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Vendedores _,de Ilusão
Enéas Athanázlo

Depois de uma erudita conferência na União
Brasileira de Escritores, rumamos para- um restau
rante próximo. Não sei bem como aquele nordestino

típico, com ares modestos e discretos, ingressou no

grupo e, já lá dentro, sentou-se à minha frente. De

poucas palavras, 8 custo consegui entender que era'

baiano, escritor e advogado especializado em aciden
tes do trabalho. Poucas coisas mais soube a seu

respeito, nesse úníco encontro, de maneira que algo
do que aqui vai é ficção, mas dessas que muito
perto andam da realidade.

X

ANTONIO POSSIDONIO SAMPAIO, oriundo
dos sertões de Milagres, tentado pelas ilusões da
cidade grande, vela para São Paulo, onde se bacha

, releu. Nesse primeiro período, como um de seus

personagens, há de ter posto em prática a doutrina
do "jejuar e pensar". Depois, já doutor, lançou-se na

luta profissional, que vencer como advogado naquela
selva é obra de pura pertinácia, sem faltar talento e

coragem. Instalada a banca, os clientes foram se
achegando como galinhas ao milho. SAMPAIO, o

bom baiano, venceu.
'

Permitiu o tempo que pensasse em comprar um

belo conjunto para escritório, em prédio novo e lu
xuoso. Para lá iria ele mudar o escritório. Mas, na

hora da, mudança, o advogado titubeou. O luxo, para
ele, seria como uma traição às origens, uma afronta
aos clientes pobres (são eles que mais sofrem aci

dentes
_

do trabalho), SAMPAIO - desistiu, deixou-se
estar no modesto gabinete. O outro lá permanece,
va:zio e, solitário.

X

Trouxe-me o correio, há dias, o terceiro livro de

autoria de POSSIDUNIO S'AMPAIü, "Vendedores de
Ilusão", lançada pela IBREX, de São Paulo, em pri
morosa edição, com capa de LUIZ DIAS e ilustrações
de ASDRUBAL. O livro, que é úm romance, é um

novo encontro com o autor,

Ali está o SAMPAIO em pessoa. Com os mesmos

ares modestos e discretos, ela vai conduzindo a

leitor, sem cansaços, até o fim. Diz sempre o que

quer, com segurança, e delineia, com perfeição os

traços de seus personagens�
,

A prosa é serena, tranquila, refletindo" por certo,
o temperamento do autor. Escreve sem torturamento,

'

como as águas plácidas de um rio campesino. Não

precisa carregar nos vocábulos para induzir o leitor;
leva-o para onde quer, transmitindo com facilidade o

clima do momento. O livro retrata o professor Carlos

�
Semana, que luta com desespero por um lugar ao

sol no mundo das letras.
Os livros anteriores,' liA Arte da Paquera" e

"Galeria da Solidão", já deram ao jovem escritor o

merecido destaque. Neste último, "através da luta de

seu personagem central, SAMPAIO revela a experi
ência por que passam milhares de pessos seduzidas

pelos encantos da bruxa rica, que é São Paulo, ,e

que são consumidas por ela, quando não sabem envere

dar por atalhos que os tabus da moral e da honra con

denam", como disse o crítico TORRIERI GUIMARÃES.

Como os outros, o atual livro de SAMPAIO.
está destinado ao grande sucesso. E muito ainda há

de sair de sua pena, eis que é mais uma vítima do
.'

"carnegão literário" e, como tal, um talentoso

"vendedor de ilusão" ...

PREFEITURA MUNICIPAL DE (ANOINHAS

CONVITE

Rubens Ribeiro da Silva
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Aproveitem
sem multa

i.

última oportunidade e

correção, 'até '0 dia
chance, pagand6 seus
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impostos

CAIYA DO�" AL 2

Diretor:
.

rONE. 128 CIRCULA AOS �ABADOS

Deputado Therézio Netto

apresenta Indi(ação afim

de beneficiar o setor escolar
SENHOR PRESIDENTE,
o Deputado infra assinado,

na forma regimental e ouvi-'
dos 08 canais competentes,
fundamentando nas razões

.

abaixo arroladas, requer .. a

Vossa Excelência que se digne
de fazer chegar às mãos do
Excelentíssimo Senhor Gover
nador do _Estad'o, a presente
INDICAÇAO, que visa solici
tar ao Governo do Estado,

.

adotar providências imediatas

para a reconstrução do prédio
em que funciona a Escola
Isolado de Matão, no munící

pio de Canoinhas.

JUSTIFICATIVA

1. É. louvável o esforço do
Governo do Estado, obje

tivado na criação de novas

escolas, diante das necessi
dades que se avolumam, de
novas matrículas, diante do
crescimento elevado da po
pulação em idade escolar.

2. Mas, a par disso, é indis-

pensável que as unidades
escolares apresentem o míni
mo de condições, nas suas

instalações, que possam satis
fazer aos principais requisitos
da moderna pedagogia.
:3./ Não é admissivel - e é

até proibitivo - que es-
.

.

colas funcionem em 'prédios
inadequados, oferecendo ris
cos à segurança dos usuários,
sob ameaça de desabamento.
E' . o caso do prédio da Escola
Isolada de Matão, no muníeí

pio de Canoinbas, o qual
apresenta precárias condições
de construção, levando as

professoras a terem que des
locar os alunos para o salão

paroquial da localidade, todas
as vezes que esteja iminente

a ocorrência' de temporal.
Sala das Sessões, em se

tembro de 197.3.

Depot. Therézio de Carvalbo Netto

Therézio em

Canoinhas
Aproveitando o recesso da

Assembléia Legislativa, este

ve em nossa região o Depu
tado Tberézio Netto.' Após
manter vários contactos com

o
" Prefeito sr. Alfredo

r

de
Oliveira Garcíndo, visitou

rapidamente os municípios de

Itaiópolis, Papanduva, Mafra,
Três Barras, Major Vieira,

o Prefeito Municipal, sr. ALFREDO DE OLIVEIRA Porto Uniã,o e Irineópolis. Em

GARCINDO tem a satisfação de convidar as autorídades e nosso interior fez uma rápida

o povo em 'geral, para as solenidades de Í1�auguraçã� da visita à localídade de Fartura.

nova decoração natalina dli, cidade, a ser reahzada
..

domingo, Em nossa cidade, ainda, fez

P L M 11 uma mensagem pela Rádio
amanhã, pelas vinte horas; na raça aura u er1. com Canoínhas. Seu retorno ocor-

retreta com a Banda Wiegando Olsen e apresentação do-

Coral Canoinhense.
reu ontem para Florianópolis,
devendo voltar' em janeiro,

Pelo esperado comparecimento de todos, agradece. como adiantou, para uma tem-

Canoínhas, 5 de dezembro de 1973. porada mais longa.
I

ESCREVE AO
GARCINDO

RUNTE
PREFEITO

o engenheiro agrônomo, dr. Alexandre Frederico Runte,
alto ftincionário do Ministério da Agricultura, para aquí veio,
mais ou menos em 1938, afim de instalar o conhecido Campo
de Trigo, em Marcilio Dias, hoje Colégio Agrícola Vidal Ramos.

