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Um livro .. nordestino
Enéas Athanázlo

'Da longínqua' Teresina (Piauí), recebi um livro de

autoria do crítico literário FRANCISCO MIGUEL' _DE
MOURA, com esta dedicatória: «Ao contista Enéas Atha

nâzio, com a distinta consideração do autor.»

Confesso não atinar como o ilustre escritor descobriu..

minha existência, mas li a SUB obra com o maior cuidado,
e, pois, posso efirmar que ele é dono do assunto de que trata,

O livro é um ensaio critico da obra de famoso ro

mancista piauiense e tem por titulo «Linguagem e comu

nicação em O. G. Rêgo de Carvalho», lançado pela Editora

Artenova, do Rio.

Divide-se em duas partes. Na prlmeíra .estuda o

autor o conceito de romance, sua origem e seus fins.

AnAlisa a linguagem, 08 símbolos, 8S técnicas, a estória e

o enrêdo literários. Na segunda analísa os romances de

REGO DE CARVALHO: cUlisses entre o amor e a morte»,
«Amor e morte», cRio subterrâneo» e «Somos todos

inocentes».

O autor revela, em todo o livro, ser profundo 'co

nhecedor de obra de seu conterrâneo e dotado de grande
cultura r literária. Tem conceitos exatos, afirmações j ustís
simas e uma visão completa do fenômeno literário. Mo

ve-se, no difícil gênero da critica, com a desenvoltura e

a segurança de um mestre.

- li: -

Fornece o livvo uma visão geral d. obra do roman

cista ORLANDO GERALDO R:E:GO DK CARVALHO.

Nascido em Oeiras, antiga capital do Piauí, em 1930, foi

professor do Colégio Estadual, depois funcionário do

Banco do Brasil. Tem sido tanta sua dedicação à arté de

escrever que sua saúde .e ressentiu.

Hoje, porém, ainda jovem, está consagrado. ESDRAS
DO NASCIMENTO considera um de seus livros <talvez

o mais denso e importante texto de ficção produzido �a8
últimas décadas.» OAVID LORD acha que ele «relembra

Poe» e HOMERO SILVEIRA assim se expressa: «Não é

o Rio e nem tão pouco São Paulo que possuem um dos

maiores romancistas do Brasil, neste momento. É o Piaui...

Nem mesme a Bahia, com JORGE AMADO. Nem o Rio

Grande, com ÉR[CO VERIsSIMO. Exageramos? Então é

preciso ler o O. G. REGO DE' CARVALHO!»

- x -

Feliz e distante Piaui, não sô pelo romancista que

tem, como pelo seu critico. Ambos compõem uma dupla
que engrandece qualquer Iíteratura..

Noticiário DEC UFSC Fpolis, 22/5/1973

Corrosão
dos

.e Protecão
.,

Metais
Consultor de diversas empresas metalúrgicas do

Rio Grande do Sul, Químico In:iustrial pela Es::ola de
. Engenharia da UFRG e especialista da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul. o professor ADÃO
MAUTONE estará em Florianópolis, para ministrar no

Centro Tecnológico da UFSC, de 4 a 8 de junho, das 19

às 22 horas, o curso "CORROSÃO E PROTEÇÃO DOS

METAIS", de grande interesse e utilidade pára engenhei
ros, indústrias metalúrgicas, industriais de equipamentos
para trabalhos em ambientes corrosivos, químicos indus-
triais, etc.,

.

A promoção é do Departamento de Extensão Cul
tural e do' Departamento de Engenharia Mecânica do
Centro Tecnológico da UFSe. v
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Garcin�o licencia-
se e Paulo assume

O Prefeito sr. Alfredo de Oliveira

Garcindo e Vice, dr. Paulo Eduardo' Rocha

Faria, como de sua plataforma eleitoral,
governam a nossa comuna em conjunto e

perfeita consonância. Garcindo, com expe
diente integral, o dia inteire e por vezes

noite a dentro e Paulo no período da tarde.

Após quatro meses de administração
intensiva, Garcindo, com vários problemas
admínístratívos em Florianóplis, solicitou

e obteve licença de nossa Calenda Câmara

dê Vereadores, viajando sábado a Floria

nópolis, tendo Paulo assumido segunda .feí
ra, Assim, Garcindo como Prefeito licen

ciado, atuou toda a corrente semana nas

diversas repartições e órgãos de nossa Ca

pital, enquanto que Paulo despachou nor

malmente em seu gabinete, sem interrupção
de continuidade da administração municipal..
Garcindo deverá reassumir na próxima
semana.

(�OOPERE
CIDA.DE

CO.M A
LI M PA

LIMPEZA .DA
E' C I DA D E

G IDA. D-E.
L I N D A.

'Correio
fez

Nortedo
. , .

aruversano
o nosso semanário, CORREIO DO NORTE,

aniversariou-se 3a. feira última, dia 29, com
pletando 26 anos de circulação.

Assim. o seu primeiro número saiu à rua

em 29 de maio de 1947. defendendo a can

didatura JOVINO TABALIPA e uma agre
miação política já extinta.

Participou ao longo desses anos de mui

tas vitórias e derrotas também, continuando,
contudo, com o seu/lema -de sempre propugnar
pelos altos interesses de nossa' terra.

Com a Revolução salvadora de março
de 64, foi-lhe fácil participar da nova ordem,
como também defender os postulados da

Aliança Renovadora Nacional, ARENA, dado,r
é óbvio, as circunstâncias de sua origem .

. Hoje, já crescido e mais maduro, assiste

com satisfação e .orgulho, o atual desenvol

vímento Nacional, do Estado e também do
nosso município, pára o qual sempre pro-
pugnou e sempre acreditou.

-

Contínuaremoé, como ontem, hoje e

amanhã, com a ajuda do Senhor, no mesmo

caminho, sempre trabalhando e defendendo

<?s altos interesses de' nossa querida terra.
.

Este, o compromisso e a missão a que
nos propusemos.

Nossa sobrevivência deve-se, nós o

reconhecemos, ao apoio que semJ?re tivemos

e contamos de nossos anunciantes, assinan

tes e colaboradores, a quem agradecemos,
esperando sempre contá-los para o futuro.

Inauuura�a a luz em Paula Pereira
Em .solenídade realizada

na tarde de sexta feira,' dia
25, foi inaugurada a eletri

ficação rural na sede do
distrito de Paula Pereira, ali
presentes várias autoridades
e convidados .

A população local, tendo

à frente o Intendente, sr,

Livio de Faveri, ofereceu a

todos os presentes uma su

culenta e bem servida chur

rascada, OCaSl&O em que
. falaram, pela ordem, o sr.

Intendente, Livio de Faverí,
ex-Prefeito sr. Alcides Schu

macher, advogado Dr. João

Collodel, Vice-Prefeito Dr.
Paulo Eduardo Rocha Faria

,e por último o Prefeito, sr.

