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====m===lmpressõea colhidas pelo caminho=====

Enéas Athanázio
Érico Veríssimo comemorou; em fins do ano pas-

sado quarenta anos de atividades literárias. Como
presente, a sua editôra (Globo), lançou nova edição
do seu primeiro livro de contos, «Fantoches".

x

O livro em si nada tem de extraordinário, mas

o que tem de interessante é que é anotado e ilustrado
de próprio punho pelo autor. numa primorosa edição
gráfica. Numa passagem diz Veríssimo quando o leu,
há vinte anos, teve, a sensação de ler um livro es

crito por seu filho e, hoje, parece-lhe ler um livro
de seu neto...

'

x

Num dos contos aborda o tema da revolta da
criatura (personagem) contra o criador, assunto de que
já tratamos nesta mesma coluna. Um desses perso
nagens diz-lhe o seguinte: «Quando éramos apenas
idéias imprecisas que buscavam impressão, quando'
morávamos dentro de seu cérebro, vagos e sem for

ça, sim, então nós lhe pertencíamos. Mas' não agora
que nos projetamos na vida" definidos ... »

Não importa como o autor os concebeu, o que
importa nos personagens é a imagem que eles pró
prios criam no entedinmento dos leitores, às vezes

muito diversa daquela pretendida pelo criador.

,E uma vez criada essa .ímagem, não mais hã

possibilidade de corrígí-Ia ...
x

Nesse livro, escrito quando Veríssimo tinha ape
nas vinte e seis anos encontram-se muitas idéias que
ele desenvolveria mais tarde em outras de suas obras.

Mas o que ele mostra, antes de tudo, é a lenta

evolução por que passou o conhecido escritor, a partir
daqueles contos até os grandes romances posteriores.

O que vem reafirmar que, nessa coisa de escrever,
o que vale é o paciente aprendizado no manejo da

lingua, desfazendo nossa impressão de que o que é
bom já nasce feito ...

Ofício de agradeclrnento
ESTADO DE SANTA CATARINA

Secretaria de Educação
8a. Coordenadoria Regional de Educação
08 Coordenadoria LOfal de EducaCão
Grupo Escolar "Sagrado Caração de Jesus" - 08.08.031

Ofício n.o 7 G.E.S.C,J. Canoinhal!l,:2 de maio de 1973.
DA: Orientadora das Atividades! Complementares
AO: Prefeito Municipal de Canoinhas
ASSUNTO:

'

Agradecimento
Vivemos num mundo em transformação.

Novas exigências impõem-se em todos os setores huma

nos, principalmente na Escola.

A educação é obra comum. E assim sendo; a Prefeitura

Municipal de Canoinhas sempre esteve na vanguarda das grandes
iniciativas educacionais, euxtlíando com material escolar, a nossa

criança necessitada, apoiando-a para a formação de uma- vida.

mais alta e melhor.

Cumpre assim a Prefeitura Municipal de Canoinhas, na

pessoa de seu Prefeito, sr, Alfredo de Oliveira Garcindo, li sua

mi�são histórica para com o Município, a Sociedade e O Brasil.

A� autoridades escolares, pelo atendimento 'e colaboraçâo,
cujos nomes' \ deixamos arquivados, respeítossmeate a' grandiosa
l!Ii�plicidade do, nosso "MUITO OBRIGADO".

Esmeralda Ma. S. Buchmann _ Oriento Ativ. Compl.
Irmã Ma. Cármen Walter

lImo. Sr. Alfredo de Oliveira Garcindo
DO. Prefeito Municipal de Canoinhas
NESTA

25) de maio _.J Dia da Indúsfria
N�stc dia, saudamos o industrial de nossa terra, que.
com suas máquinas escreve na história de Canoinhas, as
mais belas palavras de sua grandeza e de seu progresso.

Corpo Docente e Discente do

Grupo Escolar "Sagrado Coração de Jesus"

� ,
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Diretor: Rubens Ribeiro da Silva
CftIXA POSTAL. 2 FONE, 128 CIRCULA AOS SÁBADOS'

Constituida a Comissão Pró-Festejos
do Jubileu de Ouro de nossa cidade

Como é sabido, Canoinhas

comemorará. em 23 .de agosto
próximo vindouro o seu Jubileu
de Ouro-de sua elevação � cidade.

Segundo dados, o n03SO Mu

nicípio, distrito de Curitibanos,
foi emancipado em, 12 de se

tembro de 1911 e a vila foi
elevada a categoria de cidade,
com a denominação de Ouro

Verde, em 23 de agosto de 1923.

Assim, no governo do saudoso
sr, Octávio S. Tabalipa, festeja
mos o Jubileu de Prata e

agora cabe ao Prefeito sr.

Alfredo de Oliveira Garcindo Il

comemoracão do' Jubileu de
Ouro. Os fe�ejos então, devido
a carência de hospedagem na

cidade terá cunho regtonal e a

Comissão Pró-Festejos, já foi
constituida, contando com ,8 co

laboração de todos os clubes

de serviço. O programe está

sendo elaborado cuiaadosamente

e tão logo fique concluído será

o PreFeito vai

Comercial e Industrial; Recepção:
MM. Juiz de Direito, Promotor
Público e Vice-Prefeito; Promo
ções: Ana Silvia Mayer, Gleusa
Sagaz, Ana Lúcia Wendt, Sonia
Friedrich e Mirian Bora; Secre-

A aludida Comissão está assim taria Geral: Prefeitura Muniéipal;
constituida: Supervisão Geral: Mate: Cooperativa' de Mate e

Prefeito Alfredo de Oliveira
. Sindicato Rúral; Religioso: Pa

Garcindo; Colaboradores: Câ- róquia de Santa Cruz, Igreja'
mara Municipal, Associação Co- Luterana e Assembléia de Deus
mercial e Industrial, Estabeleci-

-

mentos de Ensino, 3.0 Batalhão e outros; Transporte; Câmara

da Polícia Militar, Del., Junta de Vereadores; Decoração: Ro

de Alistamento Militar, Imprensa tary, Lions e Sigilo; Obras: Dr.
falada e escrtta, Cooperativa de Leones Greipel e",Jair Leesack;
Mate, Delegacia 'de Polícia, Grê- Finanças: Abilio "Canto, Rimon
mio 'XV de Julho, Líons, Rotary,
Sigilo, LEC' e CME, Departa-

Seleme e Adalberto Sagaz; Co-

mentes: Social: Grêmio XV de ordenação Geral: Dr. Paulo

Julho; Esportivo: CME e LEC; Eduardo Rocha Faria. Espera
Divulgação: Imprensa falada e

escrita; Cívica: 3,0 BPM e De

legacia Junta Militar; Segurança:
Delegacia de Polícia; Hospeda
gem: senhoras do Rotery, Lions tívídades que marcarão o nosso

e Sigilo; Exposição: Associação Jubileu.

