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Renovação
�NÉAS ATHANAzIO

,

É pacirica nos meios jurídicos nacionais a necessidade
de renovação de, nossos códigos, possibilitando ação 'mais

,rápida da justiça.

, ,Pe�o menos quatro deles, ao que se sabe, deverão ser
s��StJtUldos po� ,novos, DO início do próximo ano: penal
civil, pJlOC�SSO CIVIl e processo penal.

'

To,dos eles trarão inovacõea fadadas .

... a repercutir pro-
fundamente na, sociedade brasileira.

(ii iii

Uma, �as alt.eraçõel! mais import�D�es, no âmbito penal,
é a. que t)alx8 a trresponsebíndede crímmel par:á os 16 anos

de Idade. Até hoje os menores de 18 anos foram considera
dos írresponsáveis, ficando entregues à observação do Juiz
de Menores quando praticam fatos considerados\ criminosos.

Com o novo código. desde que, tenham 16 anos

cumpridos
.

e revelem o entendimento do ato praticado serão
considerados responsáveis e punidos em igualdade d� con

dições com os maiores.

• e
/

O transplante de órgãos humanos, cujas minúcias eon

ti�u�rão reguladas por lei, especial, irá constituir nova figura
crtmínal sempre que pratícade sem ,O expresso consentimen

to do doador (art. 153, § 3;°).
• •

.

Também a inseminação artificial humana, quando pra-
ticada pela mulher casada sem autorização do marido

\

constituirá delito previsto no art. 268.
•

Iil iii

Outra figura delítuosa
'

,que surgirá na nova lei penal
será a violação de intimidade do indivíduo e sua fsmílía

'

por meio de gravadores, teleobjetivas, filmadores, etc. Sobr�
isso. já falamos, nesta coluna, em outra ocasião.

'i' •

Aproveitando-se' da onda renovadora que varre o

mundo, uma entídade que se denomina Sociedade dos Amigos
da Eutanásia (homicídio por piedade) sediada em Leicester,
Inglaterra, vem desenvolvendo uma campanha visando lega
lizar a eutanásia, dentro de certos pressupostos, em todo

om��
,

J'

Vozes eutorfzacas, entre elas a do Papa Paulo VI, vem
se levantando no combate à desumana idéia.

. '. No. Bx:asil, tanto no atual, como no futuro CÓdigo a

eutanásia é prevista como homicídio e tudo indica que
assim continuará.

-

ERONTEX entrega
,

em Canoinhas
carro

Como anunciamos, uma ca

noinhense, sra. Norma Seleme

Wiese, foi .premíeda no conhe
cido carnet Erontex e seu filho
Paufo foi' representá-Ia no

Programa BIota Júnior; domingo
último, quando ganhou um fUlca
O

.

km. O aludido programa,
deveria ter sido televísíocado,

o que não aconteceu devido 8S,

Olímpíades do Exército. Contu

do foi gravado, e será levado

ao ar amanhã, pelo Canal 6, a

partir das 15 horas, quando
então teremos ocesíão de assis

tir todos os lances do aludido

programa e o comportamento
do nosso representante.
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CAIXA POSTAL. 2
Diretor: Rubens 'Ribejro da

, FONE, 128

Silva
CIRCuLA AOS SABADOS

Cônsul· Norte-Ame
(anoinhas

Geral
em

Tr,ês Barras, percorreu todas a8

instalações da fábríce da Rígesa,
em construção, o, reflorestamen
to, rumando em segdida para a

nossa cidade Iflfim de conhecer
o nosso parque industrial, co

nhendo os complexos das firmal

Zugman, Mussi, Zaniolo e Pro-

. '( \

nceno
Dia 28 último esteve na região

de Cancinhas, o. Cônsul Geral
Norte Americano, Frederick

Jepin, em ,visita rápida ao. Pla
nalto Norte Catarinense.

Desembercando de avião, par
ticular, no vizinho municípío de

HOYEDO, RECEBE
MENSACiEM DO
CÔNSUL' JAPOHES
Fpolis.-27,03-73 - O Secretá�

rio do Desenvolvlmento ECO:lô-
r

mico, Hoyêdo de Gouveia Lins,
rpcebeu do Cônsul Geral do

Japão DO Brasil, Jiro Nashtkewe,
mensagem de agradecimento.
por ofício a ele enviado por
ocasião da vistt.a a Senta Cata
rina da' Missão Econômica da

Japan ExternaI 'Í'rade Orgsní
zatíon, em fevereiro último.

Em sua mensagem, o repre
sentante diplomático japonês
frisa que «espera o surgimento,
através de contatos como esta,
de outr sá .p .rtunidedes de

estreitar aind9 mai� a8 relações'
de àmizade e de entrosamento

econômico-cultural entre esse

Estado e o Japão».'

BANCO DO BRASIL SIA -'-+ �DRSO
. � �VISO/·I A'

�"
d'd t

'

't ,/' d
c, UX LI

visamos aos ca'o".,! a 08 mscrt 0' para o concurso e

A I, AR DE ESCRITA� n.? 116",/que foi fixada a data de

13.05.73, domingo, para a "r�8lizaçijd dás provas, obedecendo o

seguinte horário: 'Z1&(
,.y',

7h 30m - sinal para )echarnent,o da' entrada do prédio
e para, #ntrada 'aqs candidatos n'ss salas

.:11 .�)..

de pro".. ; '�<\),
.l/

,,'"

7h 45m dist�Jbuição do mat�ria�ara • primeira
p�va; "',
.,,,,'

12h 10m - termino das provas escritas;

14 horas - ,início da prova d';-Datilografia., �
As provas escritas serão realizadas nas dependências, do

Colégio Barão de Antonina, e, a de Datilografia na sgêncíe do

Banco do Brasil SIA, em Mafra-Se.

Canoinhas-,SC, 05 de abril de 1U73.

Fernando Rocha Alfredo Guilherme Knüppel
Gerente ( Subgerente

PREFEITO REG��E
HOMENAGEJ)II/TEM

. �RS�19/'DIAS
�:���" .

Prefeito, sr. Alfredo de O)j.;.' cl'ittfllfl!te convídado.
. �"""',.�

veira Garcrndo, Vice d�. �aulo
.,

��
E, Rocha Feria e Admin�litrador, O aconteClment&...� em rego-

da CELESC, sr. Ast_.er.;oide dos zijo da populaçâo locà'lpela nova

Santos Srlve, deverão ser ho- iluminação da aludida vila, onde

menageados ama911ã em Mercí- foram colocadas, a curto prazo,

lio Dias, com uma churrascada, 288 luminárias, .dando um novo

a qual deverá comparecer o e bonito aspecto noturno na,

Deputado, Therézio Netto, espe- sede do próspero distrito.

copiak e o centro da cidade.

Após, retornou a Três' Barras
.

onde almoçou em companhia
de altos diretores da citada

Empresa Rige". e autoridades

locais, ali presentes, também

convtdado, o Prefeito senhor
Alfredo de' Oliveira Garcindo.

