
Pro,clam,ap�o da Re'�u'hlll'ca irAs u,rnas, a't�v� el�i�orado :�noinhense, num pleito em�

\lU U U que nuncs fOI tao fac.' a declsêe, vetende na ARENA,
,

'

com GARCINDO e PAULO e para que (anoinhas

�;)continue neste clim� de paz, progresso e desenvolvim�nto.d1
15 de novembro de 1889
.'

Na Praçs. da Aclamação, com todo o aprumo da atitude
vígtlaate n03 destinos da Pátria, o Marechal Deodoro da Fonseca traz
nas mãos a resposta aos anseios populares: a República para o Brasil.

Fala naquele momento a voz da consciência nacional,
rimando com os ,fatos que fizeram desmoronar no Brasil a
Colônia e o Império.

O desvio da' rota de Cabra! fez incluir nos mapas a Ter
ra de Santa Cruz; o ciclo napoleônico alçou-a à categoria de
Reino; o "Fico" de Pedro I, dirigido ao povo, foi pronunciativo
da Indepsndêncta que gerou o Império. A atmosfera desses sécu
los recebeu clntllaçõ es de Liberdade, sufocadas pela força coor-

citiva das instituições vigentes. ,

As dilatadas aspirações do povo
I

brasileiro não frearam,
entretanto, amortecidas e anulades. Revigoraram-se; cresc-ram
com o Brasil e atingiram o 7 de Setembro.

Nos altares da Independência, surge 8 idéia republicana,
que ressurge na Abdicação e torna-se realidade com Deodoro,
oxumado o sonho reprimido de Tiradentes.

E': o sentimento pátri�que desponta na pujança de sua plenitude.
Nascido nos muvimentos nativistas, engrandecido Da epopéia

dos; Bandeírentes, retemparado nas constantes pelejas, aquele sen

timento tornou-se, imanente no coração das três raças, que vita
azaram co� o suor, o 'sangue e o secrrfícío a grandeza do Brasil.

'

"
Saudemos a República, não como regime contra Pedro

I I" a quem tanto se deve, toas como desfecho natural de uma

evolução politica: Saudêmo-Ia, como ressonâncía de vozes ecoadas.
de quebrada em quebrada, de tempos em tempos.. por todos os

quadrantes da Pátria.,
'

, ,

, Ssudêmo-Ie, na 'coragem dos antepassados que ergueram,
com ideal, uma bandeira e carregarem o peso das responsabili
dades, Para aliviar o Bras íl, no limitar, dos 400 anos, de uma

estrutura polítíeo-socíal arcaica, tão prejudieial ao desenvolvimento,
ao progresso e â identificação com os direitos humanos.

A época exigia reformas profundas que a' Monarquia não
soube conceber, ,senão à custa de prolongadas discussões bizanti
nas, crises polítícas, dissensões partidária", lutas internas de caráter
�raDcamente liberais, que conspiravam contra a tranquilidade" da

, Pátria,' chegando a ameaçar a integridade nacional. .

A filosofia do século indicava maior respeito ao homem'
e às classes, rebelando-se contra a exagerada dlscrtmínação poli
tica, social e econômica.

No ânimo dos brasileiros, no entanto, aumentava a voca

ção pelo direito de ,escolher seus dirigentes, reivindicando um

regime no qual Q povo se fizesse representar.
CreSCE;Q a idéia, amadureceu após 8S guerras externas e

agigantou-se com a abolição da escravatura. Ganhou o domínio
da opinão pública, penetrou nos lares, nas ruas, nas igrejas, nos

quartéis, para extravasar na imprensa, no vato dos poetas, na

eloquência dOI! oradores, na veia do politico, no coração do mili
tar, no crucifixo do clero, na alma do povo. .

.

Deodoro abriu as portas da nova era. No respeito à lega
lidade, sua primeira preocupação foi convocar a Assembléia Na
cional Constituinte, que promulgou a Constitúíção de 1891.

I

Já podiam os brasileiros, 8 seu modo, escollier, seus
dirigentes, cenduzír OI destinos da Pátria, cultuar' com todo o

zelo os heróis da nacionalidade. \

Ai estava o encontro do Brastl com o seu povo, lidado
no regime republicano federativo.

'

Deodoro deu' ao Exército a oportunidade de ligar o seu

destino ao principio da democeecia, Com ela, o ressurgimento de
"novas esperanças, q�é merecem embotadas nos corações brasileiros.

Lembrando a Proclamação da República, devemos aclamar
os construtores que no-Ia legaram. Uma aclamação cheia de fé e

conüançe no Brasil, nas suas instituições, Das autoridades constí

tuídss, na!! Forças Armadas, no povo em geral.
"-

Crendo na destinação histórica de nossa Pátria, estaremos
'

concorrendo pua o fortalecimento dá cultura democrática.

Cultuemos os lideres republicanos, não sp-nes com

arroubos aa palavra, mas concedendo 8 palavra a todos aqueles
que honestamente clamam por justiça.

Resp-eitemos o regime, apregoando e praticando o exercí
cio da igualdade, perante a Lei, a todos os brasileiros.

Reverencíemos a Liberdade, reagindo contra os opres'so,
res das liberdades individuais.

Cultivemos a unidade brasileira, enfrentando com desas
sombro 8S dificuldades, calcando paixões, repudiando privilégios
de homens, classes e regiões, anulando interesses pessoais que se

opõe 80S nacionais.
'

'

Evoquemos a paz, trílhando o caminho da concôrdíe, da

compreensão e da fraternidad;!, através do conclave fraaeo, do
debate sincero, do diálogo verdadeiro.

Só esse procedimento nos autoriza a arrostar o semblante

respeitável de Deodoro. a figura Austera de Benjamin Ccnstant,
o perfil ereto de, Floriano Peixoto, a fisionomia penetran�e de

Quintino Boceíúva, e de outros personagens célebres, canonizados
no coração da Pátria.·

,

Só essa atitude nos endossa o direito de afirmar que o

Exército é o "eterno vigilante", garantindo-nos o privilégio - a

que todos deveriam aspirar - de sermos guardiães da Ordem,
co Progresso, da Liberdade e ,da Soberania do Brasil. �

A data nos sugere dedicação ardente no goze desses pri
vilégios para que O Brasil resplandeça no cenário mu�dia� como

autêntico gigante. Dediquemo-nos a ele, que o dever impoe.
o',

__

Rubens Ribei,ro- da
FONE. 1-28

cada para 8S 18 horas.

