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Não será demais ocupar novsm-nte esta coluna com o

as�uotO. Depois da terrível mistura de coisas velhas e novai

reinantes nas' demais cepttais nordestinas, o Recife é uma

surpresa: É a que mais se aproxime de nosso conceito sulista
de cidade: largas &V t!_ni,das, ruas espaçosas e regula'res, trân
sito intenso, altos pr êdios. Em que pese ser a metrópole de
uma das, regtõ-s mais pobres do mundo, é uma linda cidade
prioclpelment!! à noite.

' . ,

As inúmeras pontes (nem os recífenses sabem ao certo

quantas "Ao) que ligam as duas ilhas e o econtinente» que
compõem 8 Cidade, lhe dão um aspecto diferente e .que lhe
valeu o nome pouco original de Vemza brasileira. Mas, num
co t-sste gri'bnl", lá está o _mangue onde - segundo o prof.
Josué de Castro, recentemente fslf'cido - se eterniza o ciclo
homem-caranguejo-homem. O homem come o caranguejo
qu", mais tarde. o devora, quando sepultado no mangue e

assim sucessivamente.

Junto da capital está Olinda, com suas vinte e duas
Igrejlis e onze Capelas. Logo Da entrada chama 8 atenção 8

chusma de, pretioho� que se, banha na eBlca de Nasssu .. ,

rtseho que o ilustre holandês teria tnandado canalizar do
alto da montanha. São os «guias» e têm na ponta da língua
centenas de fatos, Domes e datas de cuja autenticidade de_I
mesmos não têm muita convicção, mas estão prontos a re-

petir em troca de alguns cruzeiros.
'.

Merece uma referência o most .. iro de São Bento, onde
funcionou um dos dois primeiros Cursos Jurídicos do pais,
criados em 11 de agosto de 1827. por D. Pedro I. sob 1O�

piraçio do Visconde de S. Leopoldo. Em suas salas centenárias
parece reboar ainda 8 voz áustera dos vdhos praxistas. A
Igreja do mosteiro, com paredes, tetos e móveis recobertos
de prets relembra a imponência do ambiente em que se

aprendia o velho direito das Ordenações.

No alto da Sé - lugar mais elevado da velha cidade
alé'm do antigo mercado de escravos, onde ainda existem

os ferros que 08 agrilhoavam 80 '010, depara.o visitante com

a «Praça da Preguiça», em que os desocupados de todos os

naipe. dormem à sombra de imensas árvores, deitados em

desgastados bancos de madeira .••

'De retorno ao Recife, O Museu do Açucar mostra em

todo O realismo o que foi a escravidão nesse ciclo da nossa

H st6ria. O negro robusto, atrelado ao cabo da moenda, dA
voltas em torno da engenhoca durante horas, dias, meses e

anos, na repetição cotidiana de uma atividade puramente
animal. Como observa Caio Prado Jr., a fase do sçucar, apesar
de sue eptqueria expressão econômíca, gerou um tipo férreo de

escravatura» que nós sulinos estamos longe de imagioar.
CA cana exigiu uma escravidão tremendamente dura, não só
do homem mas também da terra a seu serviço», confirma
o Josué de Castro (História Econômica do Brasil, pág. 249).

Moas deixemos de lado tão sombrias recordações e con

cluamo. dizendo que u1iP8' viagem ao Nordeste é uma expe
riência diferente. . É umÍl vivêocia com a história, um

contacto direto co�'::-'lugares muito referidos mas pouco

visitados, .

a compreensão de um P')VO aberto e alegre, o

aprofundar de um sentimento patriótico,

E. além disso, voltar com a convicção tranquillzadora
de que também lá o país cresce e se desenvolve, sem que
perca o Nordeste suas naturais caraçteristicas.

AUMENTO DE ASSINATURA.
DO "CORREIO DO NORTE"

Informamos aos nossos dignos assinantes e co

laboradores que a assinatura do "CORREIO' DO
NORTE" passará a partir do n.· 1250 a Cr$ 30,00
anual. O fato deve-se à grande alta do papel de
imprensa, para o 9ue esperamos a devida co�pre
ensão de todos.
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('AIXA POSTAL 2

Diretor: Rubens Ribeiro da Silva
FONE. 128 CIRCULA AOS SÁBADOS

entese 'a��uire e�ui�âlDentu telefônien
A Companhia de Telecomunicações, de

Santa Cstarme. seguindo o programa traçado,
acaba de adquirir, mediante assinatura de con

trato, uma grande partida de equípamento
teldônícQ afim de servrr vasta fj.gião do Estado,
melusíve a nossa. A assmstu-a do respectivo
contrato com a firma inglesa Siemens, ocorreu
ontem, em solenidade realizeda no Teatro Al

. varo Carvalho, em Ftoríanópotís, às dez horas,
ali presentes várias autoridades. . A respeite o

Preferto sr. Alfredo de Oliveira Gsrctndo rece

beu os' seguintes teh·gramas: "Tenho prazer
convídá-Io para assistir ato admínístrativo assí-

.

natura contrato :fornecimento equípemento tele
fônico para esse município pt SolenidaQe será
realizada Teatro Alvaro Carvalho às dez horas
dia 26 corrente et almoço presença Governador
pt Saudações (a) Therézio Carvalho - Deputado"•.
'Convidamos vossência partícípan próximo dia
26 vg 10 horas manhã 'Teatro Alvaro Carvalho

Floriaoópolis vg soleuídade assin_8tura ccntreto

Siemens inglesa' para s quíslção equípamento
COTESC que trará beneficio. essa região vg
presença Gcvernadcr Elitado pt Saudações (a)
Paulo Müller Aguiar - Secretário Serviçoll
Públicos pt"

'

o telegrama do Deputado Therézlo Netto,
nos mesmos termos, também foi dirigido ao

Presidente da ARENA, Advogado Dr. Saulo
Carvalho e Presidente do nosso Legislativo,
Vereador sr. Nivaldo Roeder. Impossrbilttados
de comparecerem por afazere!! inadiáveis, todos
foram representados naquele ato, pelo \ nosso

representente Deputado Beuedíto Therézio de
Carvalho Netto.

Como vemos, os .erviços tel"fônlcos de
nossa cidade serão melhorados, com o 'novo

equipamento e também com a construção da
nova central, em imóvel adquirido na Ruê
Major Vieira, inicio da construção já em jànei
ro, segundo infor:mes de fontes oficiais.

Aprovado
Planhap em

0- programa do
Santa Catarina

FLORIANÚPOLrs, 22 - Em

desp-cho com o Secretário dos

Serviços Sociais, Marcelo Ban
deírs Maia, o G· vernador Co
lambo Sa!les aprovou 8 progra
mação estadual do PlanoNacional
de Habitação Pr pular - PLA
NHAP-SC, O programa prevê
a coaste ução de habitações para
as famílias com renda entre 1
e 3 s81ário�-minimos. Estima-se
que se possa. construir até 1 g76
um total, de 6'760 habitações,

..em todo o Estado.' No primeiro
ano de execução, período t 973/
1974, serão f.nancrades cerca de
1.210 habítaçô es, das quais 600
desrlnar-se-ão 6 atender a grande
demanda hoje existente em'

I .

