu, Zaiden Emilia[l<) Seleme" Escrivão,
o 8ubscre'l'i.

'

EDI/T AL ,DE
PR-AZO

Fernandee, Juiz de
marcli de Mafra. em exer

cício! nesta Co r�a de Canoinhas, EstadQ
de Senta Cétarin ,na forma da Lei, etc:

FAZ SABER, '80,S que o sente Edit&l virem,
ou conheci:nentc dele tiverem fi, por parté de
Francisco 11bnda, nos autos de RE GACÃÓ DE'
PH.OCURAÇAo, 'ficam notifIcados os'' teressádos
incertos e, Fiã!? sabidos, com o prs �o

! de "nta (,�O)
,dias, que se contará da ,primeira Ptlblicilção, ,fi re
vog,8ção ,da causa, de acordo com 8 petição e' B

pectivo despaC:,ho que se transcr:e,v,e' so� (, iotélr
r'

teor: � Exmo. Sr. Dr. JU,i� de, Direito da comarca de
esootohas -, DIZ Francisco Abude, brasileiro, cas!ldo,
-come�dant"!" resideote,nesta cidld,e" por seu bastante
procurador infra' assinado, advogado inscrito' na O
dos Ad,vogados do Br'asll,' Secçã.o deste Esta sob
n.o 162 e com' escritório na Rua Paula E eira n.o

I -, ,

,209, que por, instrumento particular, tado dE' 29
de' novemhro próximo fir�C1o, constr' u "u� bastante

procuradora a sua esposa D'a, EREZINHA BUR
GARDT ABU,OA, brasileir, fuociollérfa pública,
'rêllldeote nesta cidade, " ,a o fim e�pecifll 'de/ven

- der fi quem se propu, _r comcprar e pelo/ prpço que
sjustar,' os bens

'

óveh de propriedsdp. do casal,
sitos De,sta cid é,' como tudo" �e vê do respectivo

, 'iostrumeot unto a e!Jtj1 petição pl'lç fotocópia ,qevi
dament utenticada. Não convinda, 'porÉm, BO supli
cante que' fi suplicada, sua, prücuradora, continue no

exer,cic\lU de semelhante mandato, eis que desejli l'€,a!\
spmlr em to,da li sua pl\enitud" \sem: direito's de'
cabeça do cassl, quer, perante V. Excia., de acordo

o

EDWARD DIAS· FERNANDES
JUIZ 'de Direito, em exercício 2

JUIZO DE DIR'EliTO DA ,COMARCA DE CANOINHAS
-., ....

.'

I
-

Edital \

com,

,o Dr. FE"rD8!::des, Juiz de'
Direito da S�:)[narca de '8" em exer-,

cício ne9ta comar-ca ,de CIiDoi.n
. Estado

de Santa Catarina, na forma da Lei,
,

FAZ SABER 60S que o presente Edital de Ci
tação virem, ou conhecim�oto dele tiverem qUE' JiI"d1
parté de José' de Oliveira' Franco, res�deote
liado nesta cidéde, cite os interesse incerto� e

não sabiaos para, cqotestar" ,odo. dentro do
prazo legal, a presente 8�:- de USUCAPIÃO, n.o
5.48-1, com o prazo de t' II (30) di'as, a coot,a,r da
primeira, publicação derente B duas (2) glebas de
terras, com a

'

aproximada de 363.580m2 sendo
a� - 8 prhnelrll, com a área aprDximada 'de 207.'790'm2
confrontando em ,seu perímetro COn;l terres de Otavio
Franco ,de Olivei,ra,' F'rancisco Muchalovski, Arroio
Tamanduá, João 'Tchaika, situada em ,Maj0r Vieira,

Santa Catarina

�o de-prazo
'/

d�st's C�m8rCQ; e b) -

com, a área apro
ximada de 15�'W m2 confrontando em seu períme
tro com_J.�s pertencentes a Ote�io Fr8�co de,
OU ':ar,-Davi Granz8, Otavio Franco de Oliveira e

n�onioV:F�anco de Oliveire, situada no município de
a s V�elra, desta c.omarca. Feita a ,justificação ,da

pnsse, io mesma Julga�a por sentéoça.' E para
que chegue a conhecimento' de todos mandou o

M�. Juiz d,e Dire qUl' Ee' expedisse' O' presente
Edital, que' será publiCltdo 08 formà da Lei e afixa-
'd,o no lugar �'e costum��d� e passado nesl�
Cidade de CanoJohas, Etitâdo d� ta CstariDa' aos
vinte e três (�3) dias do mes dé deze õ' de' mil,
,�ov!:!centos e �etent8- e um (197l), Eu, Züde i·
hano Sele�e, Escrivão, o subscrevi.' '

.

EDWARD DIAS FERNANDES
Juiz de Direito, em exercicio

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Munic

�iO
de Papandu�a

- 5a ,ta Catarina ..

,
, ' E O I T A '-, N.O 3/

VENDE-SE. _Ar;�:vMJ�ijJ�u;!lpal
da

,

.

I ��> Papanduva., "

�çleta marca at�?j;)p€f""'il�"Cõrrente ano.
_

O pres�d.en�r ' Comis-

Monark Jawa, ano 'I
'

�8&!ia.fg,�,q.ç.Q�!?�.ç.<>m sao ��ecutlva ,�,
Hf', em perfeito .' -o-de DARCY SILVEIRA no MUDlclpal da

""

na

f
. -�licenciada Armazém Ouro Verde. forma da LeI .I,convoca. ·os

unClOname , h f'l" d P t'd-\_ sen ores 1 la Si, o ar 1. o

até o dia 16 de \ novembro
r

de 1971, pa a \:onvenção
Municipal, _' real� ar-se dia

16 de ja ira cf 1972,
no Clube ocal, sit na RUfl ,

J

Ten. Ári auen, àsl 9 horas

da man ã, nesta \cidade,
para' a,' ,deliberaç

.

s da

seguint· �
dero do DI II,:
eiçãd'._ dos' ,Me'. bros
dos �uplentes Di

etório �. Municipal; �

2 -j seolha dos' Deleg \OS
,
e dos S_pplentes, à
venção Regional.I I

apanduya,04 de,janeko
1972.

eraldino Maia-' de Almeida
do Diritório

20

. .'

iaueuo

7

._w*' hitSW-aw

TRINKO
�!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!""!'!!!!!!!!!"

,

.