Bastante relacionado, também ex-rceu as funções de Secretário

da' Prefeitura e de Prefeito provisório, até a nomeação do titu-

lar, sr. Olivério Vieira Côrte. .

.

Casado tamtém aqui, transferiu-se mais tarde para o Rio

de Janeiro e somente agora volta ao, n08SO convívio, através da

seguinte missiva:
'

"Guanabara, 26 de novembro de 1973.

Ilmo Sr. ALFREDO DE OLIVEIRA GARCINDO

MD. Prefeito Municipal de CANOINHAS - S. C .

Prezado Senhor
Someot� agora, através da magnifica reportegem d.

"Revista do Sul" de Setembro - Outubro findos, tomei conheci

. mento das festividades do Jubileu de Ouro de, nossa querida
Canoinhas.

Foi com a meior emoção que li a, reportagem e exami

nei atentamente as fotos, procurando relembrar os bons tempos

que passei aí de 1938 a 1945 e reconhecer velhos amigos - en

contrando os Drs. Orty de Megalhães Machado e meu grande
amigo Deputado Arolde de Carvalho, além de nomes de tradi

cionais famílias de minhas amizades, como as Zaniolo, Procopiak,
Seleme, Mussi, Humenhuk, Prohmann, Budant, etc., etc.

Na qualidade de ex-Prefeito de Cenoínhes, nomeado em

12 de Julho de 1944 pelo então Governador Dr. Nereu Ramos,

para substituir o saudoso Alinor Vieira Côrte, e 'como S= cretárto

Municipal, de 24 de Agosto _de 43 até g de Junho de 1945,
tendo dado minha modesta e sincera colaboracãõ pelo engran

decimento do Município, sinto-me profundamente emocíonado
'

pelo progresso verificado até hoje, justifrcendo os grandes feste-

jos do Jubileu de Ouro. I

Desejo portanto congratular-me' com V.Sa. como legítimo
representante do povo apresentando as minhas sinceras felicita

ções extensivas à todos que comigo' conviveram desde 1938,

quando aí cheguei como-funcíonárío do Serviço _de Fomento da

Produção Vegehl, para fundar e iniciar os trabalhos do Campo
de CaLoinhas e posteriormente a, "Escola Agrícola Vidal Ramos",
em Mareilio Dias.

_,

A Oanoínhss e ao seu laborioso povo, 08 meus melhores

de um futuro glorioso e feliz.
-

Abraços de

ALEXANDRE FREDERICO RUNTEu

votos

FORMATURAS
Registramos, com satidação, as seguintes formaturas. de

conterrâneos: médico Dr. Edson Metos Novak, formatura dia 12

do corrente, pela Faculdade de Medicina da Universidade Fede

ral do Paraná.

Odontologia, Dra. Regtna Maria Wrubleski Heiklein, dia 13,
pela Faculdsde de Odontologia da Universidade Federal do Paraná.

Ieda Lúcia Pereira,dia 14 próximo, em História no Setor de

CiênciasHumanas,Letras e Artes da Universidade Federal do Paraná.

Luiz Carlos Hauffe, dia15, pelo Colégio Agrícola de Camboriu.

Médico, Dr. João Serednicki, dia 20 próximo, pela Facul

dade de Ciências Médicas da Universidade' Católica do Paraná. 'I
_

Oontadcrandos do corrente' ano do Colégio 'Comercial de

Canoinbas, formatura no dia de hoje, com várias solenidades:

Alceu José Witt, Ademir Rodrigues, Alceu Tomporoski, Alvacyr
Antonio Scheuer, Antonio Horskí, Celso Scopel, Celi Terezinha

Greipel de Souza, Carmem Silveira, Donaldo Ivan Fleíth, Dulce-
-neía Silveira, Djair Silva, Edgard Luiz Wígmíewskí, Emilia -

Muracani, Elizeu Kreilin, Eloir Granemann, Gilda d'Aquino Fon

seca, Helia DOF8u, Herbert Gonchorowski, Ivo Ney Machado, João
Horski, Leonito Toltoi Silveira Filho, Lúcia Sidorak, Luci Aurea

Dalabarba da Silva, Luiz Antonio Stokler Pinto, Leóní Almeida
de Oliveira, Marli de Fátima Postol, Maria de Lourdes Silva,
Maria de Lourdes Cubas, Nilse Maria Fagundes dos Reis, Orlando
Müllerr Rogério Bastos, Rita Cácia Krauss, Rensto Salomon,
Renato Jarschel, Salvador Oliskovicz, Samuel D. Ferreira, Sueli

Meister, Sonía Léia Coutinho Pieczarka, oradora, Udilse Inês

Maschio, Vera Lúcia Wéndt e Walter Winter.
,

Nossos melhores cumprimentos a todos e também aos familiares.

a

e

, .

proximo.
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agro.flore/tal olren zo,
EscrUórlo de Planejamento Agrícola

Elaboração, Supervisão e Orientação
Técnica . de PROJETOS:

FLORESTAIS

AGRICOLAS (Fruticultura, soja, trigo, etc.)
PEqUARIO_S (Suinoculfura)
.comercializá Mudas de: KIRI

AgAUCARIA ANGUSTIFOLIA. (pinheiro
PlNUS SPP (pinheiro americano)
,EUCALIPTUS Spp·

brasileiro)

Com Escritório em CANOINHAS
-,

Rua Coronel Albuquerque, 460 Fone, 192

fitas �l Grava�or K-1
,

SCOTCH
. Cada Cr$ 10,00
Caixa bom 10 fitas Cr$ 80,00

Casa Erlita

Fotocópias?
Em apenas 10 segundos, você tira

.
F O T O C Ó P I A S, de qualquer documento,
jornais ou livros, no C A R T Ó R I O <'O O

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

CORTE, no edifício do FORUM desta cidade.

Juízo de Direito da Comarca de
Canoinbas - Santa Catarina

Edital de' Citacão com o
,

prazo de trinta (30) dias
o Doutor JOSÉ GERALDO
BATISTA. Juiz de Direito da
Comát'ca de CaDoinhas, Estado
de Santa Catarina, Da forma da

.

