
Povo em praça pública
.. homenageia Tiradentes

Iniclando os festejos do Sesquicentenário da Independência
do Brastl, dia 21 último, cumprindo programa elaborado às pressas,
na tarde de quarta feira última" o povo compareceu em massa, na

noite daquele dia, ná Praça Lauro Müller, numa homenagem eívica
das mais comoventes. -que ficará indelevel no coração de todos.

Inicialmente, precisamente à 18,30, por um aparelho ,d�
televisão ali instalado, todos ouviram, diretamente de Brasília, a

palavra de S. EX8, o Pr,esidente da República, General Emílio
Médici, após o que foram, hasteados, os Pavllhões, Nacional, pelo
Prefeito I

sr. Alcides Schumacher, Estadual, pelo MM. Juiz da Di
reito da Comarca, Dr. José Geraldo Batista e' Municipal, pelo
Comandante do 3.° Batalhão da Polícia Militar, CeI. Milton Mello,
seguido do canto do Hino Nacional, por todos os presentes, sob
'a batuta da professora Maria de Lourdes Roesifeld. Ouviu-se, em
seguida a palavra ,do ,MM. Juiz Dr. Geraldo, numa bonita e su

cinta Iocuecão sobre a figura do protomártir, José Joaquim da
Silva Xavier, o Tiradentes. Fogos de artifício e vários rojões, '

encerraram 8 bonita festa cívica. Os Pavilhões hasteados ficaram, a
partir daquele exato momento, à guarda de soldados da Polície
Militar e durante todo o dia seguinte, por alunos dos. vários esta

belecímentos de ensino da cidade, quando foram arriados, também
pélas 18,30 do dia 22, pelos srs. Prefeito Municipal, Comandante
do 3.° Batalhão e Tte. Osvaldo Conrado Narloch, da Junta Militar.

Assim, Canoinhas, também participou, ativamente. e com

muito brilho, da abertura dos festejos do Sesquicentenário da

'Independência .Brasíleirs, homenageando, com' o maior calor cívi-
co, 8 intrépida figura do nosso mártir, Tiradentes. ,�,

Prefeitura Municipal de Vanoinbas
,

Agradecimento
Pela magnitude da memorial noite do dia 2.1 último,

quando o povo, atendendo o nosso conv.ite, compareceu em massa

à Praça Lauro Müller, prestando a mais comovente homenagem
80 nosso protomár tir, JOSB JOAQUIM QA SILVA XAVIER, o

'I'iradentes, na abertura dos festejos do Sesquicentenário. de �OS9a

Independência, os nossos melhores agradecimentos. Os nossos

agradecimentos, igualmente, às Autoridades, Civis, Militares e

Eclesiásticas, aos Professores e Escolares.

Canoinhas, 25 de abril de 1972.

ALCIDES SCHUMACHER Prefeito Municipal

l

Colombo ordena

mento das obras

o acelera

da SC-21
Dia 25 do corrente, .estíveram em visita de inspeção às

obras de implantação básica da estrada SC-21, trecho Canoínhas
Mafra, os engenheiros Lourenço Faoro e João Kalafataz, respec
tivamente Chefes das Secções de Construção e Obras de Arte do

Departamento de Estradas de Rodagem de Santa Catarina. Na

oportunidade detiveram-se no exame do problema da travessia
da mencionada estrada sobre 8 Represa do Rio São Lourenço,
coletando dados e elementos «in loco» 'para análise e estudos,
objetivando uma breve solução 8· respeito da tão desejada ponte
da Represa. As duas autoridades rodoviárias foram ecompenhades
pelo engenheiro João Alberto Nicolazzi, Chefe da .Resídencía do

DEaSC local.

Escritório de Assistencia Técnica
Funcionará dentro em breve � em nossa cidade, um Escri

tório de Asststêncta Técnica Agropecuárta, afim de atender a

região norte catarinense. .•
Esta organização funcionará dentro das normas do Banco

Central -- Banco do Brasil, estando já .registrada no Conselho

Regional dos Engenheiros e Arquitetos de Porto Alegre e Floria
nópolis e Associação dos Engenheiros Agrônomos de Santa Cátarins.

Estará sob a responsabílídade do EngenheIro Agrônomo,
Dr. Celso Carlos Peluso, que atenderá junto a Secretaria da

Agricultura do Estado e Certífícação de Sementes Selectorrades, .

Mudas, Empréstimos �ancários, Incentivos e Orientação Técnica.

E assim, é o progresso que chega 8 Canoinhas, de todos

os lados.

Reunião de Caçadores
.Ein grande movimentação os amantes da caça e pe.sca- de

nosso Município, Três Barras e vizinhança, para O reergUlm�nto
do Clube de Caça, TiJo e Pesca MAJOR TOMAZ VIEIRA, s�dlado
em Canóinhas que por razões outras mantem-se adormecld.o �á
algum tempo. Dia 02 de maio, às 20 horas, na sede da Associeção
Comercial e Industrial de Canomhes, realizar-se-á uma grande
reunião de todos os interessados na reorganizaçêo do Clube de

Caça elegendo flà ocasião uma Diretoria atuante, por um biênio,
afim' de dar a todos os ,caçaciores e pescadores, a continuidade

de suas sxcursões dentro do esporte;Todos os interessados deverão

comparecer à reunião para defesa, de seus direitos e intereses.
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C�IXA POSTAL, 2
Diretor: ,Rubens Ribeiro da Silva

FONE, 128 -, CIRCULA AOS SABADOS

Therézio Fala na Asse'mbleia sobre o ediFicio do···:lNPS
o Deputado Benedito Therézio de Carvalho Netto,

pronunciou-se na Assembléia Legislativa, sobre a

paralízação do edifício 'do INPS. em nossa cidade,
cujo pronunciamento, foi registrado pelo jornal.O
Estado, que se edita na capital:

ccDep�íado reclama -do IN P S
Falando na Assembléia o Deputado Benedito

Therézio de Carvalho; vice-líder da Arena, reclamou
da superintendência do INPS uma explicação em

torno da paralização das obras de construção do pré
dio em que deverá ser instalada a agencia do órgão
na cidade de Canoínhas,

O problema - segundo afirmou - preocupa a

população, de Canoinhas porque a firma construtora
entrou com pedido de concordata e os prejuízos, na

I praça sebem a mais' de 100 mil cruzeiros'o1�<É preciso
que o povo de Canoinhas tome conhecimento do que
está acontecendo» - acentuou o Deputado arenista
«e principalmente das providencias a serem tomadas

para a imediata conclusão da obra que se prestará
ii instalação dos serviços prevídencíários e de assis
tencia do INPS naquele município».

Diretores e Funcionários do Tesouro do, Estado em nossa região
Devemos hospedar hoje e

amanhã, uma caravana de dire
tores e altos funcionários do
Tesouro do Estado, em visita a

nossa região. A comitiva visi

tante, COQJPost,a de 25 pessoas,
.