,
I

I

JEFF

I
Pô já passou duas semanas sem o plá do' Trinko. E
depois de tanta festa o. Jeff está com mais vontade
de comunicar.

* Quem, jogou mais uma 'pedrinha no rio de sua
,vida foi o Mussi. O Jeff deseja muitas .felicidades.

,

* Bicho, você não festou a vontade dia

pô então você ficou enfornado em casa,
bado .por aí deu muita ginga legal.
* Pessoal" tem gente que vai nos deixar, quem será?

,

Pô são ps novos Reerutas. Tuca, a Lapa te espera,
feliz estadia. E quem já nos deixou foi a Vera, Katia
e Ana Rober�e. A cidade ficou m�is vazia, esperamos
que' as vezes vocês cheguem até aqui, tá legal?

, I
* 0, C��o aceitou' � dica' do Trínko e

I já chegou até
Camboríú, legal Caio, volte bem .morenínho, tá?

* Certa, turminha daí inventou urrf pie nic, mas ...

nem fogo eles conseguiram fazer, o --'almoço saiu de
mais. Mas pra próxima eles prometem muito, tô pra ver.

* Tem grilo na banda pessoal! Avisamos aos rapa
zes, não quiseram acreditar, agora é ferro na tanga,
meninas. De pequena, onda nascida pelaí, tornamo-nos
um maremoto, 'inundando Canoinhas de paz e amor.

Nossa coluna, tornou-se campo de pouso dos olhos
curiosos das menininhas e gurízinhos de cucas em .

transa., E tem cartas as pampas. A incucação legal,
somada aos recursos intelectuais da turma da .casa,
diz que nossa transa vai de vento em

-

popa: Quer
dizer, maremoto' somada ao vento na .popa.

. Alô mamãe, agora eu vou. \

* A tenção pessoal, o último casamento setenta e' um,

foi Paulo e Marli. O Jeff deseja milhões de felicidades.

primeiro,
pois oba-

* Bicho, saca essa íncucação:
Por todos os lugares que eu passar
tentarei deixar

)
.

'.

um pedaço da restia de minha alegriFi.
Gritarei bem alto

palavras talvez! fúteis mas comunicativas.

E todos entenderão o meu clamor

e me darão um p�uco de paz.

Que tal? Esse é o último lança�ento do Éto. '

* '. E' patota, I .setenta � um: bay bay,. e o dois jà
entrou trazendo esperanças de grandes realizações.

,

Até a próxin;aa, tchau.

CASA LANGER'
eira, 799

In.seticidas: Líquidos, e

Das afamadas
R

Neocid Flora,
e Orval.

"Durmabem".-

(

az

de todo e
.
qualquer

que V. Sa. des,:jar.

em apenas

documento

US8
Diariamente às 15:00 h:

,

Sucesso Nota 1350
·i

Canoinbas

Pelos Lares
Salões

" ANIVERSARI,AM-SE
HOJE: a sra dona Anta/ia

esposa do sr, Jorge -Stoebel.

AMANHÃ: os' S1'S.: Siuii
Seleme e Fruncisco Szczvgiel;
a senhorita W alder es Juracy
Soares,
DIA 10: a exma. viúva sra.

dona Marichen Gomes; o sr.

Vitor Borges, residente em

Major Vúira; a senhorita
Lisete Murilda Cubas: o me.

nino Gilberto filho do senhor
Gildo .Ziemenn.
DIA 11: a senhora dona

Laura �sN!sa\ do sr. Wal�o
mtro , Schulká; a senhorita
Márcia' Plothom.

'

DIA 12: os senhores: João
Fontana [unior, Oswaldo
Werlia, lorge Stoebel, <Zeno
Ribeiro da Silva e Haroldo
Prust; o Jovem (Iuido Ür len»
do Uhlig, ,

DiA /3: a senhora dona
Adair < esposai do sr. Ladislau
Knorek, os senhores: Sérgio
Carvalho; Dr. Svloio Muyer

"" e Viva-ldo Crestq.ni,; a S1 ta.
Maria Eu/alia Borges de Souza. I

DIA 14: a senhorita Neues
Sudotnski; o jovem Renato
Prust; o menino Rafael filho
do sr. Waldomiro Schulka.
Aos aniversariantes, nossos

sinceros parabéns.

O maior desfile musical
de todos os tempos.

Diariamente \às 13 horas:

Canoin�as 72
Sensaci'onal

Rádio Canoinhas
,

Ali RenOVdi
'N�ciondl

. 1

d

E

r '"

e

deMu�icipal
N_ 199 d.e 6 de janeiro de

(AUTORIZA CONTRAIR EMPRÉSTIMO)
.

DORIVAL UENO, Prefeito Municipal de 'I'rês Barras, Estado de

Catarina, n uso de suas atríbuiçôes, faz saber que a. Câmara'

aprovou e e sanciono a seguinte L E I:
Art. .

- Fica o sr. Prefeito Municipal autorizado a c . trair em

préstimo até valor de cento e vinte mil cruzeiros (Cr$ 120,00 00 l, dentro
do esquema o racional de aplicação dos recursos do Progll ma de For

mação do Patri ônío do Servidor Público (PASEP), instit do pela Lei

Complementar 8, de 3 12/7(1, regulamentada pela Resolu ão n. 183. de

27/4/71, do Conse o Monetário Nacional, e de que é ministrador o

Banco do Brasil
,

.
.

'

Art. 2. - empréstimo' se des'tinará à

aqUiSiç�,O
de um Trator

para Agrlcultura, e uipado com grade e arado, marca assey Ferguson;
dois (2) Caminhões aseulantes, marca Chevrolet e um fábrica de tubos
de concreto, e o Pre ito poderá assinar com o Bancd do Brasil SIA., o

contrato que for nece ário à obtenção do empréstiní'o com as cláusulas

,de praxe, adotadas po aquele estabelecimento balt!n"ário,
e mais as que

forem permitidas ou ex idas pelo Conselho Monet ío Nacional, para as

operações de que se tra a, inclusive correção mon ária e juros:
Art. 3. - Fica o Prefeito autorizado, tam1�m,

a 'dar as seguintes
garantias, para cobertura o empréstimo:

.

,

a) - Alienação fid ciária em garantia, de. bens financiados, para
o que poderá ínclulr n-o co trato, cláusula qutlc'

ermita ao credor vender
os bens fiduciariamente ali ados, para aplicar o produto da venda no

pagamento do débito, índep rlentemente de

JG
ncorrência ou de qualquer

espécie de licitação. .