Lei, etc.
\

FAZ SABER. a todos quantos

I o presente E.ditai virem ou dele
conhecimento tiverem que, por
parte de OLINDINA BEZERRA
DA SILVA. brasileira, Viúva, do

lar,. residente em Curitibenos,
neste Estado, foi requerido nos

autos da Ação de USUCAPIÁ,O
autuado 1I0b· n.? 5.663, que se

processe por, este Juízo e pelo
Cartório do Cível, o domioio de
um terreno .uebano, sito nesta

.

cidade; na Rua Curitibanos. me

dindo, 20 m lineare» de frente,
por 40 m lineares de ,fundos, con
frontando: pela frente com a' Rua
Cur itibenos; de um lado com

terras de joão Si!veif'a; de outro

lado com ditas de E!ttaDislau .Zi
dorack e pelos fundos com terras

,

de Julio Blldsot Junior, perfezendq
a área de 800 m2. Feita a jusri
ficaçãô Da posse, foi a mesma

homologada 'por sentença de fls,
36 dos referido!! eutos. E. para
que chegue a notícia a todos, in-

I teres9sdos incertos e não eabidos
I e ninguém Ignorar possa, mandou

o MM. Júiz'. expedir o presente
Edital, que -serâ publicado e �fi
xado DO lugar de costume, a fim
de que todos, querendo. contestem
o pedido no praz:o da Lei. Dado
"e passado nuta cidade e Comarca
de CanoiDbasi E�tado de Santa
Catarina. a08 d-ezesseis (\ 6) dias
do mês de novembro de mil, no

vecentos e setenta e três (1973).
,Eu, ZAIDE� E. SELEME, Es
crivão, O 8ubacr6vi...__
JOSt: GERALDO BATISTA

Juiz de Direito 1

A PIA UNIÃO DE SANTO ANTONIO convida a

todos para a tarde beneficente que fará realizar no Clube

Canoinherise, no dia 16 de dezembro às 15 horas, com a

apresentação de um "DESFILE DE MODAS INFANTIS",
a cargo de Modas Soulín e sorteio de valiosos premios.

, -

Esta promoção 'será em benefício da "Casa Dr.
Bolando �L. Mallucelli."

A DIRETORIA

Motores elétricos Arno e Weg eh-aves elétri.
cas Alcace, Primelétrica e Lombardi - Trans
formadores tritásicos, e .monofâaicos Trafo, Itel e

Asea - Material elétrico para alta e baixa
tensão Instrumentos de regiatro, medição e

'controle - Fios, cabos isolados e nús eQ1 cobre
e alumínio _- Instalações elétricas, hidráulicas e

combate a incêndio.
A

J. CORTE Ca�a e Pesca

FOTOCÓPIAS XEROX
Serviço instantâneo ,e perfeifo,

Instalação moderrríssima,

Procure no escritório de Derby Carlos
Ulhmann, na Praça Lauro Müller, 251

CANOINHAS - Santa. Catarina

Praça Lauro,Müller, 646 Fone, 12'5

C A N O I N H -A S Santa Catari,na

Documentos
extravia,dos

Perdeu-se" 08
. seguintes docu

mentos: Ca, teiu de I Jentidade.
Carteirà Ide Motorista-, e Título,
de Eleitor, pertencentes à sra.

Arlete Neusa Luetk e Pereira.
Ficam 08 mesmos sem efeito por
ter sido requerido 2a. via. 2

===::1:::::::::::::=:::::1===1:::::::1:=::::::::::::::::::::::::::=-1:::::::::===:::::::::1:==11:
8 8

i Dra. �oé Walkyria Natividade Seleme �
p. Cllrurglã. �entI5.a Si
.. ..

:: c I c 005589159/DEP 8
.. ..
.. ..

:: Cltoica dentária de senhoras e, criaoças. .

ii
.. , ..

ii Especialização em Odcntcpedíat-te. :5
ii" Hora marcada i!
ai Praça "1U'O Müller, 494 - 'ODe, 369 ii
.. ..
.. . ..

:.::::===:::::::::::::==::::::::::::=:::::::::::=::::::=:=:=iii=:=:�::=::=::;II:=::=::::==::====:=::

.

VENHA'CONHECERA MODA74 NO SEU REVENDEDOR CHRYSLER�

�
.

REVENDEDOR AUTORIZADO� CHRYSLER
Yal' do B�ASIL. ME

-EXIJA ESTA ETIQUETA DE QUALIDADE

HY SELEME

iIfAGM'" em UM? H&i*iFAP@S"

Rua 1).6\.116 Pereira, 735 - Telefone, 365 e 366 - ex_ Postal. 220 _. Canoinhas-SC
4&-4+&;;;oW ===MM
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Major Vieira, Elizabet Maria
Mendes e Beatriz Cristina
(irosskop]; o menino Márcio
lrineu Sidorak.

Dia 12: a' senhorita Sueli .

da Cruz,

Dia 13: a senhora dona
Ettv esposa do sr, Ditrich
Siems,

Dia 14: a senhora 'dono
India Norma

-

esposa do Sr.
Alcides Pires; o senhor Arno

Court Hoffmann; as senho

ritas: Hieda Reinert e Benilde

Maria Damaso da Silveira.

Torna-se público que foi
, extraviado"o .certificade do

-veículo motocicleta marca

YAMAHA, ; placa CA-050,
motor n.o (W5809, de pro
priedade de Orlando TremI.

Fica este certificado sem

efeito por ter sido requeri-

'- ...----------i--" do 2a. via. 2

ANIVERSARIANTES DA, SEMANA
ANIVERSARIAM-SE
Hoie: o senhor Rodolfo

P1 õehner, residente em Mar
cilio Dias; o jovem Márcio
Ivan Tremi.

Amanhã: a senhora dona
Bernadete Terezinha esposa
do sr. Rubens B: Stuleer; o

iooem José Carlos Ferraresi;
a senhorita Esther Dorothea
Benkendort, residente em

Castro-Paraná.

Dia 10: a senhora dona
Nidia esposa do sr. Herbert
Ritzmunn; os jouens: Moacyr
Borges da Silva e Waldemar
Grosskopf.
Dia 11: (J senhor Estetano

W, ubleoski; ,

as senhoritas:
Züaa Borges, , esidente em

Nossos cumprimentos aos

anioer sariantes, com votos

de perenes felicidades.

t Nota de agradecimento
ESPOSA, FILHuS, NORAS é NETOS do' saudoso

Ernesto Koch

vem por meio deste semanário, agradecer ao Pastor

Guenther Rueckert, aos demais parentes, vizinhos e

a todos que acompanharam o extinto até sua

última morada.

