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Lima Barreto e o Júri
Inêla . Itbanázlo

Affonso Henriques de Lima Barreto, mulato ca

rioca, foi, na opinião do crítico Agripino Grieco «O

maior- e. o mais brasileiro dos nossos romancíatas>.

Teve morte prematura, entregue ao álcool e con

sumido pela doença, mas deixou uma obra considerável.

É interessante notar o amor que tinha o escritor

pelo Tribunal do Júri, devotando-lhe simpatia e

compreensão.
Refere-se ao júri, embora não fosse bacharel e

,

elementares fossem seus conhecimentos jurídicos em

quase todos seus 'Iívros. Foi mesmo jurado no jul
gamento do caso que a impr�.�sa da época denominou
de «primavera de sangue»" em 1910.

Comentando essa experiência, assim escreveu:

«o que se exige lá, no júri, é a independência, cora

gem moral, fôrça de sentimento da vida e fortaleza
de caráter» (Correspondência,' voI. I, pág. 243).

Deplorava a intervenção estranha junto ao júri.
Não entendia que interesses alheios à Justiça procu
rassem pressionar ou influenciar os juízes leigos na

missão de julgar.
É com visível indignação que relata, num dos

seus livros, as manobras de um figurão para obter a
absolvição de um seu propagandista (Numa e a �infa,
pág. 59).

.

De LIMA BARRETO não se orgulha apenas a

literatura nacional. Também o júri brasileiro, uma de
nossas mais populares instituições, que o teve como

membro e defensor.

Daí se vê que tinha na mais alta conta 8 função
de jurado, o que não só o engrandecia, como àpró-
pria instituição do júri.

'
'

Quando um' certo Caio M. de Barros pregava,
pelos jornais, modificações de monta no tribunal po
pular, LIMA BARRETO veio de pronto em sua defesa,
dizendo: «O júri, pela sua essência e pelo seu histó
rico é feito e formado com a consciência da cidade;
por isso mesmo ele deve ser constituido por todos
os cidadãos limpos da cidade» (Marginâlía, pág. 199).

o GAL. ERNESTO

O

INDICADO

�GEISEL PARA SUCEDER
"MÉDICIPRESIDENTE

Como se esperava o Presidente Médici anunciou
segunda-feira, em quatro reuniões sucessivas e distintas,
o nome do General Ernesto Geisel, presidente da Petro
brás, para sucedê-lo na Chefia do Governo. A primeira
reunião foi ao Ministério, e outras com os Governadores,
líderes na Câmara' e Senado e finalmente com a Comissão
Executiva da A��NA. O próprio escolhido, Gal. Geisel,
deverá indicar o seu Vice, falando-se no �mbaixador
Mário' Gibson Barbosa. Em sua mensagem, o Presidente
Médici afírmou que o escolhido 'reune todas ai!! qualída
des ao alto posto, dizendo, -ainda, que nas sondagens, I a

única voz discordante foi a do próprio candidato. O Gal.
Geisel também é gaúcho, natural de Bento Gonçalves,
com 65 anos' de idade e irmão do Ministro do Exército;
Gal. Orlando Geisel, sendo filho de imigrantes alemães.

Nota de, falecimento-
Faleceu tragicamente em acidente rodoviário, qusrta-feíra,

.día 20, a sra. Verônica Hoffrnann Comitti, irmã do nosso pr-ezado
amigo Arno Court Hoffmann, deixando viúvo o sr, Walter Comitti '

e filhos Marcos, Francisco, Walter e Soely. Seu sepultamento
deu-se D.esta cidade quinta-feira às 10,30 horas.

Nossas condolências à familia enlutada.
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FONE, 128 CIRCULA AOS SABADOS

liss Cunolnhas
hoje em
Blnmeuau

\

A nossa representante ao con-

curso de Miss Santa Catarina, foto,
estará hoje na passarela na cidade
de Blumenau disputando o título da
mais bela catarinense, numa promo
ção dos Díáríos Associados em nosso