O Prefeito sr, Alfredo de

Oliveira Garcindo, devido com

promissos inadiáveis, somente

segunda feira seguirá a Floria

nópolis, afim de tratar de 'Vários
assuntos de sua administração,
devendo ser recebido em audi

ência com a Governador, na

'tarde de quarta feira. Deverá

I Cédulas em

recolhimento
Conforme Resolução do

ConselhoMonetárioNacional,
as cédulas antigas de 200,
500 e 1.000 cruzeiros, ca
rimbadas ou não pelo Banco

Central, perderão seu poder
liberatório a partir de 1.0

de julho de 1973.

Canoinhense condecorado

pelo Ministro 'do Trabalho
O sr. VINICIUS MARCOS ALLAG'E,

funcionário da 'Rigesa e Diretor do Colégio
Comercial de Canoinhas, foi condecorado

com a Medalha Mérito de Segurança do

Trabalho, pelo Sr. Ministro do Trabalho.

Tal condecoração foi atribuida pelos
excelentes trabalhos prestados no campo da

-

Prevenção de Acidentes.

O Sr. Vinicius receberá sua condecora

ção do, Sr. Ministro do Trabalho segunda
feira, dia 28, em Joinville, na abertura das

solenidades da XXV Semana de Prevenção
de Acidentes do Trabalho.

-

'

levado ao conhecimento de todos.
Ontem ainda .todos seus inte

grantes participaram de impor
tante reunião, a respeito, no

Clube Canoinhense.

mos e contamos com a patrió
tica compreensão de todos para
o maior êxito e brilho das fes-

/

• Capital
manter vários contatos nas di- I problema do urgente asfaltamen
versas Secretarias e repartições to da nova estrada para Mafra.
da capital, destacando-se na

Delegacia de Indústria e Co

mércio, assuntos atinentes 80

Jubileu de Ouro da cidade.

Na Secretaria de Saúde, sobre
remédios da Central de Medi
camentos e Hospit61 Regíonal,
na Secretaria da Justiça, sobre
a segunda Vara de nossa co

marca, na Secretaria de Educa

ção, sobre o Ginásio Coberto e

outrosjassuntos do ensino, Da

CELESC sobre a eletrificação
,

rural do município, no Comendo
da Policia Militar,_sobre a vinda

da Banda da Polícia para o nosso

Jubileu, afora outros contatos.

O Deputado Therézio Netto já
está tra'tando da audiência com

o Governador Colombo Machado

Salles, a quem eer
á levado o

Madeireira
Pinhalão

A Madeireira Pínhalão S.A. do grupo
Pigatto, inaugurou, sábado último, em

União da Vitória, a sua nova unidade

industrial, no Km 5 da BR 476. O acon

tecimento foi dos mais marcantes, ali

comparecendo, além de autoridades, o

alto comércio e industriais das gêmeas do

Iguaçú, participando de um coquetel alu
sivo. Muito gratos pelo gentil convite. O
Diretor Presidente da 'aludida empresa é
o nosso conterrâneo Altair Wiese, agora
residente na cidade de Palmas.
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CORREIO DO NOR'rE 26.05.1973

Juízo 'de Direito da (omarca de (anoinhas-Stl. Catarina

EDITAL DE ClTAÇAO COM O
PRAZO DE TRINTA (30) DIAS

o Doutor NICANOR ALEXANDRE RAMOS.
Juiz Substituto. em exercício Da Comarca de Ce

noinhes, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE ClITAÇÃO

virem. ou dele conhecimento tiverem que, por parte de TIBURCIO
VITORINO D� LIMA. residente e domiciliado em Imbuia, deste
município e comerca, cite os interessadoe incertos e não sabidos pare,
contestar, querendo. dentro do prazo legal, a presente tAçi\o de USU·
CAPIÃO, autuada sob n.O 5.nZ, com o prazo de trinta (30� dias, a

contar da primeira publicação, referente a uma área de terras Com 8

área aproximada de 26.620 m2 ou seja, um alqueire e quatro litros.
confrontando em seu perímetro. atualmente: por três .Jados com terras

pertencentes a Pedro Machado Meseeneiro e de cutro lado com

Francisco Gonçalves de Lima. gleba essa situada em Imbuia. deste

município e comarcãj o qual se' encontra inscrito no Regjfltro Imobi�
liário desta comarca, sob n.O 1.522, fi li. 146, do livro Transccição das
TfaDsmis!ões 0.0 3-8, registro esse efetuado em 6 de novembro de
1923, em Dome de Amandio Ribeiro. - Feita a justificação da posse.
foi , mesma julgada procedente por sentença. E pare que chegue ao

conhecimento de todos. mandou o MM. -J,uiz de Direito, que se expe
disse o presente Edital, que será publicado na forma da Lei fi afixado
no lugar de costume. Dado e passado neata cidade de C8Doinh8�,
Eetado de Santa Catarine, 808 oito (08) dias do mês de janeiro de
1973. Eu. ZAIDEN E. SELEME. Escrivão, o subscrevi. 2

,

' �

I NICANOR ALEXANDRE RAMOS - Juiz Substituto. em exer�ício

Atencãol
�

. �t'ocópias
Em apen�s 10 segundos, você Ira

FOTOCÓRJ.,AS, de qualqu,� documento,

jornais ou IiV)'�' n� C A R/"fO R I O O O

R E G 1ST R O 'ç I V I L dJI N E R E I D A C.

CÔRTE, no edifíclQ'I\,dO �RUM desta cidade,

, ,

Será instalada em .breve
mais uma Barbearia na Rua

Paula Pereira, 1073, para
melhor servir a sua distinta

freguesia.
Filial

-,

Barbearia Canoinhas

2

\
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�i Dra. Zoé W yria' Na�UvJdad� Seleme jj
:: Cirurgiã Dentlst�" \ 55

fi ' c I C 005589159/DEP" - ii
-

-

F. entária j de senhoras e crianças. 55
"

-

ii Especialização em Odonti ediatria. as'
H 3
"'

"

:: Praça Lauro Müller, 494 - Fone, 369 ii
� ., =
:;u:::::::::'::::::::::::::::;:::::::::==::::=:::::::::c::::::::::::::::=:::=::::=:::=::::.�=::=::

Material escolar'
procurem na loj a da

Impressora
Ouro Verde Ltda.

..

linha Volkswagen 73
rot omundo.

