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Como anunciamos, foi inau

gurado domingo último, com a

presença de varias autoridades
- e grande massa popular, ali

presentes mais de 1'.000 pessoas,
o Armazém Agríçola do 'senhor
MASSATOMO MURAKAML
próspero agricultor na localidade
de Lageado, distrito de Felipe
Schmidt,neste Município. Várias
autoridades prestigiaram o gran- ,

de acontecimento, destacando
se o Diretor de Crédito do
Banco do Brasil, que veio es

pecialmente de Brasília, de avião,
tiro Waldir Rodrigues da Motta
e dr. Gilberto Mario Schafer,
representando o Delegado do
Ministério em Santa Catarina.
Caravanas de São Paulo, Para
ná e Municípios vizinhos tam
bém Se frzeram presentes. Tudo
correu num ambiente de grande
alegria e confraternização, onde
8 família anfitriã .e destacou
no atendimento.

O sr. Oqilon Pszda, principal
encarreglldo dos festejos, tudo

fez, auxiliado por amigos, para
que tudo corresse na mais per
'f,eita ordem, com possíveis
lacunas num empreandimento
.deste vulto.

Após as bençãos oficiadas
I .

por um representante do Vigá-
rio da Paróquia, o Prefeito' sr.
Alcides Schumacher e repre
sentante do Delegado do Mini,
tério da Agricultura, dr. Gilberto
Mario Schafer, desataram a fita
simbólica de inauguração, fa

lando, ein japonas, o anfitrião,
sr. Musatomo Murakami, tra

duzidas após por seu filho Paulo
e, depois do almoço ouviu-se o

Prefeito, sr. Alcides Schumacher,
cujos pronunciamentos, trans

crevemos ebaíxo:

"Excelentíssimas autoridades,mi
nhas senhoras e meus senhores.

Peço licença para traduzir 8S

palavras de meu pai, proferidas
em idioma japoneso
Disse meu pai:

J
Sou homem de trabalho. Não te-

nho facilidade de expressar os,
meus pensamentos. Porém, neste
momento tenho o d!;'ver de fazer

o uso das palavras, mesmo

despretenciosas, para agradecer
a presença de todos e justífícer
o mêu convite. .

Desde 1939, quando vim ao

Brasil, dedico-me exclusivamente
à agricultura. Cultivei em mais
de 15 municípios paulistas.
Houve sucessos e frustrações,
mas neste longo período de

trabalho aprendi duas coisas,
muito importantes e significati
vas para mim.

A primeira, foi amar esta

terra generosa. Apaixonei-me
pelo Brasil e pelo povo brasileiro.

I�augurado
\Armazém Agrícola
Grande 'massa popular ali presente

Diretor: Rubens Ribeiro .da Silva
CAIXA POSTAL, 2 FONE, 128 - CIRCULA AOS SABADOS

cimentos a todas as autortdades,
aos técnicos e a todos indistin
tamente que me ajudaram, di
reta ou indiretamente a realizar

algo útil no meu trabalho.

Peço, que a' atenção e a de-

, dícação das autoridades e amigos
que" até agora me dedicaram,
continue cada vez mais forte e

que esta amizade perdure. por
muitos ,anos.
Pare testemunhar, umll pe

quena parte de minha gratidão,
para expressar o meu respeito
e admiração, tomei a liberdade
de convidá-los a este churrasco.

Espero que o mesmo satisfaça
todos.

Finalizando, quero' reiterar os

meus agradecimentos pela hon
rosa presença, a qual constitui
para 'mim 'motivo de, inteira sa

tisfação e de muita alegria.
Muito obrigado".

x x x

"Exmas. Autoridades Civis, Mi
litares e Eclesiásticas. Minhas
Senhoras. Meus Senhores.'

Meu distinguido anfitrião de

hoje e amigo de sempre, sr. Ma!l
satomo Murakami e hmiliares.

Estamos vivendo um momento

de\ singular importância na vida

ecqnômíca' de "Canoínhas, com

a inauguração deste Armazém

particular, de propriedade do
. sr. Massatomo Murakami.

Aqui estamos, todos, reunidos
..

e comungando da mesma e

indisfarçável alegria do senhor

Massatomo, que hoje, quando
inaugura um gr�nde armazém

para estocag!>m 'de produtos
agrícolas, ainda nos homenageia
- como que num paradoxo -

quando deveria ser o' contrário,
ele é que deveria aer o home

nageado. ,

Gestos como esse, bem defi
nem a personalidade marcante
do homem, que recolhido Da

humildade que o caracteriza, se

confunde, na labuta diária, com

os seus próprios empregados,
ele, senhores, e os seus familiares.

Conhecíamos o. valor da colo
nia japonesa, na sua labuta e

dedicação a terra, com 'a insta

lação, no vizinho município de

Três Barras, das famílias Nagano
e Schimoguiri.
, Invejàva-nos, então, a prima
zia de Três Barras Da conquista
desses Isbortosos agricultores.
Depois, então, bem mais tarde,

veio O sr, Maesatomo, afim de

aqui instalar o ,seu
' sobrinho

�as8kaso Takehasht, hoje pros
pero agricultor na região de

Palmital e Major Vieira, cuja
escritura do imóvel adquirido,
assistida pelo Dr. Washyogton,
foi por mim lavrada no primeiro
Tebelíoneto desta Comerca.

Pouco mais tarde, voltava
novamente à nossa região, o .sr,

Massatomo, trazendo outro E'O

brinho, desta vez O sr, Hakio
Takehashí, hoje próspero agri
cultor na região de Paciência.

Posteriormente o nosso anfi
trião, verificando a excelência
de nessas .terras para' o cultivo
de batatas para sementes certi

ficadas, ele próprio também
aqui se instalou.

F assim o sr. MassatQmo, um
homem já plenamente realizado,
desfrutando de invejável posi
ção econômica em São Paulo,
aqui está, labutando com todas
as suas Imergias no interior. do
nosso Município.
Senhores ... a vida é uma seqüência ,

de instantes. E' admirável um ins
tante como este, no qual podemos
sentir o futuro, numa perspectiva
promissora de desenvolvimento e 'a
vislumbrar a certeza de que ii,
grandeza do progresso está sendo
alcançada.
S está sendo alcançada porque a

coragem de homens, como esse,
transformaram terras, tidas como

inaproveitáveis, substítuíram os
samambaíaís e lageanais pela ima

gem verdejante que ai está, que
promovem a, fartura das cidades e

traduzem riquezas em todas) as

atividades comerciais.

Satisfeitos com o êxito alcançado
na produção de batatas, procuraram
os japoneses aqui radicados, diver
sificar as suas culturas, partindo
para o plantio de outros cereais,
como o trigo, arroz e soja.
E a terra canelnhense lhes devol
veu com a mesma generosidade a

abundância de frutos, não lhes cau

sando, até agora, nenhuma decepção.
e que, senhores, é mister e neces

sário que se diga aos demais.

Aos bravos colonos, descendentes
de poloneses, italianos, alemães e

outros mais e, especialmente, ao

nosso bravo caboclo.

