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nUTRAS fRASES
Enéas 4thanázio

Já referimos aqui algumas frases)apidares. Va
mos hoje trazer mais algumas.

x
,

«Os homens quando feridos se rebaixam na escala
da excelência humana» (Platão).

x

«Tempo 'é remédio de pobre> (�rico Veríssimo).
- x

« O silêncio é o veneno do coração» (Paul Bourget).
x

• «É possível enganar a alguns por todo o tempo;
a muitos por algum tempo; mas não � possível en
ganar a todos por todo o tempo.> (Lincoln).

x

«Afinal de contas, o advogado é como o coníes
,sor; se não me forneceis com precísãcos pormenóres
do fato, não posso firmar opinião e' dar parecer ".
(Francesco Carrara),

-,x

«Não 'hã no mundo grande, realização que' não
comece pelo sonho. O sonho é a própria realização
em estado potencial. :m a nebulosa difusa e confusa
donde saem os mundos.» (Hélio Bruma).

x'

«O júri. pela sua essência e pelo seu histórico.
é feito e, formado com a

.

consciência da cidade; por
isso mesmo ele' deve ser constituído por·' todos os'
cidadãos limpos da cidade.» (Lima Barreto).

x

Acabo de receber do editor BENEDICTO LUZ
E 'SILVA a "informação de que o meu livro de con

tos: - O PEÃO NEGRO - será lançado em São
Paulo" no mês de agosto. Terã capa de ANDRÉ
CARNEIRO e prefácio de PÉRICLES PRADE... v

A anunciada festa dó nosso Jubileu de Ouro a ter

lugar em / agosto próximo, assunto que está despertando o

interesse de todos, na cidade e no interior, como de resto

nos municípios que integraram .o nosso antigo território,
Papanduva, Monte Castelo; Major Vieira e Três Barras, será
marcada também por várias Inaugurações.

,

Assim estão previstas as inaugurações da nova Praça '

Miguel Procopiak, com a colocação do respectivo busto, da

nova ponte na Rua Caetano Costa, novo acesso a SC-2 t, no
bairro do Campo d'Agua Verde e do Monumento ao nosso
bravo colono a ser levantado na Rua 'Paula Pereira, na pe-·
quena praça em frente a Cooperativa Agro-Pecuária de

Çanoinhas, além da inauguração otícíal da nova iluminação
da cidade, já entregue ao público. A construção do Monu
mento ao Colono está sendo diligenciada pelo sr. João
Seleme, com a colaboração da Prefeitura MunicipaL Assim
o grande aconteciinento não será revestido apenas de festi
vidades, mas também com inaugurações de importantes
obras, para O' geral beneficio de todos.

No setor particular, teremos a inauguração do novo

cinema da cidade, o mais moderno, com poltronas estofadas,
v

[anexo ao Salão Paroquial e a ínauguração oficial do Frigo
rífico Canoinhas S. À., FRICASA, embora o'mesmo já esteja
'em funcionamento até aquela data, segunde previsão de seus

-responsáveis, afora outras que deverão surgir.
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FONE, 128 CIRÇULA AOS .SABADOS

VENDELIN METZGER
APRESENTA PRO�OSIÇAO 'DE

CONGRATULAÇOES A ASSE'MBLÉIA
LEGISLATIVA da GUANABARA

O Vereador Vendelin Metzger, repre
sentante do próspero distrito' de Marcilio
Dias e líder da ARENA em nossa Colenda
Câmara de Vereadores, apresentou proposi
ção, aprovada por unanimidade, no sentido
do envio de mensagem congratulatória à

Augusta Assembléia Legislativa da Guana
bara, especialmente ao Deputado seu autor,
pela 'concessão do Título de Cidadão daquele
Estado, ao nosso coestadoano, jornalista Ilmo
Alcyr Buss, desde há muitos anos radicado
no Rio de Janeiro. A respeito foi passado o

seguinte telegrama ao Presidente da aludida
Assembléia:

.

«Exmo, Sr. Presidente' Assem
bléia Legislativa. Rio de Janeiro. 'Câmara
Municipal Canoinhas SC vg proposição Ve-

VEREADOR

reador Vehdelin Metzger vg aprovou por
unanimidade voto congratulações essa As,;.
sembléia Legislativa vg especíalmente De
putado .autor proposição' vg dístínção con

cessão titulo de Cidadão 'Estado da. Guana- .

bara ao nosso conterrâneo llmo Alcyr Buss
vg repercutindo entre nós canoinhenses co
mo motivo de justo orgulho tamanha distin
ção pt Cordiais Saudações. (a) Nivaldo Roe-

der.PresidenteCâmaraMunicipal Canoínhas.s

Sem dúvida, justa e oportuna a propo
sição

.

do edil de Marcilio Dias, desde que o

sr. Ilmo Buss, agora cidadão carioca, também
é filho do aludido distrito.

ACaixa Econômica Federal,
agora dinamizada em seus ser

viços, vem de adquirir imóvel
em nossa cidade, para a cons-

trução de edifício próprio para
a agêncià local. Entre os vá
rios imóveis cogitados e ofe
recidos, foi escolhido e adqul
'rido em data de quinta-feira

J � II
· -' última, a esquina das ruas

U I" eu e Inau�ura�oes
Felipe Schmidt e Paula Perei-,

"

ali:e�r:'�i�a�fúaOs;f;:,ose�
dúvida, um dos melhores pon
tos da cidade, ao lado da atual
agência.

,

Afim de tratar e acompa
nhar a escritura de compra,
esteve em nossa cidade 'o

procurador da- Caixa Econô
mica, advogado dr. Friedrich
Franz. Assim a nossa cidade,
que dia a dia melhora .o seu

aspecto urbanístico vai ganhar
outro imponente edifício.

( ,

Caixa
Federal
construir
cidade

Econômica

Prefeitora Municipal de Cano· bas
, . '.,

.

ta Oficiai do

Enlace
metrimoniel
Receberão os sacramentos

do matrimônio hoje, às 15'
horas, na, Igreja Nossa Se
nhora Imaculada Conceição
de Itaiópolis, os jovens
IOLANDA DE LIMA e .

OSMAR FALLGATTER,
funeíonárío da Impressora
Ouro Verde.
Ao jovem casal os nossos

cumprimentos, com votos de
felicidades na nova vída que
hoje abraçam.

te do refeito
,
unícípal de Canotnhas, em virtude

dOI boatos ínfund dos esp;. a�d08 pela cidade e no

resguardo de suas unções torna público o seguinte:
I /

Tomou conheci e to n. tarde de 4•• feira úl

tima, que graves irre laridades 'estavam ocorrendo

nos serviços internos ?e ta municipalidade, tais como.
'

o desaparecimento 2� v rias folhas, do livro de con

"01. de verb.. d"l.emp• hos • • adult...ç1o de

várias aotas de jspesas e viagem. '

.

