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Exatam�nte há i7inte e cinco anos, no dia 29
de maio de 1947, qu,ndo Canoinhas: assistia. P. parti
cipava, de uma graJie festa, casamento de prata
do saudoso industriJ sr. Teodoro Humenhuk, 'Cor-"
reio do Norte saíJ às ruas com o seu primeiro
número, com a sua ensagem de. propugnar pelo'
desenvolvimento donosso Munícípío, do Estado e

do Brasil. /, . -:

Desde seu' iníc� abraçou '8 causa da extinta
União Democrática Nacional, � participando ativa
'mente das. atívídads oposiocionistas da .época, eu-:
frentando os tropeés e dificuldades decorrentes.

Depois, ta�béi no
. Governo,

.

jamais olvidou
Q seu passado e OI seus princípios. /

A Revolução [BraSileira de" 64 encontrou o

nosso semanário
I
o seu deyido lugar e facil foi

e aínda é/ defendê (js princípios por ela anuncia

dos, equanímes, asim, com os seus.
.

'

1Perdeu algujas e ganhou outras disputas
'eleitorais" serripreJcontudo, com a·mesma altivez
de princípios.

Nasceu e co inará defendendo' os altos' ínte-
'If \ ..... ,

ressês de Canoinfs e,' já agora, sente-se satisfeito

pelas grandes coql.!��as" do' nosso Município, em

todos os setorel, das quais .também participou
ativamente.

.'

Venceu c I galhardia esse quarto de século,
com as, dificulJdes .naturaís de toda pequena'
imprensa do inttior e com a indispensável ajuda
de seus rnilharei de .le�tores e a'nunciante�, deverá

prosseguir na

sf.
missao, no mesmo -caminho, nos

mesmos passos, ue nortearam o seu

aparecime.nto.Satisfeitos elo dever cumprido e as conquis
tas obtidas, a ra Direção e corpo de funcionários,

'

se reunirão ho pàra uma churrascada alusiva.
., ,

_en� q e a gente admira
- Da Tribuna do Interior - São Paulo)
(Especial para "CORREIO DO NÓRTE,j)

. \',
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Isenção de' multa deve aumentar alis<tarilénto ,e�eitorai no pais
1

J
.

Brasília, (SIR) � o Senador
. inscrições até 15 de sgosto.

Clodomír Millet �ARENA-MA)
disse acreditar que a' Câmara
venha' e aprovar proposições
do Senado isentando de multa
o bra'sileiro nato maior de 19
anol ou nsturalizado que se

jnsereva até e ,data de encer
ramento do prazo de alistamento.
eleítoral para o' pleito de 15 'de
novembro deste ano. Segundo
o

.

partementar marsnhense .a
matéria agora aprovada DO Se
nado àtende planamente aos TD �Z�NAanseios da poputsção - espe- _ . L 1 [2., D
cíalmerrte dos Estados ma1s
pobres, devendo provocar sensí-

.

vel ,aumento no número de

Concessionária' . Ford'
, '.

I

Willys em Guarujá
A firma' Basilio Humenhuk

& Cja. Ltda., concessionárte da
Ford WllIys em nossa cidade,
rf"prE'sentada por seus sór-íos,
srs. Basího Hurnenhuk e Ral��l
Boeing, acompanhados de suas

exmas. esposas, esteve, partlci-:'
pando de um congresso de todas
8S concessionárias do Br�sil,
Ford. WilIy", na' encantadora .

praíe de Guarujá, em São Paulo.

Da.Julieta teve voto
,de pesar na Assem
bléia do Paraná
Atendendo a regueri,menfo·

dos de putados Wilson Fortes 'e

Gabriel Manoel. a Assembléia
Legtsletrva registrou em ata,
ontem, V( to de pesar pelo Ifale
cimento da sra. Julieta de
Carvalho Rauen, esposa do sr,

Octavío Xavier Rauen, já fale
,cido. A extinta. deixa nove filhos,
dentre, os quais o sr. Benedito
Rsuen, ex-assessor do sr, mi
nistro 'da ,Justiça e. atualmente
Auditor, Militar �e l.a,Categoria,
e do sr. 'Romeu Rauen;' chefe
de gsoiqete do Presidente ,do
Tribunel de Justiçe do Estado.

Campanha
do, l�gasalho

NOTA - Com se lIabEl!: "acacianamente" se diz, vivem, via de regra, nUDÍa
,

eidlle. os «df(s para as coisas inúte!B» e os «inúteis para as'coiBall
. úteill» bem co\.o os qJ se tornam famollos pelo bem que deixaram de fazer.
,Mali, felizmen , vivem ambêm 011 que" involuntari.mente, '"e deatacam. pelos
benéfíeios qu ellpalhal "fazendo lIempre o bem pelo amor do próprio bem.

Como você, a�igo leiu, �be muito' bem, numa cidade - média ou pequena s

lIempre ocorrlalgo q� merece erítica e alguma coiaa também acontece que
,deveria lIer ldvada, ejgiada. Mali. no «duro» mellmo,' o normal é «raúoundo
,':; tqdo o mudo» 'mllar eritiquizando e silenciando quando o ato é digno'
,de aer elogia0.. J. ". .

'

,pra; como a itica DIlI lIempre é eonlltrutiva, por ootro lado, o elogio é o

,maior elltimu que a'pode oferecer a uma eriatura" não é? E muitaa veze�\
,omà penoa, r�1I u� exutêneia. útil à comunidade onde vive, morre aem

aabe, qoe, e.,Vldlil,).1 GENTE QUB A GENTE ADMIRA, eerto? TePloa
nelltea 37 an1dejO alillmo,dito e arquidito que, é melhor deixa

..
r

u.
m.falta

aem puniçlo ° q�elaqDecer de elogiar oma boa açlo 11180 porque achamo.
que lIe deve fimulJ 011 bonll ,para c�emplo ãa geraç!)ea emergente.. pou 011

joven.'a IIentir�VontAé
de imitá·lólI e"Jotario .pel. C!)letivida

...

de.,. Eatimolar 08

bons e �nllo 011 laoll, pou BC'OI imprestáveu e maia não aêjam punido..
de que adia .... "m? ,

.

, r" ' L "
' , "'I' .' •

B eu a

r.zlQO. ,p.0f.ue
do cQneura-. "M:ell;l(��e8 d,q

....
A

..

no" que h

...

' 15

_.o.a
�em

..

fazeDdo jOlltit aOIl róu__ônimo. da. coletiridade.
. ,

. J
'

,
. ,i . 1 '1'" • Grande promoção da Casa da

A..im� este jorPl CORREIO.DO JlfpRTB palla.r, a dindgar oa que �.o .,

GEN!E Qusl Gl[iTE ADM�R:\,,�esta qu�rid!, çidad� e deate Elltado� E iaae Am,lzade do IRotary Clube de
aem mtereueao.......o.. Explicado e entendido? Elltio vamoa UI' C,anoiohas. Dia 3 de 'junhp CplD
\.l " inicio às 20 horas, nos lelões

�érslo de�I(1I1 Rezende -, o-ovo� olhos pI.o novo l���do- da So��edade Beneficente Ope-
r . fária, '-gentUmehte cedido 'pela

Nã,.ti mos ainda a 'honra de ,conhpcê, lo pes�oalmeBte sUa diretoda;
,

em-b�rll es�a ,os a par ,de H.ue prQ;fícua gestão, sua bp,�rosa e
Do i'pirograma além de muitol'espinh()sa�Q8sil qpe, COIDO I8bemos. é difícil de certar sem de.: . !