É DANDO QUE SE. RECEBE.
Eles, os japoneses, tudo deram à

nossa terra, dadívosa e boa, tudo
que ela carecia ,.- e precisava.
Deram, aliado ao trabalho técnico

que sabem melhor que ninguém, o

adubo e os inseticidas necessários
e a terra, entêo, como todo ser

\

vivo, reanimada e revitalizada, pro
duziu os frutos esperados.
Assim, incentivamos a todos, a

seguirem o mílagre dos japoneses.
Oanoínhas vtve, novamente, mo

mentos: de fastígios de Ouro 'Verde.

Com esta denominação, vivemos
momentos de el-dourado, no ciclo
áureo. da .erva mate e a presença'
da Lumber, em nossa região, na

época, a maior serraria da América
Latina.

A segunda, foi a conclusão
de que O êxito e o futuro da
agricultura brastleíra, reside nas

sementes
.

de boa qualidade,
livres de doenças, sementes ca

pazes de produzirem o máximo,
Igualou até melhor do que .es
importadas da Europa ou outras

nações.
Meu pensamento e meu tra

balho foi dedicado .a produzir
· sementes certificadas, procuran-

.

do. contribuir pera Uma maior

produtividade na. agricultura
brasileira. Pensei também, que
este meu trabalho por . mais

insignificante que fosse em vis
ta do desenvolvimento deste
imenso País, estarta eu e minha
família contrtbuíndo com unia

pequena parcela para o pro-
· gresso e o bem estar desta
minha Pátria adotiva, que é
este maravilhoso Brasil.

,.-i'
Com esta' convicção e com

este ideal, vim pera esta região
de Caaoínhes, neste maravilho
so e progressista Estado de
Santa Catarina, cujas condições
são das mais recomendadas
para a agricultura.

E, nesta Canoínhas, além de
encontrar o clima e condições
de solos excelentes, encontrei

·

fatores que superam, condições
que se sobrepõem a quaisquer
recomendações agronômicas,pois
encontrei um povo hospitaleiro
e generoso, encontrei autorida
des côncias de suas responsabí
lidades, preocupadas com o

progresso e o desenvolvimento
da região, téenícos dedicàdos e

capacit&dos, estabelecímentos
bancarias' e comerciais prontos
a apoíar as iniciativas privadas.
Encontrei' aqui; também, os pio
neiros no cultivo da batata em

S8nta Catarina, pessoas capazes
e amigas que muito me auxt-

.Iíaram e me incentivaram,
quando eu ainda dava o. pri
meiros passos na agricultura
neste Estado,' que foram os srs.

NAGANO KAN� E UMEITI

SIMOGUIRE, que núnce medi

ram esforços para me auxiliar.
Enfim recebi o apoio e' a solí- '

dariedade de todas as classes'

empresariais.
Graças a este conjunto de

apoio e comprensâo, tive a fe:li
cidade de produzir até' a pr:e-
sente data 500 mil caixas de
batatas sementes, devidamente

certificadas cela Secretaria da

Agricultuu,' cuja produção. e

qualidade tem sido comprovada
em todas as re,giões"'bataticolas,
deste Estado, do Paraná, de São

Paulo e outras regiões do Brasil.

Se esta cifra. é grande para
um simples sgricultor produtor
de 'sementes 'certificadas, maior
ainda é minha gratidão. Quer6
pois, apresentar meus agrade-

Veio a devastação, agressiva e

avassaladora e com ela a críse
ervateira.

Vivemos anos de saudosíamo e

incertezas e somente há pouco,
acordamos para a realidade.

Partimos, então, para o reflores

tamento, a cargo do Instituto Nacio
nal do Pinho, hoje I.B.D.F., Rígesa,
Celulose, Papel e Embalagens Ltda.
e outras empresas particulares, de
corrente dos incentivos fiscais do
Governo Federal e hoje, podemos
dizer, com orgulho, que a região de
Canoinhas é uma das mais reflores
tadas' do mundo, equivalendo, apro
ximadamente a ,1.080 árvores por
·l1abitante. \
Essa é'a nova imagem de Oannínhas.

Corrigimos os erros do passado e

acreditamos no sucesso do futuro.

Sã9 novas indústrias que estão
se instalando e outras ampliando
8uas instalações.

'

Vieram os japoneses, com esse
/

maravilhoso quadro que todos estão
assistindo.

A ACA.RESC e demais órgãos do
Ministério da Agricultura, Secretaria
dá Agricultura estão aqui em per
manente . contacto com o nosso

interior. n

Nenhum governo será capaz de
realizar obra duradoura e útil à
coletividade sem o concurso daque
les que.. tradicionalmente trabalham
no comércio, na indústria e, na la
voura, dinamizando as nossas ri- IIquezas e pondo em circulação os

valores que se transformam em

progresso e bem estar soeíal.

Assim, agradecendo a presença ,IIde todos, renovamos ao sr. Massa
tomo e Famillares, 08 nossos cum

primentos por esta inauguração,' e
abraçando-os, abraçamos a toda: a
colônia japonesa aqui presente, eles
que, ontem falav:am por mtmíca e

hoje conhecem o nosso idioma, a

todos eu desejo "Omedetro gozar
mass".

Muito obrigado atados".

Canoinhas
1350 QU'ILOCICLOS

Rádio

EM

•
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CORREIO DO NORTE 01.04.1972

1.098.08
16,400

962,39
.

1.964,59
156,00
752,21

3.575,95
156,00
433,83

20.315,48

29.430,93

Prefeitura o�iedade Tiro
Alv Canoinh

Municipal de Major
Despesa referente ao mês. de fevereiro

Vieira
de 197

Discrimln ão da Despesa por Ór
gãos do 60 roo e Admioistravão

Orçam tária

II AUTORIZADA II REALIZA0
Dotação Suplemento AnulaçãlÍ II T O T A L Até o mês CrSl1 Do mês trS II AL CrS

1 - Câmuli de Ve adore.
2 - Gabinete do Pre 'to
3 - Secretaria Geral
4 - Setor de Contabilida
5 • Setoe de Segurança P
6 - Setoe de Saúde Pública
7 - Setor de Educação e Coltor
8 - Setor do Fomento Agropecuário
9 • Serviçol Urbanoa
10. Servo de Obrai e Vieç.• DMER
Total da Despesa Orçamel!tária

Extraordinária
Créditos Adicionais

Sub- total

Re�tos a Pagar
Do exercício de 1971

Total da De.pela Extraordinária

TOTAL DAS DESPESAS

Fundos Disponíveis
Em Caixa

Na Telouraria
Em Bancos

Banco do Brasil S.A. - Cf Fund
de Participação dOI MunicÍ '01
Banco do Braeil S.A.. C/
Banco do Estado de San,
rina S.A•• C/Movime c

Banco Beasileieo de sconte S.A.
- CiMovimento
Banco Necíoaa do Comércio
S.A. • C 'M imento
I •

Em p ar de responsáveis
\

. '.

9.000,00
22.504,00
12.101.60
22.192,40
.3.072,00
13.900,00
36.100,00
10.700,00
.530,00

109. 000_

249,200, o

16,40
625,00 337,39

1.964,59
156,00
627,21

3.505,75
156,00
4033.83 .

15.884.46

240.163,31

4.431.02

5.267,62

3.469.00

:U69.00

8.736.62

10.676,74
10676,74
84.840,05

14,00 horas - inicio com :

do Rei
Rainha
Local
Müller

15,00 horas - com tições do Ti
nh. Tiro Premio;

21,30 horas - i cio do seu tradicio
OCIAL, nos amplos

Sociedade B eficente Operária, sob
cia da BA DA PRIMAVERA.