, ,

b) - Vinculação de p rte das quotasr do Fundo de Particípação
dos Municípios, destinados a espesas de clpital, em montante suficiente

para cobrir o débito resultan e das obrig�õeB assumidas.
Art. 4. -- Para cumpr ento

di1.iS obrígações
decorrentes desta

Lei, inclusive na parte dos rec rsos pró' rios a que o Município terá que
ocorrer como condição para óbl,enção . empréstimo, o Poder Executivo
abrirá, no próximo exercício de J97 1, Clf1ldito Especial na ímportâncís que
se _fizer necessária, e nos exercí los s�uintes o orçamento consignará as

verbas necessárias ao atendím

nt,.as
obrigações respectivas, para a

hipótese de as quotas do Fundo e P, rtícípação dos Municípios, por qual-
quer motivo, se revelarem ínsufíc s para pagamento das obrigações
contratuais.' I

'

Art. 5. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas 8S dísposições em cont rio.

'

Prefeitura MUl!icipal de Barras, 6 :i'e [aneíro de 1972.

DORlVAL BUEN, - Prefeito 'Municipal

Três Barras,
1972

de 'Trê� BarrasPrefeitura
Tomõda os N.O 01/72

o Prefeito Munioi al de Trê Barras. Estado de Santa Ca.

tarina, torna público que a 'acha aber
',

.pelo prazo de quinze (15)
dias, Tomada de Preço. ' ra a9uiliçãÓ do seguinte equipamento:
1 • Dois (2) Oaminhõea asculâutee. mar "Chevrolet", (com caçam·

ba), capacidade 4 ./3, cinco (5) ma chae, ferramentaa e ecesrô-
. r ios .nermais; _

.2 _ Um (l) Trator pa • Agricultura, ,f<íui ado com grade e arado,
marca "Mauby êrgusou", 65X;

3 _ Uma fábrica de bOI de concreto, cl b roneire, 2 �d{)i.) vibra-
dores e todo. I aeul pertences e ace•• , dOI, para. tubo. de 30,
e 50 cm diâme roo

. I.

AIO propoet a pará a' preaente Tomada e Preço. deverão ler

entreguei na Prefei ura Munioipal, até ai 14 horas do dia 18 de

janeiro Ide 1972. e. envelopei fechado..' ,

Serã� c'o Di?eradol e [ulgadaa somente illl.lfoP.olta8 enio e�ui.
pemento esteja ,rfettemeote enquadrado nal exig OCI!lIJ deste Edital,

,

O. pro ·onente. deverão' apresentae aio 08 .documeutos'
exigidos peja L EÍltaduaY 4421, em envelope. ta' bém fechal;lol e

em separado d.. pro·poDtel.
A, p opo.ta" deverão trazer 'elarlfmente

. ,_ I ,

MegulOle!! IteD :'

1), Iudi' ação clara dai C8118cterÍltics8 do equipa ento oferecido;
2)

,

Pra. o de eo�rega. do equipamllOto;
3) Pr �o total à vieta;
4) L ai e .ede do proponente no estado ou on maotenha
oficio para reperaçõel e d6 onde partirá o

8tendim�o
técnico

qua'o o neceeeário.
_.

I propolt8B merão aberta' e iulgadal à. 14 hotal do dia 18
de i�Hlei o de 1972, por U!;Da Comi.�ão previamente nome da pelo
Ir. Pt eito Municipal e o emcolha recairá não obrigatorill ente nll

propol do menor preço. mal (laqueia que melhor le e

�adraJdentr dOI interellel do Municipio, conliderando-Ie �como imp . ta'otel
OI 'fa oreu, preço e condições, e prelteza Da alli.tencia técnico.me nica.

O re.ultado final, bem como a homologação da

pre.6ot�de. pen érá do p@reCer do Prefeito Muoicipal e e,te fica reiervado o

dir Ito de aDulação de todlll ou de Uma dai pr�polta. opre.etitada
le que caiba' aOI pat'ticipanteo à direito de interpelaçãQ judicial o

tra· iudicial, ou iodenizaçõai de qualquer natureza.
Prefeitura Municipal de Trê. Barrai, 03 de janeiro de 1972.
DORIVAL BUENO - Prefeito Municipal 2v

, ,

,
'

Registro Civil Edital
Maria Uba de Andrade, Elcrevente Jur8me�tada. do Cartório
do Registro Civil do Município de Trê. Bàrr8l. ComaIeIl de

inba., Eetado da Santa Catarins
.

Faz I r que pretendem catar: CARLITO CORNELSEN e

LAURA. STOCL A. Ele, natural de.te E.tado, n81cid ,'Pal-
mital, Canoinbal, no

.

20 de abril de 1949; o ",. solteiro, do-
miciliJldo e relideote nelte

.

cípio; filbo I io 'Comel.en e de
dooa Maria Julieta C(jrrêa Corile . 'ciliado. e re.identel Deite

Município. Ela, Datural deste. cida em Trê. Barra., no

dia 09 de dezembro de 195· . tímé.tica, lolte' domiciliada e reli-
dente oelte Municípi· I hs de Augulto Stoclol omiciliado e'

relidente oeltl! M
.

Ipio e de dona WlÍnd-i Sto'clolk!l, fa e ·da.

Apre aram OI dccumento. exigidoll' pelo CÓdigo Civil '8rt.
I

18<r. Se ém tiver, conhecimento de exiltir - algum im.pedimento
legal cUle·o para finl de direito.

Trê•. Barra., 03· de ianeiro de 1972.
.

,

. MARIA UBA DE ANDRADE - Elcrevente Juramentada

Â:lenç,ão Turfistas
Dia 16 de janeiro

.

de 1972, na Hípica Julio Budant,
grande corrida entre, os animais Baião, do sr. Manoel Sar-dá,'
com o. cavalo lIuzão d,o sr. Irineu Budant, pela parada de
Cr$- 2.000,00, em 500 metros.

, Turfista-s, não percam.

