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LITERATURA DE CORDEL
Bnéas Atbanázlo

Floresceu no Nordeste, durante muito tempo, a chama

da Literatura de Cordel. Hoje decadente, como muitas outras

tradições brasileiras, 'só é encontrada em poucos locais

_ eonhecídos de todos s�us 8,preciadores.

Designada por esse nome, pelo fato de serem os livre

tos, de impressão pobre, amarrados por um cordel corri que
eram costurados, ao invés de grampos, ou porque são ex

postos ao públíco em cordões estendidos paralelamente,'
essas publicações contém versos de autoria dos trovadores

nordestinos de todos os tempos.
Os personagens mais importantes, como é de imaginar,

são os cangaceiros. VALERIANO FELIX DOS SANTOS� por

exemplo, lançou enorme trova com o nome de "Pístoleiros
do Nordeste", uma das mais conhecidas e que vende até

hoje como pouquissim�s livros Icgram vender-se.

O mesmo VALERIANO, um dos mais conhecidos, tem ,

muitas outras publicações Como se trata de trovador co·

nhecído, certamente em boa situação financeira, seus livri

nho. já se dão ao luxo de ser impressos .em S. Paulo e

venoídos 'por um preço um pouco maior.
.

Mas à imensa maioria des8as publícações é feita no próprio
Nordeste, em tipografias nem sempre bem aparelhades, e o

resultado é um livre to extremamente simples.
COELHO CAVALCANTE. que se suto-denomíue mo

destamente "0 maior trovador brasileíro", é um dos que
mais vende. Não se limita ele apenes a louvar os cangaceiros
(que eram extremamente 'populares). mas escolhe assuntos

que despertam cuuoetdade, como, por exemplo: liA Iíogua
da mulher fa\ladeira","A mulher que fez a barba do marido

a pulso", etc.

Para que tenham os leitores, uma idéia, vamos trans-
crever dU61 estrofes do primeiro:

"Existe mulher no mundo

Que tem' a lingua comprida,
Igual 8 légua de beiço,
POlque leva' a lua vida
A falar de Deus e o Mundo,
Mas a mulhen do Raimundo,
Essa passa da me.dida ...

,

_ Fala do corpo de Zlta,
Do cabelo de Lítínha,
Das unhas de MarHeDe,
Do chinelo de Chiquinha,
Do vestido de Nizete, '

Do sepato de Anicete,

'\ Dc .ncívo de Mariinha .. ."

o grande espetáculo
parada do dia 7
Sem dúvida alguma e • afirmação é de todos, II nossa

cidade assistiu a maior parada cívíco-müíter de todos os tempos,
no di. 7 de setembro último.

Estava tudo preparado pera a anuncíade parada do n08SO

Jubiíeu.auspensa devido O m",u tempo reinante, quando a mesma

snia cadenciada pela Banda da Policia Militar do Estado.

Contudo, a�' parada do dia 7 correspondeu em cheio,
obtendo aplausos gerais, motivada pelo calor: cívico de nossa mo

cidade que homenageou na ocasião, o Jubileu de Ouro da
cidade e o centenário de Alberto Santos Dumont. Toda. a vida
da cidade, desde seus primórdios, foi fcjcellz"da e também G

nosso crescimento durante o correr dos tempos.
'

Milhares de pessose, tomando todo o prolongamento
- da

Rua Vidal Ramos, 'desde o Centro de Ssúde, à Praça Lauro Mül
ler, se comprimiam' afim de assistir e aplaudir o "grande aconteci
msnto que marcará mais uma htstôrts de nossé cidade. Nossos
cumpeímsntos aos seus erganízadores e participantes.O tempo deste
feita ajudou muito com um dia bonito e ensclerado, apesar de frio.

A terde foi toda tomada no Centro de Educação Fisica
Benedito Th de Carvalho Junior, com as partidas. Santa Cruz e

Botefogo, na preliminar, com a vitória dos alví-negr os pelo mar

cador surprendente de 4 a 1 e principal, reuninao a esquadra
profissional do Iguaçú de União da Vitória ante 8 Seleção local,
com a vitória dos visitantes pelo marcador de 3 a 2, numa lou
vável promoção dá Prefeitura Municipal, assistida e aplaudida
por grande público.

'
'

Mais mensagens recebidas pelo Jubileu:
_

Pedro Moreira Dias, Delegado Regional da Empr-esa Bra-
sileira de Correios e Telégrafos; Grupamente Leste Catarinense
-- .Cotdte; Caixa Econômica Federal - Ary Silva, Ohevs Depar-.
taarento Adrnimstração; José Bonifácio Furtado, MM. Juiz de
Direito da la. Vara; Adsoo Fernando Avila, Coordenador Regional
do Bradesco; Kleber Lima de Godoy, Ten CeI Resp. p/Cht'fia 16a.
CSM; Glasyone Paladino Filho, Divisão Pessoal Caixa Econômica
Federal; Frei Elziário Schmidt; Atiiio Fontaoa, Vice-Governador;
Paulo Uber Filho, Díretcr MSC; Gustavo Mees.

Rubens flibeiro
:rON_E, 128

da Silva

CIRCULA AOS SABADOS
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Diretor:

CAIXA POSTAL, 2

DR. FINCK SE
DESPEDE

-

O agrônomo alemão Dr. Con
rado Finck que aqui p,érmaneceu
por vários meses, por força do
convênio Brasil-Alemanha, na

instalação do Laboratório de
Batatas Sementes Certificadas,
fazendo um largo circulo de

amizade, se despediu 6a. f�ira,
dia 7, oferecendo um churrasco,
na residência do Dr. Poppa •

colegas e Prefeito e Vice res

pecnvamente.Alfrede deOliveira
Garcindo e Dr. Paulo E. Rocha
Faria. Dr. Finck vai prestar
serviços no Rio Grande do Sul
e ,outro técnico deverá vir em

seu lugar. Em contrapartida,
terça-feira, dia 11, Dr. Finck foi
homenageado, mui justamente,
pela colônia jsponese equí ins
talada, com outro churrasco, na
chácara do advogado Dr. Saulo
Carvalho.

Cassada Aulorizaoão
n. 0132 concedida
a S/A 8azela de

, Notícias
Informa a Delegselà da Re

ceita Federal em Joínvílle que,
segundo tl"lex Circular n.2129/75

da-de 3008 73, rec-bido do Exmo.
-

Sr, Coordenador do Sistema de
Fiscalização ida S.RF., em Bra-

"

.

silia, o Juiz �Fed@f81 da 3a. Vara
00 Distrito Federal, denegou
ordem de Mandato de S,.gurança

-

impetrado por S/A Gazeta de
Nctícíaa. 'Assim, continua em

plena vigência Q Ato Declara
tório n.? 007, de 25.673, que
cassou a autorização n.? 0132
anteriormente concedida àquela
Emprese, pera a distribuição
gratuita de premíos por sorteio,
8 título de propegeuda,
Em consequência, fIca a SIA

Gazetà de" Noticies impedida a

dar continuidade a SUB promo
ção "Bolão Milionário", devendo
a Secretaria da Receita Federst,
através de todos os. seus órgãos,
proceder a severa vigilância no

cumprimento da decisão judicial.

COIl,Vvnitl8 para Missa
,�30.0 Dia .

A Famih... do inesquecível
Pedro Ab)"ão' Seleme

con.vida pa.rent�s e �migos
para essísttretn \� MU1sa de

30.0 dia de faltcidlt!nto, que
será celebrada pela\alma do
saudoso extinto no Í>róximo
dia 19, quarta-feira, 'is 19
horas, na Matriz

cristo�Rei
..