é integrada por dois quadros,
um de Futebol de Campo e

outro de Salão. A apresentação
do futebol de campo será 08

vizinha cidade de Três Barras,
frente a Rigesa, domingo à tarde,
enquanto que a equipe de fute
bol de salão deverá se apresen
tar hoje. à tarde, na cancha da

880, também nos festejos do

cÍnquentenário da mesma socíe

dade,frente 8 Associação Atlética
do Banco do Brasil. Os' ílustres
visitantes serão homenageados

Esmeraldino
laia /de Almeida'
Conforme comunicação que'

recebemos do conhecido colu

nista, Dr. Díno de Almeida, seu
pai, nosso epreciado colaborador,
acha-se novamente internado no

Hospital São Lucas',· em Curiti
ba, com alta p,revista para breve.

Nossos .",,61:os do mais rápido
restabelecimento ao posso ilus
tre colega.

Dia 3, Quarta feira,
é fer.iado Municipal

I

Dia � próximo, quarta. feira, .

dia de Santa Cruz, dedicado ao

-lI{Iunicípio, é feriado municipal,
conforme Decreto baixado pelo
'Chefe do Executivo. discipli
nando os feriados no Município.

Assim, naquela data, não de
verão funcionar indústria, co

métcio, baRCOS e repartições
públicas, paralízande todas as

atividades de 'nossa comuna.
. Em consequência, devido a pre
mencia de'; tempo, Correio do
Norte só voltará a circular
dia 13.

domingo ao meio dia, com uma

grande churrascada a ser ofere
cida pelos fuocíouáríos da Exs
toria de Três Barras.. no Clube
Entre Rios, em' Três Barras,

presentes ali várias autoridades.

daquela cidade- � Canoinhas, As

DqsSSS boas vindas, com votos
I

de feliz estada em nessa meio.

3.0 I Batalhão de Polícia Militar informa:

Passagem de Comando
O Governador do Estado de Senta Catarina nomeou o

sr. Tenente Coronel MILTON DE MELLO, para exercer O COrn8[)�
do do Terceiro Batalhão sediado nesta cidade, o qual era comsn
dado Interinamente pelo Major Edson Corrêa.

A passagem -de Comando ocorreu no dia 11 p. p. com
solenidade no Batalhão, ao local compareceram autoridades Civis
e .Milítares, sendo que o Major Edson. agora nas funções de Stíb
Cmt. passou o Comando com a seguinte Ordem do Dia:

Sem dúvida alguma, árdua missão estava li aguardar-nos
e desempenhava a altura seria fator imposto pelas circúnstâncias.
Todos' sabemos que as honrarias de Comando são passageiras e

as vezes enganosas 80 passo que as responsabilidades constituem
compromissos de conciência que contraímos com a Corporação,
sujeitando-nos, em todos os tempos, à austeridade . de seu julga
mento. Diz-nos a concíêncía que durante o desempenho da função
jsmaís emitimo-nos as responsabilidades buscando sempre a jus
'liça e perfeição. para as decisões li serem tomadas. Teríamos que
corresponder, também, administrativamente aos suseíos de meus

superiores e comandados e acredito ter alcançado o nosso obje
tivo, dentro das tramitações impostas pelas circunstâncias.

,
,

No decorrer do .ano de 1971 muitas realizações foram
feitas no Batalhão, sendo uma de destaque como: a instalação da.
4a. Companhia de Polícia Milita'r Da cidade de Lages.

.:'\ comunidade csnojnhense aqui representada pelos seus

expoentes máximos, este Comando agradece o apoio Irrestrtto re

cebido, por termos alcançado com vossa ajuda o nosso ideal,
dando total segurança e paz para a população de €anoinhas e de
de toda 8 jurisdição do 3.9 Batalhão.

o .sorn

Rád io
de uma cidade.

Canoin"ha5
1350 QL)ILOCICLOS
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CORMEIO DO NORTE 29.04.1972

Diariamente às 13 horas:
I '\

Canoinhas 72 Sensacional
Rádio Canoi�has

Fotocópias

um

em um
o �ar o .

REGISTRO CIVIL, de �_&:.o

C. CORTE,,
"

PLASTIFICA

ocumento

,

�. '

Seja qual for o tipo de cultura
você vai fazer.

Consulte
f

r: resentante
sta região.

Âgro Pecuária
de Pedro Ferreira

Isso significa duas saídas a

mais para sua facilidade.
Depois disso, v. vai percel1er

as vantagens de possuir JJ.fn
TL com o conforto de ,(Ih
carro de 4 portas. .

Com 4 portas e ,'IS porta
.nalas, a VW, ao t 'o, abre
6 portas para qu antes não

podia contar co essas

MALLON 1& C I, A.
CANOINHAS.SC

I

Edital de' Citaçam com
o Doutor JOSE GERALDO
BÃTISTA, Juiz de Dlreíto 'da
Comarca de Oanoínhas, Estado
de Santa Catarina, na forma
da Lei, etc.

'

I

FAZ SABER aos que o pre-
sente Edital de Citação virem,
ou conhe'cimento dele tiverem

que, por parte de Amadeu Bellotto,
brasileiro, casado, agriculto::-,
residente e domiciliado na loca
lidade de Taunay, deste muni
.cípio e comarca, Da ação, de
USUCAPIÃO, n.? 4.453, fica,ndo
citados. os interessados incertos
e não sabidos, para, querendo,
contestarem 8 presente �ção,
dentro ao prazo legal, referente
,.posse de uma gleba de terras,
situada na referida localidade
de TauDay, deste município e

.comarce, com 8 área aproxima
da de 36.300 m2 {trinta e seis
mil e trezentos metros quadra
dos], ou s'.!ja 1 (um) alqueire e

meio, com as seguíntes confron
tações: cde um lado com terras
do requerente, de outro lado
com ditas de Estefsno Gontareck,
Lauro Vil8nova e João Bueno
da Silva, de outro lado com

Irene SzcygieI e por outro ledo
com a estrada geral que vai a

Paula Pereir&». Feita a justifi
cação, da posse, foi 9 mesma

[ulgsda por sentença. E para
que chegue ao conhecimento de

todos, mandou o MM. Juiz de

Direito, que se éxpedisse o

presente Edital, que será publi
cado na forma da Lei e aftxaco

Rua Vidal Ramos, 1195

Festeje a data grata de seu

ente querido.
Diariamente às 14 horas:

Gentilezas.
GANOINBAS,

força total em comunicação

o prazo de (30) diastrinta
I

no' lugar de costume. Dado e

passado nesta cidade de Canoí
nhas, Estado de SISnta Catarina,
aos vinte e um dias do mês de
fever'eiro de mil, novecentos e

setenta e, dois. Eu, ZAIDEN E.

SELEME, Escrivão, o subscrevi.
. .!

JOSÉ GERALDO BATISTA
Juiz de Direito 1

AVISO-

nariz _
e garganta,

manhã e à tarde.