Todos os d.istritos e localidades
do Município foram visitados
pl'la Caravana da Arena.Ievsndo
8 mensagem de fé e esperanças
nas candidaturas, já vitoriosas
da dupla GARCINDO, para'Pre
feitoePAULOparaVice-Prefeito.

Os Deputados Aroldo Carva
lho e Therézio Netto também

participaram ativamente, da

campanha e deverão comparecer
amanhã no grande comício do

Campo d'Agua Verde, após cum
prirem programas em vários
municípios vizinhos.

Sábado último a Arena reali
zou concentrações em Serra d�s
Mortes e Borra Mansa, quando
ali falaram para grande massa

popular os srs, Pedro Reinert e

Pedro dos Santos, Corrêa, can

didatos à CâmaraMunicipal, Jayr
.

Lessak, Prefeito Alcides Schu-

Ano XXVI - CanoiJlhás - Santa Catarina, 11 de novembro de 1�72 - Número ,1200

conquista
"

'

na

Diretor:
CAIXA POSTA.L. 2

Silva
CIRCULA AOS SABADOS

A vitoriosa campanha dá ARENA.
Amanhã grande comído de encerramento no populoso bairro do Campo d'Agua Verde
A Aliança Renovadora Nacional,
ARENA, Diretório Municipal de

Canoinhas, encerra amanhã a

sua vitoriosa campanha, com um

grande comício a ter lugar no

populoso bairro doCampo d,Agua
Verde, com ioicio previsto para
aS 20 horas, após outra concen

tração em Rio dos Poços, mar-

macher, Vice-Prefeito, sr, Ni
valdo Roeder e também candi
dato a Vereador, ex-Deputado
Paulo Henrique Rocha' Faria e

candidatos Alfredo de Oliveira
Garcindo e PauloEduardo Rocha
Faria. Integraram a' caravana
OS prestigiosos proceres srs,

Estefano Wrubleski e Braulio
Ribas dá CFUZ.

, I

A estas alturas, após uma,

campanha de alto nivel cívico,
sempre prestlgtade pôr grande

-

massa, popular, estamos, ceetos
de uma esmagadora vitória dos'
candidatos arenl'stas, eis que o

nOS80 altjvo eleitorado, bastante
esclarecido, não vai se deixar
enganar palas mensegens com

'pletamente vazias da oposição
e quer e pretende continuar
nesse clima de paz, progresso e

desenvolvimento que estamos

v.ivendo, sempre apoiados pelos
Governos do Estado e da União .

AVISO
O Diretor' do Campo de

Instrução Marechal Hermes
avisa a população em geral
e particularmente àqueles
com interesses na área de

.manobras que, a partir do

dia 10 de novembro a 'lO
de dezembro do . corrente

a90, haverá realização de
tíro real, diurno e noturno.

ARY FALCÃO MACEDO
Ten - Cel Diretor do CIMH

Culto à Bandeira .

1. Ao ensejo do aniversário da
adoção ds Bandeira Nacional,

será realizada no dia 19 de
novembro próximo, às 12 heras,
na Praça Lauro Müller desta

cidade, o "Culto à Bandeira",
cujo cerimonial constará de:

a) Hasteamento no Pavilhão
das Bandeir as:
do Brasil - pelo sr. Ten

CeI Ary Falcão Macedo, MD.
Diretor do CIMH;
- do Estado - pelo sr, Alci
des Schumacher, MD. Prefeito

Municipal;
- do Municipio - pelo sr. Ten
CeI Milton de Mello, MD. Co
mandante do 3.0 BPM.

b) A leitura do Boletim que
contém a ordem <lo dia

alusiva ao aniversário da ado
ção da bandeira.

c) Incineração d:.s Bandeiras
-Nacíonal inserviveis, tendo

o acendimento pelo praça mail

antigo 'e de ótima conduta do
3.0 BPM.
d) Após a extinção dó fogo, o

enterramento das cinzas

p la guarda esp-ecial, tendo o

local na margem do Pavilhão
das Bandeiras.

e) Encerramento, lia cerimônia
com o canto do Hino Nacíoael.

2. O' Prefeito Municipal, sr.

Alcides Séhumacher, tem a

satisfação .e a honra de convidar,
todas 8S autoridades do muni

cípio, Militares, Civis, Eclesiás
ticas e o povo em geral a par
ticiparem neste ato cívíco-milítar.
Contando como sempre com o

demonstrado espírito patriótico
do povo canoinhense.

ALCIDES SCHUMACHER
Prefeito Municipal

Secretaria dos Serviços Públicos

Companhia Catarinense de Aguas 8 Saneamento - CASAN

EDITAL - Tomada de Preços H. 044/72
A Companhia Catarínense de Agua!! e Saneamento

"CASAN" -, sociedade de economia mista estadual, registrada
na Junta Comercial do Estado sob n.o 34.438; C.G.C do M.F. n.O

82.508.433/001, com sede na Rua Tiradentes n.o 17, em Flcrtanô-'
polis, comunica que se encontram a disposição dos interessados,
no endereço, acima mencionado, os elementos da Tomada de

Preços n.o 044/72, destinada a contratar as Obras Civis de Csp-.
tação, Estação de Recalque, Adutora de Agua Bruta e Tratada,
Sub-Adutora e Estação de Tratamento do Sistema de Abasteci
meoto de Agua da cidade de Canoinhas-SC.

O Edital encontra-se afixado na sala de recepção do De
partamento de Administração da CASAN,-local onde deverão ser

apresentadas as propostas, até' às 15,00 (quinze) horas do dia 28
de' novembro de 1972.

Florianópolis, 06 de' novembro de 1972.

, ,

Conselho 'Estadual de Educacão au-
.,

'toriza o Funcionamento da Faculda
,de de Canoinhas. Mais uma grande

gestão Alcides· Sc:humacher."
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORREIO DO NORTE 11.11·1972

Inteíaís do Partido I

I
,

PARA PREFEITO,
IX I Alfredo de Oliveira Ciarcintio

Para Vice-Prefeito,
Paulo Eduardo Rocha Faria • ou

I' ,PARA VEREADOR
I

j Nome do Candidato

D X

D X

Vote para
Vote para

X X Número do Candidato _X X

X X .x X

Prefeito' e Vice-Prefeito assinalando o PRIMEIRO quadrinho.
Vereador colocando o nome ou o número de seu candidato.

or antigo e ui
riJI�Iftixão adol seente,

Prepare o seu CO�ãO. r:

Nós estamos reservando para ele uma

emoção forte: o Volkswagen 1.600.
Com 62 HP, freios a disco, bitola laroa

e barra cornpensadora no eixo traseiro.
-

Depois de ser apresentado ao Fuscão,
v. vai sentir que o seu amor antigo
está na hora de acabar.
Mas para esse amor não ficar muito

triste, nós o aceitamos como entrada.