Por mais este ato de f e

solidariedade, agradece. '

familia enlutada.
'

I Balas Trocadâs
Crônica

Qllando visitamos Canoinhas no mês de junho
,

último, em palestra com" o Rubens, prometi-lhe dar
uma mãozinha para o número especial do Jornal sob
sua tesponsabilidade, para comemorar o Jubileu de
Ouro de Cancínhas,"na categoria de cidade.

Para inicio de conversa vimo-nos obrigado a in
vocar a pessoa de meu padrlnho dr. José Pacheco,
que militando na politica. oposicionista, via-se segui
damente obrigado em desterrar correligionários para
povoar os sertões de Santa Cruz das Canoinhas.

Em .Lençol, Rio Preto e Lageado residiam duas,
famílias inimigaS) até na alma, e valentes como só
elas. Em qualquer encontro, ao menos um -fícando
olhando para as estrelas. De uma delas não me re

cordo o nome, mas a segundá, [á de meu tempo de
escrivão em Rio Negro; eram os Irias. Desta clã até
as mulheres madrugavam para um cotejo de facão,
pois não queriam ser pegadas desprevenídas, por isso
eram hábeís esgremistas.

Um desafeto dos Irias, tendo amor a vida e não

querendo morrer cedo, mudou-se para Canoínhas.
Um desconhecido, não sabendo das habilidades

do novo morador,
-

teve a desventura de provocá-lo
para uma batidinha de facão. Provocação aceita.

No primeiro embate saltou a mão com facão e

tudo do adversário do nosso homem.

A vitima apanhou a mão, colocou-a dentro de
um saco der estopa e' saiu correndo.

Nosso homem. ficou tão' apavorado, com tanto

remorso, que nãif podia ver um saco de estopa vazio,
era capaz de agredir a pessoa que estivesse de

posse do mesmo.

Foi esse cidadão o primeiro morador do alto da .

colina da Xarqueada.
Tinha seu ranchinho muito limpo, capinado numa

esteira que dava até a estrada principal. Cama muito
bem arrumada e sob a mesma uma valeta em forma
de trincheira, onde dormia, pois do esconderijo podia
ver tudo o .qué se passàva na frente.

-

Como companheiros muitos cães bravios.
A questão das balas trocadas foi a seguinte:

.'

Ao se defrontarem, um dos compadres perguntou:
«B:ntão é certo, qúe o senhor tem uma bala para mím?»
O outro abrindo a guaiaca, tirou o projétil e mostrou:
«É esta aqui». O outro compadre dissera então:'
«Deixe ver», é apanhando a bala colocou-a na boca
e com um trago de cachaça, engoliu-a. Respondeu
então: «A minha [á está no meu bucho e agora pe
gue a tua»; sacando de sua garrucha, deu dois tirinhos
no compadre antagonista, matando-o ali mesmo.

Eu soube por muitos que este fato é viridico.:

Por D. P., A.RAUJO

.
'

cheguei a saber, dois com-

e ficaram para o primeiro
Por questão que não

padres se «desavieram»
encontro.

Todos em Canoínhas sabiam do fato e conheciam
os' protagonistas como homens perigosos.

\

Certa tarde .de sábado, entram-se na venda do sr.

Schultz fronteiriça da casa do sr. Roberto Ehlke.

L.ç.J-lo......o+·..,..p"'tr.E:-r"·Rr-tr.---t-H-H\A---"---Â- �-.-�--h+M-P-&-b-Au * 4Q-��k-B-K
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ceRREIO DO NORTE

Fontana Móveis
�"

"

Pr�ça Lauro MUller, n.O 494

CANOIN�
.

-:- Santa Catarina

Re••nde ·01 �ta�o. "MÓVEIS CIMO", no

melhor preço da reg.-o. A vista com 20% de

'desconto� ou se
"

pagar tudo

em 11, meses.

Antes de comprar, verifique
e veja as vantagens. :E mais barato comprar

,OI "MOVEIS. CIMO", aqui em Canoinhàs.

Dortali
. -'�

� E
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i IVA. O SEU, TEMPO I

I Urna Iinha eempleta com a insuperável qualidadeChrysler
i DODGE·· 1.8à� .

... ... .

II DODGE D:A� COUPE ,DE LUXO
H .-
I DODGE S E>, ,

'

' I
I. DODGE

.

CHA�E�R R T I
I PICK-UP D-IuQ I
I PICK-UP D�400 I
I CalDinhõ��. ,G�solina I
II CalDinhõês a Diesel 11

I Com Mo Perkins I
I Revendedor Autorizado Ch r y s l e r Brasil I
I I
I I
• • •

B
• /

' "R
II '

'
, Rua Paula Pereira, '735 _. Canolnhfts,. Santa Catariqa II

II " ,

'

,

,
. II
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,Registro Civil

EDITAL
Sebestião Greio Costa, Escrivão
de-Paz e Oficial do

Regi:.sttdi
Ci

vil do Município de Major V. eira,
Comarca de Canoiohas, ,stedo
de Sboota Catarina

Faz BBber que pretend m casare

VICTOR LIMA e ROfoA FER·
NANDES DE LIMA./Ele, natu
ral deste Estado, uflscido em

Iteiôpolis, DO dia 12/ de abril de
1920; lavrador, soleejro. domicilie
'do e residente neít� município;
filho lie Manoel' tonio de Lima
e de lia, Anna d 'Siqueira Beje,
falecidos. Eis, ntural deste Es
tado, nascida e T,ê� Barras, no

dia li5 de sete bro de 1924; do
mél'tica, sQlt ire, domiciliada e

residente nesie muoicípio; filha de
Fi-�oci�co F/ro8odl's de Poula e

de da. Por/elina Pereira de Lima,
frtlecídos.L

.

Aprese tsram os dócumentos
exigidos f lo Código Civil art.ig»
180. Se alguém tiver conhecimen
to de . xibtír algum impedimento
legal. cuse c para fio!! de direito.,
Majo Vieirs,5 de setembro de 1973

nice Machado da Costa
E.crevl'Dte J ueament.•lI1a

Wilson Silva,
blico para o 'fi de reque
rer a 2a. via que extraviou
o

.

Certific o do veículo
Corcel, a 1969, cor verde

ma�jorc,
. 'laca CA-0920, fi

cando sem efeito por ter
sido encaminhado a sua
28':' via. '

15.09.1973

da Comarca de
Santa Catarinl

;!

_lf' .

Citacão c;�dín Q
t #,

. t

(�) dias-

Juízo de Direito
Canoin'has �'

Edital de
de trintaprazo

O Dr. JOSÉ GERALDO BATISTA, Juiz 'de Direito da Comarca
de Canoiuhae, Eetado de Santa Catarioa, oa' formo da Lei, etc,

, FAZ SABER a todo. quantos, /� pre ..snte Edital virem ou

dele conhecimento tiverem que, por parte de �UIZ NEVES. bra.i
leiro, easado, lavrador, relid'ente e domiciliado neste município, f�i
requerido nOI autoa da ACão de USUCAPIA0 0,0 5823. que se, pro.
ceua por erte Juízo e pelo Cartório do Cível, o domínio de UIlI

terreno rural, composto de cllÍ\ta., todo cercado, com a área de
lCJ3600 m2,(cento e noventa !3 aei. mil e seiaeentoe metro. quadra.
dOI), ou Ifjam 8 alqueires, .it-Ua io DO lugar denominedo 'Rio d'Areia
de Cima", ueste município e comarca, com lU seguintes coofronteçôee
de trê� Iedos cem terra•. de herdeiros- de Bertulino Tuchler e outro
lado c-m terra. de J"ão, 'Hollat, não eltsndo transcrito DO Regi.tro
de Imôvei•. Feita II iuátificação da poese, foi a mesma h-mclcgada�. .

por seutençe de f11.é10 dOI referido. 8UtOI. E, 'para que chegue a

notícia a' todos, iyfereuadúl incertos e não I&bidol e ninguém iguo
rar pOlia, m8nd_g;1f o MM Juiz, expedir o presente Edital, que lerá

POblicadO�8fiãdO
no lugar de coatume, a fim de que todos, que

rendo, contei_ Im c pedido DO prezo da Lei Dade II paliado nelta
cidade de BDoinha!, Estado de Santa Cetsrine, 801 cat··rze dia. do
míh de fevereiro de mil. novecentos e setenta ,e,liê. -Eu, ZAIDEN

I
E. SELEME. Elclivão, o subscrevi. ,

JOSÉ GER�ALDO BATISTÁ - Juiz de Direito 1

Fotocópiasn
Em ap O segundos, você tira

F O T O C Ó P I A 5, qualquer documento,
jornais ou livros, no C �R I O O O

R E G 1ST R O C I V I L de NE-C.