Atribui Or: que p ,r si só é dos mais gra
ves, o intento tie responsabil Z8r e desmoralizar a

atus! .admínis ração, ou nós m smos particularmente,
pelo fato, já notório, de no i cio de nossa gestão,
por dever e ofício, mandarmo instaurar ínquértto,
já no 'seu final, por irregulari ades apuradas' na

adminiszr
ção anterior.

O' nte dos novos fatos, dete, minamos a aber

tura d nov� inquérito, ínformend o fato às auto

ridad 8 competentes.

Fiquem tranquilos, todos os mu cipes, quanto
a sucedido, que todas as medidas legah1 estão sendo

t medas e S8US responsáveis sofrerão as consequên
ias de seus atos.

Csnoinhas, 28 de junho de 1973.
,

(asl) Alfret;lo de Oliveira Gar Indo
Prefeito Municipal
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CORREIO DO NORTE

CELESC 'PAGARÁ
AOS

,EM J·ULHO
ACIONISTAS

Antes I
mesmo do dia ·11

de julho a (;ELESC estará

efetuando os pagamentos de
dividendos 80S seus acionis
tas, referente ao exercício de
�973 - ano base 1972.

o pagamento foi autori
zado pela .Assembléía Geral
Extraordinária realizada no

dia 15 de março 'último, tendo
sua ata sido _ publicada em

11 de maio no Diário' Oficial
do' Estado.

'

t,

DIVIDENDO

Prosseguindo em seu pla
no de atendimento aos acio

nistas, a CELESC procederá
os pagamentos par íntermé-
dío.

.

de cheques nomínaís,
que serão remetidos aos en

dereços residenciais, isto, na
.área do Setor Florianópolis.
No interior, por intermédio

dos Setores e Agências
Regionais.

o valor a ser pago aos acíonís-
.

tas é de Cr$ 11.756.908,31,
e deverá ocorrer antes

do prazo previsto pelo
Decreto 484, que é de 60

dias contados da data de sua

publicação pela Imprensa
Ofícíal.

'

Receita Federal:

H ECOLHlMBNTO.
Informa 8 Delegacia ds Receita

Federàl'de Joiuville, por sua 'As·
sessoria de Releções Públicas que,
pela Portaria 'n, Ll I, de 28 de
maio passado o Ministro' da Fa
zenda permitiu que o recolhimento
do ·I.P.I. eeja efetuado. até o últi
mo dia dó quarto mês subsequente
àquele em que houver ocorrido o

fato gerador para os produtos elas-

Cheques ,·de.'

DO
sificados Das Posições 75.23.00.00

e 70.10.00.0,0' da Tabela de 'Inci
dência do Imposto sobre Produtos

Industrializados, ou seja, garrafas,
garrafões,. frascos, vaeoe, potes. tu
bos e demais -recepientn de vidros
e semelhantes, tonêis, barris,' tam.

bares, latas, caixas e outros reei-

I. 'P. I.
pientes semelhantes para trans

porte ou eccndicioaameoto, de
, chapa de Ferro ou dl"�,.ço"

Referida permiseão ating.irá spe
nBS os recolhimentos do imposto
cujo fatn gerador ocorra DO perío
do de 1 de fevereiro a 31 de
dezembro de 1973•.

Restituição 72-71 revalidados
A Delegacia de, Receita Federal'

d", Joinville. por sue As;essoria de
Relacões Públicas, divulga 'que o

Secretário da Receita Federal, por
meio do Ato Decleretôeio n. 008,

de 13 do' corrente mês, tendo em

vista o disposto Da Portaria Mi
nisterial GB n, 316. de 14 de

agosto de 1969. declarou que ficam
revalidados até o último dia útil

Correção, \ Monetária
, No Diário Oficial da Uuião de
1,1 do fluente, pápine 5617. con

forme csclarec'e a Assessoria de
Relacõee Pública, da Delegacia da
Receita Federal de Joiá'ville. foi

de
publicada a Portaria, n. 32 de 23.,
05-73 do Ministro dOI Planejamen
to e Coordenação que fixa os coe

ficientes de ,atualização do valor

aquisitivo da moeda, para efeito

do corrente exercício' os chequeS
de restituição do Imposto de Ren

da- Pessoa Física rela/tivo8 ao exer•.
cicio de 1972 -- aDo_base de 1971

Débitos Fiscais
da correção ,monetária dOI débitos

fiDcais, com 'Y:ig�ncia no terceiro

trimestre civil de .1973 (julho a

setembro),'

Juízo de Direito da Comarca de Canoinhas ;:. Santa Catarina

Edital 'de Citação com o prazo 'de trinta .(30) dias
o doutor'-fl:!Té--{:;I_mkr-lEtlrtie-ta
J�iz de Direito da Comarca de
Canoiobos, Estado de Santa Ca·
�arina, na Forme da Lei, etc.

.

FAZ SABER aos que o nresen

t.e EDITAL DE CITAÇÃO vi

r�m, 00 dele conhecimento tiverem
que. por parte de JULIANA:
GARCIA, residente e domiciliada
nesta cidade, cite 011 interessados
incertos e

I não, sabidos pare,
cont�starem, querendo, dentro do

prazo legal. a presente ação' de
USUCAPIAu n.O 5.902, com o

chegue co conhecimento de todos,
tar

-

eira publicação, referen- mandou o MM. Juiz de Direito,
te a uma are terras com 800 que se expedisse o. preeente Edi
m2. �oitoceDtoli mefroa"q.Q�drados), .' tal, que será publicado na forma
devidamente demarcado e�ntro da lei e afixado DO' lugar de cos

das seguintes confrontações: "pe a ume. Dado e passado D�8t1� ci
frente caP'! a. rua Emilio Scholz, da' ancinhas, Estadó de Santa
ex-Anita Gat"ibeldi;. de outro lado qetarin8. aos tt� dias do
com uma rua sem denominsção; m�1I de junho de mil no�o!l e

d� outro lado com Elpédio Borges' 8etent�ce três (1973). Eu ZAID�N
ii fundos com Miguel Toksreki, E. SELEME, escrivão o subscrevi.
situada nesta cidade; feita a jus.
tificacão da posse, foi a meslDa JOSÉ
julgada por sentençe, E para que

.

,
,

GÉRALDO .. BATISrfA
Juiz de Direito. '1y

n

Conjunto
OURO

Resid ncial
VE· DE

.

t e Cur'itibanos

Últimos à . venda

Já estàmos aceitan
'"
reserva para a venda

d� APARTA �TOS, em p ,,�tação. .

,
" f' .

Melhores informações' e .

condições com o' sr.

RIMON SELEM_E, na CASA' PARA Tobos.

