
Os festejos do nos

so' Jubileu deOuro
Chegamos, enfim, ao final dos festejos do nosso Jubileu

de Ouro. A programação, contudo, somente foi. cumprida em

parte, quinta-feira na abertura, com 6 hasteamento dos Pavilhões,
Nacional, Estadual e Municipal, respectivamente; pelo Prefeito

Municipal, sr. Alfredo de Oliveira Garcindo, MM. Juiz de Direito,
Dr. José Geraldo Batista e Presidente da Câmara de Vereadores,
..r. Nivaldo Roeder, com chegada do Fogo Simbólico da Pátria,
seguido do Culto Religioso na Matriz' Crrsto Rei.

Prosseguiu-se sexta-feire com ínaugurações e viaitas, Ses
são Sol-..ne d8 Câmara, com homenagem 80S ex-Preteítos e pe
l ..stra sobre n.ossa história pelo advogado Dr. Orty M. Machado.,

Sábado, quando toda a cidade se preparava para hospedar
051 inúmeros visitantes, o tempo conspirou e ai chuvas chegaram,
intermitentes, prolongando-se até a tarde de terça feira última.

Mesmo assim, o maior acontecimento foi na tarde chuvo
sa de sábado, com a inauguração oficial do Frigorífico Canoinhas
S.A., o tão conhecido FRICASA, representando o Governador
Colombo Mechado Salles, no ato, 0- Secretário da Fazenda, Dr.

. Sérgio Uchôa de Rezende, que desatou a fita inaugural sob
aplausos Oe todos os pr- sentes.

Os bailes programados foram. realizados com grande pú
blíco e animação, no Clube Canoinhense e Socíedsde Beneficente

Operária. Já domingo, o jugo com o Avai de Florianópolis, com

a esquadra azurra em nossa cidade, também foi suspenso, como

de resto a apresentação do Centro de Tradições Gsuches de
Ponta Grossa, transferfda para sine-die.

O de�,flle histórico, tão ensaiado e preparado, corno egusr
dado, foi suspenso a última hora. pelas 9 horas, com a chuva mais
intensa e fOI transferido para O dia 7 de Setembro.

O objetivo principal, não obstante, foi alcaqçedo, "com
uma farta divulgação do nosso Município e do Estado, através de
televisão, rádios, jornais e revistas e 8 data não foi olvidada.

A barraca. 4as nações que prometia ser uma grande atia
ção, também foi prejudicada, valendo apenas o esforço e boa
ventade de suas orgentzadorae.

.

A' exposição industrial, bastante visitada, mostrou a pu
jança do nosso parque econômico, com justificado elogios de tonos.

Várias autoridades aqui estiveram, prestigiando o nosso

Jubileu, Secretários de. Estado, Drs. Sérgio Uchôa Rezende, re

presentando o Governador Colombo Machado Salles, Paulo Müller
Aguiar, dos Transportes e Hoyedo de Gouveia Lins, do Desen-

\ volvimento, Deputado Federal, Aroldo Carvalho e Estaduais, Dr.
Zany Gonzsga, Presidente da Assembléia L!'gislatlva e 'I'herézío
Netto, Conselheiro do Tribunal de Contas, sr. Nelson Stoterau,
além de vários Prefettos.Também esteve presente, comparecendo
em todos os atas realizados, o ex-Prefeito e. Senador Ivo d'Aquino,
sendo alvo de várias homenagens. Foram inaugurados, como do

programa, o Posto do 1BDF, mais uma conqutsta e um aconteci
mento .também marcante, Fábrica de Móveis Apolo, Praça Miguel
Procopíak, Escola Municipal do Alto da Tijuca e �fetu8das 8S vi
sitas 808 novos comptax JS das fIrmas Zugman, Zlinioló e Mussi.

Presidente BESCETUR; Nivaldo
Simões, Prefeito de Rio Negri
nh ; Dcúglas Macedo Mesquita,
Presidente COTESC; Walter
Berachí Barcelos, Diretor Banco
do Brasil, sexta região; Leônídas
Maia Albuquerque, Chefe Gabi
nete Diretor 6.a Região BB;
Bernardo Wolfgand Werner,
Presidente Fiesc; Ary Cangúçú
de Mesquita, Diretor BESC;
Pastor George WE>ger; Tom Cei
Portela Soares, Cmt. 5 RCe;
Carloa Passoni Junu r; Frei Si
mão Voigt; Dr. José Maria de

AraujoPerpetuo,PrefeitoPalmas;
JO:sé Ferdinando CoIf, Chefe
Gabinete em exercício-Diretor
6.a Região SB; Darcy Anastácio,
Coordenador MOBRAL em SC;
Frei Elziário Schmidt.

Rubens Ribeiro da

Atencão
.

,-

Temos ainda a venda
exemplares da ediçao espe
cial e festiva do nosso

Jubileu de Ouro.

Adquira-os, remetendo a

parentes e amigos.
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Silva

CIRCULA AOS SÁBADOS

Mensagens recebidas peloPrefeitoMunicipal
congratulando-se com o nosso JubileudeOuro
Banco Sul Brasileiro S.A.; Ale
xandre Passos Puzyna, Prefeito
tje P. União; Bel. Alcides Fer
nandes Luiz, Pr-feito de União
da Vitória; Desembargador Jmé
do Patrocinio Gallottl; Roberto
Ferreira Filho; Henrique Manoel
Prisco Paraiso, Secr etário da
Saúde; Malick - Consul da
Polônia; Rormlds Marzall; Depu
,lado Díb Cherem; Ary MartIns,
Delegado Ssrphau; Era!lmo Szpo
ganicz, Díre tor BESC; Lauro
Luiz Linhares, Dírvtor BESC;
CeI.Walkír Pinheiro Alves, Cmt.
15 GaC; Pedro Ku�s; Senador
Antonio Carlos Konder Reis'
Osny Lobo Gama Déça; Lauvi�
L. Barcelos; Joaquim M. de
Carvalho, Presidente do' IBDF'
Isaac Zugman; Zacharias E. Se:
leme, Secretário do Trabalho;
Natan Zugman; Paulo Melro

Sup�rintendente Sudesul; Erme:
negildo Favaronse Regente, Con
�ula�o Geral Italiano; Cap.
Raullno Antunes de Oliveira'
Ruben'" Nazareno Neves, Direto�
DEAT:.JR; CeI. Paulo Melo
Mendes de Carvalho, Sec. Sego
e Informações; CeI. Julio Outra
Chefe EM PM SC; CeI. Renato
Julio Trein, CMT. Polícia Militar;
Roland Dornbuch; Cyro Gevaert,

