
Impressões colhidas pelo caminho

Das frases lapidares
Enéas A-hanázlo

.

Há pess�a8 que, numa só frase, garantem sua perma
nência na História. D. Pedro I e o Gal: Ozório são os

exemplos clássicos do Brasil. Outros, num momento de in

felicida�e, criam uma i�8gem negativa para todo o sempre
numa so frase. Tantos sao os exemplos que não é necessá
rio mencioná, los.

-X-

Mas, seja como for, positivas ou negativas,' há frases
que merecem lembrança. Dentre elas - e positivas _ me

ocorrem. as seguintes:
De CLARENCE DARRON, famoso criminaliita norte

americano: «A. vida de um advogado é como uma região
montanhosa. Há um ,ou outro pico, períodos nos quais o,

advogado g8)g� as .lturas e ganha uma visão 8 cavaleiro
das planícies abaixo; mas, na maior parte do tempo ele
permanece nas planícíes.s

'

-X-

De SOUZA NETO, desembargador aposentado e advo-
1

gado: «O cargo de juiz é muito difícil de conquistar, mas

é quase impossível de perder.>
-X-'-

De JOSEPH JASTROW, psicanalista norte-amerfcano,
«Nossos eonhos podem ser insignificantes, mal são nossos.s

-X-

.

Do detetive SHELL SCOTT, conhecido personagem dos
romances polícíaís de RICHARD PRATHER: «Só damos o

devido valor à policia quan�o dela necessitamos,»

-X- .

'De HOWARD FAST, romancista: «O verdadeiro triunfo

não é ruidoso; ele vem quieto' e lentamente.»

--X-

Termino. Porquê, como disse o Prof. PEDRO' CALMON,
em frase lapidar, «a brevidade é uma forma pública de polídez.s

Transferido o desfile de máqui
nas para .segunda feira' à tarde
Devido a contratempo de última

hora, o anunciado desfile de

máquinas, adquiridas pela Pre

feitura, promoção das firmas

vendedoras, fqí transferido de

domingo para segunda' feira

no período da tarde. A inicia
tiva é uma. promoção, ,como
dissemos, das firmas LINK,
NODARI e FORMAC, e deverá
ser televisionada pelo Canal 3

de Blumenal.
�=========================================

�
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Notícia quente e' das melhores para os 'madeireiros

L.I M,P E,ZA. DA
.
E" CIDADE

C I DA D E.
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,L I N D A.

O conhecido colunista Carlos

Jung, do Estado do Paraná,
edição de quarta feira, dia 1!, .

publica o seguinte:
"Uma "bomba" para .os ma

deireiros do Paraná e Santa·
Catarina: estou seguramente
informado que o tão pretendido
decreto de correção das árvores,
que a classe estava pleiteando,

Em acerrada disputa na Aca

demia
_ Peranaense, onde houve

8 participação de mais de 30
Atletas dos mais categorizados,
EGON JOSÉ PRIM, nosso con

terrâneo, sagrou-se
.'campeão

absoluto, 'em todo Paraná; nesta
modalídsde de esporte (Braço
de Ferro). Msximou suas fôrças
dando uma demonstração elo

quente de seu exelente preparo

físico, em todas as disputas.
Congratulamo-nos com o cam

peão, desejando-lhe outras espe
taculares conquistas.

vai. ser assinado em menos de
30 dias.
Quem trouxe a noticia foi o

presidente do Sindicato dos Ma-

. deireiros, empresário Altavir

Zaniolo, que na semana passada
esteve no Rio reunido com as

sessores do Ministro Delfim

Neto. Podem preparar-se para
comemorar a vitória".

A grande conquista é ore,.

sultado positivo da grande Festa
de Congraçamento dos Madei

reiros, realizada no ano passado
em nossa cidade. Nossos cum

primentos aos promotores do

conclave e seus participantes e

esper�mos participar da outra

festa.

Chefe da Ajuda Ale- .ConseJho
má
em

,para o Exterior
nossa cidade'

Técnico dos' Jogos

-

A�rt?s
o Con�lho Técnico dos Jogos

Abertos de,.Santa Catarina,JASC,
deverá se ��unir hoje em DOS8a '

cidade, afim\ de veriftcar "in
locun pt nossa�condições de, pra
ças esportivas\.,e locais de hos

pedagem, com\�istas de sediar

mos no prÓXim\ ano ou mais

PROGR\MA DE VlSITAS
\

Comissão \Municipal de
. Esportes

�

Conselho Té(ni(o \ dos 'JASC 11 membros

8,00 horas - Recepção JY, Hotel Guarany
8,15 li - Inicio das v\sit8s às instalações esportivas
8,20 ,. - Centro de Eltucação Física: Benedito T.heréziO de

Carvalho JU�1or (Atletismo)
,

8.30 li - Elite Tênis Cl�be (Tênis de Campo e Xadrez)
8,45 ,. - Ind, de M8deir8�Z8niolo (F.de Salão-Basquete-Wolley)
9,00 » - Tiro ao Alvo d" Canoínhas (Bolão)

"

9,15 ,. - Sociedade de B�cha Agua Verde (Bocha)
9,30 ,. - Estádio Alinor V�eira Côrte (Punho-boi)

.

9,45 :t .

- Praça de oEsportel\ Lauro Müller (F. de Salão)

10,10 » - Sociedade' Beneficànte Operária (Bolão)
10,20 » - Sociedade Benefice�te Operária (F. de Salão)
10,30 :t - Sociedade BeneficeD$e Operária (Tênis de mesa)

10,4� » - Colégi:�Estadual Sta. o.ruz(Qudra e Local Ginásio Cob.)
11,00 :t - Soe, Musical W. Olsp.� (Marcilio Dias - Bocha)
11,15 » - Sede Campestre Dem'�crata (Piecina-Natação)
11,30 » - Pavilhão Frei Cristóvã� (Ginásio de,' Judô) .

11,45 ,. - A.A. Banco do Brasil (Pisqina-Saltos Orno em Constr.)
12,00 » - 3.° Batalhão de Policia Mill!;ar (Quadra e Tiro ao Alvo)
12,15 li

. c· Clube de Bolão Fantasmá\ (Bolão)
!.

12,30:t : '- ALMOÇO (Sede Campestr\ do C. de B. Fantasma)
14,00 I),� - Reunião do Conselho Técnj�o (Salão Nobre da Çâ-

,

mara Municipal) '. '\
2�,g()l ,. - JANTAR (Salões do. Clube �noinhense)
"'"Óbllervações ;;_ Os Salões do Clube CanoinH\,nse, será reservado

para o Congr�8Sc de Abertura e Encerramenty e Festas Sociais.

Csnoinhas, 14 de abril de 1973. \
'\

'"
._

-

O Dia'de CaDoiD�as II
�:Ii�: da III ' I. �

'"

Sagrada e e / '>.

�:�;���s�u\ 3, de malO de 1973
Cenclnhes ... '

. !

Quereri\do comemorar a fil�1 devoção que através de

�erações o Pov�\c�nsagrou à Sa1ta Cruz e incentivar o amor'

a Terra, a Comu\�a_de paroq4.al e municipal estabeleceu

,celebrar, de comum �ordo, O f
Dia de Canoinhas, neste ano

a 3 de maio. ".., ;
.