CORTE, no edifício do FORUM desta ci a
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REGISTRO CIVIL E D�I T A L-

Sebastião Grein Costa, Escrivão de Paz e Oficial de julho d� 1955: domés,tica, s.oltein, domíeí-
do Registro Civil do Muoicipio de Major Vieira, liada e r�!2,�te. �esle. mnnicÚ!I?; filha de Es-

Comuca de Csnoinh8!l, Estado de Santa Catuina_ _te-farJa- Iinczkov�kl e. de d�n.a. Cúneguades Ba·
, I� rankievicz Isnczkovskt, domtcíllsdos e residentes

Fez S8b�r que pretenli�&ltlJr. . .

neste munícípío. ,

HENNING e OLGA__.J�ZKOVSKI, Ele, na-
Apresentaram os documentos exigidos pelo.

tural. deste Esta:d'ô;ÓasCl<10 em RIO Clar�, nest� Código Civil art. 180� Se alguém tiver eonhe-
munlcipiy?odia 20 de agost� de 1950, lavra cimento de existir algum impedimento l ..gal.
d fieira, domiciliado e rf'lldente ne�te mu-

acuse-o pua fim; de dírelto.
; filho de Walter H ..nniog ,e oe dona

.' .

r 973
AlZIra Henníng, domiciliados P. residentes ne�te Malor Vlinra.

�

11 ds sett"mb o de 1 .

munícípto. Ela, natural deste Estado, nascida EUNICE MA HADO DA COSTA

em Queimados, muno de Pepsnduve, no dia 12 EscrEvente Juramentada

de Direito da Comarca de Canoinhas Santa CatarinaJuízo

Edital de Citação tom o prazo de trinta (30),,(�ias
/�

'o 'Doutor JOS� GERALDO BATISTA, Juiz de de um p-opóstto firme por parte/do ausente,
Direito da Comarca de Cancfohes, Estado de de I!e separar definitlvan.ente 1�,1u'u consorte,
Santa C arins ns forma da Leí, etc. é justo. lógico, que a pste se C/9ócl;!da o direito

de St'!' de�quita�. 8. QUf', dcl.' cesal, conforme
FAZ BER a08 que o presente, Edital de eerttcões tiveram doia (�) f�i'h08, h j� maiores,

Citação virem, (,U dele conhecimento tiverem conforme indica 08 documebtcs. 9, 'Pe lo expos-
que, por este Ju o e Cartório. se processam, 08 to.' e.un fundameuto nOI! -mélsos I e IV .10 art.
sutos de ação Or i.�éria de Desquite, requerida 317 10 C.C" vem a Suplícsot .. propor II preseute
por Edvy possam�'Marques,

contra seu Ação Ordinária de Desqutte, efim de que de-'
marido Valdemiro aniel Marques, fi- crete s dissolução �ú socie de de conjugal de ls
cando Intimado o mel! , para comparecer à

com o Suplicado, "com III! pronunctações legais.
audiência de reconciliação ,esignada para o dia 1(1. Ass im serrdo. pedé e requer se digne V.Excla.,
l3 doe _Dil.vembro de 1973. tas !4 h-rres, na sede de ordenar a expedição de E1itais pele imprensad�te Juizo e citado, pera co testar querendo, Oftcis l, a f,m de que se lhe vt'ja propor a

. e fdto, apóe 8 ruliz'ição ds a�iência d� rp-
presente Ação b ..squite, al"gaDoo o que for a

conciliação, tudo je acordo com a �e�lção inicial bem de'seu8_ dírettcs, sob as peuaa da Lei, par�a
e respectivo de8�8\!ho, que a leg�l� se trens- '

que, dinsl, s�ja julgada proceuente e por sen-
crevem: Exmo. ;;,r. Dr. JUlz de Dlre.\to da Co-

tpnça !II! decrete o D ..squu-, !!üb 88 pronuncia-
a'arca de 'CanoiDhs8, Santa C8tariD�. Edvy çõ-s de, direito, devendo. t8mbem, ser citaria o
Possamal Marques, brasileira, ca6ad8�do lar. senhor' Dr. Promotor Público par� que. Da for-
residente e domiciliada ns cidade de Can�nhu. ma Ó'II L.. i e 88!1i!!ta 8 todo o processo. Não
SC, por seu advogado e bastante procu�dor t-endo bens a partilhar, dá ..se o valor da Açã»
q�e no final chancela o presente petitÓr,io,�e- 'para fios de dei tos fillcsis {j valor de CI $
vldamente inscrito na D.A.B. e .C.�,F, Du�er�s 500.00 (quinhentos cruzeitos), E nestes tf'rmos.
todos no rodapé desta,co'D escritóriO na cldadl\, Dó 'e .1\., com u .. dücuwI<otos IiIU<,XOfi, para que
de Rio Negrinho-S�, Vem p�l. pre9f'nte ,.xpor:\ a� �umpram 88 exigências lf'gais e se processe

e. r�querer a
1

V.Excla .• o 8l'gulnte: l. Que: � O� ,,( rf'gul8rml'nte a Ação pretendida juntando desde
de lulh� de .943, conforme atesta a ce�tlaãó ,/ \já ao pé desta e rol de te8temuhas, que com-
fotocopiada •.nexa, co�!!orciou-8e • Suplt,ca?'t�1 l,arectorão indep.mdentemeote dI' intlmsção, Pede
com yaldemlro Daniel Marques, bra.<;II!"I�o. e\espers rt'ceber DEFERIMENTO. Canoinhas,
opll'fário, resiàlnao atualmt5nte em lugn m�6to 3,1\ de- ..

agoL!lto de 1973. (88) Erasto de Maio.
e não I8bldo. 2. Que, fião, �asad08 há. 3ty aD�8, TES:rEMUNH AS: Oratino Bebieri, bruileiro,
e, qu� ViveU em co�p8nhla do Suphc,!fdo ..5

casliÓ'ç, motorista, resid,;ont .. e /lomlciliario na
an08, lá tendo requerido �8 época do .ban�nno, cidadt"\?1!! C8noi()h!tfj-S(�. Gildasio, do Sacr�-

,

confnrme edital, requerido em ! 6, de 8b�II de menta \frança, brasileiro, cass<1o, funCIonáriO
1958,. �l!mentolt (doc. anexo). 3., 91]e, não te�,d� ao S KS-\ em CanoinhlU!'�C. Lidia P�r��lIa,coodlço.s de 81.'