A todos um, Deus lhe pague.

Canoinhas, 07 de dezembro de .1973.

.....-----------------------,

C i n e V e J a Cruz
(O CINEMA 00 POVO)

HOJE. à .. 20,15 h. cenl. 14 BnOI - programa duplo.
1.° fUme: um super Far-weat italiano todo colorido:

Ringo O Cavaleiro Solitár'io

2.° fUme: mais uma espetacular aventura do "Vigilante Rodoviário" em

D e s.a f i o à A V e n t u r a

AMANHÃ. à. 13,45 horae - eeueuea livre - em mdinê ,

Desafio à. Aventu ra
Ein dU811 le..õel ai 19 e 21.15 horaI - cenlU'" 14 • nOI

A Condor Filmes apresenta um espetacular Far-west italiano

todo colorido:

O Reverendo do Colt 45

Ede filme rt prila 28. feira, dia)0/ J 2, u 20,15 hora.

DIA 11. 3a. feira - a. 20, ) 5 horae - cenaura 14 ano.

Ringo O Cavaleiro Solitário

DIA 12. 4a. feira - à. 20,15 horaa - ceOlur& 14 ano.

"Sellão da. Moçae" - Progràma duplo
1.° filme: um drama violento e arrebatador:

A DESORDEM'
2.° filme: A PROGRAMAR.

------

DIAS 13 e 14, 5.a e 6a.'feira - aa 20,15bora. -,cen•• UaDo.

KIRK DOUGLAS no espetacular drama, todo colorido:

SAN G U E O E' I R MÃO 5 Não percam!

, SABADO 15/12: as 20,15 h- eena, 14 anoI - prog. duplo

1.° filme: Duelo em Glori City - Far-west colorido-

2.° filme: Tarzan e a Escrava Colorido'

DOMINGO 16/12 àl 19 e 21,15 hora.' - cenlura 14 ano.

Raquel Welch, Robert Culp e Ernest Borgnine em
-

H a n n í e C a u I d e r Colorido

Raquel Welch, a beleza ardente, em uma estória ardente ê

sanguinária onde ela vive o papel mais selvagem de sua
,

carreira cinematográfica.

o Cinema ainda é o melhor e o mais aeessivel dinrtimento!
Vá sempre e leve seus filhos!

. .

.

SILVETE DARCI PAUL. Escre
veote- Ju-smectade do Registro
Civil do 6.° Distrito de Picheircs

F!lz saber que pretendem ca8ar:

Julio Pereira e Antonia Bueno.
Ele, natural de Tamanduá. nasci •

do em, 14 de junho de 1938,
agricultor, solteiro, domiciliado
em C..mpo dos Bueno., d/DI�trito,,/
filho de Damsso Pereira e Vita-

, lina Alves dos Saoto8,' Ela. natu-

'1ral de Campo8 dos Bu"n08, nascida
em 7 de junho de 1942, domés- r'!!!"'!""�:;;��;;;;;;;;;=::;;��������::;-::;-�--::;--::;-::;·��'!!!"'!""�
tics, solteira, domiciliade em Cam.
po dos Buenos, d/Di8tri:o�

NOV8na Poderosa ao

Menino Jesus
de Praga

Oh, Jesus que di8se�te: Pede e

receberás, procura e 8chárá., bata
e a porta se abrirá. Por intermé·
dio de Maria, VOlisa Santa Mãe,
eu bato, procuro e vos rogo que
minha prece seja ouvida. (Men
cions-se o pedido)

Oh, Je�u" que di9sesh: Tudo

que pedirea ao Pai em meu Dome

Ele atenderá. Por intermédio de
Maria. Vossa Santa Mãe. por
quem humildemente rogo ao VOS80
Pai em Vór.so nome para que mi
nha oração seja

\

ouvida. (M socio
na-se o pedido)

Oh, Jesus que disseste: O céu
"e a terra passarão mas minha pa
lavra não passar'. Por iotermédio
de Marie, V08sa Santa Mãe, por
quem Que minha oração seja ou

"lida. (Menciooa.se O pedido)

Rezar três Aves Marias e uma

Selve Rainha. Em cu')s urgentes
esta novena deverá ser feita em

hore (nove hor.s�.

M�ndada publicar por ter .1.
r cançado uma g, aça,

D. S. R_

C ivi I

�EDITAIS
�

João Bueno Pereira e- Tibúreia
Bueno. E,(·, natural de Tamaoduá,
naecido em 14 de 'outubro de

1932, agricultor, solteiro, domici
ligd" em Campo dos Buenos, deste
Distrito, filho de Paulioa Carvalho
Bueno. Ela, natural de Campo
dos Buenos, nsscids em 14 de DO"
vembro de 1936, doméstica, sol.'

teira, domiciliada em Campo dos

Buenos, 'de.te Distrito, filha de

Laurinda Bueno.

Se 'alguém �ouber de algum
impedimento, oponha-o ne, forme
da lei.:

Pinheiros, 1.0 de dezembro de 1973.

Iilvete Darci Paul
Escrevente � Jurewenta'de

Certificado

extraviado

Aman�ã tem fute�ol
Desportistas cenoinhenses - Vamos ver amanhã,
dia 09 de dezembro, aqueles que' já foram
nossos ídolos, aqueles que já deram grandes
alegrias eo futebol canoinhense.

Sã.o Bernardo - Si-Campeão invicto

da Liga Esportiva Canoinhense X
Veteranos de Canoinhas.

.Com d sua presença você estará ajudando o

JARDIM- DA INFANCIA DE MARCILlO DIAS.
Contando com sue- presença desde já agradece a

DIRETORIA

TABELIONATO PAULA S. CARVALHO

EDilAL
Acham-Sê em cartório, n8 Rua Vidal Remos, Edifício do

Forum, para serem protestados por falta de pagamento os ,se

guintes titulas: Duplicata n.o 1657/C, vencida em 3u-07-71, no

valor de Cr$ 518,96, emittds e apresentada por Lubrtle x Ltda.,
contra Transportes Turismo Canolnhense; um

chequ .. , no valor de C. $ 50000. epresentado pelo Banco Sul

Brastle tro '3.A., datado de 16-09-73, contra Francisco Ge
raldo Balal'dl. Por não ter sido possíveteucontrer' os refe
ridos r@�ponaàveis, pelo presente intiwo-os pera 08 frns de direito

e ao mesmo tempo, no caso de não ser atendida e:ta inttmeção,
nonfrcu-os do comp-teute protesto.

Canoinhes, 06 de dezembro de 1973.