O Vigário da Pa�quia ;� o Prefeito Municipal sentem- -

se honrados em convidar � td"�o O· povo" para que prestigie
\., O Chefe do Posto da Receita

as comemorações e os festef�s da Semena da Santa Cruz, Federal de Canoínhas, convida

desde 25 de abril a 3 de maiÇ), {Ia Igreja Matriz e no Pavilhão as seguintes pessoas, para reti

Frei Cristóvão. Todo O lucíro "ias -promoçôes . reverterá em rarem os conjuntos envelopados

benefício do término das fras �ede
Social da Paróquia. do Imposto de Renda:

Escala"ão dos festeiroa' para li mana da Santa Cruz
,

1 - Alipto Kieski

v 9 2 - Adelio Borba

Apostolados e Pia "Únião I" 30· 0-. Bairro do Hospital 3 - Adriano Antonio Batista

Colegiais e Ginasiahos 01-05\ Bairros:' 'I'rícohm, 4 - Emilio Albertini Filho

Clubes de Servíçç' \_. COHAB e 5 - Euclides Pereira

B. Campo da Agu�:Verde I � Jardim Esp!!rança 6 - Ivo Petry

Bairro da Piedade 02-05 .,Bapd.a. dos Tiroleses 7 - Lourival Antonio de Oliveira
J ,

_ � 8 - Leni A. de Oliveira

3 de maio: àS/8 h Missa na Igrl�ja Matriz. 9 - Mariade LourdesReisdoerfer

. ,

9 h O fi d B" d d TI 10 - Noé Fortunato Vargas
. 8$· es I e �.. � a . os •

11 _ Olívio Fernandes de Oliveira

.I roleses • trajeS\Jípicos 12 - Valdir Pedro Temothio

bs 10 h _ IMissa festiva c� Banda. 13 - Vilma Ncschang

DuraDte todo /, dia realizar.se.ão os festejos tradicioDais d. SaDia Cr�' Se alguém souber da mudan

com churru!o, galiDhas usadas, doce., l!Illgados, fé, bebi�.s,. ça de endereço das pessoas aci

diversões e '1 vibr_tes acordes da B_da Musical de ITreze TiIia.. ma citaqas; é favcr avisar o

A . .

.

'd' d \ Posto da Receita Federal.

migo, promova a sua CI a ej C
..

h 11 d b'l d 1973

C I
anOln as, e a ri e

.
.

anoinhas se desenvo ve FRANCISCO ZAZISKI

com o esforço de você.
.

Chefe do PRF

Decorrente,entendemos.da Inste
Iação do laboratório de Batatas
"Sementes Certífícadae, em cons

trução em nossa cidade, em con

vênio Brasil-Alemanha, devemos
hospedar, possivelmente 2a. ou

3a. feira, o dr. Flacks, Chefe da

Ajuda Alemã para o Exterior.
O ilustre visitante deverá rece

ber �árias homenagens em nos

sa cidade, ju.stas e merecidas.

em nossa cidade

Canoinhen�e' é

campeão abs/oluto

AVISO

t8Tdal' em 1975, os referidos.
jogos, o. já estam6s pleiteando,
COIDO de direito

i
e justiça, há

vários anos. as membros do

Conselho Técnico, em número

de 11, obedecerão o seguinte
programa-em Canoinhas:

Convite-Missa

f�A família do' ,a:��??" ---
-"��__.

.

6)t<Q 'Friedrich
-1i"

'_ "-"'_"
.

convid�, -sius parentet"e""amigos, para assistire'm a miss'a

do 1.0 aniversário de s.uà'�À\Qrte, que fará celebrar dia 18

de abril, qu'arta feira, às 19 I1bfª!, na Matriz <!risto Rei.
"',;'<t.��"'!'--..

Por mais este ato de�'nl!gião c amizade,
antecipadamente agradece. '",

"'"
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,

Se� viço Militar,
1. s' convocados" abaixo relacionados de�m

comparecer as Juntas do - Serviço Militar dos �eus
Municípios, a fim de rsceberem instruções a respeítã do

embarque, por terem sidos designados a incorporar� nas

Unidades

segUi;es:'
;j

1.1 - Designad s ao 1.o Batalhão de Polid� do
Exército Brasília-DF ,f

.1

a) - Mun�cíPiO' de Canoinh�s-Se ,li
Alberto Adam, Anton Rivadávia Mattos, Dtmas Jos� ��hf:uer,
Hilário Rudey, .Ivo Dr nks, Jaime Alves Massaneiro, �:b8quim
Zenildo Ferreira Cardoso, José Carlos Pangratz, Rubens i>eraldc
Beínart, Valdir Krailing,

�ldemar
Erico Prust e Sidnei Jos�iCararo;

.

, ·1

b) - Municí io de ,Itaiópolis-Sel J'
Adilson Wendt, 'f\ntonio Rufi�o, .

Domingos '��tani8Iau
Michalovícz, Geraldo Lateuczeskt, Jair Jo�é HtrtHj Jonatas
Frsncísco Steffen,

;t�é
Alecin Mounn, Mauro Kez�ier.czak,

Gessi Nascimento, GilbHto Bueno Franco FllhQ, GIlmar
Woehl, .Adír Hoffmat n e Pedro Paulo Escalski; i!•

I

. f

C) - Município de Mafra-Se ji
Arlindo da Silva, Edu�dO Liebl, Hamilton Sao;tos, Harol·
do Valério Pereira, �i�rio Adil Simetti, Mj��el Airton

Silve, Oscar Liebl, S\bastiã«? Eduardo Bl�'fn e Aldo
Fernandes. I \,' k
1.2 - DeSignadOS a� 1.0 Regimento/de' Cava.

I�ria de

(iuar�'
a de BrasíliafDF

__d) - MunicípiO de anoinhas-Se
Juarez Bueno e J;>aulo de So �s; I

. e) '_ Município de T r�1 Barraj:t-seTeófilo Falkievicz; \
\ l-

I) - MuniCÍpio de Malra�t
.

Adelioo �odradp, Ailton Pe re íra, A\do Konkel, Evaldo
Ienkovskí, Ivan Neudorf, Jonas Nun/� Luiz Liebl, Nelio
Lanskt e Nelson José da Silva.

/
.

\ 2. Apresentação na Junta do Ser Militar de
•

seu Município, no dia 30 abr 73, a fim de
receberem instruções parf;l o embarque,

. / \
3. Apresentação para o �,inbarque e� suas cida-

des em frente da sede/ das Juntas \do Serviço

a) �:��:�b::';:O�ia 09 nl73 ãs 03,30 hor� da manhi;
b) - Ita.iópolis-SC, dia 09 �'Ii 73 às 04,00 bor�;"ia manhã;
c) - Mafra-SC, dia 09/nai 73 ,àS 04,15 horas, manhã.
Obs.: O convocado d,Ô Município de Três Barras-

se, em?arcarã}na cidade I de
.
eanoinh�s.Se.

4. Os convocados 'l,ue deixarem de se apresTutar'nas datas aci�ia citadas, serão 'consíderados
«INSUBMISS9S», \ I

5. Tod�s os s.ónv?c�dos deverão apresentar-semunidos da/Cerudao de Nascimento, Certific,dode Alístaménto Militar e Atestado de transfe
rência e�rblar (quando fôr necessário). \ '

. /'" Canoinhas-SC, em 6, de abril de 19'3
/1 OSVALDO CONRADO NARLOCH

-�"" 1.0 Ten Del da 13.8 DelSM

Vende-se casa
J
i

panduvàl
Vende-s uma casaptflova

de �adeira, tamanh?/'9 p�r
7, [untamen e' urq,f galpao
grande para Ferr;.;itia, me

dindo o terre o 2f.;�OO m, ou

seja 4 datas. . �encionada.
propriedade fi l no centro
ca cidade, Rua afra n. 482.

Sociedade .Beneficente Operária'
EDITAL DE CONVOC�O
Assembléia Geral dos A, �ciados da

Sociedade Op, �iria
;/

,

.