Alfredo de Oliveira Garcin

do, além do Administrador
da CELESC, sr. Asteroíde
dos Santos Silva, entregan
do a importante obra. Antes,

com um discurso de uma

escolar. expressando o júbilo
da população pelo grande
acontecimento, foi oferecido
o bonito bolo ao Prefeito

�

sr. Alfredo de Oliveira Gar
cindo. A Comitiva do Pre

feito, que chegou àquela
localidade, por volta das

17,30 horas, foi recebida

com os aplausos de ,todos
os presentes e uma grande
queima de fogos. Assim, é
mais obra do Governo Co
'lombo Machado Salles en

tregue à nossa população, o
que demonstra, sem dúvida,
a Ação do Desenvolvimento

do Estado, em nossa área.
Com a aludida inauguração,
Paula Pereira é a 4a. sede
distrital a contar com os

melhoramentos de energia
elétrica, depois de Marcílio

Dias, Bela Vista do Toldo
e Felipe Schmidt, faltando

apenas a sede do distrito
de Pinheiros. Em estudos

também a extensão da ener

gia de Paula Pereira para
as localidades de Pinho e

Anta Gorda, medida que
está sendo pleiteada pelo
Prefeito sr. Alfredo de Oli-

veira Garcindo. v

ccCorreio do Norte "

26 anos a serviço de Canoin[)as
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Conjunto Residencioal
'URO VERn�

Felipe SChmid�Zu:ibanos
__'"""�� venda'

� para a venda

ENTOS, em Pr�ão.
Melhores

.

formações e 'condições ,co� sr,
\

SELEME, ,na CASA PARA TODOS.

Já

RIMO

Fo Móv •

tana IS
�'

Praça Duro MUller, 0.0/ 94
J

CANOINHAS -:- Sao '

,
" /.4

CIMO", no

J'ilta com 20% de

po á pagar tudo
-

_I

Revende OI afamados

melhor preço da

desconto, ou se

em II meses.
-

-

1

Antes de co� ar, verifique os

e veja as )Hfntagens. E mais barato comprar
os "MOVEIS CIMO", aqui em' Canoinhas.

Ar os de

c ERLITA
\

F
,

.. .

to cô.pie
,�'m apenas 10 segundos, v e

F O T O C Ó,PIS, de qua. uer documento,
jornais ou livros, no e 'R T Ó, R I o o o

IREGISTRO

CORTE, no edifício

- ,
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c.

Tribunal do' Júri

Edital de

L\Jotificação
dos Jurados
U Doutor JOSÉ GERALDO BA·

TISTA, Juiz de Direito da Comer
ca de Cenoíuhes, Eetado d� Ssnta

Catarina, na fOfma da lei, etc.

FAZ SABER a todo. quantos
o pre•ente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que deeig
nou o dia 21 de junho próximo.
vindouro, à. 11 heras. para a

inltalaçáo da 2a Sel.ão de Jul
gamento da 18. Senão extraordi
nária do Tribunal do Júri Ide. ta
Comarca, no eorren te ano, Proce•
dendo ao sorteio dOI vinte e um

(21) [ursdce que deverão servir
na referida leuão, forem sortee-

. dOI OI segnintee cidadãos: 1) An
tooio Trela, 2) Oraceha Czeroiak;
3) João Gooçelvel Neto; 4) Mar
COI Süueobach; 5) Olavio Cyrilo
Pereira; 6) Shirlei Terezioha
Theodorovski: 7) Waldir Amaral;
8) Cecy Schroeder Allage: 9)
Sérgio Trevisaní. 10) Willy Voigt;
11) Domlngos Coelho; 12) ZSDei
Seleme; 13) Enioo Kellner; 14)

" Wigando Ftacher; 15). Acl Abdala
Jo.é; 16) Derby Carlol Uhlmann;
17) Alfredo G. Rumppel; 18)
Herbel-t Sschweh; 19� Mário João
Milyer: 20) Frederico Kohler e
21) ViQiciuI MarcoI Allege, 8

todoa OI qusie e a cada um de
per li. convida para no dia, hora
e local supra deeiguadoe, compa
recer, ficando OI me.mal suieitoe
à. penal da lei, .e deixarem de
comparecer eem motivo io.tificado ..

FAZ SABER ootrouim que na

referi:ia leuão lerão [ulgadoe OI

peocessoe que le preparem em

tempo. Para conhecimento de

todos, mandou expedi, o peesente
. edital, o qual lerá afixado DO lu

gar de costume e publicado Da

imprensa local. Dado e paliado
nelta cidade e Comarca de Ca

noinhae, aOI 10 dilJl do mêe de
-

maio do aoo de hum mil nove

centoe e Detenta e trê. (10.5l973).
Eu, LUIZ CARVALHO, Escrivão
O datilografei e. subecrevi,

Dr. JOSÉ GERALDO BATISTA
Juiz de Direito

Certificado

extraviado
Decla{o para os devig_Og)

fins que \foi extravíadô o

Certíficado- de Pr9-p';iedade
/ �

do Jeep-Wil s, no 196�,
ficando'

sem efeito sido re-

querido a. via.
� n

Marcelo Oliva

escolar ,IMaterial
procurem na loj a da

I

Impressora

t04ro Verde Ltda.

v W ratifica· confiança
e faz mais inversões

(DA SUCURSAL DO ABC)
v

swagen do Brasil vai investir 210 ,', ilhões
de dólares a construção de uma nova .fáb)ca em

Quiriri, Tau até, e no aumento da

prOd�u-,f
de sua

I

unidade dei -

o Bernardo do Campo, de ,:'600 para
2.120 veículo dia, segundo informação d

f
ministro

Pratini de oraes, da Indústria e .Coâ ércio, queI
ontem mante e entrevista reservada n," sta Capital
com o preside' te mundial da organiz�ão, Rudolf
Leiding, em vi 'ta ao País. Com os ínvsstímentos, de
início previsto ra 1974, a empresa rretende tam
bém elevar sua. exportações de 13 para 36 milhões
de dólares/ano. �

.

j" -'

II
Pratini fez e',sa revelação durante almoço come-

morativo da ina guração do Cen#o. de Formação
Profissional da V kswagen, destinado à formação e

adestramento de m o-de-obra. Com�areceram também
à solenidade o dire ór do Depart�;fuento de Assuntos
Universitários do

I C, Heitor drf! Souza, como repte
sentante do ministr !. Jarbas Passãrínho, o embaixador
da República Feder I da Alem/nha, Karl Hermann
Knoke, e o futuro p sidente d' empresa, Wolfgang
Franz 'Josef Sauer.

_ I '

I

O C.ENTRO" I ..
A unidade educací nal (JJ'lt�m Inaugurada, ocupa

um prédio de 13.500 etros] quadrados, e exigiu in
vestimentos de 15,5 mil

-

Õp.slde cruzeiros.Sua finali
dade é a de proporcionar orjnacão geral e profissional
80S empregados da em r rsa e seus dependentes,
estando prevista para es � ! ano ainda a participação
de ma-is de 11 mil funcíor áríos nos diversos cursos

programados, entre os q�i:fs os de desenvolvimento
de executivos. i �

Segundo, O atual prt$id te da Volkswagen dó
Brasil, Werner Paul Sch)riidt, ['o Centro de Formação
Profissional � o maior fucle<\ educacional já cons-'
truido pela companhia dem t�,o o mundo. Em seu

discurso, lembrou qu�1 «cou?l ao atual presidente
mundial. da empresa, IIudolf UHding, quando de sua

gestão à frente da fHi;1 brasile� a, conceber e incen
tivar a idéia da insta�rção deste ce��tro-... .