MALLON & C IA.
Rua Vidal Ramos, 1195 CANOINHAS.SC

REVENDEDOR
AUTORIZADO

Rua

Pincéis para r, Creme Gol, Agua Barba

intura Bigode Sulbiol.

FIOS - RENDAS

I

geral
,

Ca Er

'; �otocópias
_..,..,....._EGISTRO CIVI

C. COR TE, que ciona � FOR UM, tem
a grata' satisfação de in /ar a todos os seus

clientes que acaba
FOTOCOPIADORA }� • modelo·' ", _automá.

'

tica, que copia .Iodo e qualquer do _

entoo

livros e outros p,ípéis, em apenas 1.0 segundos
com niti;lz e perfeição inegualáveis.

}

Milho
avisa

que recebeu

sacas de

em

CARGILL, tipo 5005.

Rua Pula Pereira, 787, bem no centro da cidade
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Dra�' é�Walkyria Natividade Seleme
.

.

�_ Irul"glã Dentista
__

_
_. -_�_

Clínica dentária de senhors,!---e?
_

as.

, ' ...Esl)�i8lização em

Hora marcada
\ aÇa Lauro Müller, 494 - Fone, 369

IMPRESSOS EM GERAL (em uma ou mai., côrei�
\ Serviço rápido. e perfeito

Impressora Ouro Verde Ltda.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Plano administrati vo

apresentado pelo candidato

a prefeito,
Alfredo de Oliveira Garcindo

Reforma Urbana;
Reforma. ,Administrativa;
Novo Cadastramento; •

Rede . de Abastecimento de Agua;
pj sfaltamento até Hospital - Praça Hospital;
Instalação do Escritório C'ASAN;

.. 2a. Festa Nacional do Mate e 3a. Exposição
Agro recuária Industr,ial;
Construção da Estação Rodoviária;
Construção do Mercado Público Municipal;
Criação e instalação da Patrulha L�oto'
Mecanizada;
Cobrança dos impostos atrayés de computador
eletrônico. Convênio com setores estaduais
para esse fim;
Cooperação e colaboração com o Grêmio XV de
Julho pará construção do Ginásio·de Esportes;

, '
.

Atualização do prédio da Prefeitura;
Conclusão do Centro de Educação Fisica;
Diálogo trimestral com as classes conserva

doras através da Assoc.Comercial e Industrial;
Díâlogo com os clubes e entidades religiosas;
Lãmpeze urbana noturna;

Qualificação Eleitoral (campanha para 25
mil eleitores;
Incentivo à indústria e estimulo ao comércio;
Valorização do Vereador - Intendências
dinâmicas;
Solução para o problema das' zonas alagadi
ça. do Campo d'Agua Verde;
Centro de Treinamento de agricultores
cursos de aperfeiçoamento convênio com

SeAR 25 de Julho;
Criação e ;i�stalação da Secretaria da Agri
cultura Municipal;
Criação do Horto Florestal Municipal para
incentivo' ao refloresfarnerrtoj

.

Macadamização de .todas as estradas m�ui
eipaís e acessos para tacilitar o escoamento

da produção;
Posto do fBOF.

ARENA

PA R A VEREADOR
VOTE EM

GUILHERME PRUST

2203

Registro Ci vil

·Editais
Maria Uba de Andrade, Escrevente
Juramentada do Cartório do Regis
tro Civil do Município de Três Bar
ras, Comarca de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina

munícípío.
Três Barras, 02' de novembro de 1972.

Julio Píeehonteosky e Issura Haiden.
Ele, natural deste Estado, nascido
em PaI tal, Canoinhas, no dia 18
de março e 192,,; lavrador, solteiro,
domiciliad e residente neste muni
cípío; filho e Francí o Píechont
cosky e de ona C dida Silva dos
Santos, íalec o la, natural deste
Estado, nasci em Salseíro, Canoi
nhas, no di 13 de novembro de
1924; dom' tic!l\\solteira, domiciliada
e resí te n� te municipio; filha
de Ma ias Hai��n e de dona Rosa
Ostroski, domicil�4dos e resídentes
em muníêípío de Cj)anoinhas.

.

Milton de Farias e Laides Schimal[!ki.
Ele, natural deste Estado, nascido
em Bela: Yista do Sul, no dia 28 de
dezembró''l e 1942; lavrador, solteiro,
domiciliado' residente neste muni
cipio; filho d ,Trajan9 de Farias e
de dona 80 Vicen de Farias,
domícllíados e" eside es neste mu

nícípío, Ela, na u deste Estado,
nascida em Arro Fundo, Papsndu
va, no dia O'

�maio
de 1941;

doméstíca, teira, domiciliada. e
.

residen�e
ste mun

'!PiO;
filha de

José S maskí e de ona Adelina
Fernan es, domiciliados restdentes
em municipio de Mafra.

Luiz Beje e Deuslete dos Santos.
Ele, natural deste Estado, nasoíuo
em Rio da Estiva; ltaiópolis, no dia
15 de�io de 1950; operário, sol
teiro, d iciliado e residente neste
munícípí . filho de Carlos Beje e
de dona álía Beje, domícíltados e
residentes m Rio Negro, Paraná.
Ela, natural reste Estado, nascida
neste municip , o dia 27 de julho
de 1955; domé ca, solteira, domici
liada e resi n neste municipio;
filha de Fr cisco os Santos e de
dona Te zlnha Alves, falecida e
ele do Icílíado e .resídente em
Canoinhas.

Apresentaram' os documentos
exigidos pelo Código Civil art. 180.
Se alguém tiver conheeímento de
existir algum impedimento lega!,
acuse-o para fins, de direito,

Três Barras,04 de novembro de 1972.