.

.

sagradar ris' 1110 imposlJvel de ser- citmprida:�-_ a de "gerir os atratiVOS, conal� grandes sortei()s

negócio! d Jenda do go'verno catarinense. ,.. '. d� exceleqtes premias.
I O produto dessa festividade

. O Bt ta Sérgio de Uéhôa. Ré"zende - o Del!im -Neto se destina pira aquisição de
dos

Cberrigl(:des-
- tem no operoso governo de Cdlotnbo., agasalhos 'para' .

os pobres de
Mlchado Sa uma das Pasta. mais trabalhosa: - a da Fazenda. �noSla cidade.

'

Mas, Sérgio I Uchôa Rezende, como o Prefeito-Jornalia)a J:ve- Canoinhenses..., contribuam
lásio Vieira, Blumenau, possui .. aquilo que os alemles chemam

para maior brilhantismo delt.s'
cGeist und � espirito e ação - � que ele coloca a se,rviço festividades, agasalhando és cri
das fin8nçal:atárinenses. Mas, o que destaca o Secretário da �anças ppbrel, de nona cidade,Fazenda é apirito municipalista que ele vem empregando na participando, desta promoção,
lua 'Pasta. ra(porque foi,ele distinguido como "amigo do interior". comparecendo a Sociedade Ope-

Assil pela sua' mercante personeUdade e sua honesta ,réria no dia e hora designada.
dedicas;lo à'�8 pública,bom dia, paulista Sérgio de Uchôa Rezende! Com o_agr.decimento da Ca.a
Bom dia, a�s e patriciol de CANOINHAS e Santa Catarina! da Amizade.

.

Diretor: Rupens Ribeiro da Silva
CIRCULA ÁOS SABADOS

f'_'.·� •
•• .

, �rONE, 128

Com finalidade de ampliar o
alcance da medida proposta pel�
Câmara, o Senador Ruy Santos
(ARENA-BA) apresentou emen
da substitutiva Isentando dá
multa prevista aqueles que se

Inscreverem até o encerramento

do prazo de alistamento para
o .prôxímo pleito, ou seja, até
o dia 15 de -agôsto de '1972.

A Câmara doa mepútiidos
acaba de enviar ao' Senado Fe-'
derél projeto dê LE'i isentando da
multa de 3 a 10% do salário

.
mínimo da região,' o brasileiro
maior de 19 anos que se íns
creva até /90 dias após 'a' coo
clusão do curso de alfabetização
de

.

adultos.

EM LOOV.OR,
A SANTO ANTON'IO

Convite
.

f

---
- -

---
- -

A Pia União de Santo} Antonio, entidade que tem por
fim, socorrer as crianças desamparadas, através do "Asilo
Dr. Rolando Lourenço Malucelli", tem a grata satisfação
de convidar o povo em geral. para a T R E ZEN A em

louvor a Santo Antonio, a realizar-se nos dias
I

1.0, a
.

-13 de junho de 72
na Igreja Matriz Cri�to Ré1,', às 19' horas.

, .

Após as trezenas, haverá no Pavílhão Frei

gostoso quentão, barraquinhas de, doces,
.

?
.

PROGRAMA

.Crístóvão, o

pinhão, etc.

.Dia 1.0 - padrtnhos: Professores e alUDOS do Colégio E'stsdual
Sta, Cruz; dia 2 - padrinhos: . 'Professures � alunos do Colégio
:S. Coração de Jesus; dia 3 ..:... padrinhos: PrÓfessores e alunos
dos Grupos l!:scolares Almirante Barroso e João José de Souza
.Cabral; dia; 4 - padrfnhoe: Forum de Cenoínhas.- dia 5 - pa-

'

drínhos: RIGESA - Celulose, Papel e Embalagens; seus Iuncfoná
rios e Rtgesa Esporte Clube;' dia 6 - padrtnhos: Prefeítura
Municipal e Câmara Mun'icipal; dia 7 - padrinhos: Bancárjos; dia
8' -:- padrinhos: Botafngo e Santa Cruz Esporte Clube; dia 9 -

psdrínhos: Associa.ção Comercial de Canotnhas; dia 10 -- padri
nhos: Professores e alunos do Colégio Comercial de' Canoiuhas;
018 11 - .padrmhos: São Bernardo, Palmeiras e Benfica Esporte
Clube; dia 12� - padrinhos: Julic�; dia 13 - 'padrtnhcs: Pia,
Uriião ,de Santo Antonio.

. )

I
.

Contando com a cooperação de' todos, I desde já agradece
A DIRETORIA

Nota: Dia" 12 à. noite, -h�v�rá a tradicional
.. , ,Fogueira de Santo Antonio.

�este d
._"

,e

IGES
Eará realizar de Es-

çritório de vários 01 o

'cadastro 'para aprove-à em breve.

Os 'caodidatos dever- cómpareC ao Colégio
, Coiner�ial oe Cao 'ohall, 00 dia 10 Jjunho:

, ípróximo viodpu .c.ihado) às 15 horaI,
.

i-

dos de :Iá I -. '�l fotografia 3x4 r�ceote.· I t

..

'Dla 'dós NamdraáosCartões para
"

o

estão

Ouro;

r' .,

na

Verde
.

Ltda. I

,
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AVISO (

STUDIO LIVRE- -

'Na Canoínhas
Os

especialistas de C' itiba, darão atendimento
Santa Cruz de Canoi as, d hos, ouvidos,
nariz e garganta, no di o, no horário da

manhã e à tarde.

diariamente às 21 :00 horas.

ende-se
,22-6897 � Ed.

Diariamente às 13 horas:
,

Canoinhas 72. Sensacionàl
Rádio Cano.inhas

, ,

.',
'

I,

lnformativo\ GXV=--n-ia-2-4-·-.d-'e-'-J-'u-nho prÓXimo' 10:
.

da 8BO, 'o .

Grê '0 XV de. Julho. �onta .10m s
'

Ipresença para
o trem o Baile Caípírã, baía e e em que estará
apresentan

.'

conjunto "Gr I -Som".

Início previsto

Traje esporte,

4

,

C· b
I

CampeU08 O
_

anolo "'8 dê � Futebol
ANO DE 1972 ,� �Returno"
.' ta:. rodadt .

28/05/72 São Bernardo x R:esa MarCilio Dias
04/06/72 Santa Cruz x Palteíras Csnoínhes

.

11/06/72 Sossego x Botafogo Canoínhaa

28. _rodadlIn rmações co o senhor
ATO SOUZA. 2

� 18/06/72
.

25/06/72
02/07/72

Para seus impressos �PROCURE

- \
Riges8 x Santa Cu
Sossego x São Ber rdo
Palmetrss x Bctsfogo

3a. rodad,
Rtgesà X Sosse go
Palrr.etras x São Be ardo .,

Santa Cruz 'x Botaf o

Três Barras,
Canornhaa
Canotnhas

Três Barras
Canoinhas
Csnoíohes

09/07/7'2
'09/07/72'
16/07/72

4é). rodada
23/07/72,

Impressora Ouro ',Verde .23/07/72
.

30/07/72

Três Barras
Canoínhas
Csncmhas .

A casa dos bons serviços

M(lsica. Sertaneja? 'Fotocópias e�
.

EGISTRO Cl'q
Rádio Canoinha�.

As 06:00 horas da manhã e

às 17:30 horas da tarde.
um todo e qualquer

:' .

que V. Sa� desejar.