Revende os CIMO", no

de'
-

melhor 'preço

desconto, ou se

em 11 meses.
I

./ r

Antes de corapra», verifique os n ssos preços,

e voja as v'an�agens. E mais bara
.,

comprar

os "MOVEIS CIMO", .aqui .
em noinhas.

otocópi�?
Em áPB, s 10 segundos, v0ra
F O T O C Ó I A S, de qua�úelr documento,
jornais ou liv s, no CJtR T Ó R I O O O

R E G 1ST R O I V IJI de N E R E IDA C.

CORTE, nó .difício cfo FORÚM desta cidade.
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Nofícias de

prefeito viaja à Capital
o Prefeito Municipal sr. Aloisio Partais,

seguiu à Capital do Estado, afim de tratar as
suntos de interesse do município. Na realidade
S.Sa. vem se conduzindo de maneira satlsfátórla
a frente do Executivo Municipal, não olvidando
esforços no sentido de atender os reclamos de
seus munícipes. Um dos assuntos em pauta foi
dos telefones para nosso município, visto a lista
mínima' necessãría pará a instalação dos mesmos

já encontra-se parcialmente !ntegrada pela, co
munidade papanduvense. Daí virá o tão esperado
BANCO. A comunicação também será solucio
nada e por fim, o progresso não sofrerá solu
ção de continuidade. No próximo número dare-
mos melhoree informes.

.

Acaresc e TreinaIllent0s
realiaacios

.
Foram recentemente realizados em Papan

duva três Treinamentos para: Presidentes de
Círculos de Pais e Mestres, Professores e Líde
res Rurais. Os referidos treinamentos, versaram
sobre Educação Alimentar, Educação Sanitária
e Envolvimento Comunitário. Foram promovídos
pela ACARBSO. através do seu escritório Local
e contaram com a presença de. ti5 (oitenta e

cinco), participantes vindos de div,«rsas Comu
nidades do Município. Com isto prefende a Aca
reso: ampliar trabalhos Educativos no Município
e levar as famílias e Escolas Rurais a adotarem
mais rapidamente as Práticas de Saneamento
Básico e Produção e consumo de Alimentos.
(Colaboração e dados do Escritório local da
Acaresc).

Médice ancmetaErnesto
Geisel como o candidato

à Presidência
o General Ernesto Geisel, presidente da

Petrobrás, é o candidato da ARE�A à Presidên
cia da

. República, segundo anucío feito pelo
Presidente Médice em Reunião realizada no Pa- ,

lácio do Planalto com o presidente da ARENA
e membros da Comissão Executiva Nacional da
ARENA� Em comunicado à Naçãô, a respeito' da
tndícsção do General' Ernesto Geisel, o Presi
dente Médici afirma que «na maís completa se

gurança» que! o 'General Ernesto Geisel, «não
permitirá uma vez Investido na Presidência da
República. sofra qualquer desvio a filosofia eco

nomica, social e politica, a que se filia s ordem
revoíuoíonaría,» (Gazeta do Povo),

Festa de Santo Antonio e

"resultado
A. festa em louvor II, Santo Antonio rea-

lizada "dia 17 do corrente na capela de nossa

cidade, esteve bastante animada, se bem-que o

tempo amanheceu chovendo e com possibilidade
de continuar o dís todo. Felizmente isto não
aconteceu, o sol apareceu e a festa continuou
animada. ° resultado foi satisfatório levando em
conta que com o tempo' ameaçador rio Início
muita gente de fora não veio, assim mesmo seu

- resultado foi de CrI 12.350,00. Sem dúvida, rim '

resultado ótimo. Assim 1\ oonsteueão da nova

Igreja não sofrerá solueão de continuidade em
seus trabalhos.

Ernesto Geisel será eleito
, a 15 dê jdneirô por 50�,

pessoas "

o General Ernesto Geisel será o 'Primeiro
Presidente da República eleito por 'um colégio
eleitoral, órgão instituído na constituição de 1967,
i,ntegrado 'de senadores, deputados Iederats e

delegados das assernbléías;estaduais. Cumprirá
mandato de. cinco anos, pelos cálculos extra
oficiais, 502' cidádãos terão a' incumbencia, de
Ieger 0. Presidente e o vice-Presidente da Rep"ij
�lica a 15 de janeiro de 1974. ,0'" Márechais Oas-

I
te lo Branco e,Costa e Silva e o General Emilio

.

.

", "

Met'dici foram também eleitos em eleições 'indi-
'

re as" mas não por um colégio nos moldes do
'li

. /

Escreveu:
Esmeraldino H. Almeid,._

,

que s�rá agora. convocado.' Nas três ocasiões
votaram apenas os membros da Câmara e do
Senado. (Gazeta do Povo). v

Falecimento,
Após pertinaz moléstía, faleceu no Hospital

São Vicente na cidade de Mafra, onde se en
contrava Internado, o prestativo soldado da'
Polícia Militar do Est,ado de Santa Catarina, er,
Otavio Gonçalves. O extinto há muitos anos

prestou serviços em nosso município, onda sem

pre se conduziu com honradez e dignidade,
razão pela qual angariou a simpatia e amizade
da população. Seu sepultamento foi realizado
no dia seguinte. Este colunista' que' sempre via.
na figura daquele soldado um exemplo de
hombridade na manutenção da ordem e da lei,
roga ao supremo Deus todo Poderoso para que
receba e guarde sua alma na santa paz celestial.

Baile na Hípica
o baile [uníno realizado dia 23 na simpá

tica Sócied&.de Hípica E.R. Papanduvense, apesar
do tempo chuvoso que predomiu a noite toda,
esteve bem animado, prova concreta de que a
nossa Sociedade vem se destacando como a

pioneira em animação e presença marcante do
seu quadro social que colabora e prestigia
sempre as promoções realizadas.

Festa na ,Escola Básica
, A_ V_ Côrte
Também a Direção, Professores e Alunos

da Escola B. A. V. C. realizou dia 24 unia tem
organízada-' e anímada . festa junina no patío
daquela Escola; o tempo mau que reinou pelo
dia todo e noite a dentro, não empanou o brilho
e animação da simpática festa [unína, verda
deira união de congraçamento entre o Corpo
Docente, professores, alunos e a comunidade
toda de Papanduva. Foi realmente uma linda'
testa, que

.

merece um voto de louvor a seus

organizadores.
"

Deputado 1f)elé�io trabal.(ja
,

o nobre Deputado Therézío de Oarvalho
Netto, vem

.

trabalhando ininterruptamente em

proveito dos municípios que o elegeram, prova
muitas tem comprovado estas palavras, agora
ainda este colunista' acaba de receber oíícío do
ilustre parlamentar dando conta de seus traba
lhos em prol de Papanduva. Realmente lá na

Capital de nosso Estado a sua presença tem
sido o «porta-voz» de' .muítos municípios do
Oeste Catarinense. ,

Passarela da Sociedade
Dia 29 do corrente festejou idade nova o

sr. Pedro Giacomo de Lueea, MD. Vice-Prefeito
de nosso'Município. O Pedrinho;

.

como ê conhe
cido na intimidade, pessoa humilde e de um

coração cheio de ternura, recebeu as mais
justa, e merecidas felicitações de apreço e C!1- ..

rinho pela sua passagem natalícia.
x � x

f
Dia 2 de julho estará festejando seu na

talício o jovem Jaime Schadeek, fílhodo casal,
Olimpio (Teresa) Séhadeck. O jovem Jaime está
estudando na cidade deMafra onde também traba-

c lha na filial da ãrma.Com, Ind. Schadeck Ltda.,
secção de carros e emplementos meoanízados.

