
DEFICIENCIA NOS SERV·IÇOS Ç>E TELEFONE NA
CIDADE MOVIMENTA AUTORIDADES E CLUBES DE S:ERVIÇO

�
.

'

,

o mau funcionamento dos
telefones na cidade provocou
uma grande movimentação de
autoridades e Clubes de Serviço,
no inicio da semana.

A rede interna, já em estado
precário, tudo culminou quando
foi retirada a discagem direta

para Blumenau. Um conhecido
comerciante foi reclamar na

Central defeito em seu aparelho
e ali mesmo foi informado que
não dispunham de técnico para
o serviço.

Segunda feira a
. As.socisção

Comercial e Industrial .se reu

niu, com a presença do Prefeito
Municipal, senhor Alcides Schu
macher,

Debatido o problema, ficou
· acertado que se COmunicasse o

fato, com toda 8 ur-gência, 80·
Presidente de COTESC e Go
vernador do Estado, o que foi
feito, no dia imediato, com as

t sf'guintes mensagens. Também
o Deputado Th- rézio Netto foi
cientificado do ocorrido.

• "Sr. Douglas Mesquita. DD.
Diretor Presidente COTESC;

·

Florianópolis. Iropossibilidade
mantermos contato telefônico
V.Excie vg devido precaridade
serviços essa compânhis vg for
mulamos vemente apelo sentido

· restabelecer discagem direta a

Blumensu vg cujo. canal foi
transferido ontem para Mafrd pt
Devemos esclarecer que aludida
transforencla causou deserviço
nossa cidade com repulsa geral
toda população e sérios prejuí
zos classes industriais e comer

ciais pt Esclarecemos ainda que
rede Interna encontra-se na

mais. precária situação de aten-

dimento usuários pt Assim so

licitamos providencias imediatas
fim solucionar anguetíante -pro
blema pt Certos pronto atendi
mento vg antecipamos melhores

agradecimentos.Atenciosamente.
(aa) Alcides Bchumâcher, Pre
feito Municipal. João Seleme.
Presidente Câmara VelCe,adores
e Pedro Merhy SeJeme. Presi
dente Associação Industrial e

Comercial".

"Exmo. Sr. Governador Co
lombo Salles. Palácio do Governo.
Florianópolis. Pedimos vênia
comunicar V. Excia. que trans
ferencia discagem direta para
Blumensu vg transferida de
Canoínhas para Mafra vg efe
tuada anteontem

:

por ordem
COTESC vg provocou geral re
pulsa nossa cidade vg com reais

prej uízos atividades industriais
e comerciais pt Serviços telefô
nicos funcionavam a contento

vg entrando vg em consequência
vg em verdadeiro colapso pt Já
sulícttamós vg a respeito vg as

devidas e Imediatas providencias
d·s Direção COTESC pt Respei
tosas saudações. (as) Alcides
Schumacher - Prefeito Muni

cipal. João Seleme - presidente
Câmara Vereadores e Pedro

Merhy Selerne - Presidente As

sociação Iudustrial e Comercial".

Lamentável, sob todos os as-

pectos o ocorrido, agora que o

nosso Município, com o esforço
conjugadu;de todos, governo e

povo, preparam uma sólida es

trutura para o seu desenvolvi

mento, com a implantação de
novas indústrias e ampliação de
outras, de um momento para
outro, vê-se na falta do princi
pal, a comunicação, fácil e rápida.

Em vida ela se: acostumara a esperá-lo quando ele,·
por força da labuta em busca do pão de cada dia, .

andava pelo interior de Canoinhas, para melhor edu
car seus filhos - os mesmos filhos que em casa;
ela preparava para trilharem os caminhos as vezes

duros do bem e da dignidade. Agora ele ã esperava,
para juntos, desfrutarem seu amor na eternidade.

A morte desune mas não separa. Por isso a doce e

meiga vovó Julieta continuarã vivendo em nossos

corações - como um exemplo de. mãe, avó e bisavó
emoldurada por nosso amor e nossa grande saudade.
Deixou nessa saudade, 9 filhos, 46 netos, 16 bisnetos
e sua única irmã.

Quando o sol se puzer como naquelahora do día 22
de maio, em que sua vida terrena se extinguia,
saberemos que nos seus. raios haverá- uma mensagem
acompanhada de um grande beijo, então, nesse mo

mento sentiremos que não estamos sozinhos, pois ela
estará conosco, e juntos, em pensamento recitaremos:

-Eu vi minha mãe rezando

-Aos pés da Virgem Maria

Era uma Santa escutando

O que outra Santa dizia.

Curitiba, 25/5/72.
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CAIXA POSTAL, 2

Diretor:- Rubens Ribeiro da Silva
FONE, 128- CIRCULA AOS SA.BADOS

Dia 11 aniversaria com

pletando 50 anos de idade,
o Deputado conterrâneo
AROLDO CARNEIRO DE
CARVALHO.Nome bastante
conhecido em todo o país
devido suas iniciativas par
lamentares destacando-se o

Mar das 200 Milhas e a

'contagem de tempo para
aposentadoria do servidor
público e a Previdência ,80:"
eial, inúmeros foram outros
projetos de lei, indicações e

moções, atestando a sua

invulgar capacidade de tra
balho e inteligência e que

Adeus .;
_

doce e meiga vovó Julieta
Carlos Schramm

Vinte e dois de maio - no mês de Maria, quando
as últimas résteas do sol se filtravam por entre as

franjas das cortinas do Hospital São Lucas, aqui em
Curitiba, uma vida se extinguia - a vida de JULIETA
CARVALHO RAUEN ......; a doce criatura que chama
mos de vovó Julieta.

. Sua vida que sempre fora um raio de sol, foi por isso
levada ao céu numa auréola de luzes para junto de Deus.

Aos 80 anos ela morria de. amor e de saudade; sau
dade de seu eterno namorado Octávio que a antece

dera por e meses para preparar-lhe a recepção.

Outro atropelamento
e morte. no bairro

da Xarqueada
Mais um atropelamento, fatal,

de conse quências, as mais la-,
mentáveis, ocorreu sexta feira
à noite, dia 2, 'na bairro da
Xarqueada, no vizinho munici-·
pio de Três Barras, roubando 8

vida do prestante ctdaôão, sr.

EVALDO KREISS.
Evaldo Kreiss, correto e· estí

mado funcionário dos Correios
e Telégrafos, prestava serviços
na agencia local e residia na

vila de Marcílio Dias.