Prefeitura M. de Canolnhas

�VI O
A

v��'
os ao ginasíanos,

quartan tas, e a firma
contrata pt;la Prefeitura

para o re ad?strame..nto ge�.
ral, necess dos serviços
de 30 [ove s àquele fim.
Assim, os in ressados de
verão com' are r até o dia
6

.

de no embro próximo,
nesta nicipalid e, no

Departa ento de Ob s, no
. horário Cio expediente, para
entrevi tas e testes.

Canoínhas, 25 de
outubro de 1973.

Florianópolis.
A programação do PLANHAP.SC
estabelece como áreas príorítâ
'rias de atendimento, em primeiro
lugar Florianópolis,com extensão

para os munícípíos de It&jai,
Blumenau e Joinville. A ele içA0
de prioridades não elimina a

possibilidade de atender nutras

áreas, também necessitadas de
hsbttação, como é o caso de São
Bento do Sul, Ceuoínhas, Caça-

dor e outras.

O programa terá execução
imediata, em colaboração com

as Prefeituras dos Municípios 8

serem atendidos, as quais serão

convidadas, preximamente, a

firmarem convênios nesse sen

tido, dando-se inicio à inscrição
dos Interesses e a seleção dos

-'

terrenos.

COOPERE
CIDADE•

Espólio de/
J

OEtavio Xavier � Rau8n
•

til

Para melhor atender todos -os assuntos relativos
ao in ventário dos bens pertencentes ao Espólio acima,
acaba de ser instalado um escritório nesta cidade, na Rua
Vidal Ramos, 310, residência do sr. Reinaldo Crestani,
onde os interessados poderão entender-se com o sr. Carlos
Schramm, que é o encarregado do mesmo, estando a parte
juríüica sob a responsabilidade dos seguintes advogados:

Dr. Carlos Augusto Delpiso
Dr. Almir Miró Carneiro
Dr. Roberto Machado
Dr. Luiz Fernando Carneiro

Canoinhas, 8' de outubro de 1973.

Telefone - Corrrpres-se.
-

Compra-se um TELEFONE. Os interessados poderão tra-

tar no Supermercado Cereal, na Praça Lauro Müller.

C I D A D]3�.
'LINDA .
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CORREIO DO NORTE

Juízo de Direito da Co
marca de Canoinhas-SC

Edital de Cita�ão com
o prazo do trinta
(30) dias ",

o Doutor JOSÉ GERALDO
BATISTA, Juiz de Direito
da Comarca de .Canoinhas,
Estado de Santa Catarina,
na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a todos

quantos o presente Edital

virem ou dele conh cimento

tiverem que, por parte de

Lívio da Faveri, b asíleiro,
casado, lavrador, residente
e domiciliado no distrito oe

Paula Pereira. deste muni

cípio e comarca, fui 1 t:que

rido nos autos de ação' de
USUCAPIÃO n.? 5989, que
se processa por este Juízo
e pelo Cartório do Cível, o

domínio de um terreno rural,
situado no lugar Pedregulho,
distrito de Paula <Pereíra,
nesta comarca, com a área

de 338 880 m2 (trezentos e

trinta e oito mil, oitocentos
e oitenta metros quadrados),
com as seguintes confronta

ções: "por um lado, com

terras de. Alexandre Gurskí;
por outro lado cem ditas de
Antonio Schudlarek; por
outro lado com ditas de
Estefano Krasoski e outro

com mais terras do Supli
cante". Feita á justificação
da posse, foi a mesma ho

mologada por sentença de
-fls, 10 dos referidos autos.

E, �
ara que chegue a notícia

a todos, interessados incertos
e não sabidos e ninguém
ignorar possa, mandou o

MM. Juiz, expedir o pre
sente edital. que será pu
blicado e afixado no lugar
de costume" afim de que
todos, querendo, contestem

o pedido no prazo da Leí.
Dado e passado nesta cidade
de Canoinhas,

.

Estado' de
Santa Catarina, aos dezesseis

(16) dias do mês de outubro
de mil, novecentos e setenta
e' três (1973). 'Eu, Zaiden
E. Selame, Escrivão, o

subscrevi.

José Geraldo �atista
Juiz de Direito 2

27.10.1973
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Fuja d .

briga.
Compre o Dodge 1800../'
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"Omeu carrinho émelhorque o seu carrinho�'
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Em vez de ficar saindo
de um Carrinho e entrando
em outro, saia de uma vez

de todos eles.
Mude-se para o Dodge

"

1800. Com a farrflia e a

baqaoem
O Dodge J 800 é uma

outra história. E
um carro de luxo,
de linhas muito
mais atuais;

Tem um

fantástico espaço
intemo, onde as pessoas
viajam avontade.

Sem nenhum aperto.
Tem um surpreendente

porta-malas que leva a
bagagem de toda a farrflia

E mais-alguma coisa.
Quem dirige o Dodge.. -

1800 vai na mais cômoda das
posições. E na mais tranG:]üila.
A direção é retrátil,

!

o painel é acolchoado,
, as maçanetas são
embutidas. / '

Some a tudo isso o

motor Dodge, a mecânica
Dodge, a suspensão sistema
Mac Pherson.

'

Você vai concluir que

'"', .

\

\. �f Conheça os planos de
, financiamento mais esticados

d� praça.

é melhor nem discutir. Mudar
de categoria de uma vez,
passar para o Dodge 1800.

Então, dê um pulo num

Revendedor Autorizado
Chrysler.

\

REVENDEDOR AUTORIZADO d.� CHRYSLER
� do BRASIL

1rMIrt_lii?k RUA PAULA PEREiRA,735 - TELEFONE: 365 E 366 -.CAIXA POSTAL 220 - CANOINHAS - SC

� ...
.

Fontaná Mõyeis
Praça 'Lauro Mtiller,k 494

.

CANOINHAS -e- /�Dta Catarina
/ '

Revende OI afamados CIMO", no

melhor preço da r. gião. A vida com 20% de
, /

desconto, ou ?" preferir, pod,erá pagar tudo

em 11 7.(.'
Ant�.� compra!", verifique os nossos preços,

e veja as vantagens. : É mais barato comprar

OI "MOVEIS CIMO", aqui em Canoínhas,

Documentos perdidos
Serviço instantâneo e per!

•

..' 7�
In ,1 lo moderníssima.
,_.�

Procur�� /êscrit6rio de Deroy Carlos

Y1lntíBno, na Praça Lauro Müller, 251
"
/

....�.

/"
.1" CANOINHAS -, Santa Catarina

o sr. Nadir Antonio BredF.
proprietário do Restauylnt
"BREDA" no Km 140f da
BR-116,. perdeu os' se�&intes
documentos: /
- Certificado do ca�fo marca

Chevrolet C. 117
- Carteira de M,ótorista �

- Certidã� de 9asamento'
Pede à pess'� que achou

o favor de e'iregar no en

dereço aCima,",que será bem

gratificada. fi
Os referiÁos documentos

ficarão serl valor por ter

sido

r�equeridO
a 2a. Via.

,

Pap va.: 16 de outu--
bro d 73. 2n

Ass., .

r Antonio 8reda

=:::11::::==:::::::=::::::11:111:::::::::===::::===:::::::::::::=:=:1111::::::::0:::::::::::::;:::1

Ü Dr
..

