
Explosão de
d.esenvolvimento. • I

� ,

.

Nós já esperávamos e por estas mesmas colunas,
em fi.ns de 1971, já. anunciávamos. O nosso Município,
pela infra-estrutura Implantada, iria partir finne pata o.
seu desenvolvimento e progresso.

Esperávamos, contudo, que o fato ocorreria no final
deste ano, maís precisamente, no segundo semestre.

É que naquela data vão funcionar' os novos

.
complexos das firmas Zugman, Zaniolo, Mussí, Procopiak(

Olsen, além do Frigorífico, como .de resto a grande fábrica
da Rigesa que deverá funcionar a partir de fe vere ira do
próximo' ano. I

.

Cont�d.o, o desen�olvimento esperado já está aí, pa
,t;nte e merídíano, palpável a todos, mesmo aos incrédulos.

Num repent_:,' os imóveis dobraram e até triplica
ram o seu valor, nao havendo mais residências para alugar

. e os aluguéis, então, já Se tornaram até proibítívos, equi
valentes a Curitiba,. numa situação anormal, convenhamos.

As construções, casas residenciais, de fino gosto,
agora, surgem em todos, os • cantos, todos os dias.

. Mão- de obra especializada não se encontra mais,
obrigando as. construtoras a importá-la de outros centros.

Enquanto as indústrias 'se ampliam, o comércio se

.desenvolve e os viajantes já afirmam pór aí a, excelente
situação de nOSSa praça pata os seus negócios.

Os hotéis, sempre lotados, não atendem a demanda,
• com alguns hóspedes, como já .tern acontecido; obrigados a

pernoitarem em seus próprios veículos, o que é de se lastimar.
_. .',

'

�

Esta, então, a imagem concreta e re(al dos' dias' de
hoje em Canoinhas.

'

A euforia, assim,' é geral e isto "devemos, sem dú
vida, a administração Therézio Netto que reascendeu em
todos "

os, corações _-- .

a( chama da esperança -, ao ex

Prefeito sr. Alcides Schumacher, pelo seu trabalho de
infra-estrutura e a atual administração, Gareíndo, que
tudo está fazendo pára acompanhar e ainda acelerar mais
o riosso' desenvolvimento.

'

Assim, governo e povo,' o ,Estadual com os incen
tivos conhecidos às indústrias, . participam e sacodem o

nosso desenvolvimento e progresso.

". Visitantes' ilústres.
Consul

, .

smenceno nossa
(

. -

reg_aoem

A nossa .regíão..o vizinho
município de Três Barras;
deverá receber quartà feira
próxima, dia 28. a honrosa
visita do' Consul Geral dos
Estados Unidos da América
doNorte, F. Chapan e' ainda
dos srs. L. Crip, Presidente
da Olingraft Celulose Papel

Ltda. e H. G. Hull s«, Pre
sidente dá Bígesa. Os ilustres
visitantes serão homenagea
dos com um almoço na Casa

de Hóspedes da Rigesa,,

pelas 12,15, ali presentes as

principais autoridades de

Três Barras e Canoinhas.

••

Encerra-se no dia 31 de março o prazo para que
as empresas informem ao Programa �de Integração
Social - PIS - os salários pagos aos empregados du

rante o ano de 1972.

As empresas que ainda não tenham informado, de
verão procurar com urgência a Caixa .Econômíca Federal
ou a Rêde Bancária, pois, as omissas estarão sujeitas a

multa de até 10 (dez) salários por empregado prejudicado.
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Diretor: Rubens Ribeiro
FONE. 128

da. Silva
I

CIRCULA k.os' SABADOSCAIXA PQSTAL, 2,

Rigesa promove treinamento
A RigE'sà atualmente, em fase de expansão,

está conetruíado, uma moderna fabrica de celulose
e papel no munícípío de Tf�s Barras, devendo

pare tal utilizar considerável mão de obra local
e regional,

Para divulgação do plano de. utílizeçãc dessa
mão de obra local e regtonal.. publicamos abaixo
entrevista com dirigentes da empresa, a respeito
do assunto.

Os candidatos do grupo I segurrao todos as
matértas, Os. candidatos dos grupos II e III

seguirão .um menor número de matérias, ma
térias estas correlatas com as funções previstas,
para os mesmos.

Duração prevista - 3 meses.

), Resposta: Orgentzaremos dois grupos de .alunos,
sendo um com curso colegial completo, .

ou apenas 1.0 ciclo e outro com CUrso peímárro.o'·.
i

I '. •

No grupo com instrução colegial será ministrado
um curso sobre português, matemática e cíênctas
naturais. A IIiatéria será seleçionada dentre aque-

.

la que constitui o currículo gina�ial.
Para õ grupo com instrução primária, serão mi'
nistradas as mesmas matérias, adaptadas ao nível
naturalmente, de instrução primária. \'
No desenvolvimento do curso, é previsto um. sís
'ema de testes; envolvendo principalmente 'testes
de recíocíoío, mediante. os quais será possível..
classífícar os alunos.

Duração desta la. fase - 2 meses;

Ao fínal' deste período, será feita uma primeira
eliminação de! candid'tos excíuíndo. aqueles de Pergunta: OS! candidatos deveriam deixar os

menor aproveitamento. � ,
seus empregos at�ais?-

,

Perguotet Como pretende a Rigesa utilizar 8 mão
,

de obra local, 'sendo uma empresa que
irá produzír papel e celulose que exige conheci

. mento específico por parte dos funcionários?

Resposta: Realmente; a Rigesa necessitará [pão de
.

,
obra especle lizade no .campo de! celule-

se e papel.
i:"Io entanto; como a fase de produ Cão ainda não

iniciou, e, confiando na capacidade de sprendíza
'gero do elemento local, elaboramos um progràma
para treinamento do pessoal:

�

Pergunta: DI) que será constituído
_

este programa
de treinamento?

,

Na segunda fase de treinamento, serão constituídos
três grupos, conforme o seguinte critério:

Grupo I � Iritegrado por c�ndidatos do g,'UPO com
.

instrução.' colegial que cousegulram
melhores classificações.

Grupo II - Turma mixta, constituída por candida-
tós com instrução colegial que obtive

ram níveis mais baixos de. classificação na la, fase
e candidatos com instrução primária que obtive
ram melhores classificações.
Grupo UI - Integrado pelos alunos remanescentes,

.com instrução primária.
.