Naquela sexta feira, após o

expediente, seguia para sua re

sidência, de bicicleta, via. Xar
queada, quando, por volta das
19,30, foi atropelado no aterro
da ponte, por um Jeep, que. se
evadiu . do local. O veiculo atro
pelador, que se dirigia para esta
cidade, abandonou 8 vitima e..

até o presente ainda não foi
localizado, IÚnguém informando
80· certo • seu respeito,
Kreíss, ferido; foi recolhido

ao Hospital Santa Cruz e seu

estado que não parecia Ser greve,
roubou-lhe' a vida ao meio dia
de sábado. O fato abalou a cí-

- dade, dado a circunstância do
acidente e o alto conceito do
saudoso extlato, que foi sepul
tado no Cemitério de Marcilío
Dias, com grande acompeche-
.mento,

Nossos pesares à família enlutada.

•• 1

amanhã.

Deputa.do
AROLDO CARVALHO

o

sempre o colocaram em

posiçao de destaque entre

os demais parlamentares de
Santa Catarina.
Arolde Carvalho, canoi

nhense de nascimento, aqui
iniciou sua 'vida de trabalho
corno advogado - após foi

Deputado Estadual, Secretá
rio de Viação e Obras PÚ-
blicas em dois períodos
governamentais ocupando

.

ainda no Governo Heriberto
Hulse, Secretaria do Interior
e Justiça, deixando para
candidatar-se a Deputado
Federal, cujo mandato exer

ce desde i956. Sempre teve

larga visão dos problemas
do seu Estado natal. Parti

cipou de varias missões ao

Exterior indicado pelo Go
verno Federal, reconhecimen
to pelas suas atitudes firmes

. em defesa dos altos interes
ses da Região que o elegeu
e do Estado. n

Sobre o futuro de Canoí-

nhas' é otimista. Acha que
ninguém o deterá nessa

arrancada formidável para
a conquista do lugar que
lhe cabe entre os Municípios
mais progressistas de Santa
Catarina. Entretanto, consi-,
dera a Revolução de 1964.
como o marco positivo do'
engrandecimento do país.:
porque ela soube restaurar
a ordem e impor um regi
me de rnoralização e traba
lho. No. Estado de Santa
Catarina é o seu melhor
colaborador e cooperador.

No seu cinquentenário de

existência, «Correio- do Nor
te» do qual também foi um
dos fundadores, o abraço
com efusivos votos de mui
tos anos de vida e saúde e

que prossiga com seu espí
rito dinâmico em prol da
causa pública. Estes votos
também fazemos chegar a

sua esposa, filhas, genros
e netos. ./

NOTICIA
Passagem de comando da

do Estado de Santa
Polícia Militar
Catarina

Após 3 anos, 2 meses e 22 dias, à frente da Milícia Ca
taríneuse, o Coronel FABIO DE MOURA E SILVA LINSjdeixará
o comando para o Ten CeI REN-ATO JULIO TREIN.

A cerimônia de passagem de comando será realizada no

dia 12 de junho, às 10,00 horas, no Quartel General na Praça
Getulio Vargas, na ,Capital do Estado.

.

O CeI Fábio, possivelmente irá servir no Estado Maior
das Forças Armadas, devido principalmente ao brilhante sucesso

alcançado no comando da P M Catarinense, tornando-a com seu

trabalho merecedora de elogios das P M de outros Estados.

- Agradecimento
O Lar de Jesus, agradece de público, penhoradamente,

ao Clube do Sigilo, pela doação de um aparelho televisor desti
nado às crtsncínhas ali abrigadas e à exma. sra. dona Maria
Zaguini, pelo desfile de moda que �ez realizar e ·pa�rocinou em

beneficio da mesma entidade.
. .

Canoinhas, 8 de junho de 1972.
SONIA PATRUNNI - Presidente

MOVIMENTO ECONÔMICO
De acordo com o Decreto SEF-19-_05':72/267, o prazo pari

entrega, nas Exatorias, das declarações do Movimento Econômico,
referente ao exercicio de 1971, será até o dia 15 de junho corrente.
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AVISO STUDIO LIVRE_._

Na Canoinhas
Os

especialistas de diariamente às 21 :00 horas.

nde-se
Consultório em C

.

1 a .... Rua Mal. Floriano 228, 17.0

ar. Te!. 22-6897 - Ed. Banrisul.

Diariamente às 13 horas:

Canoinhas 72. Sensacional
Rádio Canoinhas nformações com o senhor

DONATO SOUZA.

A casa dos bons serviços

Para seus impressos

PROCURE

Impressora Ouro Verde

às 17:30 horas da tarde.

em um
Música Sertaneja?

Rádio Canoinhas.

As 06:00 horas' da manhã e
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Umaimage-' valeporml i
quem carrega e desc rega: só ó nosso \_ �.�.:l;.tem 3 laterais que se a aixam.

_

_

O que as linhas não m tram é que o \-l
Píck-up VW tem um comp tírnento' \ �
com chave,' sob a caçamba, ra cargas �.1
pequenas. Mas não faz mal. .\

.

O que contamos aqui já dá pa .. 1
prevenir os distraídos, que se eeque m. que i
as aparências enganámo

.

,;�l
Agora, venha até a nossa Toja :1

conhecer de perto estas e outras vantagen 1
do Pick-up VW.

Em todo caso, vale a pena sar algumas
delas para mostrar alguns d alhes aos
mais distraídos.
O preço do plck-up cima é muito

maior do que o nosso, omo se vê pelas
linhas pontllhadas. E Inda mais, o seu
espaço de carga é m menor, como
as claras linhas d onstram,

� Elas revelam
.

mbém que a caçamba do
I Plck-up VW t 5 m2•

.

Ou seja, 1 .

a mais que o outro.
·E contam u a coisa muito importante para

REVENDEDOR
AlITORIZADO

& CI A.
CANOINHAS.SCua Vida,l Ramos, 1195, -

apenas
" L.... • _

lnformativo GXV
Dia,2 iunho próximo
Grêmio XV de conta

Traje a rigor para a ocasião (caipira).
Não deixe de comparecer.

agricultoresA·tencão
,

s planos de vendas de ,adubos MANAH.,
Prazo de enf ga· Imediata e/ou até 30 de novembro.

"'

Desconto especi -Haverâ «desconto especial» de Cr$
30,00 por tonelada e todas as condições de pagamento:

- /

a) Vendas à vista - Vencimento! em 30/óutubro/72,
com rebate de 10% m is «de,lonto especial»;

.

b)' Vendas -a 60 díaa- Ve ciafento em 30/dezembro/72,
com bonificação de 10% «desconto espacial»;

c) Vendas a 150 dias de pagamento e

respectivas bonificaç� ;
..

até 28/fevereiJi6173 % de bonificação;
até 30/marc.rl/73 10 o, de bonificação;
até 30/a '9ríÍ)73 - cem 7°0 de bonificação;
até 30j.áiaio/73. - com 4010 ' bonificação.