Walkyria Natividade Seleme Ü
H glA Dentista !i
i! c I C 00 9/DEP li
.. .-

ai Clínícs dentária de senhoras e cria' s, 5i
" n
" "

:: Especíalízeção em II
!! Hora marcada ii

i Prap Laaro 'Miiller, 494 - FOIle, 36.' ,Ü
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::;:::::::::::.::::11:=::=:::11:::'::::::::::::==
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Notícias de

"!Vosso 'Posto" vai

ampliar instalações
Estamos infor:nado� de que o. nosso
simpático e ateucíoso proprietário
do "Nosso Posto" está propenso a

ampliar as instalações do mesmo, in-

cluindo no mov.imento reservado aos Escr"v�u :

usuários um bem �ontado �a�lCho- Esmer Id' M AI 'd
nete Bar e Sorveteria, o que vira cer-

a IDO • mel a

t!lm�nte contribui.r ainda maís para
seu perfeito serviço e�pecmco. Realmente foi uma feliz iniciativa de seu

proprietário a i�staJaçao deste serviço especializado. pois ha muito que
a cidade ressentia a falta de um Posto à altura de seu desenvolvimento.

Dia 18 Festa com Primeira Eucaristia
Papanduva se preparando para a realização dia 18 de novembro

próximo, da grandiosa �esta em louv?r à: Nossa Senhora Aparecida, opor
tunidade em que �erá míníetrada a Primeira Eucartstía a mais 11:0 crianças
que vir!_') aco.mpanbadas de seus pais e familiares. Realmente será um

grande .día festivo para todos os paroquíancs e especíahnente para aque
les .que rece�erão pela v�z 'primeira a Santa Eucaristia. Estão sendo
enviados oonvítes para a matorra dos muuícípíos vizinhos para partícípa-

,

reLQ seus munícipes da festa, em homenagem a Padroeira do Brasil.
, 'Rea]i;;:.ado assalto diferente _

Os ladrões, desta vez praticaram um assalto diferente na capital
paulista. Enquanto uns dominavam .o gerente e empregados de uma loja
de eletrodomésticos. outros encostavam uma caminhoneta em frente o

prédio, onde mais alguns ladrões vestidos de carregadores partiam para
b limva quase total no estabelecimento. Os prejuízos vão além de tOcl mil
cruzeiros. (Gazeta do Povo)

.

Árabes e Israelenses falam de paz:
O presidente do Egito. Anua� Sadat, anunciou estar disposto a

aceitar uma cessação _de fog� ·e participar de uma çonterêncíe de paz, sob
os auspícios das Nações Umdas., com a condição de que Israel S6 retire
de todos os. territ�rios .ocupadOS em 1967. Posteriormente; a primeiro-mi
nistro Golda �eler disse no Parlamento israelense que não recebeu

propost!" de "nenhuma fonte': em !orno de uma cessação de fogo, e afirmou

categorICamente que Isr�ellamals flrmará .. um .paeto com os árabes, a

menos que este inclua acordos para a devolução de "to<1os os nossos pri
sioneiros inclusive os que figuram agora como desaparecidos". N.R. - Que
a paz venha enquanto há possibilidade, as grandes. potências estão com o

dever sacrossanto de evitar a luta entre irmãos.. lGazeta do Povo J

Um pé de Ipê e uma saudade
Aqui em Papanduve, exatamente na 'entrada do..,pátio da Escola

Básica Alinor V. Côrte. existe um pé de Ipê plantado no dia 26 de agosto
de 1954. }� árvore cresceu e está coberta pelas üoees amareladas que dão
.um colorido alegre na entrada do Colégio. 'I'alvêa' nem todos saibam qual
foi a mão que colocou ali no solo a muda que viria alegrar a entrada' do

Estabelecimento de Ensino. A tarde quando estou tomando o "meu chi
marrão" contemplo a árvore. então a saudade se aconchega de mim.
rememorando o passado observo como é, linda a nlUureZ!l eníeítada de

'lores. Tenho outra amável recordação sobre a árvore, esta é de meu

filho Díno, quando lançou o seu livro "Bandeirantes do Progresso" envi
ou-me' um exemplar com a seguinte dedicatória: "Meu queríuo pai. Dízem
OS sábios que um homem deve plantar uma árvore; criar um, filho e
escrever.um livro, para que sua missão na vida seja totalmente cumprida.
Os filhos' já os possuo; o livro estou remetendo ao senhor e espero que
seja de seu agrado. Quanto a árvore, espero plantá-la ai em seu quintal
quando eu e meus companheiros 'aqui . do escritório formos Iazer urna

visita ao senhor. Com beijos e gratidão receba 08 meus votos ue Feliz
Natal. Ctba. 20{12,68". Reviver o passado, é continuar acesa a luz da slluda?e.
Festa de Santo Antonio esteve animada

Bealízou-se dia 21 do corrente uma animada festa em louvor 9;

Santo Ântonio. O resultado da mesmlI. será revertido na contiO!lação das
obras .da nova Igreja. O movimento foi compensador. a participação da

,pomunidade foi positiva e certamenta o re:;ultado financeiro bom. Hem o

qual não seria possível a continuidade dos trabalhos da Igreja que. real
mente é um lindo templo erguido ao lado da Capela do milagroso Santo.

Cantin{)o do "JULIPA�'
Com o titulo acima.' esta coluna levará aos prezados leitores

sempre que possível. as noticia's que serão coordenadas pela "Juventude
Lider Papanduven3e" cuja fundação foi dia 04 de agosto <10 ano em curs!).
Os trabalhos abrangerllo os setores de: Sociedade, Esportes e Liturgla. A
8:t8. Beatriz Malakovski é a encarregada da promoção social. Este colu
nIsta tem Mompanhado com interesse a progressão dos trabalhos fazeno1o
�()tos pelo�pleno êxito de;> "Cantinho do JULIPA". '

Passarela da Sociedade
Ola 01 de novembro entrante estará colhendo mais' uma rosa "'no

alegre jardim de sua vidá a srta. Beatriz Costa Morais. dileta filha' do
distinto casal Albaro (Donilda) Dias de Morais •. ele Vereador e industrial.
A aniversariante receberá suas coleguinhas em sua residência onde
serão recepcionadas. .

* Dia 04 do mês de novembro próximo. é dia de muita alegria pura a

grande família SonagUo aqui residente. Estará completandO mais um

IIno de sua feliz e prestativa existência a bondosa senhora Dona Leonor

�Gn�glio, virtuosa ,esposa do sr. João Sonaglio. Dona Leonor que com seu

sorrIso sempre nos lábios. quer na alegria quer no sofrimento. receberá
as mais justas e reconhecidas felicitações pela tão significàtiva data de
seu aniversár�o. _

A coluna se associando às !elicitações de muitas felicidades aos

aniversariantes, fazendo votos para que a data seja repetida por
militos e muitos anos de paz, saúde e bastante alegria.

UM. POR SEMA.NA _ VINGANÇA: Jamais poderá existir uma criatura mais
perigosa do que aquela que tem mortos' os sentimentos no coração' e

trllz no cérebro a idéia de uma vingança. (L. Romanow8ki)
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Instituto Brasileiro de
[) senvolvimento Florestal
De enacia Estadual de sta, Catarina

Mi isté_rio da Agri(ultura

DllpYL
o elegado EstadMal do

lBDF em oanta Chtarina
torna úblico que o lbstitut� !