MARIA UBA DE ANDRADE
Escrevente Juramentada n

Noticias de

Escreveu: Esmeraldino M.' de Almeida

Posto Atlatitic já
funcionando

Já com atendimento regular a seus fre
gueses, vem desenvolvendo seus serviços
o «POSTO ATLANTIC», instalado na Rua
Expedicionário, Tte. Ary Rauen, de propriedade do sr. Ernani Woy
ciekovski. O mesmo possui anexo um serviço perfeito de lavagem,
lubrificação e pulverização, inclusive calibragem de pneus e ou.tr.os
.servíeos correlatos. Foi realmente uma oportuna e acertada ínícía
tíva do sr. Ernani, favorecendo assim centenas de possuidores de
veículos que se servirão desses benefícios sem a necessidade de se

deslocarem até a BR-1l6, que dístaacía pata mais de dois quilôme
tros da sede. A inauguração oficial serà para breve.

Dom Orlando DOIti dia 11 em Papanduva
Hoje a comunidade de todo o município receberá Intusíastícamente
a bondosa e humilde pessoa do nosso amado e querido Bispo; Dom
Orlando Dottí; vem com a finalidade de realizar Visita-Pastoral em
todo o interior do município e sede. Hoje, já às 13 horas, Dom Or
lando estará em Lageado dos Grein; dia 12, às 8 horas, chegada a

Nava Cultura. permanecendo até às 12 horas: às 13 horas chegada
a São João do Mirador; dia 13, às 8 horas, estará em Rio Pratinha,
já às 13 horas estará em Pinhal; dia 14, às 8 horas, chegada a Gua
rany, regressando à sede às 13 horas, partindo em seguida para
Caçador, .

onde vai como cidadão brasileiro cumprir COI)l o dever
cívico e patriótico do voto (lindo exemplo de patriotismo). Dia 16,
já de regresso a Papanduva, visitará à tarde, Rodeiozinho e Flores
ta. Dia 18, às,8 horas, visitará Palmito, às 13 horas chegada em Rio
da Ponte. Dia 19, às 8 horas, recepção ao Senhor Bispo no pátio da
Matriz na sede, ocasião em que Dom Orlando dará por encerrada
suá visita oncíaí a nossa Paróquia, com a presença do povo, em

seguida festa de confraternização e demonstração .de fé em home
nagem a Dom Orlando Dotti.

Cédulas novas de Cr$ 1,00
o Banco Central lançará, nos próximos dias, 'novas cédulas de. Cr$
1,00, agora com tonalidade verde uni pouco diferente da atual .. As
cédulas de Cr$ 500,00 serão colocadas em circulação até dezembro,
enquanto as de lO, 20, 50 e 100 cruzéiros perderam seu prazo de
validade em 31/10/72. (Gazeta do Povo)

Dino Almeida foi o único'
Dino Almeida foi o único colunista social presente a' 'recepção do
Presidente Médici no Aeroporto e conta em sua coluna detalhes' e

observações de, bastidores da chegada do Presidente a Curitiba.
Gazeta do Povo colocou toda sua equipe para acompanhar a vísíte,
do Presidente Médici e sua comitiva nesta 3a. vísíta ao Paraná.

'

(Gazeta do Povo)
,

Festa rendeu Cr$ 5Q08,50
A festa realizada dia 28 p.p. para angariar fundos Rara. .o prossegui-

, mento das obras da construção da nova Igreja de Santo Antonio
em nossa cidade, mesmo com o tempo chuvoso, atingiu a soma de
Cri 5.008,50, lucro líquido verificado Sem dúvida foi um bom resul
tado obtido com a mencionada festa, sendo assim possível dar C')Íl
tíuuídaue aos trabalhos das obras que se encontram parallzadas já
há algum tempo por falta de, recursos financeiros.

Grémio XV de Julf)o ce .Festa do Cfjopp
No próximo dia 02 de dezembro o slmpatíoo Grêmio XV de Ju!ho
realizará a sua 6a. Festa do Chopp, nos amplos salões da Sociedade
Beneficente Operária, em Cauolahas. O conjunto responsável pela
animação será «uS lNCRIVEIS», o precioso liquido será da Antártica.
Portanto, mais comentarios seria desnecessário, o colunísía agradece
o convite e se Deus quiser .á estará na data estabelecida.

.

I

Vereador de 7oledo é preso'
POI' determinação do Juiz de Direito" da Comarca de Toledo, foi
preso e recolhido à cadeia pública local, em regime de absoluta
incomunicabilidade, o Vereador Irineu Agues, da ARENA local. A
prisão teria ocorrido por pronunciamento, do Vereador em emissora
local, denunciando corrupção .na cidade. e faUa de providencias das
autoridades públicas. Em seu favor, foi impetrado «habeas corpus»
no 'I'ríbunal de Justiça do Estado. (Gazeta do Povo)

Passarela da Sociedacie
Dia J3 do corrente quem estará festejando íríade nova é ii elegante
srta, Marilene Schadeck, ,prendada filha do casal, sr. João (Edithe)
Schadeck, ele Díretor-gerente da firma Com. Ind. Scbadeck Ltda. Os
cumprimentos estarão pontificando em alta. rotação para 'a

simpática senhorita, que é fino ornamento de nossa sociedade.
* Também nesta data' registramos o aníversàrío da inteligente ga
rotinha Malusa, filha do simpático casal, Evaldo (Lucia) Grabovski.
A Maria Luiza que é conhecida' na intimidade por Malusa, receberá
as felicitações da turminha �irim em sua residência.
* Dia 14, data importante para o menino Mauricio Partala, Iílho do
casal, IJoisio (Maria) Partala, o qual estará festejando mais um alegre
aniversário, ocasião que será cumprimentado pela petizada amiga,"
• Dia 15 do corrente data muíto stgníttoattve para todos os brasi
leiros, data da Proclamação da República, também é para o �enhorAloisio Psrtala e todos seus familiares e amigos. E' que estará Ies
tejanco idade nova e muitos serão os cumprimentos que por certo
receberá naquela data.

A coluna aesocíando-se às manifestações almeja a, todos os aniver
sariantes muita saúde, paz e felicidades.

. .

UM POR SEMANA - BONDADE: Sejamos bons e depois seremos
felizes; não queiramos o premio antes da vitória
nem o salário, antes do trabalho. (Rousseau)

I.