De orde� do Sr. Pr� '4{nte, cO,;�wo;::o os.Assocíados da
Sociedade Beneficente Operárta, p a &t7AssembléI8 Geral Ordi

nária, que se fará realizar, dia 15 de, 7bril de 1973. às 10 horas,
no salão da Sociedade, com a fin�tdade de eleger sua nova Di

retoria, para o próximo biê?J$8:' Não ha�do número legal na

hora supra citada, & .,f\ssembtéla funcionará e ' segunda convoca

ção, trinta minutos mais ��rã�, com qualquer nú ero de presentes.
A Diretoria eleita se��}?mpossada' à 1.0 de .maío corrente ano.

A a.presentação .tlas...._,chapas para a eleição, deverão er feitas até
o dia 12 de

abc::.r1L-tre
1973, às 10 'horas, para fíns d registro e'

verificação.
. Canoin as, 4 de abril de 19'13.

Altamiro R.icardo da Silva - 1.0 Secretário 1
.

em

Para melh

re�eSclarecimentos, os )'htere sados de
verão pro urar o sr. Paulo
Keretz ��%eferido

\
número.

papa9/uva, 28

�marçode H173. 2

Ass. Paulo Ker tz

MIM

t

Linha sw en 73
para t o mundo.
A partirdomenor preço de carro no Brasil.

,
.....

� -,
'.

'v';'
,� .'

"":":" ',�
'"

vw 1500

Linha Fusca
três opções de preço

Unha Varidptduas opções de preço,

...��.\.'
..

� \>'\.

linha VW JL
quatro opções de preço

Linha VW
Esportiva
três opções de preço

.

i

VW TL - .4 portas Q
, i

VWSP-2

!
,

Ma /Ion & ela.
cj
"REVENDEDOR
AUTOR!ZADOVidal RalDos, 1195f\ua

,

,\

Exatoria Estadual de Canoinhas
A V 1·5 O

A Exatoria Estadual de Canoinhas, avisa aos
senhores contribuintes do ICM, que de ordem superior,
que os que ainda não receberam o novo cartão de
inscrição, deverão fez�r o preepchimento do novo formu
lário «FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL DE
CONTRIB:tJINTE DO ICM»,. o qual deverá ser, entregue
na Exatoría Estaduel até o dia 30-4·73. Deverão ainda
juntar 8 refertda Ficha Cadastral 8 cópia do Censo Tri�
butário do exercícío de 1.971, que deveria ser entregueaté 31·8·72.

Pua melhores esclarecimentos, Da Exatoria Estadual
de Cacoínhas.

Canoluhas, 10/4/1 973.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SOC·IAIS -

• •

aniversariantes -semsna
ANIVER..5ARIA,M-SE
HOJE: a sra. dona Elm»

esp. do sr, Mário M/,yn; a

srts. Berenice Maria de Souza;
o jovem Roque Amauri de
A. Medeiros; a menina Anto
ninha Bernadete filha do sr.

Milton Mendes.
AMANHÂ: a senhora dona

Marlene esp. do sr. Fernando
Rocha; o sr. Vendolin tâetzger;
a Srta. Edinir Leoni Vogt; o

jovem Darcy Silveira.
DIA 16: o sr" Firmino de

Paula e Silva; a senhorita
r.lvêti de A Medeir(Js.

, D1,4 17: a senhorita Marly
Aparecida Maron; a menina
Janete Rosane filha do senhor
Waldomiro Medeiros.

DIA 18: o senhor Carlos
Bekendort [r.; a srta Ana
Rita Ziemann; os jovens:

da
'_Ingo Rol! 'Siems, Car] Hetne
Sobotka, Erica Coutinho e
Pedro Antonio Vepech; a

. mp�tna Olinda filha do senhor
wtu» Hoeptner.
DIA 19: a sra. dona Ruth

esp, do sr. João Dirscnnabet:
os srs.: Prancisco Bech'el �
Ne.st,!r Senceuk; a menina
Clarisse filha do sr. Rubens
Stuleer.

'

DIA 20: a sra. da. Isaura
esp do sr. Dionisio Karnos.
DIA 2{' os srs.: Amilcar

Ribeiro dá Silva, Wilson A.
Seleme� Lourivaldo Burgardt
e Eruino Tieml; . os jovens:
Cezar Roque Artner 'e Daniel
S. Pemondes; as meninas:
Gladis filha do sr. Guilherme
Lohse e Ana Gisetaa filltá
do sr, Henrique Artner; o
menino Francisco Orlando

filho do sr. Moisés Borges
de Souea,
DIA 22: os sr«: Milles Luiz

Zaniolo, res. em Curitiba, Pt,
e Sérgio Senczuck: a senhorit«
Maria Bernardete Pereira'
o iooem Wilmar de Oliveir�
Godoy,
DIA 23: a sra. dona Eriea

esp, do sr. Alfredo Guilherme
Knüppel; a senhorita Marilze
Hedler; o jovem Alceu Tom
poroski; as meninas Soraia e
Sumaia (gêmeas) filhas do
sr. Gebrsel El-Koubo e Judite
filha do sr. Icoaotto Bollaut;
o menino Acácio filho do sr,
Aloisio Parta lu.

. .

DlA 24: a sra. dona Elisa
esp. do sr. Felix da Costa
Gomes; o sr. Antonio Tokarski;
o [ouem Saliba Nader Neto.

(continna na página seguinte)
I

Notícias de
Visitam· Papanduva té-cnicos

do cSERFAU.
Estiveram no município de Papanduva os

técnicos' do Serviço Federal de Habítaeão e
Urbanismo - SERFAU, que aqui vieram com a

finalidade de proceder a um levantamento
sócio-econômico através da AMPLA. Integravam
a comissão o Dr. Gerônimo Vandérlei_Machado
e a; Dra, Ione Waltrick WolU. A reunião
realizou-se no prédio da Prefeitura, estando
presentes o Sr. Prefeito Municipal Sr. Aloisio
Partala e demais funcionários ligados ao setor
respectivo. As impressões colhidas pela comis
são foram de alto nível, aguardando-se para
muito breve os resultados da mesma.

Núcleo de Assidênciá e

Orientação Fiscal
O NAOlj' - Núcleo de Assistência e

Orientação Fiscal do Ministério da Fazenda,
anexo a Prefeitura MlII;licipal de Papanduva,
está credenciado a receber as Declarações de
Imposto de Renda de Pessoas Físicas, referen
tes; ao exercício de ] 972, evitando assim maior
facilidade na entrega dos'mesmos, o que antes
não acontecia, quando os documentos deviam
ser entregues - em Mafra ou Oanoínhas. O
referido .Departamento Federal, está apto a

prestar informações e esclarecimentos a todos !

quantos dele necessitarem ou desejarem orien�
tação a respeito dos Tributos Federais· dQ
Ministério; da Fazenda.

de Paulo VI autoriza '

Comunhão
Decreto
mJllher a distribuir

O Papa Paulo VI determinou que a

mulher, seja freira ou sem ordem clerical. pode
distribui:r a Comunhão nas igrejas católicas e'

levá-la aos enfermos. O decreto papal indica.
uma sútita modificação na política do Vaticano
de restringir 'o mínimo o papel da mulher nos
serviços religiosos. Suas cláusulas entram em

vigor imediatamente, após a proclamação. O
santo padre declarou «apropriado» que pessoas
escolhidas para administrar a comunhão rece

bam seu mandato através da celebração de um

«rito» especial. Isso implica numa mudança da
política a respeito da estabelecida em setembro,
quando o Papa Paulo VI declarou certos
mistérios da� Igreja acessíveis aos Seculares,
proibiu qu� os bispos «nomeassem formalmente»
mulheres para referidas funções. O decreto

papal suaviza muitas regras concernentes a

Comunhão.
\. �Gazeta do �ovo)

Baile de Páscoa & Banda
do Canecão

O Simpático quadro social de nossa

sociedade está de parabéns. Isto deve�se ao

dinamismo do atual presidente da Sociedade
H. R. Papanduvense o qual. num gesto inédito
da 'Vida social� de nossa gente. contratou para
animar o tradicional Baile de. Páscoa, a famosa
«Banda do Canecão» do Rio. de Janeiro. Trata-

I se de um conjunto musicàl que dispensa
.

comentários e sua presença em nossa cidade
certamente esbanjará brilho e animação que
de momento não é possível aquilatar. As resér
vas de mesas já estão sendo feitas notando-se
que ii. maioria das pessoas é de outras cidades
que certamente desejam conhecer a famosa
«Banda do Canecãol>. Vamos todos prestigiar
tão simpática atitude do Presidente da Hípica
sr. Albaro de Morais.,

Podo SHELL de Matinhos
com filial no Km 353

O ,coilceituado Posto Shell de Matinhos,
de propriedade do sr: Nicolau Hóràcz, lia BR-116,
Km 163, neste município, vem ampliar seu

patrimônio com a instalação de uma filial na
cidade de Lages, Km 1153. SUas instalações
oferecem' serviços a contento ao mais exigente,
freguês. AbastectmeDto rápido, troca de óleo,
l!1brificação, lavagem, pulverização, calibragem·
e troca de pneus, enfim, o que de' melhor se

pode oferecer aos viajan�es naquela região.