. '

Assuntos que intElg-rarão a 2a. fllse:
1. Higiene e Segurança no Trabalho.
2. Noções gereis sobre fabricação de papel

Descrição sumária sobre processos e. instalações.
Preparo da madeira.

.
.

Cozimentos.
Lavagem' e depuração.
Preparo da massa.'

.

Máquina de papel.
Tratamento de água.
Geração de vapor e energia.,
Caldeira de Recuperação.
Evaporação de hxivia preta.
Caustificação de Iixivia verde.
.Reeuperação de cal. .

Noções geraiH sobre instrumentação.
Noções gerais sobre testes químícos, '

Testes físicos, pnncípíos de execução p inter-
pretação dos mesmos. _

.

Ensino correto do método de trabalho.

3.
,4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
,12.:
13.
14.
15.
16.

17.

Pergunta: Quem poderá se candidatar?

Resposta: Todo elemento masculino maior de
18 anos, que esteja em dia com o

serviço militar 'e, não seja analfabeto.

Pergunta: Qual será O herârío do curso?
. � \

Resposta: Iremos ministrar o curso nos horários
que melhor convierem aos interessados;

Por exemplo: poderá haver um horário notur
no e outro diurno.

�rgunta: Onde será mínístrado o curso?

Resposta: Teremos dois Iocaís: um emTrês Barras
e outro em Csnotnbas, visando possi

bilitar 8 todos os Interessados de participarepl .
,

' \

Pergunta: Os participantes do curso receberão
,

qualquer remuneração?
.

. Resposta: Na fase, inicial, os candidatos não
receberão, remuneração. Em contra

partída, não terão qualquer despesa durante o

curso todo. '

Pergunta: Quantas são as vagas previstas no

curso e quais as garantias par. que
o participante consiga uma colocação na Rigesa?

Resposta: O número de vagas é ilimitado"j'
"

,
.

Atenderemos todos os rndidatos.
Quanto 8 colocação na Rigesa vai depender
única e exclusivamente do candidato; Logica
mente aqueles que demonstrarem nq decorrer
do curso que tem maior capscídaâe, serão os

escolhidos.

Resposta: Não. Como, o horário. de treinamento
serâ fixado" após a! entrevistas com

os candidatos, a' -Rlgesá estabelecerá períodos
que não interfiram com o horário c;Je trabalho
dos mesmos.

'

Pergunta: Q,uem fornecerá. o ma,terial escolar?
Resposta: Todo o material como apostilas, cader-

nos, lápis, etc. !lerá fornecido pela Rígesa."
Pergunta: Os, candidatos que já possuem nível

ginasiàl terão melhores chances?

Resposta: Logtcamente, quem possue. melhor
instrução tem mais ,facilidade de 88-

. slmilação da, matéria, .mas todos terão chances
idênticas, não importando o grau da. instrução
mas sim o aproveitamento do candidato .. '.

Pergunta: E a- respeito de mecânicos e eletri-
i cístss, o que a Rigesa está programando?

Resposta: Num futuro prôxímo, Iremos divulgar
a programa de treinamento para esta áreh.

Pergunta:�Quais as vantegens deste treinamento
para os participantes?

Resposta: Além da possíbílídade de aprender
uma nova profissão, integrar uma

grande. e moderna empresa, os candidatos que
não forem aproveitados ou não tiverem inte
resse em sair de seus atuais empregos, terão a

grande vantagem de terem elevado seus conhe
cimentos técnicos e culturais, podendomelhorar.

dentro das empresas onde trabalham atualmen- .

te,' galgando melhores posições.
"

CO:,M DA - C I D A'D E.
L I N D A.

II

II

(�OiO P E R E

CIDADE

LIMPEZAA

'LIMPA E' CIDADE
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CORRElO DO NORTE

Municipal de CanoinhasPrefeitura

imposto'

MARÇO
Licença
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..
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.. , .

. .......

i; Drat Zoé Walkyria Nativid�de "SeJeme� 'J�
55

.

Cirurgiã Dentista �. ::.. � ..-
--
"-
"..
..

p. de senhoras e c "aoCas.· !5- - -

:e E pe' ialização em Odootopedíâtrte. 55I: Hora marcada II

ii P açe Laill'O Müllelr, 494 - FODe, 369
' ii-

-"" .�. ...
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Impressos em geral
(em uma ou mais cores)

Serviço rápido e perfeito

Imp. Ouro Verde

•

Lin a Vol swagen 73
para todomundo..
A partir do menor preço de carro no Brasil.

__II

I.

t. �
.'

I
-

I ,c, <.

(::., :,:
�

,i': "'''j ..

,.

{-, �c�{
• -

r·,: .,

'r'

I he demcior
aprimoramento.

:.':�: ::..�::�"�:..,: �q:�:..:.?:.:-::•.���:� .•:�:.:::;:::::
.

Unha Fusca
Irês opções. da preço

linha Varicm-t
duas opções de preço

'

I

linha VW
Esportiva
Irês opções' de preço

linha V\N 11
quatro opções de preço

- ,

24-0:;-1975

lã
DIVERS S MARCA.S

-Ci n e

(O lA c � o o À o E sue E S SOS)
HOJE. ai 20,1 h. cenl. 14 anol - p�ôgt:�a duplo

1.0 me: formidável Far-wee ,italiàno:.
.

Rezo' a Deus à Odeio o mau Pr�ximo Col�rido
2.0 mUle: ais uma espetacul r aventura. do"

Tarzan na Ter a Selvage.., Filmado todo colorido
, I f.

DOMINGO, ai J3,�5 h - em matiDê - censura livre

Tarzan �a Terra Selvagem
OOMINGO, ai 16 hor II - cens, livre. Formidável "e.peral
Rezo a Deus p Odeio o meu P�9�lmo

. �r, ,

DOMINGO, em dna. fOrIpjdáveiil ae..õel: ai 19 e 21,15
.

boraa - cenlJura 14 aqos .

OIAS 26 e 'Z7, 28. e 38. fei'� • ai 20,15 horiãl p cena, 14 anoe
A Paramount orguthosamej, e apresenta uma das suas super

produções! Lee arvin e Jean Seberg em
.

Os l>vent l'1eiros do Ouro
Filmado em deslumljra te 'I'echnicolor-Cínemascope.

A Warner

José Mojica Marina n super produçã do moderno cinema nacional:

Sexo e Sa gue na Tr�a do Tesouro'
Todo colorido. O S.: \ este filme é rig..orosamente proibido para

menores de 18 8nos. Romance1o.. ação ... e sexo.

Aguardem palra ·!IIábado •. dia

3l!3.�rogrftma
duplo: .

