
[m�resaria�o e Governo
Comentário da Agencia lacional lido nas

Rádios Nacional e Ministério di Educavlo.
O Governador de Santa Catarina, <sr. Colombo

Salles, ao presidir o lançamento' da Campanha de
Incentivos Fiscais, concalmou o empresariado do seu

Estado a associar os seus objetivos aos, do Poder
Público, a fim de que caminhem juntos Governo e,

empresários.
O s�. Colombo Salles, na oportunidade, citou

números que comprovam o crescimento catarinense
no último exercício, graças à ação conjunta do Go
verno e das classes produtoras. Salientou' que esse'

processo de desenvolvimento comporta outras etapas,
enfatizando que uma série de providencias foi deter...
minada por seu Gcverno no sentido da construção
das obras de infra-estrutura que possibilitarão'um
desenvolvimento ainda mais acentuado.

E todo esse esforço, disse o Governador, reclama
uma nova atenção em que o Governo, reconhecendo
a necessidade de .fíxar em Santa Catarina, sem ferir
outras regiões, os' incentivos decorrentes de deduções

.

do Imposto de Renda, leve, o empresariado a demons

trar; novamente, sua' confiança na capacidade de
crescimento do Estado. /

O· Governador lembrou, ainda, que, a partir de,
15 de março de 1971, o Fundo de 'Desenvolvimento
de Santa Catarina' deferiu às indústrias ali instaladas
recursos da ordem de 260 milhões de cruzeiros, que,
somados aos ·liberados por outros orgamsmos do sis

temas financeiro, correspondem ao orçamento 'do
último exercício.

Por sua vez, o 'sr, Lauro Linhares, Presidente
do Banco do Estado de Santa Catarina, citou os

objetivos da Campanha de
-

Incentivos Fiscais, afir
mando que muito se esperava dos resultados' do

apelo à compreensão. das classes empresariais do

Estado, sempre sensíveis aos- movimentos de interes-

"Se de sua terra. n

"0 Governo não está sozinho nesta campanha",
disse em resposta, o Presidente da Federação das

Indústrias de Santa Catarina, sr. Bernardo Wolfgang
Werner. E proclamou, como representante do' empre
sariado, o apoio que QS homens de empresa davam

à iniciativa do Governo, reveladora dos propósitos
de fortalecer a economia estadual, através da conju
gação de esforços de todas as parcelas envolvidas

- no esquema do desenvolvimento.

O exemplo do Governo e dos representantes da
iniciativa privada catarinense não constitui caso íso
lado. No Brasil de hoje" já está' cristalizada a con

vicção de que não ha governos., oniscientes e
,

onipresentes, Sem o apoio dos homens de imprensa,
sem a sua liberdade de movimentos, sem a justa

, ,

remuneração do capital, não podem existir grandes
nações! Por isso, no Brasil, empresariado e Governo

marcham juntos e unidos, com um' ponto de' vista

.comum, que é ,a construção de uma nação forte,
com um' povo igualmente forte e cônscio de suas

responsabilidade s.

• Aviso
o Chefe do Palito da Receita Federal de Canoinhas, torna

público, que nos días. 8 e 9 de março do corrente ano, dará

curso para. formação de Monitores (l(PesIlQa' Físice>, na sede do

Municlpio de Três Barres'.

Maiore. esclarecimentos, poderão ser obtidos com o' sr.

�dison Corrêa, na Prefeitura Municipal ,de Três Barras.

Canoíahas, 04 de março de 1972.

Francisco Zaziski � Chefe do PRF

Canoinhas 72

Sensacional
1350 khz
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O nosso já apreciável parque
industrial, será ainda expandídc,
COID a ínstalação, a curte prazo,

'

de novos complexos, pelas co

uhecídss firmas, Irmãos Zugrnan
e Indústria de Madeiras Zaoiolo

S.A., ambas com fmancíernento
do FUNDESC, cujos projetos
já foram aprovados.

Para ambas, a Pref itura Mu

nicipal" baseada em dispositívo
legal que rege a espécie, doou

O .' respectivo imóvel com os

se�viços de infra-estrutura de

correntes, em sua campanha
para atração de novas indústrias,

Diretor:
,

Rubens Ribeiro da Silva
FONE, 128 CIRCULA AOS SABADOS

vOnda de roubos ...

regreo.
Persiste' aInda o furto de madeira

A par do grande desenvolvimento e

progresso que atravessamos, a ação dos

gatunos se faz sentir em nossas plagas.

Quadrilha de menores, agiu por duas
vezes no Bar Cometa, sendo enfim
desbaratada. EJa um grupo de menores

daqui mesmo, abandonados.
Na madrugada de domingo, foi rou ...

bado da própria garagem, ó Fuck da
viúva dona Paulina Seleme, afinal encon
trado, abandonado, em Curitiba.

Já na madrugada de 4a. feira, . os

gatunos agiram na vizinha cidade de

Major Vieira, .levando a camíonete oficial
e o cofre da Prefeitura:

na

Na madrugada' de 5a. feira verífíca
rám-s� furtos na firma Jordan e Impres
sora Ouro Verde, segundo consta, também

praticado pela mesma quadrilha.

Ainda, segundo informes, prossegue,
igualmente, o furto- de madeiras, com o

habitual uso, agora fácil, das moto-serras.
I

Assim, segundo melhores fontes, será
intensificado o patrulhamento da- cidade
e reforçado o policiamento na área dos
furtos de toras.

Apelamos às autoridades competentes.
que essa providencia seja tomada com a

maior urgencía possível. v

Expansão in d u s t r i a I

r

Também no populoso bairro
da Xar queada, B firma Mussi
está ampliando suas, instalações.

Isso significa mais mão de
obra para, aproximadamente,
300 operáríos, 300 famílias; equi
valentes a mais de 1.000 pessoas.

O fato é sem dúvida alviça
reiro para todos, significando, é
óbvio, progresso e desenvolvi
mento, 'agora uma con-tancia
nos Municípios de Canoínhea e

Três Barras.
'

A par disso, grande firma
construtora de São' Paulo, res
ponsável pela construção de

parte da grande fábrica da Ri

gesa, no vizinho município de
Três Barras, está a procura de
mão de obra especíalízade na'

região, difícil de ser encontrada,
desde que esses profissionais
estão todos em atividade.

Comunica�o
TRANS-IGUAÇU LTOA.

comunica sua distinta clientela
a instalação de sua Filial. na

praçe de Joinville, situada na

Rua Anita ",Garibaldi, 1458,
Fon� 2795; colocando-se ao

inteiro dispor de todos,

Diante do problema surgido
e que tende a aumentar, o Pre

f .. ito Municipal, procurado, ofí
cíou ad' D ..putado Benedito Th.
de Carvalho Netto, nosso atuante

representante ns Assembléia

Legielatjve, no sentido de con

seguir- se junto 80 SESI e

SENAI, 8 resltzsção, em nossa

cidade, de 'várros cursos ínten-

I

A iniciativa do sr. Prefeito
Alcides Schumacher é altamente

elogiável, atendendo justas e

legitimas retvindicacões de nossa

laboriosa classe empresarial.

sivos de mão de obra espeda
lízada, nos vários setores profrs-"
sionais.