E X I G � N C I JA S .

-:.'"

I

Ao explicar a c�iação do Ce' tro, o diretor de
Relações

IndustriaiS1.tia VOlkSW.,ag \, MáriO. Garnero,
observou que «o mércado de trat lho brasileiro' é
extremamente div rsificado e co' plexo» I exigindo
uma atuação simlutânea

e paralela
I
da iniciativa pri

vada como forma de complementa ão a eventuais
deficiências do

Sir'
ma educacional di -gido especifica

mente para o ad; stramepto de mão- e-obra, ao nivel
das necessidade. regionais.

.

Segundo <1krnero, que é o re ponsãvel pela
política de pes�al da empresa, a ind

s.

tria já conta
com um

s�p
�mento relativamente a undante . de

mão-de-obra, .'
mas «o que lhe é oferect,q pelo mer

cado ainda
n.',_0

está de acordo com as luas 'tlecessi-
• '

dades, devi ... à falta de empregados alífícados».
Depois de essaltar o' trabalho meritório esenvolvido

pelo SEN I nesse setor, o diretor da olkswagen
lembrou, orém, que «a formação profi sional não
tem cor espondído inteiramente, à expe tativa da
.índústrí ».

...l"j
V

;

« stá em andamento uma total mo ernização
das

.

dústrias brasileiras, a completar-se
'

futuro
mui o próximo. Nesse sentido, a carência d

,
mão-de

obra especializada poderá tornar-se um fator de es

trangulamento econômico-social, cuja solução exige
planejamento» -- finalizou.

(Tr.anscrito de "0 Estado de, São Panlo" de 26 de maio de 197.3)

Vende-se urm�efM��t!"'"'ãT\Tel:rat'ia
.com 9 peças, por pr o de o.casião. Melhores informaçõe�
com sr. Hugo Sch idt, na Rua Getúlio Vargas, telefone
182, ou com sr. Álwin Beulke, em Joinville. 3.
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Nofícias de

Equipe Diocesana reunida

em Papanduve-
Dia 22 do m�1 de maio p. p., sob a Preei

dência de Dom Orlando Dotti, Bispo da Diocese
de Ceçedor, reuniram-se o. Vigáriol da Comarca

I

de CaDoinhsl' com a Equipe Diocesana. Padre
Antonio Cintho foi o anfitrião do conclave. A
finalidade da reunião foi a unidade na Paeteral
Diocesana 'e. outros alloDtol intemos. A reunião
contou com a, presença de treze representautea do
Clere aasim dletribuidos: Dom Orlando Dotti, Bispo
Dioceeauo, Presideute; Pe. Antonio Cintho, Vigário
Hnfitrião; Pe, Clemente Csmpemann, Vi�ário de
Monte Caetelo; Pe. Frei Henrique Mü'l�r, Vigãdo
de Cenoinhaa; Pe, Frei Pedro Caron. de Cenoinhas;
Pe. Frei Arnaldo Novak. de Canoiehas: Pe. João
Zemoh, de Irineôoolie; Pe, Frei Francisco, de Porto
União; Pe. Frei Oiimpio t>eron, de Porto União;
Pe. Leo, P"IJfeilor de Faculdade em Porto União;
Diácomo Armando, de Porto Uniãf'; Pe. Frei Ar
mindo Felt.a. de Caçedoe e Pe. Syloe Sgenserte,
de Caçador. Papaeduva foi eecolhido pau receber
de uma .6 vez uma equipe de tão alto gabarito
na propagação da fé a amor a nOllol.emelhoDtel.

20 anos dejornatismo & Noite das Rosas
Dia fi de junho o colunista social. Dr. Dino oe

Almeida, completará %0 anos de jornalismo, sendo um
dos mais solicitados colunista social do Paraná. Eis
algumas celebridades nacional que estarão prestigian
do a noite das rosas: As 10 mais & a Noite das Rosas.
Já tenho algumas confirmações: Clodovil, Giba Um,
Aizita Nascimento. Hoje falo com Agnaldo Rayol pelo
fio nacional: ele aguarda apenas o "pode" de seu

empresário para confirmar sua vinda. A Noite das
Rosal'! será dia, 5 de junho, na Bugatti, \ com aquele
som sensacional e com a 'decoração que vai surpre
ender pela originalidade. A festa abrirá oficialmente
as comemorações dos meus 20 anos de' colunismo
que pretendo brindar com as personalidades que já
estão confirmando a: presença na Bugatti A eolabo
ração da Shell, Paranatur, a Francine, Banestado, Gré
dito Imobiliário e Prosdócimo S.A., permitirá. que 'a
festa mantenha o alto gabarito que tem caracterizado
as promoções da eoluná. Presentes as «: Q mais ele
gantes de 73» (vocês verão que minha lista deste ano
está genial), as «tO senhoras mais belas da sociedade»
e eleição da Charme Gírl por um júri super-espeeíal.
Gente, fi de junho vai ser um' dia de ouro no calen
dário da sociedade paranaense. Podem acreditar que
o sucesso será total. Convites e mesas: exclusiva
mente na Bugatti.

(Vamos prestigiar nosso colega e conterrâneo)

Nova Cultura está progredindo
O dietrito de NOV& Cultura vem se deeta

cando em leu rítimo de progresso, leu movimento
comercial, industrjal e principalmente colonial, tem
sido o esteio bâeico de seu desenvolvimento. Ainda
há pouco tempo o Ir. Fernando Werka, grau de
comerciante naquele distrito, instalou um balcão'
frigorífico e uma moderna serveterie, a qusl além
do leu lervico de rotina ainda tem atendido a
turma da CA.FASC, que lá tem leUI lervic02 ee

pecííicoe; O distrito de Novo Cultura é o que
apresente maior produtividade 081 lafral de quaee
a totalidade de cereail cultivadol em nOllO município.

Hoje grande Fest ii do Pinhão
Hoie e ama[lhã o Colégio Agrícola deIRio

Registro Civil EDITAL
de 1931;-lavradór, lolteiro; domi
ciliado e reiidente nelte Di.trito;
filho de Frsncil"o L. de Snuza,
falecido e de dona Maria F. de
Souza, domiciliada e rélidente
Ite Di8trito. Ela. oatural, do

Ps á, nliucida em Fluvi6poli. J
no di 6 de dezembro· de 1936,

lalteira, domiciliada e

relÍd�nte .te Diltrito; filha' de
Thomaz Hur UI e de dona Anna
M. Hurmu., omiciliadol e reli
dentei Deite Di rito.

Apreleotaram documentol
exigidol pelo C6dig Civil artigo
180. Se alg�ém ,tiver nhecimento
de exiltir algum impe

.

mento le

gal, &CUI6-0 para finl e direito.

Maria 6.. imki, do
Regiltro Civil do

.

rito de Paula
Pereira, Municípi,o e arca de
Canoinhal, E.tado àe San
Catarina, etc.