RESER S DEMESA: com o sr. Gustavo 'I'h m

comparecimento agrade
A DIRETORIA

] 4.1405,74

14.145,74
43.576,67

409,78.

20.029.32
58,50

4.232,87

161,42
.

Canoinhas um '

M AH
A Casa Pecu

"

PEDRO
,r

t .�sido nomeada repre-
sentante para a r

�

. ao s produtos Manah.

Agora, Adubo e Inseticidas anah, direta

fábrica a preços J fábrica.
ua Paula Pereira, 7

29 DE FEVEREIRO· DE 1972.
MIGUEL MARÃO BECIL - Prefeito Municipal

,/ Dizem ... casa própria e carro na po
ajudam muito uma família a ser feliz •

Mas nem todos os carros ajud
resolver problemas. ,

Pelo contrário, alguns até Iam.

Já que o tema é família, mos falar
da Variant. A Variant se e para longas e

pequenas viagens.
Para férias praia adas e para rápidos

flns-de-sernana. S ve para o dia-a-dia
.

da cidade, transp, rtando confortàvelrnente
� com economia adultos e crianças.

MALLON
Rua VidaI aamos, 1 195 f';.EVENI)ct;oR

AUTORIZADO

É justamente �'.que
a Variant é o

carro ideal. Não d . roblemas, gasta pouco
e está sempre traba ando.
E como cabem co as nos seus dois

porta-màlas .••
Esse seu Revendedor utorizado

Volkswagen entende muit ;.bem dêsses

tipos de problemas em famílr I

e coloca à sua disposição u a Variant.
Temos condições e facilida s de

pagamento excepcionais. Não a adeça.
Tôda família merece o noss carinho.

& C IA.
CANOINHAS.SC

LANGERCASA

/

---ias em um minuto �o Cartório do
'.
ISTRO CIVIL, de N' . A

C. CORTE,
PLASTIFICA
um minuto,

Para seus impressos
PROCURE

Impressora Ouro Verde
A casa :ios bons serviços

Para avisos e anúncios:

Utilidade Pública.
Diariamente às 12:10.

Rádio é Canoiobas
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o' outor José Geraldo Batista, J�iz de
-Dir

.

o da Comarca de Canoiohas, Estado
de-Se ta Catarina, na fo�ma da Lei, etc.

FAZ SAB a todos que este edital viremó .:

o,u dele noticia ti rem., que o oficial de justiça
deIte Juízo e que estiver servindo de" porteiro
dOI auditérioe, levar a público pregão de ve",da
e arrematação, a que lO!lís der e maior lanço
of�recer 'Iobre a :.oespectl, avaliação, no dia 18 do
mês de abril, do, corrent D6; às 14,00 horas,' à
porta do edifício do For local. os seguinte I
bens, penhorados a CAROLI PRUSSAK. na

execução de sentença que Ih move MIGUEL
MELECHENCO: 1. Um terren rural, com a

área de 289.492 mZ (duzentos e o' enta e nove

a
mil, quatrocentoe 'e noventa e dois'\netrol qua
dredos), ou sejam 11 alqueir-es e 38 Ii� a e meio,

,

situado no lugar «Rio dos Pardos ou Rio �reia».,

deste município e comarca, demarcado' devid8\l!;eente
• .'

e confrontando. de um lado com terras de J:ll an-
'Cisco Pcusaak, de outro lado com ditas de J

"

Sociedade
Beneficente 'Operâria

Fundada em 09/04/192.2 - Canolnhas-SC

Progra'mação para os festejos de se,u dnqüentenárlo
,

, A Diretoria da SBO, leva à público; para conhecimento
de seus associados, sus programação em comemoração ao
seu CINQüENTENARIO � 192.2. - 1972..') ,

PÍlrte social
, Baile do Chopp, dia O 1·04-72, cujos canecos foram
confeccionados com dizeres alusivos aOI!> eo anos.

�ú8ica 8 cargo da BANDA PADRE MAURICIO, da
cidade de Mafra. Chopps o melhor • BRAHMA.

xx x

Baile do CINQüENTENARIO, dia 29-04-72, no qual,
iremos prestar nossa justa homenagem aos abnegados fun
dadores e suas exmas. famílias, srs, Carlos Stange �falecido),
Frederico Quant �falecido�, Francísco N. Fuck (falecidoD, Jacó
Fuck (falectdo] t!> Otto Hoffmann, residente atualmente na

cídade de Itaj!ií.
Nosso agradecimt;!ntJ também, às Diretorias antezíorea,

que .tão bem souberam dirigi-la.
Música' ao cargo do MODER TROPICAL BANO, de Mafra.

,

, \,
Parte esportiva
"BOLA0"
Inauguração da nova cancha oficial de Bolão dia 21.04-72,

com os bolonistas 008S0S associados, e autoridade ldcaís. '

Pístss oficiai� eonstruldas em comemoraJão ao Cín-
,

qüentenário da Sociedade. Não foram medidos esforços para /'

,

sua construçãe, deverá, ser o certão de visitas de nossa Sede.
'

As competições bolonísncaa entre nossos associados
prolongar-se-á até dia 28-04 72.

Em seguida{ dia 29· 04 a 05-05, dispute em busca de

premias, medalhes e troféus, por clubes masculípos convida
dos de díversas 'cidades do Eetado.

Dia 06-05 e' '07-05, com equipes femlnínss, também
visitantes.

Após estes jogos, iniciaremos então o TORNEIO CIN
QVENTENARIO, entre os clubes de nossa cidade.

Dias 13 e 14· 05, torneio de bolão à cargo, do SESI local,
abrtlhantando assim, com sua colaboração, nossas festividades.

"FUTEBOL DE SALAo"
Dia l.0 de maio, haverá um torneio de futebol de

salão �{cargo também do SE.SI, na nossa cancha de esportes
'Sergio Augusto Ma,yer.

OUTRAS FESTIVIDADES
Dia 09-04-72, dia, de sua fundação, haverá alvorada

festiva e hasteamento de nossa bandeira.

Dia 1.°-05-'72 - OlA DO TRABALHO, como nos anos

anteriores, haverá churrasco de confraternização em nossa

Se4e ISocial.'
'

Gontsmos com o comparecimento de 'nossos ...ssociados,
'

prestígtando nossas programações sccíaís e, esportivas.

'SOCIEDADE BENEFICENTE OPERARIA

José Almeida Pereira Sobrinho - Presidente 4

1\

icaAlvinnV
Geral

., donistas desta socledsde,
a se reunirem em mblêia Ger Ordinária, que terá lugàr
na sede' social, na' Ru ,aulo WJ ese, s/n.o, nesta cidade, no

- dia 4 de maio de 1972,' 1 "horas, a fim de deliberarem
a seguinte ,!'

D I A:

1) Exame, discussão e v' ação '", Relatório da Diretoria,
'balanço ge!al, 'de, nstração ;;�,a conta I�cros & perdas
e parecer do selho fiscal,"'��ferentes ao exercício

de 19711 , I

2) Eleição do con lho fiscal e' respect�� suplente� para

o exercício d 1972; , "
3) Assuntos de nteresse geral.' '\,�;\,

Acham-
_

à disposição dos sen'hores aci�stas, para

os efeitos, le, ais, na sede social, �s doocumento�� que se

refere o go ,99, do decreto·lel n. 2627, ��6 de
setembro 1960. "';�

Can�inhas, 15 de' março de 1972'.