I

elson Bockmann e Bertazzi,
menta no Hospital
de olhos, ouvidos,

horário da

Curitiba .... Rua Mal. Floriano '228,
Te!. 22-6897 - Ed. Banrísul.

I
das

ERLIT A

Sociedade
C'ONVITE

Beneficente, Operária
BAILE

A Diretoria da Sociedade, tem a subida honra
em convidar seus associados e excelentíssimas fsmí
lias; para o BAILE DO CINQUENTENARIO. que
realizará dia 29, hoje, em sua Sede Social, ocasião
em que irá prestar uma justa homenagem 80S r

abnegados fundadores, senhores: CarIou Stange,
Frederico Quandt, Feanciaco N. Fuck, Jacó Fuck
e Otto Hoffmann.

NOTAS:

Música a cargo do Moder Tropical Band, da cidade
de Mafra.
Mesas ao preço de cr$ 35,00 de pista, e cr$ 30,ou
as demais.

Reservas na Sociedade com o sr. Ecônomo.

Pelo comparecimento, antecipamos nossos me

lhores agradecimentos.
A DIRETORIA 1

egistro Ci vi
ditaI

REVENDEDOR
AUTORIZADO

'Apresenta m os documentos exig 08

pelo Códig Civil art. 180. Se alguém .
ti

conhecímer o de existir algum impediment
legal, ao

.

e-o para fins de direito.

Três arras, 15 de abril de 1972.

Maria Uba de Andrade
Escrevente Juramentada

!

Oficial

istro , Civ ii
ditai
kl, Oficial do Registro C·
ula Pereira, MunicÍlf e

has, ,Estado de ISan ; Ca-

�ide8 de
" natural

, , no dia 26
iro, domici-

'Ceni Tereziilha Glinski

Escrevente, Juramentada
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Ano' XXV

Luiz Fernando " eítas, Prestden do Clube de Solão
Fantasma, no uso das atri' ",,�ições que I , confere os Estatutos
Sociais, resolve convocar 'll a Asse léia' Geral Extracrdínáría
dos' sócios, 8 ré61lizar�se em' us 1e, Campestre no bairro ,da
Aparecida, nesta cidade de CaD 'o 8S, para o dia 19 de maio
próximo, às 20,00 (vinteã horas afim de tratar dos assuntos'
constantes ds seguinte,

Orde

}.o _ Eliminação do quadro ii", ial,
2,0 - Program Ao de serviços'"
3.° - Assunt gerais.

"

Não havendo número legal para 8 i
, talação da Assem

bléia Geral Extraor inária em primeira convoê Ao, fica já con

vocada
-

para 8 gunda e, última convocação .. , ela hora mals
tarde (20,30 hor i), '

r

Para q e chegue ao conhecimento de todo
ciativó, 8 pre ente convocação será, publicada
Correio do orte, Barrtga Verde -e Gazeta de
do na Se d Social.

C ncínhas, 07 'de abril de. 1972.r

ulz Fernando' Freitas, Presidente

o \ uadro a8SO

locais
6fixa-

o TR'lNKO
.

JEFF
Já voltamos, Semana passada estivemos fora de circulação
por mntivos de redação. Mas reíuiciamoa com nossas

etivídades normais.

• Uma noticia bem legal, o Osní já está' com o conjunto
formado. Bom r�pertório e bastante vontade de mostrar pra
'vocês o seu .spm. O nome? Divulgaremos mais tarde.

,
,. Mais um parztnho que aparece po� aí, Caio e Ana
Maria. Parabéns. I

• Semana passada toda Canoinhas �Btev� 08 Praça Lauro -

Müller pra cantar
'

o Hino de maior sucesso no pais, onde
foi comemorado a morte do grande, patriota Tiradentes.

• Hoje, você tem um ,encçntro marcedo CQID Q Modern
Tropical Br.nd no Operário. Voé'ê não pode faltar.

• ,O protótipo do ESV da Ceneral Motore já está em t-estes
nos Estados Unidos. Seu tamanho é do nosso Ford Galexie.

• Eàson Tani, um garoto de 12 anos, defe�derá o' Bra'si!
no mundial de escultura em ereio.

• Você tem dinheiro e não tem pra onde ir? Vá ver a rocha
do elefante, em Castelo Sardo. Vucê .não vbi liIe arrepender.

,

0'

.,* RádÍ(�, Canoiohas, o som de uma Cidade que cresce .

..
, Realmente está fic&ndo um� beleza a avenida no bairro

da \COHAB.
r

• De, 25 8 29 temos em São Bento do Sul Dl! Jogos Estú

dantis:-Regionais de Silnta' Catarina. Tomam parte: Canoinhas,
'Porto União, Ma,fra e Três Barras.
A. modalidades são volibol e, basquetebol.
• Esta semanR tivem'os muitas mãos pra apertar. Dante 22, Maria
Tereza 27, Xixo 26. Um aninho que passou, parabéns do Jeff.

AS BARBADINHAS DO JEFF
SOM - Babby' Goldsboro, LP estereofônico, etiqueta United
Artists. Você pode ouvir: «Mey god and b, �Heayen here
on t!iarth». Muito bom. Don Mac Lean está n8S paradas do
mundo inteiro com: cVicentlt, cEverybody laves me babY1lt,
cWinter woodlt.

'

LIVROS MAIS VENDIDOS. clocidentes em Antares» (Ve
d'8Simo�; "Os sete minutos" (Wallace9; "0 dia do Chacal"
(Forsyth); "O verão 'do lobo vermelho" (West); "O vale da

lua" (Jack Lbudon). '..
• Um milagre está' acontecendo:, Faz três semaDU que o

Paulinho (L8goa� não ap�rece. Será o frio?

• Circula aos sábados o jornal dos sábios: "CORREIO DO

NORTE", amizade. "

• Está ch<egando 8 horto. Fredi e Guida J. partirão pera
Brasilia di", 2. Votos do Jeff: dias promissores.

\
• Bicho, terIniDou. Na pr6xima selDana tem mais, Tchau!

�A NOSSA PAT,ÓTA T,EM
A MELHOR'I�O Canoinhas 1350

\

'PUBLICAÇÃO OFICIAIL' DA

Pre eitura Munici�al �e Canoin s
Lei percebam de' rendimento, até trêe , �.� .atáriol

mínimo. da região, da seguinte ma ira:

,8) - até, 10 metro. lineere de frente ao

lateral, 18 preltaçõel;
b) - até 20 metro. de frente' ao

lateral, 30 preltaçõel;
c) • além de 20 metrs Iinearee de freote

'cu lateral, 45 preltaçõal./
Art. 2.° - A prelelte Lei entrará em vigor

Da data de lua public�ao, revogada. BD dispoei
çõel em oontrârio. I

Canoinhas,

�9
'�abril de 1972.

Ali. Alcides Sch macher - Prefeito Municipal
E.ta Lei foi regia ada e publicada na Diretoria
Adminiltrativa n data, aupra.