\
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CORREIO DO NORTE 08·01.1972
,i
\

'Regislro Civil

E'D'ITAIS
Sebastião Grein Costa, Escrivão de Paz e Oücíal do Regis
tro Civil do município de Major Vieira, Comarca de

C!Janoinhas, Estado de Santa Catarina
Faz .ber que pretendem casar: Antonio Machado e

Aorea Carva • Ele, natural deste Estado, nascido em Rio
da Serra, mu ípío de Monte Castelo, no dia 16 de se

'

-

bro de 1954; la sdor, solteiro, domiciliado e resident este
município; filho 'ai ignorado e de da. Dejanira ehado,
domiciliada a.resí te neste município. Ela, ral deste
Estado, nascida em gua Verde, muníeíplo Danolnhas,
no dia 2 de março de 53; doméstica, so ra, domiciliada
e residente neste munic io; filha de àquím Carvalho e
de dona Etelvina Becker Carval, domiciliados e resi
dentes neste município.

,

( David Koaski e Jovina Marli. le, natural deste Estado,
nascido em Serra Preta, nem ',cípio, no dia 25 dê ou-

tubro de 1941; lavrador, teiro, d iciliado e residente
neste munícípío; filho í\leixo Koask, falecido e de dona
Florentina Smentkovs

"
domiciliada e r 'dente neste mu

'nlcíplo. Ela; natural deste Estado, nasci em Toldo de
Cima, no dia 16 d novembro de 1938; dome oca, solteira,
domiciliada e re

'

ente neste município; filha pai ígno-
'rado e de dona aria Elidia Martins, domícílíad 'e resi-.
dente neste nicípio.

Apres taram os documentos exigidos pelo igo
Civil art. O. Se alguém tiver conhecimento de ex �ralgum i edimento legal, acuse-o par� fins de direitó. ''\._

, jor Vieira, �4 de dezembro de 1971.
I I

'

ice Machado fta Costa...., Escrevente Juramentada '

RegisJro Civil
-

,

DITAIS

José Ricardo Ma8saneir e Laura Sk llerek, Ele, natural do
Paraná, nascídoem Geral Carneiro no dia 3 de junho de
1946; operário, soltei . domiciliado e r sidenté neste Dtsírlto;
filho de Valêncio . Massaneiro e de na Marta Wosniaki,
domiciliados e r identes neste Distr o. Ela, natural de
Santa Catarina nascida 'em Paula P eira, no día 3 de
outubro de 19 ; doméstica, solteira, domi ilíada e residente
neste Distrito filha de Antonio Skudlarek e de tiona Anna'
Skudlarek, miciliados e residentes neste ístríto. '

Apr entaram os documentos exigi s pelo Código
Civil art 8 I. Se alguém tiver conhecimento de existir
algum' pedimento legal, acuse-o para Uns de direito.

la Pereira,26 de dezembro de 1971.
ItIari;' Góss Glin8ki - Oficial do Registro Civil- CPF 1048.17459

LLON !& elA.
Rua Vidal Ramos" 1195

REVENDEDOR
AUTORIZADO

Canoinhas .. SC
, ,� .'. ',

Municipal da ARENA.

de iTrês Barras

ditai
"

o Presidente
tório Municipal da

do Dire.
Naciotlal

a} Eleição dos e dos do Dire-,
( tórro Muó:

b) Escolha/ �s Df'legados e dos r espe ct vos suplsn,
tes,

...

onvenção Regioo,,).',
ês 02\ d'e janeiro de 1972.

\

José Felfcio de Souza
Presidente do Diretório dI! ARENA 2

Edital <

/"

Da Convenção Municipal ds Aliança Renovadora
Nacional (ARENA) do Município de Canoinhas,

O Preside te da Comissão Executiva
tório Municipal da Aliança Renovadora

(ARENA), -

Da fc çe da Lei. convoca os �Dhore8 '

filiados 80 partido até o dia 16 de ,.no. mbro de

1971, para 8 Couve ção Municipal, a ,;ealizar-se no

dia 16 de jeneiro, de 1972, na Sede, .,' Câmara Mu

ntctpal de Canoinha8,\' 9 (oovt'), ores da manhã,
nesta cidade, para as d [beraçõ 'da seguinte

1 do Dire·

à Con-2

Luiz Fernando Freitas
Pr�sidente

,Receita Federal:
A Delegacia da Receita Federei em Joinville, por
sua As sessoris de' Relações Públicas, em «Boletim
Informativo» divulgou o seguinte:

\Pr,ograma de Assistência, Técnica
aos MuniCípios

,

o lançamento oficial 10 Programa de Assisten
eis Técnica aos Municípios providos de '«NAOF»
(Núcleo de Assístencía e Orientação Fiscais); foi rea
ltzado em Brasília, pelo sr. Luíz Gonzaga' Furtado,
Secretário da Receita Federal.

O programe que prevê assessoramento, será
desenvolvido pela Receita Federal em 1972 e consta
tirá em duas, etapas, compreendendo: fiscalização
programa, planejamento 'da arrecadação, técnicas de

tributação, modernização de cadastramento visando
à integração com o SINIEF e acompanhamento do

orçamento, entre outras técnicas pare modernização
e dinamização das administrflções municipais.

Informa o Superintendente Regional da RF que
dois dos seus 8ss�ssores viRjllram li Brasília a fim
de tomarem par te nos trabalhos de desenvclvíment«
do programa.

\

Fiscalizadas 1152, Empresas _/' .apurados
Cr$ 7.078.500,00 de impostos I
Fiscais de 'Tributos federais e estaduais, em

operação conjunta, já visitarem 1152 estabelecimen
tos do P..af8ná e Santa Catsrtna e apuraram de tri
butos federais a importân!!is de Cr$ 7.018,500,00.

A ação repressiva do fisco faz parte, do esque
ma previsto na 2a: fa,sé da Campanha Nacional de
Promoção de Impostos, iniciada em 3 de novembro
último. I

Foram percorridos 181 municípios paranaenses
t' catarínenses pelos' 30 Grupos de Fiscais integrados,
das áreas federal 'e estadual.

'

Música Sertaneja?
Rádio Canoinhas.

As 06:00 horas da manhã e

às 05:30 horas da tarde.

