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Da integração
I Enéas Athanázio I

. �stá sendo comemorado neste ano o ctnquentenárto da

r�dlodlfusã? no Brasil. Em 19�2 o prof. Edgar Roqy_ette
PlOto, �édICO, antropólogo e, educador, inaugurava no Rio
de- Janeiro a "Rádio Sociedade", posteriormente doada ao

governo � transformada na "Rádio Ministério da Educação".
Anos mais tarde ele criaria nova emissora que hoje leva c
'seU nome .

.

Iniciava-se, assim, o rádio brasileiro que, apesar dos
defeitos que �or vez;s �he são atrtbuldos, teve e sinda hoje
tem grend,e tmportãncía na formação do povo braeileiro,
dando-lhe ídêntíco sentimento de pátria. lingua e costumes.
E' um dos responsáveis pelo milagre da integração nacional.

X-X

T�mbé� no nosso.Estado o rédio teve papel influente.
'

Nã? vai muito longe o tempo em que (IS várias regiões ca

t�rlnense8 eram completamente estanques, cada uma delas

v�vendo e resolv:endo à SUa mane_ir!, os problemas .que sur

gla.m. Nossa capital, dada a conformação geográfrce desta

�lDld8de da Federsção, era uma cídade longínqua e quase
Inscessível e. até mesmo as noticias do que lê se passava
custavam a chegar até nós, dificult&ndo a for-mação de uma

consciência estadual e nos prejudicando em todos os setores
de atividade, o que retardava n0880 desenvolvímento. Nin
guém nega que a radiodifusão. dê grande 'aicance veio con

tribuir para diminuir as dístânctas, Iigando- nos, e esttmulen
do-nos a pensar em termos de Estado. E nisso teve função
destacada a "Râdío Diário da Manhã", pioneira no rádio de

grande alcance, cobrindo todos os recantos de Santa' Cata
rina, e até mesmo divulgando nossa terra no restante do

pais e no, exterior.
X X

Uma critica que vem sendo feita à televisão é a de
que contribui para reduzir o voca bularto da nossa gente,
empobrecends nosse linguagem e nos afastando da' leitura.
No que concerne ao rádio, essa ecusacão não encontra am

paro, pelo menos em ,tão alto grau.

X-X

Agora, prosseguindo na luta para fazer nosso Estado

pulsar e pensar como um todo, a Associação Comercial de

Florianópolis e outras entidades de classe, organizações e

clubes dE' serviço, lançarem uma campanha pleiteando a

construção da estrada ?R·282, ligando Lages à capital, pas-
sando por Bom Retiro. '

Apesar do esforço feito e da importância fundamenteI
dessa cbra, que virá unir o planalto ao litoral, íntegrando-oos
de uma vez por todas, a campanha parece ter tido pouca
repercussão. Poucas vozes se levantaram em defesa ria idéia,
o que mostra que' ain,da não deixamos de raciocinar, pelo
menos de todo, em termos regionalistas.

'
v

L . J

AS' EXPORTAÇOES
vAo

DE

CEREAIS COMEÇAR
,EM JUNHO DE 1973

Estudos efetuados pelos Ministérios dos'Transportes,
Fazenda e Planejamento,' estimam a potencialidade de

absorção do mercado mundial a médio prazo; para pro
dutos agrícolas na seguinte escala em 'toneladas: Milho,

4.00,0.000; soja, 3.000.000; sorga, 1.00.0.00,0 e "pelletes"
diversos, 1.000,000.

Os compromissos assumidos e a assumir pelo Brasil

no setor da exportação de produtos primários principiarão
a ser cumpridos a partir de junho de 1973, consequência
do memorando de intenção assinado com a Federação
Nacional de Compras das Associações de Cooperativas
do Japão.

Os estudos adiantam que, se os embarques forem

efetuados em navios de mais de 40.000 t., o frete ganha
uma redução de US$ 12,oo/t para US$ ,7,oo/t. Daí a

prioridade máxima reservada para as seguintes medidas
nos portos de Santos, Paranaguá e Rio Grande: melhoria

da infra-estrutura ferroviária e aumento do material ro

dante e de tração; aumento da capacidade de armazena

gem estática nos termínaís portuários; modernização dos

equipamentos especializados nesses, terminais, de forma a

aumentar a velocidade de carregamento, propiciando
maior rotatividade de vagões e navios e 'realização de

dragagens de modo a permitir a operação de navícs de

até 67.000 tpb., 230 metros, de comprimento e 12,20
de calado.