Brasile ro de D�senvo�Vlmen
to Flo estal Dkh gacia
Estadua recebera dJ, acordo'

.I.

com o resente Edi�Cil. até
às 14.h as' ao dia !trinta e

II
.

um (J.i) ao corrente . mês,
na ,RUi d\) Príncipe Ih o l!lt,'
em JOInvllVe, propostas para
a venda a 346 (t'i'ezentos
e quarenta e Seis) pinheiros .

nauvos (A aucaría ;i\ngustl
folia); sendo 4" meuinuo de
cnârnetro

tn�tre
40 cm e 55

cm; 180 en re �5

.'c.m
a 37

cm e .24 erstre i zcm a :U

ém, de OIâ etro, e bem
assim..a

ven�'
oe j 3 arvo

res de cedro
. memnuo 30

centímetros :1, ciârnetro, ao

pr eço

totá. 1.. m.�'.llm(l,
"'e ....A s

4u.uuO,UÜ (qu., eut« unl C! u-

zeiros), �!,u per
. .

As árvores

lm. refe. re.�nc.
ia

encontram-se éÍ Floresta
Nacional ne

r 'lês Banas,
situada no M nicípío de

Trê�. Barras,

�e;te
Estado.

Todas as despesas de
ab-a te e renraua aos toros

-

. �
correrao por conta do con-

cÕ{rent� que ú�creccr o

maior preço por t4ao o lote.
�

s

o adquirente devera re}'
tirar todas &s toras até q
dia 30 ce . novernbrp, impre-
terrvetmente. \

LI pc,gau1ento

de}'
erá ser

tf�tUê:ldo, lntegralw' nte, no

ato da afecü,raçào da pro
posta V;;ilce'dora, deqlarando
o IBUF

.

venCt<lora Ia pro'
posta lCIleaiatámente óbcilXO
se a primeira não flz;:!r a

entrega:: da imponânOléi. V

As, propostas dev+ão ser

entregues, na sede

d�
Oele

g.
dClA Estadual do IB

.F'
em

JOUjlVllle, dlretamen e ao

Ch' fe do Núcleo de �dmi
ni�tração, em enveloI\8 f:,
diado ou ldcra-do. e �erão
a,bertas no aia 3 i de utu

bro corrente às 14 hor
I

/ 8

tlu�e �e- Uolão fantasma
/

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA'
. "y/

Conv9ca'ção
Em conforrnídadeyêom o Art. 22.0 - Capítulo III

dos Estatutos desta SO<;iedade, são convidados os' senho
res associados para I'eunirem-se em Assembléia Geral
_Urdinária a ser rea1i�ldá no dia OY de novembro de 197:1,
às 10 (vinte) hora.�t na sede campestre do-Clube, sita no
lOBairro Aparecida" nesta cidade, afim de tratarem dá
fi guinte ord,�;éio dia:

, 1.0)1 Apreciação 'de relatório da atual Diretoria;

2J(/ Ele�ç�o da nova Diretoria;
.

3r) Eleição e posse do novo Conselho Curador.

,
.'

' rjl- falta de "quorum" psra a realização da Assem
bléia �l data e .hora acima aprazade, fica. 4e.sde já feita
a st'�nda convocação, para a realízação no mesmo local
e r.tà, às 2l (vinte e uma) horas.

'

. Canoinhas, 19 de outubro de '1973.
Laerte \ u-z Wotciechowski Dr. SylvioSA. Mayar

Secretario Presidente n

Joinville,
de 1973.

Máuro
-

Pinho'
Delegado Estadual

IA
AGORA VOCÊ ENÇor�TRA APOIO EM TODAS AS BANCAS.
A AbrilCultural e Revi�ta Claudia, lançam a Enciclopédia da Mulher.
Uma coleção em fasctôulos. com mais de 2.000 páginas cheias de
soluções para você resolyer problemas do dia a dia.
Todas as semanas, a mul�er receberá as mais valiosas informações
sobre decoração, trabalhos,manuais; economia doméstica. saúde;
educação sexual, psicoloqia, etiqueta. moda, beleza. direito. arté .

culinária .. Com os fascículos �e Enciclopédja da Mulher você formará
sete Undos volumes. E, utilizariçlo as últimãs capas dos fascículos e .'

as páginas especialmente "

'

produzidas pela Revista Claudia.\
você montará o Livr.o de

'

Cozinha de Claudia, em um

lindo fic'hário que estará bre
vemente em todas as bancas. ,

.

'Enciclopédia da Mulher n.�1
já está nás bancas. Você
compra, e ganha de presente
o n.o2. Pegue essa coleção
desde o início. Toda quarta
feira nas bancas. Cr$ 3.50.

C/' aBril.UI,TuraL

�\

EXCLUSIV'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO 1.)0 NORTE 27.10.1973

Publicação Oficial da

PREFEITURA
Portaria N. 115/73
o cidadão Alfredo de Oliveira

Garcindo. I Prefeito Municipal de
Csnoinbas, Estadc de Santa Cata
rins, no UIO de suas atribuicões,
resolve:
Conceder gratificação ediciotul }

de acordo. com o art. 18, da
Lei n.O 970 de 21-5-71, combi
nado com a Lei n.O 413 d�
24-03-1958. I

I
A IVILASIO COELHO, exercep'do
o cargo de encarregado de Teibu
bçilo, mail õ% (cinco por cento)
de adicionel eobre seus vencinientos
por ter completado 2ó (�inte e

cinco) anoll de serviço p�blico a

partir de O 1 de outubro ,Ido Cor-
.

rente ano. f
f.

Canoinhas, 12 de eutubré de 1973.

Alfredo de Oliveira IGarcindo
Prefeito Muni6ipal

E�ta Portar_ia foi fegistrada .e
publicada no Departa,mento Adml'
nistrativo na data sÚpra.

.

José Bonitdcid FUt tado
Diretor Administrativo

I
I

Portaria N. 116/73
o cidadão Alfredo de Oliveira

Garcindo, Prefeit? Municipal de
Canoinhas, Estado de Santa Cata·
rina. no UIO de Ilual atribuições,
resolve,

.

tAposentar Fuciondrio
De acordo co,� o art. 230,
paragrafo 11.° 1e art. 232 ítem
II/O da Lei '(1.°\413 de 24.03.
1958. . l
O funcionário �OSÉ BARTO

LOMEU FEDA' TO, lotado no

cargo de Encarr gado de Pessoal,
á conta,r de

t
de outubro do

corrente ano.

Canoin�8II. 12 e outubro de 1973;

Alfredo deDliueira Garcindo
Prefe;ito Municipal _

. ·Esta P-ort�ria foi registrada e

p�blic�da no IDepartamento AdíDi
Dlstrabvo, .

n; data supra.
José Bo{zifácio Furtado
Diretor Administrati�o

, I

Porta�ia N. 117/73
O cidadllb Alfred� de Oliveira

Garcindo,. Prefeito Municipal de
Canoinhaé, Estado de Santa Cata
rina, de conformidAde com a Lei
D:o 108� de' 19 07-73 qoe criou
o Conselho Municipal de Tlâolito,
Traolporte e S!naliz8çito,

.

-. RESOLVE:
Designar os eleme�to. seguintes

para comporem o referido Cons'Jlho.
. a) Paulo Eduardo Rocha Faria.
Presidente.
/ b) Nivaldo Roeder - repreaelD
tante do Legislativo Municipal.
c) Jollo Alberto Nicolazi • repre

&entaote do \Departameoto Esta

_

dual de Bstrfda de ROdage.m.d) Waldem"r Colombo - repre.
sentante da �Iasle de motoristas

\ profissionais.
i

e) Emilio Carlos Dama • repre,
sentsnte das Empresas de Traofil'
portes Coletivos Municipal.