FpoUs (RICA) 31

Aposentadorias concedidas
pelo (f{J NR (J flAL

Cerca de 40 mil aposentadorias Já foram concedi
das pelo FUNRURAL à Agricultores de Santa Catarina.
A revelação foi feita pelo Diretor do Fundo Rural, Sérgio'
da Costa Pereira, durante solenidade de entrega de novos
documentos a colonos do Município de Campos Novosque
contou com a presença do Governador Colombo Salles.
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AI\ENA

-VEREADOR
'\

vote em

Frederico
o REPRESENTANtE' DA

Número

Haag
AGRICULrtjRA

220'9

Granja Demonstrativa serei Instalada, em noSso Município
o Prefeito sr. Alcides Séhumacher, recebeu e:spediente do

Presidente do IRASC Instituto de Reforma Agrária de Santa Ca.
tarina, Dr. Hélio Mário Guerreiro, comunican,do o desejo de trêa
brasileiros que estagiaram Da Alemanha, em instalar uma Granja
Demonstrativa em nosso Municfpio. Nesse sentido consulta da
posaíbllldade de adquirirem .uma área de 300 8 400 h�, mai� ou
menos cento e cínquents alqueires, àquele fim. O Prefeito, de lD\e.
dia to, consultando alguns proprietários,'respoodeu afirmativamente.

NoJa de falecimento
Após rápida e pertinaz moléstia, faleceu 58. feira

,à tarde em Curitiba, onde .se encontrava hospitalizado, o
'

prestante cidadão, OSVALDO �RIi:VISANI, conhecido por
todos por Waldi, de tradicional família canoinhense, dei·
xando viúva, dona Deueelía Braga' Trevisani, dois filhos e

netos. Seu corpo foi traslado na manhã de ontem, direta
mente para a Igreja Matriz e após sepultamento, Com

grande multidão a acompanhá -lo.
Nossos pszares à família enlutada,

l

JOSÉ NEUZAR CORNELSEN � ANDILIA
BECKER. EIEl. natural deste Eltado, naecido em

Palmital, neste município, n Alià O, de janeiro BOLINHAS
de 19.16; operário, solteiro, d; /iciliado e reridente <'

em Três Barrai SC' 'Ih /lIe Emílio Comelaen e

de dona M� iilieta Gprre oruelsen, domicilia
dOI e relfdentel em, .Trêl Ba lICl1_.__ Ela, oatural
deite Estado, naecida /�m Colonia "'I;Jecker, neste

município, no dia 1 ,(ie janeiro de 1950; domêstíce,
solteira, domieitii a' e reridente neste município;
filha -de ADtO!" Becker e de dona Maria Con-

Registro. Civil
Sebastião Greio CO'�8, Escrivão de Paz e Oficial
do Hegistrc Civil do Município de ,)1'a;{)r Vieira,
Comarca de Canoinhas, Eatado �Ílnta Catarina

Faz laber que preten�" calar: JOÃO
MARIA LI RES DO��ANTOS e ISABEL
PEREIRA. Ele, n � I Ko

-

Eutado do Paranâ,
nascido em Clevelâodia � .'� de junho de
194�; lavrador, soltei b. dO,micilii1:te e residente
neste município; filh .de Mariã de Lu tlel dOI

Santos, falecida. Ef: natural deite E,tado, nascida
em Veada, neate mUDi�ípio, no dia 1.0 de julho
de 1950; domêstice, solteiee, domicillade e residente
neste município; filha de Fraucisco Pereira e de
dona Mari!! da Glória Pereira, domiciliados . e .re-

lídenté. neebe .municipio,
'

.

'

"

,

,

l Major VieÍl;á, 30 de outubrO de 1972.

IVO' CARLOS DE MARIA e AN� GRAÇA
PRESTES. Eie, n8tur.al delt��t���, nescido
em Tlel Barral..,..Q.Q_ "d19 U6

.
e janeirn de ,1950;

.Iavrador. lolteiró, dôi'b.' 'liad, e residente neste

município; filho de Teôli o rIo. de Maria e de
dona Alzira Hening, dOJDicilia o e_relidentel
neste município. Ela,

,a,!6ral
deite Estado, nalcida

Deite município, DO di 10 de novembro de 1956;
domêuice, IOlteirai;

miciliada e residente neste

munili;ipio; filha de taeilio de �"ouza Prl'lltel e

de dona Laudy ,àcia Preates, domiciliadca e

reaideutes
"

neste município.

I - Concurso de Remoção:
08.11· 72 Publiceção das vagas. -

11.11·72 Abertura das in8�ões.
:!1.1I.72 Encerramento dai iosc,," ões.
13·12-72 Publicação da cla8sificaçao '

19.12·72 Escolha de vagas - prlJcesso-'Q
eletr&nico - SEE.

21·12-72 Publicação do resultado d� conc:urso.

(Os candidatai deveria se apretentar na CRE
de Mafra, no dia 13 de novembro de 1972).

'I, I
'

I 1,- Concurso de ingr�sso e reingresso,
PROFs. PF-7

22-H-72 Abertura, das inscriçõell,
30-11-72 Encerramento das inscrições.
05-1 �- 72 Aplicação das provas - �á CRE - Mafra.
20·12-72 Publicação da ,classificação dos candidatos.
22·12,72 Publicação daI!! vagas. '- '

08.01·73 E�colha de vagas - Profs. de Educação Físi!:a
,09· 0,1 a 12 01 ·73 Escolha, de vagas - Profs. Norma·

listas - SEE.

I I � - Concurso de Estágio:
1 ó.11.72 Publicação das ,vagas - na CR
07 -12-72 Abertura das inscrições.
15-12-72 Encerramento das imcriçõe••
16·12 72 Publicação da c1a8sificação doa candidatos na CRE
03-01·73 a 05-01-73 Escolha de vagai na CRE - Mafra.

- EDil I
ceíção de Paula', dcmiciliadoe e residentee neete

• , • 1.

mumoipro.

" Apte.entaram OI documentoa exigidoe pelo
Código Civil art. 180. Se alguém tiver conheci
mento de existle algum impedimento legal, acuse-o
para finl de direito.

.,

Malor Viéira, 04 de novembro de. 1'972.
EUNICE MACHADO DA·' CUSTA

Escrevente Juramentada

t
AGRADECIMENTO,

Familiares de

Rosá.lia Watzko,
profundamente consternados com o

seu falecimento, vem de público
agradecer ao médico Dr. Haroldo
Ferreira, pelo atendimento prestado,
ao Frei Felix, pelas palavras de con

forto espiritual e a todos os que
acompanharam o féretro até a sua

última morada.
'

CARTÕl!,"S PARA NATAL
DE ISOPOR

',ALMANAQUE DO
PENSAMENTO PARA 1973

_Encontram-se na loja da

IMPRESSORA OURO VERDE L lOA.