KarlnannGhia TC
�

lindo,versát,l,esp0rtiyo
e em a rnelhor;n1ecanl'ca
de te pais.

mes os l11elhQres
� plan�' de financiam�n

,

I

"

ora, nse em um
boa razã"'&..CI'.
�téaquie

&
\

C I A. \
.
\

Vidal Ramos, J 195 ..... ··CANOINHAS ..SC 1 I'

Ríg ess x Palmeiras

Botafogo X São Berna o

Santa Cruz x SC�8eg
5a_ roda.da

Botafugo x Rigesa
Palmeiras x Sossego
São Bernardo X Santa ruz ..:..

06/08/72
13/08/7-2
20/08/72

Canoínhas
Csuoirihas
Mercílto Dias

Rural de Canoin as
Assembléia Geral Orchária

DE CONV
Pelo pr ente Edital, ficam conv�ados s lassociadosquites' deste S dica to Rural d� Canóiha no Estado de

Santa Catarina, para a Assembléil ra1 Ordinária a

realizar-se na sed dó Sindicato' nestã idade, no dia 19
de junho, às 9 _hora afim deliberar bre a 'seguinte

OR M DO �

�). - Caso não haja
.

úmero legal �m "meira onvocação
'.proceder-se-· .

uma segunda, uma ra IpÓS, com

qualquer 'mero de membros pr�ln s.

as, J 5 de 'maio de i 972
. \ '

'" Ewaldo Zipperer t\..
Pre,si ente do, Sindicato Rural' d (;anrn,as

, 1

Em E' a
ê

Pereira,.

ERLI
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JEFF
A patota do Colégi05anta Cruz esteve
ríanópolís para uma artida de voleibol.
com a taça., Parabê! /

em Flo
Voltaram

* As serenatas' estí voltando. ,Sabado passado;
nada mais que trêsllrminhas estavam acordando
as menininhas., AgOI atacaram em bando.
* O JEFF encontu, 'esses dias" o Caio -todo
tristinho. � Pod's C li, amizade, qualquer dia a

Ângela aparece,
,

* ) Ganhar na Lotei Esportiva, pegar somente
duzentas pessoas nfila para fazer a refeição na

CEU são coisas qudeixam os guris muito felizes.
Mas felicidade felizlesmo foi encontrar Cassia e

Carla', as (novas galções da' City Grande.
*

.

Sylvia vg 'paral)s vg montões de- felicidades

pt JEFF.
,

'* Dia 24 de [unhrbaílé caipira. Promoçã-o'Grê-
mio XV de Jull

"

*

.,

Hoje o Gremiso estará botando pra quebrar
no AP910, Chegm lá.

O P�ulinho Sche tem absoluta cert- z i que
está gamado ...mas não sabe por quem.

*

*, Quinta feira o -"0 compareceu fervorosamente
à procissão de irpo de Deus ..

* Depois de muito tpo, apareceram: Xixo e P ubens.
* Amizêide, termin Até 'mais ver.

EscreveÍl: Esmer.aldino M. dllléida

pia 15 de j o reunião em Br;fl,�ília
Já com data maro para' o dia 15 de junho, p.v., a reunião de

todos 'os Presidentes Regi da ARENA em (Brasília. A finalidade da

presente reunião será 'tr. fi linha de comportamento unificada da

azremíacão majoritária. Te .os 'representantes da Executiva Regional
sg farão 'presentes na menada reunião. Santa Catariae estará repre
sentada pelo sr. RenàtOlmos da Silva, Presidente da agremiação
A rehista.

.

"

Detran vai ltar também "o pedestre
Todo o" pedestre for a Curitiba deve se cuidar ao atravessar

as ruas da cidade, com a ilação' dos semáforos para pedestres, o De·

partamento de Trânsito erá apresentar outra' novidade, multar o

transuente que não' atrav dentro da faixa de segurança. Neste sen

tido, está mantendo conteiom o comando do Batalhão de Controle de
'I'rãtezo. As infrações, do stre estão previstas no artigo 185 do Hegu
lamento do Có�ig'o Na<)iore Trânsito, que ? �roibe andar nas plstas de
rolamento, '8 nao ser der das faixas dellmítadas, em consequêncía,
segundo' dtspõe o artígo ]l)e poderá ser multado em quantia inferior
ou igual a um por cento alárío mínimo. (Gazeta do Povo)

l hefe do p'os'to 'H ece:i�� Federal em Papanduva
A serviço estevrenteruente em Papanduva o sr. Vitor Lauth,

Chefe do Posto da Ree Federal de Mafra: S.Sa. visitou a secção de

serviços do Núcleo fie istência e Orientação Fiscal, que 'está sob a

responsab!Udade do srflilton 'l'abalip!l. de A}meláa. Sr. V�tor Lauth
está ligado por laços pajseos com Iamílía aqui residente. FICOU satis
feito com o andamento abalhos. O N.AIO.F. Instalado a pouco tempo
em Papanduva iã conta um ótimo acervo de bons serviços prestados
a õoletlvídade.

Panlarnejles e Médici em oração
Duzentas persoades brasileiras, na maíoría parlamentares,

uniram-se numa prece, futuro do Brasil e do seu povo, encerrando
assim o V Encontro Nad da Oração. Desta corrente de fé e contrição
participou o Presidente lei. A cerimonia se realizou no .salâo de festas
do Iate Clube de BrasiUmo já se tornou praxe, o encontro compre
endeu um almoço que <i'ou cerca de' uma hora. Foram lidos trechos

, do novo e do velho téento e feitas algumas orações pela pátria e

pelos seus dirig-entes. (m do Povo)
,

"

Fundo de <bntia por Tempo de Serviço
, . Visando dUun Instituto do Fundo de Garantia por Tempo

de Serviço, o Coorden8l0 FGTS, em Curitiba, sr. Dl'ni1o Vieira Rupp,
está preparando um .

tno a ser apresentado perante a televisão em

Blumenau. Nesaa cidaroferirá uma palestra com a participação de
elementos da Imprensarinense e dé representantes das classes ope"
rárias daquele Estado. nico tem pronunciado inúmeras paleRtras no

Paraná com o mesmo IVO atendendo solicitações. (Gazeta do Povo)
.'

'Falecimento
. Dia 19 do cor faleceu em Iracema, município de Itaiop6Us,
a veneranda anci.!!,. Maaria Si:lorak, natural da 'Galfcia (Ucrânia) c.Qm
a avançada idade de 08. Imigrou para o Brasil com apenas 4 anos
de irlade, aqui se deI por sua virtude e bondade: ajudava sempre
na celebração das fi. atendia as gestantes até a sua «delivrance»
aom perfeito conhecI de CI�usa, Seu sepultamento reaHzou-se com

grand� acompanhamelclusive dois Padres e·uma Irmã, esta. última-
, Iilha da' extinta. Deixaecida que pertencia 8 Congregaçao da Imacu

lada Virgem Maria, 131, 54 netos e 76 bisnetos. Seu desaparecimento
CaUBOQ grande conste no distrito de Iracema. .

.

I /

CAMPANHA GASALHO - Minore o frio de seu irmão e"
Deus aquecerá seu coração.

LEMBRETE �SSOS ASSINANTES - Solicitamos o especisl
obséquio d sos leitores assinantes, para Tegularizar suas
assinaturas Procurador. Certo 40 atendimento, antecipo
os agradecilIl

-

cie e ternura' -

amor, adquira
à uetuia na

,

D/A\ DOS NAMORADOS
-

. ,
.