J�QM .: AQ L I M',J? KZ ,A, "J),_A.e
L I M P A \ E' C I D' A DE,

,o (tf) ,

���OPERE
_"'I" .• 'iUjr;� '__

. r
. _'.�"" �-.!"r::;,

.e 10 ÀJ D E

Domingo,
15\ desfil

dia

de
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r. Cfere e os seguintes),... Revisados ; An,iversário da R8volu�ão
55 v �KSWAGPN

1500 /

' 1972 ee \I

"II OPAL', COÓP� PRETO 1972;1 Também Canoinhas

comemo�
Municipal

'

JACO� ,.9LISCO-
g N

' !! rou o nôno aniversário da' Re;o VICZ, a ._���..e{ffistruida no

ii
" OPALA,/'�I'OUP� MARRON 1,972 !! volução de 31 de março de 1964, ent�O?C8P1ento das estradas de

ii f;/ ie \. ��)lpe Schmídt . e Campo das

�:..:. 1
v.

�

PI�-:,,11,_,p ,c �VR,
OLET

.

1971 5:::=.- �a parte da manhã o senhor, �·Moçag, uma necessidade local

) ,,>!' •

Alfrêdo"",.,d.e.".9liveira Gar..çtnlio e a denomíneçãc é uma home-

ii H· proferiu 'p;i��tr'� "c'àlu'ítf�á'o"-pela" negem póstuma &o's8uchrso-Jacob

I:i:' MER�UN ,SELEME, elA. LTDA.
,

.:i:1 Rádio CanoioÀ,8S;: tendo antes, Ollscovícz, tronco de tradicional

� • enviado à....nôss8 colenda Câmara e numerosa familia de destaca-

5ã Rua 'Paula 'Pereira, 7' - Canolnhas ii de V�aciores, projeto de lei dos agricultores de nosso mu-

::
' ••••••••••••••••••••••••••:: c",r,r.iabdO mais uma escola, Eacola nicipio. '
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'"

nossa

televisi
doras de má

quinas, vencedor}' das concor

rências da

pref1itU��'
máquinas

já entregues etm � rviço, farão
realizar domi?go, da 15, em

nOS8a Cidadej um esfíle dai

mesmas, 'a�ol:ltecim lnto que
deverá ser Jte}'evisión do pelo
Canal 3 de Blumenaus

A inici tiva é

uma, p�omoç,ãOdas firm�8 LlNCK, NO ARI e
, ,

FORMAC e deverá ocor er no

período da manhã, a pàrtir�das

10 horas.

CIDAD'E.
L��r=N'��D'�
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CORREIO DO NORTE f '0":04;.1973
----

Documentos Cerâmica Iltino Vogt S.I .
perdidos É'

,

A
Foi perdido dia 16 do AS�EMBL IA GERAL OR]:�N RIA

corrente os seguintes doeu- " "", CONVOCAGh�u '

.mentos pertencentes ao sr. -, ,

Waldemiro Dirschnabel, no 'São c�idados os senhores ,,,a�Cionistas para a As-

.pereurso de Papanduva a sembléia Geral\Ordinária que se).fealizará no dia 25 de

Rio da Estiva: abril próximo fut�'l:.Q, às 16 hor�s� na sede social, na Rua

Paulo Wiese, sln, nês.,ta cidaq�{ para os seguintes fins:
Carteíra de Motorista " ",

Carteira 'de, Identidade a) Tomar conheciment(),��deliberar sobre o Relatório

da�Carteira, de Saúde.
Diretoria, Balanço /t:1�ral da Sociedade, Conta de \ �/

rD��i=;=w�ik;�;;Id;d=;Seie=;;l Quem encontrou roga-se ��c;�:r�l::rg:s 1�7}:;€cer ''i( Conselho Fiscal, relativos I
ii "�""""'-.,,-....Cll'ú..glã. Dentista ""f r. à ftnesa de entregar na fír- b) Eleição do C,?liiselbo FíscalSe respectivos Suplentes.
••

.

'-tw-..
".. ma Com. Ind. SchadeckLHa.' ) '\

ii ,', C .-��.O�.?,8'lS9/DBP , ,,,,;,,,,, , ii c) Assuntos
. d,,�,,/interesse 'geral. '\\ '.

,

,I
li Clínica dentária de 8enho��8"'e-cr-iaa.ç'ái{>"" ,ii que será gratificado. ,

.

I

:: .,p''''''' "'''_,�,.,,,:: Na se,d,:� da sociedade acharrase à disposição dos

:: \ E�p.f.Ciá'l1zaçAo em O'dGn-lgpediatria.:5 Papanduva, 21 de março d
'\

f
5: Hora marc,ada _....",

• ..,.,p-
. ��,,-_,.,.,,_.. r. de" 1973.

senhores açibnistas os ocumentos a\ que se re er:em o

::
'

_"
...l�râ'p!.a__ Müller, 494 FODe, 369

.�.

!E artigo 99,do Decreto-Lei n.o 2627, de\20 de setembro
II�"'" > ••

) W ld O h 6':'" \.; _--.._ _ _•••_ _ :: a 'a' emíro Irsc nabel de 194'
'

· ..

·····7�·_·_············,·
__····_······_·..····_ _ _....

.

/" Ca�oinbas, -25 de fevereiro de '{,973:
-

'

----�--------_....__...... "

Harry Vogt - Diretor Presidente

.
Fotocópi aS'?

Em apenas 10 segundos, voc�,�Afra '

• ' -;;r

FOTO'C'O'P�'-A';..t.. d. quaIQ':lJ9Í' documento,

.

jorneis ou livros, nõ"""'c.�Jl,!Jt<t o R I O D O

�EG,ISTRO CIVIL<�e�.,��EIDA c.

,CORTE" -

no, edifício �pfF�RUM df;sfac,-:.çt�ade.

linha Volks�agen 73
,

.para todo mundo.
A partirdomenor preço de carro no Brasil.

I •
,

A linha demaior
aprimoramento.

="'=

�A linha' da maior
'

r facilidade de escolhe,
linha Fusca
três opções de preço

�
�

VW i300

�
�

VW 1500

linha Variant
duns opções de preço

linha VW T1
quatro opções de preço

VW TL - .4 portas

�M a ri

linha VW'
Esportiva
três opções de preço

Karmann Ghia TC

�=fiJ!���
VW SP-l

o
/

n t& �,
REVENDEDOR

. AUTORIZADO

C i a.
flua Vidal QaInOS, '1195 I

1

IBAM ensina a elaborar o

Orçamento-Programa ,

o Instituto Brasileiro de Administração'
Municipal (IBAM), através da sua Escola Na
cional de Serviços Urbanos, .

realizará em sua

sede no Rio de Janeiro, a partir de 4 de

junho, o IV Curso de Planejamento da Ação
do Governo Municipal.'

'

O Curso, que tem o patrocínio do Minis-'
'tério do Planejamento e Coordenação, Geral,
objetiva transmitir as técnicas de elaboração
e controle, da execução dos programas gover-'
namentaís de responsabilidade dos municípios,
tendo no orçamento sua peça fundamental Sua
'duração é de dois meses em tempo integral.

Durante o Curso serão discutidos com os

participantes o Modelo do Orçamento-Programa
para Municípios e o Modelo de, Orçamento
Plurianual de Investimentos. dois importantes
documentos editados pelo IBAM .corn o patro
cínio do MINIPLAN.