Prorro�a�o o �a�ament�
�o Im�. Territorial Rural

I

Conforme �xpediente abaixo transcrito, recebido pelo Prefeito,
sr. Alcides Schumacher, foi prorrogado até o fim do ano, para o

pagamento sem multa, do imposto territorial 'rural:

"MINISTERIO DA AGRICULTURA

Instituto Nácional dé Colonizavão e Reforma Agrária - II C R I

Coordenadoria Regional de Santa Catarina

Of. Circo INCRA/DCE-53!002/'1.2
:' Florianópolis, SC, em 24-02-1972.

Senhor Prefeito:

,

Pelo presente, informamos a Vossa Senhoria, que o Exmo.
Sr. Presidente do Instituto Nacional .de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA, Dr. José Francisco de Moura Cavalcanti;
assinou Portaria n,? 266/72 datada de 22-02-72, prorrogando o

prazo para pegamento SEM MULT .'\, do ITR/71 e demaia con

tribuições a cargo da Autarquía, até o dia 31 de dezembro
de 1972.

'

.' ,.,.
'

:\ssim sendo, durante todo o corrente exercício, as guias
para cobrança ficarão à disposição dos proprietários na Rede
Bancária.

No interesse dos proprietários rurais desse Município,
solícítamoa a colaboração de V.Sa., no sentido de, divulgar para
todo o território municipal, através de editais, a assinatura da
Portaria em causa.

Atenciosamente,
W!LSON TRf\EB.ERT

Ilmo. Sr. Prefeito Municipal
CANOINHAS - SC"

Chefe do DCE-53/INCRA:

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Coopera,tiva Agro
.

'.
. A�éh" o.eral OrdInárIo

.

_

E,d i-f a I
I

d�C on voca a o

De aco o com os artigos' no qual não h:â'VeJ�do número 2)
.

'

leição do Conselho

9 e 28 do Estautos sociais, legal, será discuti a se- F' al.
ficam convo ados os senhores guinte ordem do dia: 3) Assuntos gerais.
Associados a Cooperativa
Agro Pecuárí de Canoínhas 1) Deliberação sobre s

contas sobras e o reI orio
Ltda., em pl o gozo de
seus direitos 's ciais, para a da Jiretoria;

=======================.======;; Assembléia Ger 1 Ordinária /13alanço Gera, demons-

F · k
ser realizada e sua sede ['tratívo da co, Lucros e

otocópias em um minuto s?cial, sita na ua P�ul
"

Perdas, par er do Conse.l�o
___ �� ,Itzmann n. 20, n sta Cl - Fiscal r tivo ao exercicio

EGISTRO CIVIL, de�IDA
,
de de Canoinhas, E,s.ta de de 19

F0RUM, Santa Catarina, às \', O do __;:.;_ _

'dia 10 de março - \1972,
em la. convoc�o, �om 0\
mínimo de 2!r3 de seus

assO�iad�s�-� 8

horas�e�2a. conV:9�ão com o ml-
,

nimo ffmetade e mais um

de 'ts'associados, às \ 9
,

ho "s em 3a. convocação,
!.

m a presença de no mí-
10 (dez) associados

CASA LANGER'

para jogar,
tes, Cartas
Câlções e

todo e

que V. Sa. desejar.

qual for o tipo de
cê vai.' fazer.que

'Seja qual

o representant
desta região.

asa A·gro Pecuã.
-

de Pedro Ferreira
"

Novela é com' a Canoinhas

As '09:00 e às 09:30 h6ras

O Ealpcio e Drama de Cada Um

CANOINBAS,
muito mais rádio

armannGhia TC
é

•

ndc,versátil,espo!ti�
, e t a n1elhormecanlca"

<,-

dêst
,

Nós te 'os osmelhores
planos"d financiarne

Agora,pen e em unl,

boarazãop
..., .

afeaqul. '

-,

p
'.

"

'

M A'L L O N & C I A.
REVENDEDOR

.

AUTORIZADO

Rua Vidal Ramos, I 195

'\/
CANOINHAS.SC

Pecuária de (anoinhas Ltda.

Outrossim, avisa.
mos nossos associados /

que os documentos referidos

no artigo 47�ossos. es

tatutos sociais enco�e
a sua disposição, na sede

desta Cooperativa.

PUBLICAÇÃO OFICIAL DA'

refeitura Munici
de

.

(anoinhas
.

1972·
Alcides .S umacher, Prefeito Municipal de Can nhss, Estado de

Santa Cata ina no uso de SUgS atribuições), e, e decorrência dos

Decretos n. s 371, de 18/1/72, e, 312, de 19/1 72, resolve:

No ear Comissão
composta dos rs. Odilon Pazda, Antonio S uza Costa e Osni
Justino Viei a, com a finalidade de avaliar os imóveis de terras,
com a área d 1.806,20 m2, pertencentes EIS e, ao sr, Carlos Sor,g,.
óecessárirs par o alargamento da Estr&df Ca_Doinh88 à Fartura

(Avenida COH B), e, 926 m2, de

ter,'18'.
pertencentes ao sr,

Eugênio Müller, stta em Campo d'Agua erde, destinada ao pro
longamento

.

da venida Expedicionários.
Cbnoinha , 25 de fevereiro de 1.972.

.

Alcides Schumacher - il"'O Municipal

PORTARIA de 28 de �vereiro de 1972
Alcides Schumacher, Prefeito MUnij'IPal'de C�nOiQh�s, no uso -de
suas atribuições, res Ivs: '

,

, ,

Conceder Li npa

1972.
, Antonio Souza Costa

Dir. Adm.

De. acordo com o artigo .0 142, da Lei n.? 413, de 24-3-58·
à Milton Alves Nunes funcíon rio municipal, por 90 (noventa)
dias"a contar de 25-2·7 .

I

Canoinhas, 28 d
,

A'âdes Schumacher
Prefeito Municipal

,.

PORTARIA de 2
ff'
�'

de fevereiro de 1972
Alcides Schumacher, Prefeit1b Municipal de Canoiohas, no uso de
SU6S atribuições, resolve: L

'

, Designar em Subjstit ição
De aeordo eÉlm o artigo 9 , pa;:- gra,fo único, da Lei 413, de 24-3-58.
lida Banhara, funcioná ia mu ícípal, para substítutr, o Aux. de

Arrecadação, func. Milto A. Nun s, por 90 díes, a contar de ,25.2- "12.
Canoinhas, 28 1972.

Alcides Schumacher Antonio Souza Costa
Prefeito MUDi�ipal Dr. Adm.

I

Prefeitura unicipal' de 'j Canoiubas-SO.
CONCOR'1'ÊNCIA ,PÚ LICA ,N.o 1/72

.'� � I T
.