Faz laber que pretendem calar:
I

EURIDES LEANDRO DE SOU
ZA eLIDIA HURMUS. Ele,
natural ds Anta Gorda, de.te

Di.trito, oalcido no dia 9 de iulho

Paula Pereira, 19 de maio

Oficial do Regiltro Ci,il

Atencãol
�

Será instalada em breve

mais uma Barbearia na Rua

Paula Pereira, 1073, para
melhc:>r servir a sua distinta

freguesia. \
,

Filial

Barbearia Canoinhas

Escreveu:
Esmeraldinó M. Almeida

Negro realizará grandiosa Feita do Pinhão, leu
programa cheio de atroçõel e divertimentos, incluo
sive um grendioso baile que tem início mercado
para a. 22 horae, A exemplo dOI BnOI enteríoree
B grande maratona locial promete repetir o entu

.isamo. Este oolunieta agradece o convite para
participar da. feeth idadee, '

Ano Santo começa a 10 de junho
O Papa Paulo VI confirmou que, a comemoração

do ano santo jubilar será iniciada a ,lO de j unho pró
ximo, nas Igrejas de todo o mundo e manifestou sua

satístação pela acolhida dispensada a seu comunicado.
A procíamacão do ano santo foi feita pelo Papa em
sua audiência geral semanal. (Gazeta do Povo)

Festa de Santo Antonio'

será dia 17 de junbo
A tradicional feata em louvor IS Santo Antonio

slte ano lerá realizada no dia 17 do corrente. Um
bem cuidado programa foi feito e já distribuido
para que OI fiéi, do milageoso Santo, inelueive
romeiros de outros lugaree ae preparem com a

devida antecedência. O resultsdo da mencioada
feita .erá revertido em proveito da Igreja que .e

encontra em construção.

Carbonizadas 5 crianças em Camboriú
Cinco crianças, todas com menos de dez anos

de idade, morreram carboniza:las em Camboriú, sob
os escombros da sua casa que desabou durante um
incêndio. Os menores brincavam em casa enquanto o

pai, agricultor, trabalhava no campo e a mãe saíra
em companhia do filho mais velho, para fazer compras.
Ninguém sabe as causas do incêndio e quando os

bombeiros chegaram - de Itajaí - já nada mais
restava por fazer. (Gazeta do Povo)

PASSARELA DA SOCIEDADE
Dia 6 do corrente quem eltará Iestejendo niver

é a garotinha ADRIANA. filha do caRal Waldri
(Florinda] Adam, ale sôcio do Bar- Lanchonete
A'dám. A fe.tinha vai esquentar, poie é o primeiro.
aninho que Iesteja a Adriana.

x x x

Dia 10 do andante ai atencõei ellt�'rão vol
tada. para a residêccía do c8l81 João M. de, Al
meida e lenhara, pai I nOlla agenda social registre
o natalicio da senhore JUVELINA GREIN C·
DE ALMEIDA Muitol lerilo OI cumprhnentos
que receberá a auíversariante que desírute de
V8lta amizade em nO.lo meio .ocial.

UM POR SEMANA: O PIOR DE TODOS OS HO
MENS NÃO É AQUELE QUE MATA; É AQUELE QUB
FAZ A GENTE VIVER COM MEDO DE MORRER'

Tabelionato
Paula S. (arvalho

Edital
cham-Ie em Cart6rio, na Rua

I Ramol, Edifício do Forum,
para erem, proteltadu por feIta
de P&g ento, a. duplicatal 0.01
115 e 6, emitidal pnr Luiz
Campregh r, contrB ANTENOR
PIRES, nOI nlore. de Cr$ 1 000,00
cada uma, eDcidel em '04-04 73
e 19·04-73 re ectivamente, apre
lentadai pelo nco Braeileiro de
D!"•.contol S A. agência de.ta
cid�de.

pouível eo
contrar o relponlãvel, elo pre.ente
intimo· o para OI· finl de direito
e ao meamo· tempo, caio de
não ler atendida eata I Imacão,
9otifico.o do competente p otelto.

A Tabeliã
PAULA S. CARVALHO

8a. Coordenadoria Reoional de EdDca�ão

Agradecimento
As Supervísoras das Classes de Educação Integrada

(Cursos Supletivos), por intermédio deste, agradecem sin
ceramente o apoio e a colaboração que vem recebendo
da parte dos prefeitos municipais: Alfredo de Oliveira
Garcindo, José Felícío de Souza, Odilon Davet, às firmas
de Abrahão Mussí. Irmãos Zugman, Estefano Wrublevski,
Indústria de Madeiras Zaníolo. As Direções dos estabele
cimentos, bem como a todas as pessoas que têm cooperado
para o bom êxito da verdadeira integração 'comunitária.

/

Canoinhas, maio de 1973. n

Ass, Laila Isphair Bossi - Alzirinha da Silva Corrêa

Clube de Canoinhas
-Lions

Recebemos e agradecemos o seguinte Ofícío:

Sr. Diretor do jornal "Correio do Norte"

Prezado Senhor:

Comunícamos que em 17 do corrente, em reunião festiva
ele nOS80 Clube, tomou posse a Diretoria eleita para o periodo
de 1973/74, que ficou assim corisntuíde:

.

. Presrdente: José Enéss César Athsnâzlo; 1.0 Vice-Presidente:
Walmor Astrogildo Furtsdo.vã.o Vice-Presidente: Saulo Carvalho,
::1.0 Vrce-Presrdente: Aristides Mallon; 1.0 Secretário: Zaíden
Emiliano Selerne, 2.0 Secretário: Edgar Rauen Soares; '1.0, Tesou
reiro: Antonio Simões, 2.0 Tesoureiro: Gerson Irandir Kõhler;
Diretor Social: Orlando Pires de Souza; -Díretor Animador: Moacir
Budant:

.

Vogais: Grimaldo Costa Furtado, Reinaldo Crestani e

Luiz .Feruando Frertas.

Saudações
Gerson Irandir K'ohler

1.0 Secretário gestão 72/73
.

Hegistro Civil - E DI T A_ IS
,

Sebastião Grein Costa, Escrivão'
de Paz e Oficial do Registro
Civil do município de Major
Vieira, Comarca de Canoínhas,
Estado Senta Catarina

do em Canolnhes, no dia 15 de
outubro de 194.5; lavrador, sol
teiro, domiciltsdo e residente
neste município; filho de Esta
níslau 'Ksspcsek e de da. Tereza
Kaspczak, domiciliados e resi

dentes neste município. EIs,
natural deste Estado, nascida

e pretendem' casar:,

Salustiano Leal França e Maria
,Luiza de 'rança. Ele, natural

em Rio Novo, neste município,<leste Estado, nascid m Campo
Alpgre, no dia 13 de aio de DO dia 03 tje...;juoho de 1937;
1913; lavrador, solteiro, 1(;1- doméstica, '!j..offeira, '

domiciliada
/'liado e reiiidente neste munic 'c, e re�lide9-t-4 neste munici!)io; filha

filho do Manoel Leal de Frenç . de FpfÍncisco GaspcJiack e de
e de dona 'Joaquina Maria Ma- ri'Angelina Gaspchack, domi-chado, domiciliados e residentes )'i

neste município. Ela, natural �t{ia e residentes n/municipio.
deste _Estado, nascida em Rio /'

.