Estado. A nossa Miss estã bastante cre

denciada e muitos canoinhenses lã esta
rão levando o incentivo e o calor de seus

aplausos para o melhor êxito, da
nossa candidatá. Arcélia Jürgensen,
foi eleita Miss Canoinhas, sob aplau
sos gerais, no grande baile dos calou
ros de nossa Faculdade, dia 26 de
maio último; Seu vestido de gala é

uma criação do conhecido eostureíro
do Paraná, sr, Ary Bonato. Todo o

transcorrer do concurso será televi

sionado pelo Canal 3 e por certo

todos os canoinhenses estarão firmes

em sua televisão assistindo e vibran

do com o grande acontecimento.
r

PILASTRA' -
-

Lúcio Colombo
Redator de "O Jornalzinho"A-

-

MUNICIpIO, tornando-se a nc;>ssa representante
no concurso que será realizado em Porto Uoião
da Vitória em setembro vindouro. E necessário
ressaltar, que ROSE LIANE' já foi contemplada

/ este anc com o título de Rainha do Carnaval-
73, promovido pelo Grêmio XV de Julho e

SOCIedade Beneficente Operária.

Reunião socíal das mais destacadas e. con

corridas deste ano, aconteceu sábado últimó nos

salões do Clube Canotahense, A promoção que,
lJ!vou 'a etiqueta Rotary Clube e o bom nome da
Casa da Amizade, obteve sucesso absoluto, contan
do com a· participação total de nossa Sociedade.

O Bingo Beneficente teve como atrações,
a brilhante exposição de quadros no hall do

Megestoso, do pintor José 3anen Filho; e o

desfile de medes da Loja Soulin, com o desfile
'exibindo sua magnifica' coleção de trajes femi-
ninos pare o inverno-73.

'

.

,O ponto alto da noitada foi a eleição da
MISS MUNICIpIO, que foi escolhida por um;

jurá composto pelo Presidente da .Sociedade
Beneficente Operária, Dr. Lsones Greipel e Sra.;
e mais o Presidente do Clube Canoinhense, sr.

Wilson Seleme e Sra.; pelo representante do

Rotary Clube, Dr. Segundo de nliveira e Sra ;
'pela representante do Clube do Sigilo, srta.
Regina Ferreira; e ainda pelo Presicente da
Câmara de Vereadores, sr. Nivaldo Roeder e

Sre., Presidente do Grêmio XV de Julho, o

jovem Guida Gonchorovskí e esposa, e pelo
Prefeito Alfredo O. Garcindo e Sra .•

As candidatas ao titulo .de beleza do Mu-, .

nicípio foram as jovens, Rossne Wisnievski,
,Oatiem Gasspnferdt, Solange Schroeder, Tere
zinha Wrublevski e Rose Líane Fíedler.: sendo
esta última agraciada com' o cetro de MISS

A nossa Miss Canoinhss estev,e na semana

passada no Gabinete do Prefeito Garcindo, para
'ultimar os preparativos que incluem vestido de
gala e aulas da Socíla de Curitiba para postura e

desfile com 8 máxima elegância. ARCELIA
JüRGENSEN está verdadeiramente credenciada
para ser uma excelente representante da Capital
Mundial do Mate Qaq�ele certame de beleza.

* Movimentando todo o Estado, o concurso

de Miss'Saota Catarina, que terá seu fecho
decisivo hoje à noite no .Pavilhão da PROEB em

Blumenau. É aquela festa maravilhosa e vibrante
que há ,nos vem encantando 08 catarinenses

,

que exultam com a beleza de suas represententes.

Este ano antecederá o concurso um show
de fantasias do Teatro Municipal do Rio de
Janeiro. Estarã'o desftlando Evandro de Castro
Lima e Clóvis Bornay; espetáculo que impres
síona pelo luxo e beleza, Lá estará também -,

Agnaldo Bsyol, sendo a apresentação do concur-

so a cargo do artíste de televisão Walter Fonter.,

AGRADECIMENTO, CONVITE MISSA
, A FAMILIA da saudosa

Verônica Hoffmann Comitti,
consternada com o trágico desaparectmento dasua

_ esposa e mãe, agradece por este meio 8 todos
que os confortaram e ecorapanharam o féretro.

Outrossim convida, a todos os seus parentes
e amigos para assistirem à Missa de 7.° dia
que será celebrada na Igreja, Matriz dia 26 do
'corrente, às 19 horas.

-

A todos a sua eterna gratidão.
Canoínhas, -

21 de junho de 1973.
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OS à venda

Residencial,

'Últimos
Já

APARTAM
, /�

estamos acei ndo reservas' p a venda
.

-

TAMENTOS, em "presta - �
I

I Melhores informações e condições com o sr.

·RIMON SELEME, na CASA PARA TODOS.