I'

Unha V'N Tl
quatro opções de preço

llinha VW
Esportiva
três opções de preço

i

I
i
i

,

VW SP-2
_____________________-L

......

MAlLON C I A�&
flua Vidal - RaInoS, 1195

REV'O:NDEDOR
AUTORIZADO

, ..

,

,

Se você tem uma/co 'ta velha esquecida, ou

se esqueceu de pagar un\r prestação vencida' a
mais de trinta dias. provídeneie com a máxima

urgência a liquidalão do seu débito, pois- caso

contrário, todos 10{ comercia tes tomarão conhe
cimento de qu você é um mau pagador, o

que repercutir� muito mal �m relação ao bom
ccnceito de qu.l desfruta o se\J nome e do qual
você muito s'J orgulha. \,
NOTA: O (�rViço de proteção\ao Crédito' de

l

9(��mhas, também teD\ convênio com

os SEPR' Cs de outras cidades. 'Se você está
devendo fora de Canoínhas, ou S�j3, em outras

praças, o S, P.(;, de Canoinhas já t� conhe

'cimeny .

e tem o seu nome fichado.

, - (Salde o seu débito em atrazo.

O SERVIÇO D�PROTFIÃO AO CRÉDITO,
torna público qU� � parfr de 1.0 de junho do
corrente ano, fará -

�istri15�ição nas Cas�s de
Comércio de Canoinhl\.s, e uma "Lista Negra",
contendo o nome de � os os negativos ficha-
dos no S. P.· C."

.

A . DIRETORIA
r

I

Lã

c

(

ln

I
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Ano XXVI

ColHeita da safra de erva

mate come�a em. junho
Fpolis. 14/5/73 - A Federação .das Cooperativas dos Pro-

dutores de, Mate Ltda. vai iniciar no

próximo mês de-junho a colheita da safra de erva-mate

referente ao período de 73/74. Na oportunidade serão

comercializados, por aquele órgão, mais de 7 mil tonela
das de mate, que representarão a entrada de um capital
de 10 milhões de cruzeiros para Canoinhas, Mafra e

Campo Alegre, municípios produtores e exportadores do
mate na região norte catarinense. A informação é do agrô-·
nomo Célio Cunha, Coordenador das Cooperativas do Norte.

EXPORTAÇÃO
A erva-mate produzida naquela região é exportada

para o Chile e Uruguai que adquirem a maior porcenta
gem de toda a produção, e também aos estados do

/
Rio

e dE'! São Paulo, onde é fabricado o mate solúvel e o chá.

Atualmente a de�anda do produto está sendo
maior do que a oferta e para atender aos pedidos de

compra a Federação está pretendendo também comprar
a erva de produtores do Paraná.

UM ENGENHO PARA 74/75
I

Toda a produção de mate do Norte do Estado

provém de árvores nativas, esclarece o agrônomo Célio

Cunha, porque a plantação do vegetal atualmente é anti

econômica pelo preço da erva-ma te ser muito baixo: Cr$
8,10 por tonelada. No entender dos produtores o preço
ideal do mate seria de Cr$ �O,OO ou mais ainda.

Para ii .safra de 74/75 a Federação dos Produtores

de Mate já estará beneficiando o produto em um mo

derno engenho que estará em construçâo e cujo orçamento
. é de Cr$ 500 mil cruzeiros, com capacidade para benefi

ciar 10 mil toneladas de erva-mate. Este engenho deverá
ser o mais moderno da América do Sul.

FOTOCÓPIAS
Serviço instantâneo

Procure.mrJseritório dé Derby
na PJ}açá-;;'-Lau:ro· Müller, 251

Basilio Humenhuk & (ia. Ltda.
ReveDdedore� F O A ()

Fazemo sempre a melhor oferta m veículos

e. usados de qualquer marca,
T '

DADES DA i/S E M A NA
),

Usadfis' :

Prestação desdeTi p o

350,001) Rural 4 x �f

2) Simea Esplanad�:'
Jí

412,00

Adquira seu vei�ulo usado c mínima entrada.

�
.

Veículos inteiramente revisados, de boa proce-

dência aos melhores preços da r gião. Visite-nos
sem cofupromisso, em nossa Loja na ltua VidaI

Ramos, 203 - Fones: 343 145.

CANOINHAS Santa Catarina
,.

,l

Receita FederaJ

promove Fiscaliza

ção do I.P.I.
A Delegacia da Receita Federal

em Joinvile, informa, que a Supe
rintendência Regional da Receita
·Federal determinou a execusãc de
om

.

Programa Extraordinário de
Fisc�lização do IPI nos E�tados do
Paraná e Sant.� Catarina, procuran
do atingi: todos os locais em que
tributo tem alguma relevâocíe.

A prioridade na execução dessa
ação fiscal decorre da caracteristica
translativa desse tipo de imposto
em que o contribuinte é um mero

dipoloitário do valor que recebe em

artição ao preço do produto e que
realmente é pago pelo consumidor.
Essa peculiaridade acarreta pesada
responsabilidade legal, pois.a reten

ção indevida é penalizada não spe.
nas com pesada,. multas pecumâ
rias Me 50 a 300%), como também

por prisão administrativa esequee
tro de bens.

As autoridades fazendárias coa

sideram que atualmente não mais
se justifica a falta de recolhimento

. do imposto, pois, de modo gerai,
houve diminuição de alíquotes,
principalmente para produtos es

senciais, dilatação nos prazos de

recolhimento. adequados e até I9U·

perior a08 pr�zos médios de fatu
ramento das empresas.

Os ccntribuintes omissos e irre

gulares já foram identificados. ten
do sido uiadas listagens emitidas

por computadores.

Considerando que atualmente
não mais é permitida B concessão
de planos para pagamento parce- I

lado de débitos apurados, a Re
ceita Federal adverte os omissos

p!lra que promovam ô recolhimen
to de seus débitos expontâoeamen
te, antecipeodo-ee- à visita fiscal,
a fim de evitar os ônus adicionai!'

com a imposição inevitável de pe-
sadas multas.

'

l! impoetanbe que se registre que
este tipo de ação fiscal é. em ver

dade, de inteeesse dos próprios iJJ-:
.

dustriail. visto que a grande maio.

ria dos contribuintes recolhe pon
tualmente e Com exatidão 08 seus

tributos, sofrendo uma concorrência
desleal que se omitem em suai

obrigações tributárias.