ml}nter.
em U��Uh) .da VltÓ,I� brasllelr.,�!!.. ad8,

de ler. residente e domiCIliada
Pr., pelo desapareCimento do�, �uphcado, vela

em CaDO!ob;_sS-SC. DESPACHO: "Para. au1i-
r@si�ir �om se!,!s famih�re8 �ée;ta' Coma�ce. 4. êoci& de rece,ociliaçAo a que alude a Lei n,o
Que, vela a ter conh@clmep'lo por terceirOS na 968 -le 1 O 12.4'�, degigno o dia 13.11.73, às 14
epoca do abandono 1958:}QU<! o Suphcado,. pas- horals. Pubhqut;_m-se os E,�litais de intimaç�o e
sou ., ter uma v,ida d,elfifE'grada, e praticando Citação pare COÔ>�@8tar qUHen110 o f.. lto•• pó� 8

adulterlo, 8 segUir, parf arr.emlltar em lIeu des-
r<'!slíZ8çãn da aud\ência Oe reconciliação. CSJ;!oi-vario, abandonand� �;; Supllcante. 5, Que, p\�r nhu, 6.9,'?3. �&s) .1'osé G-ualdo Blttista - Juiz

u�a forma, o Suphca.do transgrediu dOIS pre-�, de Dirt>ito". Para \ 8 d .. vldOIi I1OS, mandoq o
celtas q�l". lhe eram Imposto por L.,I: pr�ticou MM. Jujz de Dir@it�" exp@dir o prt!sente Edi�alO adulterlo e �b.n�onou. o lar conJugai. -

que, na forma da L"j�ll!'rá sfixaOó no lugar de
6. Que, estabel�ce o Direito CIVil, e rtogl" fun-

costume e publicaoo ,mli VI:'Z no "�iario Ofi-'
�d8mental, para ,que o abandono do I�ar sirva de cial do Estadú" e duu v. Zeíl no lornel localelemen�o. ao pe(lldo de d:�qultf: Abandono "Correio do Nortl[!". O QUE CUMPRA. 0800voluntarlo do lar cORJugal, durante dois � ,

'

(2) anos ;&ontínuos", n.o IV do art. 317. e passado nE'
..;s�a (cidade .ct�, Ca,�olnha!l, Estado

7. E

se�nd
I assim g abandono volUntário do de Santa Cata:tlna, ao!! S"IS (C8) dia!! do mêli de se-

"
��micnio conjuglll. se� justo e I'mperiosn m?- tembrode mil,�p

..
ovecEDtos e \.�,e.tenta e três �1973).

Uvo aI m da pl'Ova eVla�otemente ali C0l;1CeSli80 Eu. Zaiden E."'Seleme, Esc ivão, o 8ub8crevi
dOIi! sentimentos de awor @' de' limizade, ,base ;',_

r=:�:;;;;;:..:=�::.J��;.
I I.·
i r t i 9 o 5 de Lãs i
• •

I Maiores menores preços. I
• •
· ' .

I (asa' T revisani - I
• •
• •

I Dístribuidora Canoinhense I
· .�
· ..,. '.
......................................

c. G_ c. M. P. D.O 83_188110

da Diretoria e Conselho Fiscal

DI�TORIA- Aoe 10 (dez) dias do mês de setembro de
19'13 \mil no ecentos e setenta e três), na sede social, em Canoí-
nhas, Santa atarina, reuniram-se 08 componentes da Diretoria
do Frigorifico noínhes S,A., FRICASA. e resolveram n08 termos
facultados em se Estatuto,. por necesstdade premente, tendo em

vjsta os objetivos oeíaís, eonstderaado a exístêncte de dispombr
dade de Capital Autorizado, efetuar a emíseão de ações no mon

tante de CI $, 960.000..00 (novecentos e sessenta mil cruzeíros),
representados

p.
ar

96Ó,�OOO.
(novecentos e sessenta mil) ações ordi

nárias nomtnatíves," p lo valor de Cr$ 1,00 (um eruzeíro] cada
ums. A emissão destas cões sofrerá 8 sanção do Conselho Fiscal
e em concordeúdo este, rcsm aos senhores acionistas resguarde
do o direito de prefe rêu 'a, pelo prazo de 30 (!riota) dias a contar
da prime.ira publicação. da mais havendo a tratar, encerrou-se
a present!! reunião.ls qual ai devidamente asainsde. Ass. Romano
Ma!isignan, Agenof Chrísto li, Benno Jacó Arenhardt.

o

CONSELHO FISCAL - Aos dez (lO) dias do r;nês d"!
setembro de 1!t73 (mil novece

'�s
e st'tenta ,e três), na 8"de social

em Cenoínhas. Santa Catarina, euntram-se os membros do Con
s- rho Fi"cal do Frig lrffico Cano

�as
S. A., FRICASA, para deli

berarem sobre uma proposta da 'iretoria na emíssão de 960.000
(oc,v@centos e sessenta mil) acõ,�s rdinérias nominativas de C, $
1,00 (um cruzeiro) cada uma, no '(l0ntante de Cr$ 960.000,00
(novecentos e sessenta mil cruzeir�), do Capital Autorizado.
Deliberarem 08 membros que tal �i8são acha-se ,em acordo
com a lei, consulta os interesses &Oci�:� e 8 aprovam por unani
midtsde. Nada mais �avendo,

encE!rrou�.
e a presente r@união,.

qual vai devidamente assinada. Ass. AI 'des Schumacher, Saulo
Carvalho, Alfredo Scultetus. '

Canoiohu-SC. em 10 de setembro � 1973.

Certifi'co que as A tas acima, foram tr-anscritss "tos livros próprios,
em poder da 8ocied!ade. \
3

'

ROMANO MASSIGNAN - Dl\tor Prestdente

\ .

Madeiras
S. A.

I dústria de
Zaniolo

c_ G. c.. 83.187.294/001

Ass mbliia Geral Extrao;dinária

CONVOC,AC'AO
São convid�os os, Senhores Acionistas desta So

ciedade a se reunire� em Assembléia Geral Extraordi
nária no dia 29 de s embro de 1973, às 10 horas, em

sua sede social sita na ua Senador Felipe Schmidt, 83,
e.m Canoinhas-SC, para eliberarem sobre a. seguinte

Ordem' do Dia:
a) Aumentq de capital socia�de Cr$ 6.300 000,00 para
Cr$ 7.800.000,00, com aproveitam nto das seguintes reservas:

Capital de Giro Próprio Cr$ 184.750,74 -

Correção Monetária das O rigações
'do Tesouro Nacional �r$ , 12.041,65
Ações Bonificadas Cr$ 4.151,00
Fundo Aumento Capital Cr$ 750�833,61
Parte da conta Correção Monetá('
do Ativo Imobilizado Cr 548,223.00

T O T A L ,Cr$ 1.

b) Outros assuntos de interesse soeia1.'

Canoinhas,-15 de setembro de 1973.

Milles Luiz Zaniolo - Diretor 3

IMPRESSOS EN' GERAL (em uma ou maia côte.)
Serviço rápido e perfeito

MATERIAL ESCOLAR
é com a

OuroImpressoro' Verde Ltda.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE

Prefeitura Municipal de
N. 100/73Portaria Porta.ria N. 101L7..J

cO cidadão -Alfredo de Oliveira Garoiudo. Prefeito

Municipal de ooinbal, Estado de Sante Catarina, DO

UIO de lua. atribUJçiU'm"r"'l�i.J.!!!!
Contratar nos termos do Ato DYmpJ.mentar n.O

52 de 2.,5 69, art. 1°, pardgrato i0, 'íte1ft-I-I,L�'
DAG�AR FILLIES. para lub.tituir por 45 (qua- �Be acordo com o CHt. 10/, ítem -1° da Lei 413,

reota e cinco) dia. a Profenora Marlene D. Munhoz de 24 358'

110 GruDO Escoler Presidente Ca.telo Branco, DO período
de.30-7-73 a 14·9,73, conforme atestado médico,' com
veocimeoto mensal de Cr$ 316,80 (tresentoe e dezeuei.
cruzeiro. e oitenta ceutevoa),

CRDOinh8l, 22 de egosto de 1973.

(Alr Alfredo de Oliveira Üarcindo ;__--:-__......,.-
Prefeito Munici�-'

Elta Portaria foi regi. _
ada-e publicada 00 De

partamento A imiui.tfa· • Da data suprs.