E, para

\

Dia amor

manifestar o seu

lindos C'A RTÕE S

dos

:-1-:, Impressora

um

Ouro LimitadaVerde
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Aniversariantes da Semana,

,.1 Receita Federal:
NASCIMENTG '

No �ia 28' de maio último,' Cálculn' da manutenção do capital de giro
nasceu em Curitiba, onde .

residem seus pais, Oerhatdt Informa a DRF" de Joinville. que no Diário Ofidal da
Wilma,. frallgat16r e senhora União de 8 da ultimo mês, 'conforme portaria do Ministro
Renate, a robusta e bunita do Planejamento, Foram publicados os coeficientes de «correção
garota SIMONE BEATRIZ. monetária» aplicáveis ao capital de giro própri,o, das'. Pessoas

I o

" �urídicas cujos balançQs se encerraram nos' meses' compreen-No'ssos cumptimentos. didos de mai,o de' 1971 a ª-bril de 1972, inclusive. '

-

ANiVERSARIAM',SE
HOJ1;: os senhores: Ladislau
Knorek e Waldémiro Hening;
a senhoritu Edilete Maria de

.Faümo Noernberg,

AMANHÃ: os' senhores;' José
. Duguiomar Wendt e. Antonio
Mürtins de. Oliveira, tunc. do
B. N C. em, Rio de [aneiro;
a s meninas: Beatriz' Isabel
filha do sr, Antonio' Muron

\
Becil e Simone filha do sr.

Dionísio Karnos.

Dia 5: as senhoras donas:
Isubela espos« do sr. Doriual
Bueno e Irene esposa do sr,

Nelson "Ferreiro das Chagas;
os senhores:' João Batista

- Fel reira e Rupprecht Loeffter;
as senhoritas: Elieete Mariz
Medeiros e Ma,ri Stele Bertnick.

Dia 6: a senhora da. Martha

esposa do sr. Adolfo Hedler ;
os senhores: Oscar Pereira e

ru« Nad�r; as senhoritas:

Paulina Petrintchuke Regine;
Ma ria C. de Csroalhe, resi-

.
aen te em Brasilia; a garota'
Luccia Nazira filha do sr,

Ülaemur Mussi.

Dia 7: o jovem Norberto
Schroeder .

r :

_

Dia 9: a senhora dona
Amanda espose do sr, Eroin»
Friedmann; a .senhorita Lili
,Mur/eJ1-e Michel; as meninas:
'Nadva Regina filha do Sr.

Luiz Packe'; e Siomara
_
Da.

uina filha' do sr. Nivaldo
Domaso.

«Correio do Nor te .. augura
muitas felicidades a todos os

aniuersariantes.

Novela ê com 8 CaDoinhas

.As 09:00 horas:

() Destino de Elisa
CANOINH.lS,
..uito mau rádio

E
DE

(

agriculttencão
�

cím os planos de ven'das de adub
es

errtrega - Imediata e/oó até 3.0 e �ovem6ro.
Desconto e ecial »Haverá «desconto pecial» de Cr$
30,00 por tone da -ern todas as condiçõ s de pagamento:
a) Vendas à ,vis - Vencimento em' 30{outubro/72,
com rebate de 1000

b) Vendas a 60 dias - ncime to em 301dezembro/72,
com bonificação de 10°0 especial»;

\
,

c) Vendas a 150 di�s -

respectivas bonificações;
',

I

até 28/fevereiro/7
a�é 30/março/73
até ao/abrilJ7;j

.

até 301maio/7 -.

,

de pagamento e

com bonifiéação;
bonificação;
bonificação; ,

bonificação.

Com

cem

com

Para melhores j orrnações, consulte o rep
1\1 'N A H- para a região,

I

Agr�. Pecuária
UA PAULA PEREIRA, 787

,

tem DE

por / apenas
•Cr$ 39,00

L �

�__� ,
,

e

l!l-
la

g.

Corso de Iniciação.ao Direito Tributá-rio'

rn�e
da
lIy
ilio

o Centro de Treinamento e Desenvolvimento do Peso
soai do' Ministério' dl\l, Fazenda - CETREMFA 'concluiu, em

Curitiba, o Curso de Iniciação ao Direito Tributário, com a

participação de 25 funcionários da' RF.

)0-

�Si
te
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CORREIO DO NORTE

\

03.06.1972

Pr eitura
.

Municipal
1

de Major Vie·
\

, Decreto 30 de maio de 1972
\

OI Senhor Prefeito nioipal de Maior Vieira,
DO aio (de tuaí atribuiçõ'l ou rgada. pela Nova Conl.

1

tituição Federal, pertinêote à Itituição E.iadual N.
OI, de 20 de [aneíro de i970, art. 13', § 1.° e 2�o: 'v

'DECRETA
'Art. 1. .,... Ficam abertas, a par' de 5 (cinco)

de junho do corrente ano, ai iOlcriçõal pa o concur

Ia dê iugeesso à ele..e inicial da carreire de ofellore.
.

para provimeoto de vagai existentee oal etcolal
.

oladal
municipnia de Major Vieira.

-

,

,

,Art. 8. - AOI candídetos portadorea de título de

e.pecialização têcnica 00 magiatêrio, ier.lhe·ão acreecidos
10 (dez) pontoi à média' fioal de clallifica,ção.

'

,
.

1,30 horas,

.> Art. 9. � A forma', de escolha de, vagai e OI

prazo. de iOicrição e cla�lificação dOI Ncaodi�ato. ao
- eoncureo de que trata este Decreto, serao eltlpuladu

por edital, com, antecedêocie de 30 diae do início dai

provai, oonstendo dai' reij,ecti\;al vaga•.

Art: 10 - No caio de haver' empate de POOtOI
entre OI cendidatoa e este perti.�jr, oa média final, lerá
deaempatado por,mail temp» de lerviço pre,ltado e,
sendo elta igual, -dar-ee-â. ao mail idoso.

'

,

'Art. ll. '� O· pre.eote' decreto eotrará em vigor
Da data de lua publicação, revogadae ai di.pbliçõel' e
ntrârio, . t

'

Maior Vieira, 30 de gIaio de 1�72.

Migu� aror, Becil '

Prefeito lúoidpal "';

\A duração de cada di.ciplin
sendo de 2.30 a de Cult�ra Ge

1/1 -, Das'Discipli s

Língua Nacional . ' Matemática Hiít6ria do
Braail e da região - eografia do Beaeil, Estado, Mu-
nicípio' e produção Educação. Moral;e Cívica.

1V :- Per..' do paro a Correção e Classificação
A cor ão lerá realiaada noi dial 04. 'e 05 de

, [ulho ,de 972.
I •

' ,

'o dia 06, procedida a élal'ificação 'dOI aprovadoa.
-,

V - Escolha de vagas )
, ,

AI eecolhae de vagai lerão ateodi'dal DOI diae 10
,e 11 de julho de 1972, oa lede da Coordeoadoria Local,
de Educação 09, da cidade de Cenoinhes.

\

Meior Vieirlt, 30 ,de maio de 1972. ,

Miguel Marão Becil Fidelle Looatel
Prefeito Municipal . Inspetor Elcola�

, I

'. Art. 2. - Apól a' iplcrição competente, divul'g
dOI

-

editai. em época hábil. uma vez verificada a exil.
tencíe de vagai, publicada. na imprenea falada e escrita,
haverá iOlcrição de .ordem preferencial de acorde com
o nível cultural ou têonieó.