1.0 Iilme: M·/,· ha Montanha En antada Colorido

�.o filme: Ttarzan contra os Tra aceiros Colorido

Domingo, dia () 1/4, em dUils grendiQla1ll l!Ieuõe!3:
Gína L��obrigida e .Anthony Quinn na super produção:

IO Corcunda de Notre Dama 'I'echnícolor
. .

-'

ATENÇÃO. IJ • 11/

ca que

vizinha para melh�r

Ioc s lidade,atender

Fotocé

CÔRTE,

o
de N E R E IDA C•.

fício do FORUM desta cidade.
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COR"REIO DO NOPTE 24.03.1973

PUblicaçãQ

Lei H.o' 1043 de 05 de março de 1973 H, Fiecher & Cia. 125,00
� .>outo de Serviço. Canoinhes Ltda, 235,00'Suptê enta. Dotações Ürçamentarias T�;klire:ki & Cio. Ltda. 126,70

. Alf.redo e En�ir8 Garcindo, Pref:ito Municipal LiDCk S A. 94<1..1
.de Canoiohas, E;Gtaa�, Santa Catarina, no U�O de Amélia Dranks Schicoski 7,. 1
8ual atribuiçõee que lhe coofere artigo i» da Lei D;O Iud. MarleirlU Ludovico Dambroskl Ltda. ; 01,00
1026 de 13/10/72. fez asber que

-

à �âm8r8 Municipal Linck S.A. _ 971,54."
. :

decreta e., eu almcjoDo. 8, .e�oillte Lei: �....'.'.. Ciu. Import, de Máquiulftl p/Prooeseem de D' ou 1.060,90
...� Sociedade Braeileire de Lubrificante. 760.00

, Artigo Lo - FICO' aup'ementada, por- contll do
exceseo de arrecadação do exercício. na importâocia (hí .

Véeme - Peças p/Tratorel Ltda. 2.984,80
Cr$ 98.515,09 (uoventa e oito mil, quinhentos e quinze

Sadori Hichter-Com, e Hepresen Ltda. ,32.17
. Figueiral SA.' 146,85cruaerroe (l-DOVe eentavoa), a seguinte dotação orçamentária: �ueiler e Irmãos Lt,da. 1.586,3"

Departamento da Fazenda LuErilexf Ltda, 278,00
3_0 '0.00 - Deepesae Correntes

'

São Bei1� Automôveí Ltda, 1.992,97
3.10_00 - Deepesae de Custeio . \

Nodari S A ..
- CG, rcial e Importadora 914,74

3.1.5.00 - Deapeeas de exercícioa anteriores Diparol- Dintn .

IH8[Ja€l(ae de Holsment, Ltde, 1.660,80
150 1/108 - Exercício. findai S�per Solda. .1étt'o�. E.quipementcs Ltda.' 12",10
Despeeae Corrente.

.

Cr$ 98515,09 DIesel Ne lua LtdR_'" . 1.722,57

Artigo 2 O - O. recursoa COD�t8Dte. do artigo
AtllllJ (} PÇ({ Breaileira S.N

I
440.20

anterior, destina ae para fazer face a de.peual não
Maci � SoA...Materia! de ·Construção 305.86

empenhsdee oriundaj do exercício anterior conforme re-
E ro �om6rcIRl ��rrea Ltda.·. 1.340,OU

la.ção obaix(.J: ,

'

. s/
bdusteial e BenehCl�dora Ltda.· 689,00

. .,. "

. Jorge Haudsi Holz ' 147,00
Operârios Salârio-Feurítia de novembro 421;)7,45 . "�.---
Operário. Salário-Família de dezembro / 4.275�

T O T A L 9:8.515,09
Operário. Selârio-Coutribuiçêo de novembro 26.7 5,60 . Aftig� 3.0 - Revogá'"m .• e 81 di,poliçõe. em coo�

Operário. Salârio-Contribuicãc de dezembro 2 _ 56_16 trá rio, entrando
:

e.ta Lei em vigor na 'date de lua

Posto de Serviço. C6DOilJh8� Ltda. 500,50 publicação.
Miguel Melenchencko 33.80
Auto Eletro Cauoinhae Ltds. 27,20
João Abrão Seleme &: cu. Ltda. 420,00
Farmácia Santa Cruz 67,75
João Treiveller 268,10
G. M.aiochi Ltda. 3.048,50
Paulo Mayeiki 47,00
Atlâutioe ,Sis. Nacional .

850,20
BRamo Humenhuk C· . Ltda, 250,00
Foto Otioa São P o Ltda. 144.,50
Emprela de Tra .portel Rodoviárioll Ltda. 124,62
Expreno Cst meuse de Transportes Ltda, 32,72
Ari.tidel C toDi 1.483,00

, Hubeãs creira S.A. 1.224,00 '

RiDald' & Ciso Ltda. ] .200.00
S.A •. Wh,�di'ÕÍ' 347,02
Difrieá '�Diel Balatka 714,00
Paulo Rowaoovicz

.

231,75

r,
.11

Oficial da

Canoinhea, 05 de março de 1973.

xercício, aI seguintes dotações orçamentária.: (

Câmara Municipal
Pessoal

3.1.1,00-1130.008 - Outra� retribuiçõee e gratH. 2.000,00

Gabinete, do Prefeito
Material de Consumo

3.1.200-1236-045 - Produtos a!.imentíciol e

artigoe correletoe •

. Serviços de Terceiros
3 1.3.00-1318 051' - Serviçall JurÍ�ico.

I

Encargos Diversos
3.1.4.00-1412-054 - Despeeae pronto pagemento 1.000,00

-

Departamento da Fazenda
Pessoal

3.1.1.00·1111·()89 - Função gratificada
Serviços de Terceiros

3.1.3.(10-1317-101 - Serviçal de imprenão e

encadernação 1.000,00
Encargos Diuersos

3.1.4.00-1410-104 - Divereae dá.peDa. bancâriee 700,00
3 1.4.00-1435- U)5 - Rápolliçõel e r�.tituiçõe. 21.500,00

Serviços de Saúde Pública
Encargos Diversos

3.1.4.00.1405.163 - Aní.têocla Social 200,00

Departemento de Educação e Cultura ,

f!margos Diversos
•

3.L4.00�4�·193 - Bolsa de Eltáiio
Ooras 12úbliéas ,

500,Qo

1-400,00

3.000,OQ

1.000,00
Alfredo de Olioeira (Isrcindo - Prefeito Municipal

Lei H.o 1045 de 05 de marco de 1973
.