.

x x x

Pia 3 festejará mais Um feliz natalício a
'

srta. ZeU Edíth Kaurz, figura de destaque .

na

agenda social de nossa ctdade. A aniversariante
recepcíoaará suas eoteguínhas em sua residência
com toda. sua simpatia e bondade.

UM POR,. SEMANA - MQDESTIA: O homem
modesto tem tudo a ganhar,

e o orgnlho�o tudo a perder; porque a modéstia
aeha.se sempre ligada à generosidade, e o orgulho
à inveja. (Hivarol)

.

I ,

.

C I V l ,L.
'I. EDITAL

S�b9.t�o Grein COita. Eecrivãc de
Paz e Oficial do Hegistrc Civil do .

município de Maior Vieir,a, Co
marca de. Canolnhal, Estado de
SaDta Catariaa

.

aclteiro, domiciliado e residente domiciliado. e relideotel neete
Deite Munícípió] filho dê A1frlldo Muni�ipio. I
Kucarz e .de dona Angelioa Ku-
carz domioilied .... e reeideutes oel- Aprele OI documentoe
te Município. Ela nstneal de�tA-..IA�J·'(IIJOI pelo Código Civil art.

,E.tedo, Do.cida em Ri,be:irãtrllã.o 180. Se alguém tiver conbeoímento
Jle�te Mup.�;; dia 21 de de existir algum, impedimento le

.

. � . ...,. ,gal, acu.' le-o para fio. de direito.
pmaDro de 194.0; domê.tica, 101-

teira. domiciliada e relidente ne.te Major Via,ira; 22 :16 lunho de 1973.

Município; filha de João Berdnâ.ki Eunice Macbado da ,COita
:. de" dona' Caltorioa Berdna.k�, �.erevente Juram"lIt,da

F8� làber que pretendem calar: •
FERNANDO KUCARZ é MA
DALENA BERÍ)NASKI. Ele

. tUfai . de.te Estado, ,D�' em
� Pulador, nelte mo_piefpio, Uo dia
1 de le/d€1.951: lavrador,

J

Ano XXVII

Sauer,0 novoPresidente
,,'

1
,

' .

I

déVolkswagen doBrasil
o sr. Wolfgang Sauer, novo presidente da Volkswa

gen do Brasil a partir de ,1.0 de julho, foi apresentado.
.ofícíalmente à imprensa brasileira. Foi na oportunidade
da entrevista coletiva concedida pelo sr. Rudolf Leiding,
no encerramento de mais uma visita do presidente da

Organização �undial Volkswagen' ao Brasil. O sr, Sauer

desligou-se da Robert Bosch do Brasil no final do ano

passado e assumirá o novo cargo em substituição ao sr.

Werer p. Schmídt que.. depois de dois anos e três meses

a frente da V�WB, assumirá a direção dà' Audi NSU Auto.
Union AG, a maior associada da Volkswagenwerk na

Alemanha, país para onde retorna no final de junho.

t
Agradecimento

/

O 2.° Sgt Comandante do Destacamento Policial
de Papanduva e Policiais, do destacamento" vem por
intermédio deste 'jornal agradecer ao corpo de fun
cionários do Hospital S. Vicente de Paulo da cidade
de Mafra, bem como o Dr. Neveréino . R. Wanderlei,
os quais não mediram esforços quanto ao tratamento
do Soldado Otavio Gonçalves, até os últimos instan-
tes de 'vida.

<, '

.

Agradecemos ainda o Exmo. Sr.. Prefeito Muní-:

cipal, Aloisio Partala, o sr. Coordenador local de'
.Educação, Valmir Sena, I Exma. sra, Marílza

:

Sena,
Diretora da Escola Básica, Pe. Clemente, Vigário da

. Paróquia de Monte Castelo, sr. Gustavo Ríckel do
Club local e as. EmÍssoras 'de" Rádios de Mafra e Rio

Negro, que cederam horários para que' fossem irra
diados avisos..

A todos os nossos agradecimentos

Papanduva 22 de junho de 1973.

JAMIR CA-RVALHO

2.o Sgt Del�g PoI e Cmdt Deste,
'.' .,':.

Aniversariantes da "Semana I

ANIVER.SARIAM.SE Melita esposa do sr. Michel

Hoie: a menina ,'Sandta t' N..Sele,!,e; o senhor MiQue�
Nara filha do sr. Adauto Allage. OltskOV2cZ; as se,!-horztas ..

',. ' ". Janete Isabel. Wottexen e

, Amanhã: o. sr. Adem'àr de Mdrcia Terezinha Corâeiro,
Oliveira GDdDV. Dia 5: o. menino Mauro

filho do. sr. Paulo Neuburger.Dia 2: os senhores: Alcides
Schumacher e José Ferreira
SDbrinho.

,Dia 3: a' senhDra d01j,a
Miriam Adelaide espo.sa do.
sr., Dr. Leones GreiPel; o. iD-'
vem Alceu' Sconhetzki.
Dia 4: a senhora dDna

Dia 6: a senhora' dona
Betty esposa do. senhor José
Allage; a senho.rita Beatriz
TeDdDro.viez.

ADS aniversariante§ o.:S
nDSSOS tumprimentós.

'
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CORREIO oo NORTE

Cruz-Gi n e

(O LANÇADOR DE SUCESSOS)

HOJE, à. 20,1_5 h "ced.. 14 ano.,:.... programa duplo
1.0 filme: um IIJUp Far·west filmado em. €inemasc. Tecbnic,

DA VIOLt:NCIA'NO
apresenta uma sJ�er produçãc coloride

BRANCALE E NAS i CRUZADAS
Não percam} i' \

.

),

DOMINGO, em 4 a IIÕe., coni 4 filme. diferentel

àl 13,45 hor a - em rdatinê - cenlura livre
ft

8rancaleon nas ff Cruzadas
,

i'
àa 16 hora. - Form dbel,.velperal - censura livre

,

" iI

No' Domíni . d·� Violência
ii "

à. 19' horal - éeólura 14 apoI, em .euão de ação
\ ,lt

ROBERT WOODS no sup ,I' filme de Pirataria, ação e

.,
'.

aventuras, atravé,' dos sete marep

OS PIRATAS DOS
;' ARES SEM DONO

Filmado em desl4mh ante Technicolor.