Amor verst;ls

egoísmo-Cristo
com a. Cruz

Eis uma das
frases que. todo

.

o
cristão deve lembrar
nesta quaresma e' em
especial para a «Cam
panha da Fraterni
dade». Cristo
carregando sua Cruz justifica a sua humildade,
o amor a seu semelhante, na singeleza de sua

concepção, o cartaz vem a público para refor
çar a frase-tema e o faz com aquela que o é
em termos de evangelização, a mais poderosa

. ilustração que' se poderia achar para exprimir
de maneira díreta a antítese: AMOR VERSUS
EGOISMO - GRISTO COM A CRUZ.

Escreven:
Esmeraldino M. ·Almeida

Município /de Papanduva: 19 anos

Dia 11 de abril do ano de 1.954, partia
de Canoinhas uma caravana integrada por mais
de 50 carros conduzindo o primeiro Prefeito de

\Papanduva, na pessoa deste humilde colunista.
A frente vinha o MM. Juiz Dr. Rolando Malu

celli, de saudosa memõría; que deu posse. ao

prefeito nomeado, inst,alando assim o município.,
Hoje, Papanduva alinha-se aos municípios dé
senvolvidos. Seu atual prefeito sr. Aloisio

PartaIa, tudo têm feito e muito ainda irá fazer

por este pedaço de Santa Catarina que é

muito amado por seus filhos. SALVE 11 DE

ABRIL DE 1973. - n

",i

Pa�arela da Sociedade

Dia 18 do corrente estará festejando
idade nova a bondosa srá. Reasilva de Almeida
Mizerkovinski. Pessoa dotada de um coração
cheio, de ternura e bondade, sempre pronta a

suavizar o sofrimento alheio, receberá as mais
merecidas manifestações na sua data natalícia.

x x

Gerson Cezar Malakovski. Também na

qQela data festejará niver o inteligente garoti�
nho Gerson filho do di&tinto çasal sr. Vitor

(CacUda) Malakovski, do alto .comércio local.
Muita alegria acontecerá na residencia 'do'
Gerson naquela data. '

(republicado por ter saído com incorreção)
x x x

Dia 20 estará mudando idade o inteligente
e estudiQso garoto, Joel Alberto, filhO do casal
sr. Alois (Teresa) Werka, êle escrivão do
Oartório e ela professora do Ginásio local. Os

parabéns estarão na pauta do dia para o Joel
,

que é muit� querido no SEl,U meio estudantil..

x x x

Dia 21 ue abril, consagrado ao Protomár
tir «Tiradentes», é

-

também feriado para o sr.

Cândido Mata, sócio do Motel Matinhos, que
estará comemoranao o seu natalfcio. Ao iDóca»
os votos da coluna de felicidades com um

abração mesmo.
x x x

Srta. Miriam Reckziegel. Dia22 do andante

as atenções estarão voltadas para a linda prai'a
de Barra Velha, onde reside a srts. Miriam,
dileta filha do casal sr. Arno (Maria Inês)
Reckziegel, ele proprietário do magestoso hotel

Balneário de Barra Velha: 'A Miriam, que é,

estudante em Curitiba, os nOlsos melhores

votosl de felicidades.
x x x

Um por semana: «VINGANÇA» - A' satisfacão
que se tira da vingança dura

pouco, 'mas li que se contlegue
pela clemen,cia é eterna.

(Henrique IV)
.
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A PILASTRA
LUCIO COLOMBO

* .
Como já divulguei anteriormente, hoje o Conselho Técnico dOI
Jogol Abertos de Saota Catarioa elltará procedendo ai vistoriai

em todss ai, ceuohes de Esportes existentel em Canoinhal. Ap6s
efetuados 08 levantamentos, o CT, que é formado por' 10 membros
de diversas cidades do estado, inclusive Canoinhas; reprel!lentadá por
-Rsphsel Boeing, dará o seu parecer svbre ss condições e possibilids
'des de sermos ou não os apfitriões des JASC de 1974. No dia 31
,de março. o Conselho Técnico esteve na cidade de Criaciúma para ,

'idênticas finalidades. Ainda não sabemos qual é veridicto sobre nossa

rival nos jogos do' ano que vem. o, que provavelmente ocorrerá em

outubro, quando será daria a conhecer o parecer técnico de ambal
as cidades.

O Sr. Ademar Frazetto de São Bento do Sul, é o Presidente
deste Gonselho Técnico. Vice- Presidente. Dr. Naton Pereira, de Cu,;.
ritibanos; Secretário, Dr. Wilson Filomena; de ltajaí; Os outrcs lete
membros sõ-o os seguintes: Rolando Werner, de Joinville; Werner Sil
bert, de Blumenau; Iria Rosee, de Porto União; Ge'faldo Luiz Farias,
de Crisciúma; Rudi Nodari, de Herval D�Oel!te; Raphael Boeiog, de
Caooioh.1 e Norberto Haffermano, de Jaraguá do Sul.

Acomp'8ohando esta equipe !especializada, está o Secretàrio Exe
cutivo do! lASC, Simeão Laércio Ramal da cidade de Brusque, Com
apenai 28 8DOS de idade, Simeão é o maior expert em competições

-

ea�ortivas DO gênero, no sul do país.
'

,

* Numa competição de JUDO realizada dia primeiro de abril em

São Bento do Sul, onde participaram Trêa Barras, VidrJira e

São Bento, Canoiohal obteve a melbar classificação. Hilário Vendt.
primeiro colocado na cate30ria tnfanto-Juvenil individual na primeir.
rodada: Wilson Mendes, terceiro lugar, categoria Infanto-Juvenil, Da

segunda rodada. K Agenor Mello e João Celestino, primeirÓ e se

gundo colôcadoa na cstegoeis Adultos Individuais. Na categoria
-' lotÍlntiJ, Ameri Nadir tirou o primeiro lugar da competição;
* Transferid,? para hoje, ó Campeonato de Tênia de Mesa, que

seria realizado sábado últim'o. Este certame é uma prévia seleção
. dos melhores raquetistas da cidad', de oode lairão OI representantes
para OI jogos de São Bento do Sul em outubro. Dele participam
aproximadamente quarenta de.portistas, Gil. e. Werka avisam que
ainda há vagai para inscrições. ( .