, .'

4.1.1.00-3105·221 -' be"a:1i! opriaçõel
Setor 'de Obras
Encargos Diversos

� 3.�.4.00.1412-26l- Deepeaaa pronto pagamento 4:00e,00

T O T A L c-s 38.800,00

2.50p,00A presente Lei foi regi.trada e publicada DO De.
partamento Admiuietretivo, 09 dota supra.

José Bonifácio Furtado - Diretor Admini.tretivo

SuPlementa Dotações Orçamentárias Artigo 2.0 - Elia Lei eDt.rará em vigor na data
de lua publicação, revogada!! a. dilPoeiçõe. em contrârio.

CaDoinhal, 05 de março de 1973.

Alfredo Ide Oliveira, (Iarclnâo - Prefeito Municipal
A pre.ente Lei' foi regiltrada e publicada no De

.
partamento Admioilltrativo; Da data .'upra.

. Jos'é Bonifácio' Furta�o II Dir,etor AdmiDilÍrativo

A'fredo de Otiveire Garcindo, Prefeito Municipal
de Cauoíohae. Estado de Santa Catariae, DO uso de
IU"I atribuiçõel, faz laber que a Câmara Municlpal de.
cretou e, eu laDcioDo B .eguiute Lei:

Artigo Lo -'-'- Ficam luplemeotedel, Da importân.
cia de Cr$ 38.800,00 (trinta e oito mil e oitocentol
cruzeiro.), por co_nta do excello de arrecadação do cor.-

'I .... . --�-----------------,

, \

fábrica de celulose e papel da regjfto:,Gdentro em

treinamento ,para equipes de pq;ldtiéãQ.
,,;.V I

'_.
...

'

.... y'..K'"
,

etn -ap,render,ô-:uma noVa
_".i>;"';

então nós procure. if-Ji)f<;/kw
. .4

-'fo'
màsculinos, ma.i�j;8t�t de 18 anos, independ�nte do seu nível de instrução.

.#

do curso' não Ira. interferir . ;<Góm seu

você, pode continuar),.. no sed emprego
"

Antenderemos a partir do dia" 2
.

" /�;:
seguintes end�t.: 'tos: ",

Barr, $

,----------------------_.------------�----�----��..----..--�--..._..--..�

/

Instalando maIs nova e

breve, um

Você
Se' sua resposta

foderão se candidatar

o horário

nos

Três
167Av.

Cail ,'nhas
Edifídio' . Sàlim Zattar
Defronte ao BRADESCQ,

moderna
curso de

r
"

\

profissão?

horário· de trabalho
e aprender' a sua

atual. I�to quer, dizer que
nova profissão.

março de 1973, no seguinte horário:
11'
17
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/

;\no XXVI

Impressões colhidas pelo' caminho

leal e a� �risões
Enêas A thanázio

o Dr� João José Leal, jovem Promotor da comarca de

Bru-qu -, sensível ao sofrimento alheio, imaginou para as

nossas prisões um regime de semiliberdade, sujeitando-se os

presos a um regulamento minuciosamente elaborado.

Reconhecendo que o atual sistema de penas muito
-, deixa a desejar, sprofundcu os seus estudos sobr e o tema,
e apresente u-os, em forma de tese, ao I Congresso do Mi
'nistério Público, realizado em S. Paulo, de, 5)a 12 de dezem
bro de 1971, onde obteve unânime sprovaçâo.

Depois de acurado estudo sobre o sistema penitenciário
, no Brasil,extraiu as suas conclusões, dentre as quais destacamos:

e)' o regime de semiliberdade surge Como método pe
nal menerno e capaz de resolver parte do difícil e complexo
problema da 'execução da pena.

b) o trabalho externo ao presidio e exercido em re

gime ele semiliberdade se constitui num fator importante �
decisivo da re�socj!!l'zação do indivíduo -dehnquente.

c) esse regime deve ser adotado de imediato, Inde
pendentemente de lei, através de provimentos dos Tribunais
de Jusnçs, até que entrem em vigor os novos códigos do gru
po penal, quando o problema estará parcialmente resc.lvído,

Os Tribunais de Justtça de S. Paulo e do Paraná, por'
melo/de provimentos, já vem pondo em prática regimes se

melhantes, ,� o trabalho, do nosso colega me-receu do Prof.
'Alípio Silveira, tido como o apóstolo do peniterictar Ismo,
extenso comentário em sua mais recente obra sobre o 8S

sunto (Prrsão Albergu'e, teoria e prática, pág. 231).

-X�

Más não se fixou apenes n�sse campo a inteligência do
Dr. Leal. No mesmo sno concorreu ao «Concurso Prof. Costa
e Silva», instituido pela ASSOCiação Paultsts do Mioistério
Público, com um extenso trabalho sobre Dire ito Internacío- ,

nal Penal, que acaba de ser estampado na revista JUSTITLA,
órgão do Ministério Público daquele Estado, e sebidamente
rigorosa na seleção dos seus assuntos.

-X-
,

Uma dupla vitória do jovem Promotor. Vitória qUE' a

nós todos alegra � em 'nós reaviva a esperença de vê-lo

I
brilhar Cada vez mais nas letras jurídicas, para bn:nra não só
de nossa Instttutção, mas t&mbém de DO!l!lO E;stado.

Associacão Profissional
,

dos' Contabilistas de
Canoinhas

Com a finalidade de reorganizar a A.P.C.C., con-
I -

vidamos os senhores �uarda-livros, contadores, técnicos
em contabilidade, provisionados ou diplomados, mesmo

SE:m o competente registro na D.E.C. ou C.R.C., a parti
ciparem de uma reunião a realizar-se no dia 1.0 de abril
às 10 horas. no Colégio Com.ercial de Canol'nhas, para
nomear uma comissão encarregada de elaborar os Esta
tutos Sociais.

Encare:=emos a importância do c.omparecimento de
todos os colegas pois que, é pensamento a criação do
Sindicato da Classe Contábil- para melhor defe§a dos
interesses profissionais. �

Antecipamos os melhores agradecimentos pelo
comparecimento.

Canoinhas (SC), 17 de março de 1973.