(AI).1 onitdcio Furtado
Diretor Admini.trativo

I

O cidadão Alfredo de Oliveira Gercindo, Prefeito

Municipal de Csuoinhae. Estado de Saute Catarioa, 00

UIO de lual etribuiçõe», relC1lve:'
.

EXONERAR.

WALDEMAR IRINEU SrANG, prufe,lIor muni.

oipal da Eseola de Arroiol a partir de 26 de--i.9iho-de--1973�
Ceuoíuhae, 22 de agolto--re í97a.:

--
.

A.
1 Prefeito Municipal

E.t.a Portaria foi regiltrada e publicada DO De.

partamento Admioiltretivo, na data supre.

(AI) José Bonifácio FUI tado

Diretor Admini.trativo

:" :

'.

",

....

Depois�OFGrro grande,
"

';

carromedlo edo carro pe�ueno,
- I /.

resa. .,·1
- ; . I

\. !

, : '�':-?�<�"'?'i:;'

fr

Ilr
�

.' r.: '. "
J

(

I

l
, ,

''''�-

- Venhp vere \nossa loia
·a novadlmensão�carro.

o Brasilia é mais que uma manobrar, g05,toso de dirigir. E seu

surpresa: é um impacto! motor é de 16GD'cc, de única
Passando por sua porta, ele revela carburação. A_s �tras surpresas. v.

um mundo totalmente novo de pode descobrir enQuanto toma aquele
dimensões. Desde o revestimento dos famoso cafezinho

�Ui
em nos.

S8 loja
. bancos até <D espaço entre eles. Pois além do café, o' planos que

Tudo ne,lê é novo. qesde a altura nós temos para Ih�. o "r�cer sã.o
do �eto at� a enorm,e are�

.

t�nt�? que o Brasilla v� combinar

enVidraçada. Seu para-brisa 'é amplo direitinho com o seu

bO��.e prop.or�i�:ma ,grande visibilidade, Venha conversar col')os o.�Afinal.
. I, e seu ln enor e claro e espaçoso. um carro com novas dlmen oes

"

,/�:,� O �}(lel'é moderno e funcional. merece um bom papo. J.

},�f� pe�/�F%:a;��a�Ji�n��Wd�em 'VW1600 Brasi,
_,:, ...

,

..;,.�.:.;�t.�:,�.t.'"'.
� >/","""""'í:"i-1' ,;;: ,:'

f"':', _�. _.

�'��'I' A L' L O N · & C I 4 '."';ú"

.. r"

�.�." :

� .. ,'
.

:,.'
,.

RUA VIDAL 1195RAMOS, REVENDEDOR
AUTORIZADO

Canoinhas Santa Catarina

15.09.19,73

Canoinhas
Portaria N_ 102./73
o cidadão Alfredo de Oliveira Garcindo, Prefeito

Municípsl" de Canoinhae, Eetado de Santa ('atarina, no

UIO de IU81 atribuiçõee, resolve:

Contratar nos termos do Ato Complementar n»

52 de 2.5·69, conforme pardgrat» 1.°, ítem II I
ALCEU ADILSON RANK, para exercer 8.�fun.

çõel de profeseór na Escola de- Kftoiõ.- no período de
30 07.�ª- a 16-}2'··73:- com vencimento menaal de Cr$
230'. íf,(f (duaentoa e trinta cruzeiro. e quarente centavol),

Cenoinhes, 22 de agosto de 1973.

(A-i Alfredo de. Oliveira Garcindo
.Preíeito Municipal

Elta Portaria foi registrada e publicada .00 De
partamento Admini'.trativo, ba_data supre.

(A.)
,

José Bonifácio h4�().
Diretor Admioi.trativo

Portaria N.' t03/73
.

cidadão Alfredo de Oliveira Garciodo, Prefeito
Muuic ai de Ceueinhae, Estado de Santa Catarina, no

UIO de 00. etribuiçõel, relolve:
-, Ef tuar pagamento a ELISEU LACAVA, dA

_ quantia Cr$ J.726,�2 (um mil e seteeentc .. II vinte
fi lei, cru eitu. e leu.eota e doi. centavos) no período
.ríe H de maio a' 31 da iulbo de 1973, por lerviçol
prethdo. à Prefeitura.

Canoin el, 22 de egosto de 1973.
/'

..

,(AI) A

�edO
de Oliveira Garcindo

Pr-feito- Municipal
E.ta Por Rlia foi registeada e publicada DO De

psrtementó Adm:oiltrativo, na data'-- .up�ra.
�A,) José (Jon1tdcio Furtado .,1'

, Dire\or Admini.tretivo li

po,;rta��a N_, 104/73 ,/
o cidadão Alfra o de Oliveira Gercindo, Pr�eito

Municipal �e Cenciuh .', Eetado de Santa Cateri�9, DO

aio de lUlU Ittr!buiçõe'\re'lOlve:
"

. N�MEAR.
De acordo com o a�V...

13, item II da Lei 413
de 24·3-1958 \ / _/

O Ir. IRINEU

GONZ�AGA.
pars OCUPlJf o cargo

de Auxiliar De E.tlllíttic8. Padrã

..

o C.C 3 a' partir de

1.0 de egosto do corrente aJ •

. ,I
.

Canojnhas, 22 de egost \ de 1973.
i

.

(A.) Alfredo do Oli�i,a Gardndo·
. . Pref�ito . M�L1ipipal '.

E,t.a POr�af18 foi regutrti'jJa e publicada DO De

pertsmeuto Admioietretivo, 00 d'at.a .upra.

(Ac) José Bonitacio Fur�do /. .

Diretor Adminietreti\", !
PORTARIA. N. 1q�/73

O cidadão Alfredo de Oli\teirl): �lIrciod(l, Prefeito

Municipal de Cenoinhes, Eetaoo dei SIl\ta Catarina, 00

UIO dA lua. etriboiçõe», resolve: \\

.
EXONERA� ,

·,De acordo com o art. 101,al{nea (a� da Lei n.o

.413 de 24·3·1958 ,;. �
LEONES GREIPEL, do car�o de Di\etor de Via'

ção e Obra" a partir de- 31 de jiUlbo do ao em cu rsn. '

CalJoinhu, 22 de egll.to de 1973

(AI) Aitredo de. Oliv,ei"!l. Gar=.Prefeitu MUDlClpal
.

,

E.ta Portaria foi regi_boda e publicada
partamento Adminiltrativo, Da data supre.

(AI) José Bonifácio pUftado
Diretor Admioi.trativo·

.{ .

PORTARIA" N. 106/73
. I

O cidBdão Alfredo de Oliveira Garcindo, Prefeito

Municipel de Caoniobal,/E.tddo �e Santl Catarina, no
u.ó de lUa.' atribuiçõel"lreloln:

. CONCED;ER LICENÇA
/

De acordo com o art. 131, da Lili n. 413 de 24-3-/958
A REINALDO <L:RESTANI, funcionário públiCO

municipal lotado no c'.r[(o de Encarregado de NegóciO'
da Faze_cda, por 180 A(cento II Aoiteota) di". a partir de

30 de egolto do cor.reote mel, para tr�tameDto de

II úde, cooform!! laud medico.
.

Caóoillhu, 31
j
e agnlto de 1973.

(AI) Alfred?;
de Oliveira Oarcindo
refeito Muoicipal

E.ta POltarj foi regiltradll e publicada DO Ue

partamento Admiói.trativo, Da data ,opra •.