Oiretór: Rubens Ribeiro da
FONE. 128 ,....

Silva
CIRCULA AOS SÁBADOSCAIXA POSTAL. 2

�

c ONfl KM ADA, AS P R[ VI SOES.
AK[NA . vence o �Ieito por 383 votos
Num pleito que mobilizou todo o Municipio,

numa campanha das mais trabalhadas dos últi-'
.

mos tempos, a Aliança Renovadora Nacional,
com seus candidatos ALFREDO DE OLIVEIRA
GARCINDO, e Dr. PAULO E. ROCHA FARIA,
venceu a ,eleição do dia 15.

.

A oposição correu com sub-Iegeade, dificul
tando assim umt vitória mais tranquila da
ARENA e a grande surpresa foi a votação da

Sra. Stelitta que superou a do sr. Acácio Pereira.

Pera a Câmara Municipal, a ARENA ele
,

geu 7 vereadores, srs, Nivaldo Roeder, Francis
co Bueno de Siqueira, Frederico Haag, Pedro

'I'yszke, Reinaldo. Crestam, Wendelin Metzger
e Sebastião Romeu Cordeiro, com possível alte
ração e o MDB eltõg�u os srs. José Klempous, Bo
Ieslau Kwiecien, Ahoor Pereira e Paulo Ossovskí.

No vizinho município de Três Barras, o sr.

'José Felícío d",' Souza venceu par larga margem
o sr. Yvan José da Costa, enquanto que em

Papanduva e Monte Castelo, venceram os srs.

Aloisio Partala e Lidio Seccon, respectivamente.

pela conUnuidade do

(iARClHDO e PAULO, os novos dirigentes do nosso- Município, respo'ns,ávels
e progresso de Canoinhas.desenvolvimento

Em Major Vieira, com votação normal, elegeu
Se O sr. Odilon Davet.
Terminado o pleito, dos mais trabalhados

como dissemos, Canoinhas volta à normalidade,
esperando-se uma profícua administração dos

srs, Alfredo de Oliveira Garcindo e Dr. Paulo

E. Rocha Faria, para que prossigamos, como

do desejo de todos, neste notável clima de

progresso, desenvolvimento e tranquilidade.

Declaração Japão constrói cidade' em São P�ulo
Urna cidade completa poderá

ser construída no Estado de
São Paulo com finaociamento
de algumas das empresas repre
sentadas pela missão comercial

japonesa que visitou o Brasil,
A revelação foi feita ontem

pelo diretor regional do, Banco
Nacional de Habitação, senhor
Bartolomeu Bueno Miranda, ana
lizando os entendimentos du

rante o encontro que manteve
com os empresártos nipônicos
na última semana.

Os japoneses - disse - exa

minaram todos os pontos refe
rentes a um possível financia
mento do BNH. O grupo da
Mitsui desejava saber as condi

ções necessárias para conseguir

a implantação de uma cidade,
atra'vés de um convênio com o

BNH, enquanto que os grupos
da C. Itoh e da Kobaíashí que
riam, apenas detalhes para a im

plantação de conjuntos habitacio
nais com duas I> três mil casas.

O diretor do BNH explicou que
"os empresários nipônicos foram
minuciosos durante 8 visita,
anotando tudo, mas discutindo
apenas no plano das hipóteses".
Acreditando que os empresá

rios fizeram uma "imensa pes
quisa no mercado de construção
civil em São Paulo", recomendou
que agora "temos que esperar
para ver os resultados".

(De "O BSTA.DO'·, de 14,11,7%)

Declaração
Mário Szczygiel, declara para '

os devidos fins, que extraviou
a sua Carteirá de Habilitação
n.o 52914, ficando sem efeito
por ter sido encaminhado' 8
28. via. '
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CORREIO DO NORTE 18.11.1972

C A L E N D A R I O para

REMOçA0
08·11.72
11�1l.72
21·11-72

. 13·12-72
19.12·72

21·12-72

I - Concurso de Remoção:
Publicação da� vagas.
Abertura das inscrições.
Eoceeesmento das inscrições.
Publicação da classificação doe candidato•.
Escolha de 98ga! cesso computado"
eletrônico - SEE.
Publicação do resultado do concurso.