Para m.er(ores informações, consulte o re esentante

;;r
--_.

M A N A H para a região, ,;

éasa Agro 'Pecuária
RUA PAULA PEREIRA, 787

Em miudeza? E' a

Pereira,

,

tem DE

OPALA

se
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Publicação Oficial' ·da

refeitura Munici�al �.e Canoin�as
.N. ·380 de' 2/06/1972

PLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENT-(1RIAS
Alcide Schumacher, Prefeito· Municipal de Ceuoinhas, no UIO dai
atribui õe. que lhe conferem o art. 8.° da Lei 0.° 993 de Ll-Ll- 71,

,
,

DECRKTA:
Art. 1.0 ---f Ficam suplementadae. por conta do excesso de

. arreeada ão, na importância de CI$ 54,746,00, 811 seguintes
'

dctaçõee
do Orça ento vigente:
Gabinet do Prefeito

.

Serviços de Terceiros
1309 38 - CoólUnicaçõea
1310/ 39,- PauageDl e Bsgagene

I
I

Encargos iuersos
1412/04 • Despesae de Pronto Paramento
1417/04 _- Eveutus i.
1434;04 Recepções e Hospedegene

Departamen de Administraçâo
Mutlmai de

1207/057 Cefé e AçuDar
,1,221/0á8 • Lunp-za e HIgi60e

Serviços de T, rceiros
1301/062 -

Departamento
1 Pessoal

_

1130/074 -\0 ou Gcatificeçõ;ll , 1.600,00,

Encargos Diuers s

1435/086 : RI! ouiç6t:1 e ReltitUiçõel
Setor de Arrecada ão
Pessoal

1101/116 • Adiei Dal

Serviços de Segura Pública
Encargos DIversos

'1412/128 - Deepeaa de Pronto Pegame
,\ -

Departamento de Edu ação e Cultura
Pessoal

1103/114 - Aulfl Extr ordinârie ou E

50,0,00

1.546,00

200,00

5.000,00

1.500,00

1222/240 • Matilde Prima

Encargos Diversos
1437/248 • Seguros ,

De-partemento .üe Serviços
Seroiços 'de Terceiros

.

Ú10/266 "_PaiÍlageDl e B age •.
Material de Consumo

1220/272 • Letreiro.

,Obras Públicas
3108/283 - Ideio de

I.. '

lntendência (ie ('eliPe
\Pessoal .

.

, 11H:i/302 •

9.000,00

600,00

2.000.00

i.oou.ee

2.000,00

2.000,00

1.000,00

2.000,00

,
, '2.000,00

·54.7.46,00
.
' .

publicação,

e Simiíarel

Intendência de Bela Vista. do
Pessoal

.).

1116/314 • Peu aI de Obrai

Serviços de Tere ros

. \ 1312/319. ,

feiçõel
Intendência de 'Paula Pereira
Pessoal

1116/336 Pelloal de Obra.

lntendléncia íie Pinheiros
Pessoal,

'

.

1116/ \15 • Pelloal lIe Obrai'

CREDIT ESPECIAL

/ \

�m _

vigor na data
dai ai di,poliçõel em contrário.

Caqoiohal, 2 de junho de 1972.
\

A•••. Alcidé� Schumache'l" Prefeito

o som de' uma cidade.

R á d� i O . C a n o i n h a·s
1350 QUILOCICLOS

Reunião de lavradores, por íntcíatíva do Sr. Prefeito Municipal,
com 8 presença de elementos representativos de Canoínhas, e

Ar�igo .0 - O artigo 16 da
com a finalidade priocipal de orientar a- das se.

LE'i Munici al 'n. 969 de 10 05",71, ./ , .

,

que díspõ ' sobre 8 coucessáo Aos trinta dias do. mês de março do ano _de mil ncvecen-
o" servíços ne \i!olDSporte c�lt-. tos e setenta e dois, nesta cidade de Três Barres, Estado de Santa
tivo, fIca odífrcauo para ,a Catarfna, 008 salões amplos da Sociedade União 'Operária, gs.nttl
seguinte re ção; - Art. 16 -- mente CEdidos por sua Diretoria, a convite do Senhor Prefeito
O" concessr 06r1OS serão abri' Munícípal, aí comparecerem: Q sr, Vice ..Prefeito Municipal Bar
gados a exp dir passes mensais tholomeu Chmiluk, os srs. ,vereadores Jorgl';! de SOUZg e Felix da
li f�vbr de (,fessores. pubhcos Costa Gomes, sr, Leocádio Pacheco; Presídante da ARENA deste
e alunos de escolas primarias Município, sr, Evaldo Zíppel, representante do Sindicato Rural rie

te sscundár ies com abbtlme-nto Canotnhas, sr. Gsston Mário Bojarskt, representsute do Funrural
de 2p% para o primeiros e 50% .

de Canoínhes, sr. Alfredo de Oltveíra Garcindc, Fiscal da Fazenda .

para os segun os, sobre. os pre-
-

Estadual da Região, sr. Adilson Fontana, Exator Estadual e diver
ços das tarlflis aprovadas. 80S la vradores deste Municipio. O ar. Doríval Bueno, Prefeito

Municipal, após organízer a mesa com as pessoas acima descritas,
disse da finalidade desta reunião, que seria' a de orientar o lavra
dor, no senttdo de amparo à classe.

«, . Presidindo os trebalhos, e recordando a data que marcou

novos rumos para os' destinos do Brasil, que se iniciou a 31 de
março de 1964, fazia nesta oportunidade a entrega à classe da
lavoura e 'da vida rural em Três Barras, dois tratores de agricul
tura equipados, um cedido pelo Governo do Estado e outro de

proprteuadà da Prefeitura MuniCipal, para serviços 'de aração e

gradagem, Disse �ais que h�viá' interesse da. parte. de le, em

organizar �o Município, caso possíve l, um Srndtcato Rural, ou

filiação do lavrador ao Sindicato em Canoinhas, bem como da
-, "possibilidade de amparo mêdíco-hospítalar, pelo que pedíu fossem )

dados os esclareclmento a necessártos pelos respectivos represen
tantes, bem .como 8S .medidas 6 serem tomadas ns ocasião dis
venda de seus produtos. O

.