Zaiden Emiliano Seleme
Acácio' Perei�a

Vinicius M. A Ilage

f'

n,

EDITAL
I ' ,

Acham-se em Cartório,
na Rua 'vidal Ramos, Edi
fício do Forum, para serem

protestados por falta, de
aceite e pagamento os se

guintes títulos: uma duplicata
de n.o' 254, no valor de
Cr$ 909,00, vencida em

28-02..:73. emitida por Ro
berto Brandes, apresentada
'pelo, Banco do Brasil S. A.,
contra Antenor Pires; uma
duplicada de n.o 1536b, no

valor de Cr$ 746,13, venci- \

da em 08-01-,73, emitida por'
Distribuidora Médico Farma
cêutica Ltda. Medifar,
apresentada pelo Banco Bra

sileiro de Descontos S. A.,
contra João Luiz da Silva.

Por não ter sido possível
encontrar os referidos res

ponsáveis, pelo presente in

timo-os para .os fins de
direito e ao mesmo tempo,
no caso de não ser atendida
esta intimação, notifico-os
do competente protesto.

Estarão se defrarrdo amanhã, num' jogo. amis
toso no Estádio Benedito Therézio de Carvalbo

Júni�r, as equipes do 'Sa�t� Cruz l?c8.1 e Grêmio

Esportivo de Curitiba, com ôtíma prehmmar.
Vamos todos, colaborar.

Canoinhas, 22 de março
de 1973.

"PAULA S. CARVALHO

Tabeliã

Comunicado
o BRADESCO, colaborando
com os' órgãos da Receita

Federal, comunica aos se

nhores contribuintes do Im

posto sobre a Renda, que
manterá plantão para rece

bimento das declarações,
Pessoas Físicas, nas dias 24

e 25 próximo,' .sábado e

domingo, das 9 às 18 horas

ininterruptamente.

Banco Brasileiro de Descontos S.A.

Agência de Canoinhas

Supervisora do

MOBRAL em

Blumenau
-Estará em Blumenau a

Supervisora de Área Cacilda

Riske, juntamente _

com as

Supervisoras Municipais de

sua Área pertencentes aos

mUDlclplOS de Canoinhas,
Mafra, Itaiópolis, Papanduva,
Major Vieira, Monte Castelo,
Itaiópolis, Três Barras e

Irineópolis.

Lúcio L. Colombo

Para hoje tenho o prazer de informar com exclusividade,
uma notrcte que se pode chamar um "furo", de reportagem.

'* De pende ndo dos cenornhenses em 'primt'iro luga.r, da

Prefeitura Municipal no plano prtncipal, nossa Cidade

tem grandes chances .de se tornar a sede dos Jogós Abertos
de Santa Catarina em 1974.

* éoncedpndo entrevísta exclusiva à PILASTRA, o senhor

Bsphae l �J. Boeiog, membro do Cons-Iho Técnico dos

JASC, Infc rmou '

quo ficou decidida em São Bento do �ul
no dia 17 de ms r ço, quando da reuntão do Conselho Técmco,
que Cauoíuhas - rec- berá <jia 14 de abril, n-z Couse lhetros
ao E-porte Amador do nosso Estado. Na opor tunídede os

mesmos farão vistoria 08S diversas canchas de esporte ,que
aqui possuamos, e darão o ',oareCH das reais condições de

'Caooinh!ls para sediar os XVI JASC em i4.

* Paro o mesmo ano, temos na ct.iade de Crrcíúms. um

sérfo candidato para u ccmpetrcõ es e.;portiva8 do JASC.
Pua tanto, o C1' também PBtera lá no próximo dia 31 para
as mesmas vistorias.

* Corno é do conh-clmento geral, Cancinhas somente está
necassitando com mais urgência, de um Ginásio ,de Es�

portes e algumas canchas cob-r cas para voll-y-ball e basquete.
Entr ete nto, 'como estamos há t\rnpos pleiteando para 74· 08·

J A�C, sutomettcamente 88 autortde des. goveruameutais hbe-

,

rarão as verbas necessárias pau a construção .elO ginásio.

* Ainda ern 14 de abril, o Conselho Técnico "re.".1Dir.se-á
para "provar o novo r.gul!l.mento dos JASC des't_e ano,

que serão em São Bento do Sul em outubro vindouro'.
, I

* Em 1974 _poderá ser a consagração do esporte amador
de Csnoiohas, pois 8S ínformeções são antmsdores, quanto

às condições daqui, que são sattsfatórtas para acolher quatro
mil atlf'ta!l sem problemas.
-:-P './

* O tão badalado filme "Último Tdngo em Parts", vem

mesmo para o Brasil em frns de maio. A pe lículs tostá
!ez-oáo um sucesso lmpresstonante os Europa, e é aguarda
do com IOnsieoade pelos brasíleíros. Para decepção geral, o

filme terá muitos cortes, e poderá ter a duração de um de- I

senho animado. E: ... a censura brasileira não é fscil. �

* Já está formado o Diretório Acadêmico da Faculdade
de Administração de Empresas de Canoinhs s. Quem

tiirige o pessoal acadêmico são os 'st'gu;ntes Untve rsttarfoe:
Guino Conchorovski à frente como Prestdente, Z-no Ribeiro,
Vrce-Presidente, Haroldo Sussenbach é o primeiro Secretár to,
Eliana Trevlsent, st'gundo Secre ts no, Oldemar Mussí Jr.,
primeiro Tesoureiro e Anastácio Bubs Filho, o sf>gundo Te
soureiro. Parabéns à dinâmica diretoria, e contem com a gente.

* 0 MAVERICK da Ford, um dos melhores carros da
catl'goria dos rnéctos, �prá Iaccsdo :::ficialmt'nte em prin

cípto de junho próximo. O Maverick da Ford brastletra foi
baseedo mterramsnte .no morie lo amer icsno, to! será lançado
inicialmente em duas versÕ�!l: Cupê e Se dan 4 portas. Seu

,

motor de ,6 cilindros em linha. possutr
á

de 105 8 110 HP e

SUa per fomauce será dI! 180 quilômetros' ho rár ios, g!tstando
em média 1 litro de gszohne em cada 10.5 quilômetroe. Seu
preço oxtlará entre 28.000, modelo especial, e 30.000 pare
.modelo de luxo. '

* Você poderá conhecer e adquirir o' carro- jóia da Ford
a partir de junho, no seu revendedor sutortz .. do Basillo

Humenhuk e Cia. Ltda., ali no 203 'da V'idal Ramos.