Alt. 3. - Poderão ínscrevee-ee candidatos porta.
dorel de título. de nível Normal, Regeote do Eneíuo
Primário, Gios.iaDo, Complemeotar, elp'ecializado. a

Não Titulftdo. (nível elementar), mediaote comprovação
cabível previlta em lei' vigente.

-

Art. 4, - O eoneurso de que trata o presente
decreto, deverá ler de provai' ou título e provas, 'cou
siderado aprove do ,10mente o candidato que obtiver
nota média' 5 (cinco) ou maie, oal 'provai escrite•.

Parágrafo único -:'"" São - elimioatórial a. discipli
'Ral de Lingua Nacioual (Português) e de 'Matemática.

Art. 5. - A. proves lerão lamente elcrital e

conatarão daI seguiutea dieciplinass Língua Nacional,
Matemática e Cultura Geral (Hietôria 'do Beaeil 'e da

região. - Geografia do Bra.il e da região - N6�õa.
de Ciêncial e Higiene - Educação Mo"ral e Cívica) 'am

te. te. do ,i.tema cbjetivo.
'

, Art. 6.' - Õ Chefe do Pod�r Executivo Munic'
:lIa1 nomeará uma baDca de trêl, profenorel form OI

'e habilitadoR, que lob 6 preeidência do Coor ador
Local de Edllcação, ,.e efetuem OI enmel, dat ioando
,o lo'cal de iOlcrição, e realiz6ção ds. pro não
poderá ler fora da lede do município.

"

-

Art. 7. ._ 'O procello de i rlçao de, erá .ar
\ formulado, por requerimento d' 'gido ao Sr. Prefeito
Mollicipal, atravé. da' I[Jlpeto' Municipal de

7

Educa-
ção que informará. ilultraD 08 leguintea documeDto.:
a) Certidãm de idade;

"

e� Car'teira de re.ervita;
b) Título Elei�oral; f) Quitacão elcolar;
c) Beletimde tempo lerviço; g) Ateltado de lanidade;
!i) Diploma ou C Jficado" h) Atelltado de boa conduta.

Pará o úniço: - O. csodidatol deverão ter,
'DO ibíni o 18 Cdezoito)' 8001 completol e oão luperior
8 35 (trinta e, cioco) aoo•• na data da ,realização da.
provai, retlalvaodo ó. caodi�atólI que iá aão funciooá-

'bl'
'-

• jol pu ICOI.

'maio

lar" Muoicfpal, e o.

preCe'.ore, � , íla\ Bojarski, da Si ,'Moacir Motter
e Elieiârío edeiros Femaudee perB,' a presidêncie

netituire\1} a bencecexamiaador de coucureo
de in no de p�ofe..ore. de enaino Bâaico I elementar
mu eipat, a .se 'realiZAr no, Grupo Etcohu,«L)1iz avet>,

cidade de MSlor Viei�8, no dia 03 d� ,julho \d' 972,
a ter-início à. ,9 horal, !lem Ôi1UI \-para o município,

,'''._. .,0'" _.� r
'

r

,
,

Major' Vieira, '30 de, roa,io de 1972.

,Miguel�Maron Beeil, 'Fidelle Lovatel i

Prefeito Munic1pal , IÓlpetor Elcolar ' /
. \.

-

'

" �

JPortaria, de 30 de _ maio da., 1972 1

O Sr. Rrefeito Municipal de Meior Vieira. n�\u.o
da. atribuiçõel que lhe, .Jlonfllre a lei À per,tiollote no'
Decreto N. 185, da 30 de ,maio de 1972,' aprova o ca

leodário, programa e relação da. vagai para o ,ÇOOCUrlO
de

.

ingrello de profe..ore�, primário. mupicipai.;
..... '

,- .

1 - Calendário de Inscrição
�, Dia Q5 de juoho da 19,7;r obe,rtura dll� iDlcriçõel '

oa' lede do In.petoria E,cola� ,Municipal.
Dia 24 de iunho, à. liL,h�ral, encerra�eoto 00 -

rnelDlo local.,
'

,

•

"

,',','
'. 1/ - CaZ,mdário il,as 'provas.
Dia 03 de juiho de 1972, à, '9' hore •. _ início du'

provai, -DO" Grupo e.colar cLuiz Dllveb> .

)
'

S I N O I C A T O R�,O R, A_ L

C A 'N O I NDE
J

Edital
os todos os associ8do�. la·
rurais 'de Canoinhas, Trc�s

Ewaldo Zipperer
do Sindicato :Rural de ÇanoiIÍha \

'''',

A
\

M 'Ú S I C A!

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

Canolnhas

Leial Assine! DivulgueI Correio do: INorte

Proces,samento da classificação final
A clsuiffcação. final dOI\' candi:iatJ. ao, ingresso

de professoree primário. municipai •. procederá o aeguin-
-; te critério, ssmpre ohaervando a 'prioridade do grau de -,

nivel cultural, elpecializàção e habilitação.
Média aritmética da média geral dai prOV811, mail

.um ponto por mês ' de efetivo exercício 00 megistêrio,
sendo 15 ,ou mail diar, conaiderado um mês, dividido
por 2 (dois), acrescida de 10 (dez) pontoe por CUflO de

eipeeielização Ou de carater
' admioi:Gtrativo, DO magia

têrio primário.

FÓR�ULA:MG tTS -I- C� z:::1\lC

de 1972.
Fidelle Lovatel
In.petor E.colar

-

Major' Vieira, 30, d!, maio
Miguel Maron 8ecil, ,

Prefeito, Municipal
( ,

EDITAL

ingresso de professo,es às Escolas
Isoladas Municip(Jis

Para cimento dOi iot"re.ndo�, dou a .egoir,
o rol da. ValitfU e

.

tentei em, e.tabeleciroentol de eOlli�
1- 00 muoicipal� do mu icípio de .'\1ajor .vieira pau efeito
de' provimento daI me. ai, "que .e. realizatá legundo o

Decreto N. 185. de 30 d IDaio de 1972"
,

I

E. I. dli CampQ Novo
E." L de Eotre Riol
E. I .. de Tamaoduá

Miguel Maron Beeil

Pr,�feito \ Muoicipal

VAGAS

I '1 vaga
1 vaga
1 vaga

fidelle Lovalel

IOIpetor E.colar

, "

� 'j >_',� t" ,. f

Novo cartào dó CPF deve ',se'r .pro·�urddo 'éo� urgência
\

I
)

, \

A Assessoria de Relac;õ·s' PÚ curaram' OI "c'artão" ,Á 'não, o

I
t h'

.

t
"

b" t.. men ,e, ,B]8 VIS o o r",ce ,tmpn
o

blíC88 da DRF_ Ide ,Joinville in- encontraram n8 primeira opor- oerióctico de remessas de for-
forIDa. às Pessua'i FísiG88., qUI:! tunidad ....

'

Oevem fazê-lo nova- inulários. ,'\
áinàa n'ão Tt'ct'beram O novo

'

Ce rtão de Identificação doCon'.',' '-iF"'-==;=�============================""',
tribuil')te • ele, do Cadastro de
Pessoas Físicas, que o [Qesmo'
deverá ser procurado, com ,ur·

gência, oas 'repsrt:cões,'da .Re
ceita FedereI. inclusive nos

Núcleos de AS!liSM�ncia e Orien
tação' Fiscais-NAOFS junto às

?ref,eituras Mu[}icip�is do iri'te.
lior, Dnd'e se eocJ,ntram cen'tena8

,de conjuntos envelopado .. 'd�
formulários do Imposto de Ren�
da 'contendo o novo "CIC"�

,
'

O!! contribuintes que dê pro.,

Dosportis tas
Não deixem de assistir

,amanhã, domingo" no

Estádio Mun.icipal, (mais
uma partida de futebol
válida 'pelo campeonato
local, Santa Cruz, versus
Sociedade Esp. Palmeiras ..
N: preli�inar as.pi.rantes
do Santa Cruz e, do
Palmeiras.

f

,;,,+·0;
•. e> • ,-

'Rá'di,'o
cidade.