Atenção: e.lte filme -rep�i.a . feira. à.' 20,15 horal

à. 21,15 hora. ,;- cen.pra 18 anoa, em aealão de gala
Mais uma delicioes comjdia do oderno cinema nacional:

. ,

O G R A NP E' ; \0 Z A � O R
.

F'ímado em cores de l.uxol Eatrelad' por CláudIo CavalcantI,
Dilma L6e8, JÓsé Lewgoy e- Ilndra Bareotti,

Atenç,ão: elte filme repri'8 5a. f ·ra • ali 20,15 hora.
;,

DIA 04, 4a. feira �- à. 20,[5 hora. _' cenaura 14 ano.

"Se..ão �'da.' Moça." - rograma duplo
'.

1.° filme: um super Far·west colorido:

GRIN,GO
'

2.° filme .• progi�mar - Não perclllI!,
;f

DIA 05· e 06, I�a. e 6a. feira • aa 20,15 • cena 14 aDO'
. 'f

. A Wa�ner B��PB orgulha-se de 8pr�íellltll� um fJspetacular
, ii drama todo colorido:' \ '

,C O MI T E R R O R ·N A \ A L M A
] Não percam 1 \
ff

i

DIA 07, Iá'bado, .8 20,15 h., een, 14 anol � prog. duplo
I '

r

1.0 filme: r= vem para Matar �8r.we8t colorido

2.0 filme: Jeff- O Homef!' M'cucado c/Alaio Delon

·1
I

DIA 08, domingo, a. 19 hora. - eeu.ura 14 anol

IOs Seta de Marsà Matruh

____------i'

Declaraçªº-_,-�

To�
.

o �-ªra'--es- devidos fins que foi
extraviado o, certificado/no 96182, /

de propriedade de
Francisco Pan�àó1eep-Willy5, o 1958, cor azul-balet,
motor B-8QA-r90. Ficando este certiflZado sem efeito por
ter sido requerido a segunda, via. ________

FOTO�IAS XEROX
Serviço In âneo �perfeito.

'--nrstàll�kl--II�o�(derDissiina.
Procure DO escritório de Derby Car a..UÜlõllióD,

'I �.-

Da Praça Lauro Müller, 251 CANOINHAS

IMPRESSOS . E�\ GERAL (em uma ou mai., earea)

Serviço rápido e perfeito

Ouro Verde Ltda.Im_pressora

30.06.1973

* o Prefeito Alfredo O. Garcindo, concedeu
,

entrevísta à PILAsTRA e nos informou que
manteve contato com o Secretário da Educação
quando de sua visita à Florianópolis no ínícío
do mês. O sr. Paulo Blasí declarou ter liberado
a verba de Cr$ 300 OOO�{)O para o inicio do nosso

Ginásio de Esportes já na segunda. quinzena de

julho próximo. Esta notícia nos é bastante 81-
visareira. já que pretendemos sediar os JASC
de 1974.. «O PALAcIO DOS ESPORTES:. terá
sua localização efetuada, no terreno do Ginásio
Santa Cruz, e será no t�tnanho padrão cons

truido naa demais cidades do Estado.

PILASTRA LÚCIO COLOMBO

/ Redator: "0 Jornalzinho"

outros meis bonitos e-modernos. Com isso, Ca
nomhas receberá' um novo colorido e nova vida
no ano do seu Jubileu de Ouro.

,

(Continua_çio da última página)

* O eG,rêmlo Juventude:., fundado há vinte

enos, 'comemora a data em novembro brín
dando seus asaoeíados com um baile dê! Gala
no Clube Caôoinhense no dia 14 daquele mês.
O sr. Ary/ Wie8e um dos líderes, dà agremiação
nos deu o recado, e dlz já ter em mãos o con

trato com o incrementado conjunto muslcs l
paulista SCHARM. Aguardem pois será a noite
das recordações e saudade.

'

"

* '0 chefe da Pr�feitura ainda nos deu � boa
nova, que 8S rUBS príncípaís da cidade re

ceberão até o mês de ego'!to. 252 lumtnertas
idêntica8 às colocadas nes Praças Osvaldo de

Oliveira fi!' Lauro Müller. O serviço já foi ini
ciado pela CELESC, que está. substituindo os

antigos braços de sustentscâo das lâmpadas por

Mini-Pilastra
Quem aniversariou terça-feira última, foi

a srs, Norma Krein Campos, espêsa do Radia':
ltsts e amigo, Aleôr Fernándes .de Campos. •

Também em Blumenau o acadêmico Oldemar
Mussi Jr., e o jovem casal Mario e Regina Kenjij
prestigiaram Arcélia no Concurso.
• Cada Vez mah incrementado o programa
Canoinhas Sensecíonal, comandado por Roberto
Edi às 13 horas na RAdio Canoinhee... SELE
TUS SET também não deixa por menos, e aní
ma todos 08 domingos o encontro jovem na S80,
• Dia 30 a fest. junlna dos alunos da Escola
Comercial. Tudo será a rigor. Haverá casamento

caípíra e os atrativos que acompanham este
,

gênero de festivjdade. • Neste mesmo dia, na
880, os alunos do Ginésio Santa Cruz, premo
vem um baile que terá o som de S",letu8 Seta

,
O .canvíte é extensivo à todos, que devem pres

.

,'tigiar comparecendo • Na viagem de turis�o 8

Blumenau, Jóinville, ltajlli e Cemborlu estive-
I

rem oe 'brôtcs: Silvia, Fátima' Zsguíní, Melude
Z&guini, a Miss Município, Rose Liaue, Miriam,
Ana, Rítzman, e Téa. Os bOY9" CIcero, Binga,
Tuca, Nilton Ritzmann,' Athos Scholze, ErwiDl
Schuartz e Igor Scholze, '

.

Hospital
Edital de Convocaoão para

Santa Cruz'
o presidente do Hospital Santa Cruz

de Canoínhas, no uso de suas atribuições
previstas no Estatuto Social da Entidade,
convoca os Srs. associados para a Assemo:
bléia Geral dia 15 de julho de 1973, às
09 horas e que se realizará numa das

dependências do Hospital.

A pauta dos trabalhos para esta as

sembléia Geral é a seguinte:
, I

1.0 - Prestação 'de CoÍltas do', exercicio
anterior;

2.o Eleição da nova Diretoria para o

biênio 7�-74.
�

/

Assembléia Ordinária
Em caso da primeira convocação não

tiver número de associados suficientes, de
acordo com o Estliltuto, será dentro de
meia hora após chamada a 2,8 convocação,
conforme também Est�tut�s.

Em caso de na 2.8 convocação não
ter número suficiente será chamada a 3.8

convocação e última, com qualquer nú
mero de associados.