Um bom programa para ,hoje, à noite é o SARt\U- POP no
hítll do Clube Canoiohens�. Tedo mundo está convidado.
* Destacado cronista social de Joioville comentando o Baile
das Deblj d6qui lil"atos João Carlos. * Bolão Democrata de
nova diretorili: Depois eu conto quem são. * Ro�âogel8 em,
StoU braoquisslmo Corcel-GT, despedaçando corações pelai.* Um bom filme na,éion&I, "Eu Transa. fol.a Trans .. ", é o
breve cartaz de-

_ C:ioe, Ve�8, Cruz. * A PILASTRA prepa
rando para aI! ferl'!s de JUlho, um programa de promoçÕt!8
pra moçada. * A ÚNICA DO ANO: "A cr�tica (mes�o cons
trutiva), é um ,espioho para o� hipócritu e demagogo!'''.

(A PILASTRA)

CURTAS & CERTAS
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Noticias de

Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

Reunião da' AMPLi\
\

Conforme noticias já divulgadas nesta coluna, dia 10 do corrente reu
niram-se os Prefeitos, Vice, Vereadores e outras autoridades nesta
cidade afim de realizar a reunião mensal 'da Ampla. A preseaça de todos
os Prefeitcs que integram a AMPLA no Planalto Norte Catarinense.
A reunião teve seu curso normal no decorrer dos trabalhos, o sr.

Alíreríç Garcíndo, Prefeito de, Cauoínhas e Presidente da AMPLA,
comunícou ter conseguido um conjunto pára funcionamento da enti
dade que terá Canoinhas como sede. Outras reivindicações foram
apresentadas pelos edis de seus municípios. O sr. Aloisio Partala
Prefeito de Papanduva e Vice Presidente da AMPLA, conclamou seu�
colegas a se unirem em torno da entidade que representam afim de
seu pleno fortalecimento, sugerindo ainda, que comissões deverão
ser organizadas com ° fim específico de-se deslocarem aos escalões
superlores para 'rápida e pronta tramitação de suas reivindicações.
O Deputado Therézío de Carvalho fez veemente apelo para 11 con

gregação de esforços' no sentido do fortalecimento da AMPLA que
já tem prestado servíços de grande valia à comunidade da região
norte catarinense.

'

Dr. Hubens Alberto ]azar
Acometido que foi de enfermidade de origem cardíaca, o Dr. Rubens
'A. Jazar, ex-Prefeito de Papanduva e abalizado clínico de nosso

município 'e municípios vizinhos, feUzmente já se encontra fora de

perigo, no entanto, esteve com sua .saüde bastante abalada, a qual
tnspírava os mais' cautelosos cuidados médicos, teve que se submeter
a melindrosa e delicadíssima intervenção cardíaca com limitadas

possibilidades de êxito. Contudo, com a, graça de' Deus e os altos
conhecimentos da moderna medicina. está o Dr. Rubinho fora de

perigo e em franco restabelecimento. Este colunista que esteve no

Hospital Saota Cruz em Curitiba, assistindo OA momentos mais deli
cados de sua saúde, bem pode aquilatar o avanço da medicina em

nossos dias.
'

A cidentes nas Estradas Feder'ais
Em 1972, 2.178 pessoasmorreram e 14.860 ficaram feridas em conse- '

quência de 22.630 acidentes - envolvendo 315b-7 carros - nas es

tradas brasileiras, sob a jurisdição do Departamento Nacional de

Estradas' de Rodagem No Paraná, ocorreram 2,Z40 acidentes, ficaram
tertdas 1605 pessoas e morreram 248. [Gazeta do POV�)
ARENA pretende criar curso para tormar

líderes políticos
A ARENA pretende criar possivelmente no próximo mês um curso

de formação de liderança política, com aulas práticas e seminários

com livre debate com ° objetivo de despertar vocações politicas
entre os universitários e trabalhadores. O ante-projeto foi elaborado

pelo deputado Murilo Bandaró, da Oomíssão Executiva Nacional da

ARENA, e deverá ser examinado nos próximos dias pelo Senador

Felinto Müller, Inicialmente haverá matrículas para 500 alunos, sendo

permitida não' s6 de estudantes, mas também de parlamentares, tra
balhadores e quem mais interessar - gestões estão sendo feitas

junto aos ministros de Educação e do Trabalho, visando a dispensar
de certas aulas e do ponto os estudantes e trabalhadores matriculados.

Campanha da Frateenidade "

O Egoísmo Escraviza, .o Amor Liberta. Já em plena ação 8 Campanha
da Fraternidade em nossa Paróquia, espera-se 'que a exemplo dos

anos anteriores a mesma venha repetir os resultados conseguidos.
Graças li. Deus aqui em Papanduva nossos irmãos sempre estão com

seu espírito voltado para as coisas sublimes, em especial o que vem

em nome do Criador. Dai um pouco do que não te faz falta a teu

'irmão que nada tem e Deus te devolverá em dobro,

IA famosa Banda' do Carrecão do Rio vem aí
Novidade inédita para o nosso quadro social da simpática Sociedade

Hípica R. E. Papanduvense é sem dúvida alguma a vinda da famosa

«Banda do Canecão» do Rio de Janeiro, que virá especialmente a

Papanduva para animar o tradicional baile de Páscoa que será rea

lizado dia 22 do mês de abril próximo. Acontecimento que marcará

época na vida social de nossa cidade. Este colunista em palestra
com o sr. Albaro Dias ficou -sabedor do contrato com o célebre con

junto
-

musical, um dos mais solicitados nas grandes c!dades dI? !lio
e São Paulo. O sr. Albaro Dias que é Presídecte da SOCiedade Hípíca,

, não mediu esforços para que na noitada do grande .baile de Páscoa
seUs, associados sejam contemplados com um conjunto .que por 81

diz tudo e dispensa comentários. Parabéns ao Sr. Presidente pela
magnífica contratação de tão alto gabarito.

Passarela dá Sociedade
Dia 20 do corrente festejou niver a sra. Nadyegge Boldrine de Al

meida, esposa do Dr. Dino Almeida, ela jornalista responsável pelo
complemento do «Caderno da Mulher» da Gazeta do Povo de Curi-,

tiba. Os cumprimentos pontificaram em alto. estilo para a �lustre
dama e jornalista Paranaense. O colunista almeJa perenes felimdades

pela significativa data natalicia.
* Também' na mesnla data viu passar ma�s um dia de sua fe�iz
existência a srta. Maria Lemos de Souza, filha do casal sr. Joao

(Francisca) Lemos de souza., A jovem guarda est�ve presente ao

acontecimento onde a alegria reinou em alta rotaçall.'
,

* Srta. Giacy Kulcheski, foi mais uma 'que completou m�is uma

primavera na mesma data, filha do casal sr. Miguel (Nazlrll;) .Kul
cheski. Juntamente éom sua coleguinha Maria, fizeram. a tradICIOnal

festinha que se prolongou pela noite a dentro onde a Juventude do

minava a animação.
v

* Dia 22 do corrente quem festejou seu n�talicio na iI�timidade. de
seus entes queridos, foi a sra. Maria JoaqUina de AlmeIda ReUSI?�,
virtuosa esposa do sr. João Reusing. Senhort: gue desfruta de solI

das amizades em nosso meio social e filantroplCo, recebeu as mais

merecidas demonstrações de apreço e gratidão das quais ela é

mui merecedora.