Harry' Vogt - Diretor Presidente

( �operativa
Agro 'i 'ecuária

\

(ao has Lt B.
Assembléia

De acordb
�
om os Estatutos

Sociais, ficam,' onvoe os 08 &e

nhores associa;', s da ooperativà
Agro Pecuárí

�. de C8aoinhas
Ltda., em ple!� g zo de seus
direito' sociais, ��pa a a Assem
bl�ia Geral Extr�pr ináris, a ser

realízada em s� sede social,
sita na- Rua Paul�\ Ritzmano, n. '

\ '

20, nesta cidade

i',canoinhas,Estado de Santa 'abrioa, às
,7,30 heras do f i�04 de abril
de 1972, em Pri ei'i1, Convoca
ção, com o mín mo

'j \

e ''l./3 de
seus associadoa às ,30, horas.
tom Segunda onvoc Ao, com

f o mínimo de etade mais um'
de seus associ dos, às

.

ao horas
em Terceira Convoca
a preseaça e no

'(dez) associa os, na qu
do número egel, será,
a seguinte

SOELY, BERTÃO
apresenta as dez. senhoritas mais

elegantes da Capital do MaJe
, ,

Gláucía Helena Seleme - em matéria de elegancía
,

e bom gosto, dispensa maiores-comentários.
* Ana Silvia Mayer - 'sabe escolher o que veste.
* Rosângela Olsen - é sempre destaque pela sua

beleza.
* Neuzeli Rita Fischer - usa sempre a moda -com

um charme especial.
,

(
* Nicéa Wiese - simples e discreta, mas sempre
acontecendo.

* Bernadete Seleme Moskwy -" é muito .grácíosa,
e usa a moda atual muito bem.

* Marquit Kellner . sempre comentada pela sua

beleza em noss� soeíedade.

* Scheila Greippel é notada pela sua símplící
dade e beleza.

* Sônia. Friedrich - pela sua aletria e vivacidade
tem um charme todo especial.

* Anete Jantch - elegante e simples, é também
uma dedicada mestra.

l� Delibe ação, sobre fi nela-
mento &08 associados 8. avés

d C
.

, '«i\ '

a oope ativa, para con,� guir
os subsí os de juros peJo , ado
de Esti lo da Produtiv�t' ade
- FEP O;

,

'

ar8 efeito do
de quorum para ins a

a Assembléia, esta' Co-',
opera va tem 418 associados.
Caoo nhas, 21 de março de 1972.

W DEMIRO NOERNBERG

L._, ..J

PrU!!8Bk. de outeo Jado cPÍD t�rraa pl'etendid�!I por
Pedro Bigas e, de outro lado çàm ditas de João
Ssbetke, devidamente transcrita .no

Registro�o.biliário desta comarca, sob nôO �3.731; avar ao
em Cr$ 5.500,00 (ciuco mi� e quinhentõe' �ru,J Iros);
e 2. Dua. casas de madeira, em perfeltc!f estado
de UIIO e conservação e demais - bellfeit· ias, edifi
cados no terreno acima descrito; ava

•

das 'em Cr$ .

2.000 00 'Mais mil cruzeieos], tudo o totàl de Cr$
) 7.500,00 (sete mil e quinhentos . ruzeirô9�. E, para
que êbegu� a noticia ao conh cimento de todos a

quem poi!la interessar, se p {sou o prelente edital,
que será afjxado no lu r público de costume,
nesta cidade. e, publi aa na impre�lBa local, na

'forma da Lei. Dado e passado neEl�a cidade de

,Canoinbas, Esta ' de Santa Catariaa, aos dois
dias do

m"y,t'de março de mil, novecentos e leten-
,

ta e dois; E, I ZAIDEN
� E. SELEME, EscrivãO,

o 8ubscré�-.
'

2

JOSEpifíALDO BATISTA - Juiz de Direito

/
'

--------------------�----------------�----�

Presidente 1

Juízo de Direito da Comarca de Canóinhas - 'Estado de Santa Catarina

E -tal de/Praça com o prazo de vinte :(2-0) dias

I
"

Juízo de Direito da Comarca da Ca

Edital de Praça com/pr .
o de vinte (20) dias

o Doutor [osê ,Geraldo Batista, Jufz de Prusse de outro ledo com ditas de João Peussek,
Direito ds Comarca de CaDoiohll8 �stado de' outro ado com terrlls pretendidas por' Pedro
de Santa Cataf,ina. na forma d 'ei, etc. Bigas e de utro lado com dilas de João Sabatke,

FAZ SABER 8 todos que este aital virem; dnidament transcrita no Registro Imobiliário

ou dele J;]oticia tiverC!m, que ,o

�fiC'
de jUltiça desta comarclt! sob n,O 1.3.731; avaliado em Cr$

deaté Juízo 'e/que eitivel' serv!nd .de porteiro dos 5,500,00 (cinc0'rail � quinhentos. cruzeii'os�; e 2.
Duas casas de m\delra.'em' perfeito estado, de uso,audit6rioB, levará a público pre ao' de venda e
e conse'rvação e d\ ais -benfeitoriás, edifiea�os DO

'arrematação, a quem rpais de e maior lanço ('fe-,
recer sobre a respectiva a alieção, no dia 18 do ferreno. acima delcr o; avaliadas em Cr$ 2.000.00

�dElis mil cruzeiros). t o no total de Cr$, 7.500,00Biês de abril, do corrente no, às 14,00 horas, à (sete mil � quinhent ÍJ eruzeiros�. E, para que
porta do edificio dt, orum, local. os seguintés chegue a noticia ao conhe ,imento de todos a quembens, penhorbdos a "ROLINA PRUSSAK, n6

possa interessar, se p�sso�p.\eliente edital, que
execução de senten.;; que lhe move ALEXANDR� será afixado 00 lugar ,públi de costume. _ nelta
NOGATZ: 1. U terreno rural, com a área de 'd d r bl' d

.

I I fCI a e, e, pu Ica o na

Impr�sa
oca, na erma

289.492 mZ (cluz tos e oitenta e nove mil, qua� da Lei, Dado e pa!lsado nesta ,idade de Canai.
troc�ntol e n eota e doi. metros quadrados�, ou b E t d d S t C t

.

d' d' d'

n, "as,
s a o e aI! a a arma,

'�OIS laa. osejalQ 11 aI ei,res e 38 litros e mr:io, situado, DO,
,mes de iDarço de md. novecentos e tenta e dOIS.

lugar«Rio os Pardos ou Rio d'Areia:',déste mo· Eu, �,AIDEN E,' SE,LEME, Escrivão, �ubscrevi�nicÍpio e comarca, demarcado devidamente e con-
_ ��frontando, ,de um lado com terras da Fra�sciaco JOSE GERALDO BATISTA - Juiz de Di.reito
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�
O TRINKO'JEFF

.Bom dia. Cá estamos perante vossas digníssimas_
pessoas para pequenos relatos do que acontece
no Brasil e no mundo.