�
Praça Lamo MU��S

'� ,

..e- SeJda Catarina
�>(r ,.-;;

-

" , ,,/

Revende os' afa�ado
o

"�VEIS CIMO", no

melhor preço, da regiij,d�' 20% de

desconto, ou' se. p��rir, tudo
1 .I
em 11. mese,Y
Ant�s d�prar, verifique os DOSS s preços,

e veja as vantagens. 'E mais barato comprar,

os "MOVEIS CIMO", aqui em Canoinbas.

,

?as .'

" ...

OtOCOpl
Em ape s 10 se,gundos, você2

'"

F'O T O C O I A S" de qualque� documento,
'jornais ou livr , no C A R J/O R I O' O O

R E G IS T R O I V I L cte(;�'N E R E IDA C.

qORTE" no edifício o ,.P·6RÚM de,sta cidade.

23-i06�1973

Decl�fação ...de ,'Im'partação,
seu ,'" p�eené:h'imento

:

A DELEGACIA DA RECEI11'A FEDERAL
EM JOINVILLE. informa que OI conteihuintes .

doa tributos adueneieos deverão procurar (lO 6rgãos
da Receita Feders] para receberem o �Manual de
Peeenehimento» da Declãraç�o' de I�PQrtBção e

Guia de Recolhimento Complementar; ap�ovado
pela Norma de Execução CIEF n, :41, fie 11/12/72,
publicada no 'Suplemento 40 Diário Oficiai dà
União de 8 de maio último:

, .".
Essas intruções, esclarece a' Superintendência

Hegional da Receita Federal, devem ser rigorosa;'.
mente observadas pelos importadores, a fim de que
a eliminação de erros nessa documentação permita
sua regular tramitação DOS 6�gã08 de ve,rificação III r

registro, atingindo-se, dessa maneira,' U'iliformidade
DO preenchimento d,. Declaração do Importação e

a otimização das fllses posteeioree d08 sistemas
dela dependentes.

Gabinete do

Assessoria de

"
. � "

Ministro
Impr,ensa

A Seceeterie da Receita 'Federal vai agir
conjuntamente com a SUNAB Da' fiscalização dos
processos de comercialissçêo dos gêneros essenciais'
ao sbestecimeoto da população, dentro da política
de defesa do consumidor estabelecido pelo Governo
Federal. Para isso o Secretario da Receita Federal,
Lineo Klüppel, e o 'Superintendente da SUNAB,
Antôaio ,Thoiné,· aalin!lfam ontem Um convênio.

'

A 'Secretaria da: Receita Federal e .. SUNAB
verificaram, que, cada vez que era eneontrada uma

fraude, no setor de ebestecimentc, ela implicave,
também,' em sonegação fiscal, surgindo, assim, 8 ne
ceesidede de uma ação conjunta do! dois 6rgãos.

,
.

Acompanhamento
COJO o convênio os fiAcais da Secretaria da

Receita Federal e da SUNAB farão um acompa
nhamento direto e imediato da comercialização dos
gêneros essenciais 80 abastecimento da população
e dos preços peaticedoa, punindo qualquer fraude
tanto na área tributária como na área de abaste.
cim�ilto�'

,

Será. feita aind.l,l, conjuntaipente, 8 coleta de
.

dados II informaçÕes para a eficiente regulação do
mercado e um acompanhsme.nto da efetiva utilise
ção dos benefícios fiscais concedidos para Q cum

primeDt� do programa de combate à i.,flação.

o A •

COnVe010
A seguir 8 intrgfa

\
do convêóio:

COD"êniQ celebrado entre a Secrdaria da Re
ceita Federal do Ministério da

.
.Fezenda· e.a Supe

rintendencie Nacional do Ahastecimentc �SUNAB),
érgão" vioculsdo ao Ministério. da Agricultura, par�
ação fiscalizadora, conju�ta e permuta de informpções.

O secretário da Receita Federal do Minis-

,

\

. \
tér.io da Fazenda II o Superintendenté da Supe-
rintendencia Nacional do,' A'basteeim.ento, órgão
vinculado ao Ministério da Agricultura, no' uso de
susa a,tribuicõe. II

CONSIDERANDO que" no interê9se d. Po
lítica Econômico- Financeira «lo Governo Federal,
.sssume papel r�levante o acoOlpanhameato direto
e imediato ,do processo de circulação 'de produeos I

essenciais ao abastecimento da população, beD;l assim
, dos respectivos' preços pr�tic&dos,

"

�. -;

.