PUBLICAÇÃO O,FICIAL:. DA

Prefeitura Munici
v

Cancinh i?S

Po����i�ChU d:�er. �!lt?��i��;�!Ia:oi-
nhas, Estado de Santa Catarina, no:l só de suas atribuí-
ções, resolve: .'

Conced

�ice ça:, .

I

" De acordo com o
-

rt. '142 da Lei n.o 413 de
24-3-58, a Antonio Souza Co t , funcionário público mu

nicipal, por 45 (quarenta e, ciMo) dias, sem vencimento,
'para tra tar de assuntos parti9u))ares, a partir de, 31-10-72;
.de conformidade com o de: éiC\O exarado no requeri
mento protocolado sob n.O ' 049 de 04-10-72.

, Canoinhas, 31 de
, utubro r 1972.

(A.s) Alcides Schum cher - Pr feito Municipal

Decreto d� 31/0 tubro/7.2
.

Alcides sChufoacher, Prefeito M nícipal de Canoi·
nhas, Estado de S ,hta Catarina, no usê de suas atribui'
ções, resolve:

Transfêrir E 'cala' de Férias de uncionário
,

'Fica tr bsferido 8 'escala
I

de'

férli�de
A�tonio

S?uz.a Costa,
, o"rrespondente

ao exercício
...

1972, pre
VIsta pelo ' ecreto de 07-12-71, que 10lC r-se-á em

15�12-72; t,odo em vista, 'a licença concedida �o mesmo,

para tratar' de assuntos particulares; de.

acórd�om
o

despachar,'exarado no requerimento pr-otocolado,' sob 0.0
1 049 d; 04-10-72. '

.

'
'

� ,

jCanoinhas, 31 de outubro de 1972.
. .\

(As) (Alcides SChumà,cher, - Prefeito Municipal

aI

os ConcursosC A rI E ND.A R I O para

R�MOÇ,AO
dos Membros do Magistério:

ESTAGIO-

IV - COI1�urso de' Remoção·Profs.R.E.P - PF·2
17-01·73 Publicação das vagas.
20-01 �73 Abertura das inscrições.
24-b1-73 Encerramento, das inscrições. _

'

05-02.73 Public!,ç�o da c1assificaçãq doa candidatos.
12-02-73 Escolha de vagas - com.!? eletr&oico - SEE.
15-02-73 Publicação do resultado -ao concurso.

"

.

""f:'),!!(!re com o original da Porta,ria n.�72, de
12 i!l'erf�?f. Circular n,O 366/72, de�6'3/11/72.
Flé!:ide I. �Ii.l-t!encourt Fidelle Lovatel

,Cd'õUI" ador. ocail

f) Certeira de Reservista (masculino);
,

g} Certidão de nascimento o.p, calamento;
b}. Quitação.....,Es1!iITar;
i� Bol�im"Conceitual do estágio.

Para o Estágio
Diploms ou Certificado;
Vida escolar das três séries;
Certificado de curlos de, especialização;
Ateatado de' saúde e vacina;
Boletim de �empo de serviço (para quem já lecionou).

Para a Posse
, '�'

par' """'"':::-'Q:
/

Concursos a) Certidão de idade;
. ""_"�,,-' b) Laudo de inspeção médica e vacina�·'

Par emoção
",..

'-'� . c) Quitação Elcolar;
'OI

N.o matrícula;, ....,�� d} Atestado de boa éonduta;
mpo' de serviço, total em dias tran.formados em-�, Título' de eleitor;

anos, meses e dias; (boletim de tempo de serviço); fJ ,e teira de reservista ou aliltamento·
Certidão de nascimento ou de c9samento; g} D�ã� o do ilDposto de renda (CPF)
Dias de efetivo exercício de 31.10-71 a 31·1072. NOTA T d

,

: o o o 'l:1II didato deverti se fazer acompanhar,
,

na CRE, � documente id&nio e fot�gl'8fia.
Todo o documento deverá ter firma reconhecida, meOOI

. o título eleitoral e carteira de reservista. Atestado de
boa conduta

.

e sanidade tem validade por 6 mesClS,

Fidelle Lovateí - CoordeD8d�r Local de Educação

Para IRgresso
8� Boletim de' Tempo de Serviço;,
b) Diplome. Gregi.trado) o� certificado;
c} Atestado ne saúde e vacina;
d) Atestado de boa conduta.;
e) Título de eleitor;
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RENOVADORA

ARENA
ALIANÇA NACIONAL

P A R A . Y E R E A D O R:

MARCOS SlJSSENBACH

2212
Renovação com vontade de servir e cooperar

��------���===---�--��

PUBLICAÇÃO OFICiAL DA

Prefeitura Municipal de Canoinbas
DECRETO N.o 402, de 30-10-.7

SUPLEMENTA DOTAÇÕES 'oRÇAMENTAR AS
Alcides Scbumacber, Prefeito Municipal de Canoiobas. no u de suas

atribuições que lhe conferem o art. 8.0 da Lei 993 de 11/11/71.
DECRETA:

Art. o - Ficam suplementadal, por conta do excelso de
arrecadação, a'mportâocia de Cr$ 131.280,48, as segu] tes dotações
do orçamento vigente:

.

Câm a Municipal - Pessoal
3.1.1.10-001. dicional .

Contri uições de Preoidencia
3.2.5.00-021 - P vidência Estadual (lPESC)

Gabinet Prefeito - Mate,ial Com mo

3.1.2.00 036 - Pro utos alimentares e artigos cor 'latos
Encargo Diversos

3.1.4.00-042 - Assio tures tle publicações
3.1.4.00-044 - Desp�as de pronto pagamento
3.1.4.00-048 • Recep '"

es e hospedagens
Departamento Ad inistraçâo - Mater''al Consumo
3.1.2.00-057 - Café e açucar
3.1 2.00-058 • Vmpesa higiene

Encargos Di e, sos

3.1.4.00.065 • Assinaturas de publicações
Departamento azends - essoal

3.1.1.10-074 - Outres retr] uiçÕ'éa
.

e g atificaçõel
Serviços TerceirOfl

3.1.3.00-081 - Seeviços de' i&pressão � de encadernação
. Contribuições de P.revid4':tcia�

3.2.5.00-094 - Prn'i�êoci9 Es adualj(IPESC) .