O Miguel trocopiak Fiíbo -

representante �a A8sociação Co.,
mercial e IDdusirial de Canoinhall.

.

g) Teneote aoronel MIlton de
Mello - repreaebtante do 3.° Ba
talhão da Policl" Militar.

b) Harley Av�i dos Santol • De.
legado Especial de Policia.
C..noinhas. 12 d outubro de 1973.

Alfredo de Olibeira Oarcind�
Prefeito Mu·nicipel '

-

Esta Portaria foi registrada e

publicada DO Dep rtamento Admi.
nistrativo, na dat. .upra.

José Bonitá '0 Furtado
,- Diretor Ad inistrativo

MUNICIPAL
I 'Lei N. 1106 de 17/10/73

':
a Receita e fixa a Despesa do Município de Canoi»
nhas, para o exercício financeiro de Ig74

. fredo de - Otiveíra Garcindo, Prefeito Muoicipal 'de Cenoinhae.

Faço laber a todos OI habitautee deite Município que a Câ
Municipal decreta e eu aanciono a seguinte LEI:
Art. }.o - O Orçamento do Município, para o exercício fi.

nanceiro de 1974, estime a Receita em C.$ 5.76<1,000,00 (cinco milbõél
setecentoe. e teneota e quatro mil cruaeircs) e fixa a De.pela em

igual importâocia. .

Art. 2.° - A Heoeita lerá realizada mediante" a arrecadação
de Tributos, Randal e outrae Heceitae Correntes e de Capitnl, na

forma li legillação em vigor, com' (oi seguiote deedobramento;

1. ReceItas Correntes
Receita Tributária
Receita Patrimonial
Receita Iuduetrial

.

Tranafer,êncial eórrente.
Receitai Qivertal

2. Receitas de Capital
Operaçõe& de Crédito 1.350.000,00
AlienBçãó de Bens M6veil
e Imôveis
Transferênoiae dfl êa.pital

T o T A L

1.022 500,00
10.200.00

. 80.000,00
2,591.000.00
260.200.00 3.963900,00

1 800.101) ,no

Art. 3.° - A Deepeea distr] '·r.�.á
trativae, da seguinte man���a_:/

"

.

1. Poder LegiSlar.Câmara MU�C;' ai
2. Po

..

der E�cutlvo .

.. Ga_!lj.aéíe do Prefeito
.

�partamento de Admini.tração
.

Departamento da Fazenda
Serviçol de Segurança Pública
Serviçol de Saúde Pública

l05752,80
-,

....

214,2-,\5,93
102377,30
547.731,96
11 ,200.00",
107600,00

Demonstrativo da Receita e da Desp_esa
---R-E-C-E-I-T-.A---"'II-N-o-,-m-ê.-II Até o mês �. TOT A L . ""

/Receita Tributária

Receita Patrimonial

Receita Induetrial

Tranllerêocial Correntel

Receitai Diverta.

31979,6031.979.60

17,810,60 17.810.60

18.l366,d
63443.05

j

I Receita, de Capital

Traneferênoiaa 4,e Capital 24.-669.40

SALDO �INDO DO

EXERCICIO ANTERIOR 443.103,38

765.372,44

,D E CANOI-NHAS
Departamento de Educação e Cultura 493.871,00
Serviçol do Fomento Agropeouário 81.531,400
Departamento de Obrai e Viação 1.995.848.81
Departamento de Serviço I Urb8oo, ......2:"Õ57.715,OO
Intendência de Felipe Sohmid] 9.471,20
Intendência de Bela Vilta do-Toldo 8.871,20
Intendência de Marcílio ,.,Dial 8 871,20
Intendência de Paula/Pereirà 9.471.20
Intendência de Pinhéiroi 9471.20

-

DESPESA

_
T O T A L 5 76�61T,mf'

Art. 4.° - A apficação do. recues I.crimioadol DO artigo
anterior, fa�.le,á de �e6rdo ll�m OI JlW r.amaa analí_ticol eetsbelecídoe
para a. Unidades Qt"çameotárla.;:_,..-éóo.tantel do anexo IV, aprovado
e alterávei. por Decr�to

do Põ1er Executivo.
.

.

Art. 5,° - Fa parte da presente Lei OI anexoe I a IV.
que a integram. _'P cifioando a Heceits por Icntes e dísceimiuendc
a Deepeaa pOf/0(fn,igoaçõel,

.

,

AjV6 ° - Fica o Poder Executivo autorizado a tomar medldse
oece.. riíf. para aju.tar OI diapêodloe ao efetivo comportamento dareceita,

parágrafo Unico - Durante a n-ecução orçamentária, fica o

oder Executivo eutcriaado a realizar Operaçõea de Crédito, por ao.

tecipacão da. Receita, até o limite previsto 00 artigo n.O 67 da
. CODltituição Federal.

Art. 7.° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir cré.
ditol aupiementerea até o limite de 30% (trinta por cento) da Receita
eatimada, utiliaando-se de recursoa dieponíveie o que estabelece o

5.764 GOO,oo artigo 43. § 3.° e 40.° da Lei Federal n.
° 4320. de 17;03.1964, em

por Ucidadee A·1mióia. coneequêucia, deverá o Sr e
•
Cbefe do Poder Executivo dar conheci.

mente DO prazo de 5 (cinco) diae a este Poder. dOI crêditos abertos
atrevé. de c6pi'll autenticai dOI Decretos.

-

Art. 8.° - Hevogaudo-ee ai diIPo.içõe, em contrário. elta
Lei entrará em vigor a partir de 1.° de janeiro de 1974.

Cenoinhes, 17 de outubro de 1973,

Alfredo de Oliveira Garcindo - Pref�ito Municipal
A presente Lei foi regiltreda e publicada no Departamento

�jmini.trativo, na data supre.

José Bonifácio Furtado - Diretoe�tivo
- /

reFf:rente ao mês de ;anêiro de 1973
J� mêe I Até o mê. II TOTAL

5
. .

RESTOS A PAGAR
Do EnrcÍcio de 1970
Do Exercício de 1971
Do Exercício de 1972

3866.20
26.179,440
3862,57
30.395,19

182,53
22.550,05
18.776,40

.-/

Gt__wara doa Vereadora I//Gabinete do Prefeito/

Deparl>\_inento A�nfíniltrativo
Departamento,//ífa Fazenda
ServiçuI d)<8egorança Pública
Setor . .4é'- S8 6'i1 Pública
Qepártamento de Educação e Cult.

184.366,401 "-'Setor do Fomeoto Agrop.ecuário
,

63 443� Departamento de Ob..� e Viação 100.579,29
./ Departamento de Servi�Urb8Qol 1.050.00

.> Iutendêocia de Felipe Scbmidt' 400.00

� 669 40
Intenrrêecia de Bela V. do 'Toldo 300,00

./�., Intendêocia de Marcílio Dia. �
_ 85,00

322 �69 06 // 322 -26 06 lotend�nc�a de P�ula. Pereira
•

'. /'
/' • �. Int.eo<!enOJa· de Pmbelrol

/' C.é:litol E.peciail

/
//

3866,2Q
26.179.44-
3.862,57

. 30.395,19
182,53

22,550,05
18.776,40

100.579,29
1.050,00
4000,00
300,00
85,00

26,813,14 26.813,U

279.601,07 279.601,07

514.6400,88
250.731,56

765.372,44

5H.64H,88
Saldo p/ o mê, de FEVEREIRO

.