* Curitiba vibrou domingo passado com as gran
des, velocidades. No autodromo, competição com

ases de todos os Estados. Também Curitiba ficou
movimentada com a feira de animais e produtos
derivados, no Parque Castelo Branco.
*

Já, que o negócio é movimento, nos orgalhamos
de informar que Canoínhas, ou melhor Felipe
Schmídt, também é movimento.
Domingo 'passado .tivemos. na propriedade do sr.

Massatomo, uma tremenda churrascada. Lá esteve

Canoínhas, quase que em peso.
i * Aos poucos os casaizinbos vão aparecendo.
Samanta, díquínha do Jeff: Binga e Eliane.

* Toda patota .que estuda fora, veio para passar
a Páscoa com seus familiares e para ver a juba do
Paulinho (Lagoa), que trouxe a Suzi para ver a Betty.

/ * Aguardem... O Osni (ex-guítarrísta
'

do
Selectus), está formando o seu conjunto.
* Quem esteve na 'reunião do Grêmio sábado úl
timo, não precisou de fósforos. O negócio estava

pegando fogo.
-,

AS BARBADINHAS DO JEFF
Johnny Coles, lança Katumbo. LP, importad9 dos
States, entiqueta Mainstream. Os sucessões: «Never

Sai, Goobye», «Setember. of may years», «Petits
Machins>, eBetty's Bossa» e eFunk Dumplíng»,
Ainda, não existe no Brasil este cartucho para
mini-cassette com Miles Davis .e um grupo de
excelentes músicos. Para quem quer o cartucho,
adiantamos que é da Columbía. Foi lançado há
apenas' quinze dias. E' exclusivo Jeff.
,* Leon, Thomas,gravação no Berlin Philarmonie Hall.
Entre as músicas: <Straígthtno Chaser», «Echoes»,
<Umbo Weti» e «DO Whee». O LP, é importado.
* Para os que apreciam uma boa leitura, COnse
lhos do Jeff:"«Porque Lulu Bergantín não atravessou
'o Bubíon», (Jósé Candido de Carvalho).
«O Planeta das possibilidades impossíveis», (Jacques
Bergier e Louis Pauwels).

Destaque da se�ana:' As �huvas,' de José Condé.

A Bagaceiras de José Américo de Almeida. <'

* E o, Diretor deste 'semanário tornou-se outra
vez "vovô coruja", com o nascimento de sua

segunda neta, na madrugada de 4a. feira última,
, em São José dos Pinhais, filha do casal Amilcar
e Rosângela. Nossos' cumprimentos.
* O Jeff informa que 'por motivo de inSuficiência,
não diStribuirá pre$ente$ da Pá$coa para 'ninguém.

�:lSem mais vg saudações' pt JEFF. �

COOPERATt'VAS
RECOL,HEM ICM

\
,

De acordo com levantamento procedido pela Coordenação
da Organização da Produção e Abastecimento da Secretaria da
Agríeultura, as cooperativas catarínenses recolheram durante o

ano de, 1971, aos cofres do Estado, a, importância de cr$ . . .

6,745.377,20 �seis milhões, setecentos e quarenta e cinco mil e

trezentos e setenta e sete cruzeiros e vinte centavos)" referente
ao Imposto ce Circulação de Mercadorias. '

As cinco coopenatives que mais ICM recolheram foram a8 seguintes:
- Coop. Agro Pastoril de Chapecó Ltda. cr$ 842.758,00
- Coop. Agrícola Mista 'Regional de Xsnxerê Ltda. c'r$ 774.726,55
- Coop, Mista Xsxtense Ltda. cr$ 412.116,00
- Ccop. Agrícola Mista Cunha Porã Ltda. cr$ 345.114,15
- Ooop. Agrícola Mista Juriti Ltda. cr$ 251.346,85

Da importância, total, cr$ 334.715,09 (trezentoa e trinta e

quatro mil, setecentos e quinze cruzeiros e nove centavos),
/

cor

respondem ao ICM recolhido pelas cooperativas de consumo.

No anterior, isto é, em 1970,- 8S cooperetívés recolheram
cr$ 3.604.769,25 (três milhões, seiscentos e quatro mil, setecentos
!! eessenta e nove cruzeiros e vinte e cinco centavos), havendo,
portanto, um aumente. de contribuição no ano de 1971, da
tlrdem de 87,1%.

Florianópolis, 22 de março de 1972.

Suspense?
Assim Aconteceu.

As 12,30 horas.

Canoiohas,
'

força Dova em rádio

'Com
-,

Zug

e

Irm-

Rua
Canoinbas

C.G.C.�F.

Acham-se
dos senhores
sede social,
Paula Perei
Canoínhas- ,os
tos de que trata

_

do Decre 6 Lei
de� 26/09 1940.

\ disposição
\
nistas, na

it na Rua
013, em

ocumen

.Art, 99
\0 2.627
�
I

Ca bínhas - SC � 24 'de
março e 1972. 1\
\ '

,

, \

ISAAC ZUGM'"N
Dír. Gerente ,)- '3

re�o, �a
oferece.
ige o
re

Música Sertaneja?
Rádio Canoinhas.

Às 06:00 horas ua manhã e

às 05:30 horss da tarde.

, ,

SOCIEDADE BENEfICENTE ,OPERARIA

BAILE DO CHOPP
Hoje ...
A Sociedade Benefícente Operária' promoverá
em seus salões, o grande BAILE DO CHOPP.

ATRAÇÃO MAXIl\'lA: Apre8ent�ção do GRUPO

FOlCl-ÓRICO ALEMÃO da Sociedade Rio

Branco de Curitiba -' 25 componentes.

, I

Edital de NotiFicacão com
�

I �

pra
...

de trinta (30)
iié Geraldo Batíste, Juiz de Direito da
'atado de Senta Catarina, na forma

ABER, aOIl que o presente Edital, vi
cimento dele erem que, por parte ds ALBER

WOSGRAU, n
'

autos de ação de REVOGAÇ
'RACÃO, ficam tificados os interessados ince os e não sabidos,

'

com o prazo de �ta (30) dias, que se, contar da p�imeira publi
cação, da revogaç' da, causa, de acordo co a petição e respec
tivo despacho que transcreve sob o i eiro teor: Exmo. Sr.
Dr. Juiz de Direito \

a Comarca. Diz BERTO FREDERICO
WOSGRAU, brasileir'� casado, lavrador residente e domiciliado
na localidade de Sant �I\Aotonio, �este município -e comarca, por
seu procurador e advo ',do abaixo a ínado, ínscríto na, Ordem
dos Advogados do Brasí � Seção de Bota Catarina sob n.? 1271
e com escrttórío na RUa etúlío V gas 527, que: 1. por instru
mento público datado de \de se mbro de 1971, lavrado no 1.0
Tabs lionato desta comarca, ·onstl iu seu bastante procurar o sr,

ALFREDO WOSSGRAU,
\
8S' eira, solteiro, m6ior,' Íavrador,

residente e domiciliado em 'to Antonio, neste município e
comarca, para o fim especí �\ de propor toda e qualquer ação
pessessôría contra Euclides a",' d, referentes a uma área de
terras de 11 (onze) alqueire ,de roprtedade do mandante e loca
lizada, dita área Da localíd de de, \, anto Antonio, COPlO tudo se

vê da respectiva certidão e man 'to junto a esta. 2. Não con

vindo, porém, ao supllc nte que \, ,suplicado, seu procurador,
continue. no, exercícío e semelha �e n.an�at?, eis que deseja
reassumir em toda & s a plenitude '0 ,seus direitos de defender
aquilo que possue, q r perante V. ,�cia., de acordo 'com a

legislação em vigor, evogsr-Ihe expre '�8mente todos os poderes
contidos e outorga s no dito instrume ��o, pelo que - respeitosa
mente requer que autuade esta, se di "e V. Excia., de mandar
tomar por termo revogaCão, sendo dele intimado o suplicado'
para todos os , feitos legais e