. (A.) José Bonifácio Furtado
Diretor Admioi,tfetivo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO 1.)0 NO_RTE 15·09.1973
/

Notícias de

7 !
de Setembro e comemora�ões

A gata magna de nossa Independência foi calo-
-

rosamente comemorada em todo o .munteípíc; durante
a semana que antecedeu o dia 7 já tiveram início, as
festividades alusivas a grande data. Reuniões diversas
foram realizadas tanto nos estabelecimentos de ensino
como também em recintos oficiais, culminando os

festejos no.dia da Independência com programe espe
cial organizado pelo Departamento de Ensino sobre
I> orientação do sr. Coordenador Local de Educação
Walmir Lucío Senna e sra, Marulza S. Senna, Direto
ra da 8scola Básica A. V. Côrte. O desfile escolar
teve a particípação de mais de mil alunos dos diver
sos ciclos estudantil que arrebataram calorosos aplau
sos da multidão que assistiu ao deslocamento pelas
principais' ruas <la cidade. Realmente foi uma linda
e patriótica festa em homenagem a Pátria. O Senhor
Prefeito Municipal, Aloisio, Partala, falando de impro
viso, enalteceu de maneira calorosa o amor de seus

filhos pelo Mãe Pátria, conelamando a cada vez maís
oferecerem o seu patriotismo e fidelidade ao nosso
querido Brasil.

�

5.0 R. c (. também desfilou
O 5.° Regimento de Carros de Combate aquar

telado em Rio Negro-Pr., sob o comando do Tte. CeI.
José Eduardo de Oastro Portella Soares, ordenou' a
vinda em noesa cidade de um contingente para des
filar em homenagem à Pátria; um oficial (1.0 Tenente)
comandou o desfile. Pela prímeíra vez em Papanduva
forças do Exército Nacional (sentinela indormida da
Pátria) desfilaram pelas ruas' papanduvenses, sendo
ovacionadas entusiasticamente pelo povo. Foi sem

dúvida um invulgar acontecimento registrado em

nosso muntcípíõ. O rufar dos tambores, o som agudo
dos clarins davam um reflexo nítido da alegria e en

tusiasmo da nova vida que está despertando nos co

racões do povo brasileiro. Em seguida o contingente
militar deslocou-se até o município de Monte Castelo
onde também desfilou garbozamente pelas ruas da

quela cidade. A vinda dos militares a Papanduva
deve- ..e às iniciativas do sr. Prefeito Municipal, Aloisio
Partala e autorização do Tte. CeI. Portella Soares,
DO. Cmte. do 5.· R. C. c,

Mulher também é tratorista
Estudante de 25 anos de idade, Verll Ribeiro

tornou-se, a primeira mulher tratorista do Brasil ao

concluir, o curso prático, realizado no Centro de En

saIos e Treinamento de Engenharla Rural do Minis-·

tério da Agricultura, no munícípío de Ipanema, São
Paulo, O curso em que' Vera transformou-se na pri
meira mulher tratorista do Brasil constou de-700
horas de trabalhos práticos e teóricos, em regime
intensivo. (Gazeta do Povo)

Semana da Saúde e agradecimentos,
,

A Semana da Saúde que encerrou-se recente
mente patrocinada que foi pela Prefeitura Municipal.
Acaresc e Com. de Saúde, reais benefícios legou a

toda a Comunidade do município, .ocasíão em que 36
'

Uníversítáríos visitaram 23 localidades do interior,
inclusive a sede do . município pelo espaço de uma
semana. As equipes estavam representadas por Aca
dêmicos de Medicina, Odontologia, Enfermagem e

Bioquímica. Considerando os reais proveitos colhidos
na�Semana da Saúde, o sr.Preteíto Municipal, Aloisio
Partala, "peja Prefeitura", a srta. Carmem L. Amaral,
"pela Acaresc", Dr, Rubens A. Jazar, "pela Oomíssão
de Saúde" estão agradeeendo a colaboração recebida
de seus munícipes e �comunidade toda, através de
atencioso ofício expedido nesse sentido Este colunista
agradece o mesmo e felicita a Oomíseão pelo êxito
alcançado.

'

,

Ministério do Planejamento 'e Coordena�lo Geral
FundaçAo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - I B G E

Escreveu:
Esmeraldino M. Almeida

E·DITAL
AgenJe ele Coleta -Concurso

,A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística torna' público que está recrutando candidatos
a Agente de Coleta, \ para o Interior desta Unidade da

Federação, ViS,ando ao

�enchimento
de 22 (vinte e duas)

vagas, para trabalho p manente, sob regime da Conso-
lidação das Leis do "I'ra alho.'

.

1. Requisitos:"\ ....
- ...

Sexo masculino \ /.
Idade de 18 a 35 anos \a data da ínscríção'"
Escolaridade mínima de\ 6a. série -do /:)f.cf grau e

máxima de' 2.0 grau comp\eto. ,/

\ //./
\ ,/

a) Taxa: Cr$ 20,00 (vinte cruzéi}(ls.,�/
b) Período: 6a21-.9.7'3· . -�
c) Locais: Agências de Cole�!l Ko �GE nas cidades de: J

CHAPECO, JOAÇABA, LAGE�(sLÜM�NAU e TUBARÃO
/' \
/

'

d)' Documentos': '\/ I

'

" Certificado escolar /

�Título de eleit?!?r,atualizadoCertificado de itação definitiva com o "ViÇO militar
2 (duas) fot"! fias 3x4. recentes. .

.

\
. ..

• 3. 0/0V88: '

\
Á serem '�ealizadas no dia 30 de setembro de 1973,
às 9 (nove) horas, na capital do Estado, em locais a

serem divulgados .pelos jornais, em edital, e pelas
Agências de Coleta do IBGE neste Estado.

2.' Inscrições:

limérico Gomes do Amaral

Delegado de Estatística
.

/
( .

f ••••••_ _••••••••••••••••••••••_••_•••••••••••••I!•••O·..····.II...•••••• '3. . a 11 11...... .

I ••
.

,
- ••

� Dra, Zoé Walkyria Natividade Seleme !i
oH Cirurgiã Dentlsta� H
H c I C OOS5891S9I-DBP'�' -.' '; 5:
a. ..:._,_- ..

H Clíntca dentárilu;ie- s-eôlÍo�88 e crianças. aE
.. --- ..

!i Especialização em Odoctopedíatrte. 5!
ii 'Hora marcada i5
:e Pra� ''&1Il'O Müller, 494 - Fone, 369 !5
" ,

"

•• -r-, � -
••

::::::::=:::::::::===:::;1::::::::::::::::::::::::;1:1=:::::I:::I::I::::::::U::::::::===_:===

,,-FOTOCÓPIAS XERO�
. '�� pe�

m�o moderníssima.

Procure /�cl'ltório � .�e��
.

Carlos

Ulh arm, na Pl'aça Lauro Mülre--��
Santa

I
Catarina

Elogiad'o o progresso do Brasil
o hístorlador Rollie E. Poppino, professor na

Universidade da Calilórnía, afirma que "90 expansão )econômica do Brasil, nos últimos cinco anos, ajíngíu a

um rítimo sem parareio no mundo", na segunda edí- b)
cão de seu livro "'Brasil - a Terra. e o Povo". O ).professor, depois de salientar o perslstente cresci- .c

mento da economia do Brasil, é inigualável na Amé-
rica Latina e com o qual somente conseguem rivalizar
alguns poucos países do mundo. (Gazeta do, Povo)

Noticias, do ,INCRA
Dentro do esquema traçado pelo Presidente do

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária,
Valter Costa Porto, para a expansão e desenvolvi
mento do. Cooperativismo em todo o país, a Coonde
nadoría do Inorà em Santa Catarina promoveu, em,
junho último, dois encontros de formação de dirigen
tes de Gooperativas no, setor de eletrificação rural e

de produção e consumo O primeiro desses encontros
realizou-se no Posto Agropecuário de Urussanga,
reunindo 70 Presidentes de Cooperativas, que recebe
ram ínstrucõea e conhecimentos sobre Cooperativismo,
Legislação e Administração de 'Cooperativas, segundo
o curso, realizou-se em São José, no Centro de
Treinamento de Trabalhadores Rurais, reunindo 60
Técnicos Representantes .de Cooperativas.