'/ jcf/Canoinhas; 15, de julho .de 1973

Nivaldo Roeder
Presidente 3n

Fpolis, 12/6/73 - Tendo em

vista a aproximação
dos festejos juninos, a Divisão
Central de Informações, da

Secretaria de Segurança e

Se9�rança> alerta 'sobre - proibições nas festas junines
,

-Informaçôes, está tornando'
público que ,,'�é expressa:'
mente' proibido fabricar,
expor, vender e queimar

. 'peças pirotécnicas, vulgar-

Nova
.

op�ão �om
, efeitos retroativos

Importante projeto de lei foi aprovado pela
Comissão de Legislação Social, da Câmera Federal,
'devendo ler submetido 80 Plenário nas próximas

\

Trata·se de abertura de novo prazo para ,OI
empregados optarem pelo Fundo de' Cuontia de

,

Tempo de Serviço, Inclusive com efeit08 retroativos,
permitIndo t'tanderir os recolhlmento8 efetuados

globalmente pelas emprêsas, parCa a8 conta8 individuais
de cada trabalhador.

'

Ao debater 8 matéria o Deputalio Wilmar Dal
lanhol, salientou que a medida é das mais oportunas,

. porquanto permitirá BOS empregados levantar pes
soalmente 8ubstancia e recursos que, sem dúvida,
virão r.eforçar 08 orçamentos familiares de expr�ssivo
número de' trabalhadores.

'

,
semanas.

mente denominadas busca
pés, 'fogos de estampido _

e

outros, em cuja fabricação
sejam empregadas matérias

explosivas ou inflamáveis

capazes de, por si, ou com

binadas com outros elementos

provocarem' incêndio ou

causar acidentes pessoais",
estando também proibido
soltar balões. \

As proibições estão con

tidas no Art. 23 do Decreto
n.· 1956, de 25 de outubro
de 1971, publicado no Diário
Oficial do Estado em 5 de

janeiro de 1972.

A Secretaria de Segurança
e Informações adverte'i:que
os transgressores estarão:su
jeitos a severas penalidades.

Leia!, AlsiDe! DivulgueI

Correio do Norte
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C I V I L
'I

, Maria Uba de Andrade, Escreve'nte
Juramenfada do Cart6rio do Re- ,

gistro Civil do Município de Trêa
Barras, Comarca de' Canoiabas,
E.tado de Saota Catarina

"

Faz lIaber que pretel1dêin csser:
EMILlO KELCZESKI e ISA
.BEL LEZAN. Ele natunl deste

>-."

E D'ITÁ I S
, '

Estado. Dascido em' Bela Vista do feire, domiciliado e residente Deste
Sal, no di. 1� de JaDeiro de 1941; Município; filho de EstaD�1I18u
tratorieta, solteiro, domiciliado e

' Pruesak e de dona Carolina Svill.
easideate neste Município. Filho, coski Pruseak, faleeida, ele domi
de AntoDio Kelczeski e de dooa ciliado e residente em . Município
Marcilia da Silva Kelczeski, domi- de Ceneinbas. Ela; nature] deste
ciliados e residentes neste Muoi· Estado Dascida' em Muni$:ipio de

cípio. Ela, natural do ES,tado' do CaDoinha8, DO dia 1 de janeiro de
'Pllrlrná, Dascida em Antonio 1952; doméstica, solteira, �doiDici.
Otinto, no dia 05 de novem. liada e residente ne�"Múnicípio:

de 1947; doméstica, solteira; filha de ISBltin!}",Yei-reira C".ta e

domici iic:br-�idente D�ste Mu- e de dona ""Miri. da. Maia Costa,
nicípio; fjlha de 'inJ:petrio Lezlon' falecida).:'-<f1e, domiciliado e usideD
e de da. Julie KuschiàUk4�uaD, te �MuDicípio de Canoinhas.
domiciliadcs e residentes em"Mu-.. /'

d. ,,�-Ap're8entaraDl....08 ocumentoe
nicipic: de Mafra. '

exigidol'·pel'Ç!- C6digo Civil. 8rt.
Tr�8 BarraI, 20 de junho de 1 � 180. Se alguém tiver conhecimen

to de existir algum impedimento
legal, acese-o para fiDs de direito,.
Três Barras" 2:! de junho de 1973.

.ariá Dba de'Andrade'
Escrevente Juramentada

terreno e casa
. Vende-se um terreno com

1.600 m2 com uma casa de
alvenaria na Rua José Boi
teux 136, e um lote na Praia
de Camboriu.

Tratar com �arco Au
rélio pelo ,telefone 178.

JOSÉ. PRUSSAK
FERREIRA COST . Ele natural
deste' Estado, na ali) em Municí.
pio de Canoinb'Ís, DO dia 27 de,
dezembro de -{945; epeeâric, sol-

·Sebalt-ião 'Grehi COita, Eccrivão de Paz e Oficial do Itegiltro
Civil do município de Maior Vieira, Comarca de Cauoinha.,
E.tad de Santa Gatarina

- ,

.

. 8Z aaber que pretendem caiar: 4ntoniabo dos Santos
e Maria olde Scbroeder. Ele, natuesl deite Eltado. naecido em

Rio Cléro, neste 'município no dia 10 de maio de 1951; lavrador,
sólteiro, d íoilíade e reaidente neste município; filho de Joa
quim Estac dOI Santoe e de dona Lindolfa Ribeiro, domicí
liadol e r identes neste município. Els, natueal deste
Estado, nalci a em Rio Claro, Deite municípié no dia 18 de

, maio de 1954: domêetíce, solteira, domícilíeds e resideute nelte

município; filha de José Schroeder e de dona Tereia Varzynzack,
domicilladoe e' r identes Deite município.

Major Vi 'r�, H. de junho de 1973.

Sebastião S tos e Terezinba Boiko. Ele, natural deste
Estado, nescido em bmpi.Q8 dOI SaDtOI!l, neste município DO dia
20 de janeiro de' 193 . lavrador, lolteiro, domiciliado e relidente
neltá município; filho e Antonio Sampaio dOI 'Santoe, domíci
liade e' residente neate município e de 1I0na Ana Soarei do.

, Sentes, falecida. Ela, n tural . deste E.tado,' naeoida em Três
Bartal no dia 13 de mar o 'de 1945; domêstica, aolteira, domici
liada e residente neste mu ieipio, filha de André Boiko, falecido
e de dona Celina de Lima oiko, domiciliada e residente neste

município. '

,

Mêior Vieira, 15, de

Geraldo MOlanU e Inn Deocelia laova. Ele, natura!
deste Eetado, nascido em Rio N VO, neste municíplo DO dia 18
de novembro .de 1951, lavrador,. te.·o, domiciliado e resideute
peite município; filho de Josê ohnti e de dona Marcélill
Moranti, domiciliado. e relidentel !l ste município. Ele, natural
deste E.tacio, naecida em Paula Perei ,municípia de Cenoiuhse,
no dia 6. de ebril de 1948, domêstic aolteira, domiciliada e

residente neita cidade; filha de Aotóni' Kauva e de dona Anna
Kauva Grosekopf, ,domiciJiadol e residen I neata cidade.