Sr. Evaldo Ztppel usando apalavre,
. explicou o .funcíonemento do Sindicato Rural, as vantagens de

r ,seus associados, recomendando união dos lavradores em torno da

ao
idéia de, crtseão do Sindicato Rural em Três Barras, eeudo inter.....

rompido continuamente para responder perguntas e consultas dos
senhores lavradores, Em seguida, D Sr. Presidente solicitou a

colaboração do Representante do' Funrural, o qual também dia
correu sobre as vantagens da filiação do nósso lavrador 8 um

Sindicato, estendendo-se no ponto de vista do amparo a velhice,
aposentadoria, invalidez, etc., recomendando a imediata criação
ao Sindicato Rural deste'Município: Respondendo perguntes,
exemplificando o amparo a família rural, auxilio funeral, etc.
O Sr. Ftscal da Faz"nda cumprimentando o Sr. Prefeito Munici
pal pela feliz iniciativa desta reunião, e enaltecendo os atos do

.

Governo. revolucionário em tornar efetiva o 8/mparo ao- agrtcultor,>
que até agora vivia 8 margem da vida nacional, embora repre
sente a-, vrga ou alavanca. do pais, díscorreu sobre o modo de

regularizar 8 venda de Sl'US produtos, sendo cornplementadq por
outros esclsreclmentos pelo senhor Coletor Estadual.

Formou-se um ambiente de camaradagem, e entre 08

d!>bates ficou acertada � criação de uma Comissão Pró-Constitui
çã'O do Sindicato Rural de Três Berras. 8 qual salvo alguma
modifiçação posterior,' ficou assim constitui da: Dorival Bueno,
Prefeito Municipal: lorge de Souza e F:elix da Costa Gomes,
Vereadores; BúthoIomt!u SchmHuk, V.ice Prefeito Municipal;
Adilson FontaQa, Exator Estadual; e os lavradores Jos(! N. Cave
lh�iro, Sezefredo Kurcheski. Ernfredo -Mulhmann, Duilio Co.rne�
sen, João Barbosa, José P. Sampaio' e Luiz Szczerbowski. Nada
mais havendo a tratar, o senhor Prefeito Municipal, Presidente,
deu por encerrada e reunião, ',agradecendo o comparecimento de

todos, e mandou que se lavrasse a prese'lte a qual vai por t!ldos
assinada, comigo. Sezinando de Andra(je, Secretário previamente

/

designado que á escrevi � também assino: Cass.), Dorival Bueno.
EWBldo Ziperer. Alfredo! de Oliveira Garcindo. Felix da ,Costa
Gom!:!s. Adilson Fontana. B. Schmiluk. L. Pacheco, Gaston M.
Bojarski. Jorge de Souza, (Seguem-se as' assinaturas dos deolais

present�sD. Sezinando de Andrade .

Três Barral'i, 30/de março de 1972.

iN.: 1013 de
.'

8/06/1972-
Modi ca o artigo 16 da Lei
n.O 9 9 de 10/05/71, que
dispõ �/obre a Concessão �e
serviço de transpoftes coletivos

A lc d � Schumaoher, Prefeito
Mu Ci 1 de' Canurnhas, Estad» {

dp. San a Catarina, -faz saber

q a C mera Muatclpal decre-
t sancíono a seguinte

L E I:

Oh! Jesus que dissestes:
''''Tudo que pedires ao Pai
em meu nome Ele atenderá".
Por intermédio de Maria,
vossa Santa Mãe, por quem
humildeme,nte rogo ao vosso

Pai em vosso nome para
que t:ninha oração seja ou

v�da (menciona-se o pedido).

Artigo 2.° - Esta Lei entra

em vigor na dat de sua pubh
cação; revogadas a8 msposrções
em contrárto.

,CaDoinhas,

,

Registrada e publi9 da a pre
sente' Lei na Dtretor ía ele Acmí

ntstreçâo, Da data su ra,

Antonio S.ouza esta'
Diretor

Novena' Poderosa

Menino\ JéSUS'

de Prasa,
Oh! Jesus que dissestes:

','Pede e receberás, procura
e- adiarás, bata e a porta
se te abrirá". Por intermé-
dia de Maria, vossa, Santa
Mãe, eu. bato, procuro e

vos' rogo que minha' prece
seja átendida (menciona-se
o pedido).

Oh! Jesus que dissestes:
"O céu e a terra pa'ssarão,
mas a. minha palavra não

, passará". Por intermédio de
Maria, vossa I Santa Mãe,.
por quem rogo que minha'
oração seja ouvida (men
ciona-se o pedido).

.
. Rezar três Aves Màrias

e .umà Salve Rainha. Em

ca/sos urgentes essa novena
deverâ ser feita �m horas
(nove horas).
Mandada publicar por ter

.

alc!inçado uma' graça. "

M.G.R.C.

Ano XXVI - Canoinbae 10 de junho de 1972 N,O 1179

-

Prefeito de Três Barras organiza.
Patrulha Moto Mecanizada

entrega aos la vradorese

Transcrevemos, na integra, e Ata que
oüctalízou 8 importante iniciativa:

COPIA DA ATA c N.0 3172

lezinando de' Andrade - Secretário

Visto: Dorlval Bueno _; Presidente

-Atencão Barra Grande
.'

. � I
•

(Agua, Verde)
Miguel Perciak avisa aos

criadores de suínos daquela
localidade, para que fechem

os mesmos, porque estão

dando grandes prejuízos em

suas roças� e que nãà se

responsabiliza pelo que ve

nha a açontecer .
3 O Proprietário
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CORREIO DO NORTE
r '

,

10-06.1972

'1 __(

Sociedade· BeneFi-
I

-:

Operária
Resúltados . dos jogos realizados na nova cancha

de bolâo, construida especialmente em ccmemo-
I

ração ao Cinquentenário da' Sociedade.

Jogos de Inauguração .. Entre OI Bolonietas de Canoinhas:
1

PARTE FEMININA: •

"
_I

. !

Em medalhai: la. colocada: Guarda Loeffler ..
Em troféu. : la. colocada: Eetacha Oli.kovicz.
Em premiai inctividtÍ&i.: la. celoóade: Jeauete H. Bneing,
Em equipei: CAMPEÃ: Primavera, com ai. atletae: Ziloah, Melinda,

Xênia e Jeanete. .

Vice, campeã: Ouro Verde, ci aa atletas: Ligia, Doloree, Stella e Dorotheia.
3a. colocada; -Milionárial, com Estacha, Dagmar, Elena e Zeua.
4a, colocada: Sete Setembro, com Cecilia, Guerds, Guiomar e Jsnete.