'

I 1
A••• Antoni1.0uza Costa - Dir, Adm,

, PO/taria de ,18/04/72
Alcidil Schumacher, Prefeito, Municipal de

no UIO de Bual etribuiçêee resolve:

Conceder Licença
De aco do com o art. 139, de Lei n � 413, de 24/3/58.

i'a
Elza Deller Antonooicz, profa. �u[li-

eip lotada' na Escola de Dranka, por 120. dise,
a tar de 17/04/7\2, e para subatituí.Ia, desigua-ee
8 profa. Leotutda A. Dranka.

Cenoiehae, 18 de abril de 1972.

Alcide� Schumacher - Prefeito Municipal

,
ta Portaria fqi registrada e publicada na Dir.

A, -., pa data aupra..

Ali.' ntonio Souza Costa , Dir. Adm .

1.001, de 19/04/72
ão à Fundação Universitária
rte Catarinense (f'UNPLOCj

( Alcide. Sc macher, Prefeito' Municipal de
Ganoinhee, foz, ber que 8 Câmara Municipal
decretou, e eu Ia iono a seguinte

í\E I:
'

Art. 1.0 - Fica Chefe do Poder Executivo
autorizado a doar à ii', dação Univereítâría do
Planalto Norte Cetarine e (FUNPLOC), todo o

acervo da Biblioteca Púf ica Municipal <Alioor
Vieira Côrte», o imóvel iii o 110 Campo da Agua
Verde. havido pela Municil Iidade, conforme el

eritura c�n.tante do Livro 10, ày fia. 199 e
200 v, do 2.0 Tabelionato de a Comarca, com a

área' de vinte e quatro mil duzeutce metros

quadrado. (24.200m2), � 811 tánli mil ações sub••
oritae pela Prefeitura Munícipe' no Frigorífico
Ceuciuhae S. A. (FRICA,SA).

�

Parágrafo único - Em Cl1l0 d extinção da
Fundação Universitârie do Planalto' rte Cateei
uense, '91 bens conatantes do artigo 1.°, everterão
ao, Patrimônio Municipal. :,

Art. 2.° - A presente Lei entrará e ' vigor
Da data de .iJa publicação, revogada. as di' osi
çõeo em contrário.

Cenoíuhes, 19 de abril de 1972.
1

Ali. Alcides Schumacher - Prefeito Municipa
E,ta Lei foi regiatrade e publicede na Diretoria
de Admiüi.tiação Da duta supre,

- ' ,

Ali.' Antonio Souza Costa • Dir, Adm.

Prefeito Municipal
publicado ne Dir.

Lei N. 1.002, 'da 19/04/72
Declara de utilidade pública a Fundaçãi
Universitária do Planalto Norte Catarinen '�

(f'{JNPLOCJ
A!cide. Schumacher, Prefeito Muoicipal' de

Cauoinhee, Eatado de Santa Cateriue, faz ,aber
que II Câmara Municipal decretou, e

eu�a
CiODO

II seguinte _

L E I: l

Art. 1.0 ,- É declarada de utilidad pública
II Fundação Univeraitâeia do Planalto ,'orta Ce
tarineuse (FUNPLOC), com sede e foro Delta cidade.

Art. 2.° -- A Fundação de que t4ta o artigo
anterior, ficam aasegurado OI benefíci�: varitegens
e prerrogativ(jl Iegais.

'

Art.,3.0 - Elta Lei eDtrará em vigor Dã
data de lua publicação, revogada &1 dillpoliçõe.
em contrário.

i":
Caooinha., -19 de abril' de 1972.

Ali. Alcides Scilumacher �' Pcefei'to Municipal
An. Antonio Souza Cost - Dir. Adm.,

Decreto' de 18/04/72
Sohumacher, Prefeito Municipal de
o UIO de luai ateibuiçõe«, resolve:
, esdobrar Escola

Em virtu\, ter alóançado número eulicíents
de alunoe

matriCIl'�dOI'
ficam desdobredas DO cor.

rente ano letivo, � seguinte" �lIco181l �IIIio1cip8i,:
a Escola S, MUnH}�al de Pinhaleinho e de
Campina do Ribez"o, ambas no dietrito -de
Be!8\ ,Vieta do Toldo., �, '

Cenoinhae, 18 ; abeil' de 1972.
,

,
A... Alcides Sthumache •

E.te Decreto
Adm. na data Dupra.

Ali. Antonio Souza Costa -

Portaria de 20'-04 72
Alcidell Schumacher, Prefeito Municipal de

Canoinha•• DO 080 de IUlII atribuiçõ , rellolve:

'Conceder Licença
De acordo com o aft. 129, da Leí n.� 413

à Alice A. L. Soares, profallora
'

nicipal,
lotada Da Elcola de (ferrito, p'or 15 dial, contar

,

delta data, e pafa .ublltituí·I�, delign8'.e a Qfa.
Rosely Schreine,.. '

Canoiohal, 20 de abril de 1972.

A... Alcides Schumacher - Prefeito Municip9
Ali. Antonio. Souza Costa - Dir. Adm •

19/04/72Lei N. 1003,

Alcidel Schumac er, Prefeito MUDicipal de

Csnoinhal, Estado de aota'Catarina, faz .�bell
que a Câmara Muo' ipal decretou, e eu laDciono
a leguiute

E I:
-

Art. 1.D Fica o Chefe do PQder Execu.
tivo autorizado prolongar ai preatsçõel do pega
mento do calçamento ou oe'faltdmeoto, à. viúva.
proprietária. do. imóvei. beoeficiado., de.de que

..,

\ SESI STUDlo LIVRE

Na CanoÍlnhas -

Social 'da IndustriaServiço diariamente às 21:00horas.
o SESI leva ao conhecimentú da família industdãria

que, ainda restam algumas vagas para .0, curso de
FLORES ARTIFICIAIS.

,

A casa 'dos bons serviços

As intéressadas devem se dirir ao NR, na Rua

Major Vieira, 640, ,no horário comercial. Para seus impressos

I

xx x

PROCURE

Impressora Ouro r

Verde
Com a participação dos srs� doutores Haroldo Fer

reira, Osvaldo Segundo de Oliveira, Mario Mussi; da

professora Célia Babireski e do sr. Gildasio do S. França;
,encar�egado do Núcleo Regional do SESI de Canoinhas,
deu por encetrado Q curso de ATENDENTE, 'tendo sido

entregues os certificadps às 32 alunas que concluira'm o curso.'
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I: i5
" "

55 sua promoção. ii
:: /i

/ I:
- -
" �. . "
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sobre visita do I,GUAÇU,
em Marcilio Dias

Dados
dia primeiro,

Presença confirmada de sete titulares: Joaquim,
Reinaldo, Tito Cola, Lourival, Chavala, Jorginho e Santos:
Além destes é possível também a presença de Paulo

Henrique e também de Gentil, ex-defensor do Santa
Cruz ao tempo do profissionalismo.