L
o Preft'ltr Munícípal dE'! Can nhas, Estado de Santa Ca-

tarína, sr. Alcide� Schumacher, faz sab r que se acha em concor

rência pública, pelo prazo de' sessen a dias, a exploração dos

,

serviços de 'barIno r�cinto do Cen,trQ Educ�ção Física Benedíto
Th. de Carvalho JUnior, nas segutntes condições:

'

..

a) 'doI �ucro� v�rifica.dos, 20% aberá à.' Prefeitura Mu-
nicípal, p�go r: um dia do moviment vertfícado; ,

b) vrnd� dos produtos pelo pre o corrente na praça; ,

,

,

c) a/edificRção das instalações d bar, sua planta e local
da construçãr deverão ser aprovadas pel Prefeitura e ser incor
porada ao

p�trimônio
municipal;

d� .

I prazo para a aludida expIo ação será de dois anos;
e) s propostas deverão ser apres ntsdas até o dia 27 de

abril e

8prlciadas.
24 horas após, por um comissão previaménte

nomeada. '

,
O 'esultado final, bem como 9 ho ologsçãe da presente

dependerá do parecer do Prefeito Municip I e a este fica reser- ..

vado o dJreito de anulação de todas ou e uma das propostas
apres;Dta.1as.' .sem que caib� a�� participant s o direito de Inter
pelaçao

jdlClal
ou extra-judícíaí ou inderlizações de qualquer

natureza. . \ '

'

'

Prefeitur Municipal de Canoinhas, em 24 deVevereiro de 1972 .

,fiLCIDES SCHUMACHER - Prefeito \uniciPal 20

I ' ,
r
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CORREIO DO NORTE

PELOS LARES
e CD O (l)--"e§ �

Aniversariantes da Semene
ANIVERSARIAM-SE filho do sr. Severo Senczuck

e Wandhlev filho do senhor
Ademar de Oliveira'Godov,(/OJE: a senhora, dona

dith esposa do senhor João
iner Leandro (Ionçaloes;
senhores: Willy Gorseltz e

ul Chuni Zugman.
AM A NHÃ: os senhores:
linaldo Erhardt e Eugénio
sâorooice, os [ooens: Carlos
berto Mayer e Haroldo José
mdt; a menins Denise EU
beth filha do sr. Louriualdo
«gorât; os meninos: Edson
ho do sr, Ewaldo C. Brand
Paulo Eduardo filho do sr.

ades Pires.

DIA 6: il senhoril dona
erônica esposa do senhor
ntonio Tokllrski; os senhores:
«ner Kellner, José (Irat e

',gio. Treoisani; as srtas.:
mi dos Santos e Anilir
Ião, residente em S. Paulo;
menino Geraldo José filho,
sr. Francisco Krisan.

DIA 8: as senhoras donas:
Olga esposa do senho, João
Taporoski e Lourdes esposa
do senhor Walmor Furtado;
o senhor Adauto Allage; os

[ooens: Estanislau Tokarski
e Célio Babireski; o menino
'Ademar José filho do senhor
Ademar de Oliveira (Ioaoy,

DIA 9: os senhores: Ludo
vico Boro, residente em Ca
pador, Dr. Orty Magalhães
'Machado � Amo I(och; as

senhoritas: Hiidegard Thiem,
Zilda Holler e Ema Roester.

DIA 10: as senhoras das.:
Mari..a Ilete esposa do senhor
Pedro Alves e Ursula esposa
do senhor Arno C. Hoffmann;
a senhorita Marlene Prust.

DIA 7: a srts. Sueli Selma Aos aniversariantes nossos

«zarka; os meninos: lrineu sinceros parabéns..

�.

Publicação Oficial da

Feitura Mu • •

'ICI-r

de
Alcides Schumacher, Pre eito Municipal de

Canoinhas, no uso de suas tribuições, resolve:

I acordo com art. 101, item I, da Lei n.? 413, de 24-3-58.

Roseli Te sinha Frant», lotada 'a Escola São Roque,
partir de 1-3-72. \

Canoinhas,

cides Schumache
Prefeito Municipal

Antonio Souza Costa
Dir. Adm,

Dtratar, nos termos do Ato C mplementar n.? 41 de 22-1-69,
ISI) 3.0, �arégrafo 1.°; a segui tes professoras:

Dirceia Maria d
Escola de São Roque.

Cirlene Dominiak, lnasienl,' Padrão C-E-3, na Escola

Rio do Tigre, e

Lucilda de Jesus :A VIS, habilitada, Padrão C-E-l, na

cola de Laranjeiras, tod
'

o adir desta data.

Canoinhas, 1 de arço de 1972.

Icides Schumacher
Prefeito Municipal

Padrão C-E-5,

Antoni« Souza Costa
Dir. Adm.

Alcides Schum eher, 'Prefeito Municipal de
Cancmhee, no ust de Ruas atribuições, resolve:

acordo com o 8rt. 71, item I Lei n.? 413,' de 24-3-58.

Irene jfa,ia D. Munhoz, nor alista, da Escola de Rio

Tigre, pi o Grupo Eacolar "Pres. Cast o Branco", e Luiza S.

trocheski, 9'. Escola de Laranjeiras, pua a Escola de Entre

os, todas a Icontar de 1-3- 72.
/

Clntilnhasj 1 de março de, 1972.

cides Schumacher
Prefeito Municipal

CostaAntonio Souza

\
Di,. Adm.

!

04.03.1972

Campanha da Erradicação daPoliomielite
no Estado' de 8ta.· Catarina

ADQUIRA o' SEU

Almanaque do Pensamento

na' Loja da

,

' Impressora Ouro Verde Limitada
'��-==--=-=-------=-----= /

A campachs de vacinação
contra a paralisia infantil, será
realizada no Estado de Santa

Catarina, através da conjugação
de esforços entre as Prefetturas

Municipais e Secretaria da Saúde
e, imunizará com três doses de
Vacina Sabln, no mínimo 85%
das crianças de 2 meses a 4 Inos
de idade. A Coordenação da

Campanha estará a cargo de
uma equipe central, composta
de elementos da diretoria téc
nica do D.A.S.P.j e elementos
recrutados entre as unidades
'Slinitárias locaís e Prefeituras

Municipais, para atuarem como

Cooruenadores locais.

A vacinação será executada
com Postos Fixos de vacinação,
os quais deverão funcionar em

dois' dias para cada dose, simul
taneamente em todo Estado.

A data de aplicação da la.
dose foi fixada para os dias: 13
,e 14 de março de 1972.

Os elementos que trabalharão
nos postos serão recrutados à
própria comunidade, .pcis &

administração da vacina ao re

gistro das críanças são fáceis de
serem feitos. Poderão ser utili
zados elementos que trabalhem
em saúde, professores, escotei

ros, baodeirantes, líderes comu

nitários, ou qualquer pessoa
que deseja colaborar, e tenha

capacidade
-

para .tanto.
'

EDUCAÇAo E PROPAGANDA

O Coordenador Municipal e

outros elementos que trabalhem
com Educe ção e, Saúde, como

extensionistas rurais da Acaresc,
elementos da Ação Arquidioce
sana, Clubes de serviço como I)

Rotary e Líons, professores, o

Clero, enfim todas as Itderauças
com'WitAdas. devem, integra
dos, '�rogramBr e executar a

divulgação da Campanha, e,8

educação da população para levar
as criançes de 2 meses a 4

anos, aos postos fixos de vaci

nação e ai:, receberem as 3
doses da vacina, necessárfes a

de
Música Sertaneja?