Apre,entarem OI documentO' exigi OI pelo'Código' ÇivÜ
art. 180. Se alguém tiver conhecimento de xi_tir algum. impe.;. ,

dimento legal, acule�o para fiol de direito.'
.

Májor Vieira, 16 de junho de. 1973.
,

, EUNICE ,MACHADO, DA ÇOSTA
E.crevcnte Juramentada

.

'. Venhpvere!" nossa loia
,a nova:dlmensao.decarro.

. Notifi�ações do Impostô
, .

,

deBenda são distriboidas
o Brasilia é mais que uma

. surpresa: é um impacto! ,

,Passando por sua porta. ele revela
um.mundo totalmente novo de '

dimensões. Desde o rev,estimento dos'
bancos até o espaço entre eles.
Tudo nele é novo. Desde éÍ altura

do teto até a enorme área
envidraçada. Seu'pára':-brisa 'é amplo
e,proporciona grande visibilidade.
e-seu interior é claro e espacoso.
., O.painel é moderno e funcional.
Nem grande" nem médio, nem

.

pequeno, o Brasilia é fácil de
",

' ,

,

manobrar, gostoso de dirigir. E.seu
motor é de 1600 cc, de única
carburação. As outras surpresas, V.
pode. descobrir enquanto toma aquele
famoso cafezinho aqui em nossa loja.
Pois além do c'afé, os planos que _

nós temos para the oferecer são
tantos que o Brasilía vai combinar
direitinho com o'seu bolso. / ,

Venha conversar conosco. Afinai,
um carro com'novas dimensões

'

mereoe um bom papo.

VW160,0 Brasilia
,

.

I;
.<

1 1 � f.

O primeiro lote c()nltituido de 56 Dotificeçôel do Impolto
de Renda Penoa Fí,ica, relàtiva. 8Q Exercício de 1973 � ano
bOle de 1972, e.tá eendo digtribuidõ à rêde bOD{'ária do Paraná
e S""ta Catarina, .egundo informa' 8" Soperinlendêoóia Regional
da, Receita Federal por intermédio' da Delegacia dto Rec,cita
Fed,eraI de Joinville.

'
..

'

.
"

,

A partir delta 'iemaoa, ii. Agência. -Bancárial integraDo,
tel -do aiatema arrecadado., de tributos' federai. inioiarão a en-'
trega dai Dotificaçãe. no domicilio dOI contribuinte..

'

O' impa.to, de acordo co� o vIIlor, poderá .Ier divididó
em até doze parcela_ menlail, cuio primeiro vencimento elt'
findo entre 22'� ,,25 do mê. de iulho próximo .

Lembra, por outro lado, o órgão local da Receita Fe
deral que o não pegamento de dual cotai con.ecutival,.8carre�:
tará a perda do parcelamento e o conleqüent,,;: y'encimeoto de todo',
� débito.; lem prejuzío dai laD�õel legail cabíveil. '

.. _

MILtON
,

& C I A
,

'

RUA VIDAL R�MOS,
Santa Catar,iQaCanoinhas

11.95 REVENDEDOR
AI:JTORIZADO •
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E'SPARSAS
Retornou da Europa, acompa

nhado de sua exma. esposa, o'
industrial' sr. Herbert Ritzmann,.

onde permaneceu por VAri�8
meses.

x x x

O destscado comerciante, sr.

Rimon
. Seleme, proprietário d.

Casa Para Todos, vai levantar.
mais um imponente edifício'
também na Praça Dr. Osvaldo"
Oliveira.

x x x

Estiverem no Rio de Janeiro,
participando do lançemento
oficial do novo carro da Ford. o
anunciado Maverick, os srs,

-Raphael Boeing ,e Milton Hume
nhuk, acompanhados de suas

exmas. esposas.
x x x

O tio esperado concurso Mlss
Santa Catarina, resultou em

frustração 'para muitos, cujo
resultado, principalmente para
nós, foi decepcionante. t que a

.uossa candidata, na opinião de
todos daquí e muitos .de fora,
devería- figurar \ ao menos entre
as cinco fioalistas.

x x x

O -.ji,zinho munlcípío de Itaíó
polis em grande festa no dia
de smanhã com a inauguração
da eletrificação rural n88 localí
dades de Moema e Iracema,
mais u,ma Importante obra do'
Governador Colombo Machado
SaUes naquela Ares. Entre as

'

várias autoridades que aU com

parecerão estar. o Deputado
Therézio Netto.

•

x x x

O dia chuvoso de domingo

últ!mo, com- grande aguaceirq.
dá manhã à noite, empanou O.
brilho de várias festas de São
João Batista.

'

x x x

Muito elogiada· por todos a

nova e feéclca Ilumtnaçâo da
Praçe Dr. Osvaldo Oliveira,
mais uma grande realização do
Prefeito Alfredo, de Oliveira
Garcindo. Possivelmente o gran
de melhoramento também eerá
inaugurado hoje na Praça Lsuro I

Müller e . posteriormente nas'
ruas centreis da cidade. '

x x x

O novo Presidente do Grêmio .

XV de Julho ê o jovem EZE;quiel ,

Bueno, destacadq funcionário"
da firma Zugman,

x x x

Possivelmente o apreciado
cantor Agnaldo Rayol se apre
sente em nossa cidade por.,
ocasião do nosso Jubileu de

Ouro, em agosto próximo. Nesse
sentido as conversações já fo
ram tnícíadss sábado último,
em Blumensu, entre o artista
e o Prefeito Gareindo.

x x x

Devido o mau tempo de do

míogo último foi suspense a

rodada da LEC, reunindo o

clássico da cidade, Santa Cruz
e Botafogo, tr,ansferido, para
amanhã, no Municipal. Sem

dúvida, um bom jogo que de
verá atrair um grande público.
Vamol todos prestigiar o nosso

esporte emador.

,-------------------------,
o FORD MAVERI(K ESTÁ r AQUI

'Ê UM CONVITE QUE VAI
AR VOCb' DA ROTINA
edor Ford leva esta notícia até

orgulho. '

<,aVeri#egOU
Venha conhece. o carró espo;tl'v,O feito para você
e para sua fam1 a.' / .

O carro de ma: utenção �/simples e econômica.
E que apresenta rês �6delos: FORD MAVERICK
SUPER, SUPER L 9/. e .