* Foi nomeada no último dia 3, pelo Peefeito Alfredo de Oliveira
Garcindo, a Diretoria da €omisslo Municipal de Elportes, para

OI JASe deste ano a realizarem-se em Silo Bento do Sul., Presidente,
Alciries Schumacber; - 1.0 Vice· Presidente, Paulo Rocha Faria; -
2�o Vice. Presidente; bioeu Gonzaga; - 1.0 Secretário, Alfredo Franco;
- 2 o Se<:retário. Ademar Schumacber; - 1.0 Tesoureiro, Mário
Sprott Filbo; - 2.° Tesoureiro, Frederico Kohler; - Assellor Téc·
nico, Major Edson Corrêa; - Assessor Jurídico, Antonio Weinfurter;
- IAssessor de obras, Eogenheiro Leonel Greipel; - Conlelho Fiscal,
�ivaldo Roeder, representaote ds C&mara -de Ver4eàdores; - Walde.
mar Nader, representando .a Prefeitura Municipal, e ainda Guilherme
Prust. A publicidade estará a cargo da Impteus!l falada e e:llcri�a.

* ES,ta 'Diretoda esteve reunida segunda feira nÍl Prefeitura Muni-
cipal para tratar da, recepção e respectivo roteiro de vistorias à

serem efetuad!l.l pelo Conselho Técnico' já presente em nossa cidade.-
*

E a noticia de primeira mão aOI meus leitorel elta semanl, foi
dada pelo 1.0 Vice-Presidente da CME, Paulo Rocha Faria. O

-Secretário da Educação de Santa Catarina, Paulo Henrique Blssi,
informcu-o que em breve &erão liberados 08 p1'imeiros Cr$ 300.000,00
para a coadruçiio do n0880 Ginásio de E9portes, prometido pelo
próprio Governador, Colombo SalJes.

.

CURTAS & CERTAS
* cTHE FEVERS» I! a novidade mais recente do' Gr�.nio XV

de- Julho. O Dep!lrtamento Social de entidade, em entendim�ntos
com o empresário,parai o Baile do Chopp em dt!zempro� �. Os
cumprimentos do dia 9 foram ao sr., Nivaldo Roeder, presidente
da Câmara de Vereadores, que aniversatiou naquele dia. * Quem
está de parabéns hoje, é a sra. Elmy Mayer, esposa do senhor
Mário Meyer, 'lUs comemora mais uma data nataUeia. * Estou.
re!:ebendo convite para a super GINKANA de CALHAMBEQUES

/

em Mafra no mês vindour·o. AgrBdecimentos ao Dr. Evaldo Vil
leIa. * A modà feminina brasileira para o inv/73, com lançamento
oficial marcado de 17 a::I1 de IDaio, .no II Salão da Mulher, a

ter lugar n o Hot�l Glória no Rio de Janeiro. O já conhecido'
cPRET-A-PORT» será a coq��luche da promoção. * Bronca
get'al dos proprietários de automóveis em Canoinhas: -«As sina
leiras mudam o sinal mais rápido que aparição de mete6�ito:t.
* O mltis jovem carro da FORD, logo logo na Praça. * Stela
Plecz&.rka, pontificando na agend!l" cyung·set» c8Qoinhense. Mais
uma cg�b. em 1973. * Parzinho nota dez que já pensa em

têrmos sério!l: Nilton Waltrick e a moreneZ8 Saila Coelho. * In�
formação do INC: cAs Fêmeas», foi o filme bràsileiro' que mais
faturou e� 1972. Nossa ex"Miss Bras;}' Vera Fischer é a estrela
da pel1cula. * Expectativa geral na cidade, ante! a possibilidadE!'
de Canoi.nhas, se tornar sede dos lASC em 1974. * No dia 21
haverá curtição mu&ical no Csnoi'nhense, COm a presença de todos
qUl! . gostam de �O!ll e, movimentação. P.resença de realce dos

A�OMICOS, conjunto �omrepeort6rio pau todos 011 gostos. * E
hOle, no hall do m8leRtoso mais um SARAU POP ao SOM
STEREO. O convite é' extensivo também a Papai & Mamãe.

Discutiu se também: 81 principail diretri��1 que letão adotadas.
quanto li melhoria de pistas olímpicas e cancbas para diversas

,modalidades de esporte, cáso. Canoinbal venha ler a escclhida para
os JASC de 1974.

*

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Juízo de Direito da .Comarca de Canoinhas· se
Edital de Citação

de trinta (30) diascom o prazo
o Doutor Josê Geraldo Batiste, Juiz de Di
reito da Comarca de Cenoinhas, Estado de
Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a todos quantoe o presente Edital virem ou

dele conhecimento tiverem que, por parte de MANOEL DE AL·
MElOA e IUII mulher TEREZA MOREIRA, ambos brastleiroe,
caladol' religioeemente, ele lavrador e ela do lar, relldente. e domi
ciliado. em Campo dOI Poetes, deite município e comarca; foi reque
rido nOI Autol da Ação de USUCAPIÃO 0.° 5.732, que te proeeaea
por este Juizo e pelo Cartório do Cível, o domínio de uma gleba de

.

terra•. com' a área aproximada de 484.000 m2 (quetroeentos e

oitenta' e quatro mil metroI quadrados]. ou, leia, 20 alqueirei. con

frontando em leu perímetro, atualmente; de um lado com Indúttria
de Madairal Mafra; poe

: doie Isdoe com o Rio Hepreso e de outro
lado com terra•.de palie do próprio Suplicante; aitnade em Campo
dOI Poetes, deite município e comarca. Feita a iuttificação da palie,
foi a mesma julgada por despacho de n.. 13 dOI referidol sutos. E,
para que chegue B notícia & todos, íuteressedos incerto •. fi não sabi
dOI e ninguém ignorar pOlia, mandou o MM. Juiz, expedir o pre
lente edital, que lerá publicado e afixado no lugar de costume, a

fim de que todos, querendo, contei tem o pedido no prazo da Lei.
Dado e paliado neets cidade de Canoíuhae, Eetado de Santa Cata
rina, aOI dez (10) dia. do mês de abril de mil, ooveceutul e seteuta
e trê. (1973). Eu, Zaiden E. Selame, Escrívão, o subeceeví.

.

José Geraldo Batista - Juiz de Direito
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Cooperàtiva Agrop�cuária de�anoinhas Ltda'.
Assembléia Geral Extraordinária

. Edital de Convocação
__

/" .

. D@ acor 'çom os Estatutos Sociais, ficam coJocadolí os

senhores associados a Cooperativa Agropecuári,a e Canoinhss
Ltda. em pleno gozo d seus direitos sociais, p _. 'i;. a Assembléia
Geral Extraordinária, a �r realizada em sua ede social, sita a
rua Paula Ritzmann n.o 2� nesta cidade d Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, às 8 hoia� do dia 23 e abril de 1973, em

em lIa. Convocação. com o miniôlQ de 2/3 He seus aS80ciadoE/; às
9 horas em 28. Convocação, com"-..p mÍl imo de mf!tade e mais
um de seus associados; às 10 'horBS em/3a. e última Convocação.
com a presem';9 de no �inimo 10 (dA� associados. na qual, ha
vendo,oúmero legal, seré qiscutida A, segainte ORDEM DO DIA:

. '�. ,
1) 8.utllri/zaçilo para contrair e7éStimO bÍtQcãl'io e eua respec-

tiva éplicaéilo:- "
2) eleição e pOl!se de 3 (trêsYD!!legedos as'socia'j,ps e respectivo!!

Suplentes, para repr(!8e�antes junto a Cooperiitjva Cantral;
3) assuntos gerais. ./

/ i

.
OBS.: para efei.tq" de cAlculo

.

de «quorum» pará '�t.alaçãOda Assembléia, esta
_
Cooperativa tem 418 888 iados.

-

,/.
.

....

/

Canoinhes, 12 de abril de 1973.·
.

Waldemiro Noernberg - Presi.dente

Ezequiel Gepiek da Cruz e czecyn, domiciliadoa e relidentel
Fátima Roseles Padilha. Ele, neste Município. Ela, oatural
natural . do ParaDá; nsaoldo em

São MateuI do Sul, no dia 15
deste E.tado, nesolda em Colôoia

de janeiro de, 1946, .armador, 101.
.