(,-a 'n o i'n h a 5,
, '

D,I A

a) - Discussão Territorial de�te
Sindicato, afim' de q além de a 'enteT o nosso território de
ação, prestariamos 8 odos os lavrado s dos Muoic{pios

.

v,iziohes,
melhor atendimento ,em suas necessidad .

.

tos de interesse da clálls
Canoin as, 26 de mQj� de· 1972.

som de uma'

':')i�,

1350 QUILOCICLOS

,- ,

/ I

para trigo, ceva981 mi'ho,
. -./ "

" /"'" "

, Gran'ulado /é Farelado.·
""/'

'"

"-._
.

' ,

. ,

cidade es.tão. no
, \

i,
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o'

Festeje a data grata de seu

ente querido.
Diariamente às � 14 horas:

Gentilezas.
GANOINBAS,

torça total em comunicação

Juízo de Direito da Comarca de Canoinhas - Estado de Santa Catarina

de 'Citação com o prezo de vinte
.

Ias
é Geraldo Batista, Juiz de Direito
de anoinhas, Estado de Santa Ca-

tarina, na forme Lei, etc.

, FAZ 'SABER a que o presente' edital vi-
rem ou del�\ conhecime o tiverem que, pelo pre
sente cita MARLENE W MA BOSSE. brasileira.
casada. doméstica, que. se ncontra em lugar
incerto e Dão sabido, com o azo .de 2-0 (vinte)
dias. para responder aos termos a àção ORDI
NARIA DE DESQUITE, que se �ocessa nt'lte

Juizo, movida por GERMANO ADOL
brasileiro, casado, comerciário, resident nesta
cidade, podendo contestá.Ie, sob pena de r' el'ia,
DO prazo de dez (lO; dias, que correrá em C8�' �.
rio. após a terminação do prazo do edital, DOS'

termos e de acordo com a petição e despacho a
,

seguir transcritos:' Exmo. Sr,'· Dr. !uiz de Direito
da Comeres. GERMANO ADOLAR BOSSE,
brasileiro. comerciário, residente nesta' cidade. por
seu procurador; infra·assinado - advogado inscnto /
na Ordem. Secção deste Estado, sob D

° 428, coy
escritório e residencie á Rua Cél. AlbuquergKe,

. 520, onde recebe 08 avisos' e intimações "d'/'" em,de acordo com o artigo 317, o," I do Códie Civil.
propor a presente ação orclinária, de des rte contra
a sua mulher, MARLENE WIL

"

BOSSE,
brasileira. de preridaa domésticas Aesidente nesta

cidade, pelos motivos que passy expôrs - 1.°)
que o peticionário se casou,rm a Ré em 27 de
abril de- 196�. sob o

re2.im�a. comuoh.ão de

be.
ns,

perante o MM. Juiz de az desta cidade, confor-
me consta do termo d casamento scb D:o' 4.110.
a fls

..
192 v. do livr�.0}9 do respectivo registro

(doc. Junto). 2.°_, q.u{, spoa o casamento, passaram
a residir ne�ta pdade, à;Rua 13 de Maio; 3.°

que, desta uoiã;ó Dão existem filhos, nem o' casai
possui bens; f�- que, no dia 4 do mês em curso,

,

a Ré. sem que' o Suplicante tivesse dado qualquer
motivo, deixou o lar conjugal e demandou, ime
diatamente, para o que serviu de um automóvel.
de praça, para a zonà do baIXO meretrício. entre-

gsndo-se aí ao congresso sexual com

mediante paga; 5.°_ que, a' atitude da Ré abandó
nando o lar, em o qual era cercada de toda a

assietêncie moral e material. pa�a o
.

m de' prati
car publicamente o adultério, a' oriza, embora
seja casada há menos de dois a, 9, que contra a

mesma seja requerida o des Ih, na Iorma aqui
solicitada; 6.0'; B vista do e os to vel ifica-se o caso

previsto no D. I do ar 'go 317 do Código Civil.
adultério -- devendo a Ré ser condenada como

conjuge culpada, à êrda do nome do peticionário
e deahais prODU .... açõeI de direito. Nestas condi
ções, na conf ,fbidade dos artigos 316, 317 n, I,
322 a 32 o Código Civil,_o petjcionáeio vem

,requer:_dp"'V, Excia., se digoe ordenar a citação
,

de M}YL,-LENE -WIl;MA 'BOSSE,'pal'a responder
os rmos da presente ação ordinária de desquite,
"s motivos aduzidos, obseevadas as formalidades

ega a de. afinal, ser decretado o mesmo des-
qurte

'

a Ré condenada n8S custas, honorários de
advogad e demais prcnunciações de direito. Pro
testa-se po' todo o genero de provas em direito
permitido," D .adamente depoimento pessoal da Ré,
de testemunha etc•. Da-se à oausa, pà'ra os efei•.
tos fiscais, o va r de 1.0 000.00. Termos em que,
p, Defêrimento. ,anoil}has. 11 de. setembro dé
1964" (As.) op. Sau Carvalho. Está devidamente
s e'Is do, DESPACHO: «Proceda-se a citação por
Ed,ital. pois que 8 rcqu] ida encontra-se em lugar

, incerto e não sabido. 'noinhas, 25/5/72. (As.�
José Geraldo ,Bati4ta, Jui de Direito». E para
q.ue 'cbegue ao conhecunentô dos interessados e

não possam, de fúturo, alegar
.

nor âocia, expedi
o presente e outros' iguais, que s ão publicados e

afrxados Da forma da Lei. Dado e , a9S!ldQ neste
cidade de Cenoinhas, Estado .de Sa' a C�tarina,
.808 vinte e seis (26) dias do mês de m"'o de mil.
novecentos e setenta e dois (1972);
Eu, Zaideu E, Seleme. Escrivão, o subscrevi

J(lsé Geraldo Batista - Juiz de Direito

Sindicato

Rurais

'dos

de

Trabalhadores
-Canoinhas

Para avisos e anúncios:

U t i I i da d e P ú b I i ela:

•

Diariamente às 12:10.

321 215/70 - Carta Sindical �de 08.02.71 Rádio é Cauoiubas
Caixa P 's-tal 0.0 72.Pereira 0.° 375

\
Recebel_Dos e 8,grade
ceDios ii se,gulnte
comunicação:

de Conv,'cação
,presente .Edítal, ficam c 'vocados os Senho- Clube de Caça,
os dõ Sindicato dos Tr " alhadores Rurais de T P Mpleno gozo de se, s direitos Sindicais, a iro e esca « a-

se reunirem Assembléia Gera / Ordinária no próximo T'
.