Revalidação de
;

i"

"Certificados de

Compra de Ações"
de 1972
o Superintendente Regional da

Receita Federal da' 98. Região
Fiscal comunica aos jt}tereslados

que o Seccerârio da Receita Fe
deral a&sioou o At" Declératôrio
0.0 005, de 30.03-73, permitindo
qUI!! o Certificado de Compra de

l Ações - CCA - DL 167/67 -

com prazo de valiqade já vencido,
de contribuintes isentos ou que
tenham pago a totalidade do Im

posto de Renda devido, relativos
ao Exercício de 1972, sejam re

validadas por 15 dias, até 31 de

maio de 1973.

Para tanto, o interessado devera

dirigir· ae ao Orgão Local da Secre
taria da Receita Federal munido de:

II --:- Certificado de Compila de

Açôe, - eCA/DL 167/67,
original;

b - Notificação do Exercício de

1972;
c - Canhotos quitados dos DUA"

comprcbatórios do pegamento
do imposto.

A revalidação será procedida Da

forma previstPna Inlltrução Nor

mativa n.O SRF·18. de 15 do

junho de 1972,

Vende-se uma casa de alvenaria nesta cidade,
com 9 peças, por preço de ocasião. Melhores informações
com sr. Hugo Schmidt,· na Rua Getúlio Vargas, telefone

182, ou com sr. Alwin Beulke, em Joinville. 4

* O sr. Alcides Schumacher, presidente dá
CME, falando à Pilastra, informou que já

estão sendo confeccionados os novos uniformes

I_da Equipe de Canoinhas. Os membros que

compõem a CME estarão reunidos na próxima
semana com os encarregados das diversas mo

dalidades, conjuntamente com a imprensa
falada e escrita.

Na oportunidade serão divulgados todos os

assuntos ligados à preparação de nossos atle-:
tas para os Jogos Abertos, e as probalidades
de nossa cidade sediar os Jogos de 74. v

A RádíoCanoínhas entra no esquema da mú
sica Pop, com a firmação de contrato com a

Brunetti Discos de Curitiba e Florianópolis. O
som atual do Brasil. está nos bem bolados

Shaw da Manhã, e Canoínhas Sensacional,
apresentados pelos Dísc-jócksís, Alaôr Fernan

des e Roberto Edí, respectivamente.

A PILASTRA
Redação: "O JORNALZINHO"

LUCIO COLOMBO

A Comissão Municipal de Esportes está traba

lhando ativamente para a formação das equi
pes esportivas que representarão Canoinhas

nos Jogos Abertos de São Bento do Sul. Já

em treinamento os atletas do ciclismo, tênis

de mesa e atletismo.

* O Deputado Arolde Carneiro de Carvalho

preparando-se para viajar brevemente à

Europa, acompanhado de sua esposa.
. )

* A CELltSC, prosseguindo no seu programa
de ação, inaugurou ontem em Paula Pe

reira, mais uma rêde elétrica, com a presença de

diversas autoridades. Bola-branca à Companhia.

* Hoje à tarde nos salões de Clube Canoi-

nhense, será eleita a jovem que receberá
o título de Miss Canoínhas. Será escolhida por
um juri formado por membros representantes
do Rotary Clube, Lions Clube, Sigilo, Grêmio XV
de Julho e a ex-Miss-72, srta. Fátima Klempous.

.As jovens candidatas são as senhoritas Suely
Meister, Idé Rodrigues, Rcsângela Olsen e

CatIem Gassenferdt. No próximo sábado con

tarei com detalhes o que foi. a eleição de
Miss Mat-Cap-73.

<:

Mini-Pilas.tra

Apezar dos apezares, Renato Barros, chefe do

conjunto musical Renato e Seus Blue Caps,
levou uma excelente impressão- de nossa eída- \

"

de. Deixou por meu Intermédio um abraço a

todas as garotas da city. * O Departamento
Esportivo do GXV, preparando as programa

ções esportivas para a comemoração dos doze

anos de fundação a 14 de julho. * Domingo
último, a sra. Paula Maria Carvalho, esposa

do Dr. Saulo Carvalho, recebeu parabéns por
mais um ano de vida. * Quem comemorou

niver dia 22 foi o Dr. Osvaldo Segundo de

Oliveira e sua esposa sra. Haydée de Oliveira.

Parabéns. Para o próximo sábado mais um

baile da pesada no Hall do Canoinhense.

./

-

V EN O,E - S E

I
I

\
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ICORREIO, DO NORTE

N O ·.3.0 BPM-

TORNEIO DE FUTEBOL DE SALAO
PArticipllcllo: FAC. ENGENHARIA DE JOINVILLE

FAC. ADMINISTRAÇÃO DE CURITIBA - Parloá
A. A. B. B. CANOINHAS
FAC. ADMINISTRAÇÃO CANOINHAS.

INICIO: 13,30 horas.

PROMOÇÃO: DASGlA (Dieetéeio Acadêmico S. Cruz de Caooinhas).

Calouros
CLUBE CANOINHENSE.

MÚSICA: P S ATÔMICOS.
HORA: 23:00 TRAJE: ESPORTE.

,-------------------------,

Cin.e
� (O LANÇADOR OE SUCESSOS)

HOJE, a .20,15 h • cene, 14 ano. - programa duplo
1.0 filme: B Çolu�bi8 Picture apresenta' Guy Madison no

sup. r filme 'I'echnícolcr-Techníscope:
,

Ll!lGAR NOUM INFERNO
. 'Aça,� e ,&vtmturu '�spet8culllres!

'

,

2.0 filme: ums del��io8a comédia,...do cinema nacional, colorida
A MORENINHA

, .

DOMINGO, em 4� .e.lõe., com 4 filme. diferente.
\

ai 13,45 hlra. -Iem matinê - eensura livre
� i

Um Lug�ait \' no Inferno
a. 16 boraa -

F0;l'
�dável 'te.peral -, cenoura livre

, �.

. A i o�\�ninha
•• 1.9 hora. - cen.u�! 14 à�o., em ee..ão de gala

. r �
A Warnu Bross, a Cia. n.o 1,'\spresenta Warren Beatty

e .tulie Chrfste em
,

' I .�
" �

Onde os' Hornensvsão Homens
A hístórta dI um jog'ldor'\ uma plstoleira.

Atenção: eate film.!, repriza 3a. felio • a. 20,15 hora.

•• 21�15 hora. -/ceDlura 14 ano:\
MaIS um espetaéuler far.west colonl:i,o, estrelado por

Hunt 'fj.�wers e' Soledad Mir�,ªda em

f
I \\ .

'!S�UGAR COl�

A, tenção: e.tef'
ilme repriza .28. feira. i\. 20,15 hora.