C&noioblu, 01 de fevereiro de 1973.

Ovidla 41vinaWitt . Enc. de Contsbilidade

FRIGORIFICO'

Alfredo de Oliveira 8,rcindo· Prefeito Muoicipal
������������!������������

Assemblélé;" Ex'raordlnárla

CANOINHAS
Geral

'Por Dão haver número 5ufi-

I
Extraordinária marcada pare o

ciente de acionistss para 8 rea- dia 20 de outubro de 1973,
lizaçAo da Assembléia Genl fIcam convocados os se·nhofp.s.

ÇORRESUL, Imobiliária e Corretora/de Seguros Ltda.
Bua Caetano Coeta, 350 - Canoinhas. iSanta Catariaa

. Imóveis à vcinda
) .

Terra de planta de 235 alqueires, a 1,8 km da cidade, com madeira
branca e lenha, mais casa residencial de madeira, depósito, 'galpão, gara
gens, trator com todos os implementos, élarroça com dois cavalos, 34

cabeça.s de gado, cercad�.
-

.

Terra de planta de 35 alqueires com casa e benfeitorias, cerca-
do, distándo 30 km da cidade. /

.
Chácara mediil.do Z alqueires tcom casa residencial com luz da

CELESC, vários galpões, todá 'cercada 'distando 2 km do centro da cidade.

Uma casa de alvenaria om terr�no medindo 1200 mZ, na Rua
Paula Pereira, em Canoinhas.

Uma casa de madeira, com terreno medindo 800 m2, na Rua
Curitibanos, em Canoinhas. I

.

Uma casá de madeira, ,com terreno medindo 800 m2, no perímetro
urbano de Canoinhas.

t
•

Um sítio próprio parai repouso, recreio. lua de mel, etc., com

instalações completas, inclusive quedas de água, luz própria, casa de
alvenaria. piscinll, garagem, �tc., distando cerca de 45 km de Jaraguá do
Sul - Santa Catarina - 3 alqueires.'

.

Preço e condições, '(ratar com a CORRESUL, no endereço acima.

:Não compre nem venda im6veis, sem antes conl!ultar • CORRESUL,
firma

�pecialiZ.dato
ramo, 00.. amplo cadastro

I
regional.

S/A . C G. C. M. F. n.· 83.188.110/001
. Inscrição Estadual, 038002002636

Segunda e Terceira Convocação
acionistas da fll ma FRIGORIFI- de aeiQ'nistas ps·ra.. realizsção
CO CANOINHA3 S/A. «FRI- de A:�sl'mbléi", a m�sma serÁ

CASA:', a se reunirem em As- rpal(zada 2 ;(fluas) horas mais
sembléia Geral ExtraordiDsri.s I) Jarde c�om

.{ualquer número.
realiz'!lr·se em sua sedE' socisl,. /

roa OI' 25 d t b de'
� n '8S e ou u ro

& Estrada da Fartura KM 2 1!8/ 1973 .

.

'

cidade de Caooinhss �/E�tad6, :t;genor Chrlstofoli
às nove (9) hora", do dia 15 de . .

o
_.

b d '973 d I·b.
Ir@tor VICf'-. r"SI<1@Dte

novem ro e � ,para e I e�
rar sobre a seguintf',.

fi

ORDEM DO DI1\::

1.0 - Proposta d�� diretoria
com parecer do con,selho fiscal,
favorável, para aumento de Ca

pital Soeisl de· Cr;$ 1.240,00000

para Cr$ 2,200.00,8,00. Aumento
de Cr$ 960.000.00 se darÁ com

a subllcriçãIJ de Ações em Moeda
corrente no PaIs.

D
.

2.° - Cons,tquente reforma
E6tatutária. '�

i

3.° - Outtos assuntos de in-
tere8se geratl
Após o litrário marcado e

não havend 8uficiente

.

Declaração
Declaro que forem extravia-

. I
dos 08 documentoB da camion�
marca Willys, tipo Piclç..,-{Íp,
motor n,o 8-12.61.618, c�'Tur
queZ8 Real, placa TR 09;89, Cer
tificado de Propri�:t:iltde 0.°
354740-SC, de mi�'na proprie
dade; Tituto de El�Jtor; Certl'ir8
de IdentidadE'; C.tÍrtão do CPF;
Carteira Nacional de H8bilitsção.
Ficam os mlsmos sem efeito

por ter sido/requerido - 2a. via.

. CanOi?.?.?:' (SC), 24 de outu·

bro dtl 7',3.
(a8s' JOAQUIM TABALIPA
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· Socie�a�e In�1. e ComI. "SICU['SIa
,

.-'//
c. G. C. M. P., 83.189.084/003 .>

,,/
,

Assem'bléi,a Ger.al ,ExJ,r�ordiná.cia
E d i I a I d e C o/á� o c a ç A, o

Ficam convidados 'os horas do dia /3-(de outubro
.senhores acionistas' da So- do corrente ano de 1973, da
ciedadelndustrial e Comercial qual' constará a seguinte: e)SICOL SIA, para a Asse�..;,_../ - -

/ .'

bléia Geral Extraordtrrâria ORDEM DO DIA
a realizar-se na/rua sede,

. .�,
na Ru���rei Menandro

Ka��n.o 60,6, em Canoi-

nhas, se, .corn início às 14 b) Preenchimento de cargos

lintas.· y�. an�a

REGISTRO
EDIT AL

Oleo'

Erlita a) Instalação de uma Filial
em Itajaí-Santa Catarina;

Declaração

1

Fotocópias?

da, Diretoria e fixação
de seus vencimentos;
Outros assuntos de in
teresse social.

Canoính as (Se), 08 de ou

tubro de 1973.

Arno Court Hoftmann
Diretor Presidente

CIVIL.

Sebastf _Grein Costa, Escrivão de Paz e Oficial do Registro Civil do
município dã' _���r Vieira, Comarca de Canoinhas, Estado de Santa Catarina

Faz saber ,e pretendem casar: Alcides Pereira d. Rocha e

Tereza Krachinska. Ele, TI

�!ll
deste Bstado, nascido em Rio Claro, neste

município, no dia (16 de setê '. �o de 1936; operário, solteiro, domic1!1ado e
residente neste municfpio; filIí '�e Bento Pereira. da Rocha e de dona
Rosa Leeím, domiciliado.s e r(:'sident�8..J!es�e. município. Ela, natural deste
Estado, nascida em RIO Claro, n/mum�lo,

no dia 15 de maio de 1938i
doméstica, solteira, domiciliada e reside. neste município; filha de
Estantslau Krachínskí

"
e de dona Julia Krac," ska, domiciliados e resí-

dentes neste munícípío.
"

,

Apre!lentaram os documentos exigidos pelo �. igo Civil art. 180.
Se alguém tiver 'c {lhecimento de
existir algum ímpedíüs nto legal,
acuse-o para fins de direi

"""

Major Vieira,17 de outubro de '.