Poderão inscrever-se servidores ,de prefei-:
turas, de órgãos estaduais e regionais de as

sistência 'a municípios e dos tribunais de
contas dos Estados.

(;�aa participante receberá urna ajuda de
custo no valor de Cr$ 400,00 mensais. O�
Curso é inteiramente gratuito.

As entidades interessadas em indicar
candidatos deverão solicitar por telegrama ao

IBAM os formulários de inscrição para o en-

dereço abaixo:
'.

IBAM
Rua Visconde de Silva, 157 - Bot.afogo
Tel: 266-213 2. Endereço telegráfico: IBAMBRA S
20.000 -, Rio de Janeiro - GB n

lã em novelos
I'
('
/'
I'
I

màrcas
,/

'

, ) ;f.�

I-

Casa I
f
!

I
f
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Notícias de
9.° Aniversário da Hevolução de

Março de 1�64

-, Esta é a minha última mensagem de Natal
aos brasíleíros, como Presidente da República.
Gostaria ainda que, .maís uma vez, ela chegasse
ao lar ou oficina de trabalho de cada um, como
uma palavra de confiança e sclidaríedade mas
depois de quase três anos na rude tarefa d�
pedir a compreensão, o sacrifício e a ajuda de
todos para renovar este pais; h.oje estou certo
de que lhes passa também enviar uma mensa
gem de esperança. Pouco a pouco, a vida na
cional, sob o im�acto das reformas de estrutura,
·retoma a eonscíencía do seu, desenvolvimento
e promete a cada cidadão dias de paz social e

progresso. É com esta certeza que formulo .os
meus votos de um feliz nata. para todos os
brasileiros. Assim falou o grande marechal, chefe
supremo da revolução redentora de lllô4, Mare
chal Humberto de Alencar Castelo Branco. De
lá para cá, norteou os destinos do Brasil com
pulso firme e patriotismo outro grande idealista
da democracia: Marechal Arthur da Vasta e
Silva. Atualmente a pátria toda, tranquilamente,
deposita sua eonfiança representada par seus
Iílbos, no General Emilio Garrastazü Médici, que
com brílhantismo, coragem, patriotismo e, acima
de . tuda, com muita humildade e carinho, vem
conduzlnd.o este Brasil que ninguém segura a
ruma certo no porto da redenção pátria. Assim
o mundo olha admirado: «Oomo em tão pouco
tempo pôde se fazer tanto». I

Violar segredo da Confissão
dá Ex-comurrhâo

� ,

OI Papa Paulo VI anunciou que t.odo aquele
que víolae o segredo da Oonffssão,' mediante
uma fita gravada, será automaticamente exco

mungado pela Igreja. A decisão do Papa foi
conhecida depois do escândalo pela publíeação
de um livro baseado nas gravações de' confis
sões, nas quais se discutiam as releções sexuals
e as medidas anticonceptivas. Segundo o livra,
muítos sacerdotes mostram se mais compre
ensívos e tolerantes para com esse tipo de
pecado.. do que a Igreja. O Pontífice decidiu
ainda que os responsáveis pela publicação do
lívro também serão excomungados. As decisões
papais foram divulgadas pela 80ngregacão para
a Doutrina da Fé. O Objetivo de Paulo VI,
segunda seus parta-vozes,. é salvaguardar o

respeito devido ao Sacramento da Penitência
e 80 segredo da Confissão. O livro que deu
margem ao escândalo-«O Sexo e a Confissão».
é da autoria de dois [oruallstas, Norbert.o· Va
lenthii e Clara De Megli.o, que estiveram nos'
conlíseíonaríos de várias igrejas. em diversas
cidades italianas, munidos de gravador.
(Gazeta do. Povo)

,

Reunião para previsão de safra

Com a presença do Eng. Agrônomo do
Ministério da Agricultura, mais os seguintes
senhores.: Eng. Agrônomo Mário Luiz Napoli da
Acaresc local; Eng. Agr. Ademir de Modesti,
Acaresc do Estado; Prefeito Municipal, senhor
Aloisio Partala; Ot1!io Herbst, Presidente do
Sindicato Rural neste municipio e sr, Leonidas

. Guerbert, Secretàrío da Prefeitura deste muni
cípio. Durante a reuniã.o fizeram a previsão das
s8fras agrícolas 72/73 do Munlciplo de Papea-'
duva, afim de ser remetido ao Ministério da
Agricultura, de soja, trigo, arroz, milho, feW�o"
batata e mandi.oca. Em relação ao plantio do
ano anterior h.ouve um aumento de área de 500%
na cultura de ,80ja. Nas demais culturas não
houve mudanças' sígnllícatívaa, Ocorreu uma

quebra de 80% na cultura do Trigo. Será rea
lizado pela Equipe local da Acaresc, no próximo
dia 10 do corrente às 20,30 horas na Soeiedade
H. R. Papanduvense, uma importante reunião
com autoridades, comerciantes. industriais, agri
cultores e demaís interessados. Nesta reunião
serão tratadas dlvers.os assuntos lie interesse
para o Municipio. Este coiunlsta recebeu um

mapa demonstrativo da Escritório d!i Acaresc

Escreveu:
Esmeraldino M. Almeida

'.

t AgradeCimento
, Siegfried Voigt e Família, profunda-,

I

mente consternados cQm o f",lecimento de sua eçosa,

D;lãe el a�ó,

Elvira "Raabe Voigt
vem pQr meio deste agradecer aos médicos Doutor

\

Reneau Cubas e Mário Mussi, ao, Pastar Guenther

Rueckert, pela 8!!&istência espiritual prestada à

extinta e a seus filmiliare" e enfim, aos parentes,
amigos e vi2;inhos que de qualquer forma os con�

fortaram- neste dolor080 trame.

A todos n08sa eterna .gratidlo.
,

Canuinhas, 4 de ab�il de 1973.

local. apresentando a produção do plantíe por<Area - HA» com plena resultado, c.ontudo a
f�lta de espaço não me permite sua valiosa
dívulgação. '

Prefeito e Vice, não dormem
no ponto

Para quem gosta de ver um relógio tra
balhar regulado «não adianta não atrazs», é
observar a pontualidade do Ir. Prefeito, Inclusive
do Vice-Prefeito de nosso munlcipi.o. Antes das
7 horas, quando não é o titular seu substituto,
legal está na Prefeitura distribuindo o serviço
a seus Iuncíonéríos e responsáveis pel.o serviço
externo. O fato é que á máquina vem Iuncío
nan.d.o com aquela cronometragem que só se
veríãca nos reíõgtos de grande precisão.

Muito cuidado com a gripe •••
Chamamos a atenção para o título acima.