PARTE MASCULINA:

Em medalhes: IP. colocado: Wiliy Voigt. ,

Em troféu. : lo. .colccado: Silvino Erhardt.
Em premiai individuais: WirIy Voigt.
Em equipes: CAMPEÃ: Democrata, �orp. o. atletu: . Wil1y, Biede,

Erwin e Silvino.
Vlce- campeã: Olímpico, com Itiro, Coringa, Werka e Lflzit8.
3a. colocada: Temeroso, com Vicente, Juêão{. Branco e Antoninho.
40. colocads: Fantaeme, com Alcidio, Miguel, Darci e Pedraesani.

Jogos de In6.uguração .. Entre OB Bolcuietas viaitantes:

PARTE FEMININA:
Em medalhai: la. coloceds: Mercedes Telk - Porto União.
Em' troféus : la. colocada: Mercedes Telk _' Porto União.
Em premíos individuais: la. colocado: Lucia Müller - Porto União.
Em equipes: CAMPEÃ,: Bola de Ouro - Porto União.

PARTE MASCULINA:
Em medalhas: lo. colocado: Romeu Wordell .... Cutitibao-e •.
Em troféu. : 10. colocado: Romeu Wordell - Curitibano•.
Em premio. individuais: lo. 'co\ocado· - Alcides G. Gonçalves.
Em equipes: GAMPEÂ:· Apolo - Cl1ritib6oon. {

Torneio e.ntre ris clubes dOi cidade:
PARTE FEMININA:
Clube C�MPEÃO: Milionáriae - cóm 4 pontos perdido•.
Vice-campeão: Ouro Verde '

- com 5 p. perdido. (melhor'mêdia)
30. colocado." Primaveril

'

- coro 5 pontos perdidos.
'

4'0, colocado: Sete Setembro - com 10 pontos perdidoa,
Moior· ponto individual: Leoni Allage - Primavera.

PARTE MASCUL.INA: '\

Clube CAMPEÃO:' Democrata -- invicto. <'

Vice-campeão: Olímpico - com 4 pontos perdido •.
30. colocado: Temeeoso - cem 8 pontal perdido•.
4n. colocado: Feutaema i

'

- com 12 pontal perdidos.
Maior ponto individual: wm, Voigt -:- Demccrata.

Entre os· clubes Mistos:

Clube Campeão: União Alegria.
Vice-campeão : Real.

'

Maior ponto individual masculino: -Silvlno do União Alegria e

WiHy 'do Real.
Maior ponto \ individual feminino: Jeanete do União Alegrili e

Melinda do Real.

Clube' que' com maior número de atletas colaborou: OURO VERDE.
I '

, Na oportunidade, nono agradecimento .in�ero aOI bolouietas
e 8uociadoe que.eontríbuirem e colaboraram nesta promoção, e eape
cialmente 8011 que trabalharam ajudando & Diretoria, para que Ruim
pudêaaernos realizar este grande TORNEIO DO CINQUENTENA
RIO, 8 todo. o Dono MUITO OBRIGADO.

\

Ceuoinhae, 06 de junho de 1972.

José .Almeida, Pereira 8o�rinho ... Presidente

COLMAR QUE AS
DE . �UIR',

no seu
.. '�

·Tokarski
e vendas

Festeje a data grata de seu

ente querido.
Dísríanrente às 14 horas:

Genti-lezas." I

8ANOINBAS, !

fOl;'ça total em comunicação

as.

espin
etc.

ores informa ões com

Clemente Pie

Itençüo senhoras e
.

'� enboritas!

de

C in e Ver a
(()

A P R E S E N TA.:.,

HOJE. a. hora. - cen.ura 14 anal

um formidãvel programa duplo.
ovo Tarzao (MIKE HENRI) em mail uma
• elpetacular,e.,aveDtural:

Vale do
.

Filmado DOI mail belos oenârioe dai lelva
alumbeante colorido.

2.° filme: Um luper aag-bsng .todo colori :

\
I

- c::enlura livre
\

com o breeileiro
LEE LAWRENCE.ANTHONY STEFFEN e PE

DIA 12,
I

- censure 14 anal

.,

DIA 13, 3a. feira. a. �O,l 14 anal

Uma espetaculer promoção dai F�rman ai NormBli,ta@ do
Colégio' Sagrado Coração de Jesue, com a

,midável película
da Fax toda em ci,'emascope - tec nicolor:

.

1

A Doce' Prom ssa
exibição -

DIA 14, 4a. feira. Jl,' ,20,15 hora. -

SESS DOAS MOÇAS
(aenborae e enhoritu entrada grátil)

.

Uma formidã ·el comêdia do cinema naciona '

,
' .

mais Cômico
úui�� exibição." .

------

e

daquela .. Noite,
Uma estôri TERNA. .. OHSADA... CHOCANTE.,.

ilmado em belil8imo Eutmancolor,

, DIA 17, .ábado. ai 20,15 hora. - cenaura 14 ano.

Mail um espetacular programa duplo.
loha vingança se'rá. a. sua morte

colar Iar-west colorido. - 2 ° - Santo contra
Monstros de Frankesfein - Um filme
o maecarado de prata todo. filmado em Êestmencolor.

Aguardem para muito brever
Çhantõgem Perversa. Filme alemão tudo colorido

I

,'-.......1iiihUiªBM'§MtM ;;;;,**, ••W1WhMirwtw&�....rI

I DIAS 15 e 16, 5 . e 6a. feírs - aI 20,15 h - cena, 18

Um . lançamento do filme que aleançou gran
no mundo inteiro - B A N S E.

Ai -11e= Schumacher Prefeito
Mu icipal de Canoiuha uro
de uas atribuições, reI

D, acordo com o art. 125, da
i n.O 413, de 21/3/58.
José B. Fedalto, fun
unieipal, por mail 90·

contar de 19/05/72.

.

Prtf8ito Municipal
.

I

IAntonio Sóuza Costa
Dir. Adm.·

Para avisos e Bnúncios:

U t i li d a.d e P ú b li c a.

Diariam@nte às t2:10.

Rádio é CODoinhas

da

\
c

I

SESI ini(ia- campanha do Operário Padrao
.