- publícad pela imprensa para
conhecimento terceiros, a quem interes '�r, feito o que, pede
lhe sejam ent gues os autos, independente � de fic.ar traslado,
para dele us como e quando convier, depoi �de pagas as custas
devidas. Da o um valor de Cr$ 500,00. N. '«'ermos P. Deferi
mente, Ca Inhas, 14 de março dEI t972. �a8l\ Osvaldo Rogério
de Oliveir - Advogado - CPF 055155219. DESP� HO DE FLS. 8:
«Proceda e a nottfícsção do requerido, após Iav do o termo de
revogsc do mandato. Tal notificação, deverá feita através

,

expedi o de mandato. Dê-se, a terceiros ciência
"

revogação,
atrav a publicação pela imprensa, na forma re '�erid8. Apósvolte . Canoinhas, 21.3.72. (as). José Geraldo Bat·· a, Juiz de
Dir to». O' QUE CUMPRA. D8d� e passado nss ,cidade de'
C oinhas, Estado de Santa Catl:lrina, aos vinte e atro (24)
ae do m�8.e março de mil, novecentos e setenta e ' is' (1972).
, ZAIDEN E. SELEME, Escrivão, o subscrevi.

JOSE: GERALDO BATISTA Juiz de Direito 2

"

a II E G 1ST R O o I \7I_
EDITAL

Aprelentaram oi cumental exigido I pelo Migo Civil art.
'

180. Se alguém tiver ohecimeoto de exinir' aJg imp�dimeDtorgal, acoile·o ,para fio de diréito.

Major Viei ,25 de marco de i972.
EUNICE M ADO DA COSTA - E.crenute
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CORaEIO DO NORTE 01.04.1972

Dona Formiga, Mestre Tatu e o. Imposto de Renda na TV-3
Um desenho a' corei, de doze

minutos de duração, entrou em

exibição, nseional na semana pu
sada, informa 8 Delegacia da Re
ceita Federal. de Joinville, inclu
sive na sua jurisdição atrevés a

TV-Coligadas Canal-3. O tema
do filme focalisa a função econô
mico social do Imposto de _Renda.
T ,eta·se da projeção cinemato

gráfica «DONA FORMIGA.
MESTRE TATU E O IMPOSTO
DE RENDA» cuja produção foi'
oferecida à Secretaria ds Receita
Federal pela Associação dos Pro-

fissionais Liberai. Univ'ersitários
do Bra8il - APLUB.

O ol:i)etivo principal desse filme
/é mostrar ao público, especial
mente à juventude, como o Im
posto de Renda, quando correta.
mente pago pelos contribuintes,
gera recursos que. o governo.
aplica no' desenvolvime'nto econô
mico do país' e no bem estar de
todos os brasileiros,

,.

o maior desfile musícal
dê todos os tempos.

,

Diariamente às 13 horas:

Canoinhas 72
Sensacional

Rádio Canoinhas

quaisquer interessados, com iaeori
ção gratuita, a qual poderá ser

feita. inclusive, nos Núcleos d�
ASSistência e Orientação Fi8c8i� .

NAOFS junto às Prefeituras
Municipais.' "

Por outro Isdo, a DRF de

:oinville informa que. da série de
cursos de Declarações de Pesaoas

Jurídicas, os últimos deverão ser
. realizados nos primeiros dias do
mês de abril.

Continuam os Cur
sos de Monitores
Em todas as sedes de reparti

ções da Delegacia da Receita
Federal de JdÍoville coneit.uam
sendo realizados «cursos de forma
ção de Monitores» para preenchi":'
mento dali declarações de rendi
mentos de PESSOAS FISICAS.
podendo participar dos mesmos

Festejé Il data .grata de seu

ente Querido.
Diartameute

-

às 14 horas:

Gentileza·s. f

GANOINHAS. ,

força total em �omugieação

Prefeitura Municipal de. Major Vieira
Receita referente ao mês de Fevereiro de 1972

DESIGNAÇÃO DA RECEITA II Prevista

RECEITAS CORRENTES1,0.0.00
'

1.1.0.00
1.1.f.00
1.1.1.11) 01
1.1.1.30 02
1.1.2:00
1.1.2.10

1.1.3.00

mpostos
Imposf Predial e Territorial Urbano
Imposto obre Serviçol de Qualquer Natureza

Tax s

Taxa. elo Exercício do Poder de Polícia
Taxa de Lice a e Fiecaliseção sobre o Com. e a Iod.
Taxa de Licaoç e Filcalização sobre o Com. Ambul.
Taxa de Licença'. Filcalizsçi',io sobre Obrai

Taxa. pela " eltação de Serviçol
Taxá de Expediehte'à
Tsxa de Serviçoe Dr anoe

Taxa de Abate '\

ContribUições de-, elhoria
09 Taxa de Coolervação de tradas

Receita Patrlmo, ial
-50,00

03
04
05 [4,20• 26,95' 31,15.

226,50
1.1.2,20

600,00
500,00
�o,oo

06
07
08

51,30 175,20

1.2.0,00
1.2.3,00 10 50,00Participaçõel e Dividendol

Transferencias re

Participação em Tributos F derais
1.4.1 20 11'Cota-parte do Fundo de Participação

.

I Mun.• 50% M.ooo,oo
1.4.2.00 12 Retorno do Impolto Territorial Rur'� 15.000.00

Participação em -Tribut_o Est, uais
13 Participação no Impo.to .iCircul ão de Me cadorial 84.000,00

Receitas Dlvers
14 Multai
15 Indenizaçõe. e Re.tituiçõel
16 Cobrança da Dívida Ativa

Outras Receitas
17 Contribuiçõel Compullóri
18 Receita. de Cemitério. (

19 Outral Receitai
i

Total

1.4.0.00
1.4.1.00

/'

12.780,73
9514,31

16.700,03

12.780.73
9.514.31

1.4.4.CJO
1.4.4.10

1.5.0,.00
1.5.1.00
1.5.2.00
1.5.300
1.5.9.00
1.5.9.10
1.5.9.20
1.5.9.90

�.447,81 8.252.22

600,00
50,00

1.000,00

22,91

356,96 M,OO

22,91

'430,96

Correntél

477,76 477.76
10,50

424,00
..

424.00
----

18.417,83 . 22.201,02 40.618,85

Social
10,50

2.0.0.00 DE CAPITAL
2.2.0.00 Operações, e Crédito

Financiamento' ju o a e.tabelecim.ento bancário Je
2,2.0.01 20 GovernQ Federal 100,00

, )

2.3,0:00 'Alienaçã ,de Bens Móveis e Imóveis
2.3.0.01 21 Alienação de B ÓI Móveil 50,00
2.3.0.02 22 Alienação de enl· Imóveis 50,00
2.5.0.0'0 Tran ferenclas de Capital
2.5,1.00 Parti 'pação em Tributos Federais
25.1.20 23 CGta.parte ,� Fundo de Participação dOI Mun .. 50% 64.000,00
2,5.1 ;30 24 Cót'a.par.te ao Impolto Dnico ./Combultívei. e Lubrif. 10.000,00
2.5,1.40 25 Cota-part do Impodo Doico lobrl' Energia Elétrica 400,00
25.1.50 26 Cota-par, do Impolto Unioo lobre Minerail do Paíl 50,00
2,5.1.90 27 Cata- pa e na 1'axa Rodo,viária Unica 1.600,00
2.5.3.00 C ntrlbuições

.