COOPERE
,C IDA D E

Dircurso do sr, Romano Massignau em 25-8-73, por ocasião
,do ato inaugural do Frigorífico Caboinbas S. A.
"E com imenso prazer que gão do Ministério da Agricultura,

nesta data, 25 de agosto de 1973, encarregado da Jnspeçâo em

juntamo-nos às festividades de Fr igorificos através de seus Di

comemorecão do Jubileu de retores em Santa (:atarina, Dr.
Ouro de Canoinhas, entregando Werner e Dr. Jurandír, aqui
80 laborioso povo deste prós- muito -bem representado pelo
pf'ro municipio catarinense, nosso eh- fe desta região Dr. Aguinaldo
estabelecimento Industrial. Schaffer, pela orientação que
Honra-nos sobremaneira, Sr. nos tem prestado, para levar a

Governador, a sua presença e bom termo nosso emprendímento.
digna comitiva e tenho gnnde Não poderia lJeSse momento

orgulho de agradecer a V. Exa. deixar de mencionar e agrade
e 80S seus colaboradores, pelo cer a Administraç._ão Municipal,
empenho e dedicação com que tanto a atual ccmo a anterior

distinguiram a nossa empresa representada respectívamente
através do FUNDESC. BRDE e pelo Exmo. Sr. Alfredo de Olí

Banco do Estado de Santa Ca- veira Garcindo e Alcides Schu

tsrma, para que a solenidade mscher, pelo apoio e colaboração
de hoje se tornasse realidade. prestadas. Salientamos também

Afirmo sem sombra de dúví- a cole boracão dos fornecedores

das,que o Estado de Santa Ca- empreiteiros, empregados, qu�
tarina está se transformando até agora tudo fizeram para, o

rapidamente; através do Plano bom andamento das obras.

Catarinensede Desenvolvímento, Aos acionistas que iniciaram

que hoje já uma realidade, pelo esta jornada são testemunhas

impulso dado à indústria, sgrí- ;==.=M'=P=ft="'=S=S""Õ==E=S==OO=LH=I=D="=S==P=E=L=O==C===H=O============• .. .MI�
cultura, transportes e & todos
os setores onde possa haver
desenvolvimento.

O nosso projeto ínícíal de

emphaçãa foi orçado em Cr$
5.163.l28,OO, sendo que, desta

importância, 49% destrna-se 80
Capital FIXO [mobilizado' e 51%
ao Capital de Giro. Do valor
acima citado. 21% lião recursos

próprios ínj-tsdos na empresa
através da atual Diretoria, ou

seja Cr$ 1.060.128.00.
As ímportâocías mencionadas,

na realidade foram acrescidas
em virtude da violenta elevação
de preços vuiflcados no mate
rial de construção, cujas indús
trias estão sentindo a reação de·
um desenvolvimento nacional,
@ Cancinh8s acompanha este

desenvolvimento, e como exem

plo sito o tijolo que para ser

conseguido atualmente temos

qUI:! entrar na fila.
A indústria de maquinaria

também sofreu, vitimada pela
crise nacional de. aço, que aliás
não é' nacícnal e sim mundial.
O ramo das Indústrias de Ins
talações Fr+gortücas, foram sen

sivelmente prejudicadas, pois
todo o Pais está se preparando,
corno nós também estamos, para
abastecer a grande demanda de

proteínas animal, verificado no

mundo inteiro.
Mais uma vez pedimos escu

sas por não ter deixado nossa8

instalações 100% concluidas,
mas ainda hoje recebemos uma

carga de equipamento!!, que não
foram instalados por falta de

tempo.·O nosso trabalho vai ser

acelerado inclusiv� à noite, para
no menor espaço de tempo
passiveI, deixar as instalações
em condição de abate.
Nossa capacidade funcional,

.será de 120 suinos por hora e

50 bovinos por hora, e de inicio
teremos condição de ,abater
5.500 suinos, 2.000 bovinos e

I ainda 1.000 carneiros por mês.

Agradecemos ao DIPOÁ, ór-

Diretor:

I da árdua missão que nos coube,
mas contamos sempre . cotP
vossa colaboração e com a do

povo em geral, para levar adi
. ante este empreendimento. J:a

peramos um desenvolvimento
maior no setor. agro-pecuário, o
que nos facilitarB a aquisição
de Matéria Prima e ajudará a

aumentar aI> arrecadações de
nosso munícípio e de todo o

Planalto Norte.
.

Concluindo, desejo sgredecer
em nome da Diretoria desta

Empresa, a todos os que nos

honraram com sua presença,
principalmente a do Sr. Gover
nador Colombo Machado Salles,
e aproveito a oportunidade para
solícítsr a V.Exa. e sua equipe,
para que acolham' nosso projeto
da implaotação de um Frigorífico
de aves para o ano vindouro, afim
de que possamos atender também
o rmnífundío reinante na região".

J'UNTOTUDO Eaéu Athaamo

No desastre de Paris, entre outras vítimas, pereceu
uma figura notável, cujo nome acabou esquecido entre outros
mais populares, o que mostre. mais uma vez, que as coisas
do espírtto não são credenciais.' Refiro-:ne ao prof. FRAN
CISCO MALTA CARDOSO, que foi mestre universitário;
secretário da Agricultura e presidente da Associação Rural
Brasileira. Foi, ainda, autor do primeiro projeto do 'Código
Rural, onde tentou unificar e sistematizar tQds a legislação
ruralista do país, e onde buscaram inspiração várias leis hoje
vigentes. Escreveu, também, várias obras juridicas, dentre
as quais avulta "Democracia ou Servidão Rural", o primeiro
grito em prol do rurícola brasileiro.

X
O meu amigo' N:E:ODO NORONHA DIAS, poeta cata

rmense perdido nO'ilorte do Paraná, acaba de lançar na sua

cidade (Peranavaí) u'9)a revista semanal denominada "Cinerama". ,

que se propõe a divulgar naquela região tudo que se rela
ciona com o cinema e a tv. Mantém uma págtna literária
onde ele teve \a bondade de estampar algo meu.

X
Por falar em revista, é verdadeiramente notável a lan

çada pela Editora Três, de S. Paulo- - "Planeta", que ae

encontra já no número 12. Publicada em pequeno formato,
'em excelente apresentação gráfica, revoluciona tudo em ma

téria de ciência e ficção, principalmente no que se refere
ao chamado "realismo fantástico",' E leitura que aâo pode
faltar a quem pretenda estar atualizada.

X -

EVALDO PAULI, autor de vários livros interessantes,'
acaba de publicar pela Editora do Escritor, a mesma que
lança o meu' livro, um interessante volume denominado
"Cruz e Souza, poeta e pensador". É um alentado trabalho,
com quase duzentas páginas, que faz completo levantamento
da vida e da obra do grande poeta càtarinense.