Rádio Canoinhas.

As 06:00 horas da manhã e

às 05:30 horas da tarde.

m.
\

IIreço, a

oferece.

STUDIO LIVRE

Na Canoinhas

diariamente às 21 :00 horas.

Suspense?
Assim Aconteceu.

As 12,30 horas.

imunização completa di crtsnçe,

"Cumpre-nos ainda lembrar,
quo! esta Campanhã é de Erra

aicação da Paralisra Infantil". t;

que o esforço de cada um, é

inriispensável 80 sucesso de
todos". Canoiohas, força nova em rádio

CULTO R AIS

:-: 'CONVITE

FILM ES
---
-

Evangélica Luteraná

às 20 horas
Salão da Comunidade

dia 8 quarta 'feira

P R O, G R A M A

ao) Carrossel Britânico - cine jornal

b) Ao Oeste do Pais - colorido
- Inglaterra, regiões de Devon- Dorset-Sornerest e Cornwall;

um lindo filme -

c) Descendo a Drenagem - colortdo

-:- como drenar terrenos para a agricultura -

d) História do Desenvo�vlmento - colorido
- uma fazenda moderna, um interessante uocumentárío -

Ião percam' - única apresentação.

lila·ls�ort. Canoin�ense
'·"'t

Oficial da LECBoletim

a

1.0 - Na tarde de domingo, dia 27 de fevereiro, com grande
brilhantismo, realizou-se o Torneio Inicio da atual tempo

rade, consagrando-se campeão o Botefogo E.C., após 08 seguintes
resultados:

'

1.0 jogo - Santa Cruz 1 x: São Bernardo o.

Marcou Pedro n.? 9 aos 8 minutos da 2a. etapa.
Juiz: Nery Sardá,

2.0 jogo - Sossego 1 x: Rigesa O.
Marcou Salvador a08 12 minutos da 2a. etapa.
JUIZ: lrineu Gonzaga,

3.0 jogo - Botsfogc 1 x: Palmeiras O.
r

Marcou Luiz Sérgio n.? 9 aos 2 minutos da 28. etapa.
JuiZ: Nery Sardão

4.° jogo - Sossego 3 x Santa Cruz l.
Marcaram Arno n.? 11, Telles 0.° 8 e' João Augusto
n.? 9 para o Sossego e Hilário n.? 11 p/o Santa Cruz.

Juiz: Evaldo P. de Carvalho.

5.° jogo - Botsfogo 2 x Sossego O.
Marcou Nico aos 22 minutos da la. e � minutos da

2a. etapa.
Juiz: Nery Sardão

2.° - O Torneio foi disputado com a bola oferecida pelo Posto
, Esso por intermédl() do sr. João Wendt, a quem a Liga e

os Clubes egradecem.

3.0 - A Diretoria da LEC" agradecem aos SfS. Comandante e

Delegado de Polícia e tece elogios aos elementos de oossa

Polícia Militar pela efic!ente atuação no desempeoho lie suas funções.

,4.° - Elogiável também a colaboração dos árbitros e juizes de

linha, voluntária e gratuita" também como a dos elementos

que atuaram como porteiros.

o
Canoinhas, 01 de março de 1972,

Hermes Outteroil
Secretário Geral di ,LEC

n

Agenor Côrte
P ...esídente da LEC

-
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Ano XXV

Juízo da Direito da Comarca de Canoinhas

Estado de Santa Catarina

·

al de Citação com o prazo

de

José Geraldo Batista
Juiz de Direito

V e r a

LANÇADOR DE SUCE. SOS)
;.:- A P R E S E N T A

•e..ão única a. 20,15 hora. - ce
.
ura 14 ano.

, em matinê - •• 13,45 h -
'

ensuee livre

'Steffe;n no super far-west". ltallano:

ILLER Kl'
ínemascope Techni�Qr.1/:

DOMINGO, em rê.

grandioaa.f.:.1õe
•• ai' 16 e 19

hor••• cen•• livre. - A. 21,15 h�fi�•• censure 1'4 anal

A orgulhosame' te apresenta uma

estupen produçã1de guerra:

CO Arf�OS .

com Lee Van Claff. Um fll ·e Ctnemascope Technícolor,

h - cens, 14 aDol

DIA 08, 4a. feira. a. � ,15 oraa - cenaura l4 Anal

�8ESSÃO P'AS. OÇAS)
•

�SeDhora. e Itnhorda. ntrada grát.l)
/i

Um. super ?lme de

Os Esplõe�!' Matam
Todo filmado/em Cinemascope echnícolor.

DIAS 09 elO, 58. J6a. feira - a. 20,15 h censura 14 ano.
-' f

A Columbia Pictures apresenta idével comédia:

Otley 01 HT�roOLIO['��m
DIA 11, .ábad • a. 20,15 hora. cen.u 14 ano.

DIA 12,domi go, em matinê • a. 13,45 h
J._cen

•• livre

CANTI LAS, o melhor cômico mexican:\_em:
toleiro Improvisad
Uma comédia toda colorida.

DIA 12, omingo, em trêl .e••õea: a. 16 e 19 hor •

ce
r

, Sartana
I,

o Matador
Todo, colorido.

Aguardem para muito breve I

COM TIO MANECOAV
,-------------------------,

Diariamente às '15:00 h:

Sl,Jcesso Nota 1350

Cancinhas

screvente

Faz saber
Lauro Santo8 aptiB de Lima e

Maria de Aquin Men onça. Ele, na
tural do Estado o P, rena, nascido
em Mun. de São eus do Sul, no
dia 30 de novemb de 1945; operá
rio, solteiro, domi

ae iado e residente
neste Município; f o de João. Bap
tista de Lima e d a.· Maria Luíza
de Afonso Díníz de Lima, domici
liados e residenptJs n ste Município.
Ela, natural d/) Est\ldo de Goíaz,
nascida em Pírés do

�.
o, no dia 17

de dezembro de 194; doméstica;
solteira, do iciliada e residente
neste Munic! ío; filha Tomaz de
Aquino Men onça e de IiV,na DaIgisa
Fonseca M donça, do ciliados e

residentes este Municíp .

APre�e
.

aram os doeu ntos exi
gidos peI Código Civil a t. 180. Se

alguém r er conhecímento e existir
algum

.

pedimento legal. acuse-o

para fi de direito.

Três Barras, 26 de fevereiro de 1972.

Maria Uh. de Andrade
Esêrevente Juramentada

3
,

Juízo de Direito da
Comarc de Canoinhas,
Estado de' Sta. Catarina

com o·

trinta
o Doutor Jo;. Geraldo B tista,
Juiz ,de Díre ít da Com, ca de

Canoíuhas, Es ado deJ Saota

Catarina, na fo ma da jLel, etc.