Parà seus

impressos
PROCURE
Imp. OuroVerde
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Iégio Comercial de Canoinhas
EDIT'At,

De. ord _

m do. senhor Diretor,
_
torno. �úblico que Secre

taría do olégío Comercial de Canoínhas.: estará a endendo

oSo alu�os b�m c�m.o as partes interessadas, a partir de

�. de feve erro ,pro.xlmo, desde 19 horas,

pa�a
seguinte:

Curso TecDlco de Contabilidade
Para ingresso no curso acima .referido o

r luno deverá
snbmeter-se a

I
xame de 'seleção, a ser real" ado nos dias

16, 17 e' 18 de evereíro de 1972, cujo rograma será
baseado no que gue:

I

Porfugues
Redação com tema

Artigo - Adjetivos
Pronomes - pessoais,
vos. índefínídos
Verbos auxiliares, regul res e irre
Sinônimos e a-ntônimos
Análise morfológica e an lise

"

Matemática
'Frações ordinárias e

problemas)
Razão e proporção
Médias: aritmética, ponderad
Porcentagem - Juros
e composta
Câmbio .... Potenciação - Radiciação
grau co� 'uma variáv�l. ,\Conhecimentos Gerais
A pátria brasileira (as untos atual)
A era espacial
A década das comuI} cações
A 'evolução da med l-éina
A economia municí al,

ser escoI'hido
suas. flexões

d
gênero 'e número)
onstrativos, relatí-

,
'

fundamentais e

--.\

três simples

Equação do 1.0

o candidato
até o dia

apresentar na

fevereiro, os

Para o exame a/c' a,
'Secreta.ria do \ C égio
seguintes docu entes:

- ,

Certificado de conclusão e vida escolar d<\ curso, Funda-
mental em' d as vias (ginasial ou equivalente) -

.Certídão de nascimento pára ser fotocopiad
Atestado d sanidade físico-mental
Certidão e vacinação anti-variólica

d quitação militar para maiores

quitação eleitoral para maiores de 18 nós

pagamento' da ínscríção (no valor de Cr

Canoinhas, ,08 de janeiro de 19-72.

Vinicius Marcos
-

Allage 1- Sécretário�
Visto: Zaiden E. Seleme Diretor

-

,Colégio Comercial d_e Canoi��as,
, � v.

E D I"T A L
rclem do senhor Diretor, torno público

taria o Colégio Comercial de CaIloinhas, es

os alu 's, bem como; as partes int�ress / as, a partir de
,

f:9 de tvereiro próximo, f;Jesde '19 ho'r) � para o seguinte:
Exames de segunda época e.; 'egunda ,chamada

Os exames $eg,unda época be como os de segunda
chamada. serã realizados a partir 'Cio dia 07 de fevereiro
de 1972, às 19

NOTA�

Matrículas
As matriculas para ,

de 1972 terão início no

dia 21 de fevereir,' e encerrar-ao IMPRETERIVELMENTE
no dia' 25 de fe, ereiro de 1�7

"Ailuid ,e

A anuidade �rã de Cr$ 600,00 �eiscentos cruzeiros),
assim divi a: Cr$ 120,00 de inscn ,�o à' matrícula e

'Cr$ 60,0 de mens�l}dade letiva.,
1"- ,

'no letivo
O an' etivo iniciar.se�á no dia 1.0

�
,arço próximo

às ,1 horas, e o horário de aulÇis será afix �? em Edital

dependências do Colégio oportunamente. '"
Canoinhas, ,,08 de janeifo de 1972. \.
Vinicius Marcos ,Allage Secretário

Visto: Zaiden Emiliano Seleme Diretor

o r Nícaoor Alexandre
Remos. iz Substituto em exer

, cício, na 'omarca de CáDOiohu,
Estado de Santa Catlnna, D8

Ior rn (:ia Lei, Jtc.
FAZ 3A .. R 80S que o pre

sente, Edital de C lição virem,
cu couheclm' nto de le tiverem

'que, por parte", e T deus Zigmundo
,Hnorek, br8sH\í� ,I casado, lavra
aor, residente t omiciliado em

«Pal'llit,ab, �t>ill '. munlcípto e

comarca" cite s iute re ssa due
mcer tos ,e Dá \ se bidos p�re,
contestar, que,' ,ndo, dentro ao

� prszo legal, '8 ' esent s ação OE'

USUCAPIAe>,

D.,
5.390, com o

pfazo de trio,,t " ( �) dias; � co n

tar da prrmerrt ublícação, re

ferente fi um" ',rea de ter ras

com IOS.900m2\ (lento e oito
mil. e Dúvecept, s l,metros qua-

, drado_s), ou Sejaii � alqueire's e

meio, situada a t"calldafie de

Palmital. �este
'

u,�iCiPiO.
� co

marca, ,CUJOS co�fro ,t8�tes, por
seus diVersos lihaos· salJ: Jair
Campos Côrte

elJ8Y�e
Zaguini,

Sezefredo Core, a e\ Silvestre
Aa8mcht�kl, faz,. OjO.'�.,ent" par,aa Estrada Geral Ctlno�h8;'-Má
jor VieiCfl, adqu ridl/PJ�' comprade Milton Béyet"torff.\ .m aata
de 27 de 001.110. de 195 ',confor-

. \,
me &Ju:;t-e comI o mes 0, que,
por sua vez 8, �houvers 'e Rita
da Rocha MorJit;a e M is <la

Rocha F'llha, hf�deiras de aril:l
Thomazia Mdrelfa, ou

,
ària

Thomazls

d1s'
Rocha, em cujo

nome acha-� tlanscrit�' o ter
renu em obJ to no Rt.'glstro"de
Imóveis. 80 D.o 14.450', Is�

, 224/225, livlilO 3-0. Feita a j
tiflcação da posse, foi a me!; '�

julgada po sentença. E pllr
que chegu ao c(!oh�cimi!Dt(J (j

todos, me dou o �M. JUIZ ele

Direito, 'e se 8'; eXpedlg�e o,

pr�seDte ditaI, qúe será publi.:-
.

cado ne arma àa Ld e afixl:ldo ''==============::;

rio lug de cos tume. Dado e \:::::::::=:=::::::::=::::�:=:::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::=:�:=::::::::::::::::::::=:::==C ',-

,��:Ss�d st���t�eci��e d�tl;at1���� li Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme ii,
aos d zenove dias do mes de ii

.

Cirurgiã Dentis 55
, " -

OQve bro de mil, novecentos e 55 C I C 00558 P 55
sete 8 e um. Eu, Zaiden E. : ::

:: Clínica d ••

Sele e, Escrivão, o subscrevi. ii 55 '

5 5
"

�

� Praça Lauro Müller, 494'·":' Fone� 369 D
::•••••• ,.•••• II•••••••••••_,••••••••"••••� _••••••................a•••••••••••••••••••••••• :=5........-II!•••••�.�••"••_••••••••••••••••••••_...........••••••••••••._ .