(Os candidatos deverão se apresentar na <J:RE
de Mafra. no dia 13 de novembro de 1972).

I I � Concurso de Ingresso e reingresso -

PROFs. PF-7

-

os Concursos dos
-

IV ...... Concurso de Remoção.Profs.R.E.?· PF-2
17-01- 73 Publicação das ·vagas.
20-01-73 Abêrtura das inscrições. .

24-01-73 Encerramento das inscrições.
05-02.73 Puhlicação da classificação dos csndidetos,
12-02-73 Escolha de vagas _:;, comp. eletrôoieo - SEE.
15·02-73 Publicação do resultado do concurso.

Confere com o original da Portaria n.O 09/72, de
� 10/72' e Of. ctircular 0.0 366/72, de 03/11/72.

f), Certeira de Reservista (masculino);
g) Certidão de nascimento ou 'calamento;
h) Quitação Escolar:
i� Boletim conceitual do estágio.

Para o Estágio
o) Diploma ou Certificado;
b) Vida escolar das três séries;
c) Certificado de cursos de especialização;
d) Atestado de saúde e vacina;
e) Boletim de tempo de �ei'Viço (para quem já lecionou),

INGRESSO

22-11-72 Abertura das insceiçõee.
30-11-72 Encerramento das inscrições.
05-12-72 Aplicação dss provas - na CRE - Mafra.
20-12-72 Publicação, da classificação dos candidatos.
22·12-72 Publicação das vagas.

. 08.01-73 Escolhe de vagas - Profs. de Educação Física,
09-01 a 12,01·73 Escolha de vagas - Profs. Norma

listas - SEE.

»>:"
- �.-nPãra a Posse

Concursós B) Certidão de idade;

� b� Lsudo de inspeção médica e vacina;
c) Quitação Escolar;

a) N.o .de matrícula; /
>

·-:-.__�d�)l-;A�testado de boa conduta;
b) Tempo .de serviço, toJal4m dias treneformedos em e 'tu . de eleitor;

anos, meses e dias, (boletim de tempo de serviço); f) Carteira ·e..._reservista ou alistamento;

c) Certidão de Dn&mento ou de cssamento; g) Declaração do imposto de renda (CPf)
d) Dias de divo exercício de 31.10·71 a 31·1072. NOTÃ: Todo o candidato-deverá se fazer acompanhar,

I I I _ Concurso de Estágio: �"'.
Para Ingresso na CRE, de .documento idônio e Fotogrefia.

1ó.11.72 Publicação das vagas _ Da CRE _ M�'D B�letim de �empo de Serviç�; Todo o documento deverá ter firma r.econhecida,meoo8
07-12-72 AbertUra dali inscrições. <. ,h) Diploma Qreglltrado) ou ceetificador

o título' eleitoral e carteira de reservista. Atestado de
15-12- 72 Encerramento das inscrições. c) Atestado de saúde e vacina; boa conduta e seuidsde tem validade por 6. meses.
16.12· 72 Publicação da classificação dos candidatos Da CRE. d) Atestado de boa conduta;
03-01-73 a 05-01-73 Escolhadevaga.naCRE-Mafra.· e) Título de eleitor; Fidelle Lovatel - Coordeoador Local de Educação

Fotocópias
o Cart6rio do REGISTRO CIVIL, de NER A

� CORT� FO

a grata sa ....�ii;5_�..::

""'''JI<i'iiI'-.:2ll��_,
tica, que copia e qualquer documento,
livros e .cutecs pai eis, em apenas 10 segundos

z e perfeição inegualáveis.

Era �1f�oi$ ba�"ata,
Wl:r..., .....!H;� §·';llIil.'IJ';;'4<.LSI'n� !I '-n�r� fi 1i�..6.1a.1:1 I1trft1iJ.é.. if[...,.f'J.....3hi �y'� B'V��$

'-!m[1ha rantia
eagcra ncotem:

...,"" E d· u·to��� já não
se ocde, . onf�arlr ",. �

e�'11 n�tlgll em,
.�.

; iI�'

� -.-

)

Alguém que ente e do seu carro.

A!guém que sab que uma peça
não original pode stragar todas as outras.
Alquém que te certeza que a peça

que está pondo o seu carro foi testada e

retestada na Fábrica e por isso
chama-se Peça Original e tem garantia
de 6 meses ou 10.000 km.'