DIA 30, 4a. f, ira. a. 20,15 hora. - cen:.ur& 14 ano.
, "Se..ão da. Moça." '\I " ,

Um espetaçular filn::;e de ação e aventura's; colorido:
I \�

TRAMA PARA MAT�R
DIAS 31 e ,I, 5a. e 6a. feira· a. 20,15 h - cens, 14 ano.
-

,

Um espet
�1
ular/blme alemão todo colorido - Não percam

Quan�o 'O Amor não é Pecado

,-----------------------....:,

====:::::�:::::::=I=::===:::=:::=a:=J::::::::=:=::::::::;:::::::==:::::::==:::::::=::::::::::==
- \'

.

..
- "

n Merhy �e�eme & (ia. Ltdã. li
- "

ii Revedor autorizado CHRYSLER DO BRASIL 5i
- \ U
- u'

i Depa amento de Carros jJ&ad6s iI
fi Tem pa entreg�' revisados: ii
- "

H / H

I g�:�: LUXO / � ;��� �
ii ITAMARATV

l
� 1966 ii

- "
- "

ii VOLKS 1300 f" 1968 ' i5
; VOLKS 15

(7
1972 "

= =

ii KARMAN UIA -' 1969 55
5 H

ii MER;6flES. 1111_'c/ Truque., - 1969 li
fi ME Y SELEME & eIA.�· LiDA. a5
u

, , H
ii Rua Paula Pereira, 735 - Canolohas H
EE �•••• l............................ . ................•' _::
•••••�••� 1••••••••••••••••••••••••••••••••••

Capital Social da
CELESC tem

aumento de
51 milhões'
Pari deliberarem sobre o au

mento do Capital Social da Em-,
presa, e.tiveram reunidos dia 27
de abril, 'em AlIsembléia Geral
Extraordinária, OI ecionietae da
Centrai. Elétrica. de Santa Cata
rina, Na oportunidade também
foi apreciada e alteração do artigo
4.0 dos e!tatutol sociaie e trata
dOI outros onuntel de interesse:
social da Companhia.

Mediante à capitalização de
Cr$ 51.779.871,00 o Capital So
cial da Empreea panou de Cr$
196.687.351,00 para 248.467.222,00.
E.te aorêrcimo é decorrente da
reavaliaçllo do ativo e capitaliza
ção de parcelai do Imposto Uuico
sobre Energia Elétrica. adiamentos,
avi,ol de débito. e dividendo•.

PARCELAS

O acrêecimo de Cr$ 51.779.871.00
reúne a8 seguintea parcelai: de
Cr$ 11.447,847,00 para o Governo
de Senta Catarina, correepondente
80 Imposto Unico sobee Eoergia
Elétrica; de Cr$1.159.863,OO para
divertal PrefeituraI Municipaie,
ccrrespnndente 00 Imposto Unico
sobre Eoer�ia Elêtrice; de Cr$
9 660.588,00 para a Eletrobrâs,
correspondente a adiamentoe, avi-
101 de dêbitos e dividendoa da
�extiota Comiesão do Plano do
Carvão Nacional - CPCAN; de
Cr$ 11.572,00 psra a Companhia
Siderúrgica Nacional, em face do
que deliberou a Auembléia Geral
Extraordinária de 14/11/72; de
Cr$ 29.501.J75,OO em decorrência
da reavaliação do ativo.

Eltiveram presente. à reunião
o Secretário de Serviço. Públicos,
engenheiro Paulo Aguiar, repre
lentando o Governo do Estado -

ecioniate me'[oritârlo -, Milton
de Areújo repreeentente da Ele
trobrá •. e o. Diretores da' r.ELESC
Luis Gomes, Jesê Corr�8 Hul.e
e Carlol Alberto Rei•. Seara, além
de outres .ecionleta ••

Registro Civil

'Sebutião Grel Co'ta,' Elcrivão
de Paz e Ofiei I do Regi.tro Civil
do município e Mejor Vieira,
Comarca de ffillnoinha., E.tado
de Santa Cata�lóa '

Faz laber qo�1\preteodem caiar:
,

ALVINO RODB)IGUES e NAIR
FERREIRA. El!', D8tural deite
E,tado, Dalcido�, em Rio Claro,
nelte municípiol' DO dia 10 de
maio de 1945; l!ivfador, lo�teiro.
domiciliado e readJllnte o/município;
filho de Juventibo Rodrigue. e

de dona Pálmid: FerDande., fale·
cida, ele domicil�lldo e re,idente
ne.te município, Ela J Qatural'
deite Eetado, 1l1llcida em Rio
d'Areira, muoicípf6 de Canoinh8l,
DO dia 08 de fev;ereiro de 1955;
domé.ti.ca, .oltej��, domiciliada e

re.idente nelte município;,filha de
Silvestre Ferreirs:'.e de dona Ma
ria Rodrigue., dbmiriliado. e re

aideot&. nelte município.
,,' 'v

Apre,entaram ,l))I documental
exigidot pelo Có1jgo Civil artigo
180. Se alguém tiv\er ccnhecimento
de exi.tir algum i pedimsnto le
gal, aC05e-o para fiol de direito.

M'eior Vi�ira, 23 d meio de 1973. :

Eunice Machado dá Cesta
E.crevente Juramentada

I

26.05.19·73

dos . MunicípiosDeclarações
Fpólis.17.5.73 - A Secretaria Estadual da Fazendà comunica às

PrEofeituras Municipais que o prazo fixado para
a entrega das declaraçõss de movimento econômico, �ara. o cál

culo 'aos índices de distribuição do ICM para os MunicípIos se

encerra no fim do mês, dia 30.

'Segundo fonte daquela Secretaria esse P!az� não será

prorroge do alertando por outro lado, que os Munl�iplOs que se
,<"

d' tomitirem na entrega da declaração,' dentro o prezo previs o,

deverão ter seus índices de parüctpaeão no ICM calculados sobre

apenas 50% do m�viID�nto de 1973."

�STADO DE SANTA CATARINA

Secretaria de Estado da Educação

8a. Coordenadoria Regional' de Edncaclo
Edncaeão Integrada das 08 e 09 ,Coordenadorias Locais

A V I S'O
As Supervisoras das classes de educeçãe Integrada (cur

sos supletivos) dos munícíptos de Canoiohas, Major Vil"ira e Três

Barras, avisam que a8 aulas terão inicio dia 28 de maio de 1973
às 19,30 horas (sete e meia da noítê).:

'

As referidas classes funcionarão nos seguintes estabeleci-
,

mentos de ensino: G.E. «Irmã Maria Felícítss s, Alto das Palmeiras,
Colégio «Sagrado Coração de Jesus» G. E «Frei M!'nandra

Kamps>. da Xarqueada - G. E. «João José dI! Souza Csbrels ...