Arbitro: Waldemar Nader, espetáculo a parte, pre
'sença já confirmada.

Preliminar: categoria infanto-juvenil Benfica x San Reno,

De União da Vitória deverá vir grande número de
torcedores afim de prestigiarem sua equipe.

Mãesdas-
-

-
-

. Festeje a data grata de sua MÃEZINHA, com

os lindos C A R T Õ E S da

IMPRESSORA OURO VERDE LTDA.

Recei1a Federal

Declaracão
. in(ompleta será rejeitada

A Seção de Arrecadação da Delegaciep.de Receita. Federal de

J'oinville alerta às PeSiJOQS Fíllicas para o pleno e, correto preenchi
mento da. "declaração de rendimentos", tendo em vi9ta que a mesma

sendo apresentada incompleta, com erros e omissões, ficará sujeita à
rejeição pelos computadores do SERPRO - Serviço de Proceseamento ]"
de Dados,

O referido 6rgão esclarece alguns caaos de rejeição: 1 - sem

discriminação do exercício financeiro - 1972 e ano-base - 1971; 2 -

sem o
.

n6mero do ...Çadàstro de Pessoae Física!! (CIC); 3 - quando ali

deduções eedularea são çolocadas em itens discordantes .dos rendimen
tos; ·'4 - renda liquide negativa sem indicação de zeros; 5 - renda

líquida inferiorao . limite de isenção, sem indicação do total; 6-
inobservância dOprOCfJSeO dep reenchimento do nome do declerante,
que deve ser feitos partir do primeiro quadrinho, coreespondendo cada

quadriohc uma letea, deixando em branco um &6 quadrinho entre 0,

nome e sobrenomes. c-

Quem deve apresentar declara(ão de rendimentos em 72
. ",

A Delegacia da Receita Federal de [oinville informa que
devem apresentar "declereção de rendimentos", no fluente' exercício
de 197'2 ....:. ano-base de 1971:

1 - a8 pessoas que durante o ano de 1971 receberam ren

dimentos brutos, de qualquer espécie. em totallÍuperior a cr$ 6.048,00;
2 - as pessoas que receberam rendimentos tributáveis de

qu�lquer valor, mesmo inferior a cr$ 6;048,00, nos seguintes Casos:

'8) quem exerceu, em 1971, profissão lil;>eral (médico, dentists, vete
rinário, advogado, economista, contador, engenheiro. escritor, el'cultor,
jornalista e outra!l); b) quem, em 1971, fói estabelecido cOPJ empre
sa individual _ou foi s6cio, diretor e administrador de Sociedades
Comerciais oU Civis, de qU,alquer espécie ou natureza, excluidas ss

religiosss e políticas;
:5 - quem, no ano-base de 1971, independente do montante

dos rendimentos brutos �uferido •• tenba tido a posse ou .a proprie·
dade dos bens e valores especificados no Manual de Instruções da
P�ssoa Física.

A' M Ú S I C A!

Sucesso Nota 1350
Diariamente às 15:00 h: .'

Canolnhas

Canoinhas
tante'

sentante para a re
.

o

Agota, Adubos e nseticidas'Manati,
.

eta-

mente da
.

rica a preços
.

de fábrica.
R . Paula Pereira, 787

PUBLICAÇAO OFICIAL

Prefeitura Municipal �e Canoin�as

Alcidel Sohumachee, Prefeito Municipal de

Cenoinhae, Estado de Santa Catarina, fez saher

que o Câmara Municipal decretou, e eu laDciono
a .eguinte

L E I:
Art. 1.0 - Fica o Chefe do Poder Executivo

autorizado a firmar convênio com a Empreea Bra
-.ileiro de Correiol e Telêgrefos, para ioetolsl;
de POltOI de Correio •• ual lede. diltritei. de B� 8
Vieta do Toldo e Pinheiro I.

.

Portaria de 26-04-72
Alcide. Scbum Prefeito Municipal de

Caucinhaa, no UIO de atribuiçõei, resolve:

Revogar a partir de
. .

Portaria de 10/12/71, que ·gnou o Ir. Alfred»
Franca, ao cargo de Coorde dor de Tributação
e Fiscalização,

C8!1oinhal, 26 de abril de 1 �2.
An. Alcides Schumacher - Prefe" o

Foi regi.trada e publicada o prelle�t' .Portarle,
na Diretoria de AdtD., na data supra. '\

Ali, Antonio Souza Costa - Dir. Adm:<

Lei 'N. 1.004, de 26/04/72
Autoriz« convênio com a Empresa Brasi- '

..

leira de Correios e Telegratos
r '�

Municipal

-An. Antonio Souza Dir. Adm.

I

Lei 26/04/72
Autoriza o Sr. Pre eito Municipal adquirir
uma área de terras estinadas à implantação
do distrito industn I do Campo a'Agua Verde

Alcide. Schu cher, Prefeito Municipal de
Canoinhas, Estado de Senta Catarina, faz sabee

REGISTRO CIVIL

E ITAIS
. �. ,

Maria Uba de �ndrade. Escrevente Jur meotada
do Cartório d ; Registro Civil do.M icípio de

Três! Barras. Co ..
arca de CaDoinhu, ,_,stado de

Santa Catarina --

Faz saber q e pretendem C8S r: OVANDE
DOS SANTOS e VONE MIZV , Ele, oaturel
deste Eltado. nas·do em Gen. sorio, Mun. d�
Mafra. n'b, dia 21 maio de 1 "1:7; barbeiro. sol
teiro, domiciliado e esidente ne te Município; filho
de Paulo rosé dos antos e . dona Anna Pinto
dos Santos. domicili dos e re Identes neste Muni
cípio., Ela, natural d te Est o, nascida em Major
Vieíra, no dia 09 de ·uoho ae 1954; doméstica,
solteira,. domiciliada e. rel!ii eote nes te Município;
filha· de José Mizva e de ona Kooegundes Mizva,
domiciliado9 e resident este MQ!licípio.

Três 13�lfta8, 22

LIDIA LOCOWICTZ.
nascido em Irineópolis.

Apreseo ram os docume
.

os· exigidos pelo
_ C6digo Civil rt. 180. Se alg ',m tiver conheci
mento de e stir algum impedlm 'nto legal, acuee·o
para fins d direitQ.

Três de

ARIA UBA DE AND ADE
EscrevC!nte JuramentaCla

.

que' a Câmara Municipal dec tou, e eu ISDCioDO
a aeguinte

L E I:
Art, }.O - É autori do o Sr. Prefeito Mu.

nicipal adquirir uma rea de teri'ai, medindo
oitenta e doi. mil J atroceutos e aeteuta e três

metro. quadrados quarenta e trê. centírneteos

quadrado. (82.473.4 m2) do Ir. Irineu Mario Bu
dandt e lua mulhi " área elaa localizada no bairro

_ Água Verde, o � ai .e destínarâ à ampliação do
Distrito Iudus �ial do Campo d'Água Verde.