;- CONSIDERANDO" que é 'orientaçãô'do Óo�
verno mobilizar e deserivolver. de forma i�t�gradai
• atuação dos diversos órgÍios d. Administração
Pública intervenientes di�eta ou indlretluuente no

sctor de ebestecimeato,

CONSIDERANDO que os sistemss' de fisca.
lização da Secretseie da Receita Federal (SRF� do
Ministério da Fazenda e da- Superintendência Na.
cional do Abastecimento (SUNAB), respeitada', a
competência legal de cada' órgllo, 8ssrguradio 8 efi�
ciência nécessária na coleta de dsdoe �' informações
indispensáveis pera. a regulaçêo do mercádo e efe·
tiva utilização dos beneficios fiscais Concedidos com
vistas ao cumprimento do program� de combate
à inflaçíIo.

.

I'
RESOLVEM celebrse o cseg,uinte Convênio:

.
.

,Cláusula La -, A secretaria da Receita Fé.
del'al (SRF) do ,Ministério dã Fazenda e a Supe
rintendência NacioDal de Abast�cimeno (SQNAB)
-; 6rgào . vinculado ao . Ministério da Agricultura,
realizarão ações conjuntes de fiscalização,' de acordo

'com 08 projetos especificea aprovados, por .toa'

firmados pelos convenentes, sempre que forem con

f sideradas necessárias' à consecução dos objetivos
comuns, nas' áreas tribut'rias e -de abastecimento.

Parágrafo único, - A coordepa�ilo de Siste
ma de Fiscalização da'SRF e o Departamento de

Controle e Inspeção da SUNAB serãO' responsáveis
pela elaboração dos, projetos específicos e mante
rão um sistema de' 8i1sistência, mútua e de troca'
de dados II de infor�açõ'ep.· .,

CláUlola 2.- -- Todo. recurlOl� oecel.áriol à

, execução de cada projeto lerão mobilizad�1 pelol
c.onveneote•. ,

Cláolula 3.a - E,te Convênio entrará em

vigor na data... dI' lua alllinatura e poderá letl

denunciado por qualquer dai partel por limplel
comunlcaçãç à outra.

Rio de Janeiro, 31 de maio de 1973

ali) DINEO,. EMI'LIO KLÜPPEL
Secretário da Receita Federal

ali) ANTONIO THOMÊ
Seperiotendente da SUNAB .'
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Nofícias de

Papanduva já tem Brasão

t-turücipat
A exemplo de outros municípios, Papan

duva também já tem o Brasão Municipal, iden
tificando assim nosso municipio, que já tem sua

Bandeira, agora o seu Brasão. Em seu Art. 19
da Lei que oficializou o mesmo ,está assim
redigida: O Brasão de Armas de Papanduva,
de autoria do Heraldísta. Prof. Arclnôe Antonio
Peíxoto de Faria, da Enciclopédia Heráldíta
Municipalista, e descrito em 'termos próprios de
heráldita da seguinte torma: Escude Sanftico
Encimado pela Coroa mural de seIs. torres, ,

de
Argente, em campo de Argente, firmada em

chefe, uma espiga de milho ao natural ladeada
de dois feixes de trigo, também ao natural; em
ponta, uma Asna de, sable sobrepondo, uma

barraca de campanha de gôles, noa ornamentos
exteriores, apoiando o escudo, um paquife. �e
gôles bordado de argente, carregado dos milés
stmos "1.880" a destra e "1954" a sinistra, tendo
ao termo um Iistel, também de gôles, onda, se
escreve, em letras argentinas o topônimo .íríen
tUicador "Papanduva".

MédiCi prepara seu encontro

com o candidato à sucessão
o texto oficial do projeto que regulará o

funcionamento do colégio eleitoral previsto no

artigo 74 da em�nd8 constitucional, so�ent�
devera ser encamíuhado ao Congresso Nacional
depois que o presidente Médici m!,ntiver com

O candidato escolhido, o seu prímeíro encontro
formal destinado a comunicar-lhe sua candida
tura, segundo se informou em eíreulos.da Arena
com trânsito em setores do governo. Acreditam
esses informantes que o encontro poderá ocor

rer na próxima semana, no Rio, onde o Presi
dente permanecerá de segunda até quinta feira.
A liberação dO nome do candidato, na opinião
desses círculos deverá ocorrer por intermédio
do presidente da Arena que' receberia a comu

nicação oficial do próprio 'Presidente. (Gazeta
do POVO)