E I. de «Agua Verde» - G. E. Municipal «Castelo. Branco», aa

COIIAB' • G.E. «RodoHo Zípperer>, no Campo d'Agua Verde
Escola Bástcs «Luiz Dsvet>, da cidade da Major Vieira - Escola
Básica «Prof. Manoel da Silva Quadro!l», d!! Marcilio Dias - G.E.
«José Zauíolos, de Rio dos Poços .. G. E. cBenedito Therézio de

Car'falho», de Felípe Schmtdt e EE.RK »São Roque», de Fartu!a.
Canoínhes, 24 de maio de 1973. '

-

LAILA ISPHAIR BOSSI - ALZIRlNHA CORR�A.

Escola Básica 'L· [)
, "'. UIZ �� a vet

Código' 08 09 063.;....Major Vieira-Sta_ Catarina

BALANCETE DAS FESTIVIDADES ,DO DIA 15/4/73
D e s 'p e.s a s

930,30
l::i08,50

27,00
# 25,00
63,00
16630
146.49

2.683,09

Com carne, aves, e pão
Com bebidas
Com prendas e premias
Com viagens e transportes
Com material de uso e aplicações
Com temperos !'! condimentos
Com impressos e diversos

TOTAL

Renda

Com churrasco, assados e bebidas
Com' refeição e quitutes
Com leilão
Com barrsquíohes e tômbola
Com. votos, fits!l e rifas
Com bingo e diversões
Com donativos e diversos

TOTAL

RENDA LIQUIDA Cr$ 4.288,41
".A" A!i!!ociação de Pets e ME'lltres da Escola Básica «Lúiz

Davet'de Major Vieira,. sensibilizada agradece a todos 8 colabo
ração dada. O êxito desta festa se deve 8 todos estes colaboradores.

�&jor Vieira, 24 de ma!o de 1973.
Presidente - ,Aleixo Zabudowski

'fesoureiro - Pedro Veiga Sobrinho
Secretária - Regina Célia Ferreira

3.78550,
835,75
27,00
304,0(!

" 1.205,75
573,00
140.50

6.971,50

Fontana
.'

Móveis
Praça Lauro Müller� n.O 494

CANOINHAS -:.. San,á Catarina

Revende OI atamados "MÓVEIS CIMO", DO

melhor preço da região� A vista com 20% de'

desconto, ou se pret2rir, poderá pagat' tudo
,

em 11 meses.

Antes de com,prar, verifique os nossos preços,
e veja 'as vantagens. E ma,is barato comprar
08 ,"MOVEIS CIMO", aqui em Canoinhas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



'CORREIO 1)0 NORTE 26·05.1973
. .

Participe da Campanha do Agasalho
-Vista uma neste inverno I

.

criança
_._
. CONVITE _-_

-

Convidamos você e sua família, para participar da grande festa
junina, que o' Grupo Escolar "Frei Menandro Kamps" premo
verá, dia 26 de maio, na Capela "São, Cristóvão" em

Xarqueada, com início às 19 horas.

Participe de nossa festa e divirta-se a valer!

A COMISSÃO

Juízo de Direito da
t

1\ anoinhas -Santa Catarina

Citac�com O
., .11

.

,..'

e vint!(20) dias
\ ,Doutór J lÊ GERALDO BATISTA. Juiz
de ireito �a Comarca de Cenciobes, Estado'
de S"nt éatarina, na forma da Lei, etc,

FAZ SABER aos q �o presente Edital de Citação virem
ou dele conhecimento tive, tU que, por este Juízo e Cartório do Cível,
se proCessam 09 termoe ��L iove&tóri(.1, dos bens deixados por faleci
menta de Henrique Bueno � Oliveira, no qual fjgura como

Inveotaliante •. seu fiu{p' Alvaro��u.no de Oliveira,' ficando
citada a' herdeira A?,ãcMerCi d. ,liv.ira, brasileira, solteira, do

lar. residente em lugàr incerto e nítcf sabido, com o prazo de' vinte
(20) dias, a coottda primeira publicà�:ão pare, dentro de cinco (5)
dias, dizer sebee s declarações de herdeiros, béns e valores atribuidos
e seguir até de9 são final,' o referido iQ�ntório, sob pena de revelia.
Para 08 devi5:i fins, mandou o MM. i�iz de Direito. expeoir o

,preseote Edi�l que, nll forma da' Lei, sera ilflxa�o no I�gar de coso

.tume e pu1;licado uma ve.z no «Diário (9,ficial do Estado. e duas
vezes no Jolnal local «CorreIo do Norte •. O QUE CUMPRA. Dado
e passado nesta cidade e comarca de Canoi bas, Esta'do de Santa
Catarina, aos quinze (15) dias do mês de maio de mil, novecentos e

setenta e três Cl973). Eu. Zaiden E. Seleme, Escrivão. o subscrevi.

Comarca
de

José Geraldo Batista - Juiz de Direito
�.

Conjunto
RO

Residencial
VER �

Esq. das

venda

Já estamos aceitando reservas

�de �TAMENTOS, em

l�ero::s intormaçõe� e condições com o sr.

RIMON SELEME, na CASA PARA TODOS.

-
- Aniversariantes -

-

ANIVER.SARIAM�SE
Hoje: a senhora do. Silvia

es.posa do S1'. José Pangratz
Filho; os senhores: Doriual
R.. do Nascimento e Epami-
nondas Simões.

.

Amanhã: os meninos: Luiz
Renato filho do senhor Luiz
Packer e Fernando Luiz tilho
do sr, Fernando {'relbe.rger.
Dia 28: a' senhora dona

Noldina esposa do sr. Vicente
Dambroski; os senhores: Ue
brael B. Et.Kouba e Dionisio
Karnos; a senhorita Loudes
do Carmo Ma,Ton Becii; O

Registro Civil

EDITAIS.
Sebaetiãc Grein COita, Etcrivão
de psz e Oficíal do Hegistro Civil
do:' Município de Major Vi,eira,
Comarca de Cenoínhes, Estado
de Saota Ca arioa

Faz saber gue preteodem ·ceI8r:

João Maria oliçalves e Alaides
Aparecida 8rein� Ele, natural deste
Eetado, oa.cilo em Paiol Velho 1

neste municíê io, no dia 1:0 de
setembro de, 951; lavrador, '01.
teiro, liomicÍfl8do e relirlente oeste

município; fifh� de .Viceote Gon
çalvel e de dona Izidia Martiue,
domiciliado e reaidentes neste

município. Ela, natural deste EI-,
tado, nasci a em' Lageado Liso,
Deite muoi pio, no dia 29 de
dezembro d 1956; domêetica, 101-
teira, domici ada e residente neste

municípioj-íi a de Amantiuo Greio,
falecido e 10o!) Henriqueta
Grein, dom'�iliada e 're.ideote
neste município.