'

Art. 2,° Pera ocorrer ai despeaae da pre-
seute Lei. �,' autorizado o Sr. Chefe do Podel

Executivo, . abrir crédito especial 00 importância
de doze mi' ,etecento. e oitenta cruzeiro. (12,780,00),
à conta d', luperavit financeiro do esercício anterior.

j t. 3.° - E,ta Lei entrará em vigor n4

data � sua publicação, revogadae SI dilpoliçõel
iJ
,. ....

em êontrérío, -.

v Cancinhae, 26 de abril de 1972.

Alcides Schumacher - Prefeito Municipal
'I l·�';'
oi

r.�·
i.tre'da e publicada a p.relente Lei na Di

retoria ,e Adminiltlaçãd na data supre.

Ati. Afl,· nio Souza Costa" Dír .....Adm,
"

Lei de
"

26/04/72
Ab;� �Ctédito Especial .

-

Alcide. Sch�:;her, Prefeito Municipal de

Canoinhal, E.tad�� Se.nta Catarina, faz m�ber
_

que a .Câmara MUDlc�:H decretou, e eu sauerono

a llegUln�e '

.

L E '.� .

.

Art. 1_0 - Fica o C�� do Poder Executivo
autoeiaado 8 abrir o cr���o especial Da impor.
tância de cr$ 5.450,00 (CiDCO� iI e quatrecentos o

cinquenta cruzeiros), delltioado'� fazllr face à.

delpeDsl de corretagem, legal e· . rviçol profisaio
nai* prestador pela CITAPI S. K ,Corretorem de
Títulos e Valore. Mobiliário•. à Pre itura Muni·
eipal, D8 venda, reguleriseção e lU rição. de
açõelÍ da Petróleo Brseileiro S.A,.._ Pe IlOl:;lráll.

Art. 2.° - AI de.pelfl8 oonstantee do rtigo
acima correrão à conta do superavit financeird do

, . \.: -

exerClCIO anterior.
,

Art. �to - A premente Lei entrara em vigor
na data de 811a publicação, revogadao 8S disposi-
çõel em contrário.

'

i

C8noiohal, 26 de abril de 1972.

Ali. Alcides Schumacher • Prefeito Municipal
Ali. Antonio Souza Costa .- 'Dir. Adro.

Mia 81 Procopia
bos Ltd

Deportame
Carro

Volkswagem
ADO

1972
1968
1969
1966
1967
1953
1964
1969.
1970
1969
1969
1964
1960
'958
1 46

1
1
1
1
1 Ford Galaxie
1 Ford Coupê
1 OKW B(9lcar,
1 Chevrolet Opala
1 J K 2150
1 Pick.up Crevra at
1 . Pick:'úp Willy
1 . Ford F-350
1 .. Caminhão C
t

J)

J)

J)

»

,
J. li>

o seu aqui. Venha

0Rllm3misso. T�remos
atendê-lo.

rocopiak & Filhos Ltda. ,.
289 -<11 Fone, 166.

Santa Catarina·

Rua

CANOINHAS
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CORREIO DO NORTE
\ '

,

refeitura Municipal de Canoinhas
as realizadas com os recursos ,do Fundo de Participação dos Municípios, de

o art. 3.0 da Resolução n. 112/71 do Tribunal de Contas da

EXERCICIO DE 1971

Saldo do exercício de 1971
Importância recebida DO exercício
Importância aplieada DO exercício

TOTAL

/

Código�
DE GAPITAL

G li $ Código.

4.1.0.00

4.1.1.00

Saúde
INVESTIMENTO
Obrai Públicas
Prollegoimento de oBta. - Implantação
da rêde de abaltecimeottl d'agua da cidade.
C:oovêoio,Fuoda�iio Serv,\ol de Saúde Pública
Educação e c..l turà r:

INVESTIMENTOS

Obras Públicas

74.000,00

4.1.0.00
4:1.1.00,

4.1,4.00

Conclusão de obrae-doGmpo E. lar da COHAB-SC 9.683,32
Material Permanente
Mobiliârio elcolal! p/Grupo Eecolar

\.
COH'AB-SC 6,532,00

Viação, Transp�ries e ,omunicações
INVESTIMENTOS

Équipamentos e Instalações
AquiiiiCão comprenor de ar AtIa. Ocpoc (, arcial)
Aqui.i�ilo caminhooete Chevrolet (parcial)
Aqui.i�ão equipamentos para televisão

4.1.0.00
4.1.3.00

32.860,77
22.462,61

'>, 5.191,87
1 ,

4.3.0.00
4.3.1.00

TRANSFEREN6IAS DE CAPITAL

Amortização -da Dívida Pública
Amortiza�ão fioaociameoto do Mioi.tério da
Fazenda - Lei Federal 0.° 4.770, de 15- 09·65

- ....._í'--

TOTAL

Resumo
Saldo oriundo de exercício de 1970
Receita arrecadada em 1971
Deapeeae Coreentes
'De.pela de eapital

TOTAL

Prefeitura MuniC1i;j' de Caaoiuhas,

ALCIDES �eHUMACHER Prefeito

MOO;C;POj
, " l

, Declara-çáó
I

De acordo com as disposições constanjes no ítem IV do

artigo 5.0 da Resolução n.? 112/71 do ji'ribunal de Contas
da União declaramos que-durante o {exercício de 1971,
não foi .alíenado nenhum dos bens adquiridos com recur-

.

sos do Fundo de Participação dos rvíunicípios, desde 1967.

Prefeitura Municipal de Canoínhasj 25 de abril de 1972.

Alcides 5chumacher ,I Rein'&ldo Crestanl
'.,

Prefeito Municipal Diretor da Fazenda,

.I

I

I
"

Comere,i'al de (anoinhasColégio
I

"

Relação das Despesai d� Capital', realizadas à

conta dos recursos tlansferidos por' subvenções
da Prefeitura Munlcital de Canoinhas, oriundo do

Fundo d. Particip�,�ão dos Muni\�ípios - Art. 3.°,

§ 3.° - ,,"es. 112/71 - T. C,. U•.
Pago dups, 40957, '409:57/A e 40957/B de João Haupt
& Cíe. Ltda. - 1 a1ãquina fotocopíadora 3 M

Pago nota fiscal n:.11469 de C. H. Slawka & Filhos

Ltda. - 100 blusões p/uniforme
Importâncta que Forre por conta dos cofres do

Colégio Co erc.-'I

1.950,00

2.530,00

480,00

4.480,00o tal

�;',
e ólnhas, 25 de abril' de 1972.