Claro, nt'ste município, n� di/ Apresent am os documentos

1.1 de ou_t�bro de. �933; d0n;t �- exigidos pelo 6digo Civil art.
tlca, solteIra, dom.lctUada e ;esl- 180. Se alguém tiv ' conhecimen
<lente neste municípiO; fi a de

pai igfJorado e de dona' eocá- to de existir algum im edimento

dia Fra,nçlJ, falecida. legal, acuse-o p�re fins de Ireito.

M!'jor Vieira, 24 de
Major Vieira, 29 de maio de 1973.

Edvíno Kaspczak e Lídia Gaspcha«:k. Eunice Machado da Costa
Ele, natural deste Estado, Dasci- Escfeventt' Juramentada

Vende-se aluga-se Olariaou

Vende-se ou aluga-se uma bem montada OLARIA
em- plen uncionamento, com fabricação de Telhas Fran
cesas, Tijolo- I anilhas, Telhas Goivas, etc. -

Um bem tltado barracão de dimensão grande
da proteção ao maquinãr:' e material de produção.

Para maiores esclareciment , s interessados deve
rão procurar o proprietário emPapanduv, Gustavo Adam.

Ass. Gustavo Adam 3D

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Cjsa da Criança de Canoinhas

Convocação
A Casa da Criança. de Canoinhas, por seu

presidente, convoca os seus associados para a As

sembléia Geral que será realizada dia 12. de junho
de 1973, no Clube Canoinhense, às 20 horas.

Assunto: Eleição e posse da nova diretoria.
,

Tratando-se a presente da segunda convo-

cação, de acordo com os estatutos será eleita e

empossada a nova diretoria, com qualquer número.
de associados que compareçam. n

Bernardete Freitas Seletne E.· Wendt

Edital publica o
r-,

El
· - """,,,fI'
eiçoçs

Itr
Trabalkado

;1

em que se

, dasresultado
dos'

rais de TrêsBatias-se
:{,-

�

. é;
Faço saber a quantos este Edital vireIIÍ ou dele con,heci-

que foi o seguinte Q, resultado do pleito
I

'

-.!

realizado neste índícato no dia )<l2 de maio de 1973:
;:

Suplentes da Diret ria ,/
Silva /Duilio Cornelsen

'I' Presidente

Diretoria

Alexandre de Paula

Romão Kondageskí

Federação do Comércio do Estado de
I

Santa Catarina

SESC _ PROMOVE
NOGRAFIAS DE

o primeiro concurso foi rea
lizado em 1971, mas não teve
vencedores. Este ano, o tema
escolhido pelo SESC foi <Sts te
ma de Funcionamento dos Res-

,

taurantes de Comerctàrtoss, que
oferece um premio de 40 vozes
o maior se lár!o mínimo vigente
no país 60 ].0 colocado e de 18
salár ios mínimos p .. ra o segundo acolocado.

"

Fpolis, 25.5.73 - A Divisão de
Documentação e Intercâmbio do

DepartamentoNacional do Servi
ço Social do Comércio - SESC,
está promovendo pela sl'gunda
v-z o Concurso de Monogr&fl8S
«João Daudt d'Olívetrs », desti
nado a estimular 8 realização de
estudos de temss ligados ao bem
estar social.

Os trabalhos deverão ter no

mínimo 35 páginas contendo

contribuição objetiva para o es

tabelecírnento de um Sistema de
Funcionamento dos Restaurantes
de Comerciários. Os concorrentes
aev ...rào aboruar no desenvolvi
mento dos seus trabalhos, de
forma obrigatória, os seguintes
sspeetos: introdução; o' problema
alimentar da classe comerciária

. I

e a significação dos restaurantes

para comercíáríos como um dos
meio!' de atendimento do pro ..

blema; J - estrutura e funcio

namento. dos reetaurantes para
'comercíároe (áreas de funciona-
mento dos serviços - tipos e

csrecteríetícee) - org9nogremas,
funcíoncgramss e fluxngramas;
II - das jnstelsções, dr s squt
pamentos (tipos e específicações];
UI - do pesssoal - suas fun
çô es, sua prepareção, sua dístrí

buíção; IV _' do gênero alimen
tício _ previsão, aprovistcne
mente e modelos de- frchas pera
controle; V - de clientela -

regime básico da clientela, cál
culo do valer calórico, prescrf
ÇÕi!S dietéticas, cardápios, horá
rios de atendimento e de funcío-

CONCURSO DE MO�
I

AMBI,TO NACIONAL
nsmento: VI -, componentes do
custo da refeição e seu cálculo:
VII - educação alimentar _

metodologia.

quaisquer pessoas em todo o

B1'88i1'. Em Santa Catarina, a en

trega dos trabalhos deverá ser

feita, mediante recibo, até 30 de

julho vindouro, na sede do De-

partameuto Regtonal do SESC

em Santa Catarina, que designa
rá uma Comissão para julgà-Io s

numa primeira etapa.

Todos podem participar
o conurso de Monografias

«João Oaudt d'Olívetra s está a

ber to a todos, podendo participar

(anoinhas
Princesa do Norte·

Temas a serem a'bordados CANDE IAS EM EVIDENCIA

n

Impressos �m geral

Francisco Clemente de "

'

Oliveira t
Suplentes doConsel�'Fiscal
Edmundo

SChiPi'to,kiJosé Alves
:

' .

Estefano Faiklwicz
.

Suplentes �gadOS Rep're
'sentantes ,unto à Federação

.

Luiz S, zerbowskí
,

Domingues Maciel

Zigmont Wogen:Qak
Secretário

Sczerborwski
c

Tesoureiro

Conselho F.iscal
efredo \ Kurcheskí
edo Domingues Maciel

Ger d Lubke

Deleg dos Representantes
Junto à Federaçã,o

'

ServiçoDuilio rnelsen

Zigmont ogenhak
\ . \

Três Barras, 26 de maio de 1973.

Dullio Cornelsen - Presidente
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Militar
Todos os cidadãos que

requereram o seu Certificado
de Dispensa de Incorpora
ção por ocasião da Inspeção
de Saúde, deverão' compa
recer impreterivelmente até
o dia 12 de junho do cor

rente ano, na Junta do Ser

viço.Militar desta cidade, a

fim de retirarem (J Certifi
cado que fizeram jus.

Canoinhas (SC), em 3'1 .

de maio de 197:1.

Osvaldo Conrado Narloch
1.0. Tenente Delegado do

Serviço Militar

(em uma ou mais cores)

S�rviço rápido e perfeito

Imp. Ouro Verde

Aproximadàmente 250 pessoas são SOCIOS propríetáríos da
entidade que está revolucionando em matéria de turismo.

Nesta semana os sócios recentes, que irão usufruir o que
há de bom nos principais pontos turísticos, do Brasil são;
srs. LEOPOLDO FALLGATTER,GRIMALDO FURTADO,
GUILHERME DE SOUZA, EDVARD J. SARTORI,

AQUILLES S. SILVA e JULIO WENDT.