MA L,LO N
Rua Vidal Ramos, 1195

<'

..•. '

Fidelle Lovatsl
Coordenadoree Locai.

Para Remoção

Cariões para Netel
Grande variedade

Bolinhas de Isopor
Diversos tamanhos

Almanaque do
Pensamenio ;: 19 ('3

Encontram-se na loja da

Imp. Ouro Verde Lida.

Alguém que sabe o quanto
-

é importante a sua segurança e não brinca
com coisas desse tipo.

. :. Alguém de confiança, que vai
deixar v. tranqüilo,
Um verdadeiro amigo.
Modéstia à parte, alguém
como nos.

i

I
i

'

i

CASA
Rua Paula Pereira. 7.99

Pó de . roz, Talco,
Colônia Cashmere

Colga·te, Kolinos,
Escovas Denta,.

Ge�sY, Lux e Rexona.

s
volts

Ca 'Erlita

HíbridoMi
A Casa. avisa

que recebeu

sacas dá 40 qui,l·os.
Variedade C�II...L. tipo 500 "

Rua Paula Lira,"787. bem no centro da

'em

cidade

IMPRESSOS EM GERAL (em uma ou mai. côre.'

Serviço rápido e perfeito

Impressora Ouro Verde Ltda.
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CORREIO DO NOHTE

Registro
18.11.1972

Civil - EDil IS
Sebastião Grein COita,' Elcrivão de Paz e Oficial
do Hegistro Civil .do Município de Major Vieira,
Comarca de Cauoinhae, Eltado de Santa Cstanue

Faz saher :

que pretendem calar: ELIBEU
BENICIO e FILOMENA KOASKI. Ele, natural
deste E.mtado, naecido em Rio Negrinho, DO dia
H 'de Junho de 1940; operário, solteiro, domiciliado
e re�i��te. neute.município; filho ��lO�D§ B��",_domJClliaãb""'e-""idel'Jlie�'!!fiitlDlCIPIO e;la ona

Blementio� Bueno, falecida. Ela, nat�l"é1elte E.
tado, naecida em Serre Preta, n/WuDicipio, no dia

6. �e novem�ro de 1949; do�.�j'c.a, B�lteira, domi
Clhada. e residente nelt�O:j'uDlClPIO; filha de Adão
KOB.kl e de dona �-8'ftha Koaski, domlciliadoe e

relidentel neste môÍiicípio.
Major Vieira,· 08 de' novembro de 1972.

LUCZKOOS��..Ele, Da��ra�e Estado, nasci
do neste munrcipro, n�" de',março de J 924;

18vr�d,or: .o�t�iro,� mlcíÍiàdo e re.Oi.d..ente .

neo�e .

mumcipio; Iith . é Jorge Alve. de Barram, domi-
ciliado e..Jeri ente neste município e de do. Maria
RO.II�1,im8, falecide. Eis, natural dente Eetado,
Brcida em Rio Novo, n/município, no dia 06 de

"jan,51i,rJ}..,.9J!••,J..2M: d,QIl!é.ujM�Iill!!, domiciliada e

'reíideote neste município; filha d� Eetanialau
Lucskooski e de da. Autonine Lucskooske, Ialecide.

Apreaentafam o, documental exigido. pelo
Código Civil art. 180. Se alguém tiver conheci
mento de exi.tir algum impedimento legal, acuee-o
para fiol de direito.

M810r Vieira, 09 de novembro de 1972.

EUNICE MACHADO DA CUSTA
Escrevente JuramentadaJOSÉ ALVES DE BARROS e ROSALIA

Prefeitura
Portaria de 1.0 de

novembro de 1972
Alcide. Scbumacher, Prefeito

Municipal de Canoiuhae; Estado
de Santll

cat�.n8'
no UIO de

lUal ateibuições esolve:

Revogar Item de Portaria
I /

Fica revogada. Porteeia/data-
da de 05/8/71, �peaai nç/que le

r�fere �o ato qu�: delig/oiíu Anto·
DIa Souza Co.t�� para o cargo
em .comíseão de rf,irllior Admini.
trativo, Padrão a/c. 9, 8 partir
de 31/10/72. f\
Canoinhae, L drh�\fmbro de 1972.