A função do empregado da

.IE.B_C_1�
-,

Para muitos o funcíonãrío da Empresa
, Brasileira de Correios e Telégrafos, é cômoda
e folgada para seus" serventuários.. Mas nem

sempre isto acontece, talvez nas cidades gran
des onde o quadro de tuncíonaríos é- grande,
a racionalização/dos serviços seja outro, porém
no Interíor é diferente, isto este colunista cons

tatou "in�loco'·. Aqui também temos uma Agên
cia Postal, que somente um funcionário faz o

serviço de Agente. Mensageiro, etc., Di8- 13 do
corrente, d!a de Santo Antonio, o Agente local
na hora do almoço, (hora de descanso) foi le
var um telegrama para outro,Antonio que es-,

tava aniversariando, acontece que' o portador
do telegrama (Agente Locall também estava
aniversariando, quando . devia naquela hora
juntamente com sua família, comemorar o seu

natalício, teí cumprir o dever, entregando a

mensagem a seu "Xará". Exemplo que digni
'fica um

,,' funcionário e, enaltece a Empresa,
que trabalha.

Jovem como Agente de

Mudança
,É a febre da juventude que mantém o

mundo em temperatura normal, quando a tem
peratura esfria o resto do mundo bate os quei
xos. Es tu, ó jovem, a ariatura, responsável
pelos melhores dias da tua camunidade futura-
.mente. É a tua presença entre uma multidão
os passos da mesma. Cada indivíduo, dentro
de uma comunidade tem um papel a desempe
nhar, "com suas responsabilidades; é cada
próximo espera desta pessoa alguma coisa de
melhor, afinal deposita confiança nela, desejan
do uma parcela ue êxito. Amanhã, amigo jovem,

Escreveu:
Esmeraldino H. Almeida

'

as redeas da comunidade caem em suas mãos,
amanhã você é responsável pelo destino de'
toda esta gente. que almejam um futuro feliz.
Atualmente ii humanidade está em acentuada
fase de evolução, o mundo inteiro corre. Por
isso na sua comunidade nada pode parar, por
que se parar, o resto do mundo passa por cima
e a cobre. esmagando-a. [Colaboração da Aearesc
local na pessoa ca Srta. Carmem Lucia do Amaral).

, "

'l1umahidade consome mais

que cultiva
o diretor geral da Organização das Na

ções Unidas para Agricultura e a Alimenta
ção (FAO) disse que a humanidade está consu

mindo mais do que cultiva. E advertiu que
existe o perigo de uma escasses de alimentos
no mundo. Addeke Boerma, dlsse ao conselho
da FAO que "agora parece claro as necessida
des mais baixas prevísíveís de trigo da safra
1973/74 não podem ser cobertas com a produ
de 1973". (Gazeta do Povo). v

Novo Cometa Perceptível
no Sul

Um novo cometa, dez vezes maís brilhante
do que qualquer outro conhecido, será perce
ptível no Hemísíérão SqJ, no fim do ano, segundo
informou o jornal «The Times». Perace Wright,
redator do jornal, diz que este, cometa poderá,
ser «o acontecimento astronômico do ano». O co

meta leva o nome de seu descobridor, Lubos
Kohoutek, astrônomo do observatório de Ham
burgo. (Gazeta do Povo).

.

"

Passarela da Sociedade
'

Festejará nlver dia 25 a cronista social
srta. Sueli Bertão. À prezada colega, a quem de
dico toda a consideração e amizade. almejo
muitas e duradouras felicidades pelo seu ani-
versário, e plene êxito nos estudos. '

x x x
,

Dia 26 quem estará festejando idade nova

é o inteligente garoto, Emerson filho do distinto
casal dr. Rubens (Nílvía) Jazar, O Emerson re'
ceberá suas coleguinhas na sua linda residência
onde serão .recepctonados.

x x x

Também 'nesta mesma data, completará
mais um feliz ano de existência a estudiosa ga
rotinha, Jaqueline, filha do casal sr. Hamilton

,

(Jaci) T. de Almeida. A turmínha-mírím estará
presente na cortança do bolo natalícío. >

,
, "x x x

Dia 27 as atenções estarão voltadas para
CurItiba onde reside Q sr. �écio Bronze de AI:
meida; gerente dos íaboratõrlos «Parque Darvs»
e Acadêmico de Direito, filho deste colunista.
Muitos serão os cumprimentos para o natalícíante

x x x

Dia 27 do andante é dia Importante para
o casal sr, Pedro Giacomo de Luca e Exma. Sra.