X -

Quatro j(Jvens de nossa cidade resolveram unir esforços
e publicar' uma antologia em prosa e verso, sob o nome de
"AOi Filhos do Éden". O livro contém trabalhos de Glaucia
Seleme, Suely Meister, Sônia Pieczarcka e bis Baukat. Foi
editado pela Gráfica Editora 68, com capa e ilustrações de
José Ganem Filho.

Em noite de autógrafos, será a obra lançada, oficial
mente, no próximo dia 7 de setembro, no Clube CanoinheD
se. Vamos prestigiar as estreantes canoinhenses!

.....; X
Para terminar, devo informar aos meus leitores (se é

que 011 tenho), que o meu livro de con�08 "O peão Degro",
encontra-se pronto. Estamos agora estudanao, juntamente
com a Editora, a possibilidade de fazer o lançamento na

mesma data em que for lançado o de EVALDO PAU:r.,I,
acima referido, numa noite de autógrafos genuinamente
cGtsrinensl!. E isso &ão demorará,

COM A
'LIMPA

-------------------------------

L I M P E Z'A DA
E' C I DA D E

C I D ADE.
L I N D A.
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Juízo de Direito da Comarca de Canoinhas-SC

1Edital de Praça com o

prazo de vinte (20) dias
II O Doutor Josê Geraldo Batíate. Juiz de Direito dR Comarca de
�, Canoiohal. Eetado de S811ta Catariae, oa forma da Lei, etc. .

üll, FAZ SABER aOI que o presente edital virem ou dele oonhe-
cimento tiverem que, 00 dia 10 de setembro p. vindouro. às
15 horas, oa lede deste Juízo, na laia do Júri, 00 Forum, neeta

cidade de Canoiuhae, o Porteiro dOI 8ud_itório., levará em praça OI

bens penhorado. na execução de aentença movida por O�çar Gor
saltz, contra Albano Murara, que'.e proceua neste Juízo, COOI

tentei des ]0 Uma serra-fita; 2) uma talha; 3) uma balança de

varão; 4� uma lerra de mela; 5) doi. laçol;, 6) uma mâquine de
moer carne; 7) trêe faca,; 8) um esmerílio; 9) um rebelo; 10) uma

enchedeira; Ll] um motor elêtrioo: 12) trêe folhai de lerra; 13) uma

bomba de água; 14) uma balança de gancho; 15) uma preuaa de

banha; 16) uma máquina de moer pimenta; avaliadol em Cr$ 1.300,00
(hum mil e tresentos cruseiroe], preço por quanto lerão Ievadoe à
praça, para lerem arremetedoe por quem me'ior oferta fizer acima da

avaliação, lendo a venda feita a dinheiro à vi.ta ou mediaote fiador
idôneo por, trê. diae. Em virtude do que, expedi este e outros ignaia
que lerão publicado. e afixadol na forma 'da lei O QUE CUMPRA
Dado e _paliado nesta cidade de ('aooinhal, Estado de Santa Cetari

na, aOI vinte e sete �27) dias do mêe de junho de mil, novecentos e

aetenta e tJê. (l973). Eu, Zaiden E. Seleme, Escrivão, o subeorevi.

José Geraldo Batista - Juiz de Direito .2

FOTOCÓPIAS XEROX
Serviço instantâneo e perfeito.

.

Instalação moderníssima.

Procure no escritório de Oerby Carlos
-./ .

Ulbmann, na Praça Lauro Müller, 251

CANOINHAS - Santa ,Catarina

F()�tana 'Móveis.
Praça Lauro Müller, n_O 494

CANOINHAS -: .. Santa Catarina

"

Revende OI afamados "MÓVEIS CIMO", no

melhor preço da região. A vista com 20% de

desconto, ou se preferir, poderá pagar tudo

em 11 meses.

Antes de comprar, verifique os nossos preços,

e veja as vantagens. E mais barato comprar

os "MOVEIS CIMO"; aqui em Canoinhás.

A·rtigos de
Maiores estoques, pelos menores preços.

'Casa Trevisani

Juizo de Direito da Comarca de Canolnhas Santa Catarina

Edital de Citação' com 'o prazo de trinta (30) dias
o doutor José Geraldo Ba
tista, Juiz de direito da

,

Comarca de Canoinhas, Esta
do de Santa Catarina, na

forma da Lei; etc.

FAZ SABER aos que o

presente Edital de Citação
virem, ou dele conhecimento

tiverem, que, por parte de
LEONIDAS BUENO, resi
dente em' Três Barras. nesta
comarca, na ação USUCA
PIÃO, autuada sob n.? 5.939,
ficando citados os interessar
dos incertos e não sabidos,
para contestarem, querendo,
dentro do prazo legal, a pre
sente ação, com o prazo de
trinta (30) dias, a contar da

primeira publicação, referen
te à posse de urna área de

terras, situada hoje no perí-

AVISO

Banco do Brasil S.A,

Avisamos 08 intereseados que
estamos aceitando propostas de

financiamento, para a formação'
de lavouras de feijão, e que as

,propostas do espécie contarão,
com atendimento dl" prioridade
absoluta.

Csnoínhes.? de agosto de 1973.

Fernado Rocha � Gerente

Alfredo Guilherme HnDppel
Subgerente

"

1

Vende-se
- Vende-se um terreno na

Rua Felipe Schmidt, próxi
mo à futura estação rodo
viária. Tratar na Farmácia

Allage. 1

Vende-se
Vende-se uma bem montada

OLARIA com 14 IIlqueires de

tt'rJ:eno. Informações com Ivan
ou Moacir de Paula e Silve.

Lãs

Ltda. -

Distribuidora
,
Canoinh�nse

metro urbano da cidade de
Três Barras, desta comarca,
com 1.260 m2. (um mil, du
zentos e sessenta metros

quadrados), constantes dos
lotes nrs. 22, 23 e 24, do
Bloco cC», obedecendo atu
almente as seguintes con

frontações: de um lado com

a Avenida Santa Catarina;
aos fundos com um «beco»
sem denominação; de outro

lado também com outro «be.
co» também sem denomina

ção e de outro lado com o

Espólio de Manoel de An-

. drade; transcrita no' Registro
de Imóveis desta comarca,
sob n.? 6.837, fls. 225, do

livro n.? 31, em nome de

Portes, Irmãos & Cia. In-

dustriais, estabelecida em,

Três Barras. Feita a justifi
cação da posse. foi a mesma

julgada por sentença. E para
que chegue ao conhecimento '

de todos, mandou o MM.
Juiz de Direito, que se ex

pedisse o presente Edital,
que será publicado na forma
da lei e afixado no lugar de '

costume. Dado e passado
nesta cidade de Canoinhas,
Estado de Santa' Catarina,
aos oito (08) dias do mês de

agosto' de mil' novecentos' e
setenta e três (197:1) Eu,
Zaiden E. Seleme, Escrivão,
o subscrevi.