Alcides Schumacher
p I Oficial de Protestos

1 MOLDE
ESPECial NO SEU

TAMINHO EXITO.
presente -de •

manequim
a mais completa revista de moda

DlstrlbulçãQ exclusiva:
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r�RREIO DO NORTE-

MID1�térlo_ da AgrlcuUuI"8

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal

,Portaria N. 3.777 - DEM

ERVA-MA'TE

CASAN firma contrato
de Abastecimento de /

Agua para a.cidade
de Canoinbas

C i V i IRegistro
EDITAIS

Maria Góss Glinskt, Oficial do

.Regtstro Civil 10 Distrito de

Paula Peretra, município e Co

marce de Canotnhas, Estado de

Saota Cat.arÍ1:'!l, etc.

Fez saber que pratandem casar:

Newton Intonlo da Silva e Besa
MOnica Baranoskl. Ele, natural

do E!jtado do Paraná, nasctdo
em Rio Npgro, no, dia 27 de

abril de 19(4; pintor, solteiro,
domiciliado e residente neste

I

<, Distrito; filho de José Francisco

,j8 Silva e de Dona Helena Pe·

o Presidente do INSTITUTO BRASILEIRO DE

DICSENVOLVIMENTO FLORESTAL, no uso das atribuí-.

ções que lhe confere o' inciso II, do art 23, do Regimento
aprovado pelo Decreto n.o 62.018, de 29-12-67, e,

Considerando a solicitação da Comissão Coorde

nadora das Exportações de Erva-Mate (C,ERMATE), no

sentido de ser permitida a "safrinha", tendo em vista a

reduzida safra do ano em curso e a inexistência de

estoques, com graves prejuízos para a indústria,

R E S O L V E:

Art. 1.0 - Será permitida, em caráter excepcional,
a colheita de erva-mate nos Estados do Paraná, Santa

Catarina e Rio Grande do Sul, no 'período de, 1.0 de

Janeiro a 28 de fevereiro do ano de 1974.

Art 2.° -- Os produtores que ultrapassarem' o

período fixado no art. 1.0 desta Portaria, serão' autuados

na forma da legislação em vigor.

A fim de assegurar exce
lente qualidade no sistema

de abastecimento de água
'da cidade de Canoinhas,

�

a

Companhia Catarinense de

Aguas e Saneamento
.

CASAN - acaba de firmar

contrato com a FMC - Fil
san Equipamentos para Sa
neamento SIA.

O ato foi realizado na

sede "da CASAN, em Flo

rianópolis, com a presença
da Diretoria da empresa e

representantes da FILSAN.

Documento

extraviado

VENDE-SE Francisco .Ferraz Afonso

declara para os devidos fins

que foi extraviada sua Car

teira Nacional de Habilitação
- Amador.

A mesma fica sem efeito

1 por
haver requerido 2a.

·Via. ,2

Art. 3,0 - Esta Portaria entrará em vigor a partir
de LO de janeiro de 1974, revogadas as disposições em

.contrário.

Rio de Janeiro, 9 de novembro de 1973.

as. Joaquim Francisco de Carvalho
Presidente

Motocicleta Yamaha-125cc.

Est�do de nova - Preço
de ocasião - Facilita-se até

60 meses,

I.
Tratar

,com Orlando TremI,
2 Rua Vidal Ramos, 1107.

:-."; -'.

.QuemconsertaumFusqle!D
.

qu lquerporta,perdeosdíreíros,
.

odinheiro e,a paciência.
Traga seu Volkswagen

à nossa oficina, onde seus

direitos, seu dinheiro e sua

paciência são-preservados. ._

. Somos Revendedor
Autorizado Volkswagen
e lhe assezuramos o direito

de ter orçamentos prévios
e prazos determinados

para entrega do veículo.
Utilizamos ferramentas

e equipamentos especiais,
e mantemos mecânicos
atualizados pela Fábrica.
Com isso, poupamos

,

seu dinheiro.
.

-

E damos gara...'1.tia de
6 meses ou 10,000 /

quilômetros sobre serviços
e pecas. O que nós .

r' Ád
" 1

razemos, na a m41S e ao

que respeitar Seus direitos.
Não�os perca em um

'

lugar qualqllt:r.
u ..... ...:..

Revendedor A'."tcrizado
Volkswagen é &cg;tu"ançÜ.

Mallon &. Cia.
Ramos" 119-5

SANTA' ·CATARINA
Rua Vidal

CANOrNHAS Revendedor
Autorizado

reíra da Silva. Ela, natural deste

Estado, nasctde em Paulá Pe

reira, no dia 11 de janeiro de

1949; doméstica, solteira, domí
ciliada e resídente neste Distrito;
filha de Bolesleu Baranoskí, do.
miciliado e rl"sitiente n/Distrito
e de Dona Marta Mendrzycki,
falecida.

Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Civil art.

180. Se alguém tiver conheci

mento de existir algum tmpsdt
mento h'gel, aeuse-c para fins

de direito.

Paula Peretrs, 30' de novem

bro de 1973..

Cenl Terezlnba 611nskl
- Escrevente Juramentada

Maria Ubs de Andrade, Escre

vente Jursmentade do Cartório

do Registro Civil do Munícipio
de Três Barres, Comarca de

Canoinhss, Estado de Santa

Catarina

Faz saber que pretendem casar: .

6enesis Ismael ToporeskJ e Maria'
de Fátima 6oimariel. EI<:', natural
deste Estaao, nascído em Três

Barras, no dia 30 de janeiro de!

1950; motorista,' solteiro, domí
cíhado e residente neste muni

eípio; filho de Pedro Tcporosky
e de Dona Dorothy Olchs To

porosky, domiciliados e residen

tes Détit,. município. Ela, natural
deste Estado, nasctda em Três
Bsrrss, no dia 30 de dezembro

de 1955; doméstica, soltetra,
domtctltada @ re!iider t@ em Três.

Bsr ra-; flihs de Jo�é Pacheco
Gutruarães e de Dons Leocàdía

Gutmarães, domiciliados e rest- I

dentes ne-sta cidade.
-

Apresentaretn O.í! documentos

'xigido@ p .. lo. Có+igo Civtl art.

180. Se 81guérn tiver conheci
mento de "xi�tir algum í-npe
orme nto h:,glll,lIcuse.o para fIOS

de direito.

Três Barras, 1.0 de dez-rnbro

de 19'?:i.

Ma�a Uba de Andrade
Escrevente Juramentada

Alu�a-se
Ca sa na Praia de Uba tuba

São. Francisco do Sul. para
,

temporada de Veraneio.

Tratar em Três Barras com

sr,: Miguel Chícolski, na Rua

Central, perto do salão

Operário. 2

Variado sortimento

dos mais lindos.