Notícias de·
Escreveu:' ESlIJeraldino' M.,'de Almeida

..,

Deputado Wilniar
Dallanhol consigna v�i'bas
o Deputado Federal pela Arena,

Wilmar Dal1anhol, enviou oficio ao
Presidente da Arena de Papanduva,
comunicando ter incluido no Orça-.
mento da União para o ano de 1972
o, valor de Or$ 1.000,00 (um mil
cruzeiros) em beneficio do Hospital
São Sebastião de Papanduva. Eis o
teor do oficio: «Brasllía, U3 de no
vembro- de 1971. Circular n, 10,71.
Ilustre Presidente: Para seu coube
cimento- e as providências que julgar
'oportunas, informamos que, por
n/ínícíatlva foram incluídas no or
çamente da União para 1972 verbas
para a seguíute entidade: Sociedade

Suspénse?
Assim Aconteceu.

I

As 12,30 horas.
Canoinhas, fôrça nova em rádio'

Edital de (itacão
•

com o pralo� de
I ,

(30) dias

Nica or ,Alexandre Ramos . 3
Juiz Substituto, �>ID exercício

/

LIVRESTUDIO
I Na Canoinhas

diariamente às 21 :00 horas.
4

/

Hospital São Sebastíão, cr$ 1.000,00
- MEC. Acreditamos que dessa
forma e dentro das nossas limitações
estamos contribuindo, mesmo que
modestamente, para a continuidade
de valiosos serviços comúnitários,
desse munícípío, Cportunamente,
informarémos qUlhítoàs providências
necessárias à liberação das verbas.
Cordialmente ao dispor. Wilmar
Dallanhol - Deputado Federal. Ao
Ilmo. Sr, Esmeraldino Ma'a de AI
meíría - DD. Presidente do Diretório
da Arena de 'Pepeaduve-Sü».

Dr. Lourival Messias
, Furtado

Mais um jovem, filho de Papaduva,
que/ Ele destaca em outras plugas de
nossa querida Pátria. Trata-se do
jovem Lourival Messias Furtado,
filho do distinto casal Paulino (Joana)
Furtado de Mello. Sua colação' de
grau realizou- se dia 20 de dezembro
p. p. em sessão- solene às 2Ó horas
no Ginásio Tarumã em Guritiba,
oportunidade em que, recebeu seu

Diploma de Engenheiro Mecânico.
Aqui vão os votos da coluna ao
novo Engenheiro, votos estes exten
sivos aos distintos progenitores,
agradecendo a gentileza do convite
enviado ao colunista. v

Parlamentar quer tim da

sublegenda
_

O Deputado. MauriGio Toledo
[Arena-Sl'), defendeu a eliminação
o mais breve possível, da sublegenda
partidária nas eleições sob pena de
enfraquecer ainda mais os .partídos
políticos. Acrescentou que além de
provocar cisões nos partidós a sub
legenda é inconstitucional ,porque a

Constituição prevê a existência de
partidos e não de subpartídos. Na.
sua opinião, os líderes da ARBNA
devem .lutar pela supressão da
sublegenda, Sublegenda

c

constitui
uma 'excrecência dentro dos parti
dos, A prática assim o revela. Cito
como exemplo, o problema da
Arena paulista cuja unidade vem
sendo prejudicada .por divisões in
ternas. Nada menos que quatro
grupos �estão em disputa, esfacelan
do ,o partido e arregimentando
seguidores para as, duas facções
em prejuízo para o própria poder'
político. (Gazeta do Povo)

Felícifaçêes recebidas por

este, colu�ista
Do Exmo. Governador do Estado,

Engenheiro Colombo Machado Salles
e Exma. Sra.; do Senador Antonio'
Carlos Konder Reis; Senador Lenoir
Vargas e Exma. Sra.; Deputado e
Vice Lider da Arena, Therézio de
Carvalho; ex-Deputado Federal, Ge
nesio Miranda Lins e Família; Pre
feito de Papanduva, pr, Rubens A.
Jazar;, Prefeito de Monte Castelo,
Anibal Giacomo de Luca e Exma.
Família; Vice Prefeito de Papanduva,
Olimpio R. Schadeck e Exma. Famí
lia; Dr. Paulo Konder, Bornhausen,
Diretor do_ Banco do· Brasil SIA;
José Sanches Jr., Diretor do Bra
desco e Exma. Sra.; Aloisio Partala,
ex-Prefeito de Papanduva; Câmara
Municipal de Papanduva; Presidente
e Vereadores; Nicolau Húracz, Ve
rea,dor e proprietário do Posto Shell;
Acarese. por Mario L. N. Goeldner;
Carmem L. Amaral e José M. Cor
rê�; Dr. DIn,O Almeida, da Revista

p'sra avJsos e anúncios:

U t i I i d a de' P ú bli c a�
Diariam@nte' às 12:10.

Rádio é Conoinhas

4. Estações; Victor Malakoviski e

Família; Jayr Damaso da Silveira e

Família; Evaldo Graboviski e Famí
lia; Modesto Hirth e Famílía; José
Antonio Correia e. Famílta; srta.
Gelci Cordeiro; srta. Ema Greífín;
srta. Luci Reck; TerciUo SonagUo e

Familia; Eugenio Sidorak e Fami'lia; .

Alois A. Werka e FamiUa; 'I'ony
Magazine e Alfaiataria; Francisco
Krísan e Familía; Roberto Horlíana
e Família. No próximo número di
vulgaremos os demais amigos que
enviaram mensagem natalina.

Passarela da Sociedade
Quem festejou níver dia 1.0 do

corrente, foi a linda garotinha Maria
Carla, filha do distinto casal senhor
Alinor '(lnez) Eufrasio, 'gerente do
Linificio LesUe. Muito bonita esteve
a festinha na. residência da' Maria
Carla que reuniu toda a Diirim
guarda para as comemorações.
* Também dia 1.0 comemorou mais
um ano de sua existência. o jovem
Iríneu Grabovskí, filho da Exma.
Sra.

.

Maria Luiza GrabovskL / Os
cumprimentos estiveram em pauta
para o aniversariante.

* Dia S dó corrente festejou seu
natalícíoo garotinho Aloisio Partala
Jr., filho do sr. Aloisio (Maria) 'Par
tala. A data foi condignamente
rememorada, não faltando a turmí
nha mirim para maior alegria do
Partalinha. .