FAZ SABER 09 qile pre-
sente EDITAL

tE
ICIT ÇÃO

virem, ou' dele
. c9ibhe únento

tiverem, que '}l' p rte de

Carlos Pather r1side oe e do-

mie,ilíado na, ci�t\de e Major
Vieira, mUD1ciPlbi d mesmo

non,e, desta coín�r ,'cite 08

mteressados �n�ert e �ão sa

bidos para, coqtest ,querendo,
dentro. do prezo leg .• a presente
loção de USUCAPI O 0.° 5.583,
com o prazo de tr dts �30) dias,
a

contar.
da prímeí

a��,
publicação.

referente 8 posse di m terreno,
atualmente

urbll�'
om a área

de 25330m2 (vi te cinco mil,
trezentos e trint, m tros qua
drsdos), situado ina � idade de

Major Vieira, ,esta � comarca,
com as sf'guinte� confiontações:
"frente com 31. m pell estradageral Major Vi

�ra-puI�o>r;
fun

dos, 320 m co
> Odilo \ Davet;

por um l8do ícom 100. com

Félix Malako·ki e

PO\ out.rolado 60 m co' o Arroi Beb�
douro e Odi n Davet". eita a·

justifizsção a posse, foi ; mF!S

ma julgada roc�dente pq.r sen

tença. E p ,re que· cheg�e ao

conhecime to de todos, mtandou
o MM. Ju' de Direito, que se

expedisse o presente Edit&l, que
será pub cada n8 forma da Lei
e Bfixad no lugar de costume.

DadQ e passado nesta cidade de

Canoinhas, Estado de Santa

Catarina, aos vinte quatro (24&
dias do mês de fevereiro de

mU,
.

novecp.ntos e setentá e

dois. Eu, Zaiç;ien E. Seleme, Es

crivão, o subscrevi.

José Geraldo Batista
Juiz de Direito

/

CIEDADE
MERC,IAL

INDUSTRIAL ti
5 I C O L S.

iI

Caixa e Bancos . r,'/

REALIZAVEL CURTO PRAZO l
Estoque de mercadorias, fregueses, contas de/'
movimento, acionistas, co ta particular, flores emento

I'

e titulas de renda i.;
REALIZAVEL A L NGO PRAZO )'

Capital à subscrever: /�
ações ordinárias nominativa 348.3 0,00

ações preferenciais nomínatívl s 193/' 00;00
IMOBILIZADO l/

Terrenos, construções, máquinas e ínst: 'ações, móveis

e utensílios, marcas, f�.rrlúnenta e
. ;êículos

COMPENSADO kl
;.ç
ij,;

COCM' n.o 8U89.084
Relatório da Diretoria

Se hores acionistas:

Cu prindo determinações leg-ais e estatutárias, sub

mos à voss apreciação, o Balanço Geral e demonstração da Oot

de "Lucros Perdas", e parecer do Conselho Fisca!. refere e 80

exercício saci I encerrado em 31 de dezembro de ,1971, pe, IlOe_

cendo ao vosso Inteiro dispor para.quaisquer outros esclare/" !:!otos,
Canoin as, 17 de fevereiro de 1972. ,

A,no urt Hof}mann - Diretor Presidente
'

Sérgio A. HoO ann Haral� ".
iers

Diretor DIV. tor
I.'

em =J. '-12.-1971
l.'

, • I

I

encerrado
ATIVO -

Ações em caução
TOTAL

PASS ,'WO
, Y: �

, NÃO EXIGIVEL . il
Capital social, lucros em suspens '/

fU�dO
provisão

rCM s/estoques, fundo pi deved�,'.-és du idosos l.062.964,9
,EXIGIVEL A CURTO AZO

Fornecedores, obrigações divers�,,� contas e movimente

EXIGIVEL A LONGO'/PRAZO
.

Financiamento capital de gire ,i! financiam�Dto veículos

e saldo à disposição da asse ,Ibléia· \
136.662,3

COMPENSADU J'
Caução da diretoria �/ \' TOTAL ii
Demon4itração d:1' conta

CCLUC�S
�

DEBITO f,
,

Compras, despesas s/ve ,'as e produção, despes s

financeiras, tributárias, dmíntstração, fundo pr visão

leM s/estoques, !! sald,/ à disposição da

assembl�iaCREDITO

Vendas, f€ceitas e co !tas de resultado
.

Arno Court HoOm ,í; n Sérgio Hcffmo»
Diretor Presidente/ Di etor

Harold Mie,s '/ Ervino Tre 1

Diretor Técnico cont, reg. c-se 406

er do Conselho Flsca
dias do m ês de fevereiro do 'ano e mil, no

vecentos e setení e dois (15-'12-1972), às vinte horas, no escritôri

da Sociedade ln .hstriel e Comercial SICOL S.A" na ua Fre

Mensndro Kam .',606, nesta cidade de Canoinhas, Santa atarina

reuniu-se o Co /"elho Fiscal, com a presença dos membros a�ai:xi

assinados, afi ,; de proceder a verificação dos documentos eletl
vos ao Bslan ti Geral e demonstração da conta de Luc os

Perdas, ence �ado� em 31 de dezembro de 1971. Depois d aro

plamsnte e. aminados e discutidos todos os documentos qti
compõe o 'exercício social, encontrando tudo na mais perfeil
ordem e

.

atidão aprovam o recomendam sua aprovação pel
assemblé··, geral, de que, para constar, foi lavrada a presente at

que lida e achada conforme, é assinada.

Osval 'O Wiublevski - Leopoldo Fallgaiter - A,y O. Zimffle

3

No TORNEIO INI€IO resllaadu dià 27 de fevereiro 61tia,lo,
Eltádio MUDieipaJ BeDedito Therézio de Carvalho JUDior, tivem

OI leguiDtel iogol e relnltado,:
.

Saota Cruz 1 x São BerDardo O
Rige.a O x Sonego 1
Palmeiral O x Betefogo 1
SIiDtá €ruz 1 x SOllego 3

Bot8�ogo 2 x SOllego O

Torneio do CalJ)p�onato.
I
05/03/72 • S. E. São BerDardo x Botafogo E. C. - J'm Mareílio DI

05/03/72 • S. E. SOllego x S" E. Palmeiral - em Canoinbal
12/03/72 • SaDta Cruz E. C. x S E. São· Bernardo""::' em Eanoipb
19/03/72 - Rigel� E. C. x Botafogo E. G. - em Trêl Barr8'
19/03/72 - S. E. Palmeiral x Santa Gruz E. C. - em Canoipb
26/03/12 • S. E. Palmeiral x Rige.a E. C. - em Canoinha. .

09/04/72 - S. E. São Bernardo x S. E. SOllego - em Mareílio DI

09/04/72 - Botafogo E. C. x Santa Cruz E. C. - em Ganoiob
�6/04/72 - S,. E. SOllego' x -Rigela E. C. - em CaDoiohal

.