2.5,3.90 28 Contri uiçõei Divel'l81 200,00

Total da. Receitu de Capital 76.450,00

TOTAL DAS RECEITAS 249.200,00 18.4F,83
Saldos do exe�cício anterior
Caixa
Bancol
poder de relpon.áveil

TOTAL GERAL

12780,73

1.47
20,28

12802,<18

35.003,50

i \ 0248
53.421,33

824,85
14.222,38

68.468,56

MAJOR
. ViEIRA, 29 DE FEVEREIRU DE 1972.

REINALDO CRESTANI - Contado., MIGUEL MARÃO_"BECIL - Prefe�to Municipal

Ifvidades- da Câmara

icipal·de' Cano·· basI
realizada dia

te. Vereadore.:
Santos Corrêa,
de Siqueira e

-

Comparecimentos
não Ordinária da Câmara Muníci

21 de 1972, compareceram OI segu]
leme,"Alfredo Franco, Pedro do

Paulo Édua o Rocha Fatia, Franoisoo Buer
Henrique Kr .inlki.

N comparecime10sDeixaram e comparecer à Senão upra,
lherme Pruat, mundo Blttencourt, ,

Beno
Adhemar Schuma er e Alfredo Ivo Pe '1.

OI Edís, Goi
Eeidolin Fuck,

Expedlent
Oficio n.O 75/7 de 21/3/1972, . o Sr. Prefeito Municipal,

encaminhando- à aSII8 OI seguintes � ojetos de Lei: que prorro
ga e prolonga prazo; q e autoriza e ptêstimo; que altera dispo
sitivo de lei; qlle auto iaa doação; rojeto de Lei de autoria do
Veeeadoe Paulo Eduard Rocha

�ria,
que declara de utilidade

pública a Fundação Uo. venitária, do Planalto Norte Catari,
nense, sendo que a8 mat rias aoi a referida. foram depaohadae
à Comillão de Legillaçii.o e JUI ÇD para emitir parecer; Oficio
n.O 53 de 16· de março d Sr. . hefe do Poder Executivo, en

caminhando à Cala, parece do onsultor Jurídico da Prefeitura,
sobre a Indicação do Vere, or' Pedro dOI Sautoa Corrêa, reíe
rente ao descente nal palia e I. de alunos e profenorel; Pare
ceres dai Comiuõ91 de Legi ção e Juatíçe, Fiuanças e Orça
mento ao projeto de Lei que utoriza filmar ou renovar convênio
com a ACARESC, ficando '< atéria incluída para 8 pauta da
Ordem do Dia, 'da próxima e. ão; Requerimento do Vereador
Henrique Krzelinlki, solicit nd1, para conetar no. Anai. da
Câmara, Voto de Pelar pel fale ,'mento do Ir. Leopoldo Wohel,
sendo o mesmo deferido; Weqneri ento do Vereador Edmundo
Bitteocourt, solicitando

�Iibença
I
ra o restante da. llenÕel da

prelent1e .ellão

legillativa,. lendo-l. concedida pelo Plenário.
Indicação n.O 11/72 do V reador He rique Kl'zelinlki, aofieitando
ao Executiva o patrolam nto da e.t·. da Peolenoía do Rufino a

Paoieneia dOI Neves, len' o deferido o edido na forma regimen
tal. Comunicação do PI) lidente em ercício da Comissão de
Legislação e Juatiça Meia Direto, a, marcando a data de
aexta feira prôxima, àl 15 hora•. para l.' nião daquela Comiuão;
Oficios dai Câmaree unicipaie de Arár, guá e' Içara, eomuni
cando a eleição e pos e dai Novai M,eli ; Oficio do Pro feno.,
Paulo Eduardo Rocb Faria, Diretor do \ iuâsio Moderno Vida'
Ramos, agradecendo' comuoicação da

elel�'
e pOlle da Melá

Diretora de. ta Câm, ra. Expediente do Prel dente da Sociedade

Be,nef.icEm,
te operái-',1f,. lO licitando

.

trOféU.
p

.

ra o. fe.teiol do
cinqüentenário daqtJela sociedade, lendo o m

,
mo despachedo à

Comiuão de Cultdla e A .. istenoie Social, pai } a. devidse pro
videnciai. O Sr. ,e.iden�e, tranemitiu ao. Pie

I
rio, c�n.vite do

Ir. Mallatomo M!urakaml. para almoço doml go pl'oxlmo em

IUal plantaçõel 10,1Jalizada em Lageado, di.tritá:le elipe Schmidt.

Expediente
Inlcrito ,ars faiar no Peque'no,Expegient o Véreadol'

Pedro dOI SaQ OI Corrêa, externou leUI 8grsdecimev OI ao Gon
rmlt(Jr Juridi,! da Prefeitura, pelo parecer - exara o

,
em lua

Indicação ré� rente a de.contO. na. pallagenl dOI {lnlportel
coletivol, a

1

unOI\ e profel,lorel. .

Ordem do Dia

Eotr u em .28. dilcuuão e votação o parecer da CIo illão
de Legill ão e JOItiça e

o. projeto
de Lei de ori'gem legíll�iVa,que decl a de utilidade pública, a Obra Miuiopária da C u-

nidade angélica. LuteraDa de Canoinha., lendo aprovada.

noinha., 27 de ma(�o de 1972.
_ .'

c

Altamlro Ricardo da SilVa
Direto., do Expedisnce da Gâmara

ai for o tipo da

qu yocê vai fazer.
I

Seja qual to
suas terras,
cansadas. ,'. a

tem

representante
desta região.

!ia Agro Pecuã
de Pedro Ferreira

STUDIO LIVRE
Leial Assine! Divlill�uet

Correio do Norte Na Canóinhas

diariamente às 21:00 horas.
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Soc. BeneficenteOperária
C��vite do Chopps

A, Diretoria da S.B.O., dando inicio às festívídades
do Cinqüentenário da Sociedade, realizará dia 1.0 de

abril, hoje, grandioso Baile do Chopps, para o que
tem a subida honra em, convidar seus associados e

excelentíssimas famílias.
! '

,

Música estará ao cargo da Banda Padre Maurício
da cidade Ide 'Mafra. Os canecos foram confeccionados corÍl
dizeres alusivos ao cinqüentenário. O chopps será Brahma,

, '
,

ASSOCIADO, _prestigie mais esta promoção, de
sua .Sociedade.

, ,

Pelo vosso comparecimento, antecipamos os me-

lhores, agradécímentós,
'

A DIRETORIA

'Notas- Es'pa rs as, -

, Obtendo pleno êxito em con

curso a que se submeteu, à

jovem advogedo dr: -.osvaldo,
Rogério di:! Oliveira, 8�,rá mais 'I

um' Juiz de Direito canáínhense
que' ir�'8,htÜhantàr à magtstre
tura càt�rüheDl!!e.' Ao '/mesmo e

DIA 5: a senhora dona seus familiares' 08 � riossos me

Hilda esposa do senhor Ma- lhores cumprimentos.