Cartões de Na tal
estão expostos na

Impressora Ouro

Verde Ltde,
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Notícias 'de

Fábri(a de Cal(ário S(hafachek Ltda.
A Fábrica de Calcário que se instalou sm nosso

município I.!0m a finalidade de atender a região
toda ínclusíve outras praças mais distantes no

seu inicia encontrou alguns problemas, um' de
les o acesso para a extração do material em
terreno difícil motivado pelas estradas. Agora
poré�, com. o apoio do Sr. �refeito de Papan:
duva Inclusive de outros muntcípíos vizinhos a

estrada foi ampliada, facilitando assim o tra�s
porte contínuo do material (pedra de calcário l,
sendo este material um dos melhores de toda
região constada nos exames de laboratórios
reaítzadoa pelos técnicos especializados. A sua

produção atual é satístatõría, vem .atendendo
com pontualidade os pedidos recebidos. Assim
nossa Indüatría de" calcário vem beneficiando
todos os agricultores que adquirem o material
para fertilizar suas terras. •

Cometa Kohoutek, apareceu
Conforme noticiou esta coluna em número an

terior, o grande cometa, Kohoutek, nome este
dado em homenagem ao seu descobridor astrô
nomo tchecostovsco que o descobriu, o espe
táculo celeste mais notável deste século, será
visível com toda sua plenitude por ocasião do
Natal, poderá chegar a ser tão brilhante como

a lua cheia. Seu núcleo irá se estender por 100
milhões de quilômetros e sua cauda irá abran

ger a sexta parte do céu. Será a grande estrela

de Belém anunciando o nascimento do Salvador
do mundo.

JUUPA realiza bingo beneficente
A Juventude Livre Papanduvense, "JULIPA",
promoveu dia 2 p. p., domingo, no salão local,
um bingo cujo resultado será entregue aos pro
genitores .do jovem Valmor Gloníck, desapare
cido tragicamente em acidente de automóvel.

Gesto louvável da JULlPA, integrada pela nossa

[uventude. O comércio, indústria inclusive a

comunidade toda participaram para que a pro
moção fosse coroada de êxito, o que realmente
aconteceu. Aqui fica o mais reconhecido agra
decimento da. JULIPA a todos que eornpartí
laaram nesse movimento de gratldão a um

companheiro que já deixou de continuar entre

nós, mas continuar� dentro de nossos corações.

Mulher na política
"Nada de feminismo. Aqui estamos para dizer

presente ao chamamento do país e participar,
ao lado do homem, da atividade politica, da

vida pública", declarou a Vereadora Dercy
Furtudo ao inaugurar, no auditório da Assem
bléia Legislativa do Rio Grande do Sul, repleto
de homens e mulheres (i Primeiro Congresso
sobre a Participação da Mulher na Vida. Pública.
Realizado na Capital gaúcha, durante três dias, ,

o. Congresso superou a expectativa mais oti

mista, pois reuniu cerca de mil mulheres -

entre elas três deputados estaduais, duas pre
feitas municipais e diversas vereadoras - vín

das de quase todos os Estados e .de Brasília, que
mandou delegação de trinta moças e senhoras.

«.;arta mensal "Arena")

Admitido racionamento de gasolina
A crise mundíal do petróleo, provocada pelo
conflito árabe-israelense, poderá levar o gover
no brasileiro a proibir o uso de automôveís
particulares no domingo, como uma medida

para racíonar combustíveis em benefício do

setor industrial, a exemplo do que vem fazendo

vários países da Europa. Isto foi o que admitiu

'0 presidente do Gonselho Nacional de Petróleo

(CNPl. general Araken de Oliveira, numa con

ferência sobre a politica nacíonal do petróleo,
pronunciada no Centro Universitário de Brasílíu,

(Gazeta do Povo)

Ensino, a Modificação da Sociedade
o ensino no Brasil vai tramdormar o país, dar-

Escreveu:
Esmeraldino M. Almeida

novo rumo a seu povo e fará, a médio prazo,
uma revolução dentro da Revolução, abrindo
campo. para que todos os brasileiros alcancem

a igualdade de possibilidades sem distorções e

selp influência das condições eocíals/econômícas.
Entrando em 1974 no seu quarto ano de implan
tação, a Reforma do Ensino se constitui na

melhor demonstração de que o Governo não

quer simplesmente cumprir o seu dever cons
titucional de alfabetizar, objetivando ir mais

longe, proporcionando a todos os brasileiros
em condições Iguais, a oportunidade de chegar
a Universidade. E' a grande conquista do movi
mento de março de 64: dar ao povo uma escola

planificada, onde o estudante não seja simples
mente convidado a estudar para as provas
escolares, mas sim, reiteradamente, motivado

para manter um nível de aproveitamento>
(Coluna Dino .Almeidá)

Contribuj�ão em favor' de

Walmor Cilonl(k
Com.o dever de gratidão: reconhecida pelos pais
do Jovem falecido tragicamente em desastre

autornoblllatlco, Walmor Gloníek, um agradeci
mento especial às pessoas que contribuíram em

dinheiro para amenizar as despesas de Hospi
tal, médicos, víageus, etc., damos abaixo o

nome das mesmas e os respectivos valores:

Senhores: Aloisio Partala (Prefeito Municipal),
Cr$ UOlJ.oo; Alleo Tabalipa, Cr$ 1.000,00; Roberto
Novack, Or$ 300,00; José Nivaldo T. Almeida

(Nívaldlnho), Cr$ J.OUO,oo; Serraria Planalto Ltda.,
Cr$ l.OOO,oo; Modesto Hirth (Açougue Central),
Cr$ 4tiO,00; Nicolau Horacz (Galpão do Tropeiro
e Posto Schell), Cr$ 1.000,00; Nelson Simões de

-

Oliveira (Posto Ipíranga), Cr$ 500,00; João Paulo'

Furtado, Cr$ .509,00; Marleireira Beira-Rio Ltda.,
Cr$ 1.000.00; Serraria Santista Ltda , Gr$ 500,00;

r

Marlene Gonçalves, Cr$ 150,00; João Sonagtío,
_ Cr$ 100,00; Joaquim Mendes, Cr' 200,00; José
Pettenati, Cr$ 500,00. A todos os agradecimentos
d08 pais e que Deus dê a recompensa a todos.

PassaIela da Sociedade
Dia 14 do corrente estará completando mais um'
ano de sua prestativa existência, a, exma. sra.