1.315,79
Seroiço Segurança Pú lica - Encargos Dioersos

31.4.00-128 - Despesas de pro to pagamento 1.000,00
Departamento Eâuc o Cultura - Pessoal

3.1.1.10·14j - Substituições 1.000,00
3.1.1.10-149 - Zeladoras 200,00

Encargos Diversos
3.1.4.00-159 - Curs?!! e conferln

.

as
.

•

3.1 4.00-162 - Serviços educa�vo e culturaiS

Departamento Educação Cul UTa - Me,.enda Escolar
Material Consumo� .

,

3.1.2.00.183 - Copa. mesa 'lI cosin\la· 600,QO

Departamento de Obras e !Viaçã�, - Setor de Obras - Pessoal
31.3.10-202 - Pessoal de qbras •

8.000,00
'Material Cons"!'mO

3.1.2.00.205 - CombustíveIs e lubri icantes .

3.1.2.00-206 - :l.xplosivo�1
Encargos oi« rsos

3.1.4.00-216 - DelJpeuá de pronto p gamento
Contribuicões de Previdê ia Social

3.25.00-218 - Prevldêl}cia Nacional ( PS)
325.00-219 - Pr�vidê9cia E!ltadual (J ESC)

Departamento de 9/bras e Viação - Setor de Viação
Material Consumo

3.1.2.00-237 - Comb /8tÍvei8 e lubrifica
3.1�.OO-242 - Pt'Ca8 e ace886rios

Serviços Iterceiros
3.1.3.00-245 - Fret II e carretos

Contribui tões de Prevtdêncio Social
3.2.5.00-251 - Pre iclêllcia Estadual (IPE C)

Departamento d Serviços Urbanos - Setor de Limpesa
Pública - Pessoal 25 OCO 003.1.1.00-269 - Pessoa' de obrai . . ,

Departamento!de Serviços Urbanos - Setor Iluminação
Pública - Material Consumo

3.1.2.00.288 _ .Material elétrico
2.000,00

Suvilços Terceiros -'. ,. I 00000
3.1.3.01-290 Serviços públ. concedidos Cllum naçilo Pubh.ca' 11. ,

r Intendénci de Felipe Sch'midt - Senn os Terceiros

3.� .l.OO-30? _ Refeições .

200,00

Intendência de Pinheiros - Serviços Te cetros

3.1.3.00-34� - RefeiçõesI

T O T A L Cr$ 131.280,48
na data de sue

675,00

1.000,00

:;00,00

2.500,OU
1.00ó,OO
7.000,00

300,00
300,00

500,00

873,84

500,00

100,00
200,00

10.000,00
3.000,00

200,00

15.000,00
500,00

25.UOO,00
10.000,00

500,00

315,85

1.000,

Art. 2.0 - Este Decreto entra em vj�or
d·

. - contráriopublicação, revogadas as Ilposlçoes em .

Canoiobas, 30 de outubro de 1972.
'.

ALCIDES SCHUMACHER - Pr.felto Monidpal

Localização
importante

rentabi-
das

,para' a
lidade
florestas

,

e

11.11-1972

sAO PA:.JLO - (AJB - GP)
- Um maciço florestal, para
obter rentabilidade compatível,
deve situar-se a 120 quilômetros

.

dos centros de consumo, quando
o traosporte for rodoviário, e a

240 no caso de transporte fero
roviário.

Estas são conclusões dos últi
mos levantamentos realizados
pelo Instituto Brasileiro de De
senvolvimento Florestal nos

Estados do Paraná; Sente Ca
tarina e Rio Grande do Sul,
reveladas pelo técnico Antenor
Gonçalves Bastos Filho, da seção
zoneamento florestal do órgão.

Revelou ainda que mesmo

considerando a excessiva de ...

manda de madeira no país e

no exterior, o reflorestamento
desorcensdo poderá constituir-se
em anti-economico e acrescen
tou que, embora em pequena
escala, registram-se casos, em

alguns Estadcs,' de madeiras,
oríuudas do primeiro desbaste
em florestais, que não encontram
consumo em função dos preços
bastante onerados pelo custo
dos transportes.

Segundo O sr. Bastos Filho,
o objetivo básico do zoneamento

florestal é a delimitação de re

giões Das quais devem s�r con

centrados os recursos disponíveis
para a implantação de florestas
economicamente aptos a forne
cer, no futuro, a matéria-prima
necessária às indústrias locais
bem como para o fornecimento
ao mercado externo:

Dentro deste esquema, o zo

neamento prevê a execução
exata das indústrias existentes,
o que são, o que produzem,
capacidade de produção, tipos
de matérias-primas unüzacas,
estudos das possíbílídedes de
expansão, implantaç§o de novas

indústrias e potencialidade do
mercado nacional e internacio
nal, diagnóstico florestal, obje
tivando dados precisos sobre as

áreas plantadas, as espécies flo
restais, produção prevista, loca
lização dos maciços florestais,

Cruz

A partir deste trabalho pre
liminar - acrescentou o técnico
do IBDF - partir-se-á para a

segunda fase visando o restabe
lecimento das espécies exóticas
a serem plantadas, delimitação.
das regiões de proteção, seleção
das micro-regiões e função da

topografia, vegetação. n

Cine
·(0

/

LANÇADOR DE SUCES OS)
.

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

I 20,15 h • cene, 14 ano. - pro rama duploHO}
1.0 filme: ma estupend .. produção da Filmece er toda colorida

.

Strogoff I .

2.0 filme: um f��me nacional colorido r.'�I_t
d..... , ••,.t.m

A Vin1(ança df's Doze

DOMINGO, a.' 1 45 h - em mz·Únê censura livre

-, STROGqFF
OOMINGO,8I 16 hora., cens, fnre - len.acional velperal

A VINGAI\lÇA (DOS DOZE
.

DOMINGO, em dual formidávei••e••õea: a. 19 hôra.
cenaura livre e a 21/15 hora. - censure 14 ano.

/-
'

A Pan

FilmelorgUlbosame&,
e apresenta MAZZAROPI. o me-

Ihor cômico do cinema nacio ai na sua super comédia colorida:

Betão R "Dca Ferro
NÃO P , CAMl .

DIAS

Il��;ÂC;a/RiÕr�r2�15 ��R��·14
ano•.

DIA 15, 4a.

feira�a.
20,15 ora. - cenlura 14 Ano.

"SES' ÃO DAS OCAS"
A Metro aprese ta uma reediç o eepetaculae MARIO .