Saoto

Aoto0;lr'.o, /Monícípio,
DO

teiro, domiciliado e residente neste �ia 12 .de deze ro de 1955, do.Faz laber que pretendem calar: M .,
.

Atemir Oscar Maximiano unicípio, filho de Lauro da méltica, �p}téira, _

domiciliada e

e Resicler Bemadete Guima»
Cruz e de dcna Elza Gepiak da lielide,pt& neate Município, filha

-

Ei 1 d E d Cruz, domicilladoe . e reli1entlil d ,.,,,""" lêt P' 'd' L' draes
_

e, natura este ela o, C d M jl',nnac e o Irei e Ima e e
_' em ampo o. orão, Ela, natu- �.-t' .',Dlucido em Vargem do Cedro, ral deite Eftádo, Dalcida em Tr.êC dona ElterlDa Bueno de Lima,

Imarui, no iiia 2 de abril de 1954, Barrai, no dia 14' de dezl;'lmb�o domiliciadol e relidente'l �eltepedreiro, IOlteiro, domiciliado e de 1954, domé.tica, lol.teira, do. M .,.

re.ideute Deite Município, filho miciliada e relidente .p/Município,
unlClplO.

de Olcar Amandio Maximiano, filha de Leopoldo .l'Padilha e de Maior Vieira, 5 de abl'il de 1973.

����iQ�lIdeed���d���:c!!e���:�; dona Maria Alice,lPa(Jilha, domi-
Mun. de"'l:Jl'-lu.aoga, deite Eetado.

ciliado. e re�idee. D/Município.
.

Alois Kostulski e Maria Ana
Ela. oatural 'dõ",Paraná, nalcida Apreleotaf o.' documeÍlt�1 Tchaic . Ele, oatufal de.te

em Rio BraDco d'O'�'Sul, no dia exigir1o� p,,�' C�digo Civil,.artigo E.tado, n acido em Timbozinho,
14 de outubro de 1957, 1fÕ'�.ti- 130. Se .yguem tiver, conheCimento Município CaDoinhal, no dia

ca, lolteira, domiciliada e ri"-" de exi.t" algum impedimento legal,' 24 de abril de 1938, lavrador.
dente nelte múnicípio, filh!!l -de '>a�u.,elo para fiol de dir_eito.· lolteiro, domi 'lado e relidente n/
O d N G·

- .J
'� Município,.filh de João KOltul •.lVal o .ooee. ulm8ra.e�.e ae /(T�I",Rarra., 7 de abril de 1973 kdons JUltlDS FI:UI, domlClhadol / �" . i e de dODa Lu ica LiJkachinlki,

e re.i:ieDtel nelte município. ,.li Maria Ub-a,>-.de Andrade domicialol e re identel . n/Muni-
v .l...rA cÍJ>io. Ela, nstur 1 deate E,tado,Trê. Barrai, 7 de abril de �13.
c.lcrevente _'_�'�""��tada _. Dalcida em Rio onito, n/Muo••

- , I '�no dia �O de let bro de 1945,
Mi�uel Cardoso Mo,!lra e Seba.tião Greio COita, E'icr'lr,ão do�.é.tica, lolteira, domiciliada e
LUlza Petters. Ele, natpral deite de Paz e Oficial do Regiltro Cp" rellJdent!l nelte Mu,'CiPiO, filha
E,tado. nalcido em Pí:I,éiêocia, no v'll do mun'lc'lp'IO de M' V'"

�� .�e Pedro Tcheicka e de dona
d· 11 d b" d 1910 8Jor leuEl '(r. •

T h
. . ..Ia e noyem lO e

'C .

"
� e�!?D1ca c alcka,

�mlclhadolope,rário, lolteiro,
.

domiciliado e omarcl. de CaDoJDhal, E.tado e relid.ent.e,' nelte Muo·cípio.
relidente nelte Município, filho da SaDta Catarina

. "\"" .

de dona Sozana Moreira� falecida. Faz laber e rete 'd Apreleolla,ram OI do umentol
E

/ . qu p n em calar' ...

dI· C'..I·· .

.

la, natur.al de,te E.tldO,
..
nalclda Dalberto S6mczeevn e Anild� eXigi OI pe 0> .o·�lgo CIV�. �rtlgo'. em Bela VII ta/do Sul, 00 dia 2\ de Pires de Lima Ele. t 1 d t.

180. Se alguem tiver conll C1men·
dezembro dá 1919, dométtica, 'Eltado nalcid� e� n�Ufa se. e to de exiat�r algum impe

�.mentololteira, d9tniciliada e relidente Antonj.� nelte Municí .0. a��o legal, acule-o para fiol de ireito.
nelte M�icípiO, filha de GuiJher- 25 d t d 1950PIO, no Ia

" •

me Pett l'I e de dona BertoJiDa It
.

e 8dgOI.O 'I' ed ' �avrador, ,
MaJor. Vieira, 5 de abril de 1973.

F.' .' Ia euo, omlCI la o' e rel.dente n/ .
.

.

arla, ambol falecldol. . Município. filho de Alberto Sem- Eunice Machado da Costa
Trêl Barrai, 7 de abril de 1973, .

czecyo e de dODa Fraucilc. Sem- Elcreyente �uramentada

nglê� .....
.:

Comunica que .�átá início às
aulsl dia 16! �uóda.feira.

�e você est.á'in �elsado vá ainda
hoje efet9.ar sue �rícula.

.

Com.ece .. falar In�!I agora 1

C�te com o YAZI • Aguar
dadios Bua visita em no a sede:
,'ria Getúlio Vargal, 627.

as

5x

MilitarPreparatório Aviação

- SOCIAIS
(eonelusã»)

DIA 25: a srs, dona Frieda
esp. do sr. Witlv Hautie.
DIA 26: o senhor Fernando

Freiberger; a senhorita Niracy
Matilde Hening; o jovem Wil..
son {', iedmann; o garotinho
Roberto Carlos filho do senhor
Moisé.s Borges de Souza.
DIA 27: a senhorita Miriam

Damaso da Silveira; o jovem
João Roque Padilha.
Aos aniversariantes nossos

paberéns e votos de perenes
felicidades.3x

Maria Uba de Andrade, Eecre
vente Juramentada de Cartório
do Hegietro Civil do Muuicípio
de Trêl Barrai, Comarce de Co
noinbae, Estado da Sta. Catarina

Atenção,
•

Jovem Brasilei ro (

Srs. Agricultores,,!
pe4itc;'s de

R}f)'f Grande
II"

v,f,"
éi'

Os interes.·' dos em fru-
ticultura Ai�ver procurar
o represefÍtante s • Claudio
Nova�' em Papand

-

r

Elé' lhe dará toda
instruções necessárias.

.

iaram-se
encher do
do Sul.

"'-

Você, que tem o requerimento carimbado não deixe de

comparecer ao exame do dia 2 de maio, às 8 horas da manhã,

I da Escola de Especialistas de Aeronáutica, no local escolhido e

marcado DO próprio requerimento. .

-

,Documento extraviado
Declaro para os devidos fina

que perdi miElba Carteira de Ha
bilitação n," 102.135.

A mesma fica sem efeito por
ter sido requerida 2a. via.

';

Ari João Gruber.

Registro

Qualquer outra informação, escrever urgente para o

cPreparat6rio Aviação Militar», Rua Felipe de Oliveira, 21

2.0 andar'. (C.E.P. 10Ól) - Centro - São Paulo Capital.

Casa da Criança de Canoinhas CONVITE
sociadas para uma rauníão, com
o objetivo de eleger a nova di

retoria. A reuníão será realizada
dia 24 do corrente, âs 20 horas,
no Clube Canoiohense.