José Geraldo Batista

Juiz de Direito, 2

Ginásio em � meses
-

Você ·que já completou 17 anos de idade e ainda
não

\

fez o curso ginasial, aproveite agora, fazer a segunda
fase do Projeto Minerva e ganhe seu certificado de con

clusão
.

ginasial.
Maiores esclarecimentos na sala da supervisão no

Prédio da antiga biblioteca, das 8 às 11 horas e das 13
às 17 horas.

Ass. L uiza Maria Mansur

Supervisora Projeto Minerva
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ü DraQ Zoá Walkyria Natividade Seleme II
H Cirurgiã Dentista H
ii c I c: 0055891S9/DEP ii
" -
" -

!i Clioica dentária de senhores 1'\ crianças. i!
.. . - ..

ii
'

Especialização em Odontopedíatrts. ;:
ii Hora marcada ii
ii Pr.p tallft\ Müller, 494 - Fone, 369 ii
- "
" "
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Fotocópias?
Em apenas 10 'segundos, você tira

F O T O C Ó P I A S, de qualquer documento,
jornais ou livros, no C A R T Ó R I O O O

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

CORTE, no edifício do FORUM desta cidade.

para Cubagem
de Madeira,

Serviço rápido e perfeito

,

e com

•••••••••••••••••11•••••••••••••111•••••
.

'

, .
II
II
II
II

I THbe!a .Prática
•
II
II

,I IMPRESSOS EM GERAL
II

I
I MATERIAL
II
II

I
, II I..................................1111111 mpressora O�ro'

(em uma ,ou maia côre.)

ESCOLAH

a

V�rd� Ltda.
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Notícias de

Fogo Simbólico

passou por Papanduva
Pela primeira vez na história, nossa cidade

recebeu dia 23 do 'mês de agosto p. p. a tocha

conduzindo o Fogo Simbólico, procedente, da
vizinha cidade de -lta16polis. Os atletas locais

conduziram de maneira altíma e' patriótica, in
clusive as senhoritas que também participaram
da homenagem. À chegada foram apoteosamente
aaudados e aclamados pela multidão que se

cumprimia pelas ealçadas, Em seguida foi acesa'

a pira instalada ao lado do palanque oficial;
�alaram (, sr. Prefeito Municipal, Aloisio Partala,

sr, Coordenador local, Walmir Lucio Senna o

Professorá, Ermelinda Reusing. O Primeiro Tte.

do Exército. sr. Conrado Narloeh, representando
as forças armadas e orientador do programa

alusivo às solenidades. Realmente foi um dia

muito festivo para o município, muita alegria

para todos 6s munícipes. A pira foi, transladada

para a Igreja Matriz à tarde onde permanecerá
até o dia 7, de Setembro (data de nossa Inríe

pendência), ocasião em que os atletas receberão

das mãos do Sr. Prefeito Municipal, o Diploma
a eles conferido.

Semana da SaQde em Papanduva
Desde o dia 26 p. p. encontre-se em todo

o' munícípío uma Comissão de Saúde, integrada

por R6 Uníversítáríoe procedentes de Curitiba.

A SU8 chegada receb�ram díversaa manifesta

ções de carinho por parte do povo. A Ianfarra

de Italópolísanimou as festividades, visto tra

tar-se de um conjunto musical já famoso pel�
SUB apresentação em todo o Brasil. Mesmo com

o tempo chuvoso foi um Ilndo espetáculo, pala
vras confirmadas pelos Universítárlos. Foram

recepcionados 'no Clube local-com um almoço
oferecido pela comunidade papanduvense. A

equipe' é integrada de: Medicina, Odontologia,
Enfermagem e Bioquímica. Promoção da Prefei

tura Municipal, Acaresc, Comissão de Saúde,

colaboração do Departamento Autônomo da

Saúde de Santa Catarina, Centro de Integração
Bmpresa Escola, do Paraná, Comércio, Clero,
Sociedade Hípiea, Cafasc e outros. A Semana

da Saúde, tem a finalidade, de levar as Iamílías

a' melhor valorizarem e adotarem as medidas

preventivas contra doenças. No decorrer dos

trab�lhG8 serão aplicadas vacínas contra Varíola,
Triplece e, Sarampo. Hoje será o seu encerra

mento com [antar e baile oferecido aos

Universitários.
-

Depois demuita luta o calor da vitória
Esta tecla foi batida, repetida muitas ve

zes, agora porém já sentimos o calor lia vitória
e os raios lampejantes de sua luz, oferecendo

alegría.a 'toda a comunidade papanduvense. O

BESC, SUa presença na praça de Papauduva
será .uma realidade a curto prazo. No jantar,
oferecido em Mafra ao Sr. Diretor PresIdente
do Banco do Estado de Santa Catarina S/A
(BESC) e toda a Direção Geral do meAIDO, a

,

Comissão de Papanduva integrada por mais' de
20 pessoas, inclusive o Sr. Prefeito Municipal,
receberam as seguintes palavras do próprio
Presidente do Banco: "Papanduva ainda este

ano terá a
\

sua agência bancária, e eu mesmo

!l'ei, inaugurá· la, e desejo comer uma perdiz no

Jantar, só preparem antes do fim do mês que
termina a temporada da caça, foi quando dis
seram ao Presidente: já temos em viveiros para
tal comemoração".' Confiante está tódo (l muni

cípio que representado 'n<i comércio, indústria,
lavoura, pecuária e toda a comunidade de que
as palavras de S. Sa. em breve será uma agra
dável realidade para todos que tanto necessitam
de um Estabelecimento de Crédito em nossa

cidade. Certo esteja Dr. Lauro Luiz Linhares,
DO. Presidente do BESC, que vossas palavras
foi de alegria, e contentamentp para todos, e

que todos saberão colaborar e cooperar para a

grandeza do Banco 'do Estado de Santa Catari
na SIA em todo o município.

O .Diretor Seccional da LABRE (Liga de
Amadores Brasileiros' de Radio-Eqlissâo),
P.Y.-6-AVV, sr. Jerônimo Borges Filho, I visitou
ligeiramente a cidade, ocasião que manteve con.

tato com o sr. Bval:lo Grabovski, responsável

ilust�eVisita em Papanduva

Escreveu:
Ellmeraldino ti. Almeida

pelo P,Y.-5-PQ, de Papanduva, Este - colunista

que participou do "bate-papo" pode avaliar
como está desenvolvendo o serviço de Rádio
Amadores em todo o mundo. No Brasil existe
o mais avançado trabalho neste setor amado-'
ris ta, trabalho este que reais benefícios tem
trazido a toda a comunidade universal.