Antes evitar do que, remediar. Transcrevo aqui
um tópico da Gazeta do Povo que vem alertan�
�o a população sobre a gripe «F.og». «Gripe que
lá vitimou 7 crianças». Sete crianças, entre 32
dias a três anos de vida. morreram em Curitiba
n?s últimas três dias, vitimas de broricopneumo
Ola, pneumopatía e' insuficiência respiratória,
segundo os registros enviados pelas hospitais
da cidade à Saúde Pública. Segundo os médicos.
nesta época do ano seria mais compreensivel
que se registrassem casos de. desídratação, de
vez que as complicações originadas pela gripe
acontecem geralmente no inverno.
(Gazeta do Povo)

Passarela da Sociedade
Quem estará· festejando idade nova dia 9

do c.orrente será a Sra. Amalia Matoso Krol
maine, esposa do do sr. Miguel Krolmaine resi
dente em Curitiba; a aniversariante pessoa de
grande amizade em Papanduva é afilhada deste
colunista.

x x x
Dia. 12 nossa agenda social. registra a

passagem de niver da garota Carla Beatriz,
Inha do casal, Hernani (Teresa),W.oyciekonki,
ele proprietária do «Nosso Posto»: A Carla será
muito cumprimentada pela turminha amiga, em
especial pela mirim-guarda.

X X X
A 13 do c.orrente colherá mais uma flor

no Inocente jardim de sua vida a garotinha
Simone, filha do casal, Waldomiro (Graciu)la)
Hith, o dia terá a sua passagem repleta de
surpresas, .onde o bolinho estará presente para
as coleguínhàs soprarem ao som do cântico,
"Parabéns prá você».

X X X
Dia 14 do andante a inteligente garotinha

Eliane, filha da distinto casal, Eugenio (Alzira)
Sid.orak, estará rece.pci.onando em sua residen
cia as colegutnhas que lá estarão levaado votos
de felicidades pela sua data natalícia. A Eliane
que é amiguinha deste colunista, desejo inú
meras e perenes felicidades no porvir.

UM POR SEMANA: PEDIR. Se .não consegues
o que pedes 'a Deus - é porque aínde não destes

aos outros o que 8le te pede. O AMOR LIBER

TA, O EGOISMO ESCRAVIZA.

CAMPANHA DA FRATERNIDADE: Senhor,
fostes V6s que me deste. o que tenho. Aqui está,
minha oierenda. Fazei' isto dia IS Da Santa Mi_.

PREFEITURA MUNI-CIPAL DE

MAJOR VIEIRA
.. "

.

. � .

TOmAadp! .�:,. P!:�i�i�;":.l���
V�eira, po;r�� Prefeito Sr.,' 'Odilon D6vet.
fsz saber que \IÇ acha ab�:rta tomAda de

pr,eç08 para o 't�n�portt. �e professo�88
de Canoinhas _

à M�Jor lIlelra que leClO�
nam na Escala Bá8"c,8�'«Dr. Osvaldo de

Oliveira» desta cidade:';íi,.AIil propostas, em

duas vias, deverão sei' �tr�gues na Se-1
�reteria desta Prefeitu{il .. à �a Canoinhlls,
s/o., até às 17 h dor<j,ia 16· ,��ril de- 1.973.
O Edital e demais

lqfOrmeçoe�erão
for- .

necidos aos. intetes8,doa" na Se
. etaria da'

Prefeitura, no ende,reço acima. •
,

'

P
. -

\

",Prefeitura M,nicipal .de Majo\Viei-,ra, ,31 de março fie 1973. '\",

1 'Odilon .Devet ..<.�

! Prefeito Municipal,

. LUC10 COLOMBO
.

Por bons e justificados motivos, a PILASTRA não
círculou na semàna passada. Hoje, para sanar o aconte

cimento, apresento alguns assuntos que, com toda a

certeza agradarão o prezado leitor.

* *
o Conselho Nscíonel de Desportos exige que os Jogos Abertos
de Santa Catarina cumpram a lei, filiando-se ao Conselho Begio
nal de Desportos, Caso contrário OB JASC poderão ser suspensos
tempcrerísmente. ·Este ano, os Jogos serão realizados em São
Bento, desde que as Ffoderações existentes em Sal\lta Catarina
comec;em a se movimentar para organizá-los. A Cidade Sede
protesta e declara que está sendo sabotQda�· , .

**
«OS ATOMICOS» excelente conjunto musical da cidade de Ma
fra, estara mais uma vez no Clube Cenoínhense .no próximo dia
21. O acontecimento é promoção do Grêmío XV de Julho, que
pretende homenagear os canotnhenses com um ótimo baile de
Páseos,

* *
o Rotary Clube de 'C�lDoiohas elegeu novo Canselho Diretor para
o biêoio 73/74. São eles: Alirio Dias - Prestdente; Nivaldo Roeder
.....; Vice Prestdente ; Michel Seleme _1.D. Secretário; Pedro Meihy
Seleme - 2.0 Secretário; Abilio Otávio da Canta - 1.0 Teseu
r@iro; Frederic.o Kchler - 2.0 Tesoureiro; o Prefeito Alfredo O.
Gsrciodo foi eleíto Diretor de Protocolo, ficando como Diretores
sem pasta, os Ses. Paulo Rocha Faria, João Seleme e Oscar WEirka.

* *
• I

Está marcado para primeiro de maio, o inicio de mais· um cam-

p,aODato de futf'bol de salão da cidade, promovida pelo Grêmio
XV de .Tulho. Desta feita mais organizado e com melhor esttu
tura;' o certame perá de grande atração, dando motlvsçãc para
maior desempenho dos atletas. Bola branca ao Paulo e Guimarães.

* *
Endossando o que já anuncrer, aqui está a nova Dlretoria do
Clube de Bolão Demoerata; Presidente - Heraldo Carvalho; Vice
?rel!idt!nte - /Süvíno Voigt; 1.1) Secretário -- Mário Ferrarez]:
2.0 Secretário - Alicio Dias. 1.0 Tesoureiro - Leomar Viertel;
2 o. Tesoure íro - Nery Gonçalves; e Orador, Oscar Werke. Em,
jeotar e cerimônia realízados dia 20 último Da Sede da entidade,
foram corce dos Reí, Silvino Voigt, vice-Rei, Willt Voigt e Lauro
Gonçalves. Como Urso do Democrata, ficou sendo o Sr. Alirio Dias.

Inter exclusivas via «BBC::.
* Expirou no mês passado, o contrato. do empresária dos
B�ATLES. Com isso, o quarteto inglês pode ressurgir, pais.

o agente foi o causador direto da dissolução do conjunto,
declarou Lennon. * Inicio do verão Europeu Ioga, logo; e�o
baloeário de Sàínt-Tropez preparando-se para conhecer a

moda para os novos trajes de banho. No último verão f.oram
8S tanga!!. Para este 8DO veremos qual será 8 moda que 88 _

brasiletres envergarão no verão-74. * A Revista smerícena .