Vdia 15 de ju ho de 1972, às r� ,30 horas, em primeira [or omaz . ieire»
convocação, e" so não houver,' úmero legal de associa- Canoinhas,. 04 de maio de .1972.
dos presentes, se á convocaçia uma, segunda A ssembléia Ao jornal Correio do Norti
para duas horas . pós, isto

"

para as 9,30 horas no Nesta
.

mesmo dia e local. com qua uer número de associados Prezados Senhores:
.' presentes. a qual se á reali ,ada na rua Paula- 2ereira n. Temos a grata satisfação de
375, para deliberaré sob �' comunicar a V.SaR. que em As

sembléia Geral Ordinilrllt, ruliz9da
em .data de 02 de lDaio corrente,
Da Sede da :ACJI�, foi reorgani
zado O Clube de Caça. Tiro e

Pesca MAJOR TOMAZ VIEIRA,
. I

conglegando elementos praticantes
do esporte' de

.

caça, tiro e pesca
de Canoinbas, Três Barras e Ma
jor Vieira, e elegendo sua Diretoria
para o próximo biênio' que ficou
assim constituída:

P,residente de Honra:
Dr. Osvaldo Segundo de Oliv'eira
Presidente: Oldemar Mu.si
,Vjce '-Presidepte: Heiuz Fiscber
1.0 Secretário: Jair C8rte
2.° Secretário: Altsmiro R. da Silva
l.0 Tesoureiro: Aroldo Koepp
2.° Tesoureiro: Sgt. Dávio Cardoso

Conselbo Técnico - Prrsidente:
Dals90n D811a Barba'
Diretor de Tiro: Rupprecht Leóffler
Id�m de Caça: Odilon Puda
Idem de Pesca: Werner E. Kelnner
Suplentes' id.,m de Tiro:

a) da Assem-

DO DI A:

Leitura, discussão
bléia anterior;

I

Leitura do' Re
.
tório do Presi<iente do Sindicato,

sobre as ocor. ências o· exercício de ·1971;
.

c) -
I

Leitura, dis ssãb e vota ão para aprovação da'Pres
tação de antas do exe cíciú

_
de 1971, bem como

o Parece do Conselho F cal;
Votação da Previsão Orça entária para o exercícjp
de 19

'
.

b)

d),

e)

a aprovação

Apre,lação e aprovação
me ,:bros do Conselho

exarado pelos

f) -

e acordo com/,os Estatutos
ita por escrutínio secreto.

MM/Canoinhas, 15 de maio de

Edmar Gonçalves Padilha Presidente

2'll:

'1 1---'

V er a uz

f O .DE SU

-:- A P R E S E N T A to:-
i

HOJE. a. 0,15' hora. - cennira 14

ormidável programa
1.0 pagável dupla, o Go ;do e o Magro,

ua espetacular comé ia:

Os ços
etacular

.

bang- ang ítaliano re

e ação e avimt' ras:
2.° filme:

PrataPor um

DOMINGO, �. 13�45 h - em mati.� - censure livre

Reprize da formidável c média c/
r
Gordo e o .Magro:

Os Ouatr
DOMINGO,' em três formi veie ,e••õe. • a. 16 e 19
hora•• cen.•• livre. - A. 21, ti ho a. - ceneura 14 ano.

e da produção em

i echnicolor:
De Volta ao Planet Idos Macacos

A Fax apresenta a est

Cinemascope toda e

Estrelando o consagrado astr! Charlton Heston ao

lado da encantadora {i a Harrison.
, ;

'DIAS 05 e 06,20. e 50. feira. a. jP;15 ora. - cen•• 14 ano.

DeVolta ao Planeja d s.Macacos
. ,Cinemascope -jTechnic ler.

l)IA ,07, 4a. feira. a.

20,t
hora•. - en.u�a' 14 êno.�

SESSÃO D MOÇAS
(aenborae e .enhor· a. entrada g áti.)

J

Um super ba g-bang italian :

Por um ado de
DIAS 08 e 09� 5a. e 6a. fei fi· a. 20,15 h - 18 ano.

Um espetacular fi1 de terror e alto s spense!
Um filme para f uêm tem nervos fort s!

Gomar, i Homem
Eastmancolor.

hora •. - cen.uraDIA 10,
Formi ável programa duplo.

1.0 filme> o no Tarzan em' mais uma

no Vale do Ouro

2.0 filme:

mais belos cenários das selvas
deslumbrante Technícolor.

formidável desenho· colorido
metragem:

Velhas Lendas
DIA I I tlominga, em trê. formidávei••e,,,õec: a. 16 e

19 har , cen.uralivl'e. A. 21.15 hora. cen.ura 14 ano.

A Fa Filmes apresenta o espetacular far·west
italiano todo colorido:

'DL!el'o em' Dalas City

JoJé Stockler Pinto
Idem Caça: Aziz Joilé Selem:!
Idem Pesca: Herbert Schaweh
Médico: Dr. AntonioMelhy SfJieme
Veterinário: Dr. WaIdemiro
Bubiniack
AdvC1gado: Dr. ,Moacyr Budant
Consultor Técnico: Dr. GeraldÓ
S. Clemente

Conselho Fiscal: Luiz Fernando
Freitas, Dr. João Nicolazzi, João
Pedras8ani

'

Suplentes: Ernesto Mayer, Aotoaio
Bertão, Beno Fuck

Conselho Deliberativo: Dr. M'rio'
Muni, Afonso G. Lutke, OrivaI
A. Witt, João Gonçalves Neto,
Alcyr Woitexen, Saul Flores,

Edwin Michel. Z90ei Seleme, �Ie
mente Dambroviski, Marcos- WIl
tzko, Aducci Peixer, Antonio
Oliscovcz, Rubens A, Zacko, Pedre
-Allage Filho, Guilberme Pruat,
Milton Huínenhuk. Jacó Scheuer" .

Romão ,Kreczlinski, Paulo Rog·
wiski. Antonio Nicolazzi

,

Suplentes: Aroldo Tbiem, Hamilton
Humenhuk, Erico Tremi, Lui� de
Paula e Silva, João Francisco da
Rosa, Wigmndo Wiese, Willy
Radke, Nery Gonçalves, Emilio
Sabotka, Garlos )Jayerstmff.
Gratos pela atenção,. firmamo

nos mui atenciosamp.nte,
lair VOrte
Secretario

, Oldemar Mnssi
Presidente

I
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NOTA-S
Comente-se que está em es

tudos, novamente, a instalação
de uma grande fábrica de mó
veis em nossa cidade, cujos
responsáveis virão de fora.

x x x

Os industrieis srs Altavir e

Milles Zaníolo estiveram I terça
feira em nossa cidade, ocasião

/ em que visitaram as localidades
de Timbó Grande e Tamanduá,
onde mantém indústrias.

x x x

O Deputado Aroldo Carvalho,
devido outros afazeres, desistiu
de sua anunciada viagem 80

Japão.
x x x

A Jornal -de Santa Catarina,
já com vários assinantes está seno

do dístr tbuído to.dos os dias em
DOS8a cidade, com geral aceita
ção. Outros interessados em

rece bê- lo devem procurar o sr,

Darcy Wi'ege

Mais uma promoção filantró
pica Da Sociedade Beneficente
Operária, destinada a angariar
fundos Ipua o fornecimento de

agasalhos .aos mais neeessttados,
prevista para hoje às 20 horas,
a cargo da Casa da' Amizade e

Rotary CIQ,be. ; Vamos todos

1······�·B.E••••BB�R•••B••••�•••e.RB�1
.

' .

I Campanha de' vendas I

II � ,

,

I \TELE'VISORES SEMP - 23 legadas - a 'vista '_ C_r$ 998,00 .1
E --,.

,
' I

I ou sem ..

·

�� Cr$
.