Ass,
'

VI lelus M. AlIage .. Secretário Reg. DEM 830,

Visto'.. alden E. Seleme .. Diretor Reg. DEM 103

10.767,44
317.395,17

328.162.61

328.162,61 328.16�,61'

3.1,0.00
3.1.1.00

Educação e

DESPESAS DE C

Pessoal
Yencimentos de oíeasoree de elcolal munícipale 69.392,47

eias CORRENTES3.2.Q.00
3.2.1.00

Ao Colêg! Comercial de Canoinhae
Ao Colê o Segredo Cora�ão de JelUI
Ao Gin sio Santa Cruz

4.000,00
600,00
600,00

3.2.0.00
3.2.7.00

1"0 enio Agropecuário
TR NSFERENCIAS CORRENTES

n' ersas TralÍsferencias Correntes
onvênio com a AI,locieção de,Crédito e AllhtêD�

léia RUfai do E8tado de St9. Catarina- ACARESC 23.128,00

Vlaç60, Transportes e Comunicações
'DESPESAS DE CUSTEIO

Material de Consumo
Combultívei. e Iubrilieantea'
Peçae e acessôríoe
Madeirai para conetrução de ponte.
Material elétrico para inltala�õei'

9,902.30
14.130,11
6.675,44
2.764,60

TRANSFERENCIAS CORRENTES

luros
Da Dívida Fundada Interna

TOTAL

·,3.339,12
134.532,04

\

%Receita Despesa
10,767.44
317.395,17

134.532,04 41,00
193.630.57 59.00
-

328.162,61 328.16%,61 100

jsoeiro de 1971.

REINALDO CRESTANI - Diretor da Fazenda

, Santa Cruz

Relação das Despesas realizadas à conta da

Subvenção Mu icipal oriunda do Fundo de Parti-
\

'

dos Municípios
3.° - Res. 112/71Art. 3.0,

Kohlbeck & Cís, Ltda, - nota fiscal n.? 00083
Gréfica Santa Cruz Ltda. note fiscal n.? 128
Eletrotécnica BNS - nota f ce'l n.� 216

Eletrotécníce BN3 - nota, fi al n.o 1�0

T o tal

329,50
157,25
45,00
94,10

625,85
..

L

Canoinhas, 10

de JesusSagradoColégio
-

ao

Prestação de contas da verba recebida da Prefei

tura Municipal de Canoinhas,
de Participação dos Municípios, e acordo com o

§ 3.9 do art. 3.° da Resolução n.O

eaDoiohas, 27 de abril de 1972.

Organização MARBU Ltda. - 50 cadeiras de Im 600,00

-,

Ass. IrmA Maria Leocádl� Blelskl - p/Diretoria

29.04.1972

Para avisos e anúncios:

Utilidade Pública.

Diariamente às 12:10.

Rádio é Conoinbas

o

Registro \
Civil

Sebastlã G'�!�!'E�cLde
Paz e O íal do Registro 'vil do
município e M'aj.or Vieira,' omarca .

de Cánoính s, Estado de anta
Catarina

Faz saber e preteij' em casar:
ANTONIO VI IEVSl{9r e LAURA'
BODNER. Ele, tural deste Estado,
nascido em Pula: or, {município, no
dia 18 de outubr d 11940; lavrador,
solteiro, domíellí e, residente nl
município; filho Miguel Visinie-
vskl, falecido e dona Saloméa
Karvat, domicilia' e residente tu
município. Ela, n ur I deste Estado,
nascida em

PUI�' or, /município, no
dia 10 da agos de 1 18; doméstica,
solteira, domící íada é esidente em

Pulador, n/mqpicípio; ha de João
Bodner, falecfdo e de na Anastá-
cia Balan B ir1ner, domic íada e re
sidente n/m· nícípío.

Aprese ram 06 docum
gidos pel . CÓdigo Civil ar
"alguém er conhecimento e exis-
tir alg impedimento legal, CUS9-0

para
.

s de direito.

'or Vieira, 22 de abril de 1972.

EUNICE MACHADO DA COSTA
Escrevente Juramentada

Comunicação
Recebemos a!! agradecemos a

seguinte comunicaçãoe

«Canoinh�8, 10 de abril de 197

Ilmo, Sr.
Nesta

Apraz-nos comunicar que a

CASA DA CRIANÇA DE CA.
NOINHAS, em reuniiio realizada
no salão principal do Centro de
Saúde. na Rua Vidal Ramos s/no
elegeu a seguinte diretoria para
o biênio 1972/1973:
Presidente: . Maria Bernsrdete F.

Seleme
Vice-Presidente: Maria Mayer
1.a Secretária:Regina Célia Ferreira I2.a Secretária: Dorita W. Nicolazzi
l.a Tesoureira: Elona Maria B. III1Fuck �2.a Tesoureira: Eleida Mafia S.

Wendt.

Valemo-nos do ensejo para em

nome da diretoria recém-eleita,
apresentarmos a V. Sa. e demais jmemhros nossas cordiáis saudações.
Maria Bemaedete F. Se�e�e

Presidente

Hegine Célia Ferreira
Secretária

.

Novela é com a eanoinhas
"-

Às 09:00 horas:

O Destino de Elisa
CANOINBAI,

_oito maia rádio
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Cipe V e r a Gr uz
(O l�NÇ,�_,.DOR DE' SUCESSOS)

.:•.
' A P R E S E N T A -:.

HOJE. a.
.

20.1'
DOMINGO, a.

hora. - ceneura 14 ano.

3,45 h - em matinê - censura livre

A Farpa Filmes a eseute meis um';'supet bang-bang italiano,
todo filmado em d lumbrante Technioeloe e Ciuemascope:

I
.

.

. �
..

•

. CL·INT,� O SOLITARIO <

com \ GEORGE MARTIN. {DOMINGO, e� trê�' ormid'áveia .e••õe•• ai 16 e 9'
hór'al • cena. lIvre. - AI 21,16 horál - censura 14 ,o.

A Columbia Pi ures apresenta agora em

Trchnirs', a e Tecbnicolorl
\

BA,R; A'BAs
Estrelado IDagoificament' por Aothony Ouiryt; Silvana

Mangano, Jack Palsnce e' "lhares de figilr;otls. Mais uma

'epopéia bíblica, teanspoetsde \ f& a tela em tod seu esplendor.

DIA ni, 28. feil'� -,al14 hora em mafínê - cena. livre

DiA 03, 4a. feirá • a. 20, 15 �Ol' ,II - cenlura 14 ânol
SESSÃO D�SrO AS

.

(.enhora@ e lenhord c ent '. da grátIs)
. \

A. 14 horas, em matinê 'cenaur line

I

õp·dpí�·�J�"ODÕ·':U'·EI
.

cinema1p� -- Tecbnicolol
�

DIAS 04 e 05, 5e.;. e 6, • feira - Bill 20,15 h 14 anos

A Columbia apresen a um espetacular drama de muita ação.
Filmado m deslumbrante Technie lor:

I

DIA 06, liIáQ8 • a. 20,15 horas _;... .censur 14 anoa

DIA ,07. domi go. as 13,45 horas - ceneu a' livre f'
,

,
.