Qu�nte
Com início às 22 horas, o grande baile da

Hípica para a eleição da Rainha da Sociedade.
U baile será quente mesmo, a juventude em

alta rotação para que a grande noitada seja
coroada de pleno êxito. A' animação estará a

cargo do famoso conjunto "OS SuNATAS". Oe-,
zenas de convites foram expedidos, ao quadro
social das Sociedades dos municípios vizinhos

para toma�em parte na grande maratona social.

Semana da Pátria
Teve início em todo o município, onde se

nota o grande interesse dos responsaveía pela
formação social, cívléa e moral dos estudantes
em comemorar a maior dl1ta nacional da Pátria.
Vasto programa be:n elaborado foi fartamente
dístrtbuído, dando conhecimento com antece

uêncía da programação da Semana da Pátria.
Os estabelecimentos de ensino estão lideranuo

os preparativos pura o grandioso dia que cul
minará com um grande desfile.- escolar, inclusive
das representações classistas, ruraís, sindicais,
industríaís. No, próximo número daremos me

lhores detalhes dos Iestejos pátrio.' v

,PASSARELA DA SOCIEDADE

NASCIMENTO LUCIANA, é o nome que re-,
cebeu a filhinha. do casal, sr; Jamir (Rosi)
Carvalho, ele 2.· Sgt. Del. Polícia do Municipio.
O delivrance deu-se na Maternidade Catarina

Kuss na cidade de .Mafra.

AGRADECIMENTO - A senhorita Beatriz Tere

zínha Malakovski, vem por meio desta coluna

agradecer li todos,'em, especial a
-

turma ' que
colaborou DO dia 2118/73 (data de seu aniversa

rio) e também compareceram no salão para.

cumprímentá- la pelo evento.

x x x

Também dia 21 ocorreu. o aniversário natalício

da senhorita MarHene Partala, filha do casal sr,

Aloisio (Maria) Partaía, ele Prefeito Municipal.
Muito felicitada a elegante senhorita, uma cara

vana' vinda de Itaíépolís prestigiou a linda festa

da MarileIle.

x x x

Dia 7 de Setembro, Dia da Independência do

Brasil, é também dia de muita alegria para a

família Silveira Senna, data em que estará fes

tejando níver a sra, Marllza Sílveíra senna, '

virtuosa consorte do sr. Walmir Lucio Senna,
DD. üoordenador local de Educação, ela Dire

tora do Grupo Escolar Alinor V. Côrte. Qs
cumprimentos pontificarão em alto estilo para
a aniversariante.

x x

Dia 8 do corrente quem estará festejaildo
idade nova é o estimado sr; Jacob Schadeck,
tronco da numerosa: família Schadeck, do alto

c.:>mél'cio cidadino, cidadão possuidor de raros

dotes de bontlade, coração sensível ao sofri

mento alheio,muitos cumprimentos receberá no

seu dia natalício.

CASAL ROBERTQ SUELY - Eneontr(l.-se entre

nós, procedente' de S&.ntos-SP, o casal Roberto '

(Suely) Horlina, que aqui estão em visita li

parentes e amigos, em gozo de férias. Perma

necerão entre nós por mais alguns dias, regres-
,sando após Para Santos.

'

'

UM POR SEMANA - JUVENTUDE: A juventude
é presençosa e a "elhice tímida, porque a pri
meira quer viver e a segunda já viveu.

(Madame Roland)

Juízo de' Direito da
Canoínhas Santa

Comarca de
Catarina

'Citacão
,

(30)
deEdital_ com o

,

diasde trintaprazo
o Dr. JOSÉ GERALDO BATISTA, Juiz de Direito da Comarca

de Cauoinhse, Eatado de Santa Caterine, Da forma da Lei, etc.

FAZ SABER a, todos quentes o prelrnt.6 Edital virem ou

dele conhecimento tiverem que, por parte -de LUIZ NEVES, braei

teiro, casado; lavrador, rsaidente e domiciliado neste município, foi

r!queriio nOI autos da ACão de USUCAPIÃO n.O 5823, que le pro

ceua por este Juízo e pelo Cartório, do Cível, o domínio de um

terreoo rural, composto de caÍva., todo cercado, com a área de

lY3600 002 (cento e noventa e �ei. mil e leilcentoM metroe quadra.
dos), nu lejam 8 alqueiree, litua io DO lugar denominado "Rio d'Areia

de Cima", oe.te munieinio e comarca, com 81 seguintea confroutsçõe«
de três lados com terra. de herdeiro. de Bertulinc Ttschler e outro

'ado com terraG de Jpão Holíat, Dão estaudo traneorito 00 Begistro
oe Imôveis. Feita á [uetificação dR poue, foi 8 mesme homologada
PI r seutença ne fi,. 10 dOI reíeridoa sutoe, E, para que chegue 8

notícia 8 todos, intere..adol incerto. " não .abidol e ninguém ignc
rar pona, mandou u . MM Juiz, expedir o presente Edital, que ier'á

publicado e afixedo DO lugar de costume. 8 fim de que todos, que

rendo, cflntf'dem e pedido no prazo da Lei. Dado e paliado neets

cidade de Cenoinhee, E�t8do de Sauta Catarioa, aOI cat"rze dial do

mê� de fevereiro de mil, novecentos e .éteuta e trêa. Eu, ZAIDEN
E. SELEME. Eecrivãe, o subecrevi,

'

JOSÉ GERALDO BATISTA - Juiz de Direito 3

Registro Civil
EDITAIS

Maria Uba lia Aodrade, Elcreveote Juramentada do Cartório do Re

giltro Civil do Município de Três B8rr�l. Comarca de JCaDoinhal,
Estado de Santa Catarina

Faz ..bar que pretendem calar: Demetrio Che'remeta e

Rosa Stalicz. Ele, natural do E,tado do Paraná, nascido em Rio

,Azul.' DO dia (14 de novembro de 1932; eletriciata. solteiro, domicilia
do e residente ueate munícípio; filho de Miguel Cheremeta e de; dona

Ana Cheremets, falecida, ele domiciliado e residente em Rio Azul,
Peranà. Ela, uatueal deete Estado, naecide em Trê. Barrai, 00 dia

30 de outubro de 1942; domêatica, solteira, domiciliada e residente

em Trê. Barrai; filha de Antonio Stalicz e de dona Martha Janohe

v.ka, nomieiliadoa e reaideutee Deite muoicípio.

Três Barn.. , 2(, de agoato de 1973.

8envindo Honorio Gonçalves e Rozeles Maria Machado.