Contando com o
-

compareci
mento de. todas, agradece

A Diretoria

A Diretoria da Casa da Criança
de Canoínhas convida suas as-

Documento extraviado
Foi extraviada a carteira de

motorista amador du Sr. HEINZ
FISCBHER - n.? 628,9 de 1963
-, ficando .. mesma sem efeito
por ter sido requerido 2a. via.

Casa da de CanoinhasCriança
Balaoeo:;.,Geral Imolada em 31 da dlzembro dé 1972, eonlorme �iYrD Cªixa nr. 1

A T I V o
DISPONIVEL: Banco do Bralil S.A. Cr$ 567,20

Beneo Nac. Com. S.A. 130,78
imóveil e co'oltruçõeil •

Cr$ . 697,98
18000.00

.18.697,98

18.697.98

IMOBILIZADO:

INEXIGIVEL:
PAsstVO

Patrimonis Social . • •

Canoinhal (Se), 31 de dezembro de 1972.

Maria Bernadeta F� Saleme
Preeidente

Elona M. B. Fuck
Tesoureire

Civil -

'1 .
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CORREIO DO NORTE

C.G.C 85187.294
.�

�dital de Convocai .

Ass�bléia Geral <tdinária
São .convídados os Senhores/Acionistas desta So

ciedade a se reudirem em Assemp1éia Geral Ofdínária,
às dez horas do dia 28 de ab'ril do corrente ano na

. \'
'

sede social, na Rua '$enador F�lipe Schmidt n.o 83, na

cidade de Canoínhas.vEstado ,te Santa Catarina, para
deliberarem sobre a àeguinte/

,

,
' \ /

'

ORDE�/DO ' DIA:

1.0 .

Relatóri'\_da DiretOl'í�i\ Balanço de Lucros e Perdas
e Parecer-do COQlelho,.Fiscal, referentes ao exercício

I ,

encerrado em 3X de dezembro de 1972'
1\'/ .,

2.° Eleição dos Membros do eonselho Fiscal e seus su-

l ti,. '\
P en es papa o exercício c0l(ente;,I . �\.

3.° Demais/assuntos de {interesse \ocial.
/. \
/ \'

A�am' se à disposição dos Senhores Acionistas,
na sed�( social, os documentos a que �e refere o art. 99,
do Deéreto-Leí n.o 2627 de 28 de setelllfro de 1940.

/ Canoínhas, 29 �de março de 1973. \\'I Altavir Zaniolo - Diretor ;

I·BB••••••••a.m�••� m•••�••••D.�.B···�······1
• •
B II
· _'

I I
• • •
• •
• •

I I
'

, II 11

:�R6�R1D'���al I /�
....

�.

/ I
,do Re istro Civil do }Distrito

I •
' /� II

de Pau a Pereira, m�picipio e II " // II
Comarca de Canoinh,é, Estado l!stM

F . ..-, ,/ III
de Santa Catarina, e/c. = a c a J a sua re 5 " r v a.\ II
Faz sa er que l pretendem !11m I'......

casar: Fra cisco _e Souza e .. , ""
...'

.-Jurema G mes ,Correia. li ,,'

:Ele, natur d� lSta. Catarina III -, 'i'
/'

I '.nascido em

�Pituba,
no dia II' ,/ II

10 de outubro t-e 1946, comer- III �' II
�:����n't:o���. r��':�C;!:��o d: I Miguel Procopiak Comércio' d:�;":':\(erculos Ltda., abre inscrições IManoel M. rer'V"lÍna e Maria - ',f,f IIIIIB
Infencíe de; SO�.

a, residentes II d "CH EV c,,1i.;rfTE" O I da-em Imbitub}il Sta. Catarins. II para reserva o 1.,#' I novo ançamento II
El�, natufal de ta. Cs.tarina, II .t/

\ II
nescíds em Paula Pereira, no II _j/ '

B � I 1973 •
dia 14 de jagosto d�946, ser-

• General Motors do
,

rasil em. III
vente, solteira, do iciliada Ef / '\ III � 7
residente fr neste Di. ,trito, filhr. lIlIlB ! \., _
de Olívío Correia e \Maria de II / _

.L. G. Co;rreia, redde,\tes neste '. Seja primeiro, comp,�reça a \,
.

II
Distrito. � �' • Jr II
Apresentaram os do umentos '- J,/ \ II

e��gidos \pelo Código ,vU art. li í \ ,1mB

I \
180. Se \alguem tiver �onhE!ci- ll!DB /' \ ==
menta de' existir algum\ impe- til ?-III
���e�!odi!:ft�l: aCU8e-o\parB,1 Miguel P",��copiak Comércio d�,. Veiculos Ltda. II
Paula Pereira, 23/março/\973.II, II

Maria Gôss Olinski " II /' III
Oficiai d. Regi,'r. Civil I Rua Major" Vieira, 289 Fone, 166 - '�ixa

.

Postal, 5 I
Impressos. em geral II CanÓinhas -:- Santa Catarina I
B' •

(em uma ou mais cores) II ..
• •

Servl�o rápido e perfeito II
...

. I
;' Imp. Ouro V�rde 1.11•••••••1111•••••18••_•••••••1111••••••••••••••11••••••

Curso Supletivo de
EdDca�ão Integrada

Estadual

" '

Funcionarão «Cursos -Su.
pletioos», nível '2.a \a 4.8 série
de

�.o
grau, no 4eríodo de

28 5·73 à 28-(Jp·74 nos

esta elecimentos de ensino

que *ereçam condições.
Exl ênclas: !
1 - en rega da rfIação dos

alu\los na 09 Cpordenadoria
Loc�l de Edq'cação até o

dia '\3-04-73;)
2 - ter d aluno Jldade mínima

de 1� anos,
.

admitindo-se
com 1!,2 e 13 anos 0& que
não t,verein condtções e

meios, 4e frequentar CUflO�
de, 1.° graa regular;

3 - ter cada\çiasse, a matricula
inicial d�25 alunus; ..

4 • o profe!H�J'lr, de preferência,
deverá ,�e1r NORMALISTA

, e com, bfsifante gabarito e

tarimba,! d�vendO
o mesmo

fréquenfar curso intensivo
de trei?am nto na Coorde
nadori" Re,ional de Edu
cação /'e M,fra, no período
de l' a f8. 05· 73, com

díáriaá paga,;
5 - ali �tAnos �ue concluírem

o re�rido cqrso com bom
. 8profeitatneqto receberão

CCE\'tTIFICAf,0
DE 4.8

.

SÉRIE:..
NOTA: fada prof ssor receberá

Il gratifi�ção mensal
,

�e Cr$ 25F.OO (duzentos
f! c�nqu,.ata

e dois

IcruzelrosO. �

Canoin��s, 06 de �b,. r.il de 1973.

aes. Fidelle Lovpt'el
LI 'Z 1 B � .

, f' a • o s'Z "

Superví ores dos Cursos Su

pletivos de Educa lão Integrada

Indústria de Madeiras Zaniolo S.A.

RGESA LT.DA
"

�1(jrestal
.,

''''"
. Necessita de à)J�iliar' de contabilidade

"

" '

prática' em e���!�o
com

de Livros Fiscais.

Marcar entr�vi-sta com o Sr.�mir.
Telefone' 3 71. Horário come;ci,91.

",

\"
.....

"'"
"

E�n�� 10' segundos, VO�4�!�
F O TO�p.t��Et_ ,_ q_�alquer documento,
jornais ou livros, IJO':"� �.B I O O O

II R � G I S !Ji..._Q��ê I V I L de N EFrrtt> A C.