'o encarregado do Núcleo Regional local, ,está percorrendo
8S empresas Iocais para prestar esclarecimentos s: bre 8 escolh s

.

do Oper árro Padrão do muuicipio e orientar os interessados em
'

participa; do concurso...
k campanha está sendo coordenada na Estado pelo senhor

Francisco Ohverra sob os auspícios do SESI catar inerise.
Os representantes dos municlpíos concorrerão em Florianó-

polis à fase estaoual do concurso.
I

,

O vencedor que será escolhido por um júri composto d�
I utoridades, Oirlg'''lltes dq SES), FIESC e jo'rn811sta�; repretientsra
Santa Catarina pa fase finai do concurso, na GuanEibara, di�pu-
tando o titulo Operário Padrão Nacional.

.

Pera a contagem de p JOto li comissão julgaciofa observará
o critério de assiduidade, compenh�irismo, vida familiar, compor
tamento públicJ e "curriculum vitae".

O Operário Padrão do �!otado r'eceber'ã no IDepartamento
Regional do SESI premio em ,dinheiro, medalhas, diplomas, além

de, todas as despesas de, viagem e estada' no cRio, na fase. flUal
do conCUrso, despesas essas custeadas' pela entidade. '

'

I

O Coordenador Geral da campanha conclama os Empresários,
Operários e Dirigentes de classe a prestig.iarem essa' ca'mp soh"
de iÍliciatlva do Departamento Nacionol do SESI e do jornal "O
Globo", do Rio de �aneiro.. .

Objetiva ess& promoção do SES[ a dignificaçãp do trabalho
. e contribuir pora a valofJzação· do tr8balhador e de suas condi-

'ções sociais e culturais.
'

,/ A idéio b.usca· elevar a cónsciência da responsabilidade do
trabalhador brasil"'iro.
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CORREIO' DO' NO'RTE

J ízo de Direito da Comarca de Canoinhas - Estado de Santa Catarina

Citação com o" prazo de vinte? (20) dias
,Geraldo Batista, 'Juiz de Direito

anoinhea, Estado de Santa Ca·
tarina, .ns forma Lei, etc.

FAZ SABER a que o presente edital vi"
rem ou dele conhecimen tiverem que, pelo pre-
sente cita MARLENE W

'

A BOSSE. brasileira,
casada, doméstica, que se contra em lugar
incerto e não sabido, com o p zo de 20 (vinte)
dias, para responder 808 termos ação ORDI-
NARIA J:>..E DESQUITE, que se cessa nelte
Juizo, movida por GERMANO ADOL BOSSE,
brasileiro, casado, comerciário, residen
cidade, podendo. contestá-Ie, sob pena de
no prszo de dez (lO} dias, que correrá em

rio, após a terminação do prazo do edital, s

termos e de acordo com a petição e despacho a

seguir transcritos: Exmo. Sr. -Dr. ruiz de.! Direito
da Comarce, GERMANO ADOLAR BOSSE.
brasileiro. comerciário, -residente nesta cidade. por
seu .procuradcr, infra-assinado - advogado inscrito
na Ordem, Secção deste Estado, BOP n,o 428, com
esceitório e residencia á Rua Cél. Albuquerque
520, onde recebe os avisos e intimações - ve ,

de acordo com o artigo 317,0.° I do Código
.

ii,
propor a presente ação ordinária de desquite ontra
a flua mulher, MARLENE WILM.A aSSE,
brasileira. de, prendes "domé$ticas, resiy te nesta,
cidade, pelos motivos que passa a exp-or: - 1.°)
que o peticionário se C8"§OU com .YR:é em 27 de
abril de 1963, sob o regime da �u??ão de bens,
perante o MM . .ruiz de Paz desta cidade, confor
me consta do termo de ca��ento scb n,? 4.110,
a fls. 192 v., do livro n." .)'9do respectivo registro
(doe. junto). 2.°_ que. ,..pÓ9 o casementc, passaram
a residie nesta cid�, à Rua 13 de Maio; 3.°

que, desta união ' -� existem filhos, nem o casal
possui bens; 4.°_ 'ue, no dia 4 do mês em curso,

'

/ a Ré, sem qu o Suplicante tivesse dado qualquer
motivo, dei u o lar conjugal, e- demandou; ime-
diatame ,para o que serviu de um automóvel
de do baixo meretrício, entre-

gando-se ai ao congresso sexual' co hrceirolh
mediante pega; 5.°- que, a atitude é, abando-
nando o lar, em o qual éra cada de toda 8

aflll!istênc;a moral e material, ra o fim de prati
car publicamente o adult la, autoriza, embora
seja casada há menos de ois anos, que contra' a
mesma seja requerida 'desquite, na forma, aqui
solicitada; 6.°_ a vist o exposto velifica·se o caso

previsto no n., I artigo 317 do Código Civil,
adultério -- dev do a Ré ser condenada como
coaiuge culpad à perda do nome do peticionário
e demais pro nciaçõel de direito. N e!ltas condi
ções, na co ormidade dos artigos 316, 317 n, J,
322 a 3 do Código Civil, o peticionário vem

, requere- a V. Escia, se digoe ordenar a citação
de M LENE WILMA BOSSE, para responder
aos ermos da presente ação ordinária de desquite,
e s motivos aduzidos, cbservadas as formalidades
ais, a de, afinal, ser' decretado o mesmo deli-

qUI e e Ré condenada nas custes, hooorârios de
sdvo o e demais pronuncieções de direito, Pro
'testa-se or todo o genero de' provas em direito
permitido, otadamente depoimento pessoal do Ré,
de testemun s. etc.. De-se à_ CáU5a, para os efei·
tos fiscais, o v r

'.
de 10000,00. Termos em que,

-lt Deferimento. aeoinhes, 11 de setembro de
1964. (A,.) pp, SIlU CSl'valho. Está' devidamente
sele do, DESPAÇHO: «Proceda-se a citação por
Edital, pois que Ih requeei a encontra-se em lugar
incerto e não sabido. Ce oinhas. 25/5/72, (As.)'
José Geraldo Bati"ta, Juiz e Direito». E para
que chegue ao conhecimento os interessados e

não possam; de future, alegar i or ância, expedi
o presente e outros iguais, que ser publicados e

afixados na forma da Lei. Dado e sssdo neste
cidade de Csncinhas, Estado de SaDt� Catarina,
aos vinte e seis (26) dias do mês de maio de mil,
noveceutos e setenta e dois (1972),

Eu, Zaiden E. Seleme, Escrivão, o subscrevi
I

Jesé Geraldo Batista - Juiz de Direito 1 x

,� 1------------'----------------------------------------------....-------------------------------

Cooperati va Agro Pecuária de Canoinhas Ltda.
A s sem b I é i a"' G e r a I

Edital de

..