Em ílpenas 10 sagundos ocê tira

F O T O C Ó PJ A S, qualquer documento,
jornais ou liv , no C A R T Ó A I O ' O O

O. C I V I l de N E R E'I O A C.

, no edifício do FORUM desta cidade.

os devidos fms·/ e foi fX
traviada sua." Carteira de

;/ ,

Habilitação-" expedida pelo
DETRA de Florianópolis,

fica sem efeito por

requerido 2a. via.

·QuemconsertaumFusqtem
q IqU!!fpqrta,perde�sd��tos,

.. dinheiro e a paClenaa. �

.

Traga seu Volksw n

à nossa oficina, onde seu

direitos, seu dinheiro e sua

paciência são preservados.
Somos Revendedor

Autorizado Volkswagen
e lhe asseguramos o direito
de ter orçamentos prévios
e prazos determinados
para entrega do veículo.
Utilizamos ferramentas

e equipamentos espeo:us, .

e mantemos mecânicos
atualizados pela Fábrica.
Com isso, poupamos

seu dinheiro.
E damos garantia de t

6 meses ou 10.000
'<. 1 •

quilômetros soore serviços
e peças. O que nós
fazemos, nada mais é do
que respeitar seus direitos.
Não os perca em um

lugar qualquer.
.

Revendedor
Volkswagen é

/

Ia.
,/
/

�úa Vidal

CANOINHAS

1195R a mos,

SANTA CATARINA
\

,

.
Eunice Machado da Costa
Escrevente Juramentada

.

Publicação Oficial da

Câmara

Municipal
\

·�anoinhas.'eéreto Legislativo
.

N.o 13/73
_ AP1O;;a\ Telmo de

�t,,{)êniÇJ, Faço s� .. r que 6 Câmara
-

Muntcípal (1\Canorrh as. aprovou
nos termoos d�O 8.! tlg-/ 55,

inciso
V da Constit tção 4) -E .tado de
Santa Ctltario\_ e 8/ t., 77, inciso
III do palágr!l�() 11.°, o o Regi-
mento

Ill.tt"rno�.;
� u, Nivaldo

Roeder Prestce n ", pr: mulgo o

8"gui�te Decret1 T. ,gbltl.,tiVO:ArtIgo' L° :i F e aprovado
o Termo de Cfnvê io firmado
entre a Pref .. itura nicipel de
Canofnhas e o ;J;injstér' O da_Agri.
cultura, etra1és da iretoria
_Estadual e Santa etarína,
para ju.--tr nte com o Minis-
1 ério da A ricultura, co borar
cr m IS C mpenha de Co bate
e F, bee ftose.

de

0°

Artigo 2.° ..;. Este' Deer t�
t-r-: Legtslàtív? entrará em vigor a
o"ta de f oublíceçâo, revogsds
&:'< dispo I\,ões em contrário.

Câmara Municipal de Cenoi
nhes, 1'1 de outubro de 1973.

88S) Nivaldo Roeder
Presidente da Câmsre Municipel

Caderneta
. extra viada
Torna-se público que foi

extraviada a Caderneta de

Poupança n.? 1890, perten
cente ao' sr. Manoel- Antonio·
Mariano.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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NOTAS ESPARSAS
Quinta-feira, dia ] 8, tivemos

a honrosá visita do Presidente
dó Tribunal de Justiça do .Es
.tado, Desembargador Norberto
de Miranda Ramos.

O . Ilustre visitante manteve
contato com autoridades [udí- .

cíârías, aqui almoçando, ruman
do em seguida para P. União.

x x x

O Governo Federal em mais
um esforço para combater a

inflação, mantém um vagão da
Cobal na RFF; No trecho São
Francisco @ Porto União, todos
os meses corre o alu-ndo vagão,
estacionando um dia em cada

estação; sendo abastecido com

gêneros em porto União, Mafra
e Joinville.·

x x x

Novamente a nossa represen
tação nos Jogos Abertos não
foi bem, a exceção do bolão'
feminino e futebol de salão. e

X X X

Dia 11 próximo, grande futa
n& Comunidade Evsngêlíce e

dia 18 no Lar de Jesus.

x- x x

O novo e grande hotel a ser

construido em nossa ctdade já
.

tem o seu nome: OANOINHAS
PALACE HÓTEL.

/

x x x

O Forum de nOS8a comarca,
que está passando pai' uma re

forma e qlelhoria, também já
tem '0 seu nome: Desembergador
Rubem Moritz da Costa, Pro
motor conhecido de todos é que
aqui prestou serviços por jDais
de 10 anos. A placa alusiva será

colocada em, príneípíos de de
zembro com uma grande reu

nião forense.
x x x

Dr. Kelly, agrônomo alemão,
técnico em batata sementes cer

tificadas, mundialmente conhe
cido, já se encontra em nossa

cidade afim de fixlir residênéia
e dirigir a construção do Labo
ratório, fruto de convênio Bra
sil-Alemanha, através do Minis
tério da Agricultura.

x'x x

Mais 3 noves médicos veteri
nários canoíuhenses, que coleram
grau quinta-feira última" pela
Universidade Federal do Pataná,
Ora. Nadir Sebastião Costa, Luiz
Mário Fedalto e Cleo .Genem.
Todos, apôs testes a que iá se,'

submeteram deverão trabalhar
em São Paulo, mais precisamente
em Campinas. Parabéos � tam
bém -1soa seus familiares,

x x x

A LEC está estudando o ado
versário para o jogo de entrega
de fal:ll.aS 80 seu campeão do
corrente ano, aliás bi-campeão,
O São Bernardo.

x x x

O Diretório Acadêmico de
nosse Faculdade continue pro
movendo dinâmica campenhe
em prol do nosso Hospital. Térça
feira última promoveu gostosa
canja na sede do Bolão Fantas
ma, bastante concorrida.

x x x

O Juvenil do Vasco da Gama,
do Rio de Janeiro, em excursão
pelo Estado, jogará amanhã em

Mafra, com o Operário.

CONVITEI
A écmunidade Evangélica Luterana de Canoinhas'
convida . V. Sa. e Exma. Família a participar da
FESTA que fará realízar no dia 11 de novembro
próximo, em suas dependências. Estarã a disposição
de todos um serviço completo de. bar, cozinha, e
churrascaria, bem como uma variedade de diversões.
Na véspera da festa, dia 10, será servida a conhe-

� cida e tradicional canja de galinha.

I AgU�m para muito breve a inauguração do novo Cinema
"O L A N c A O O R O E sue E 5 SOS"

�----..----..----�--------_I
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I -, C O N V I T E - I Maria Uba de Andrade. Escrevente I Três Barras. 00 dia IOde .JsM.e-
I O G d T' b Ih d G'-

-

XV d J Ih � Ju iOmeDtada do Cartório do Re- reiro de 1943; noméstiç,8-y-"tôUeira,
til rupo e ra a, o o remlo e. U 0, li) gi6tro Civil'do Muoicipio de Três � domiciliada e rellid�e nesta ci-

: llderem promoções cenoínhense, tem a grata satisfação de convi- � Barras, Comeres de Cenoinhas,' dade ; filha_Je4Luiz Hoioa,ky e

I I Estado de Santa Catarioa de dO_QIfP" Aoastáci9 Sawiaeky

: dar V.Sa. e Exma. Família para participarem do 7.° Baile do (hopp : F8Z Baber que prete'õdem casar: ��i:rtí8ky, �omiciliados e re!lidtu-

I Pj. II Ih I d' B' k
,< ;fes Delta Cidade.
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•
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'

e ® Ele, oatural deste E!itado, psg"tído :\!>feeeot&ram , �8 d,?c�meo�o8
! Locai.' Soc"l!fJ>dadl!fJ> Benefl'cente O . = em Três Barras, oo#ô'!i 25 de eXIgIdos pelo Cod,gc: CivIl arbg�
•..... ... ... perária fi) 'lho de 1950' motoriita solteiro 180. Se alguém tiver conheCI'
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•

d'Pj In'IC'I'o .. 23 horas e i"lomici'!iado e lle'iideote Desta cio men o e eXl8 Ir a goro Impe I-

f) (f)
f L' -�V' t' d'" melito legal, aCU8e-o para fios de
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úsica : an a ® Carva�e de dODa
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athatia ') ,

: ., • : Ferl'dira Carvalho" domlcllaados fi! Três B8rrall, 17 de outubro de 1973.