LANZA. n super produção' oda colorida:

O
DIAS 16 e 17, . a. e 6a. feira, a. 20,15 ora. -ceD'� 14 ano.

presenta uma espetacular p dução toda colorida:

ábado· a. 20,15 h, cenl.H anoa � prog. duplo

Queda dos Gigantes Guerra

colori o com Jack Palance. 2.0 filmes Ãfrica Eterna
For dável documentário nacional filmado em luxuoso colorido.

DIA 19, dominge, dual le.lõea: 19 e 21,15 h, cenl. 14 ano.

JOHN WAYNE no espetacular filme colorido· Cinemalcope:

BRAVURA INDÔMITA
,---------------------------,

·1
1

ANIVERSARIANTES DA\ SEMANA
AN1VER.SARIAM.SE
Hoie: a exma. viúva sra.

dona Maria Iracema Fedalto;
a senhora dona Helme esposa
do sr. Wiegando Wiese; O

senhor Cal tos Mülbauer; a

senhorita Arlete· (Irosskopt;
«s [auens: Edson Michel e

Amilton Tomporoski.

Dia 15: a senhora dona
Marta esposa do sr. Alfredo
T,ãpp; O.S senhores: Üermano
Bayerstorff e Aloisio Partals.

Dia 16: o sr. Valéria Silva;
a srta. Wilma Ziemann.

Dia 17:' as senhoritas
Sônia Maria e Solange Maria
Frieâricb (gdmeas).Amanhã: a senhora dona

Ivani Terezinba esposa do
S1. Bernardino Schuppel; os
[ooens: Haroldo Mohr, Anuar
Cador e Edgard Mayer.

..CORREJO' DO NORTE
envia aos aniversariantes, os

melhores cumprimentos, com

votos de muitas felicidades.Dia 13: as senhoras donas:
.

Elúira espose do sr. Sezetrede
Voigt e Luiza esposa do s-.

R.aimundo Preissler; os se.

nhores. Waldomiro B. Silva
e Nicolau Burgardt.

Dia 14: O senhor Feliks
Bialeski; IIS senhoritas: Carmen
Lucia C. de Carvalho, resi
dente em Brasilia, Leda Se.
lem� e Elizabet GTosskoPt; o

menino Mauricio filho do sr.
Aloisio Partala.

.
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COM Dy-1)ESCONTO i ���p��!�,;���.�r��,��.�
_

r X X X

ll1llt pliar o seu parque no bairro in-

'II dustrial do Campo d'Agua Verde, A Secretaria da Agricultura
lIIl!I onde já tem imóvel reservado, vai designar mais pm agrônorno

I .

doado pela Municipalidade. para atuar em nossa área.

II '

X X x

A CQnhe�da
x

B:rb'earia Ca-II Esteve em nOSS8 cidade, pro- noinhas conta agora com urna
II cedente de São Paulo, o sr,

• Alvacyr Leão, o nosso amigo
filial na vizinha cidade de Três
Berras.

'

lDl!I Bizuzuca.
mm x x x

x x x

;I
,

.
m�E•••�••�H••H••B••��.m.B.�=••E�.�••

Co

Sup mercado Jordan·
Canoinhas em tempo de

e d e s e n' v o rv i m e h t ó
----------------------------

. Para Prefeito Para Vice Prefeito
futuro
I

<'

Alfredo da Oliveira Garcindo'
Paulo Eduardo ,Rocha Faria

VEREADO.RIS
Guil8er.me Prust, Niualdo teoeaer, Edmundo Bittencourt, Pedro
dos Santos,· Corrêa, Frederico Haaç, Francisco Bueno de

Siqueira, Pedro 'Reineit, Vendelin Met;;::Qer� Sebastião 'Romeu

Cordeiro, /lltatniro 'Ricardo da Silva, Marcos SUssenbac8,'
'Reinaldo Crestani, Pedro lyska e !Vabor Pires_

, .

I
ELEITOR: Votar .nos candidatos da Aliança Renovadora Nacional (ARENA), é

assegurar o desenvolvimento do teu Município. Eles têem o apolo do

Presidente Emílio Garrastazú Médici e do Governador Colombo Machado, Salles.

o Deputado Aroldo Carvalho
veio especialmente prestigiar as'
solenidades da pedra fundamen
tal do novo templo da Comuni
dade Evangélica Luterana, quan
do pronunciou bonito discurso.

Muita animada e �oncorrid9
a anunciada Festa da Comum,
dade Evangélica Luterana, rea
lizada .d.>miogo último.

x x x

Esteve .

em nossa cidade um

engenheiro da CASAN, em con
tato com as obras já realizadas
dOI! serviços de ab$stecimento
de água, afirmando que os slu
didos serviços terão continui
dade ainda no corrente ano.

x x x

Iuícíada segunda feira 08 ser

viços de rettfícação da estrada
Canoínhes-Três Barras, a cargo
da D, E. R. local, mais uma rei
vindicação atendida pelo Go
verno do Estado.

" x x x

O sr. Alcides Schumacher
dando os primeiros pasS6B para
a instalação, em nossa cidade,
de um Tiro de Guerra, empre
endimento que irá beneficiar os

nossos jovens.
X X X

,O sr. Messatomo Murakami
reuniu domingo último em seu

sitio, em Lageadc, um bom nú
mero de seus amigos e. fregue-

Miss Santa Catarina em' Canoinhas
Canoinhas vai reunir toda' Catarina-72, srta. MARLENE

a sociedade canoínhense dia �ACHADO (foto) que vem

2 de dezembro próximo. a convite 'da colunista social,
com o "Baile do Chopp". E

'

_ A

.

b ilh .c�. srta..Soely Bertao e o are-
para maior n o roi ,

convidada a Miss Santa, mio XV de Julho irá apre-

sentá-la na Socie

dade' Beneficente

Operária.

catarinenses.

Nesta mesma data

virá Miss Balneário

Camboriú-72, Miss

Joinville, Rosvita

Scheidemann e

Miss Ma�sarandu-,

ba. Vamos presti

giar esta excelente

promoção dos

gremistas e conhe

cer de perto as

mais belas

Mês dos Refrigeradores nas lojas -Merhy .

_
Seleme I

Refrigeradores - de marcas e pelos melhores preços é nas LoJas M E R H Y S E L E M E

REFElIGEH A DOR ES Consul Philips
G. E. e outros, ores e nas melhores condições

p R o R E

I ME SELEME elA. RUA PAULA PEREIRA, 735
} CANOINHAS ' Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