"Ele, natural deite Eetado, nescidn em 'Municiplo de Maior Vieira,
DO dia 25 de abril da 1943; operador de máquioal, lolteiro. domici�

liado e relidente oelte ,muoicípio; filho de Pedro Honorio Gonçalve.,
domiciliado e relideote oeate município e de doo� Januária de Soozá

Pre.tel, falecida. Ela, nstural de.te E,tado, Dalcida em Trê. Barra.,
DO dia 03 de maio de 1951; domé�tic8, lolteira, domiciliada e re.i·

.
dente. Deite município; filha de Juveoal FraoÇ9 Machado e de dODa

,Guioorina EVllogeli.ta Machado, domiciliadOI e relideotel Deite

município.
,

Apre,entaram o. documentol exigidol pelo Gódigo Civil 6rt.

180. Se alguém tiver conhecimento de exiltir 8�gum impedimento
legal, aCU6e· o para fioe de direito.

'

'l'rê. Barras, 25 de agodo de 1973.

Maria Uba de Andrade - E.crevente Juramentada

Extraviado
MILVO MIOTTO, declara para os efeitos Jegais,

que extraviou o Certificado, do carro D.o 417006 - S. C.,

ficando, o, mes�o sem qualquer efeito por ter sido reque

rida a segunda via.
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SOCIAIS
ANIVERSAR.IAM·SE
Hoje: a senhora dona Rita

esposa do sr. Guilherme Prust;
os senhores: .José Kuroli e

aaspa, José Mülbauer.
Amanhã: as senhoras donas:

Maria de Lourdes' esposa do
sr. Milles Luiz Zaniolo e Hil
degard esposa do sr. ai/do
Ziemann; o sr, Francisco Car
valho; a srta. Lucia Metzger;
o menino Samvr Pedro filho
do sr. Adiõ Sakr.
Dia 3: a sita. Eleira Scheuer;
os jovens gêmeos: Emílio e

João Tomczvk.
Dia 4: a sra. dona Hallv

tSPOSil do sr.: Celso Bauer;
os senhores: Jouino Roesler,

Ernesto Koch e Oswaldo P,ust.

Dia 5: a sra. dona Pie,ina
esposa do sr. Waldomiro
Ktavchychyn; O sr. Luiz Santos

Dia 6: o {ouem Nivaldo
Wardenski.

I'

Dia 7: as sras. donas: Lídia
esposa do sr. João Movsés e

Tecla esposa do sr. Anemias
Petrintchuk; os' srs.: Antonio
dos Santos Veiga, Oswaldo
Tokarski e José Allage; as

srtas.: Marilza D, da Silveira
e Rosane Peixoto; a menina

, Inês de Fátima filha do sr,

Alfredo Trapp ..
'

Aos aniuersariantes nossos

cumprimentos.
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Cooperativa
Agropecuária, de
(anoinhas Ltda.
Assembléia Geral

'1..... ••

Extraordinária

Edital de Convocação
De acordo com 08 Estatutos

Socíaíe, ficam convocados 08

senhores associados da Coope
rativa Agropecuária' de Canor-.
nhas Ltda., em pleno gc.zo de

seus crreítos socrais, para a As
sembléia Geral Extraordinária,
8 ser realizada 't;m sua sede

social, sita na Rua Paulo Rnz
mann n.? 20 (viote), nesta cidtlde
de Câncmhas, Estado de 'Santa

Caterma, às 7,30 horas do dia

12 de setembro de 1973, em !.a
convocação, com. o mínimo 'ch!

2/3 de seus associados, às 8,30
horas em 2.a convocação, com

o mínimo dà metade e mats

Cine V e r a Cruz

um de seus assoctados, às 9,30
,horu tom iI,a e última convoca

ção com ti presença de- no a i
nimo 10 (dez) asscclacos, no

qual havendo número legal, será
cnscutrda 8 seguínte

ORDEM DO DIA:

(O LANÇADOR DE SUCESSOS)
HOJE, à. 20,15 h • cen.. 14 ano. - programa duplo
1.° filme: A Condor Filmes apresenta um colossal Far-west

Italiano - Clnemascope Technlcolor:

O Pistoleiro do Po,r do Sol
%.', .ãlme: Uma deliciosa comédia toda colorída:

NESSE BARCO NAo EMBARCO

1) Assunto referente à cons

trução do novo Armazém;
Assunto qUi' trata da fixação
dos novos pr"C08 mímmos

pára safra 73/74;.
Assuntos gH8is de grande
interesse dos assccfacus.

OBS: Para efeito de calculo

,

de "quorum" para insta

lação"da Assembléia, @gta Co

operativa tem 428 associados •

Canotnhes, :W de ago,sto de 1973·

Waldemiro NOerbberg
Pr estnente

,Rir, rir a valer l

DOMINGO, dia 02, em 4 .e••õe., com 4 filmei diferentel

à. 13.45 hora. - em maHnê - eensure livre

Nesse B�rco não Embarco
,

à. 16 horal - Formidável .a.peral - cenlura livre

,O Pistoleiro do Por do Sol
à. 19 hora. - cantura 14 anol - Sellão de gala
Um espetacular drama filmado em Cinemascope todo colorido:

A VIDA' PERIGOSA DE TONY CARRERO
Atenção: ede filme repri.a 3a. feira. à. 20.15 hora.

à. 2).15 hora. � cen.ura 14 ano.

7

- Se••ão de ação
Para os aprecíadores dos super bang bangs Italianos, recomenda
,mOB este por ser um dos mais espetaculares até hoje apresentado'

Â cquasanta Joe Colorido

Atenção: elte filme rep�i.& 2a feira. a. 20.15 hora.
,

DIA 05, 4a. feira D à. 20,l5 hora. ...:;. cerllurra 14 ano.

'''Seuão da. Moça." - Programa duplo
1.° filme: Mais 'um formidâvel filme nacional' todo colorido:

O· Homem das Estréias
2.° filme: O Pistoleiro do Por do Sol Colorido

DIÀ 06 e 07, 5a. e 6a. feira - a. 20,15 h - cen. 18 ano.