I, Chopp: Antartlca í!) �deote8 nesta. Cidade. Elafoa· Maria Dbà de Andrade
."'®®\'i\JIl"'®\1J®®®ilS\i®®®@®®®®®®®®®ilJ®®®Iii®®®®@®®@®®®i'i®®®(i'J®!JI®®®®@®®®®®®\!®®®®®®®®®®@I turãI deste Estado, Dascida em Escrevente Juramentada

Pelo seu comparecimento e colaboração, agradece
antecipadamente

A DIRETORIA

CADEIRA DE RODAS
V,ENDE-,SE
Vende-se uma cadeira de

rodas em perfeito estado.
,

com assento e encosto esto-

fados,' sendo o encosto regu
lável para diversas posições.
Tratar na Rua'Curitibanos

n,? 1009 ou nesta redação.

SOCIÁIS
ANIVER,SAR,IAM.SE
Hoje: a senhorita Zackie

Seleme; os iooens: <Louriual
Fedalto e José' Trf,lpp.
Amanhã: os senhores: Artur

Burgardt e Gustuuo Thiem; a
srta. Edith Terezinha HaufJe.
Dia 29: o senhor Antonio

E. Kohier, a senhorita Sueli
Fatima Sabatke; o [ouem
Otavio Schulka.
Dia 30, "Dia do Comerciá.·

rio" - as senhoras donas:
Adelina esposa do st. Narciso
Bartnik 'e Atice esposa do sr:

Joaquim A Pereira; os se.

nhores: Vivaldo Todt e André
Dorival Spitener; o jovem
Adotar Paulo; o menino Sitvio
filho do sr, Pedro Linkoski.
Dia 31: o senhor Üitbe» to

Sirineu Zaziski; as senhoritas:
Ingria Cecuia Voigt e Maria
Cristina ':c>conhetzki, resiaente
em Ftorai-Pr.; o menino Acyr
filho do sr. Aziz José Seleme;
a menina 'Sônia Regina filha
do sr. O�iton Pueaa.

.

Dia 01 de novembro: à exms.

viúva sra. da. Adelina Kohter;
a senhora dona, Dniair esposá
ao sr, Dr. Arolao Carneiro
de ,Carvalho, residente em

Brasília; os jovens: Ademir
Elias Freiberser e OJwaldo
Fernanao Votgt.
Dia 02: as senhoras donas."

Elvira esposa do Sr. Antonio
Cordeiro e Niida esposa ao
sr, Eagard Mayer; os senha»
res; Pedro Veiga Sobrinho e
Emitia Lemke.·
Aos aniversariantes dese

jamos perenes felicidades,

V e r a Cruz

, Unir-se-tia em matrimônio,
hoje às 17,30 horas, n� Igreja
MatrIZ Cristo tcei, o jovem
DARCY SiLVE/NA com a

srta. ROSiCLER GROTT.
Aos noivos os cumprimen

tos deste semanaria., com
. votos de perenes felicidades.

C i n e,
, (O CINEMA DO POVO) LHOJE. à. 20,15 h • eens, 14' ano. - programa 1 uplo

1,° filme: Um super Far-west italiano, todo colorido:
-

I,
'

20.000 COLARES PARA GRINciO
2.° filme: UJIl espetacular filme nacional colorido, :lepleto de

ação e aventuras: /. )
,

' O JUDOKA .

Enlace mailimonial

,

DOMINGO, dia 28, em 4 .e••õe., com 4 filme. diferente•.
à. 13,45 hora. - em matinê - eensuea livre

O Judoka
à. 16 hora. -: Foemidâee] ve.peral - Cenl'llr8 livre

20.000 Dólares para Gringo
à. 19 hor". - Se..ão de Gala ._ censura 14 ano.

Um espetacular filme italiano -díterente de todos! Colorido:

AS Aventuras Irnprevisível do 7.° Homem
A tenção: e.te filme reprila 2a. feira .. a. 20,' 5 horas '

a. 21,15 hora•. Seuão Açãn - cenlura 18 ano.'
JAMES M�SON nó espetacular drama cheio de suspense e ação,
Filmado em luxuoso colorido: -

K I L L
Atenção,: eete filmé reprila 39. feira • a. 20,15 hora.

DIA 31. 4a. feira. à. 20,l5 hora. -- cen,ura 14 ano.

"Se..ão daa Moça." - Programa duplo
1,° fUme: ,FRANCO FRANCHI e erecto INGRASSJO na super

-

e deliciosa comédia italiana toda colorida:

002 �gent8s Secretíssimos
2.° filme: Um super Far-west italiano colorido:

,

20.000 Dólares para Gringo
mA OJ, 5a. feira. 8.20,15 h - cen. 18 anoe- única esibição"
Um filme sexy espetacular, proibido para menores de 18 anos:

O O E M O N 10

DIA 02,68. feira- a. 20,15 h· cen •• )4 anol· única e.ibição
.

O F A C 1'8 M O SEM MAS C A R A
I

DIA 03, lábado • a. 20,15 h - cenl. 14 ano. - prog. duplo
-

1.0 filme: O, Corsário da Ilha Verde Golorído

2.° filme: Ai Morte em Minhas Mãos Colorido

I ..,' .

'

<,

DIA 04, dómingo • a. 19.00 hora. - cen.ura '14 aDo.

AntlÍony Sduen no super Far-west colorido': A pocaljpse Joe
./ a. 21,15 hora. - cenlura 18 ano.

Um filme/nacional todo colorido: Sob O Domínio do Sexo
i

I O ÇiNEMA AINDA Ê O MELHOR E O MAIS
, I ACESSIVEL DIVERTIMENTO

QQ���������Q�Q�QQ��Q�QQ����Q�����Q���Q��Q�QQ�����QMM�QQ��QQ��PQ�

! O fi peru p�n,tinho pa�a/lf �o forn? para sua ceia d: Natal
,

I
� na compra d': TeleVisor -\ Refrlge� o - Foga9 � Gas, 8
m Brastemp -

_

njuntos em ,\órmicéf - Con·untos /Est fados �

I im�j'AromoçAM�R)ÍI y ru E M Ii1f!jEii!j�i!iEit;ji!:í!ji;irJt:iEiaEjrJa�Ei�W�fji!ji!ifjrJEii5i!ifjrlt;ii?jaEjrJEiaf.iaaEit;ji!jt;ii1Eji!jEiã;jaSi!iririfj�i5Ej(;jEim
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