A escolha é sua. Você escolhe em .nossa rêde de hotéis
a cidade que mais lhe convém e o hotel que mais aprecia,
com apenas 4,50 a diária, incluindo o café da manhã.

.

,

Nossos parabéns ao sr. José Monteiro, presidente da
Candeias, pelas realizações concluidas dentro de sua

administração e que conta com os dinâmicos representantes
como os jovens Sebastião F. Silvestre e Jones Antonio Patza.

Secretaria da Agricul
tura prevê �oa colheita
de sementes de soja,

arroz e batatà'
Fpolis, 16-05-13 - Os técnicos da Secretaria da Agricul

tura estão prevendo pl,l'fa, este exercício uma colheita sAtisfatória
de sementes de Boja, arroz e batata. Svgundo informação do Secre
tário Glauco Olinger, a prevtsão é fO:!ita para 8& áreas assistidas

p- la S ..cretarta, uma' vez que o Min\istério da Agricultura também
auxilia o cultivo destas sementes ..

SOJA - A previsão para e safra de sementes de soja
deste ano é de 60.00U 'sacas, sendo o município de São MIguel do
Oeste _responsável por aproximadamente 33 mil sacos do total. Vem
a seguir na escala oe

.' superioridade de produção, os muuícípíos
.de Cànoínhas, Mafra e Rio do Sul.: As sementes são beneficiadas,
passando pelos processos de secagem, classificação e armazena

mento, em Unidades çe Beneficiamento da Secretaria da Agricultura,
cedidas às cooperativas agrícolas situadas nas respectivas regiões.

,
�

ARROZ E BATATA -- A colheita de sementes de arroz,

que está sendo concluída, alcançará, aproximadamente, 18.000
sacas, nas áreas de Arerscguã, Rio do Sul e região norte do Es
tado. Já a produção de batata-semente, cultivada nos municípios
d� Cancínhas, Lages, São Joaquim @ C�mp08 Novos, está sendo
estimada em 200.000 catxss de 30 quilos cada. O munícípío de

Csnoínhes, devido às condições climáticas, possue duas safras de

batate-semente, nos períodos de janeiro 8 abril e de setembro a

dezembro, Esclareceu o. Secretárto GIQUCO Olínger que o mesmo

não acontece com os outros municípios que produzem este tipo
d� .semente devido ao frio, que não é favorável ao· cultivo da

batata-semente.

Leia! Assine! Divulgue! ' Correio do NorteAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ci n e V eI a

o Doutor NICANOR ALEXANDRE RAMOS.
Juiz Substituto. em exercício na ComarCa de Ca

noiehse, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aOIl que o presente EDITAL DE CITAÇÃO
virem, ou el� conhecimento tiverem que, por parte de TIBURCIO
VITORINU De LIMA, residente e domiciliado em Imbuia, deste
município e co arca, cite os interessedos incertos e não sabidos para,

contestar, queren o. dentro do prazo legal, a presente Açí\o de USU.
CAPIÃO, autuada b n.O 5.717, com o prazo de trinta (30) dias, a

contar da primeira pu Jic8ção. referente a uma área de terralil com a

área aproximada de 26 m2 ou seja, um alqueire e quatro litros,
confrontando em seu perím o, atualmente: por três lados com terras
pertencentes a Pedro Macha o Massaneiro e de outro lado com

Francisco Gonçalves de Lima. gl a essa situada em Imbuia. deste
. município e comarCa; o qual se eu ntra inscrito no Regifltro Imobi
liário desta comarca, sob n.O 1.522. 146, do livro Transcrição das
Transmis!ões n.O 3·8, registro esse efet do em 6 de novembro de
1923, em nome de Amandio Ribeiro. - ita a justificação da posse,
foi 9 mesma julgada procedente por sentenç E para

-

que chegue ao

conhecimento de todos, mandou o MM. Juiz Direito. que se expe·
diaae o presente Edital, que será publicllldo na fo a da Lei e afixado
no lugar de costume. Dado e passado nesta CI ade de Canoinhas,
Eltado de Santa Catarina, aos oito (08) dias do m de janeiro de
1973. Eu, ZAIDEN E. SELEME, Escrivão, O subsc vi.. 1

NICANOR ALEXANDRE RAMOS - Juiz Substituto, e,m exercício

z

(O LANÇADOR DE

1.0 fil ta: um super Far-west italiano todo colorido:

& Jack
Columbia apresenta un, formidável filme
de guerra todo

DOMINGO, e diferentel

atinê - cenlura livre

Roy Jack
ai 16 hoeae - .e.peral - cen.ura livre

a. 19 gala

Pecas as Contas

filme nacional colorido:

Lua
Atenção: elte f' me repriza �a. fei • a. 20,15 horal

DIA 06, 4a. fi ira - ai 20,15 horal cenlur6 14 ano.

"Se'lão da. Moça.'
eh! e Cícero Iograssia Da deliclosa comédia

italiana toda colorida:

Loucos de
o e 08, 5a. e 6a. feira. ai 20,15 h

Um espetacular filme sexy -

18 anal

Os Deuses do
- 'GUARDEM: As Trapaças do Fal(lo - Deus Cria

e 'ell os Mato' Um Certo Capitão Rodrigo
,--------------�---------,

Juizo de Direito da (omarca de Canoinhas-Stl. Catarina

EDITAL
PRAZO

CITAÇAO COM
TRINTA (30)

DE
DE

O
DIAS

\..,.

FOTOCOPIAS R.OX

Procure no orlo de Derby Car os Ulhmann,
na Praça Lauro Müller, 251 CANOINHAS

02.06.1973

Juízo de Direito da Comarca de Canoinhas - Santa Catarina

Edital de Citação
O D utor JOS� GERALDO
BATIS A ..Juiz de Direito da Co
marca d Canoinhas,Estado de Sae
ta Catar a,' na forms da Lei, e�c.

FAZ ABER a08 que o pra-
sente edit I virem ou dele conhe
cimento tiv rem que, pelo presente
cita os her eiros íocertos e não
sabidoR. de UGÊNIO SOARES
CHAVES,
(20). dias,
termos da çãc n.O 5.933, do
Inve&tigação e Paternidade, que
se processa n ste Juízo, movida

por AVANI
. P DILHA, brasileira,

solteira, domes iea, residente nesta
cidade • de seu filhos: TUCÉLIA
DE FÁTIMA RAMIRA APA.
RECIDA e L CIANE DE JE·
SUS, podendo contestá ola, 80b
pena de revelia, no prazo de 10
dias, que corre em Cart6rio,
após a termioaçã do prazo do
edital, nos term II e de acordo
com � petição e d spacho a seguir
transcritos: Exmo. Sr. Dr. Juiz
de Direito da Co arca. AVAN I
PADILHA, brasi1 ira, solteira,
doméstica, residente nesta cidadê,
por seu a8sistente j iciáriQ, iofra
aseinedo �processo e nomeação
incluso), vem, pela esente, na

qualidade de mie tutora dali
menores impúberes, J 3ELIA DE
FATIMA. RAMIRA PARECI.
DA e LUSIANE E JESUS
PADILHA, expor a . Exa .. o

seguinte: a) que viveu em con

cubinató .-iurante J 2 (d ze) anos,
com EUGENIO SOAR! S CHA·
VES, falecido em 9 de março de
1972, em Curitiba, on e se en

contrava em tratamento de saúde
(doc. juoto); b) que os c ncubinos,
durante aquele tempo re idiam na

localidade de Bela Vista o Toldo,
peste Município e Com rca; c)
que dessa união resultou o naeci
mente das menoreslUCE IA DE
FATIMA. em 28 de feve eiro de
1�63, RAMIRA APAR CIDA,
em 09 de) setembro d� 966 e