Um espetacular filme sexy todo colorido:

Uma sobre a' Outra
-----

DIA 08••ábado. 81 20.15 h • cen•• 14 - prog. duplo
1° film .. : Vivendo para Vingar
2.° 'fHme: O Desáflo do Gladl6.dor

�----------------------._--I

I

I
I
I

I '
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I DEN E LA R L TDA. Matriz: São Mateus do Sul - Paraná i
m A MAIS JOVEM LOJA DE CANOINHAS Filial: Canoinhas - Santa Catarina mm mae Agóra no seu "J�rimeiro ano de existência, oFerece à sua distinta clientela &Dm �
ne Refrigeradores: Consul - G E - Prosdócimo e Admirai - Televisores:'Philips - G E - Zenith - Admirai e Sernp m
m Fogões a' Lenha Marurnbi e a Gaz - Aquecedores da famosa marca Prosdócimo II
ce Aspiradores de Pó: G E e Arno - Máquinas de Escrever - Máquinas de Lava-r Roupa m

� Rádios de Cabeceira e Portátil :_ Bicicletas Monark e Monaretas - Liquidificadores �
m Pneus e Câmaras: Firestone - Goodyear - Pirelli e Dunlop, de todas as bitolas m
Ile E uma infinidade de artigos para presentes, você leva "e paga no prazo que lhe convier, até 30, meses m

� - c A N o I N H A S - Santa Catarina Fone,.185 Rua Vidal Ramos, 920 �
�aaa��aa�����a�����D���a�������a�������������������a��a������a��

\

.. . Depois�O�rrogrande, ..

docarromedlo e�o carro pequeno,
.surpresal

.' .:

Venha verem nossa leia
a'nova ime odecarro.
o Brasilia é mais que uma

surpresa: é um impacto!
Passando por sua porta, ele revela

um mundo totalmente novo de
dimensões. Desde o revestimento dos

. bancos até o espaço entre eles.
Judo nele é novo. Desde a 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 grand:e, 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 café, os planos que
.nós temos para lhe oferecer são
tantos que o Brasilia vai combinar
direitinho com o seu bolso.

-

Venha conversar conosco. Afinal,
.

um carro com novas dimensões
merece um bom papo. "

VW1600 Brasilia

MILtON C II.
RUA VIDAL RAMOS, 1195 REVENDEDOR

AUTORIZADO

Canoinhas Santa' Catarina . (

R EGISTRQ CIVIL

EDITAIS
Sebastião Greio Costa, Escrivão de Paz e Oficial do
Registro Civil do município de Maior Víeiraj Comarca
de Cenoiehss, Estado de Saota Catarioa

Ft..z saber que pretendem caIar: ANTONIO DÉ
.

JESUS MAIA e JACINTA JURACZKY. Ele, oatural
deate Eltado. nascido em Rio Claro, n8st"" município,
DO dia 22 de junho de 1953; comerciaote, solteiro, do
miciliado e residente neste município; filho de Felicio
Maia e de dona Francisca Becker Maia, domiciliados e

residentes neste município. Ela. oatural deste Estlldo.
nescida em Rio Claro, oeste município. 00 dia 10 de
novembro de 1953; doméstica, solteira, domiciliada e

ruidente oeste município; filha de Zenoni Juraczky e

de dona Elidia Frederico Juraczky, domiciliados e resi
dentes neste município.

Major Vieila, 15 de ago&to de 1�73.

TADEUS KRIGINSKI e ANTONIA LECHNHESKI.
Ele, oatural deste Estado. nascido em Serra do Lucindo,

,
neste município. no dia ;12 de novembro de 1946; Ia
vra:Jor, solteieo, domiciliado e residente neste município;
filho de Eduardo Kriginski e de dona Emilia Krigin8ki.
domiciliados e residentes neste município. Ele, oatural
deste Estado,' nascida em Rio' Claro, neste município,
no dia : 8 de abril de 1948; dcmêsríce, solteira, domi
ciliada e residente oeste município; filha de José Lech
nheski e de dona Catarina Lecbnheski, domiciliados e

resideutes oeste município.
.

.' Apresentaram os documentos' exigidos pelo C6digo
Civil art. 180. Se alguém tivollr conhecimento de existir
algum' impedimento legal, acuse- o para fins de direito.

Major Vieir9, 20 de agosto de 1973.

EUNICE MACHADO DA COSTA
E.crevente Juramentada

Lãs
Fios

Renda·s
'Botões

,

e na

CASA ERLITA
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COISAS U[STAT[RRA,
5ATIRICRONE

Já está' se tornando corriqueiro e comum, as

estações de Rádio e Televisão criarem ou fabricarem
vocábulos, palavras e até mesmo textos, que se

adaptem ao que querem apresentar.
,

,

A última palavra em cena é o' já célebre
Satiricom '_ do programa do Jô Soares.

Portanto nada de censurável um [ornalzínho do
interior como o nosso, trazer no frontespício um

Satiricrone, fusão de crônica com sátira.

"Tenho uma neta que se entusiasma e me as-
" sanha .para que continue com minhas esfarrapadas
crônicas. A de hoje, por exemplo, 'é o resultado de
um pedaço que .fuí obrigado a omitir por formal
falta de espaço na primeira "barafunda" que mandei

para o Rubens".

Não cheguei a conhecer um' antigo e culto pro
fessor que mourejou em Canoínhas nos seus primórdios.

Trata-se do cidadão Manoel Trancoso que aqui dei
xou saudades e um nome honrado por todos os títulos.

,

'Esse cidadão, casado com Da. Hermínia, era pai
de- um casal de filhos Thales e Thalia, nomes colhr-.
dos na mitologia.

Thalia uma moça culta e poetisa, enquanto seu

irmão tinha qualquer deficiência congênita, entretanto,
desde pequeno demonstrava pendores para música.
Ganhou, não sei de quem,' um velho violão e come

çou a arranhá-lo. Seu Trancoso não via isto com

bons olhos, alegando ser instrumento que induzia à

malandragem, por isso, quebrou o violão.

O· Dr. Oswaldo de Oliveira, que tinha apreciado
o instinto musical de Thales, reprovou o procedimen-

/

to de seu projenítor e presenteou Thalíco com um

novo violão. '"

Com esse apoio moral, Thalico aprendeu a ma-

nejá-lo num relâmpago,' Note-se, mesmo sem um

1
mestre, tornou-se tão .habílídoso que num cotejo com

o celebrísado "Canhoto", Thalico não faria má figura.
,

Tocava modinhas chãs com o mesmo desembaraço
que tocava clássicos. Ele, só, 'aguentava um baile,
bem assim, apresentava solando um concerto com

peças dos celebrados mestres. <,'

Outra particularidade de Thalico: jogava um jo
go de baralho, mais usado por alemães, denominado

"66", 'com uma maestria digna de inveja.

Thales trabalhava com servente 'dá- Prefeitura

Municipal, com cujos proventos mantinha a casa de
sua mãe viúva.