(AI� Alcid�S Sctzumacher
Pr�ito l\lunicipal

��
dar 1.0 da

u ,

no jembro de 1972
Schumecher, Prefeito
de Cenoiahar, Estado
Cetarina, nO 010 de

Vende-se
Vende-se uma casa de

alvenaria, com todas as de

p dências,
- �terreno com

3.00 ,fio em Campo
d'Agua de, pertencente

IviIi . G. Beulke.

InfJ rmações m o sr.

Hugo/Schmidt. telefone 182.
/ .

Publicação Oficial da

Municipal de
lual atribuiçõe•. resolve:

DESIGNAR
funcionário Jo.é Bonifácio

Furta o, .pare o cargo em comis
Ião d Diretor Admiuietrativo,
Padrão� .•C. 9, a contar de 1./1l/72.
CaDoíohll, L de novembro de 1972.

\(A.� Alcides Schumacher
PlefeitêJ Municipal

,
Portaria de 03 de

,

novembro da 1972
Alcides S�chum8cher, Prefeito

Municipal de,\ Canoiuhae, Eitado
de Santa Catarina, no UIO de
luall atribuiçõee, resolve: .I

'I i

Nomear Qomissão"compollta
dOI Ira. Dr. fueonal G/eipe!, Dr.
Waldemiro- B�b(}iack/ e Olmar'
Sabbegh, {'o�. 8 f�l')alid''lde de
avaliar uma á:fea ge terra. de
JODé Lourenço'!l litf em Serrito,
neste municípid, �br8Dgid8 pela
construção da ifl.: ��trRdll, Serrito-
Sauta Haidê. \V '

Caooinhal, 03 dl,novembro de 1972
}II'

(A'D Alcidesj$cnumacher
Pref�i\or l\funicipal

,

(AI) José Bon·itácio Furtado

Dl·r
.

tor Adminiatrativo
, t,

Portari,' d� 03 de

nove'�bro
� de 1972

Alcidel ' chumacher, Prefeito
Municipal Caooinha., E.tado
d� SRnta Latarina, no UIO de
lual IItribuiçõel, re.olve:

Cancinhas
CONCEDER

�/CE'ÇADe co ormidade c o ertigo
142. da L .

u." 413,/ de 24/3/58,
à Maria Sc 'rley '-rai, ProfeseoraMunicipal, lo !1

�
Da Eecole Iso

lada Municipal ae Rio Pretinho,
a contar dé.26' outubro pró
ximo p.;tuado.{por O dias; e para
lIub.tituí - ia {te,igDlI••e a Srta.
Cecilia Nzorek Muo ·uz

Ceuoiuhes, 03 de novemf o de 1972

(AI) Alcides, Schumdxher
Prefeito Mllnicip�1

.

(A.) José Bonitacio Furtado
Diretor Admínietrativo

Declaracão
.

,
Declaramos que foi extra

viado o Certificado de pro
priedade do n/ caminhão
marca Mercedes Benz, ano

de fabricação 1967, cor azul,
chássis n.o .3440211101-6612,
motorn.OM321980.i.líl 14636
Certificado de' propriedaqe
n.O 124426-SC, placa DA-
0235. Fica o mesmo sem

efeito por haver sido reque
rido 2a. via.

Canoinhas, •

14 de novembro de 1972.

Transpodes,
Representações e

Consignações "JZE" Ltdá.
ISSAC ZUGMAN

Noticias de

Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

Betoneira já prodiueinao
normalmente

.

Em aditamento à noticia divulgada nesta co

luna "obre a aquisição feita pela Prefeitura de
uma Betoneira, podemos adiantar agora que a

mesma já se encontra em pleno funcionamento " produzindo manilhas de
ótima qualidade, material imprescindível para a confecção .de boeiros, es
coamento de águas, etc .. Foi uma feliz iniciativa do Sr. Prefeito Municipal,
pois vem Carrear economia- para 06 cofres municipal e possibilitar a me

lhoria das estradas com um material de duradoura permanência na sua

utilização específica.