. Major Vieira, 16 de 'maio de 1973.

Valentim Iankoski. e Maria Iranlr
Lecim. Ele, natural deste Eetado,
naecido. em Canudos, neste muni
cípio, no dia 7 de [aneiro de

1943; lavrad , sortelro, domici
liado e rAliei te neete município;
filho de Jm la[lknaki e 'de dona
HOGa Iank i, domicilia fce e

residentee o te município. ,Ela,
natural deet Estado. nascide em

Rio Claro. este múuicípio, 0'0
'dia 04 de jIJ o de 1955; domá••
tica, .plteir, domiciliada e resi
dentá neste unicipio; filha de

Pedro .Fred ICO Lecim e de dODa
Luciana Le im, do.micililldol e

relidentel oelte município.

Apre.ente: m OI documental
Código Civil artigo

180. Se algu m 'tiver couhecimen�o
de exiltir Il um impedimento le

gai, BCUte· para fioa de jireito.

Maior Vieiro} 13 de maio de 1973.

Eunice Macbado da Costa
Eficreveote Juramentada.

da Semens
do sr, Max Wachtel {'ilho.
Dia 31.: o sr. Frederico Witt.

Dia 1.0 de [unho: as sras.

donas: Maria de Lourdes esposa
do sr. Bruno Hugo Collodel,
Estefânia esposa do sr. Antonio
Karuat e Judith esposa do
sr. Wiegando Knotrp; o [o
vem Sérgio Arno Hoffmann.
Aos aniversariantes nossos

melhores cumprimentos.

jovem Fernando Benkendorf,
residente em Castro-Pr; a

menina Janaina filha do sr.

Milton Mendes.
Dia 29: o menino Glducio

Emilio . filho do sr, Luiz de
Paula e Silva;
Dia 30: a senhora dona

Cecilia esp. do sr. Alexandre
Nooak; os senhores: Vigando
Prust e Pedro Dambroski; a

menina Denise Regina filha

Notícias de

Escreveú:
Esmeraldino M. ,Almeida

Vem ou 'não vem, o

Banco "BESC'"
.

Esta coluna muito tem se debatido·
para que nossa praça seja contem

plada com uma agência (ou Escri
tório) Bancário, já que a praça
comporta satisfatoriamente a pre
sença de uma casa de crédito. Real
mente seria pioneira e atenderia
não só ojnunícípío como também
os municípios

- ,

de Monte Castelo e Major Vieira. Agora te:nos uma notícia alviçareira que
damos a seguir para euforia de todos nós. Eis o telegrama recebido pe
lo Deputado Elgydio Lunardí, ].0 Secretário da Assembléia Legislativa do
Estado: 219/11 de APT 03 Brasília DF NR 78303·67-10-16,40. Dep. Elgydio
Lunardí, 1.0 Secretário Assembléia Legislativa Florianópolis/SC. Apraz-me
acusar recebimento sua mensagem telegráfica vg informando haver pra
zerosamente dírígíuo pela presidência Banco Central seotido venha con

ceder cartas patentes favor «BESC», objetivando implantação novas agên
cias nosso Estado pt Solicito obséquio transmitir notícias essas providên
cias ilustres deputados Waldir Buzzatto vg Fernando Bastos et Benedito
'I'herézío Carvalho vg autores proposição pt Oportunamente voltarei as
sunto pt Saudações Dep. Adhemar Ghísí, Eis aí o interesse de nosso dep.
para que Papanduva tenha a SUa casa bancária, isto é uma necessidade ina
diável pois não podemos contiouar a ir a Mafra que distancia 55 km para
fazer uma transação bancária.

.

A RENA Regional já' tem novo Presidente

De conformidade com o regulamento da AREN A, com a renúncia
do Dr. 'Renato Ramos da -Sílva da Presidência da ARENA Region�l. ficou
vago o cargo de Titular, assumindo interinamente o Dr. Jorge Konder

-_ Bomhsuseu, Vice-Presidente da agremiação majoritária. Reunindo-se o Di
retório na conformidade d03 Estatutos foi feita oova eleição para o preen
éhimento de. vaga. Feita a mesma e conhecido o resultado, foi eleito por
unanimidade o Dr. Jorge Konder Bornhausen, escolha feita em boa hora
pois é elemento de prôa da ARENA e já desempenhou díversos cargos
inclusive o de Vice-Governador do Estado, Está assim de parabéns o Di
retório Regional. da Aliança Renovadora. Nacional na pessoa do ilustre
homem público e verdadeiro defensor da Revolução de Março de 1964.

o valor da alimentação correta

O homem não morre; mata se. A idade média do homem deveria
ser de 100 anos.Uma das causas da morte prematura está no modo bruto
de nos alimentar-mos. Em geral, comemos muito e, D que é pior. não sa

bemos escolher os alimentos. Outro fator que concorre para que tenhamos
pouca existência, são as doenças a que estamos expostos no decurso da
vida. Está hoje provado que quase todas as doenças são evitáveis ou cu

ráveis, e o meio de prevení-las é cultivar o terreno· orgânico; Conserva
mos o terréno orgânico através de alimentos que contenha Proteínas, Vita
minas, Minerais e Hídratos de Carbono. (Colaboração da Acaresc de Itaiópolis)

Festa do !}ia das Mães e resultado

Conforme já foi àounciado ne);!t!!- coluna, realizou-se dia 13 do
corrente, uma festa consagrada ao Dia das Mães e ao Colono: Com todo
o frio que predominou o dia todo, a festa esteve animada. Um ponto que
destacamos com satisfação foi a valiosa colaboração dos participantes que
se fizeram presentes, suportaodo a baixa temperatura, tomando cerveja,

, colaborando e acima de tudo prestigiando a festJvidaGe com suas presen
ças. O resultado foi satisfatório, considerando o que já dissemos, o frio.
Damos aqui um resumo do resultado: Receita de Cr$ 5.844.:W; Despesas
de Cr$ 2.500,23; resultado líquido verificado Cr$ 3.344,00. Realmente foi um
resultario de todos num esforço integrado, lindo mesmo. A Gomissão da

Igreja e Pe. Vigário' agradecem penhoradamente, outro agradeCimento aos

visitantes de outras cidades que nos prestigiaram com suas presenças. A

todos� os melhores agradecimentos. v

lá. tenção com as cédulas em recolhimento

Nos termos da Resolução n.o 217. de 23-3·1972, do Conselho Mo
netário Nacional, as cédulas antigas de 200,500 e 1.000 cruzeiros, carimbadas
ou não pelo Banço Central, perderão seu poder liberatório a partir de 1.0
de Julho de Ig73, (Gazeta do Povo)

Visitantes ilustres

Procedente de Santos, onde reside, esteve entre nós pelo espaço
.

de três dias, o casal sr. Roterto Rorliana e sua senhora Suely F. Almeida
HorJiana. O distinto casal veio afim de tratar assuntos particulares e

aproveitando a ocasião rever perentes e amigos aqui radicados. O re

gresso do casal para Santos foi dia 20 do corrente.