LIFE estudando terreno para voltar à circulação. Desta feita
somente e;.n ediçõ"!s especiais algumas veze9 por ·ano;

.,

CURTAS & CERTAS

* Orgenizado por Gil, Werka e Guido, re8liZ8-S� hoje e amanhã
no Clube Canoinhense, o c,ampeonato d� Tênis dto Mesa. Inscri
ções ainde abertas. * MAVERICK, o c�rro brasileiro de estilo
ameri-cano chega em .junho. * Sucesso absoluto O SARAU POP
na hall do Clube. Para dia 14 Papai e Mamãe também.. eútão
convidados. * Roberto Carlos de malas prontas rumo à capital
espanhola na segunda feira. *, Decisão da 'l'V Globo: «em 73 não
tem FIC. S.omente um Festiva! de músicas braslleiraslt• * AABB
ema;i·j6iu em· sua nova sede, agora eom bons e variados pra
tos do, mestre-cuca Paulinho .. * Até julho o Clube Canóinhense
estará equipado com Boite, Bar, Restaurante e bem bolada lan�
chonete�jovem. * Terezinha (Teró) Wrublevski, nome vip da
ala jovem· canoinhense, c.ompletam-ente ein·love- com o bem
lançado Joio Carlos Zaniolo Costa, (Jango). * Fátima. Zaguini
cdeb» 73, brilhando no eset-jovem» da MAT-CAP. * Rose Li,
oe Fiedler, Rainha do Carnaval-73, sucesso cada Vez maior 2m

elegançia, classe e aimpatla. * Getúlio Corrêa, jovem Tenente
d� PM, fol o primeiro �olocado na vestibula.r de Edu�ação Fisica
de Florianópolis. * Dia 30, circulou parabéns à Rosangela 018en,
e ,dia 31 tosa8 para Alice Herbst,· por mais um niver.. * Todos
08 Clubes de Serviço e Sociedades de Canoiohas; juntamente
com a :Pre�eitura Municipal, entrarlo com pedid08 e apeloa ao'
governo estadual para a co.nstrução de um novo hospital, já
projetado; que ter,á dois pavimen.tc8 e 120 leitos. BoI. branca ao

Prefeito Alfredo de Oliveira Garcindo. * Daqui para Papan-
duva, um abraço às moradoras da 'MANSA.O. ..

,

.

J
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Sociedade" Benefitente Operári.a Elementos

EDilAL 'QE CONVOCA�ÃO
'", L

"

Assembléia Gerai"',..-.,Drdinária dos
.r
,Associados da

Sociedade B��ficente,Óperária
....

De ordem do Sr. Pre8'tqente, convoco o s Associ&doJi da
Sociedane Beneficente Operária, �ra a Assembléia Geral Ordi

nária, que se fará realizar, dia 15 de abril da. ] 973. às 10 horas,
no salão da Sociedade, com a finali'dna� �e .. ! ..g�r sua nova Di

retorta, para o próximo }:)iênio. Não h�eodó número legal na
hora supra citada, tA AS'ilez;n'olé'ia fuocion"ará�'e{n s� gunda conVOCQ

ção, tr,inta mi.nutos ·mais.,t'árde, com qualquer nl>�f ro de presentes.
A Diretoria eleit& ·será,;/empo8!!sda à ].0 de mbio'�o corrent... ano.

A apresentação das ,�liap8s para a eleição, oeverii(t�f!r feita!! até
o dia 12 de abril.çtê 1973, às 10 horas, para fios � regrstro e

verificação. l�
. """-"

(..
Canoiohas, 4 de &bril de 19'73:

Altamiro Ricard,p da Silva 1.0 Secretário 2

)

p ra .

C�c••.�2.it���t••
p .. ra pre, che�t vagas no setor

ds éontab\ �d�e. Requisitos: que
seja 'contal;i�\lformado

ou esteja
cursan do o,� éCOlCO de Conta

bilidade; q'6� enhe comprovada
prátíc» dê c6o\lIbllirlade' índus
tr ial, O!�rece.m�)!I salário com
pen 'U.Hl (i!"r. Os illt,,� SlIfJ \108 deve

rão pjecufar � f ma Irmãos

Prn�ak & Ci, U ria., à Rua

Vi�al Ramos, 69,!m anoinhes,'
Qt. horár ío de l�.OO às 20,00
horas diariamente."

In�ústria �e Ma�eiras laniolo S. A.
CGC(MP) D.o

-

83.187.294/001

ORelatório da Diretoria ,.I.l�� �I \ VI
Senhores acionistas:. ,I I'V' (jrEm cU;Dlprimento às determinações legais e de co�ormidade com os riossos

estatutos, temos \ a satisfação de apresentar-vos, para aprécíação e julgamento, o BA

LANÇO GERAL, conta de LUCROS E PERDAS e dem�fs documentos referentes ao

exercício encerrado em 31 de dezembro de 1972, acompaàhados do parecer do Conse
lho Fiscal. Estes d cumentos, bem como os demais; se ,dcham à disposição, dos senho
res acionistas, e, da conta do desenrolar dos negócios ,:'durante o ano findo e exprimem
a situação de nossa ociedade. Colocamo-nos, outrossím, ao vosso inteiro dispor para
quaisquer esclarecime tos que julgardes necessários. .iI'

Can�inhas, ·1

�'
de março de 1973. ,/

Modesto Zaniolo 'illes Luiz Zaniolo A lç,idio Zaniolo
Diretor ,Diretor ,/ Diretor

. ;1\ !

.. Balanço Geral ei\cerrado em, 3e de dezembro de 1972
A T' I V o \

'

;/
DISPONivEL \ ·i EXIGIVEL

Caixa e Bencos \' 489.21�.56 �uplicatal d�lcootada., C/Correote., Título.
\

.

REALIZAVEL
.' '\ ' a/pagar, Bancoe c/empréltimol, eto. 15.358:678.15

Duplicata. acreceber, C/Correotel, Eltoquea_. J! INE(X.IGIVEL
'I'ítulos, C8ucõel e Participaçõel '16.26�."02,58 YCapital, Re.erY81 e Provi.õel

IMOBILIZADO '\ ,j C/ COMPENSADAS
Im6veil, M6veil e Uteoliliol, Veículol, \ /
M

•

á
.

8 668 7211. 07 'I Duplicata, em cobrança el Açõel
L aqulD riO, etc. . . 'l"

'

\ ! em Caução
C/ COMPENSADAS .' \"

Bsocol c/cobraoça e caução da Diretoria 354.072,3,4 J
TOTAL DO ATIVO 25.77'.")8,O�,

dI
t \

Demonstração da 'qónt� ··Lucros e Perdas"
.

D ':f: BIT O )' '\ c R :f: D I T O

Cultal da Produção . 7.420.58J,59 Receitai' de Produção U.4.94 472 59

Delpela. Admioiltratival 1.166.9J$4,73 R�'Q{'it�. I)�yena.' 150.795,77
'Delpelal de VendalÍ 69".�85,03 ReYe�.a,c p/Devedoral Duvido,ol 7.64\,47
Oelpe.al Finaoceiral 919.J78,28 \
Delpela, Tributáriu 1.151:'38,39 \;
Prov. p/Devedorel Duvido,ol, Fundo J '\
Re.erva, Maout. Cap. Giro e I.ldo tá li
Di.po.icão da Allembléia

.

1.�,99.187.8l \
. TOTAL DO DÉBITO ,12652:909,83 TOTAL DO CRÉDITO

:q \O presente balanço g�fal do Ativo' e Passivo, be� como 8 demonstração da
conta Lucros e Perdas,. são có�ias fiéis do registro feito n0'1livro Diário �.o 15, regis.;.
trado na Junta Comercial do Ii!:stado de Santa Catarina sob n·\o 007, às fls. 147 a 151.