.

formidável filme nacional todo co crido:

Jeróni o Herài do ,

ertão
DIA 07, domiogo..em �I!'êtl formidáveis lIelllÕelt\ 16 e 19
hOl'all - cen&l1liYQ lIvre. A. 21,15 horas '_ ceol. 14 anolll

Os 4 Legionários de Cezar
Cinemascope TecbnicQlor.

-
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Notas Esparsas -
-

o sr. Rephael Boeing, desta
cado esportista de nossa terra,
convidado, aceitou novamente
a Presídencía da Comissão Mu- -

níeípal de Esportes, numa exce

lente escolha e indicação, sem
dúvida, do Prefeito sr. Alcides
Schumacher.

x x x

O Deputado Benedito Th. de

Carvalho Netto, como convidado'
. e' representando {) Governador
Colombo Salles, participou das
festividades do d';cimo sníver
sárío de emancipação do vízínho

Município de Monte Castelo,
domingo último. Na oportuni
dade vísrtcu a sua terra natal,
revendo parentes e amigos, re
tornando segunda 'feIra, pela
tarde, para a capital.

x x x

O Prefeíto, sr. Alcides Schu
macher, acompanhado dos srs.

,Drs. Moacyr Budsnt e Zaiden

Seleme, partleipou da reunião
da AMPLA, sábado último, em
Mafra.

ermercado
Nova fase

x x x

Domingo último, DO período
da tarde,' tivemos a honrosa
visita do Bispo Diocesano, D.

, Orlando Dottí, quando manteve

proveitosos contatos com 8 di

reção da Fundação Universitária
d.3 Planalto Norte Catartnense,
no Salão Paroquial.

x x x

�ais de noventa candidatos'
canoínhenses aeguíram na ma

nhã de hoje para Blumenau
anm �de participarem de con

curso para - ..dmíssão no Banco
do Brasil.

x x x

,O -conhectdo colunista Carlos

Jung, registra o seguinte tópico,
no Estauo do Paraná do dia
25, terça feira: "Romano Mas

stgnarn e Anecleto Busato, con
versando sobre questões indus

triais, em encontro no Clube do

Comercio. Massignam - estou
informado � vai inaugurar um
Frigurífico Cateí em Canoinhas".

x x x

Comovente e aplaudida, além
de muíts concorrida, as home

nagens tributadas a Tiradentes,
ditl 21, na Praça Lauro Müller.

Músiéa Sertaneja?
..

Rádi o Canoinh,a�.
. As 06:00 horas da manhã e

às 17:30 horas da tarde.

Jord

Mais de oitenta alunos, dos

vários est&belecimentos de en

sino .da cidade, partidparam dos

Jogos Estudantis, em São Bento
do Sul, cem retorno e encerra

mento para o dia de hoje.
.

A
nossa cidade será sede d08
mesmos jogos na modalidade I

de atletismo.

x x x

Faleceu dia 19 último, quarta
feira, em Jafaguá 'do Sul, onde
residia ulttmamente, o senhor
Alfredo Fiedler, aqui bastante
relacionado, desde que residiu
em nOSS8 regíão por muitos anos.

x x x

O. próspero lavrador. senhor
Antonio Sconhstzke, encontra-se

, em Curitiba visitando familiares.

x x x

Pelo eampeene to da LEC,
tivemos, domingo último, resul
tados considerados normais. Em
Três Barras, em partida equili
brada e bem disputada, o

Rígesa não resistiu ao melhor

jogo, do líder, cedendo pelo

escore de 2 a 1, para o são
Bernardo. No Municipal,

.

no

Dítão, o Botafogo sem grande
esforço venceu o Palmeiras pelo
marcador de 5 a �.

x x x

O Santa Cruz, aproveitando
e feriado, do dia 21, prelíou,
smístossmente, no Municipal,
com o Operário de Mafra, per
dendo por 2 a 1, em partida
bem disputada, retribuindo a

visite dos mafrenses no domingo
foi vencido por 4 a 1.

x x x

Sensação; dia primeiro, em

Marcílíe Dias, no Estádio Wie

gando Olsen, com a apresentação'
do Iguaçú, de União. da Vitória,
ante o líder no nosso campeo
nato, o São Bernardo. Grande

público, esperamos, deverá preso
. tígíar o grande acontecimento.

x x x

E pelo campeonato da L E C,
teremos amanhã . Santa Cruz x

Sossego. Vamos todos também
prestigiar o nosso esporte
amador.

e

Àniversariantes da Semana
senhores: Antonio Grosskopf
f, Feiix

_
da Costa GOmes; o

jovem Valtrido Herbst; os'
meninos: Luiz Rogério filho
do sr. Alex MiChel, Valdecir
Elvis (ilho do sr. Waldomiro
Novak e Giovani filho do $1'.
João Dirschnabel.
'I

ANIVERSARIAM-SE
HOJE: os senhores: Darcy

Wiese e Leopoldo Pereira,
Oficial do Registro Civil de
Bela Vista do Toldo; O jovem
Siloio Carlos Medeiros.'

AMANHÃ: 'o senhor Ernesto
Noernberg; as srtas.: Clara
Baukat e Marilene Novak.

DIA lo de .maio: a senhora
dona Herminia esposa do sr.

Otto Hoeptner; O senhor João
Greinert; a senhorita Marise
Marta Ruâott.
PIA 2: a senhora dona

isolde esposá do sr, Alvino
Frantz; o senhor Theodoro
Tarcheski; o menino Itamar
Freaerico filho do sr. Haroldo.
·Koepp.
,
DIA 3: a exma. viúva sra.

dona Ezilda Pacheco; a sra.

dona Anna Zélia esposa do'
sr. João Batista Ruthes; os

DIA 4: as senhoras donas:
Olga . esposa do sr. Pedro
Tókarski e Nelsa eeposa do
sr. Germano Bayerstorff; os

senhores: Ubaldo R. da Siloe,
José Poloniski .Sobrinho e

Oswaldo Cidral; os jovens:
Wàlter Winter, residente em

Porto União.e Pedro Schulka;
a menina Mônica Marilena
filha do sr. Nivaldo Damaso '

da Silveira.
.

( DIA 5: o menino Valnir
E/cio filho do sr. Waldomir.
Novak.

Aos aniversariantes nossos

melhores votos de felicidades.

CULTURAISFILMES
,_-_
-

. CONVITE .,,-,_,'
-

Salão da Comonidade Ev .. tuterana _. dia 3, qoarta feira, 20 h
PROGRAMA

1) Noticiário
2) 100 anos do Coral Alemão

(filme sobre grupo Coral, com in6rçeras m6l1icas�
3) A cidade de' Rothemburg,

(passeio- pela cidadeD \

4) Berlim" a cidade da llbérdade
�um filme !!lobre! a cidade

.

dividida, Ber�im�
:...._---

de verduras e fl'ores
,

' �---.".-�g�
Se encontra

, Solucione

sempre

V,eja os

Cer assoalho

Supermercado Jordan vende mais

a

Cr$ ·2'75
I' ,

,

2,70

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