Passarela da Sociedade

Quem está festejando idade nova hoje, é o sr. Modesto Hirth,
proprietário do Açougue Central. Cidadão de um coração cheio de bonda
d.e, sempre pronto a dar ajuda a seu semelhante, hoje estará logo mais à
tarde recebendo as mais carinhosas manifestações p�los seus inúmeros
amigos. Ao compadre Modesto o abração do .colunista.

_

* Dia 30 quem estará festejando nivar é a sra. Etelvina Llsbôa, esposa
do sr. Elpidio Lisbôa, funcionário auxiliar do Posto' Veterinário local. As
felicitações estarão na pauta naquela data para a bondosa senhora.

UM POR. SEMANA - Põe as rosas de toa bondade nas aflições de quem'
aofre, para qoe todos os espinhos de sua alma ao �enos
ae pareçam com uma roseira.
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NOTAS ESPARSAS
consôrcío viéjando para o Rio
de Janeiro e Bahíe.

Já devidamente constituida a

Comissão Pró-Festejos do Jubi
leu de Ouro de nossa cidade a

ter lugar' dia 23 de agosto do
corrente ano" sob a supervisão
ger�l do Prefeito sr, Alfredo de
Oliveira Garcindo.

Já iniciadas as construções
do Conjunto Residencial Ouro
Verde, o primeiro edífíclo de

apartamentos da cidade e do

Supermercado Cereal.

x x x

O industrial sr. Heína'Físcher
partiu quinta feira para uma

nova. excursão de caça n& região
norte do pais.

,

x x x

x x x

'Também esteve em nossa ci
dade. .quarta feira última, tra
tando de Interesses de �ua
empresa, Ó Industrial senhor
Altavir Zaniolo.

O advogado Dr. Edgard
Rauen, como membro do Lions
local, deverá fazer uma excursão
nos Estados Unidos.

x x x

O Prefeito sr. Alfredo de
Oliveira Garcindo adiou mais
.uma VE'Z a sua viagem � Flo
ríenópolís, agora para a pr6xima
semana, devendo seguir segunda
feira pela menhã.:

x x x

Estiveram em nossa eídade, re
vendo familiares e .amigos, os

advogados Drs. João Antonio

Braga e Adalberto.Allage. '

x x x

A tão esperada eletrificação
da vila de Paul&" :Pereira, já
ligada sábado último, foi feste
jada ontem pela população local

com uma suculenta churrascada,
ali presentes autoridades e; con

vidados.

x x x

Hoje, já com todas aE mesas
vendidas, o anuncíadc Baile dos
Calouros, promoção do Díretôrío
.Aeadêmíco da nossa Faculdade
de Administração.

\ O casal sr. Jair Côrte e exma.

esposa sra. Nereida Cherem
Côrte 'festejuu segunda feira
última Jubileu de Prata de feliz

o primeiro Ford Maverick a sair da linha
de rnontaqern daqui a alguns dias não vai
ser vendido ..E um carro histórico, que ;.
marca uma nova era do automóvel brasileiro.
Mas poderá ser seu, de graça, porquE( será
sorteado pela Ford e seus revendedores.
Para ganhar esse sensacional automóvel,

.

basta dar um pulinho até nossa

Revenda, mostrar sua carteira de
motorista e preencher um cupom,
inteiramente grátis.
Depois, cem, um pouquinho de .sorte e a

nossa torcida, Você terá o privilégio de'
sair de Ford Maverick na frente de todos.
, Um Maverick histórico.
Presente da Ford para Você.

eu.
Um passo à frente

BAS'llIO HUMENHUK & elA. lTOA.
a Vidal Ramos, 203 - CANOINHAS - Sta. Catarina
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x x x

gos. No Municipal, em partida
normal, o São Bernardo venceu

o Sossego pelo marcador de 4
a 1. E em Três Barras, no Es
tádio Artur Ferreira. Ribas, o

Rige!!a preliou, em peleja das
mais acidentadas com Botafogo.
Com o escore de 1 a 1, já no

segundo tempo, lalguns atletas
slví- negros, não se conformando
com a decisão do árbitro, fize
ram um papelão, partindo para
a agressão fisica, paralízando-se
a partida aos 15 minutos da'

segunda fase. Em consequência
.a Liga, em reuníão de terça
feira última, suspendeu quatro
atletas do Botafogo por um ano

e outro relacionado na súmula,
por uma partida.

. E amanhã, no Municipal, Santa
Cruz e Palmeiras. Vamos todos

prestigiar o nosso esporte amador.

AVISO
o Chefe do Posto da Receita Federal de

Canoinhas, avisa que se acha na Repartição
grande quantidade de conjuntos envelopados,
bem como cartões do CPF, e pede para que os

interessados venham retirá-los,. mesmo aqueles
que já apresentaram declaração este ano,

Posto da Receita Federal de Canoinhas,
23 de maio de 1973.

Francisco' Zaziski � Chefe do PRF

•

para

casado .e

Ontem Ioí o Dia da Indústria,
pelo que, os nOiiSOS

cumprimentos a todos
os-Industrfals de nossa

terra, responsáveis
diretos pelo desenvol
vimento do nosso

Município.
,x x x

Pelo campeonato
da LEC tivemos do':'
mingo último dois jo-

Procura

•

deverão. entrar

senhor Geraldo

\ .,�

alugar. a

sem filhos.

Os intsysadOS
c09�ato com

j'

São /'Clemente.

em

e Philips
e Admirai

Ambiente Bras·telDp
lançaDlentos G_ E_

\
.»

--__..__------���--���..-������--�--���--�,"*�.--�-.ili�.l--·.�-M.--�'••--�._�-t-.�'<�"�-E�.�.���.__MI_r�BJ_i�s.�.__I_I.b.......

pagar até em 4 meses na
""'

de�quecedores
Televisores' últimos

VOCê
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