Inez J. Eutrasío, virtuosa consorte do sr, Alinor

Eutrasío, Gerente da grande firma, Linifício'
Leslíe. A aniversariante receberá em sua resí

dêncía as pessoas de suas relaçães para as

felicitações de praxe.

x x x

Dia 17 festejando idade nova a ara. Suely Te
rezinha Oíola Sonaglio, esposa do jovem senhor

Gilberto Sonagllo, proprietário do Bar e Lan

chonete P'arroupilha. Os cumprimentos eetarão

pontificando para' a distinta senhora' no dia de

seu natalício.
x x x

Na mesma' data, também aniversariando a -srta,

Joànita Grabovskí, filha da sra. Luiza Gratovski.
1\ símpátíca senhorita recepcionará suas cole

guinhas em sua residência onde receberá as

felicitações natalícias.

Os parabéns da coluna às aniversariantes com

votos de muitas felicidades. .:

Um por semeno - AMOR: O homem

ama não porque o seu interesse consiste em

amar antes isto do que aquilo; mas assim por

que o amor é a essência de sua alma, e porque

não pode deixar de amar. (TOSLTOI)

.E.�B•••••••••••••••••�•••••�••e�.B�.B.�.E••M••9•••••••••••••R••
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I Fogões a Lenha e a Gás - Ventiladores i
I pelos menores preços da praça --- é só· na. I
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Fundação Universitária do Planalto Horte Catarinense
.

FUMPLOC
Universidade para o Desenvolvimento do

Estado de Santa Catarina U D E S C

Concurso Vestibular
Unificado

Editai de Inscrição:
O Diretor da Faculdade de Ciências cAdministrativa9 de

Canotnhas, Professor Luiz Fernando Freitas, constderaudo o dis

posto 08 Portaria Ministerial n.? 113 - BSB de 21-02-73,
FAZ PÚBLICO:

1. As inscrições ao Concurso Vestibular Unificaria de 1974 pera
o Curso de Admínístração, estão abertas entre 19-11 a 22-12-73

e podem ser requeridas no seguinte end@reço:'
Rua Barão do Rio Branco n.?.. II 32
CANOINHAS - Santa Catarina.

2. Para atendimento dos Interessados a Secretaria funcionará de

segunda a sexta-feira das 1400 às 17,00 horas e das 19,00 às

22.30 horas e aos sábados dEIS 14,00 às 17,30 horas.

3. A inscrição ao Concurso Vestibular Unífícado deverá ser re

quertda ao Diretor, acompanhada dos seguintes documentos:

3.1. Comprovante de conclusão do Curso Médio (2.0 Grau),
ou a ser concluído no aóo letivo de 1973.

3.2. Prova de estar em dia .... com as obrigações eleitorais

(spresentscão).
3.3. Prova de estar em dia com as çbrígeções militares

(apresentação).
34. 'Carteira de Identidade (apresentação).
35. Comprovante de pagamento de Cr$ 134,00 (cento e trinta

e quatro cruzeíross, correspondente li taxa de ínscrtção,
4. O Concurso Vestibular Unificado, abrangerá os conhecimentos

comuns às diversas formes de educação do 2.° grau, sem

ultrapassar este nível de eomplexídade, para avaliar 8 forma

ção' recebida pelos candidatos e suas aptidões mentais para
estudos superiores.

5. Pua o primeiro semestre letivo de 1974 fica estabelecido o

número de 60 (sessenta) vagas.
6, O Concurso Vestibular Unificado far-se-â pelo processo eles

siflcatório, com o aproveitamento dos candidatos até o limite

de vagas fix8,das no presente Edital, excluindo-se o candidato

com resultado nulo em qualquer uma das provas.
7.. O Concurso Vestibular Unificado que trata o presente Edital,

compreenderá 4 �quatro) etapas 8 seguir:
la. Etapa - Dia 06-01-74 às 8,00 horas

Prova de' Comunicação e expressão, abrangendo
questões sobre Lmgua Portuguesa e Literatura

Brasileira.

2a. Etapa. Dia 07- 01-74 às 8,00 bcrss .

Prova de Mstemátice.

38. Etapa � Dia 08 01»74. às 8,00 horas
Prova d@ Estudos 'Sociais, abrangendo questõ 's

. sobre' GeografIa, História e Organização' Social e

Politica do Brasil.
48. Etepa - Dls 09 01-74 às 8,00 horas

Prova de Ciências Fisicas @ Biológicas, abrangen
do questões sobre Física, Quími�8 e Biologia.

8. O candidato deverá comparecer ao local' da realização das

provas com meia hora de. antecedência do inicio pre visto,
munido do cartão de inscrição e Carteíre de Identidade.

·9. O presente Concurso Vestibular só é válido psra as matrícu

las no primeiro período semestral letivo !mediatamente sub-

sequente à sua realizllção.· .

10. Os candidatos classificados, deverão efetuar as 6U8S matricu

las na unidade para a qual foram classificados, no periodo
compreendido entre os dias 29 de janeiro a 9 de ftovereiro de

f974, apresentando no ato da matricula os documentos rela

cionados nas instruções 'complementares n08 termos da Por

taria 0.° 613-A/73 de 17-10·73.

11. O candidato clsssifícado no Concurso Vestibular que não

efetuar 8 SU8 matricula dentro do prazo fixado neste Edictal,
autometlcamente perderá sua vaga. Será chamado a ocupar
esta vaga o candidato lmedistamente classificado.

12. 008 resultados do Concurso Vestibular Unificado, não caberâ

recurso.

13. No ato da inscrição os candidatos receberão os programas f!

demeis instruções, a fim de complementar o disposto neste Edital.

14. O Concurso Vestíbular Unificado, será realizado em convênio

com. II Universidade para o Desenvolvimento do Estado de

Sante Catarina - UDESC.
.