2n
,�o- edifício do FORUM desta cidade.
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I i...............·•.......·...·....·..1
I I Super Mercado 1.0)«)A N I

1.1 Rua Getúlio! Vargas, 857. - O· ENDER�eO DA ECO�OMIA. II
· ' /' .

I Ofer1A!t-=;_!:�eCiai5 �Jn/ I
II C

'

""-",��, · ,,,. n .c... • I

II
• ooservas 1tzet�es�·._.--_··-=:F:@���ma,r,uas .-'

_- -

II

I Chocolates Qy6; para Páscoa - Bebidas I
• J • ( •

1·1 nacionais
.

�. _Jéstra�geiras Detergentes I
·1 1111••1111.111 1

Cruz e uma promessa formal
de S. Excie. o Governador
Colombo Machado Salles, quan
do de sua última visita 8

nossa cidade.
x. x x

NOTIS
. ,

Esteve 4a.. feira em nossa

cidade, a serviço da AMPLA,
o médico Laerte Cascaes Lísbôe.

x x x

Em nossa cidade, em gozo
de merecídas férias, o sr. OSDy
de Paula Vieira, agente fdo
INPS na cidade de Chapecô,

x x x

Segundo informes, a CASAN,
responsável pelos serviços de
abastecimento de água na cida
de, em andamento, colocará em

I concorrência, dentro em breve
I a elaboração de projeto também
, para os servíços de esgoto, em

Canetnhas li! Mafra, em nossa

área e projeto de abastecimento
de água em Trê.. Barras e

Pspanduva. { Uma boa- nova,'
sem dúvida.

x x x

Durante o corrente mês de
verão ser Ineugurados os ser

viços' de eletrificação rural na

Dia 30 próximo, o tradicional
baile de aniversário da SBO,
sendo que aÍ eleição de seus

novos mentores está· sendo
convocada para amanhã.

x x x

O Industrial sr. Armelíndo
'I'homsz], após êxtto e restabe
lecimento de uma melindrosa
operação, oferecerá em' sua

x x X fazenda em Valinho8,' uma
Também em nOS8a cidade, o grande, churrascada 808 seus

agrônomo Cezarino Flortani, familiares e amigos. ' '1__.'. -----.,
em eetagio no Escritório local x x x

.

Ida ACARESC. Visitou a' nos88' cidade, após
X· x x grande ausência, o sr, Alfredo.

Na chamada <Óperação Sul. Mien, hoje destacado homem
ai vai 80 Norte», uma promoção de negócios. e industrial em

do Governo Federal no of>ntido Curitiba.
do contato de empresários do x x x

sul .com a região norte, entre' No domingo esportivo último,
as seis principais firmas de tivemos a grande surpresa no
Santa Catarina, convidadas, está Muni::ipal, quando. o São Ber
a empresa Zugman, poderoso nardo, bem estruturado goleou
gruPjo industrial de nossa cídade., .

o Santa Cruz por :i VE'zes num
-:

x x X I úoico cotejá. Nove 8 um foi
o 'marcador.

x x x

ESPARSAS
vila -de Paula Pereira.

O Secretário de Educação e

Cultura do Estado, dr. Paulo
Henrique BIasi, informou que
vai liberar dentro em breve 1.'
primeira parcela da verbai des
tinada 8 cODs,truçAo do nOS80

Ginásio Coberto ';a'ser levantado
na Colina Histórica de Santar;

Devido a Semana Santa e
.

os festt"jo8' de Páscoa, para 08

quais almejamos boas festas a

todos, somente voltaremos dia
29. Até 18, amigo! leitores do
Correio do Norte.

,c
I

• IRE INA-M!IIO
/-""""

I " /-r',.:/'.-J
,,\. .

.{.I!!

A 'RIGESA comunica"'� pessoas que pr�.ehcf)erQm ficõas
de inscrição para o C�o = P�;:?dÇ�O, que as aulas

terão inicio no dia _16 �J;>rl1 (segunda feira) às
. 19,30 .6oros" n:�Tg� endereços:

TRÊS' BARRAS// �NOINHAS
.

_;/"". Grupo '&colár João,' José
Escola Básica ,peral Osório de Souza,"Cabral

'

"

novo horário, pI público
�

9,00 às 11,15 hs.

13,00 às 15,45 hs.

CONCURSO
.•
F

/

J.

'. BANCO DO
r

BRASIL . S/4
I .

AVISO
\ .

.

,

Avisainoll 80S candidatos inscritos par&'o concurso de'

"AUXILIAR DE} -, ESCRITA n.? 116", que/foi fi�ada a data de

13.05.73, dominga�",para a realização dalt"provas, obedecendo o

seguinte horário: .

..

7h 30m - si�al. para . fe<:blÍ�ento da e?trada do prédio
e pata entrida dos csndídetoa nas salas

''"1- ".

de proV',;,· .
.

.

.

7h 45m -' distribiilçã)" do 'material para • primeira
", .....

,
. Pt:,0V8,; "

\ "�._,,. , .

12h 10m -,,'término das provas escrítas;
" '"
14 horas/_" inicio da prova de Oatilografia.
/ ' I

As ijtovas escritas serão realiza�as nà�,depend'ênci�s do

Colégio Baeâo de Antonina, e, a de Datllografla :n�. agêncía do

Banco do árasil S/A, em Mafra:"SC. . "<.
" ....

.

Canoinhas-SC, 05 de abril de 1973. ....'., .

Fernand'o Rocha
' Alfredol Guilherme Küeppel

Gerente Subgerente

Encontra-se aberto .o

,Salão de Beleza

ELIT E

BANCO 0·0
" .

\B RA S I L'
. S/A

Rua Felipe Schmidt, 55

Cine V e r a Cruz
(O, LANÇADOR DE SUCESSOS)
HOJE. a� 2«\15 h,. cen•• 14 ano. - programa duplo
1.° fllme: Ty Hl rdin, Anna Maria Pierangell, George Sanders e

Bossano I azi no super filme de ação e aventuras:

CAÇA li. S VIOLENTOS 'Colorido,
2.°' filme: Uma pro ução Japonesa toda cOlori�!' .

O DESAFIO ,OS MONSTRO;; Não percam!

DOMINGO, a. 13, p h - em IDatinê/- cen.ura livre
.

. I

Caç�. aos . viol�fÍtos
\ '

.

". .

DOMINGO, a.16 hora,- een•• livr,,'. Formidável ..e.peral
(

o desafi� dos /monslros'
.

DOM.NGO, em dual f�r' idá4i••e••õe.: a. 19 e 21,15
hora. - ce

"

urá' 14 aDO',
�

.

f
A Paramount orgulha-sé de llÍ!tes�ntar uni «ás» de bilheterias!
EH Walach e Terence Hill (o Tr�ity) no super e arrojado .tar-weat:

O poquef\ de. Sangue

DIA 18. 4a. feira - ,i. 20.15 ho' a. - ceneura 14 anoll

"S�'.ão .

da. M çaa"
Claudia Cardinallei� Marcelo Mastr anní no colossal· filme:

.

O Bi'lo. Antonio \' colorído
t: única. exibição.'
I .

I

DIAS 19 e 20, �d. e 68. feira - •• 20,� h -
..

een•• 14 anol
lIais um espetacular. circo desfilando n� -telas do eínema:
'. A $ombra do Circo '\ colorido

'. I ". \

Aguardem para lábado. dia 21/4. 20.15h�programa duplo1.0 filme: uJ; super tar-weât Italíano - cOlorido\
'

\.
Se' e boqtra Sartana reze pela sua morte

I
,

2.0 filme' Formidável desenho animado em longa metragem:.

',' Pinochio no Espaço
Dom' 'go de Pá.coa,· dia 21/4. a. 19 e' 21,15 hora.

LIBERDADE PARA MATAR
, ,

Aquecedores de Ambiente BRAST�MP ) e PHlllPS
Fogões a lenha - MÀRUMBY - WALTER' - .yENAX - GERAL

� �-� LE�E
continua com ofertas vantaJosas.��

/'

'7

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