.

Passarela da SOljedade
"" Dia 18 do correnie quem estará festejando ida

de nova é o sr, Walmir Lucio Senna, MD. Coordena
dor Local de Educação. Pessoa que- goza de grande
amizade nos meios estudantis e social, muito cumpri
mentado será no dia festivo' de seu natalício onde as

felíctteções pontíííçarão em alto estilo.

x x x

, ���tilQQ�Qg�Qg���fi!61QQQQ�Qfi1�QQQfi1U'ilQ�QQ�iUilfJ������h1fi4QQ�FiUilQQ�linJIaQQJiI&U�lQra&1
m '

, .

'

" '&D"

i D EN E LAR L TDA. Matriz: São Mateus do Sul Paranâ I
ã6 MAIS JOVEM LOJA DE CANOINHAS Filial: Canoinhas' - Santa Catarina m
m Ago-ia' �n'õ- e�''=Ptil!lejro eno de existência;' oFerece

ê

sua distinta clientela m
ue Refrigeradores: Consul - G E - Pro�o e Admirai Televisores: Philips - G E - Zenith - 'Admirai e Semp Q'D

� Fogões a Lenha Marumbi e a 'Gaz ., Aqüeeecl_o!es da famosa marca Prosdócimo m
�

,

Aspiradores de Pó: G E e Arno - Máquinas de Escrev�l" "-_ -M�guinas de Lavar Roupa I
ce Rádios de Cabeceira 9 Portátil - Bicicletas Monark e Monaretas ..::: t.:iquidlt!cadôres

�,
m

'� Pneus e Câmaras: Firestone - Goodyear - Pirelli e Dunlop, de todas as bitolas m
ae E uma infinidade de artigos para presentes, você leva, e paga no prazo que lhe conYler, até 30 meses BD

� C A N o I N H A S '- Santa' Catarina, '

, Fone, 185 -, Rua Vidal Ramos, 920 �
Dfji.1r!irii5rJafiEiEii5i:.i.Eiar1a�fjat;ifiEii;tmiijai!iafjaa�fjaí!jafjfjfji!iaEifj��EjaaEi�aarlí1i;j·i1E.irJEiarJEirJ

DR. RUBENS ALBERTO JAZAR estará come

morando dia 21 do corrente, mais um ano de sua

feliz e prestativa existência. Médico amigo de todos,
especialmente dos humildes onde' nele encontram
conforto 'moral, espiritual e físico, na alegre data de
seu aniversário receberá as mais justas e reconheci
das manttestações de reconheçímento e gratidão por
parte de seus amigos e admiradores; 'v

x x x

Também dia 21 estará mudando idade nova a

sra. (rene Matoso Scherniack, esposa do sr. Osvaldo

Scherniack, proprietário do Moinho de Trigo da cída
de de Monte Castelo. Muitos serão os cumprimentos
de fellcitações que receberá a aniversariante na sua

data natalícía,

A· coluna se associa às manifestações almejan-
'

do aos aniversariantes muitas felicidades extensivas

a seus familiares.

UM POR SEMANA - PACI�NClA: Aquele que não se

encoleriza é superior a um

herói; e aquele. que é senhor. de si é superíor ao que
conquista cídades, (Marcial)_
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NOTAS ESPARSAS
sr, Julio Mendes de Souza e

exma. espos'�.
x x x

O advogado Dr. Moecyr Bu
dant esteve em Porto Alegre,
a 'serviço profísaíonal, em com

panhia do industrial ar, Olde
mar Mussi.

Esteve dia 5 último no Ga
binete do Prefeito, sr, Alfredo
de Oliveira Garcindo, para vi
sita de cortezts o industrial sr,
Natan Zugman que se fez acom

panher de seu irmão Isaac.
x x x

O Delegado Regional de Ma- .

fra, Dr. Evaldo Vilela foi no
meado Superintendente da Po
lida Civil do Estado de Santa
Catarina.

x x x

Recebemos atencioso cartão

postal do sr. Hugo Schmidt, em

excursão pela Alemanhs.

x x x

Dia 11 de novembro próximo
programada mais uma snimada
festa da Comunidade Evangélica.

x x x

A seleção IOCElI, na tarde es

portiva do dia 7, vendeu caro

A derrota para o Iguaçú, de
União da Vitória, pelo marca

dor de 3 e 2.

x x x

E o São Bernardo, domingo
último. pelo campeonato da

LEC, foi 8 Três Barras e fatu
rou o Rigesa pelo marcador de
3 8 1, enquanto que no Muni
cipal o Palmeiras não. compare
ceu, perdendo os pontos para
o Sossego.

E amanhã, em prosseguimento, .

o clássico da cidade, reunindo
Santa Cruz e Botsfogo. Vamos
todos cooperar.

x X x

O sr. Cezar Borges é o agen
te do novo Pos-to do Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal, IBDF, em nossa cidade.'

x x :lL

Hoje, a decisão em São Bento
do Sul, de quem vai sediar os

Jogos Abertos do próximo ano,
se Canoinhas ou Crisciúma.

x x x

O Deputado Therézió· Netto
.

aqui esteve, juntamente com

sua fl!lmília para os festejos do
dia 7 e baile das debutantes.

.x x x

Esteve em nOS9a cidade, vísl
tando familiares e amigos, o

Ttt'. Laudelino Barcelos, um dos
bons do

.

nOS80 antigo futebol.
x x x

Vovô bem divertido no baile
das debutantes foi�o fbzendeiro

Prefeitura Municipal
de Port������has /

o cidadão Alfredo de Oliveira Garclndo, Preflito Muni-
éipal 'CaMinhas, Estado de Santa

Catarinaz-no
úso de �UQS

8tribujçõ�, resolver.
NOMEAR

De acordo - som o art. 13. ítem II' da Lei, 13 de 24-03.58.
Yara Collodel Schume cher, para o cargo jie eticerrege da do

Servi.ço de AlilÍ\_entaçAo, Escolar, Padrão C.C.:2, correspoccendo 8

Cr$ 432,00 (quatrocentos e trinta .e dois cruzetros), li partir de
1.° de agosto do corrente ano. I ' .

.

Canoinhas, \.� de agosto de 197:L
(as8� Alfredo de Oliveira Garcindo -!Pref�ito Municipal

. Esta Portaria fo" registrada 0/ publicada no Departamento
Administrativo na data 8I{Pta.)'

v

(assD Jo.é Bonifácio FurtA,do - /Oir�tor Admioistretivo
.

/

PortariaX'N. 93/73
O cidadão Alfredo dê Oliveira Garcindo, Prdeito Muni.

cip�l �e_ Canolohas, Esta?ojáe 8\.nta Cata,rioa, no, uso de SUIiS

atrlbUlçoes e de conformlliade co� o artigo· 1.°, parégre.fo 2.° e

é.o do Decreto

'43l'/7;ld:
29 de jul�o de 1973, resolve:
DESIGNAR _'

, Os Srs. Dr. R ulo Eduardo Ro,::,�a Faria, Dr. Deltro Sol-
datelli e Nivaldo Rolder, sob a presidên�ia do primeiro, con8ti
tuirt'm a Comi6s� Municipal de Ddl'sa' ,Civil (Condec) F! o sr.

Waldemar N8de�/par& Secretário Executiv\ ficando ainda os

mesmos autoriz aos a elaborar eom o fl'gime'nJo da citada Co
missão, que tel e prévia aprovação do Prefeitl\ Municipal, bem
assim da Co /denação Estadual de Delega Civil ('�dec).
, Ca Inhas,}.o de agosto de 1973. .'\
(ass) Alfr o de Oliveira Gardndo - Prt·feito Muniei aI

,
ta Portaria foi registreda e publicada no Dep tamen-

nistrativo na data supra.
'

Jo.é Bonifácio Furtado - Diretor Administrativo

preços e

LOJA

Registro Civil

EDIT A [8
Maria Uba de Andrade. Escrevente
Jurementsde do Cart6rio do Re
gistro Civil do Município de Três
Barras, Camarca de Cenoiubes,
Estado de Santa Catarina.