65,00 mensais. i,Os af�içoádos, turma do Fis- III "<,.'.
'

IIIcher, em preparetívos e tre- 111 ANTENA INTERNA. gtando da farta documentação II ,,_exigida, para uma nova caçada ;; -, Iem Mato Grosso, prevista para' 1mB "II1IIjulho, próximo.
'

fi ./ ,.

111
,

x i x

II '
I Esta ,oFertas rea.lmente-' -vantÔjOS�Sque a til

I O Deputado Therézlo Netto·'�.
'

li
O Escrivão do Críme. Z�no esteve sábado último em nóssa li Ih f II

Benedito Rib@irodaSilva,acidade,ocasiãoemquefoiho-.Merhy· Seleme e o

erecs,�e. ,IIpedido, foi removido, nas mes- manageado com um churrasco
IImas funções, para a Comarca na localídade de Poço Preto, Im p' I P

.

735 'Can'olnhas Santa tarina �
de São José. .

vizinho muuicípto dJ Irtneópólts.: II ,Ru
.

au a
,
erelra, .

-

liJflW1

Os indust�;iS: sr:' Isaac Zug- Pelo cam:eo:at:' ,da' L E C, 1.�HIIIJj.U.lIlI1l1m.II�lImll.;mIl.mIlIlBtllmilmmEIIlIIERIII
.man, "Oldernar Mussi e Luiz primeira partida" do re turnr-,

. ' \

Fernando Freitas são -os Coor- tivemos domingo último o jogJ A tlV Iadad esc da 'C.âma r,adanadores, em nossa ;cidade, 'do 're.unindo São Bernardo e Rlgesfi, .

enunciado encontro de confca- em Mercílío Dias, vencldo pelo ,

teruize cão dos madêir'tiros, pre-' primeiro pelo marcador de 5 a J, Braz

M U lc I-pa I " de Ca 'no la'visto para o próximo dis 24.
'

em porfia onde I} disciphne
x '" x

deixou muito a' desejar. os cum-
ntos . por oc ião de

suas Bodas de Prata.

,Canoinhas, 17-5-72.

cooperar,
x x 'x

x ,x x

E amanhã, em prosseguimento,
no 'Centro de Educação Física,
Ditão, Santa Cruz e Palmeiras,
enquanto que o Botsfogo vai
,excursionar a São Mateus pará'
um amistoso com o Atlético local.

Rádio Blumsnau e Diários Associados no

"pool" da beleza - Miss Santa Catarina-72
""m monumental baile realizado na "Capital do Carvão",

foi eleita Miss Criciuma -ern 'julgamento sensacional, onde concor

reram nada menos que 14 ce ncn datas. Após ínte nso trabalho, a

comissão julgadora decídíu-se pela senhorita Iracy" Fr·jgo, que
estará desta maneira, represe nteodo Cricíuma Da monumental festa
da beleza cat�rinense a realizar-se em Blumensu no dia 17 de junho.

Pelo município de' Csnotnhss, foi escolhida a senhortta
Fátima Klempous, por decisão unânime dos presid�Dt'ês das prin
cípats sociedades 'de "Capital do' Mate", -par'a concorrer ao Miss
Santa Catàrin8.-72. .

-

, I

,
Podemos adiantar também que,' estarão presentes ::lI!

maior fest& da beleza de Santa Catsrma, a senhorita Vera Físcher,
ex-Miss Brasil e o conhecido escritor, jornalista e .homem de te

levisão, Humberto Reis, os quais farão a s presents çâc das candí

datas no dia 17 de junho. no Pavilhão liA" da Proeb.
Também está confirmada 8 presença de Elza Soares, que

.vírá a Blumenau, esnecis lmente contratada, para 8 reelízeção de
um tremendo "show" mU!lical.

'

Por outro lado, muitos Municípios C8t�rinenses tem bailes
programados para esta r.emana, durante 'cs quais serão e-sc(llhidas
8Ua(.ol representantes ao Miss Saljlta Catarina-72.

por Cr$ 8'

de um Râdio ,gan

(ISTO

H. orda�
LOJA DE ELETRODOMESTI

Ato Declarató-ri'o
N.o 1

o Chefe do 'Posto da Re
ceita Federal de Canoihas,
no' uso de suas atribuições,

R ES O L V E:
declarar devedor remisso,

a firmá abaixo relacionada,
e como tal incursa rias san

ções do Decreto-Lei 0,° 5,
de 13 de novembro de H131.

l)-PRUST & IRMÃO LTDA.
C.G.C. 83 189 258/00,<...

.

, ,-

Posto da Receita Federal
de Canoinhas, 0,2 de junho
de 1972.

,

Fra ncisco "Zaziski
Chefe do PRF

Comparecimentos
Reuni -se 80S 9 dias do mês de maio o corrente ano,

à Câmara Mun ípal de Canolnhas, a cuja sessã ordinária, com

pareceram os se uíntes Edis: Srs. João Sele ,Alfredo Franco,
Francisco Bueno ,e Siqueira, Guilherme Pru .. ,Pedro do," Saotos
Corrêa, Achemar chumscher, Beno Frid. in Fuck e Henrique
Krzesrnskí.

,'Não comp8"l'eclm. n;tos
Deixaram 'de c parecer à Se;;; o supra citada os Verea-

dores Srs. Edmundo ttenccurt, A redo Ivo Paul e Peulo
• l

Eduardo Rocha Faria.'

Oficio n.? : 10/72 de 515; 2, do Sr. Prefeito Municipal.
encaminhando à Casa projeto e lei, em regime de urgência,
que autoriza rescisão de con nio}. que autortza concessão di
servíços públicos de abastecím ' de água e dá outras provi
dêncías, sendo os mesmos de, sch dos à Comissão de Legislação
e Justiça, para t'xa:a-r psrec .. Da esma origem. oficio N. ) 02
de 5/5/1972, sobre provídên ias toma s às Indicações N.os 11/72,
13/72 e 31/71 dos Veread es Hsurtqu Krzssínskt, Beno Fridolin
Fuck e Paulo Eduardo --fi cha Faria, re pectivamente; Telegrama
da Coordenadoria do F ento e Produç ,sobre a instalação do,
Centro de 'I'reinament em nosso Muni ia; Oficio da Casa da

'

Crtança de Csúoinhas comunicando a 'elei ão de sua nová Dire
toria; Idem, da Or em dos Advogados ,do Brasil, subseção de
Joinville. Oficio d Sr. Prefeito Municipa' informando que a,

Prefeiture não t isenção das t9rifs8 po ais e telegráficas ..
Oficio do Sindic o dos trabalhadores nas Iodú rrías de Constru-
ção de Mobili io de)' Canomhas, convtdsndo Presidência d'�,
Casa, pera ina. gU!'ação ,de Gabinete .Dçiontológic
do V .. reador 'Edmundo Bittencourt, sÕllCitaodo ença por 10
sessões, sen -lhe concedidsj Requerimento do Veres ar Guilher-
me, !!olicit do para constar nos Anais de Câmsra. Vo de Pesar,
pelo fatec- ento do Sr. José B!!ch�l, e que se oficia8se respeito
à femir enlutada, sendo ,deferido

.

o rt;querfgleDto n forma
regime t�l.

Caooinh8s, 31 de maio de 19'?2. -

iro Ricardo da Silva. - Diretor do �xpediente da CâmarJl

A NOSSA

,R�ADIO

.
,

PATOTA, TEM A' MEL'HOR.

CANOJNHAS 1350'
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