E x.t r a o r d i n á r i a

Convocação I

De acordo com Estatutos
Sociais, ficam convoe: s os

senhores associados da

operativa Agro Pecuária de
Canoinhas Ltda., em pleno
gozo de seus direitos sociais,
para a Assembléia Geral
Ext-raordinária, a ser reali
zada em sua sede social,
sita na Rua Paulo Ritzmann
n.? 20, nesta cidade de Ca-

noiphas, Estado de Sa

Catarina, às 7,30 ho s. do

dia, 13 de junho e 1972, /

em .segunda Convocação,
com o mínimo da metade

ociados, na

haven número legar,
idb a seguínte
Ordem do Dia:

- Aprovação de Contra
r-

tação de EGF com o

Banco do Brasil para 05

produtos que ,a Cooperativa
venha a receber de seus
associados,

com o ínimo
seus associados, às 8,30 horas

R, O R A L

C A N O I N H, A �/

SI N D I C�A TO

,/

de Convoc8ç_ã'ó
.

" _'.

Pelo, p�sente ficam convocados t<;�s os a8s9ciádos, la·
vradores em geQll. e trabalhadores ruçlriS de CanOlnhss, Três
B.arr�s, M�j?r Viehl\�. Monte ,Caste�� e/Irine�P9lis e outros Mu·

mciplO!l vlzmho!l, pa,ra uma reu0l80" 8 re&hzar-se na sede do
, /

Sindicato Rural de C'anoinhas nesta cidade no dia 19-06-72 às
1 L e 12 horas em prim�ira e, se'gu!lda eonvocação, para-delibe
rarem sobre a seguinte. \ ,/

/
.

,

", ORD�� DO DIA

.' a� -- Discussão -lê'apràvação, da Extensão Territoriãl deste
�indic8to, af�'rn de qlte além � aumentar 'o nosso' território de
ação, prestarl��os/I('todos os laVíl�Ol'eS dos Muoicfpios vizinhos,
melhor 8tendlm�l!fto em suas necessidades.
,

b - /.t:suntos de interesse ��\daBse.
,

/ '

98'Doinhas, 26 de màio de 1972. ,
_/

�

/
Ewaldo Zipperer ';

Presidente do Sindica,to Rural de Canoinhas
,

�

rovação para a' Co-

operativa- contratar

empréstimo e adquirir todo
e qualquer tipo de máquinas,
equipamentos, aparelhos e

construções; destinados a

execução dos objetivos da

ciedade e estabelecer o

3.0 - Aprovaç�
'operativa onerar seus

bens para dar'em gar�ntia
aos f.mpréstimo_s bancãrios.

afisuntos de
da Cooperativa.

de

Waldemiro

?
Novela é com a CaDoinhas

As 09:00 horas:
. O' Destino de Elisa

CANOINBAS,
muito maia rádio'

Leial Assine! Divulgue!

2x Correio do Norte

10..06.1912

A MÚSI-CA!

Nota 1350'Sucesso
Diariamente às 15:00 h:

Canolnhas

Aniversariantes da Semens
ANIVERSAR.IAM"SE dente em Paula Pereira; o

jovem Antonio Sérgio Borges
da Silva; o menino Antonio
Carlos filho do sr. Reinaldo
Crestani.
Dia 14: o senhor L u i z

Valéria Silva; a menina Martha
Cristina filha do .sr. Onélio:
Wisniewski.

.

Dia 15: os senhores: Afonso
G, Lütke e Johannes Rolhert;
a menina Otilha filha do sr,

Estetano Lucachinski; o me

nino Antonio Sérgio filho do
sr. Oscar Pereira.
Dia 16: os senhores: Emi»

liano J. Uba-e Ladislau Ba
bireski; a srts Onotina Müller;
o jovem Pedro Miretzki; a

menina llze de Jesus {ilha do ,

sr, Miguel Anâreceevecz,
'Nossos sinceros parabéns.

HOJE: a sra. dona Olga
espose do sr. Cláudio Lourenço
de Lima; o jovem José Nas
cimento; a senhorita Maria
Tomazia Müller; os meninos:
João Alberto {ilho do sr.loão
Sczvgiel e Luiz Amilton filho
do sr. Oswaldo Sorg; as me

ninas: Luzia Marga,et filha
do sr. Estejano W rubleski e

Rosarlgela Bernordete filha
do sr. Oswaldo Rengel.
AMANHÃ: os senhores: Dr.

Aroldo Carneiro de Carvalho
e Licinio Cornelsen; o jovem
Gabriel El-Kouba; as meni
nas: Viviane filha do senhor
Alcides Schumacher, .Suely
filha dó Sr. Raimundo Preis
sler e Rosemarv filha do sr.
Carlos Metz.

PARTICIPAÇÃO
Celso e Terezinha

.

Kobler Pereira,
participam o nascimento de

sua filha
ROSANGELA JOSIANE.

Dia 12.: a senhora dona
Mmguid esp. do sr, Oswaldo
Sorg; o sr. Affonso Schroeder;
a srta. Marilete Szczygiel.
Dia 13: os senkorestAntonio

Karuat e Antonio Melo, resi
dente em Paula Pereira; a

srta. Marli Tarcheski, resi«

Rádío Blumenau e Diários Associados

IIMISS' SANTA CAIA,RINA-72"
Voltamos a falar do «Miss S�nta Catarina,72», com novos

detalhes sobre o magnífico certame de beleza, que anualmente é
realizado no Pavilhão cA» da PROEB.

_ Um dos grandes acontecimentos realizadas c��/ .o concurso,
foi sem dúvidas, a eleição de Mias Joinville.

•

O Gioá,sio de Esportes da Manclleshr Catàrinenile, local onde
foi realizada a ffJéta, ficou simpleemente lotado pelo público joiavilense,
que acorreu em massa para eplaudie as mais b"lss jovens da «Cida
de dos Príncipes».

O juri, de alto gebarito poe sinal, teve muito trabalho em

apontar aquela que irá representar Joillv�lIe no «Miss Santa Catarina».
Foi eleita a senhorita R09vit� Scheide�an, representante da

Escola Técnica Tupy, dona de rllra beleza IS que será, sem' sombra de
dúvidas, uma forte concorrente ao cetro máximo da beleza catarinense.

Também a cidade de Brusque já apresentou sua representante
ao concurso. Trota-se da Eenhorita Tânia Schaeffer, muito bela e

simpítiéa, e que reune reais condições para representar a Cidade dos
Tecido!!, no certame da ,beleza do dia 17 de junho Da PROEB,

Mas, até :0' momento, a grande lIurpJ:'esa é a Miss Blumenau.
Deverá ser apresentada nos próximos dias à' Sociedade Blumene'ueose,
", segundo ,"omentários n09 meios sociais da cidade, trata-se de uma

candidata, com grandes qualidades para arrebatár o título da mais
b:la 'catarioense.