,É que o sr, Pedro estará completando mais um
ano de sua feliz e prestativa existência. Pessoa
muito estimada pôr todos, será muito cumprí-'
mentado não só na vida particular como pút!ica,
pois é o nosso Vice-Prefeito eleito na última
eleição. Ao sr. Pedro, que é amigo particular
deste colunista, os sinceros votos de felicidades.

UM POR SEMANA: Nós olhamos as estrelas por
dois motivos: porque são luminosas e porque
são impenetráveis. Mas temos perto de nós uma
luz bem doce e um mistério maior, a mulher.
(Vitor Hugo)

Juízo de Direito da '. Comãrca de Canoinhas

Edital de Citação com

Santa' Catarina

o ,prl�O -de trinta (30) -dias

Cédulas em rêcolhimento
Conforme Resolução do Conselho Monetârio

Nacional, as cédulas antigas de 200, 500 e

1.000 cruzeiros, carimbadas ou não pelo Banco

Central, perderão' seu poder liberatório
.

a

partir de 1.0 de julho', de 1973.

vw 1600
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PELOS LARES
e al D <D�e§ .�

Aniverserientes da Semsne
ANIVERSAR.IAM�SE r�sident(3' em Paula Pereira.

Hoie: os senhores: Ottmar Dia 27: a senhora dona
Riede e Henrique Artnér; a Ludouina esposa do. senhor
senhorita Ana Silvia Mayel'; Faustino Galeski; o igvem
() iooem -Gastão Rudolf. Lui« Eraldo Tomczyk..
Amanhã: as sras. donas:

prazo de trinta (30� dias, a coo- chegue 00 conhecimento de todos Douria esposa do S1'. Jair
tar da primeira publicação, 'referen. llJandou o MM. Juiz de Direito, Lessack e Elba esposa do sr.
te B uma área d� terras com/SOO 'que se expedisse o pre8�ntl('l',Edi.' Orlando Gatz; a senhorita
m2. �oitoceDto9 metros quadrados), tal, que será publicado I!l� forma ,MafÍll das Gréças Siloeira;
evídamente' demarcado ti dentro da lei e afixado no lugar de CDS- o. menino João Nivaldo'i/ilho

das s intes confrontações: "pela tume, Dado e passado nesta cio do sr. Nivaldo Damaso,
frente Com a Emilio Scholz, dade de Cenoinhas, Estedo de Sauta
ex-Anita Ga:ibal, outro lado Cotarina, 80S oito (08) ,�i8S' do Dia' 25: es-meninas: -Nilma
com uma rua sem denonrr·IDa�u.;_j_mê� de [unho de mil noveceotos t'l Terezinha filha do' sr. Antonio
de outro lado com Elpêdio J!orgea três 0973). Eu ZAIDEN das Santos Veiga e Edeltraudt
II fuodos com Miguel Tok�rski". E. SE;L�MF.., /ilha �o sr. Alonso Knopp.
'situada nesta cida,de; feit.' â' jO!l� Dia 26: o senhor Altavil'
tificação da pOllse, foi a mesma GERALDO A Zaniolo, residente em Curitibaj
julgada por 8elltenca. E para que Juiz de Direito 2v a senhôrita Bnedir de Melo,. "

o doutor' Jo&é 'Ger.aldo Batista,
Jui reito de �omarca de
Canoi�h88. 11

tarina, Dá For,ma
I

FAZ SABER a09 que o presen
te EDiTAL DE CITAÇAO vi
rem, ou dele conhecimento tiverem
que, por parte de JULIANA,
(}ARCIA, residente e domiciliada
nesta cidade, cite (18 illt,eressado8
jncertós'. e não sabidos para,
cont�starem, querendo, dentro do
prazo legal. 8, presente ação de
USUCAPIAo 0.° 5.902, com o

Dia,28: a senhora dona
Pau1lica espesa do sr. José
Oreffin; o iouem Alceu,Mül"
bauer; -a senhorita Yolanda

. rrevi'sani. ,
" '"

" " , '"

Dia 29�:' 'a senhora dona
Maria esposa do S1'. Artu,'r.
Bauer; 'O 'jovem, Pedro Paulo
'.1?osa; a senhorita Elisabete
Adelaide Rudolfo,' o mcnÍ1úJ
Paulo César filho do senhor
Miguel Markiv.