GT.
Nós também temos 1 "vârios planos de Financia
mento para você//e olher.
E uma assístêneta t nica e atendimento com

pessoal escoll�i<lo a d.
Tudo

�'sso
ára você B'r

esportivo ORD_ MAVER! .

. E exposição

BASILIO HUMENHUK

rotina dentro' do

Ford
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o concurso.

A PILASTRA LÚCIO COLOMBO

O concurso de MISS SANTA CATARINA
1973, sábado último no Pavilhão da PROEB em

Blumenau, foi uma festa em que Caaotnhss
participou plenamente, como tem acontecido nos

últimos anos. Desta Vt'Z com mais entusíesmo
e com mais atenção por pinte da Sociedade,
autoridades e até mesmo da Prefeitura Munci
pa!, que preocupou-se com todos os detalhes para
que nossa Miss bem representasse Csnoinhas.

E realmente foi o que aconteceu, Arcélia
esteve perfeita em todos 08 momentos de SUa

presença na pessarela. Estava evidente a sua

superioridade em graça e beleza diante de ou

tras Misses que pode-se dizer, medíocres em

curvas e elegância.
Estive perto da passarela e observe! aten

tamente as reações do Júri à cada beldade que
P88sava à sua frente. Notei com aatidáçilo, a

aprovação dos [urados José Oamargo dos Diá
rios Associados de' São Paulo e Heitor Augusto
da Revista O Cruzeiro. já na primeira aparíção
de Arcélía trejando o vestido de \}ala.

Os caros leitores, que na maioria são Ca
notnhenses, já notaram minha indignação, que
-não escondi nem mesmo na minha entrevista
com os locutores .das Emis5ôras Coligadas após

A ala jovem eanolnhense, que prestigiou
pessoalmente nosea Miss, esteve magnifica. A
patota do barulho comandada por nosso amigo
Sagals, gerente da Caias Ecooômi�a, entrou.
portanto faixas com dizeres de nossa terra, to
cando corneta e rufando tambores.

MARIA,HERMINIA ALESSIO, foi 8 feliz
vencedora eD'tre OUtllS 16 psrtíclpantes. Em se�

gundo lugar classificou-se, Maria Rúbia Brettlg,
representante do Balneârío Camboriu, ficandp
em terceiro, Laís M�y<!r, Miss Joinville..

-,
,-�

.

A promoção dos Diários Associados de
Santa Catarina, TV Coligadas Canal-3. Emísso
ras Coligadas de Rádio e Pteleitura Municipal
de Blumenau, contou com a presença de apre
ximadamente 5 mil espectedores. Entre o pessoal
da imprensa estava o representante da Revista
AMIGA, Gilberto Gerri acompanhado de sua

esposa, e que virá a C.nolnhas documentar 8

festa do Jubileu de Ouro.

A apreseptação, das Misses foi feita pelo
ator de -televtsão Walter Forster e a calunida
social de Blumenau, Neuza Luz Mlloski.

Os componentes da Comissão" Julg'ado.ra
foram: Orlando Bertnllí, Secretário do Governo
do Estado; Muritll Theiss, primeira dama do

Muoicipio de Blumeuau; Clotilde Neide Gonza

ga. espose. do Deputado Zllnt Gonzaga; Heitor

Augusto, representante da revista "0 Cruzeiro";
José Camargoi dos Diários Associados do Estado
de SAo Paulo; Evandro de Castro Lime, do Rio
de Janeiro; Dimara de Oliveira e J,ackeUne
Ryon também do R,io de Janeiro. O Secretário

. (IA. LIDA.
\'

Rua Vidal Ramos, 203 - Fones: 343 e 145

de -
,_ Elgin Bro'thers

-

Redator: "0 Jornalzinho"

da Comíssão foi um dos organizadores do cer

tame, Roberto Mattar, Superintendente dos
Diários Associados de Santa Catarina.

MARIA HERMINIA,Miss SC-73, represen-
. tando Crisciúme, é uma loira de 1m €7cm de
(lltura, pese 55 quilos, tem 63cm de cintura,
84cm de busto, 90 de quadril, 53cm de coxa e

21cm de tornozelo.

Rindo e chorando para a multidão Maria
foi coroada l' recebeu o manto e o cetro das mãos
de Marlene Mechado, Miss SC-72 e Miss Itajai-
72, que foi muito aplaUdida em SU8 despedida.'

Em seguida houve uma invasão no palco
por parte -dos jornalistas e radiallstas que que
riam uma palavrinha :ta mais bela mulher do '

Estado. que sem dúvida mereceu o titulo, por ser
-

realmente a mais llnda entre as 17 concorrentes.

,* Hoje à tarde" na Igr�ja Nossa Senhora
Imaculada Conceição de Itaiópolis, se darA

o enlace matrimonial do jovem Osmar Fellgatter '

com lolanda de Lima. A cerimôoia !!erá às 15
horas e os convidados e familiares serio recep
cionados na sede social.

* . A FORD brasileira lançou ontem (sexta
feira) em todas aR Agêocias Revendedoras

do palio, o FORO-MAVERICK, SUa mais inspi
rada criaçio em matéria de automóvel esportivo
e requintado. A �ojQ Basilio Humenhuk também
inauguruu sua revenda da linha Maverick e mos

tra em seu stand o Ford Maverick-Super-Luxo.
.

,

Nenhum outro carro de sua faixa oferece
um acabamento tão fora de! série, em todos os

detalhes: nos frisos, nas lanternas traseiras, no

painel de instrumentos, naa calotas; nos bancos
extre-eontortéveísj no desenho do estofamento
e da forração da!' portas. O Maverick, S-Luxo
inicialmente viril equipado com motor 184, de
seis cilindros, e até o final do ano, cem motor
302 de oito cilindros. Tudo o que se espere de
um automóvel: estilo, desempenho,. conforto.
estabílidade, segurança, acabamento - está no

. Maverlck-S-Luxo.

* N.o próximo dia-4 de' julho o ,Rqtary cÇltlbe
de Canoinhas, darA posse ao seu novo Con

selho Diretor. em jantar festivo no Clube Ca-.
noínheuse. O Presidente do Grêmio XV de

Julho,. por meu intermédio" agradece o convite
e cumprimente os elementos da nova Diretoria
do Rotar.y.
* Na última sexta-feira em jantar festivo no

Restaurante do Hotel Guarani, foram eleítos
o Presidente e Vice- presidente do Grêmio XV
de Julho respectivamente os jovens Ezequiel
Bueno e Marcos Zíperer, que tomarão pOSSf' .'
dia. 14 de julho quandó serAo come,morados 12

.

800s de fundeç40 da entidade. Do cronista, os

cumprimentos sinceros aos coleges df. agremiaçlo.
(Con.lnua na 48. página)
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Aguardamos com satisfa�c1o vossa visita.
�.------------�------"I--_'

Máguinas
está nas

LOjas
Financiamos

'M E R
elll meses
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