",3/04/72 • Rlgela E. G. x S. E. São BerDardo - em Três Bsrra.
23/04/72.� Botafogo E. C. x S. E. Palmeiral _ em Csooiob
30/04/72 • S. E. SOI'lego x Santa Oruz E. G. - em Gsnoio�
07/05/72 • S. E. São Bernardo x S. E. Palmeiral - em Mareilio DI

07/05/72 • Santa Cruz E. C. x Rigela E. G. - em Caooipb
t 4/05/72 • Botafogo E. C. x S. E. Souego - em Canoiohal

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE
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04-03.1972

Juízo de Direito da Comarca de' Canoinhas

E 'tal de Citação
o Dout r Josê Geraldo' Batista,
Juiz de ireito d.a Comarca de
Canoinha. Eetado de Santa Ca-

Estado de, Santa Catarina

dias
lIado nesta cidade de

ai, Estado de Santa Ce

j.....,u�u-.-.!:a�o. vinte e quatro (24)
dia. do iifeNe�ereiro de mil,
novecentoe e leteot8'61toi. (1972).
Eu, Zaiden E. Seleme, Escrivão,
o subscrevi.

José Oer'aldo Batista
de coetume, Juiz de Direito

3.0 de
MISSA

falecimentoano
Viúva e filhos do saudoso BERNARDINO

FEDALTO. convidam parentes e amigos para
assistirem a Missa de 3.° ano de falecimento,
que sera celebrada no próximo dia 8 de março.
às 19 horas, na Igreja Matriz Cristo Rei.

Par mais este ato 'de fé, agradecem.

Festeje 8 data grata de seu

ente querido.
.

Diariamente às 14 horas:

Gentilezas.
GANOINHAS,

força total em comunicação

3

CONVITE MlSSA

].0 ano de falecimento
Viúva e filhos do saudoso ORLANDO SUITCK,
convidam parentes e amigos para assistirem a

Missa de 1.0 ano de falecimento, que será cele
brada no dia 7 de março, terça feira, às 19 horas,
na Matriz São João Batista, em Três Barras.

Por este ato de solidariedade cristão, agradecem.

"

Canoinhas um

A

Para seus impressos
P R O C)U R E

Impressora Ouro Verde;
A casa dos bons serviços

. Para avisos e anúncios:

U t i I i d a d e P, ú b li c a.

Diariamente às 12:10.
\

Rádio é CilÍloinbas

Juízo de da Comarca de \ Canóinhas ,
- Santa CatarinaDireito

'Edital de Citação com o prazo de trinte (3 dias
referido terreno, compromissado, comprado, vendido e n. 114 - pág. 453:.: 7 Pelo exposto _ a a vi.ta dOI
quitado. viu com s-urpresa,. injuerificsvelmente, o ora documentos inclueoa qual se prova a plena quitação
Suplicado, Réu, diacordar deS88 pretençâc, inclusive do preço de comp e venda a, o Suplicado recusar-se

ten do, subcepriciemente, tentado alienar o imóvel para 8 outorgar a -ele' ura definitiva da- mencionada áre.a' de
a todos 09 que o presente Edital \ '

terceiros, ensejando. dest'arte, a notificação anexa, bem terra•• perfei mente iden tiíiceds, 8 injuetificahilidadedele canhecimeut o tiverem que,
como ainda não atendido a interpelação pua c.umprir deno atit e requer-se leja intimado o Réu na forma

UENO, bresileiro, caaado, l'esi·
com a obrigação anteriormente assumida. Por e8S�8 fatos. do art. ít6 <)0 C.P.C:, para o fim de ser outorgada II

dente em 'Três Barr"'lI, re uma ação de Adjudicação .

motivou- IH'l a presente ação. a fim de ser reclamada a eseri ra definitiva, dentro, de cinco (5) diae apôs 8

"Compubôrie. autuada sob
.

5.449, ficando citado o

adjudicação compul-ôrie do,' premencionado imóvel da cil..R'l'ão, cujo prazo correrá. em. cartório, sob "peca de
senhor DEMÉTRIO IURKIV,' idente em lugar incerto "', 7-'" r

_. , d ' 5 di t parte de Demétrio Iurkiv, ora Réu, em favor de

Oscav;'
er dita área de terra. adjudicada ao autor U�CQr Bueno,

Eld nao. sa�ldo, Pbül�a. n_o prazo etcl (), Ias, tB c�n ar
Sueno. ora Autor. 4 _ E' perfeitamente 'cabivel, na com 8 cbservância dai fromalidades legais. Protesta-se

a primeira pu rcsçao apresen ar a ocumen açao e "

. \
d - I ' . .

I d d
.

d
.

d f" ,.

d d d d especre, a presente ação e execução compu SOfia, PO), ' provar o 8 ega o por to OI 011 meroa e provai em
lavrar a escrrtues l .IDlbdva e

bveo a,
o

° e aC?tf o
o documento incluso de fls. lOdos autos d��ot/pe-

; direito edmiridae, bem como o depoimento de teatemu-

cEom a pestiçãDo e r�Jspr:cdhvoD espacd.o acseguJr ,aDsCcrl o�: [açâ o Judicial de n. 5.320, que à este aco panba, nh
..

al, que serão npcrtunamente arrolsdae, perícia, Cuo-
xmo r r UIZ e Ire!,to a omarca aaor-

f Ré f'
.

h id d d d
.

d "

d
.

, . .

',N b'" ilei
. d'

.

f
. '- ,. I Irma do pelo ora u. com Irma reCDO eCI�.rocessa

o enan ao-se 810 a o reu ao pagamento SI custae
nhas OSCAR BUE O faSI elro casa o UDCIO fiO' .

'
.

. . . - .. .,

h' á'
, o

, : c: 'd' d "1' d
'.'

T A B � por. instrumento par+icular.. devIdamente! glstrado. nao ludICIBI_, onor riO. advocatícioe, perdas e danos que
público federal, rest ente e omrci Ida,

o

.efm "" darr(a t""�tendo,
como não tem em seus ter�mo!!

. âusule de arre- em sentença se liquidarem' a demais eomineçõee de
deste Gomarca por seu procura or 11) ra·aBSIDS o u ' .

di
'.

d A t di
o

-D'
-

I d $ 50000
o

"
o o

1 o) '0 crit no O.A.B.
.

.

em rmento, sutorias o compra or� �o css,o o � or - 1r�ltO. a-se a. presente açao o. va oro e
o

cr .'
instrumento P];curstOtlOb me u;00431

9 o
. 't; o' �r ,Bueno., -, a reclamar

8, a,d)udl�ação do Imóvel, (qmnhe.Dtoll cruzeIro,), para OI efeltoll fUC811. Termol
Secção deste sta.do. so n. .