Nos próximo. dias ests.remos enviando o programa oficial da
«semana das mispeslt que anteced'erá o grande acontecimento do dia
17 de junho.

A promoção de Rádio 81umeD8u e Diários Auociádos, conta
com a chancela publicitária da EMPRESA INDUSTRIAL GARCIA
e com a colaboração Municipel e Esbdual e DEATUR. além de
ii:oport,antes firmal como: Cristal Bhimenau S.A., Cia. Jcnsen e Fá
brica de Chocolate. Saturno S.À.

trigo, cevada,
Feijão.' Granulado e

Os preçOl cidade 'estão no

,

zem
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Os novos dirigentes do
FRICASA estiverem em nossa
cidade, terça feira última, quando
fízeram uma ,visita de cortezía
ao sr, Prefeito Municipal Alci
des Schumscher. A missão .dos
mesmos prende-se a contratar
a ampliação do empreendimento"
com planta já aprovada pelo
CIPAMA.' Na' próxima semana

retomarão parecomplementação.
x JL. x

A vizinha cidade de Mafra
será sede rio dia de hoje de'
mais uma reunião da Asscctação
dos Municípios do, Planalto
Norte Catermense, AMPLA.
Canotehaa 'deverá e�tár ali' re
presentada pelo Vice-Prefeito
sr. Nivaldo Roader, Veres dores,
srs, João' Seleme e dr. Paulo
Rocha Faria e Contador, sr,

Reíaaldo Crestani,
x x x

A loteca tsn.bém chegou até
nós beneficiando sete acertado
res de um cartãõ, na rodada
de domingo último.

x x x

,O jovem industrial Miguel
Procopiak Fjlho dando um giro,
8 negócios, pelo, nordeste.

x x' x

O Clube de Bolão Democrata
comemorou terça feire, com um

churrasco, na 880, à conquista

x x x

do titulo do último torneio de
bolão.

x x x

ditai
Nó dia santo de quinta feira,

dia primeiro, pre lierern amisto

samente, no Municipal, Santa
Cruz e Botafogo, com Q vitória
justa ,aos alví-negros pelo mar

cador de 2 a O.

.

Sindicato Rural de Canoinhas,

De atutos

Nove de junno'

"pia do S'agrado Coração de Jesus"
o Círculo de Pais e Mestres do Grupo Escolar Sagrado'

Coraçêo de Jesl,ls, faz deste semenário 6 portador da admi
ração e respeito de-todos, pelo trabalho e dedicação que
Irmãs e Professoras desenvolvem em _benefício de nossos filhos.

'

x x x

li.: hoje, também no Municipal,
em prosseguimento da rodada,
suspensa domingo devido o mau

tempo, 'Santa Cruz e Palmetres
e amanhã, no mesmo local, BG.
te fogo e Sossego.

"

Vãmos todos cooperar.

,R.e g is 1 r o
noínhas,
Canoinhas,'
afim de deli erarem

"
,

Seja a força e coragem das lrrnâs e Professoras fortaleci-
da por seu �_ATRONO. Seja a transmissão do saber a tônica
cotidiana e constante. A Elas, mães de tantos filhos adotivos,
os nossos mais sinceros agradecimentos e eterna admiração.-' ,

1) , Discuss o e aprovação,
por e crutí "0 secreto,

da Propu ta O', amentária
para o r=. �e f973.

Canoính s,19demtiode1972
\

-

E, aldo Zip�ererPresi#ente do Sipdicato
. Rural de Canoíhhas

, ,

RlIIIIE_IlÊIUlll!lllllim__IIIl�_lIéElllllIi_1!ill1l!1iIIl1!I1 R e g i s t 'ro C iv i I

...
J ta a ini-copa pela Televisão I Maria Ub, And,�,.�,�e:�d�"'id. em Bel . i",�do

- _ vente Juramentad Sul, DO dia ,11 de utubro de
mm II do Heghtro Civil Município 1951; domêetica, lteire , domici-
�. C $ 85·

,

- II de Três Barras, Camar Iiaelo 'e reai te em Bela Vida

II por r '", m-enSalS apenas e compra II noinhae, E.tado de Sta. do Sul; fi! de Fermino Gouçal-
mi ' - I vai Sal nha.. domiciliado e reli-

a Faz saber que pretendem calar. dent m Bela Vieta do Sul, Mun.
I de um Rádio ga elo'gio de pulso I VALFRIDO DE FKRIA e SA- iif�8, dpe.te E�tadfol e.dd,e dona
- "

' ,�. B LETTE SALDANHA. Ele, natural entína ctten,' ii em a.

II
'

11 deste E�tado, balcido em Bel resentaram ÓI documentos
II II Vi.ta do Sul, no dia 02 de til exigido.

-

lo Código Civil art. 180.
ii

"

II de 1917; lavrador, solteíro, omi- Se alguém 'ver conhecimento de

li 1mB ciliado e residente em, o João f.\xieti., algum [mpedimento legal,
EIIIB

_. dOI 8avalheiro8; filho e Antonio ecuse.o para fin e direito.
- II Faria e dá dooa aria Julia
II

-

J d II Faria, domicilie I e reaidcl1t". Trêl Barra., 03 de 1 ho de 1972.

III "

O r a'
,

n 1m em São Joã dOI Cavalheiros, MARIA UBA' DE NDRADE
til

'
-

II neetemuníeê io. Elo, natural deste Escrevente Juramentada

. - _,

I A MAIS SORTIDA LOJA DE ELETRODOMES OS. = I A NOSSA PATOTA TEM A MELHOR.

1•••••••••••••E•••••••••a••••••••••••1 ,�R=A=D=I=O===C=A=N=O=,I=N=H=A=S==1=3=5=O�

-

<!anoinhas, 09 de junho de 1972.'
- ,

Diretoria do Círculõ de Pais e Mestres

Dia:

Tokarski

Rua
'40

NÃO COMPRt:.
f\ll ÁQUI NAS . DE

COSTURA SEM
VER OS PREÇOS

nicípio.
Apresentar os documentos exigidos pelo 'Código Civil art.

Se alguém tiver c eeímento de existir algum impedimento legal, acuse-o
para Iíns de di o.

\

_

'

'or Vieira, 06 de junho de 197,2.

DO

Armazém urgardt, na ua
enandró ,Karnps, 8-72.

Sebastião Grein tosta - Oficial do Registro Civil

/Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