XimilianCo Waltzko; o senhor x x x',/.'.'Saulo .saro« ho; a mentna

'Irene filhá .do senhor Armando I
,

"

,,�� .

Em festas o lar i\�o jovemMülbauer; O menino Ademar casal d,r,,::' Peluzo e "),,,�,.,,',iÍposa sra.
Luiz filho do senhor José '

Denize -Peluzo, com o nasci-
Ferreira Sobrinho. '

mentp', do prímogêaíto, fato

DIA 6:' a senhora dona ocorrido, segunda feira no Hos
Ema esposa 'do senhor Luiz ' pit�l ,�a'?tll' Cruz. "E J� popular
E. Tack; os senhores: Tuffi Bíguaçúé maís um y�v� coruja,
Kalil Sphair e Sezetreao x x x

"

Voigt.
DIA 7: a senhora do/la

'Estetânia esposa 'do senha;-,
João Polomani, oiooem Rol!
D. Siems; a senhorita Marly
'Maron Becil; os meninos:
'Amadeu tilh» do senhor José
Poloniski e

'"

Teodoro Filho,
filho do sr. Teodoro CordfJiro.

Aniverserientes da Semana
ANiVERSARIAM-SE -

HOJE: as senhoritas. Eiiea
Pereira e Relinda, Kohler.

, AMANHÃ: as sras. donas:
Rosinha esposa do senhor
Friedrich Breuherdt/ e Matilde
esposa ,do seu/tor Eugenio
Teodoropicz; Dom' Daniel
Hostin, Bispo Diocesano de,
Lages; as senhoritas: Wilma
Brauhardt e Alice Herbst; ó
menino ,Walâr Edson filho
do sr. Waldomiro Novack.

,

DIA 3: os senhores: Wie
gando Wiese e Francisco B.
de Siqueira: os jovens: Luiz,
Antonio Cubas, Alcides Tom"
poroski e Carlos Magno, re

sidente em Curitiba.

-DIA 4:' a senhora dona
lacomína esposa do senhor'
rirmino de Paula e Silva; o

senhor Antonio Oliskovicz; a
'"

srta. Marlene Braunardt.
'. Aos aniv,ersariantes, nossos
melhores cumprimentos.;

Governo
•

vaI

É o Governo pronto a,

ouvir Q recado de milhões
de brasileiros.

o Recadastramento Rural
será o grande encontro para
ouvir a voz da t�rra. Você

, .

milhõesouvIr

tem'múito a nos dizer. E
nós temos muito� que ouvir:

Acontecimento marcante, sem amistoso, a ter lugar, no Muni

dúvida, que marcou época em cipal. Vamos 'todos cooperar.
nosso Município, foi a fessa de

X X X
Ineugursçãc do Armazém Agrí-
cola do' sr. Massatomo, ali E, entes de fínelfzar, os nos

comparecendo mais de 1.000 sos votos de uma Feliz Páscoa
pessoas, entre autoridades e

8 todos os Iares canoinhenses.
convidados. fi, I

x x' x

Esteve 3a. feira em nOS8a

cidade, o conhecido industrial
sr. Altavír- -Zaniolo, ocasião em

que 'visitou o imóvel, no distrito
industrial do Campo da Agua
Verde, onde a firma Ind. _de
Msdetraa Zaníolo S.A. vai íns
talar mais Úm complexo. Na
ocasião, fez uma vístta de cor

tezia ao Prefeito, sr. Alcides
Scbumscher,

- ,

x ,x x

- ,

,� O grande acontecimentosocial
de hoje é o anunciado Baile do

Chopp, promoção da, Sociedade
Beneficente Operária, rio ano

do seu ctnqüentenár!o, com a

apresentação; i.oédit� em nossa

cidade, do grupo- folclórico
alemão da Sociedade Rio Branco
de Curttíba. São "�5 pessoas
entre moços e senhoritas qu s

:'irão apresentar ,IS
- músíce, 8

dança, e os" costumes de sus

pátria de origem.
x x X

I

r I

Novela é com a Canoinhas

Às 09:00 e às 09:30 'horas
O Destino de Elisa

Drama de Cada Um
CANOINHAS.

muito mais rádio

, •

C i ..n e V e I a C,r u ,

(O \A N_Ç A 0\0 R o E sue E S 05)
_:_ A P R E S E� T li -:

HOJE. • 20,15 horaa - cenaura 14 anoa

DEAN ARTIN DO super filme de e.pionsge
SHARON TATE .em:

,

ArrneâSecreta contra M. tt Helm
Uma apre. atação da Columbie. - ,,'

Toda .em Cínem cope Teohnicoloe.
, 1

aa 13,45 h - em matin�' - censura _livre
Walt Dímey presenta um verdadeiro I relente de Pâscoal

O Iormidâvel esenhc todo colorido e' longa metragem:

A Da e o V,/gahundo
Anilta e leve leu. filhol _, única ,exibição.

.

Diatiamente às 15:00 b:
I,

Sucesso Nota 1350

Canoinbas

,:. o sr. José Pereira Sobrinho
é' Rephaet BoeiD� 'p�r€orreram
sábado e domingo nada menos

de 30 munícípíose .da ) região
norte, oeste e :Vale, do Itajàí
convidando clubes' de bolão a

parttcíparem do torneio do cín

qüentenárío da SBp a ter lugar
em fins de' abril, com, ii adesão
de todos.

x x X

Também esteve em nossa

cidade, segunda feiri, procedente
de São PaUlo, o sr. Dagoberto
Schramm.

'E amanhã, cem 8 rcdada'

suspensã, o Santa Cruz re!!ebe

rá � Peri de Mafra para, um

A.

Cinemescope.
,

,DIA 3, ·28. feira - Repr,
/
e A Grande Ameaça

DIA 4, 3a. feira » aa 201 hOl'oa - Reprize de

Arma Secret ntra Matt Heim

x x x

Pelo campeonato da LEC, o,
Rigesa supreendeu o Palmeiras,
vei:lcendo 8 equipe periquita
pelo marcador de 3 8 1.

x x x

I A

DIAS 6 e 7J 50. 6a. feira • aa 20, h - cena. 18 ano.

A Metro

a��:
lenta' u�a soberba pr dução .nscional:

O 'aláclo dos . nJQS'
ilmado em Technicolor. '"

DIA 8, .állJad - aa 20,15 líoraa - cen rÍl 14 anoa

DIA 9, domidgo. ,88 13,45 horae ,'- cen ura livre'

u,mÂ·peNit:t:m�R��vd:ra� i"Frioen;S�:ridO:
DIA 9,

df:ingo,
em três formidáveia ae..o II: 16 e 19

horas - 'c .ura livre. A. 21,15 horaa - cen • 14 anoa
,

7 E;;;;��
da

��mb��treo:
Cinema.cope Techoicolor.

,
,

'

Aguardem para. breve:
Montecrlsto 70 - Quando o ·,ADlor é Cruel
'DIas de Violência - Cinco pêar� o Inf'erno
, ,-

Tipógrafo· ou . ·Impressor
PRE'CISA-SE

Tratar na IMPRESS��A OURO VERDE LTDA.

,
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