Faz. saber que pretendem casar:

António Bodnar e BUda Protzek.
Ele, natura] deste E'tado, nascido
em Mafra, DO dia Ô2 de abril de
1945; servente, so] eieo, domiciliado
e .residente em rês Bsrrae; filho
de Pedro Bod ar e de dona Es
tefania Mar�c odnar, domiciliados -

e tesidentes em Mafra d/Eseedo.
Ela, natur deste E�tado. D�licida
em Três arrall, DO dia 16 de
agosto d 1945; doméstice , solteira,
domicil da e residente em Três
Barra filha de Jo.é Protzek, fa.
lecid e de dona Julis Protzek,
domiciliada e residente em Três
Ban'as

Três Barra�, 08 de setemb-c
de 1973.

Cin e

, 1 __

IV e I a' C-r u z

(O LANÇADOR OE SUCESSOS)
HOJE. àl 20.15 h • cens, 14 ano. -, programa duplo
1.· filme: Vo à tela mais uma espetacular.uventura de

MACIST CONTRA OS VAMpIROS Colorido

2.° filme: Espetac ar filme com Carrol �aker e Michael Cralg:

A IQVA TA VITIMA;' NãQ percamI

DOMINGO, dia

16'�4
ae••õea, éom 4 filme. diferente.

à. 13.45 ho a. - em matinê - eensura livre
r

Maciste co tra os Vampiros
à. 16 hora. - FormldáY�1 ye.peral - censuea Iivre

A Quar�� Vítima

à. 19 hora. - cenlura 14 aQo. --:' Senão ação
Um super Par-west repleto de açã\,e aventuras todo colorido:

NA TRILHA DOS I1QMENS MAUS
Atenção: elte filme repri.a 2•. feira. à., 20,15 hora.

à. 21,15 horse - cen3ura 14 8nOI\-
Lando Buzanca, o famoso ator de "O SUPRR MACHO", em mais
uma das suas famosas comédias:

,. la. ,NÚITE . DO DR. DANIEL Colorido

Atenção: e.h fiíme reprilo 3a. feira. a.\20,)5 hora.
. . �

.

DIA 19, 4a. feira. à. 20,15 horaa - cén.ura. 14 ano.

uSe,llIão dai Moçaa" - Programa duplo
.

.

1.0 filine: Um'a deliciosa comédia nacional colorida: \,
.'. \

/JA HERDEIRA REBELDE '

2.- fUme: á' INSPETOR LVlAIGRET P1GALLI Coloro
o' ,

i

OlA 20:� 21. 5a. e 6a. feira - a. 20,,15 h - cen, 14 anoa

CO'O COMETEU UM CASAMENTO
Comédia: com SOB HOPP.

,,__... � 4

'Pelos lares e Salões

Joio Woitecben e Maria Madalena
Moreira dos Santos. Ele, natural
deste Estado, nascido em Irineé
polis, no dia 08 de jle'tembro de
1945; operário, solte!fó, dotnicifiedo
e residente em T,.,ea Bal'tas; filho
de Miguel· Wo'{ech�ni falecido,
e de dona Ve 8oico Lopes Woi
techen, faleci a; Ela, natural do
Estado do afaDá, nescida em

Clevelaod' , DO dia 12 de agosto
de 1948 doméstica, solteira, do
micilie a e residente em Três
Barras; filha de ADtonio Moreire
doi! Santos, falecido.' e de dona
Ana Granater. domicHiada e resi·
dente em Clevetâodis, ParaDá.

ANiVERSARIAM-SE'
Hoie: a S7 ta. Stella Maris

Crestani; os iouens: Adernar

Vende�·.. ,

r-

Vende-se uma.l'�asa de
madeira de 7D lI.f tros qua
drados, com 3 Çl?úartos, sala,
cozinha, dispe�sa, área de
serviço e bangeiro completo
com azulej ri. A mesma fica
situada n#Travessa Alberto

Tokarski/próximo ao Moinho

Tokars\{ Qualquer informa

çã%�m'
o sr. Guilherme·

Sou na Relojoaria Suissa,
ou com o sr; Antonio To
karski no Moinho Tokarski.

Orlando Peobarka e Elzira Tomelin.
Ele. oatural deste E�t .. do, uaecido
em- Três Barras, n( dia 29 de

junho de 1938; cartnteiro. viúvo,
domiciliado e resigénte em Três
Barras; filho de �oito Pecherke,
falecido e de ti a Catarina Pe
charka. domi iliada e residente
em Três Bar u. Ela. ne tural deste
Estado. D cida em Dr. Pedriobo,
DO dia I, . de novembro de 1934;
doméstica, solteira. domiciliada e

residente em Três Bal'ra�; filha
de Artíbano Moser e de dona
Emília Meser. domiciliadoe e re

eidenteaem Dr. Pedriobo, d/Estado

Vende-se
Vende-se uma bem montada

OLARIA cor:p 14 fllqueires de
tHreno. Informações com Ivan
ou Moacir de Paula e Silva.

. Carlos. Humberto Gassner e

Tonia Dorothi Massaneiro.
Ele. Datural do K,t8do do Paraná,
oa§cido em Curitiba, DO dia 16
de. março d" 1952; carpinteiro,
!lolteiro, domiciliad e· reBidente
em Três Barras; f o de A_ifredo
Gassiler e de don Eleodora Robis
GBlssner, domicil' dos e resideDtes
em Marcilio O' 8, Nesta Comarca.
Ela. nat';al ete; Estado. �ascida
em Três B8 a8, no dia 22 de

agosto de I 2; domésticlI, solteira,
domiciliad e residente em Três
Barras; f !l de Geremia!l M!l88a-
'oeiro, f ecido e de dane Maria
Penter MU8aDei!o, domiciliada e

fesidente �m Três Barras.
'

Apresentaram 08 documentos
exigido!! pelo C6digo Civil art. 180.
Se alguém tiver conhecimento de
existir algum impedimento legal,
acuse-o para fio I de dirt!ito.

T,ês Barras,lO de setembro de 1973

Maria Uba de Andrade
Escrevmte Juramentada

·Melhores

Mülbauer e Sérgio Adalberto
Oiiscowice; o menino Acle
filho do sr. Acl Abdala José.
Amanhã: as sras. donas:

Angelina esposa do sr. Antonio
Tomporoski e Rosa esposa
do S1. Derby Fontano; a srta.
Edeltraude Hautfe; o'menino
Marcos Rogprio filho do sr.

Waldomiro Medeiros.
Dia 17: os senhores: AZvino

Ivo Vogt, C6rZos José Silveira
e Heriberto Hildeberto 5chulz;
o menino Levi Lud filho do
sr. João -Taporowski, residen
te em Três Banas.
Dia 18: os senhores: Afonso

Orosskopt e Iarúslaw Dolizny.

Dia,lg:· os senhores: .Ivan
de Paula e Silva e Miguel
Toka1ski; a senhorita Beab-iz
lzabel Ma10n Becit.

Dia 20: à senhora dona
Ermelinda esposa do senhor
Pedro -Linkoski; o . senhor
Wilson Seleme.

_
J

Dia 21: o senhor Pedro
Jenzura; a Isenho'lita Àmélia
Stascovian; o jovem Zeno
Babireski; o menino Humberto
filho do S�. laroslaw DoZizny,
Aos aniversariantes os cum·

primentos deste· semanário.

facilidades

MERHY SELEME
,
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