Aos aniversariantes os cum.

prime,�tos deste' sema.ndrio.
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Cine V e r a Cruz
(O LANÇADOR DE SUCESSOS)
HOJE, à. '20,15 b • eens, 14 ano. - programa duplo
1.0 filme: Criatu as que o Mun,po Esqueceu

Colorido

;t;_/Depois dos D1noss�uros, onstros

huma,n
dominaram a Ter,ra.

2.0 filme - MaIs uma e etaeular ave ura do Rei das selvas

Tarzan uta peJâ Vida
Colorido com G rdon Scott

DOMINGO, es, cóm 4 filme. diferente.
d

à. ] 3,45 bora. em' matinê ..;_ eensura livre
Ir

Tarzan l t�lpe'a Vida
à. 16 borae - Foemíd . el ..e.peral - censura livre

Criaturas que �J. Mundo Esqueceu
,

' J

à. 19 horae - cenlllurá j4 no., em ee••ão de gala
Um super Far-west Itllliaqp fil, ado em deslumbrante colorido

Fujam Sarta a chegou
Atenção: elte filme (epri.a a. feira. à. 20,15 bora.

,o;<
,

à. 21,15 bora. - �én.ura 18 ano.

Mais um fihij'e do modern Cinema Nacional

As Mulhere.!!l Amam or conveniência
Atençã�: eete fi�e reprila 3a. feira. a. 20,l5 bora.

Il '

DIA 27, 4a. fei,a • à. 20,15 bor I - censure. 14 ano.

"Se��o d�. Moça .." ,Programa duplo
1.0 filme ... llfoa super e deliciosa c;média Italiana - colorido

'ses Médicos l�reV8rentes
2.0 filD;l a programar \

-----....

DIA 2 , 5e. e 60. feira - a. �0,15 b • cen. 18 ano.

me nacional para os que t�m nervos de aço.

O Macabro Dr. Scilvano
T,error multo Terror!

DIA 30, .ábado, a. 20,15 b., cen, 14 aDO' - prog. duplo
1.o filme: 8rancaleone nas Cruzadas Colorido

2.0 filme: No Dominio da Violência Colorido

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

Basilio Humenhuk & (ia. "Ltda.
Revendedores F O R D

Fazemos'fempre a melhor oferta em veiculos
novos F

O��'
e usados de qual

DISPONIBILI ,DES DA
.

E M A NA
, \

Veícbt!>a Usado

Tipo' ,�o

1) Simea Esplanada�
�{/ 1967 "334,00

Adquir" oeu ...40 usado com mi� entrada.

Ir
Veiculos i�éiramente revisados, de boa roce-

dência ao} melhores preços da re�ião. Visite os

sem compromisso, em nossa Loja na Mua. Vi ,I
áamos� 203 - Fones: 343 e 145.

r marca.

desde

412,00

2) Jeep

C A N O I N H A S f
- Santa Catarina

Máquinas de Tricô
, �----

até 30 'pagall)en:fos na.s

,�
Lojas

- Notas ·Esparsas
O advogado Dr: Edgard Rsuen que retornará, conforme afirmou,
Soares embarcou quarta-feira, para o Jubileu de Ouro da cidade.
em São Paulo, em excursão

x x x
pelos Estados Unidos, acompa-
nhado de sua exma. esposa. Apesar do mau tempo rei-

nsnte, a anunciada festa da
x x x \ Comunidade Evangélica esteve

Também em preparattvos, para bastante animada e atraiu gran
uma excursão pela Europa e de público.
Oriente médio, o industrial sr.
Oldemar Musai que também se

fará acompanhar de sua exma.

esposa.
x x x

Muita animação e esperençe
em toda' a cidade pela vitória
de nossa candidata à Mi!>!! Santa
Catarina, em concurso que se

realizará hoje à noite em Blu
menau, a ser televísíonado pelo
Canal 3. A nossa representante,
bastante credenciada, contará
com o indispensável e decídído
apoio, como os necessários

aplausos, de muitos canoínhen
ses que lá estarão, entre eles o

Prefeito, sr. Alfredo de Oliveira
'

Garcindo e MM. Juiz, Dr. José
Geraldo Batista.