Noticias do llVC�A
Em Santa Catarina, fontes ligadas a Coordenadoria do Incra anun

ciaram que mais 70 famílias 'de agricultores estão prontas para a viagem
com destíno a Amazônia, serão levadas para Altamira, onde receberão
lotes de HIO hectares de terra cada, De São Paulo partiu a primeira leva
de agricultores para a Amazônia, foram J31 .pessoas, constituindo 18 famí
lias (grupos), vão ser estabelecidas pelo Incra em uma Agrovila nas pro
ximidades de Altamira, já no Ceará mais uma leva de colonos está sendo
preparada para embarcar, são 300 famílias que vão receber 100 hectares
de terra. O Incra realizou convênio com a Universidade Federal do Rio

. Grande do Sul, um curso para tratortstaa, em São Borja, os díplomados :

são pequenos agricultores ou empregados rurais.
. \

Visitapastoral encerra seus trabalf)os arnanf)ã
Após sete dias de visita pastoral em tortas as capelas do município.

amanhã com festa de confraternização, será encerrada a visita pastoral
pelo nosso amado Bispo Dom Orlando Dotti. Virtudes espirituais já enfra
quecidas. fé um tanto fraca. agora com a visita do bondoso Pastor de
Almas foram confortadas, na fé revigorada, na fraqueza revitalizada, em

consciência tranquilizada e assim a vida mais digna de ser vivida. Este
colunista sente-se feliz de poder assistir em ljui, R. G. do Sul, no dia 25
de maio de 1969, a Sagração Episcopal de Dom Orlando Dotti, bondoso
Bispo que cada vez que se faz presente em Papanduva, é motivo' de
grande alegria e [übílo para toda a comunidade paroquial, da qual é
V.Exa. o nosso chefe espiritual em' Jesus Cristo. Reverenciamos aqui os
nossos mais reconhecidos agradecimentos pela sua visita.

Empresa de ônibus lV.S_ Penf)a atende pedido
Procurando minorar a' aflitiva situação dos passageiros de Papandu

ya que se servem dos ônibus da Penha, os quais fazem o percursoc .

Santa Cecilia-Mafra, São Cristóvão-Mafra e vice-versa, afim. de que seja
providenciado mais um coletivo que poderia partir desta cidade a Ma�ra,
ou 'outra determinação da Díreção da Penha que venha permitir <melhor
condição para os passageiros, evitando que viagem em pé. Este colunista
dirigiu peuído ao sr. Wilson José PiccoU, que em seguida tomou as provi
deocias cabíveis no caso. Eis a resposta a este colunista: '�Curitiba, 03 de
novembro de 1972. Ilustríssimo sr. Esmeraldino M. de Almeida. Caíxa POS"
tal n.o 02. Pepanduva-SO .. Prezado Senhor. Em nosso· poder sua coluna
"Noti�ias de Papanduva" de 14-10-72, na qual verificamos o seu apelo, em
nome da população, no sentido de conseguirem um horário diário com

partidas de Papanduva. Com as alterações de horários que soltcítamos
nas linhas de São Oristóvão e Santa Cecilia, para distribuição mais racio
nal dos horários. acreditamos que sela solucionado o problema da popu
lação de Papanduva. Na oportunidade enviamos a Vossa Senhoria nossas

saudações cordiais. Ass. Wilson José Piccoli - Diretor Presídente", Em
nome da população de Papanduva e no meu próprio, aqui fica externado
os nossos mais reconhecidos agradecimentos pela atenção do sr. Wtlson
José Piccoli, mui digno Diretor Presidente da conceituada Empresa de
Ônibus Nossa Senhora da Penha S.A.

.

Salve 19 de novembro
Amanhã, dia consagrado a Bandeira Nacional, data tão significativa

para todos aqueles que estão protegidos' pelo lindo pendão da esperança.
Bendita sejas bandeira do Brasil! Bendita sejas pela tua beleza! És alegre
e triunfal!. .. És formosa e clara, graciosa e sugestiva! O teu verde, da cor
da esperança, é a perpétua meiguice das onda.. mansas que se espre
guiçam sobre as nossas praias. O teu ouro é o sol que nos alimenta e

exita, pai de nossas searas e de nossos sonhos, fonte inesgotável de alen-'
to e de beleza. (Olavo Bilac)

Passarela da Sociedade
Dia 20 do corrente quem estará festejando id!lde nova é' a Exma.