LUCIANE DE JESUS, em 14
de junho de 1971, todcs r' gistra
das no Cart6rio de Bela V pta do
Toldo, como se vê dos do men

tos juntos; d) que a petici nária
vivia com seu companheiro pro
tetor sob o mesmo teto, como

marido e mulher ,e sempre e lhe
conservou fiel; e) que, outr cir
cunstância que depõe pela fi iação
invocada, era a dedicação, ca inho
e proteção com que eram tra adas
pelo pai, as referidas me rea,

que. inclusive, 8S fez batizar na

Igreja Cat61ica como suas fi as,
o que também se comprova om

09 dccumentos inclusos; f) que
seu falecido compauheiro era ca

fiado civilmente com ODETE
MACHADO CHAVES. de quem
se acbava separado, de fato, ao

tempo em que vivia em concubi.
'

(20) diasprazo de
:.e presenta, abaixo. Para os

efeit a legais, atribui-se à presente,
o vaI r de Cr$ 1.000,00. Termoa
em qu , P. deferimento. Canoinhes,
16 de aio de 1973. (8S,O Ssulo
Carvalb • Assistente Judiciário.
Testemu has : 1. LEOPOLDO
PEREIR , -casado, serventuário
da JU!ltiça 2. FERNANDO LA·
CHAMAN solteiro, comerciante;
,3. VITOR PEREiRA, ferreiro.
casado, tod resideotes em Bela
Vista do To o. Data supra. Saulo
Carvalho. D PACHO DE FLS.
15 v.: «Citem· e os requeridos, na
formb pleitead na inicial. Cenoi
nhas, 2:!· 5-73. 8S) José Genldo
Batista - Juiz e Direitc>. E,
para que chegue o conhecimento
dOI interelladol não poesam,
de futuro, alegar ign râooie, expedi
o presente e outro I ígueis que
lerão publicadoe e a ixadoa na

forma da lei. Dado paliado
neeta cidade e Comaéce de Ca-

noinhes, Estado de Santa
aOI vinte e quatro (24)
mês de maio de mil, nov eotol'

letenta e trê. (1973), Eu, ZAI.
DEN E. SELEME, Elcrivã , o

o
Dato com a requerente; g) que
sendo .olteira a peticionária e
tendo f lecido o pai das menores

referidaR e, portanto, fie dissolvia
a socieda e conjugal do mesmo,

é permitid aol filhos a ação par.

que se Ih declare a filiação
(Cod. Civil, artigo 363, n,o I. e

artigo 1.0 da Lei 0,0 853. de 21
de outubro de i949�. À vista do
exposto, vem ropor a presente
ação ordinária d investigação de

paternidade cont os herdeiros
incerto. do falecid pai das me

nores JUCELIA D Ji'ATIMA,
RAMIRA APAREG A e LU.
CIANE DE JESUS ADILHA,
pedindo a citação edital dos mes

mos herdeiros, bem co contra
a mencionada esposa do d cujus,
Odete Machado Chaves. brB ileiea,
doméstica, residente em Fa tura,
neste Município e Comarca, gue
também deverá ser citada or

mandado e pessoalmente, e ain a

o Representante do Minístéri
Público, sob pena de revelia, para
o fim de ser declarado por seu

tença o eeconhecimentô da filiação
n08 . termos doa citados dispositi
vos legais, para todos os efeitos
de direito. Protesta-se por todo o

gênero de proves em direito admi
tidas, inclusive depoimento pessoal,
de testemunbas, cujo rol desde já

lublcrevi.
r ,

JOSÉ GERALDO BATISTA
Juiz de Direito' 2

•

DA SEMANAANIVERSARIANTES
Ferreira das Chagas e Isabel.
esposa do sr, Dorioal Bueno,
residente em Três Barras; os

senhores: Rupprecht Loeffler
e João. Batista Ferreira; as
senhoritas:Mari Stela Bar tnik
e Elizete Mariz Medeiros.

ANIVERSARIAM-SE
Hoje:�os senhores: Bernardo

.

Wendt II e Henrique Artner;
a senhorita Maria das Graças
Movsés; o'. jovem Amauri
Tomporoski.
Amanhã: os senhores: La

dislau Knorek e Waldemiro
Hening, residente em Joimnlle;
a senhorita Edilete Maria de
Fatima Noernberg.
Dia 4: os senhores: José

Daguiomar Wendt e Antonio
Martins de Oliveira, tunc. do
B. N. C. no Rio de Janeiro;
as meninas: Beatriz Isabel
filha do sr. Antonio Maron
Becil e Simone {ilha do sr.

Dionísio Karnos,

Dia 5: as senhoras donas:
Irene esposa do sr. Nelson

Dia 6: a senhora dona
Martha esposa do sr. Adolfo
Hedler; os senhores: Oscar
Pereira e Tufi Nader; as se

nhoritas:Paulina Petrintchuk,
Lúcia Nazira Mussi e Regina
Maria Carvalho, residente
em Brasilia.

Dia 7: o jovem Norberto
Schreeder.

Aos aniversariantes, dese
jamos muitas felicidades.
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NOTAS ESPARSAS
o anuncíado Baile dos Calou
ros, promoção

-

do Diretório
Acadêmico de n0888 Faculdade,
foi sucesso absoluto, reuníndo a

jovem e a velha guarda numa

noitada sem precendentes.
x x x

Também Da ocasião, numa

especial deferência do aludido
Diretório, foi escolhida, sob
OplflUSOS gerais e aprovação unã
ntme, a Mias Canoiuhes do cor

rente ano, sJta. Arcélia Jü rgensen.
x x x

Esteve em nossa cidade, �pós
grande ausência, o destacado

b�nque-iro:Jr. José Bonifácio da
Silva, r&mcado em Londrina.

x x x

Recebemos atencioso cartão
postal do industrial sr. Herbert
Rítzmsnn em excursão pela
Europa, no qual envia a sua

mensagem de amizade a todos
os Sl:oUS amigos O cartão estam
.pe o famoso Coliseu de Roma
e data do dia 17 de maio último.

x x ,x

Novo desastre automobilístico,
ocorrido domingo pela manhã
em Camboriú, roubou Q vida de
outro casal, radicado' em n088a

cidade, sr, João José Pereira e

sra, Maria Nunes Pereira, o Pe
reira da Renner, como era aqui
conhecido de todos,

x x x

Hoje mais uma reunião para
,a defmíção do' Programe dos,

Festejos do Jubileu de Ouro de
nossa cidade.

Com uma grande churrascada
oferecida pela população, local.
realízade na tarde de sexta-ferra,
dia 25, foi dada, como inaugu
rada a eletrtflcaçâo rural de
Paula Pereira.