A coluna se associa às festividades natalícias almejando a

todos muitas felicidades, paz e bastante saúde.

UM P�R SEMANA. - FILHOS: OS bóns filhos são a coroa do!, �ais,
,

e os bons pais a glória dos filhos. (Anommo)

Balcões, e

prateleiras a

venda
J

Encontram-se a venda na

Rua, Major Vieira:, n o 486,
nesta cidade, alguns balcões
e prateleiras de extinta casa

comercial de secos e mo

lhadcs.

Informações sobre preços
e condições' de vendas, serão

prestadas aos senhores inte-

'ressados, pelo sr. Oldemar

Mussi, no Escritório da firma

"lVllissi", ria Rua Senador

Felipe Schrnidt, n.o 354,
nesta cidade. 2

Registro Ci vil

T[ê� Bar as, 10 de março de 1973.
\
\

João M iteleS da Silva e Francisra
Pereira' Ele. OBturaI deste Estado.
nBscido em 1Curitibáoos, PO dia

04, de maío, de 1904; lavranor,
solteiro. dom\diado e residente
em 1'�ês Bal1rasj filho de Ana
Meireles da Silva. E.la. natural
deste Estado. ,nBscida. em Curiti· ,

baDo!!, no dia 06 de agomto de
1906; doméstica. _olteira. domici·
Hade e reaideóte em Três Barra!!;
filha de Conceição JQaquina Peleira.

hpreseotaram I"S documentos

exigidos pelo Gódigo Civil artigo
180. Se alguém, tiVer conhecimento
de existir algum impedimento, le-
,gal, acuse-o para fins de direito.

Tr�!I Barras. 15,de março de 1973.

Maria Uba ,de Andrade
Escrevente Juramentada

ANIVERSARIANTES ,DA SEMAliA'
Basilio Szengeuh, residente
em Cianor te-Pr.

Dia 29: as senhoras donas:
Co/a esposa do sr. Adib S
Sakr e Lindarci esposa do
sr, Nelson Wagner; o senhor
Paulo Frank; a senhorita
Alia Cador; os iooens: Ademir
Alberti e Moacir Tarcheski.

ANiVERSARiAM-SE .

Hoje: a senhora. dona Agnes
esposa tio sr, Otto Hoffmann,
residente em Joinoilie; os se

nhores: Teodoro Cordeiro e

Rubens Zacko; a garotinha
Sandra Mara filha do senhor

,

Rubens Zocko; o garotinho
Osmar tilho do senhor José
Poloniskt.

'

Amanhã: as senhoras das.:
Therezinha esposa do senhor,
Adernar de Olioeira Goaoy e

Hedwig esposa do sr, Carlos
Mdrz; os senhores: Roberto
Enneis S. Filho e relix Rudolf.

Dia 26: o senhor Afonso
Roh,bache�

,

Dia 27: as senhoras donas:
Itianir esposa do sr. Theodoro
Tarcheski, Lidia esposa do
sr. Teodoro Cordeiro e Eliane
Maria esposa do sr, Cornélio
Tremi; o senhor Friedrich.

'i Brouharat; o jovem Igor
Maria Uba de Andrade, Escrevênte Peixoto; o menino Guilherme
Tuearn ntu da no Cartório cio Re- filho ao sr. Nivaldo Roeder.

iwil do Mun.clpio de rr. �8
Comarca de 'Canoi has, Dia 28: as srtas.: Ftidolina

de Santa Catarina
'

Guebert e Terezinha Holler;
o [ooem Haroldo Hedler; O

Faz 8aber que pretendem casar: menino Osoair filho do sr.

Cirilo �uDlJles Carvalho e yEmilia
Martio's. Ere, nature I deste' J!9tàdo,
t1escidb em Major Vieira. no dia
18 dei dezembro de 19.44; 'lavra.
dor s . sloltciro. domiciliedo e, resi
dente em TI ês Barras; filho de

João .1uoglr.s Carvalho e de dons

Maria Carlos de Ca&ho, domici
liados residentes neste município.
Ela, l)alufal deste E"tádo. nascida
em Mafra. no dia 07 de maio de

1952; doméstica; solteira, domici
liada e r��ideote em Três Barras;
filha me Carlos Martins e do dons
Alzira BatbozR, domiciliados e re-

sident' s em Três Barra'. '

ri

Três Barras, 07 de março de 19;-3�
\

Luiz Lucas Pereira e Ivete Coxhela.
� ,

Ele. nli\�ur81 deste Estado. nascico
em B1u.b�nau, DO dia 10 de junho
de 1940;, operário, solteiro, domi

ciliado li! residewte em T.ês Bar

ra�; fil�o de Mocatís Lucee Pe
r .. ira, falecido e de doua CaDli!à

Barbosa, domiciliada - e residente
em Rio Negrioh�. Ela, natural
deste E....buio. nascida e-m Três
Barras, no di!! 28 de setembro de
1957; doméstica. solteira, domici
liada e relliBente em Três BUfas;
filha de E�ancisc') Coxhele. faleci-

, do, e de d008 R09alia Schiantck
Coxhela, domiciliada e residente
em T,êa Barras.

Dia 30: a senhora dona
Clara esposa do, sr. José
Prim; a senhorita Rosângela
O/seno

Aos anioersariantes, os cum

primentos deste semanário.

Aniversário
Aniuersaria-se amanhã, dia
25, o sr. ROBERTO ENNES,
correto servidor estadual,
exercendo há udrios anos em

nossa cidade as funções de
Coletor. Aqui bastante rela.

cionado, deverá receber o abra
ço de telicitoções de seus ina-

meros amigos. J

Nossos cumprimentos.
__.----------------------__--__

---------------------------

R�anR�o��I�! SCh�idt S�4
Endereço Telegráfico, "MU

C A. N O I H A S _._

Caminh
-

es ��F.N. - ." .:Usados
Ternos a venda, ara entr� imediata, os' seguintes'

caminhões AR-FNM
'

)fa Romeo - usados em perfeitas
condições de funcíonarã ato e no estado em que se en

contram e ora integrantes de nossa frota de veículos:
,

�
-

Carro n.O 18 Ano �962 -e

Carro .... 'no 1964
Carro Ano 1965
Carro Ano 1964

Abrahão Mussi . A.'