Sra. Ana Lucia Schad'eck Graboviski, virtuosa consorte do sr. Zvaldo Gra
boviski, Contador Enc. dos Serviços do INPS. A simpática senhora que é
muito estimada, receberá na data Datalicia. muitas felicitações.
* Dia 23 colherá mais uma flor no aiegre jardim .de sua existência, a
srta. lima Maria Kaurz, fina flor de nossa sociedade .. A jovem guarda
estará presente na data natalicia, ocasião em que os cumprimentos ponti
ficarão em alto estilo.
* Também na mesma data registramos com prazer a passagem de niver
da Exma. Sra. Silvia Hirth, ésposa do sr. Modesto Hirth, ele do comércio
local; 8enhora dotada de um coração cheio de bondade, por certo naquele
dia receberá a .recompensa de suas amigas.
* Dia 24 do corrente é dia importante para a família Sonaglio. é que es

tará aniversariando o sr. Lucindo Sonaglio, jovem ainda, mas com granrles
serviços prestados à comunidade papanduvense, será muito cumprimenta-
do pelo passagem de seu natalício.

.

* MARISA MAIA WECKERLE. Também, IHa 24 do corrente, é dia de
ale.gria para o

j
distinto casal, sr. Jorge Weckerle e sra. Marisa, que estará

comemorando mais um ano de sua prestativa existência. ele um dos
Diretores da Cia. Souza (i)ruz, atualmente residindo em Blumenau', para
onde rumarão os cumprimentos em alto estUo.
A coluria felicita os aniversariantes almejando a todos muit�s felicidades.

lVascimento
Acha-se êm festa o lar do casal, Miguel (Elza) Matioski, com o ad

vento de uma líllda menina, fato ocorrido na Maternidade de Mafra, dia·
4 do corrente e que na Pia Batismal receberá o nome. p.e ELZA ANDRZIA.
Felicidades à Elza e parabéns a séus progenitores.

.

.

.

UM POR SEMANA - LIBERDADE: Considero o máximo· de perf�ição
humana, I

reconhecermos as nossas imperfeições.
Jamais aceitarei ser juiz. Considero o maior bem do homem, depois do
amor, a liberdade. (Dr. José Cândido Rocha) ;'

.
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VelaCine Cruz

(O LANÇADOR DE SUCESSOS)I, -. �

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

HOJE. ai ��15 h • cens, 14 anoI - 'pro'grama duplo
1.0 filme: a' ma Filmes apresente JACK PALANCE no

filme de guerra todo colorido:

dos GigantesA
\ .

2.0 filme: um esp acular documentário inteiramente filmado
,

Da Africa todo colorido I

DOMINGO.�.�:.4,:a .m��:1-:'r. u...DOMINGO••• 16 bor �i:E••n�.�n.I •••peral
'A GUEDA,

DOMINGO� em dual formi v i••e.lIõe.: a. 19 hora.
,

.eeneura livre e ai 21,15 ora. - cenaura 14 ano.

AP8ramount'apre�enta JOHN W E DO supee filme colorido:

Bravura fn
,

DIAS 20'e 21, 2a. e 3e. feire I-lal :.!O.I h�ra•• cen•• 14 ano.

.B R A V U R A t -I N O M I T A
'/

• t'
'

1)IA 22, _4e. feIra. e. 29.',15 hora. - ceQ.ura 14 Anol
,

'

"SESSÃO IDAS
.

MOÇAS'
i

A Fox apresenta um super drama em

magnífico Technicolor e Cioemasco

_ Alôj Dolly,
DIA 23, 5a. feira - rll 20,15 horal - censur 14 anOI

Formidávelapresentaçilo do mpderoo cinema nacional odo coloro

Beto Rockferl�r
co' LUIZ GUSTAVO.

I

"
------

DIA 25, lábado - I 20,15 h, eens, 14 anos ....:. prog. duplo
1.0 filme: A atalha do Último Panzer

Guer a, colorido.

2.0 filme: O Maldito Far-west, colorido.

DIA 26, 'domingo, dual formidáveil se..õe.: 19 e 21,15 h
ANTONIO SABATTO. o mesmo astro de Graod Prix; agora em

·A MONJA DE MONZA
Um SIlCC!lSSO colorido. Não percam!

Pelos La'res

ADo XXVI - CsnO'Íobas (se), 18 de ncvembro de

e Salões
AN1VERSARJAM-SE
Heie: os senhores: Walmor

Furtado e Esmeraldino Maia
de Almeida, residente em

Papanduoa; ii senhorita Irma
Roesler; os jovens: Cléreio
T, emel e Luiz José Borges,

, residente em Major Vieira.

Amanhã: o menino Mário
Elov filho do sr. Iaroslaui
Siaorak.