x x x

A nossa cidade hospedou sá
bado e domingo últimos,' o Se
cretário do Interior e Justiça
do Estado, Dr. José Antonio

Santiago, que aqui esteve em

cera ter informal.

x x x

Também esteve em nossa cí

dade, revendo familiares e ami

gos, à canoinhense, agora cidadão
Car!OC8, jornalista Ilmo'Buss, '

Hospital São Sebastião

\ d� Papandu?
'

Edi�1 de (o�Q(a�ão
o Bfesidente do Hospi

tal Sã�Sebasti o de Papan
duva, J?f. Ru ens Alberto
Jazar, co�voc a todos as

sociados, \a comparecerem
e

particiP�rej'
da Assem

bleia. Ger,l, Ordinária, a

realizar-se I\,q' dia so (trinta)
do corrente \mês, (Sábado)
na SociedadeÀHípica Recrea
tiva Papandél ense, às 15
horas, com 18 seguinte or-

dem do dia]
,

-

1
1.0 - Eleiç&"o dt Nova, Díre-toría. .' ,
2,0 - Outros a�,suntos de
interêsse geral. ,\
Não havendo "núlnero legal,
a Assembléia] funcíonarâ em

segunda' convoc�'ção meia
hora depois com, qualquer
Inúmero.

\
20 d\ junho

x x x

Já anunciado oficialmente o

futuro Presidente da República.
General Ernesto Geisel.

x x x'

Todos os Municípios que in
tegraram o antigo Município de
Cenoínhas: Pspanduva, Monte
Castelo, Major Vieira e Trêe
Barras, já anunciaram, num

gesto que merece todos os

eplauaos, a sua decisão de par
ticiparem dós festejos do nosso

Jubileu.
x x x

Já entrou entrou em funcío
nsmento o primeiro complexo
da firma Zat;liolo, no bairro in
dustrial Campo da Agua Verde.

x x x

Enquanto isso o FUNDESC irá

TABELIONATO PAULA S. CARVALHO

EDITAL
Acha-se e Cartório. na Rua Vid91 Ra_!Per,-Edificio do

Forum, para ser prote da por falta de paga1Ílento. a duplicata
n.? 3277/E, vencida em 30. :i, no v81�e Cr$ 200,00, emitida"
por Mallon & Cia. contra ALG 8.16 DA SILVA, apresentada
pelo Banco do Brasil S.A.

Por não ter sido pO.!lsíV�1 encontra responsável pelo
presente íntimo-o para olVfins de direito e ao mo tempo, no
caso de não ser atendiA' esta intiooacão, notifico-o do mpetente
protesto.�·

.

Canoin�. 20 de junho de 1973.

_./Â Tabelili PAULA S. CARVALHO

FILMES CULTURAIS

Papadduva,
de 1973

,

Dr. 'Rubens Alberto Jazar
Presidente

-

financiar ampliações das Indús
trias Wiegando Olsen e Esqua
drias Santa Cruz.

x x x

Uma completa reportagem
sobre à n0380 desenvolvimento

agrícola, será publicada pelo
jornal a Notícia de Joinville,
por OCasião do Dís do COIODO,
dia 25 de julho próximo.

x x x

Pelo campeonato da LEC,
tivemos domingo último doia

jogos. Em Marcilio DIa9, na

partida principal, o São Bernar
do, em jornada feliz, goleou a

Rigesa pelo elástico marcador
de 4 a O. No Municipal, na dis
puta da la_nterninha, o Palmei
ras levou a melhor ante o Sos

sego, por 4 a 2. perdendo os

pontos, contudo. pela íneluaão
irregular do atle�a Galo.

x x x

-
-

E amanhã, mais um clássico
da cidade reunindo no Munici

pal, Santa Cruz x Botafogo,
o jogo das multidões.

11;'11 'C O N V 1 T E '1.'1

Salão da Comunidade Evangélita Luterana

dia 25 - segunda feira '- 20 horas

PROGRAMA

1) ESCALA NOS ALPES
excelente documentário colorido, sobre OI Alpel Europeue,

2) O PORTO DE BREMEN - colorido

3) A ALEMANHA - colorido
'nm filme sobre a Alemanha em geral.

4) PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA EDUC. FÍSICA

Única aprelentaçlo

IMPRESSOS EM GERAL (em uma ou mail "are.,

Serviço rápido e ,perfeito

Impressora Ouro Verde Ltda.

Brothers

E R H Y
----

SE'LEME
, .
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