't �om
escrl O!:O

e

Dela�a judiciária, eis que: ;,P( contratos. oem cláusula em que. iuoto 801 documentol Bnexol, p. deferimento.
residência n�sta Cidade.

dV.e'V jt�
o o t resp� o: de al're��dimento, de coo;!,pr�mis8o de cOlllpra e venda Can,oinhal, 31 de março de 1971. (ae) Antonio Weiofurter.

acatamento a presença e.. XCI,a .• no!! er�os. � a�., de imóvei�ão 'Ioteado!\tcujo preço tenba sido pago no E,tá devidameote .elado, DESPACHO: cTendo .ido
346 do Cód. de Proc; CIVil. �ropor a p�es�n e aç

o

o e
ato de _sua c�titu��-t( ou .deva se-lo em �ma ou mais U.!i�OI _todo. OI ex�edieDte. pO�líveil pa�a a ioc-al!�a�ãoADJUDICAÇÃO COMPULSORIA. �e. lmovel qUltad�, prestaço.'!ls, desd�ue IOIlC:lto em qualquer tempo. atrl- e Cltaçao do requerido, e em vao procedida. ai dthgen-

contra DEMETRIO IUR�IV. br&s�lelroi casa�o•. res,- buem aos compfom�rios. direit� real oponível a ter- ciall' que .e tornavam milter, conclui'le que a citação
dente tl domiciliado em, Felipe, Scbmldt. desta ComerA' ceiras e !bes/c:oofere e'<lireito de edjudicsção compql:- atravél. mandado é inviável e impraticável. O requerido
pelos motivos que passa a expor: E. S. N. PROVAR: sórja n�1.s/termos do art!� desta Lei e 346 do Cód. forta-Ie, .i.tematicamente à citação, poi. que é lab!ldor
1 . Que, em data de 11 de setemb�o do Bno de 1�67. de P,IfO'€. Civil». 5 - Esta 'é",_8 disposição cootida na que

-

tramita -(i prtl.ênt� feito contra .i, e, não tendo
o Suplicado. através de uma declaraçao, de Com.promlsso n9J"â' redaçlio dada 'ao art. 22 (fô"<!:,Decreto Lei n. 58� re.idêocià fixa, dificulta inclulive, leia pOltO em prática
de Negócio de. Compra e Ve.oda de lm?vel, devldamen�e _�n!lubstanciada na Lei 'no 649. d�Q�zll �ll) de março o recUrGo da citação com hora certa. Não relte outro
firmado, com fIrma reconbeclda .,e Registrado no C;art�-,// de 1949. Ora, mediaote o exposto, c�"ue.se de que a meio, a não ler que lua citação .e realize atravé. adi-
rio de Títulos e Documentos desh cidade (fls, 11��. promesea de compra e venda não exig�Orm8 solene, tal, ,na forma da lei, poi. que elte iuizo não dilpi!)e de
no livro próprio, 80b n. 2.208), ave,rbado no L)yro 'c_omo DO presente caso podendo' ser. ela �)pre8entadav meiol, nem.' a parte requerente OI faculta, para que a

T '
o
- d' T Q'missões (30A M fls 163 strb n

. '. '- 't
-

d D 't' I k' f t' I'
-

•

ranscrl�ao as ra..., ..'
-

rU:;'.
.

por inÍltrumGnto pa,rticular onde o compr"mitent�<J1ssine Cl aç80 e eme no
.

ur IV .e e e lve pe.ol melOI regu-

_3�.945} bem como Reglstra40 no Livro de T.�g!str'? e sua assinatura seja r�coDhecída.' acompanb!i.d�",,�as I�re•. Anim, �eter�ino leia '? requerido Demé�rio Iur�iv
DIversos (o. 4 D. fls. 252, sob n. 2,224). do�rtorlo de

demais formalidades legais (Registro e Averbaçõe!l). &, Citado atravel Edital. pelo prazo de. 30 (tru;ataD dia.,
Regi.tro de Imóveis Clesta Comarca,. com . mete.�-se a

Uma vez que ° vendedor embolsou o preço e confessou" que correI á a partir da primeira publicação, e deverá
vender, como rearmante o fez, . um Imó el consl�tente quitação através de um documento autenticado, perfeito

.

�.�er afixado na lede do iuizo, no lugar de cOltume, uma

d t
' b c m a área d 1 200m2 Situado .'.' > , - f" 1 d E t d d

.

Ie u� erreno ur aoo, o
.

.

. �
.

e acabado. caracterizou.ae um comprcmlslo de comprli ,'110 o�gao o ICla o.' a o.:, e ua. vezel em lor.oa
em Vda Nova Pacbeco. na cldad�j Tres Barras, desta

e venda de- um imóvel perfeitamente identificado, cem local!' ,Citado o requerido, nao contestando o feito,
Comarca, fazendo frente -para 0u,a São Paulo, fuo.dos os dados D_eceesári09. para a futura carta de adjudicação, voltem'..J!ste�' auto�. Can.?i�h8s, 11.2.72. !as.) José

com Constante walkl)ff,�e
m lado com .Franclsco a qual servirá de título de propriedade, para 08 efeitos Geraldo ��Ista, JUIZ de Direito». E, para que c�egue

Gemra e de outro lado co Leopoldo· F. S18a8, tudo de Lei. nos termos' do art. 346 do C�P.C. Assim, eis ao cODheclm�to de todos, mandou o MM; JUIZ de

em conformidade com a e. critura r�giptrada 80� n',38,945, que: «O compromisso de compra e vende de imóveis Direito, expedi?e�te .e �utros igua�s, que será publi-
fls. 163, do livro 3 A".�, do Registro de I�ovels del'ta ainda que. não loteados. dá direito à execução compul- cado uma vez ':10 ��rio da JUS�IÇ8lt do Estado �
Comarca (doc..aoe7-.6). .2 - Que, o

pre.m.
enclonado ven· aória" quando reunidos os r.equisitos o

legais (Súmula 413 duas vezes no Jor�al.�al «Correio .do No.rte». O

dedor no refer�d' escrito d� compromisso de compra e do S.T.F.), mas não se aphca o regime do O.L. 58, de QUE. CUMPRA. Dado � . ,assad� nesta cld�de de

venda de imóvel por ele firmado,. confessou achar-st: 10/12/37, ao compromisso de compra e 'Veoda não ins- C.anolnhas. Estado de �8nta 'ot�rlDe, aos dezOito (18)
pago e s�&feito do preço, nad� mais tendo, a reclamar crito no registro Imobiliário, sa\vo se o promitente dUaS do. mê� de fever€lr� de mi�'Il..o<;!,yecentos e. s�ten-
com reÍérência ao pagamento; Já que r�c.,beu o valor veridedor se obrigou a efetuar o registro (Súmula 167 ta e dOIS (1972). Eu, Zalden E. Seleme, Escrlvao, o

no atê)' e integnlmente. bem como escriturar � área
) T' S C' sub!!crevi. 1

fi f "d lo Suplic80te 3 Que o do S.T.F.,. Ac. do .J.•P., �pelação IV. n. 1�8.514. ....

a8Slm que. osse eXIgi o p" .', '
.

'

.' . A' É//S' lO
.

t- quer,.odo egofa eecritu�8r para seu nome (I ReI. FrBncu DaVI'. unânime .. Sup. de JumprudenCl8, JOS GERALDO BATISTA - Juiz de Direito
/ ç��w -

I

O tQr José Geraldc Batista, Juiz de Direito da
Comarc e Ceuoinhes, Estado de Santa Catal:joa, na

forma da
o

etc,
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o TR,INKO JEFF
Olá amigos, paz e amor; Chegamos pra bagunciar o

barato dos . caras, tá por dentro?
* Pesca esse lance: Vê só, o Caio ficou sem a sua

Julieta, mas as transas ficaram: amor no coração. E'
isso daí bicho, podes crer, o amor tá por cima.
Agora faz um . mapa e chega até ela, .sacou?
* Altas horas da madrugada, um sonhínho leve no,

berço. Lá fora o grito canino acordando as crianci
nhas. Parece que a hístóría da plaquinha no pescoço
já era.