,

r \

l�odesfo Zaniolo Milles :luiz Zaniolo Alcidio Zani�o Altavir Zaniolo
Diretor .' Diretor Diretor \ Diretor

J 1,.
Milles Luiz Zaniblo - Tec. em Contabilidade - CRC':�C 289

J \
'J'

Par,'cer do Conselho Fiscal '\.
Os abaixo assin8do�, membros efetivos do Conselho Fiscal da. Indústria de

Madeiras Zaniolo SIA, reu�idos para tomarem conhecimento do Balanço ÔJ�ral, Lucrose Perdas, inventário gerat e demais ,contas e documentos, com relação 80 ano findo,

.

depois �e 'constata;e� erIl;f tudo �.mais perfeit� or.dem e exatidão, reeomen �m a sua

aprovaçao pela proxlma 'tssemblela Geral Ordmãrla. t .

" .

,Canoinhas, 14. qe março de 1973.
.

'

.
'

Osvaldo Seg�ncJo de ORveira Rubens Ribeiro da Silva' Mário Mussi

Altavir Zaniolo
Diretor

ASSIVO

10.061.667,06

354.072,84.

TOTAL DO PASSIVO 25.774.418,05

12.652909.83

Ride: Bancária autoriza a' receber

"F d
.,

declaração ora, o prazo

Iníoems a A••elloria de RelaçõelÍ pública I da Delegacia da

Receita Federal de' Joioville que, pela Io,truçãO Noemative 0.0 lO,
de 16-03 73 o Secretário da Receita Federal autorizou a rede ban

cária a r�ceber até 27 de abril, 8 "declareçãc de rendimen.

to," de PESSOÁ FISICA - com impoeto a pagar ou a reltituir,
do Exercício de 1973 _ 800 bale de 1972, entregue fora do prezo
encerrado a 26 .último.

Todavia, aoota o 6�gão informativo da DRF de Joinville
que a declaração apreaentada milla lituação, ou leia,. além do prazo,

estâ mjeite à. leguiotel peoalidadel: até 10 (dez) dIa. - multa de

mora de 1%. e apÓl 10 (dez) dia. -: multa. de mora e psgsmentc
único do impoato.

, Por outro lado, elclarece que a rede boocária cootiouará re-
cebeodo até 27 de abril, como foi fixado, a declaração de rendimeetos

da Pelloa Fí.ica ileota do pagameoto do imposto por apre.eotar
eenda líquida ioferior 8 Cr$ 7.600,00.

Tabelionato Paula S. Carvalho
\ .�/'

\� d i t�J.-// 1�
.\I)_� ti'" ...

Acham-se em Cartório, na Ro,a Estado de Santa Catarioa S.A.
Vidal Ramos, EdifíCIO do Forum\:./ Por não ter sido possível
pare serem protestadas �or fal�!l ';�contrar o referido responsâ
de p�g8�ento, duss ( ...) n,�t'8S v� pelo presente ínttmo- u para
prcmíssôrtes, nos v810r� de

08 tios de díreito e ao mesmo
Cr $ 340,00 (trezentos e "q,tí8r�ota temirill� no caso d@ não ser

cruzel�O!!).. cada �m_�., v�nclda� atendiO\ esta intimeção, notifi-
em 06 01 73 e 06 Jl2 73 respec co-o do cpmpetente protesto.'
tívsmente, emi�jda8 po.r Valdo .

'\..
. .

] Se�!ntko.ky"m favo�da firma Canoínhas, Q� de abrtl de 1973.

i Bastho Hurohuk & de. Ltda., Paula S. Carvalho
apresentadás pelo Banco do Ta '6'e.liã

-,

Indústria de' Madeiras Zaniqlo S.A.
C.G.C 83 187 294

Edital, de --Convocação
..

. �embléia· Geral Ordinária
São Cbnvidados os Senhores Acionistas desJa'So

ciedade a 'se r'ê�njre� em Assemb.léia Geral �yd.inãria,
às dez horas do" dia 28 de abrIl do corrente' ano, na

s�de social, na .Ruã-.,\S·enador Felipe Schmi�t<!íl.o 83, na

Cidade de CanolDhas,\Estado de Santa Ç'atarina, para
dE'liberarem sobre a se�uinte ,/

\
./

ORDEM\DO DI,�"�'
. '.

. \ .)./ .

1.. Relatório da Diretoria, B�lanió de Lucros e Perdas
e Parecer do Conselho Fis,çal, referentes ao exercício
encerrado em 31 de dezeni'}:)ro de 1972'

{! . '\
'

/ \.

2;° Eleição dos Membros!.� Cons'e.�ho Fiscal e seus su·

plentes para o exercJcio corrente,;.
/ '\

3.° Demais assuIÍto�j�'� interesse

'SOCial:-"'",,�, '.

Acha�- se à ,lvdisposição dos Senhores Acionistas,
na sede SOCial: �iiaocumentos a que se refere art� 99,
do Decreto-Lei i'- 2627 de 28 ,de setembro de 1:-940.

Canoinhas, 29 de. março de 1973.

Altavir Zaniolo Diretor n

EXTRAVIADO

Leial A.sine! Oivulguel Correio do Norte
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Vende-se, casa.
/

em Papandrí va

ven�se
urna c�a nova

de mad ira, tamanho 9 por
7, junta ente J� galpão
grande p' ra Ffraria, me- e�.díndo o

t�ren<i
2.400 m, ou -ç

seja 4. dat .s.
t mencionada Q,Q.�remos comunicar que Canoinhas esteve pre-

propriedad fica no centro
sente no an�rsário da vizinha cidade de Caçador e na

}I mauguração dis"""�vas canchas de bolão na. sociedade
ca cida,de, RJ(a Mafra n., 482. Caçadorense de B&ebas.
Para mJi�res esclareci-

.

A delegação
_ d'e., Canoínhas foi representada pelo

mentos, 9� i�1treSsados de- "CLUBE DE BOLA0 0l.:-ÍMPICO" que compunha de 5

verão

t'ocuran
o sr. Paulo elementos: Alcídas G. Goil�alves, Itiro Shíguefusí, Alceu

Keretz ,'o referido número. Thiem, Wigando Knopp e A'"qolfo Hedler. .

Francisco Klobukoskl, torna 98222-012078, inclu.sjv#�tros \ Através destes elementos, Canoinhás conseguiu
��co ���.!j���8_�à:�.c� Cje���f;�, ,.�o���e��.��, fic'�n'd� amb�s' sem Pa,p�hduva. 2� de março en�re 17 equipes ,de. várias ,cida�s a 8a. colocação con-

.

'º'.»"",'� .• , . .,'.. , ,.!1'Ji�'>'_'�""'. JP.'.'''q'' .....
"- �fe'lto""1>or 't"e-l'''st,à.(;) encaminhada de 1.!�}7 3. �

3 quistando um belíssimo trofeu ,
Willye, 800 1969, placa M?-0093J'�

_.

.' . I . .' \
'motor B9.349.916, C�!�IS""".,.

a 28. Via dos mesmos. 1" Ass. Paulo ,K retz " Outrossim quere�os agradéber em nome de (!a-
,_,,,';""� \, '

noinhas '\,a ótima recepção

1__1Ii_1IIII9ID IÍ_�IIIIII IIIIIIIIIIIIIIfIIIIllllIllIIIIII__1lllll1111!i1ll1 que:li n�,�Oi ditSp�nsa:da.
m III

esem ma�s an ecipamos

I '. II ,nossos agradêc�mentos.
I, I "Clube de Bolã6\Olímpico"
lIIlI /' liiaI Onelio Wi8n:i�ski
I ,f

(I' Presidente

'�".fII." I Itiro Shiguetu(
"81 lEIl!I Secretário '

'II
m

. "'.:-. JIDiI

· /.
1'1 ,( III
• ••
· /�.