Da. Hermínia largamente conhecida por Da. Min
doca, vivia sentada numa rede, pernas cruzadas e

\

sempre com um cigarrinho de palha na· boca. Poucas
vezes' saía de casa, embrulhada nüm chale preto e

acompanhada de sua pupila Balbína. Destino,' Igreja
. do Frei Menandro e uma visita ao túmulo de seu

marido, cujo cemitério ficava atrás da Igreja. O,
restante do tempo passava recebendo todas as notí
,cias da' cidade. Thalico era ótimo repórter e quando
falhava, mandava Balbina besbílhotar na rua. Pela

tarde, a casa enchia pela maioria das moças de Ca
noinhas. Pois, Da. Mjndoca, recebia as notícias,
esmerilhava-as, romanceava-as e passava-as para as

moças ávidas de novidades.
'

A . "gazeta" de Da. Mindoca suplantava o jornal
zinho do. Dartagnan Atayde (Cupido) primeiro e único
semanãrio de Canoínhas naqueles idos tempos. n

, Hoje se diz com acerto: Parece até que Dona
.

Pêpa, de Uma Rosa com Amor, viveu em Canoinhas
e tomou lições, com Da. Mindoca. (Desculpe amigo
Tezeu, você o último remanescente dos Trancoso,
mas a vida naquela época era mesmo assim como

acima foi contado).

Caramuru e Maria Quitéria jamais sairao da
História do Brasil, bem assim, Da. -Mindoca e Thalico
fazem parte' integrante como verdadeiros patrimônios
da História . Canoinhense.

'

Por D. P. A�AUJO

I
Ir

Editais
,

Maria Góss Gliollki, Oficial do
Registro Civil do Distritó de
Paula Pereira. MUDicípic e Comarca
de. Canoinhee, Estado de Santa
Catarina. etc.

Faz saber que pretendem casar.

Mariano Oóral e Cecilia Popovlcz.
Ele, natural do Paraná, nascido

em Eufrosioa. DO dia 9 de abril
de 1945; lavrador, solteiro, domi
ciliado e residente neste Distrito;
filho de Julio GÓral. e de dona

.

Maria Gó�al, domiciliados e resi
dentes neste Distrito. Ela. natural
deste Estado, nascida em Paula
Pereira, DO dia 10 de março de

1949; doméstica. solteira, domici ..
liada e residente neste Distrito;
filha de Pedro Popovicae de da.

. AnDa Bebias Popovies, dbmicilia
doa e eesidentes neste' Distrito.

Psuls Pereira, 21 de "gosto de 1973.

,Waldemar Oravi Gonçalves e !Ivina
IDneS� Ele, oaturai dellte Estado,
nescrdo em Taunay 00 dls 8 de

'juoho de 1954; lavrador, sultelro,
domiciliado .e residente neste Ois·
trito; filho de Waldemiro G.

.' Gonçalves e de dons Aõa Fürst
Gravi, domiciliados e residentes
neste Distrito. Ela, natural deste
E.tado, nascida em Paula Pere.es,
no dia 4 de maio de i. 953; do
méstica, sol teire, domiciusde e'
residente neste Dilkito; filha de
Nair NUDe�, dormcihade e reei'
dente neste Distrito.

Paula Pereira. 22 de agosto de 1973.

Alfredo Bedretcbnk e. Maril Divair
. de Moraes. E'e·, llarur,al deste
E�tado. oascido em Trê" Barra!!,
DO riia 7 de janeiro de 1948; la·

vrador, solteiro. domiciliedo e·

\ residente oeste Distrito; f.!ho de
BS8ilio

.

Bedretchuk e de da. Olga
Duda Bedretchuk, domiciliaoos e

reeidenres neste Dise-íte. Ela, ua

tural deste E8tad�, nascida em

Paula Pereira, no dia. 30 de maio
de 195,,; doméetica, !lolteira, do

miciliada e residente neste Distrito;
filha de ,'Juão Maria de Moraes,
f�lecido e de dona Tbertzioha
Ferreira de Mo-ses, domiciliada 0

.reeideute oeste Distrito.

Apresentaram OI documentos
exigidos pelo Código Civil 8ft. 180.
Se alguém tiver conhecimento de
existir élgum impedimento legal,
acuse·o para fios de direito.

Paula Pereira, 25 de 'a,;osto de 1973.

MARIA GOSS GLINSKI

Oficial do RegistrQ Civil

Alunas da Escolã Nor=
mal ccmemoram o .Iubi-

,

leu de Oure da cidade
Dentre as comemorações alusíves ao "JUBILEU DE

OURO" DE CANOINHAS, 88 alunas das 1 as e 2.88 séries da. Es
cola' Normal "Sagrado Coração de Jesus", desta cídade, realizaram,
junto, às suas professoras, Da. Ssloméa Bojarskí e' TerE'zlI C.
Luneli, dia' 21 último, uma programação cultural, na sede do
citado Edui!andário.

A abertura constou de uma brilhante palestra profsrtda
pelo DO. Prefe íto Municipal, sr, Alfredo de Oliveira Garcmdo,
versando o tema sobre 8 atual administração do Município.

'

Seguiu- se .

a apreciação dO.8 trabalhos elab-rados pelas
alunas. como sejam: álbuns, cartazes, pesqutsss, estatíatícaa, mapas,
rotefros turísticos e tnformativos com a t ..mârícer "OONHEÇA
MELHOR A CIDADE, ONDE voes MORA".

O programa êncerrou·se com a projeção de "Slídes", foca
lizando varres aspectos da cidade e das atívídades canoínhenser,

"Procure conhecer sempre melhor sua -cidade
E' você cr ...'scerá , com ela".

ALUNAS DA ESCOLA NORMAL

Jar�e de Autó�r�fus
o "COL:EGIO COMERCIAL :lE CANOINHAS"

convida para a tarde de autógratos q.ue as autoras
canoinhenses do livro "AOS FILHt .s DO :EDEN"
tàrão realizar às 17 horas do dia 07 de �etembro
pr6ximo . vindouro no (lub� Canoinhense.

Aos que já adquiriram o livro. poderão, que
rendo, obter os autôgeafos. naquele dia e local.

Industrial sr.No mundo do

Bolão Oldemar M ussi
O coobecido Bolão Fantasma,

o popular Sextão. aioJa dentro
dos Festejos do Jubill'u de Ouro,
prehcu "ábavoi dia 18, em sua

sede, com o Topa Tudo.. de Blu ..

.

menau, perdendo por 37 pelitoa.
O amistoso foi realizado sábado
devido a notóeia f81ts de acomo

dação e hospedagem durante os

Festejos, numa' sêrie de pa'rtidaIÍ
.

em disputa de uma bonita taça.

Após licenciar se poc um longo
período para um roteiro pela Eu·

ropa, reassumiu s.uas funções na

Peesidêocie da AS90ciação Comer

Cià� e Industrial de Canoinhas, o

sr, Old'emar MUI9i. Na sua ausên

cia o comando da Associação es·

teve a cargo do Více da entidade,
Industrial' sr. IS8ac Zugm8n.

Fogões '3 L.e n h a
WALTER e MARUMBY

Loja Merhy Seleme

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