* Amanhã quem estará trocando
idade é a sra, Teresa Almeida Ca
margo, de curítfba, filha deste colu
nista e consorte do 'Dr. Paulo T.

,

Camargo, Diretor Comercial do canal
12 da capital paranaense.
* Dia 9 também é dia de alegria
para o casal sr. OUmpio (Teresa)

, Schadeck, poís seu filho Regis co
memorará mais UIQ feliz nataUcio.
O Reginho por certo contará com
o seu_ grupinho de amiguinhos que
Ievarao as felicitações pela data
natalícía,

'

* Para amanhã também, nossa

agenda social registra a passagem
de niver da inteligente garota Rosi
Antoniazzi, aplicada aluna do Giná
sio local. Múito movimentado será
o dia com a' presença de inúmeras
coleguinhas que irão abraeá-Ia 'e
felicitá-la pela importante data.
* Quem festejou niver dià 14 foi o
simpático jovem Aristides Sonaglio,
o popular «Dutra», estudante em
Curitiba. O aniversariante foi muito
cumprimentado no dlá do seu niver,

, tendo servido urna lauta mesada de
doces, refrigerante e um bom Scotch
para os amigos.
A coluna se congratula com os

aniversariantes desejando felicida
des inúmeras a todos.

Diálogo com Cristo: o b r i g a do
Senhor pelos .meus braços perfeitos,
quando há tantos mutilados. Pelos
meus olhos que brilham, quando há
tantos sem luz. Pela minha voz que
canta, quandO tantas emudeceram.
Pelas minhas mãos que trabalhlLm,
quando tantas mendigam. E' mara- .......

vilhoso Senhor, ter um la!;: para
voltar, quando há tanta gente que
não tem para onde ir. E' maravi
lhoso Senhor, sorrir, amar, sonhar
e viver, quando há tantos que cho
ram.' tantós que se odeiám,- tantos
,que se revolvem em pesad,elos, tan-
tos que morrem antes de nascer. É

I
maravilhoso Senhor, sobretudo, ter
tão pouco a pedir, e tanto para.
agradecer.

'

\
'

Para seus impressos
P R O C U R E

,Impressora 'Ouro Verde
A casa ::los bons serviços

Ajude o progresso de I seu município,
comprand� nas CASAS

_

COMERCIAIS
aqui' estabelecidas.

\ (
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NOTAS

A nossa Colenda Câmara' de
Vereadores encer�ou o último

paríoo dia 23, confraternizando
,se, após, com um churresco no

Restaurante Pinguin.

'I

Iniciamos mais um ano com

esta coluna, já tradicional do
Correio do Norte,' sempre infor
mando 'em curto. espaço, os

grandes acontecimentos.
I, ,

.' / ' x x x "

,

O Deoutado Aroldo Carv�Jho, �

conforme informou, deverá -ehe- .

ger hoje em .nosea cidade;»

x x x

Casal do Trabalhador de
Cancinhas -

- Catr ac a
Fórmand,as

{'

Corte ,de Costuraem

A todas as formandas e familiares, os nossos.

\ Fe&teje a data grata de seu

ente querido. .

Diariamente às 14 horas:

G e n t i I.'e z as.

melhores cumprimentos -.

Rua 'Paula Pereira, o primeiro
.

trecho de asfalto na cidade, sa
,

tisfeitos, oferecera'Dl ao \ final da

obra, uma
\ góstosa choup,ada

a08 operártos qus ali, trabalh�
rem, ali comparecendo sutorr

dades e 10utt"OS' cGnvidados'j
x x 1

,

O Dr.'\HarlE'Y Avai dOs SaD�
,

t08 vem de ser promovido para
. 8 Delegncía Circunscricional de

Caçador, .devendo assumir, s�es
novas funções em fevereIro

, ,

próximo.
x x x

Os irmãos Oldernar e Mario
Rosa Bueno de Lima, Leoni Maria Fuck, Maria x x x -,

Mussi, titulares da firma Mussi,

O/tilia Bue�o, Marilete A. Szyegiel, Maria Ivete Metzger, Nova região atrativa da, cída- ofereceram dia 30 uma gostosa
. de -é O' distrito índustrtal do churrsscede à direção e funcio-

Alice 'Santos Veiga, Augusta Luíza Pereira, Ana Simão, '1 1·Campo da Água Verde; onde náríos do Banco do Bras', S ,I
>

Cílesía Lara Cardoso, Terezinha Sobzaki, Maria Izabel/ tudo 'é trabalho. De um ledo 08 também comparecendo seus

Gomes, Maria 'de Lourdes 'dos Santos, Marli Munhões, serviços da Prefeítura na A ve- funcionários de sscrttórto e

.

nida dos Expedieíonârtos e de' outros convidados.
Laudí Soares Santos, Gloria Barbosa, Oinalva Lucia Cidra I outro 8 firma' empreíte.íre da

Terezinha 'SÚva Olíveíra, Maria Bohbacher, T�rezinha d�' SC·21, .Itgenco � }rekho da

Paula, Anizia 'M. da Silva, Ilma Noernberg ... Geraldína 'ponte do rio Cauotnhas à ponte
" do rio Agua Verde. No rio Ca-

Rocha, Norma Marschal Bruntl, Zenilda P.· de Souza, noínhas, o local oferece uma
, \ ,

Clotilde Mares, Maria Ortens de Souza, Terezinha de Jesus pequena praia já em uso por

Dransfeld, Waltraud Maria Paul, Janete de Lima, Maria �ui:�ua1e:�;íio�os dias' quentes

-de Fátima Simões de Oliveira, María Carmelina da Silva, x x x.'
" "-

Matilde Tomporoskí, Maria Elza Ferreira, Maria Aparecida Os meradores da quadra da,

Fernandes, Elín Maria Kescher, Izabel Zaranski, Selma ",;==============;;
Wischiniewski, Marli Postal, Tereza' de Oliveira, Ivete
'Grosskopf, Lucia Pereira, Onaria Balete Rochbaeher,
Laurita Maria Fuck e Maria de Lourdes Oabeck.

- ,

x :x 'x l

.-c.;
O casal Alfredo Carnairo de

Paula e sra. Sélma Ehlke de

'Paula comemorou em' Ponta'
Grossa, dia 28, Bodas de Ouro

de feliz consórcío.

x x x "

,

O médico Dr. Luiz Adelmo
I (

Bud8'nt seguiu para o Rio de
'Janeiro afim de completar um
curso d� especialização,

Diret6rio Municipal da Aliança Renovadora Nacional
(AB.ENA) de Majór Vieira', -',

< ,
.