I II // III
II """" /'// III
· � / .

I F a c a '''i á sua /r e s e r v a. li
· , � / .

I "< / I III \ •I Miguel Procopiak Cornéroio dÉ/ Veículos Ltda .• abre inscrições I
I '

. \./ II
"

II para reserva do "CHEV,ETTE" - o novo lançamento da II Aos senhores contribuintes
-

/ "\ ' II
,- / \\,. ' II

do Imposto sobre a Propríe-

•11 General ,M,lotors do <Brasil em. 1973. I
dade Territorial Rural- ITR

/
l1li

em atrazo até o exercício
111 /' -,

llfi!B de 1972, inclusive, para o

II ,/ >, I pagamento dos tributos e

1[1 Seja primeiro, oornpareça a III contribuições devidas. Decor-
• / '<, IDII rido o prazo de 30 (trinta)
II ;/' -,

._ .' tII-_ ,dias a partir da publicação'

I I"
'

....
-. II deste Edital, terá o débito

i· Miguel P;ocopiak Comércio de Veículos Ltda. I �!��. i::���Vid:mSu�iv���
II ,/ 'III brança através de Executivo

,

289 F 166 C· P t I 5 • Fiscal, abrangendo o princí-

I Rua' Maj�r Viei ra, ..

'

- one, aixa ' os a, -,

I pal, multas, juros, correção

• 1

II
monetária e custas judiciais.

I Can!o'l-nhas -c- Santa Catarinà
-.BIIIII -j l!llIII Brasília, 8 de março de 1973.

• J _
_ li losé FranClisClo de 1100r. Cavalcanti
-

liI!IB

'

,

. Presidente

I I " ,.' •
JBIB , • Publicado no Diário Oficial

.������������������������������������������������� da Unffio, ed�ão de �3/73.

Equilíbrio das
previsto

tarifas
para, maio

O estudo sobre o equilíbrio das tarifas de energia'
elétrica na Regiãc Sul do País deverá ser apreciado em

suas considerações finais no princípio de maio quando do
regresso do .Mínistro Dias Leite de viagem ao exterior.
A medida, que virá ao encontro dos anseios dos consu
midores catarinenses, foi comunicada pelo Presidente da
CELESC, Osvaldo'Mor�ira Douat, após o seu regresso do
Rio de Janeiro, onde, juntamente com seus diretores
Luiz Gomes e Carlos Alberto -Reis Seara manteve con
tatos no Ministério de Minas e Energia.

.

Na Guanabara os dirigentes da concessionária ca

tarinense _encontraram-se com o Secretário Geral da
Eletrobrás, Mário Baptista, quando trataram das provi
dencias que estão sendo coordenadas por aquele ministé
rio, visando a fixação de normas relativas ao equilíbrio
das tarifas de energia elétrica .na Região SuL O assunto
foi longamente abordado pelos participantes da reunião e

a solução está grevista para fins de abril, quando retorna
do exterior o Ministro das Minas e Energia, Antonio
Dias Leite. n

Documentos

REGlSTRO CIVIL
-�

EDIT'AL -y����
.

. .. " ../"v?�-'.,
Maria Uba de Andrade"

��cr.evente
Lorival Nones Ferr�ira e. LO.Clia,.;'1;'é�dente neste munjcíp�(l: �ilha de

Juramentada ,do Cartono do Re. Eskelsen. Ele, natural deste E§.t� ,Mafalda Eskelsen. domiciliada e

gistro Ci�il �" Ml1nicípio de, Trêtl do, �al!lcido em Trombudo Ç�tral, ,residente em Ibieema, neste E8t�do,
�&rras. Coma��"",,��9JPP.,,�!I, _ .!?'?� d!�, 27 de março ��__,;1'944; pe-Egtado de Santa CatuJlia

-

dreirô;- 801teirQ,,,,q_o�mi'êiliado e re- Apresentaram OA documentes
Faz ssber que pretendem casar: sidente neste mgJii'tipiõ;'" filho_.d_e ' �xigidoll pelo Código Civil artigo

Augustinbo Nú6es Ferreira e de'---'- ;·18o.·�S�>!I'�uém tiver conhecimento
"

dooa Margáfi�a Ferreita. domici- de exi81ir':'�lgQ� impedimento
lisdos e-+,vresicieotes em Curitiba. legal, ecuse-o para fiDs�de direito.

Ela, 98-tufal deste Estado. nascida Três Barra!!, 3I.de março de 1973.
em/.,I-Rio Wiegand. José .Boiteux,
9Jl/dia 1..0 de julho de 1955; do

/lDéstica, solteira, domiciliada e

Maria Uba de Andrade
Escrevente Jurameutada

Bolonistas de
Caçador

-Canoinhas

Edital
O Presidente do Instituto

Nacional . de Colonização e

Reforma Agrária - INCRA,
no uso das atribuições que
lhe confere' o artigo 25 do

Regulamento, Geral aprova
do pelo Decreto n.o 68.153,
de 1.0 de fevereiro de 1971:

NOTIFICA:
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- SOCIAIS
Anlversarlanf:es da Semana

ANIVERSARIAMIISE do sr. Armando �ülbauer,
HO [E: a sre. da. Estejania

esp. do sr. João Polomani; a

'srta. Marli Maron; o jovem
José. 'Poloniski; (J m e n i n o
Teodoro filho do sr. Teodoro
Cordeiro. '

AMANHÂ: a senhora da.
Ligia esp. do senhor José A.
Pereira Sob.; a senhorita llse
Eltrida Koch; omenino Milton
filho do sr. Antonio de Luca.

DIA 10: as senhoras donas:
Maria esp. do senhor Jacob
Seleme e Hilda esp. do senhor
Attonso (Irosscopt; o Senhor
.Antonio Koller; o i o vem
Armim Schumacher.

DIA 11; o senhor Ervino
Ffiedmann.

DIA 12: os srs.: Modesto
Zaniolo e Adilson Voigt; a

menina Lucia Maria filha do
sr. Waldomiro,' Medeiros; o

menino Helton Nacit filho do
sr, Michel N. Seleme.

,Cine V/eJ a CF'UZ
(O L�ÇADOR

DE SU9"�SSOS)
HOJE, ai 0,15 h •

cen�. 14 anol - ,f,progr_ama duplo
1.0 filme: U super e arrojado íar-west Italíano:

, p
Meu S�ng�e Chama Vingança Colorido' Cinemasc.
2.0 filme: Uma s'1per aventura através /.0 espaço:

'

,

, 'Odisse� para, alé�/' do Sol Colorido

DOMINGO, ai 13>�45 h - em .patinê r: eensure livre

Meu sa,ue c�lma Vingança
UOMINGO, -ai 16 hor",1 - ce�I'-. livre. Formidável yelperal

Odisséia �I@r�:; além do Sol
'

DOMINGO, em dual fo'�idáveil lellõ�l: ai 19 e 21,15
,

horal - CeD\Ura 14 anol

Richard Widma�k no sl�er ) Íme colorido e Cinemaseope:
, SOM A � N O O Não percaml

DIAS' 09 e 10, 2a. -;;fa. feira. a ,20,15 �()ral • eens, 14 anol
,'0 MAT��DO

D!A 11, 4a. rlfra • ai 20,15 &0),1 '-,' eeneuea 18 an�1
/ "Sellão dai Mo.çaa"

,

srzDdra
B�rsotü e Marcos Paulo no\super Filme Nacional.