Com carroceria e "truckão"
Com reboque
Com reboque
Com re;boque

sados em,

.cornereial.

informações, serão
escritório nesta

interes
,

horário
2

Cerâmica litigO Vout S.I.
ASSEMBLÉIA' GERAL ORDINÁRIA:

CONVOCAÇAO
São convidados os senhores acionistas para a As

sembléia Geral Ordinária que se realizará no dia 25 de
abril próximo futuro, às 16 horas, na sede social, na Ru�
Paulo Wiese, s/n, nesta cidade, para os seguintes fins:

a) Tornar conhecimento e deliberar sobre o Relatório da
Diretoria, Balanço Geral' da Sociedade, Conta de

Lucros e Perdas e Parecer do Conse14o Fiscal, tela tivos
ao. exercício de 1972.

b) Eleição do Conselho Fiscal e respectivos Suplentes.
c) Assuntos de inter:;esse geral.

Na sede da sociedade acham.-se à disposição dos
senhores acionistas os documentos a' que se referem o

artigo 99 do Decreto-Lei n.O 2627" de 26 de' setembro
de 1940.

Canoinhas, 25 de fevereiro de 1973.

Harry Vogt - Diretor Presidente 3
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especiais em

Âzeit€s

Ovos para

NOTAS ·ESPARSAS Perfumarias
Páscoa - Bebidas

I

na fábrica da Rigesa • de desta
cedas f:guras, entre elas o Consul
dos Estados Unidos da Amértce
do Norte, no Brasil.

Num esforço do Prefeito sr.
x x x

Altredo .de Oliv,eira Garcindo
fo r'arn colocadas mais de 200 O -sr, Alcides Schumscher,
luminér.ies na vila, de Marcílío

/' 9gora prestando serviços 'no Es
Dias. crrtórro Iocal da Assocteçãç dos

Munícíptos do Planalto Norte
. Catarmense, AMPLA, esteve 49.
feira em Florianópolis a serviço
da entídade. ,

x x x

O jovem sr, Newton Wltltrick
é o encarregado dos serviços
da- CASAN em n0880 município,
res ponue ndo pelo almcxertfado.

Conservas
Chocolates

\

� industrial sr. Herbert Ritz
mann em viagem programada
para a Europa, para estudos,
.com partida previste para o dia
14 de' abril próximo. Leva men-

sagem do Prefeito sr. Alfredo
de Oliveira Garcindo a €rr.pre ..

sártos alemães para possívets
investimento em nosso Munlc1pio.

x x x

Oia 3' de maio será feriado

municipal, aliás o único do, mu
nicípio e feátivamente comemo

'rado com 8' tradicional Festa
de Santa Cruz.

x x x'

O im'óvel destinado à CODS�
trução do Laboratório de Bata
tas Sementes Certificadas, con

sequêncla de um convênio
'Brasil-Alemanha, uma graode
conquista do' nosso município,

já foi liberado" mediante msn

dato de emissão de posse expe
dido pelo M�. Juiz de Direito
de nossa comarca.

x x x

reada p.ara o seu parque no

bairro' da Xuqueada.
x' x x

7

Tere�os a visita quarta feira,

Grêmio XV, de Julho

Campeonato de Futebol de Salão
A E,quadria São José, no dia

do pedroe írc, 'segunda fetra úl
tima, oferece u churrasco alusivo,

'

�m seu parque industrial no

Campo d'Agua Verde, sendo o

�� Jacob Sch@ue� O grande
!ànfitr!ào.

x x x

Estiveram, em São Paulo e

Rio de Janeiro, Oá advogados
Ou. AntonioWeiofurter � Herley
Avaí dos Santos e o inaustrial
Rui 'Seleme. '

,

Acham-se abertas _até 15/04, as inscrições para
o campeonato de Futebol de Salão. As equipes inte-:
ressadas em participar deverão adquirir as carteiras ,

de inscrições com o sr. João Maria Guimarães, na
Rua Getulio Vargas. 750 ou com o sr. Paulo A.
Ossovski, na Rua 12 de Setembro, 927, no horário
comercial. 2

x x x
,

,

A conhecida firma ,ussi
adquiriu mais uma indústria na

vizinha ctdade de São Mateus
do Sul, cuja produção será car-

x x x'
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A Chrysler continua

aumentando sua rede
de Revendedores.

E escolhe a dedo; para
poder atendê-lo cada vez

'.

Cmelhor,
A partir de hoje, a Chrysler "

conta com um novo Revendedor'
'Autorizado em Santa Catarina.

- ,É aMERHY SELEI\1E
e Cl.A, LTDA., onde você
vaiencontrar amais atualizada linha
de veículos fabricados no Brasil: a Linha 'odge.

E onde você vai ser atendido pore=
.,

que sabe que o mais importante é

V�""\lisite aMER.HY SELEI\1:E. E ba

� I
porque ela foi

. escolhida PB;a serRevendedei
Autor'
Chrysle

,,-_",.

� .. , ",.

MERHY SELEME e CIA. LTD
Rua Paula Pereira, 735 '

Telefones: 365 � 366,
CANOINHAS - SANTA CATARINA

w

Documentos
perdidos

Foi perdido dia 16 do
corrente, os 'seguintes doeu
mentes pertencentes ao sr.

Waldemiro Dírschnabel, no'

percurso de Papanduva a
.:

Rio da Estiva:

Carteira de' Motorista
Carteira ,de Identidade
Carteira de Saúde.

Quem encontrou roga-se
, a fínesa de entregar na fir
ma Com. Ind. Schadeck Ltda.
que será gratificado.
Papanduva, 21 de março
de 1973.

'

a) 'Waldemiro Dirschnabel

I
fiLMES CULTURAIS

. CONVITE
Salão da CowulÍ,idade Evangélica
Luterana, dia 26, segunda

feira, às 20 horas

PROGRAMA:
1 ) Jornal
2,) A necessidade faz'

inventar - colorido ..._

3) Augsburgo - colorido
. série turismo

4) O circo chagou
colorido

Única apresentação

Material escolar �
procurem na loja da
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Ouro Verde Ltda.
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