ED ITiA i.. »«:
fiA1'4()INHAS, Da' Convenção [cípal da Aliança Re,I).,�ora Nacío-

n força total em comunica.ção
-., nal (ARENA),' do icípío de Major 'ira.'

r

••UIIJIIIlIU••••-mEDImI-BED_mmElililulililm__m__E&mrilfilmEtms- O Presidente d Comissão . cutiva do Diretório
. .... IUIlDl!ImmBm. íJl!iSlDl!IllI!&i_mmIElUmmm_lJl!lm_m_Em_Em_ , Municipal-da Aliança Ré ovador acíonal -(ARENA}, na

I

II .

.

, . H �

,II A popularlselma C A S A P A 'R A TO P O S lança a maior e. mais II forma .da Lei, convoca o se" res filiados ao Partido

ml até .o' dia 16 de novembrl ," e 1971, para a Convenção
- brilhante. campanha em ,fávor da economia popular por dois meses � .

II ' IJ Municípal, a realizar-se n 16 de janeiro do corrente

II' con�ecutiv�S. Em janeiro e f�vereiro do corrente continua à festa, II, ano
-

d� 1972, na sede ,,' 80· d?de Hípica Recreativa

II da, �ua Casa ,Para Todos. os artigos cujos preços relacionamos �'�sport1va "28 de Ju,,; o" desta dade, às 9 horas, para

II b'
. . -

tíd t' d t d 29 d f' li deliberação da seguj e

II
a 8IXO. serao man I os' a e a a a e e . avara'lro.. .' DEM DO

' I

II
'

preço tabelado preço, atual II, 1 Eleição dos, Diretório

,III Lãs Charmant Mo'u'srnê (Dralon) 3 82 3' 50 II Municipa1·'· ,

'. ' v., , , , . II 2 Escolhas o Delegado e' Suplente, à Conven
-

o Regional
II L�s Orvalho / 3,19 .

I 2,80 II
.

ar Vieira, 4 de janeiro de. 1972.

ar Lãs Platina ,

f'

3,51 3,20 ,II' Eurico TremeI - Presidente

I fio de 'Verão S�r.presa 9,25 6,00 . ,-I
til Linha Ane e· eleia pr!êço

' n�rrTI�l, 5,00 ' .4,20 II
• J.
I R o' upa 5 •

II Camisa de: nylon para homem,
\

manga curta de ,7,50 p6r 'P,SO !1mB
I d 12 50 8 50

- Prezsdo Senhor:
II . )) ,» ,

» » »onsa
.

e
.

,. por I' / II' Pela pr<!sente, temos 8 satisfação de levar ao cónheci-

I )), colegial' para crianças" manga longa de 7,50 por 6,50 II mento de. V. So. que e'm ,5/12/71 o Núcleo Regiooal Norte da',

_C/' ,II Associação 'de En.genheiros Agrônomos' d'e Santa Cst,ariDa, elegeu

II
I alça nycron colegial e em cores, criança,s e adultos 20,00 por 17,00 II sua nova Direturia para o periodo 1972/73, ,fi�ando 8 mesma

assim constituída: I '

I I T e c i d �osi, Diretor: Eng. Agr. Dsltro Soldsteli

__
-

,

.=
Secretário: Eng. AgI': Rogério Gíslon

_ Luizines
'-

da 1,50 por 1,20 - Tesoureiro: EDg. AgI'. João Ji'rancisco de Mattos.,

_
/ Chitas' e'stampadás 'de 1,5-0, par 1,30. ' mí!!l

Sendo o que se nos apresenta para o a::omento, �olhE'mos
_ 'E "o enséio para enviar n08S'88 '

'

.

II Brim Catarinense de 3,20 por.' 2,80 . � , '.' SaudaçÕes Agronqrnic8'"

I Brim col�;ial cor firme- de 3,56 p'or' 3,20 I ;g_·IIIIIIA.g_r•.•I._D•.R�II'IlI�fm:B:N__:Il!I!i�Ifii1:rlll,eBllitá.rlllllil·o_-.Nlllullli'C.l:___Boílllil!l!liRilm�g.i:�1 :.:�
II Xaqrez Catarinens8' de 2,20 pôr, 2,op •
II Flanela lisa -2,00 Bl
• Flanela estampada -2,20 til
II '

'

.. ', ,II
II Hão; percam essas, sensacionais. ofertas da popularissima (asa Para I
I Todos; ,indiscutivelmente_.. lIiili� barateira·, da (apitai. do Mate. ,11:

ic SAP RATODOsl
• m

.

II Fone,' 255 Rua Paula Pereira, ,501 - na praça da Ma�riz. 111
• B
III' C A N O I � H A 5 -:- Santa Catarina I11I.�.IJ�mllnllll.g.fI.tIUI�ra�.II.f1I1J1I1I1.III1I1I{Ulml1.l1l1' 1........._...1l1li·_w_sr_i..mlB!Í"_w_w ..._*_....:.._I_;__iI,-

� x x
,.,

O Deputado Benedito "I'h, de
Carvalho Netto, juntamente
com a sua exms. fS\nilia, passou
o fim de ano em nossa cidade,
tendo retornado para Florianó

polis/ Da manhã de terça feira,
dia 4. . f

X X X

Substituidas, por força de

promoção, as 3 principais auto

ridades do Municfpio, Juiz de

Direito, Promotor Público e

D,élegado Auxiliar de Polícta.
,

x x ,x
, -, ,

O novo Santa Cruz promoveu
um amistoso, domingo; último,
no Estadio Benedito Therézio
d"t!' Cs'rvalho Junior, cem ,o
Atlético Ssomateuense, regís
trando-se um empate de '3 a 3':

Novela é com a Canoínhas

As 09:00 e às 09:30 horas

O Egipcio ê Drama. de Cada Um
\ CA1'401NBllS,

lIluito mais rádio

2'

RECEBEMOS
SEGUINTE

E' AGRADECEMOS A

COMUNICAÇAO: ,
\ Mafra, 28 de dezellDbro de' 1971.

Jornal "Corrt'io do Norte'" - Canoinhas·SC. ,�

/

pelos

Su'
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