EU, RAN·SO ••. E'LA TRANSA

DI7A
'

, 12' e 13, 5a. e 6a. feir,a
- ai 20�i. h - cenl. 18 anol

,

A Pelmex apresenta
'

,

f/esbos, a u�a do �ecado , cl\mascope - colorido

{��u�rdem J?ara I.bado, dIa 14/4, 20,15h''rrograma du�lo1.0 filme CAÇA AOS VIOLENTOS· Fu,\Welõte colorido

2.° filme O Desafio dos Monstros - Colorido' filme japonês

Domingo, dia 15/4, em dual lellõel, OI 19 e 21,15'horal
Terence Hill (O Ti:initi) no melhor Far-West 'até hoje produzido,

Os 4 da Ave Ma ria • Oínemascope colorido
,I

RIGE'S
I

-

••••••••••••B···········�·······�····I

i Super Mercado JORDAN i
- Rua' Getúlio V.rgas� 857. O �ENDEREÇO DA ECQNOMIA. II
1mB ' �.;r;#''-' .

)1( '. �

I Ofertas espeCiais em ....
/é·· -

- T/ I,�
-I Cons;,;���'=·:"·=-Azei�;,:;_::;.<",eer.fumarias I ./

I Chocolates ".>írV-��- para Pás�o-;·-:·-Bebidas I
I nacionais e.r estrangeiras Detergentes i
.B�e H•••R••�••••••�m.m•••M••

ESPAR,SAS

DIA 9: a exma. sta. dona
-Maria Greschechen, o senhor
Nivaldo /(oeder; os jovens:
Artur Greschechen; Jaercio

L,U_'i.Z'.B_".rg_a.r.d.t.__e.,_T..a.d_eu_M_e-__
'

'IIIiA.o.s_íln.'.'V.et.s.a.'.ia.n_t,e••s.n_os.s: I N,Q' T A'
'

Sdei�OS;
omenino Oswaldo plh. parabéns.

�

AUXILI�
Exige-se experiência mínLa e � a

.

' ,y.colar dade :

Os interessados deverfo' proc rar o Sr. aoro dia 09/04' exclusivamente em

horário �

comerci escritório da Fábrica-Rigesa.'

o Prefeito senhor Alfredo de
'Oliv@irtt tiarcindo dando os

primeiros passos ne organização
dos festeios do Jubileu de Ouro
da nossa cidade a ter lugar no

23 ,de agosto próximo. Neste
sentido convidou um represen
tante da, empresa Sílvio Santos
Schow & nossa cidade pera uma

possível promoção a cargo da

mesma. Em pauta também o

'II FESTIVAL DO MATE, a

cargo do Grêmio XV de -Julho.

x x x.,

Ainda, referente ao 'Labora
tório de 88tat88 Sementes Cer
tificadas, o Prefeito sr. Alfredo
de Oliveira Gsrcrndo, recebeu
'em seu Gsbhrete n8 tarde de
4,a feira,' dia 28, o agrônomo
dr. Iogo Otto Msyer e o 'en-

,

genheiro civil do Ministério da

Agricultura, dr. Natan Roise
lIlab, ,es'te lotado em Brasilia,
na AGIPLAN.

x x x

Ano XXVI - 1973 'N.O 1219

Regressou de Florianópolis,
acompanhado de sua exma.

esposa, o médico dr. Osvaldo
Segundo de Oliveira.

x x x

Exérzi,tÓ , Brasileiro, sexta feira, ,

dia 30, nó'Auditório do CELESC,
em' Florianópolis.

:X: x x

'O sr. Agenor Côrte, Presí
dente da Liga Esportiva Canol

nhense- movimentando o nosso r

futebol, marcando o início do

campeonato pare o dia ·29 pró
ximo, com a participação do

Botefogo, Santa Cruz, São Ber
nardo, Rigese e Sossego; \

programação, talvez a 'munící

palidade', também em comemo

ração' 80 Dia·· do Trabalho,
promova um grande 'jogo de

futebol, dia prímeíro, com por
tões abertos.

,

E falando em futebol, Q' São
Bernardo, em partida difícil,
derrotou seu homonímo de União
da Vitória pelo mercador de 2
a 1 e no Municipal, O Botafogo
venceu O Rigesa' por 3 e 1.

O engenheiro dr. Jorge Se
leme vai ::oostruir um grande
edifício de apartamentos em

nessa cidade.
'x x X

Estaremos publicando no pró
ximo número, o bem, bolado
programa da Festa de Sànta
Cruz; a ter lugae dia 3 de maio

próximo, feriado munícípal.
A respeíeo, dentro da mesma,

x x x

O jovem bancário Paulo
Wiese Netto, representando sua

mãe, sra. Norma Seleme Wiesf', '

feliz no�' testes" foi o grande
ganhador de um fusca no últi
mo sorteio da Erontex, Parabéns
80 amigo Cyce e familiares.

x x x

,x x x

O Deputado Therézio Netto
representou o sr. Alfredo de
Oliveira Garcindo, Presidente,
da AMPLA, n8S solenidades do
lançamento do livro História do

Prefeitura Municipal' de Canoinhas- -

essita
e registro de pessoal•.

, �",

Comun ica ção im portant.e
, '�,mamos a atenção de todos aobre a il9Pó;tÁncia da 'Pllrti-

,cipação Da ���racão do Movimento Econ&mi�o :qUe ae deseo�olve em

todo o mUmciPIQ, com prazo de entrega tprevlsto pata o dia, 30 de
-abril corrente. '',_. 4::"

,

Os comerci.Jrt�s e industt��e não forem procurados pel
pessoal credenc�ado pela�ul}�i:pálidade,.dever?o p�eencher as deda '

raçoea, em 3. vl,as e entre9�las na,Prefeitura. IDclUlDdo De declaraçã
os produtos I.entoa do J.taM�, "

'

,

Os agricult�.Ie. é pecuarilit1;l,9 deverão preencher as g�ias em

,

doas v�a8. q���c:lô;' procuradoa pelo8".""reaponsheis. P�r ocasião do
preenchlmeD�q;-fodo8 deverão apresentar t� titulo de eleitor II o DevO
cartão d�,.INCRA, antigo IBRA.'

,

,.'", .

,

" "",

COL�BbRE PATRIOTICAMENTE e:OM"-,p MOVIMENTO
\ECONOMICO, PRESTIGIANDO O' SEU l\fuNISIPIO.

Ganoinhas, abril de 1973.

IMPRESSOS EM GERAL (em Uf!l8 ou mail côrel,)
-

Serviço rápido e 'perfeito

Impressora Ouro·, Verde Ltda.
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