.

* O cara, dica certinha do Jeff: Se por acaso alguém
esqueceu-se de te convidar pr'alguma festinha, dê
um chego até a casa do desmemoriado, apresente. a
carteirinha de bícão, dê as felicitações e como diz o

Fornalha, muque.

O JEFF DA AS BARBADINHAS:
Zawinul acompanhado pelo conjunto de Miles tá
tirando um som da pesada. As que mais se salien
tam são: «Doctor Honoris Causa», «In a silent way»,
«Hís last Journey», «Double I mage» e eArrival in
New York», David Crosby que era' de grupo Crosby,
Stills, Nash and Young, está agora cantando sozinho.
E aparece com LP da Phonogram, com bom reper
tório: «Music is love», «Cowboy movíe», «Tarnalpais
hígh», What are their names», «Orleans» e «I'd swear

there was somebody». Pod's crê, Ricky Shayne está
aparecendo bem com: «The dock of the bay», «Soul
Sister», «Make it through the níght» e «In the gheto»,
Vai' quente que é. som sonoro estereofônico.

Filme que está agradando a população dos grandes
centros, é o último lance de Charles Bronson: «Alguém
atrás da porta» ..Juntos com ele Anthony Perkins e

Jill Ireland.

* O que stá arrastando � o público paulista aos'
teatros é a' famosa e bem bolada peça de Ricardo
Bandeira, Eu Beethoven. Trata-se da vida, filosofia e

pensamentos de Ludwig Von Beethoven. I
"

* Dia 18 o Grêmio XV de Julho promoverá um

'baile na Sociedade Beneficente Operária com o sq�
dos Atômicos. E à tarde futebol de salão e possivel
mente basquete. Grêmio x Atômicos.
* DHl 2 teremos' aniversário. o- Nego Mayer se es

forçou e completou mais um aninho. E pra continuar
a festa, dia 9 o Leco, após longa batalha, chegará
a maioridade. Parabéns proceis, amizade.
* Dia 28, o sr. Zeno B. Ribeiro da Silva e família,
transferiram residencia para Florianópolis. Noticia muito
.tríste, . vamos sentir falta, do convívio que por
aqui criaram.
* O Décio W. colocou o seu carango na oficina pra
pintar, o Herbíe, pra logo mais tá pedalando. por aí.
* Bem pessoal, sonhem com os anjos, Nosso recado
foi dado. O papo tá legal, mas hoje é sábado, dia
de tomar banho. Até a prôxíma,

Notas•

o Campo de Mudas do Pinho,
no vizinho município de Três
Barros, segundo informes' de

pessoa credencieda, deverá ser
transformado em Laboratório
de Pesquisa, a ser dirigido por
uma Organização Internacional,
or íe ntado por técnicos nacionais
e estrangeiros.

x x x

,

Esparsas
Estádio Wiegando Olsen, São E amanhã, muitos esportistas
Bernardo e Botafogo e no Cen- de nossa cidade rumarão à vi

tro de Educação Fisica Benedito zinhe cidade dE' União da Vitória

Therézio de Carvalho Junior, afim de aasisttrem um jogão,
Atlético Paranaeme e Iguaçú.Palmeiras e Sossego.

-

Os Deputados Arolde Cerva-
lho e 'I'herézío Netto que esti
verem em nossa cidade, visitaram
domingo, os muntcípíos de'
Itatôpohs e Pepanduve e segunca
feira, Irrne ópolls e interior de
Porto União. Dowiogo, foram
acompanhados do Pref-Ito, sr.

Alcides Schumacher.

x x x

Segundo outros informes, a

Taberna do Luíztuho, tredíctoual
ponto de nossa .juventude, será
transformada em Supermercado.

x x x

Esteve em nOSSQ cidade, o

MM. Juiz aposentado, ex-titular
de nossa comarce, Dr. José
Pedro Mendes de Almeida, ago
ra residente em São José,

x x x

Também esteve em nossa

cidade, após um -ausencia de
vinte anos; o sr. Euclides Lego,
hoje Coletor Estadual aposen
tado.' Numa rápida visita ne

cortezia no Gabinete do senhor
Prefeito Municipai, manifestou
a sua imensa surpresa do atual
progresso e desenvolvímento de
nossa cidade.

x x x

Sábado, primeiro de abril,
. não é mentira, ter smos o prt
mei�o baile do chopp de 1972,
uma promoção da Socledaue
Beneficente Operária, no ano

do seu eínqüentenárro.
x x x

O sr. Altlno Lime foi o cozi
nheiro do gostoso carreteiro reali
zado querta feira Da sede do'
Bolão Fantasma.

·x x x

Grande e animado público
prestígíou o torneio inicio da
LEC, realizado domingo último,
no Munícipal, saindo vencedor
o Botafogo.
Amanhã, li primeira rodada',

reunindo, em Mareilio Di88� DO

O maior desfile musical
de todos os tempos.

Diariamente às 13 horas:

Canoinhas 72
Sensacional

Rádio Canoinhas

•

•

Sue. Beneficente Ouerária
Convite Baile

•

do 'Chopps
A Diretoria da S.RO., dando inicio às festívídades

do Cinqüentenário da Sociedade, realizará dia· 1.0 de

abril próximo, grandioso Baile do Chopps, par.a o que
tem a subida honra em convidar seus associados e

excelentíssimas famílias.

Música estará ao cargo da Banda Padre Maurício·
da cidade de Mafra. Os canecos foram confeccionados com

dizeres alusivos ao cinqüentenário. O chopps será Brahma.

ASSOCIADO, prestigie mais esta promoção de

sua Sociedade.

Modesto Zaniolo - Diretor Presidente

Pelo vosso comparecimento, antecipamos os me

lhores agradecimentos.
5A DIRETORIA

-anioloras •

C. G .

ConvoEdital
ASSEMBLEIA GERAL

São convidados 'ôs Senhore '. Acionistas desta So
ciedade a se reunirem em Asse.' léia Geral Ordinária,
às dez horas do dia 29 de -ab do corrente ano, - na

sede social, na Rua Senad Felipe Schmidt n." 83, na

cidade de Canoinhas(SC), par liberarem sobre a seguinte
o

1.0 - Relatório da Direto la, Balari" o Geral de Lucros e

Perdas e Parecer do Conselho li' cal, referentes ao

pxercício encerrado e 31 de dezemiJ.o de 1971;
"

.

2.0 - Eleição da Di toria, por término
'

,
.

\
3,.0 - Eleição dos embros do Conselho
suplentes para corrente exercício e fixa
honorários;

interesse social.

Ach m-se à disposição dos Senhores Acio istas,
na sede cial, os documentos a que. se refere o Ar. 99,
do Decr to-Lei n.? 2627 de 28 de setembro de 1940.

29 de fevereiro de 1972.

3
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