Dia 20: a senhora dona
Tecla esposa do sr. Vigando
Prust: as senhoritas: Zilaa
Mülbauer e Deisy Maria
Burgardt.

Dia 21: as senhoras donas:
Betty esposa do sr. Acl Ad
doia José e Esther esposa do
sr. Orlando Olsen; o iovem
Argos Rudolt,· a garota lvanir
Maria filha do sr. Miguel

,

Anaruczevece.

Dia -22: a senhora dona
Rosa esposa do sr. Alfredo
Roesler; o [ooem Luiz Trapp;
a menina Marouoa filha do
S1. Leopoldo Fallgatter,

Dia 23: o senhor Narciso
Leonardo Ruthes; o jovem
Aroldo Knopp.

'

Dia 24: o senhor O�waldn
Voigt, inaustriel nesta CIdade;
o jovem Francisco ,

Vital'
Pereira;

.

'

a <menina Nilvia
Cecilia filha do sr. Antonio
dos Santos Veiga.

«Correio do Norte« envia
aos aniversariantes os melho
res cumprimentos com votos
de muitas teliadades.

Notas Esparsas.
Terminadas as eleições, conhe

.
_,
cído os resultados, voltamos ao

.quottdiano, todos irmanados

pelo progresso e desenvolvi
mento de Canoínhes.

x X X

'A poderosa firma Zugman
realizou ,a festa da cumíerre de
sua Dava e 'grande fábrica no

bstrro da CORAB, com' um
gostoso aperitivo ali presentes
autoridades e alguns convidados.
O acontecimento foi ,5a. feira.
dia 9, com os irmãos Saul e

• Isaac, pr ódígos em atenções.

x X'X

Dia 26 próximo, a _grande e

anunciada Ff!sta de Cristo Rei,
em beneficio des Obres Sociais
da Paróquia de Canoinhas, pre
cedido, dia 23, Dia Nacioóal de

Ação de Graças, de Santa Missa
com a pertícípação das autorida

des e posterior festejos pçpulares.
x x x

Devemos hospedar hoje UrL gru
po de técnicos da Secretaria da

Agricultura que aqui vem efetuar
estudos para a inclusão de nos

�o Município no Projeto de Fru-

ticulture do Clima Temperado .

x x x

O Dr. Sylvío Alfredo Msyer
vem de ser eleito Presidente do
Clube de Bolão Fentsama. .

x x x

O Deputado Aroldo Carvalho
instituiu, o premio de uma via
gem a Brasilía, de avião, com
'embarque em Curitiba, para o

melhor trabalho literário sobre
o Sesquicentenário de n088&

, Independência, a ser apresentado
'ainde 00 corrente' ano pelos
estudantes matriculados nOI
eatabeleciméntos de ensino d�
nossa cidade.

x x x

Passou alguns dias entre n68
participando da campanha Gar.
cindo-Paulo o xe-Deputadc Dr.
Paulo Henrique Farta.

x x x

E vem aí outro baile do chopp,
promoção do Grêmio XV de
Julho, sucesso como sempre.

x x x

Mais uma firma construtora
na cidade, de responsabilidade
do eng�oheiro Doutor Thomaz
Fr&DCiECO Baatían.

Data
Horario:
Local
IdadE' :

Filmes Culturais"" Convite
SALÃO DA COMUNIDADE EVANG:E:LICA' LUTERANA.

AMANHÃ, DOMINGO, DIA 19, As 20 HORAS.

Programe: a) Perigo Submerso .;_ Cn)flrj';O
Baia de Malta - remoção de explosivos da ú!tima guerra.

b) Barcos, M6res e Portos - colorf do
Porto pesqueiro de Grimsby, é transformado em porto industrial.

c) Três semanas através da Grã Bretanha.
Turismo, eolorído.

d) Porto pari) 0$ cofres de carga. - colorido
Narra a história do porto de Tilbury, o porto dos cofres, de carga.

dos Refrigeradores nas

I MERHY

lojas
'-

�efriger��ore. ��d�e�t��������e�lo�s������:t�na:S_--�LO:'Ja=S_MERHY SELEME

REFRIGEH Brastemp elomatic Cónsu =<Philips
".

G. E. e outros ·pelos. melhor preços e nas melhores condições,
c U R E

& elA.

Seleme

RUA PAULA PEREIRA, 735
CANOINHAS - Santa Catarina
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