, x x X

Possivelmente teremos uma

promoção inédita Da cidade, por
ocasião do nosso Jubileu de
Ouro, a apresentação dá Esqua
drilha da' Fumaça.

X X X

'Também o firo Rodolfo Baukat,
da' firma Wieglsndo Olsen. foi
condecorado com a Medalha de
Mérito de Segurança do Trabalho.

x X X

O Coronel Milton Mello, Co
mandante do 3.0' Batalhão da
Polícta Militar, convidado, �c?i ..
tau 8 presidência do Botafogo.

X Jl X

Pelo campeonato da LEC,
tivemos domingo último apenas
um jogo, reunindo Palmeiras e

Santa Cruz, com a espetacular
vítóríe dos alvi- celestes, pelo
elástico marcador de 6 a I, rei
nando de novo a indiciplioe e

consequente expulsão dos atletas
Canárto e Julinho, já suspensos.

x x x

E amanhã, em prosséguimento,
também ums única partida, com
o clássíco, Botafogc e São Ber

nardo, no Municipal, Dum jogão,
sem aúvida. Vemos todos coope
rar com o nosso esporte amador.

,
JI

, I

2) Simea' Esplanad'á
I

Bàsilio 'Humenhuk & Cia. Ltda.

IDADES

Tipo

1) lural 4 X 4

1

350,00

412,00

• i

•

Redação: "O JORNALZINHO"

EM FORMICA, COIn Cadeiras Estofadas

Na festa dos calouros da Faculdade de
Administração de Empresas, foi eleita
sábado último no Clube Canoinhense,
MISS CANDINHAS-73, que representará
nossa cidade no Concurso de Beleza Máxi
ma do Estado em Blumenaudía 23 próximo.

ARCÉLIA JÜRGENSEN, foi escolhida a

mais bela jovem de Canoinhas,' por um

juri composto por membros _representan
tes do Rotary Clube, Lions Clube, Clube
do Sigilo e Grêmio XV 'de Julho.

* A FORD brasileira preparando , com

carinho os toques finais no carro que será
o melhor médio do país. Nós dias 18 e

19 deste mês, realizar-se-á no Hotel
Nacional do Rio de Janeiro, a convenção
nacional do Maverick, na qual Canoinhas
será representada pelo Diretor da Agência
Ford, sr. Baphasl Boeing.

Revendedores F O R D

sempre a melhor oferta � veículos
R D e usados de qua auer marca,

D�, SEMANA
eículos U�ados

AJío Prestação desde
-;--

"1968

Adquira seu �!ículo mínima entrada.
,i

Veículos il}�iramente revisado ,de boa' proce
dência ao;melhores preços da re ião. Visite-nos

sem co�romisso, em nossa Loja a kua Vidal

, I/Ramos, 203 :... Fones: 343 e 5.
'

CANOINHAS

éoncorreram ao título as 'beldades, Suely
Meister, Catlem Gassenferdt, Idé Rodri

gues e Arcélia Jürgensen, que desfilaram
em maiô e longo, ostentando muita graça
e desenvoltura.

Na oportunidade, as presenças de desta

que do Vice-Prefeito, Paulo Rocha Faria
e esposa, dos industriais Nivaldo Roeder
e esposa, Luiz Fernando Freitas e esposa
e Oldemar Mussi e esposa. Prestigiando
a promoção também, o Exmo, Juiz José
Geraldo Batista e esposa. e o Major da
Polícia Militar" Edson Corrêa e esposa.

• Na minha agenda de hoje, o casamento

"chie" dai srta. Regina Celi Zaguini e

Mario Kenji Iríe, residente em Curitiba.
A cerimônia religiosa será às 18,00 horas
na Matriz Cristo Rei, ,e a recepção 'aos

familiares e convidados às 19,30 horas
'no Elite Tênis Clube.

Foi lançado há poucas em todo o Brasil,
o concurso "Ganhe o primeiro Ford-Ma
verick brasileiro". Qualquer pessoa que
possua carta de habilitação poderá, con
correr, desde que procure o revendedor
autorizado e preencha o cupom padroni
zado gratuitamente. Em Canoínhas está
se verificando grande afluência de pessoas
à Agência Ford para inscrever-se no

tentador concurso.

O carro de estilo americano será lançado
em todo o Brasil no próximo dia 29, já
em versão 1974. e apresentará, inicial
mente 3 modelos: Maverick cupê-super e

Maveríck-cupê-super-luxo, ambos de 6
cilindros e 112 HP, e o Maverick-GT de
8 cilindros e 197 HP. Para a Loja Basilio

Humenhuk, estão designados para o lan

çamento um M-cupê-super e um M-cupê
super-luxe, que serão exibidos durante
um coquetel às 18,00 horas do dia 29
com a' presença de _ várias autoridades,

LOCIO COLOMBO

amigos e clientes do revendedor. O preço
do automóTlel' ocilará entre 29 e 31 mil
cruzeiros.

* A Câmara de Vereadores de Canoinhas
concedeu licença solicitada pelo Prefeito
Alfredo de Oliveira Garcindo, na forma
da 'Lei Orgânica dos Munícípíos. O Edíl
Municipal passou o cargo ao Vice-Prefeito,
sr. Pauló Eduardo Rocha Faria, e viajou
a Florianópolis afim de tratar de interes
ses do nosso município. Seu afastamento
terá a duração de aproximadamente 21 dias.

Mini-Pilastra.
Em festa esta semana, o lar do jovem
casal Marise e Osvaldo Rogério de' Oli
veira, com o nascimento de um robusto
menino quarta feira última, que será ba
tizado com o nome de Jorge André. * A

equipe' de futebol de salão da Faculdade

de' Engenharia de Joínvílle, foi a vence

dora do .torneío organizado pelos Calouros
daqui. * De passagem por Canoinhas
esta semana, o sr. Joaquim Ferreira, fun
dador do Clube Santa Mônica de Curitiba,
e presidente da Sociedade Cultural Ahú.
* O Grêmio XV de Julho providenciando •

lindos canecos para o Baile, do Chopp a

1.0 de dezembro. * A Agência FORD
enviou mecânico-oficial a São Paulo
para especialização na mecânica do M,a
veríck. * O Salão Canoinhas íncremen
tando. novas técnicas 1;10 corte do cabelo
masculino. Aliás este é um dos, melhores

no gênero em nossa cidade. * Para a

próxima semana divulgarei quais serão as

DEBS-73 de nossa sociedade. * Vem aí

o bane de aniversário do 'Grêmio XV de

Julho. Será animado por uma das melho

res orquestras do Brasil, no gênero de

Cassino de,
I Sevilha, que agradou em

cheio hã algum tempo quando aqui esteve.
Trata-se de GIUSEPlC BERTOLO (Bepi e

seus Solistas). * Dia 23 estaremos acom

panhando de perto o Concurso Miss

Santa Catarina 1973 em Blumenau, onde
Canoínhas será representada pela jovem
Arcélia, eleita sábado último. \

;

Cédulas em recolhimento
Conforme Resolução do Conselho

Monetário Nacíonal, 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.
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