Canoinhas, 10 de novembro de 1973. ' )

PROF. LuiZ Fernando Freitas - DIRETOR
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Exercício de Apresentação
das Reservas

- Oficial da Reserva de, la. Classe, ingressados nos anos de
1971, 1972 e 1973;

- Oficial da Reserva de 28. Classe, das Armas, Quadro dI:! Ma
terial Bélico e Serviço de Intendência, até a idade máxima de

30 anos; e de Saúde e Veterinária, com idade máxima de 38 anos;
- Aspirantes 8 Oficial de 2a, Classe, das Armes, Quadro de Ma

terial Bélico e Serviço de Intendência, formados nas 5 (cinco)
últimas turmas do CPOR e NPOR;
- Praça Reservista de-la. e 2a. Categorias das Classes de 1949,

1950, 1951, 1952 e 1953; e anteriores ao ano de 1949, licen
ciados nos de 1969, 1970, Hi71, 1972 e 1973;
- Cidadão possuidor de Certificado de Dispensa de Incorpora-

ção, da Classe de 1953! Cumpra fielmente essa obrigação
apresentando-se entre 091e 16 de d-zembro e estará contribuindo,
para maior eftciêncía da Defesa Nacional. ,

Osvaldo Conrado larlocb - 1.0 'Ten Del da 13a. DtJl5M n

,PUBLICAÇÃO OFICIAL DA

Prefeitura MuniCipal de Três
Lei H. 258 de 29 de setembro de

Barras
1973

Estima a Receita e' Fixa a Despesa para' o MunicíPio de
'[rês Barras, para o exercício de 1974

JOSE FELICIO DE SOUZA. Prefeito Municipal de T,'ê.
Barres, Estado de San�a Catarina, no 1110 de IUal atribuiçôee, faz
laber que a Câmara Municipal aprovou e eu .anciono a aeguinte

L E I:
Art. 1.0 - O Orçamento do Município, para o exercício fi

naneeiro de 1974, é.tima a· Receita em Cr$ 1.100,000,00 (um milhão
e cem mil cruzeiroi{ e fixa a Deepesa em igual importância.

" Art. 2.° ___: A Heceita lerá realizada mediante 8 arrecadação
de Tributor, rendai e outral receitai corseutea e de capitel, na forma
da Legi.lação em vigor, com, o. leguintel deadobrementos:

.

I - RECIHTAS COR.RENTES
Rec�ita Tributária 261.000.00
Receita Patrlmonisl 1.000,00
Receita Industrial 2.000,00
Tranelerênciea Corrente. ' 716.000,00
Receita. Divereae "- 20.000.00

1.000 000,00
11 - RECEITAS DE�CAPITAL

Opereçõee de Crédito 1,000,00
Alienação Bens Móvei. Imôveis 1.000,00
Tran.farência. de ('apitai 98 000,00

� .100.000.00
T O T A L Cr$ 1.100000,00

,Art. 3.° - A. peipe�a. diatribuir .•e-ão por
mentâtías da seguinte m!?neiraa

" I - PODER. LEGISLA TIVO
Câmara de Vereadore. 5.800,00

II : PODER EXECUTIVO
Gabinete do .Prefeito .' 67.600,00'
Departamento de Admiriilt. 36.900,00
Departamento da Fazenda 69,500.,00
.Setor de Saúde

I

Pública 27.00Ó,óo
Setor de Educação e Cultura 102.000,00
Setor do Fomento Agropeo, 15.000,00
Dep. de EIÚadal de Rodagem 681�200,oo
Setor de Serviço. Urbano. 95 000,00

1.100000,00
T O r A L

-, Cr$ 1.1.00000,00
,

Art� 4.° - A aPlicação do. recureos dleoriminadoe no artigo
anterior far-.e a de acordo com o. progrsma. anatiticoe e.tab!lleci.:lol
p�ra a. unidades orçamentária., oomtantee do anexo V. aprovado e

alterado por decreto do 'Poder Executivo.
'

Art. 5.° - Fazem parte da presente Lei OI anexoa I a ,V,
que a integram, especificendo a Receita por Fontes e dieorimínaudo
a Deepeea- por conlignliçõe., '

Art, 6.° - Fica o Poder Executivo autorizado a tomar me

dida. oecenária. Pllra aju.�ar 'o. dispêndio. ao efetivo comportamento
da Receita./ _

�

•

Parágrafo Unico - Durante a execução orçamentária, fica
o Poder Executivo autorizado a realizar operaçõe. de crédito. por
ántecipação da receita, até o limita prev,i.to na Con.tit�ição.

Art. 7.° - Fica o Poder Executivo antorizado a suplementar
dotaçõe. que epresentem deíiciêuoiee orçamentária do decorrer do

exercíoio, na forma e.tebelecida 00 artigo 91 do Decreto-Lei n.O 200,
de 25 de fevereiro. de 1967, com 8 redação .dade pelo Decreto-Lei 0.°

900, de 29 de setembro de 1969, e conforme e.tabelece o artigo 43
da Lei 0.° 4320, de 17 de março de 19M.

Prefeitura Municipal de Três Barra., 29 de setembro de 1973.
José Felicio de Souza Eueebio Farian
Prefeito Municipal Secretário

Unidade. Orça-

Notas
, / .

Esparsas
Como o esperado, o Baile do

Chopp estevé bastante concor

rido e anímadc, ao som da boa
musica de Rio N;grinhó, sendo

que já a uma hora terminou a

bebida.

Os técnicos alemães Drs. Kel
ler e Mathias, do Laberatôrío
de Sementes, apreciaram bas
tante a noitada.

x x x

-,

A inauguração da remodela
-ção do Forum e colocação da

placa alusiva, foi transferida
para févereiro próximo.

x x x

� Dia 20 próximo a nossa cida
de deverá sediar a última reu

nião da Associação dos Munici
pios do Planalto Norte -Catarí

nense, AMPLA, do corrente ano,
cem a participação de vários
conviqsuoa especials,

x x x

O novo e moderno Super
mercado Cereal, construído na

Rua Paula Pereira, deveJá ser

inaugurado na 2a. quinzena do
corrente'mês.

A G R A D E C I M·E N T O
o GQ.EMIO xv DE JU�HO vem por intermédio

deste, agradecer o público, os elementos' voluntários do

3.0 BTL, bem como as firmas abaixo ,relacionada,s pela
colaboração 'que prestaram por ocasião do 7.° Baile do

Chopp realizado dia 1.0 do corrente,' contribuindo assim

para o SUCéSSO obtido no mesmo.

Prefeitura Municipal de Canoínhas, Ind. de Bebidas
Serrana Ltda., Sociedade ComI. e .Indl. SICOL.&.A., Irmãos
Procopíak & Cia, Ltda., Ind. Mad. Ludovico Dambroski
Ltda .. Lauro Gonçalves, Casa Trevisani Ltda., Mayer &
Filhos Ltda., Tokarski & Cía. Ltda., João Línzmeyer.

Ezequiel Bueno - - Presidente

x X 1

A Cooperativa Co tia, já de

posse da escritura' do imóvel
doado pela Municipalidade, de
verá dar ínlcío a construção de
seu Depósito Central, já em

janeiro.
'

x x x

A nova decoração natalina da
cidade será inaugurada amanhã,
às ao horas, em solenidade

'

a

ser realizads à noite na Praça
Lauro Müller.

x x x

A Liga Esportiva Csuoínhense
anuncíando o inicio do próximo
cempeoueto da cidade já em

janerro, CDm a participação dos
clubes filiados e mais as firmas

Zugman, Procopiak, Fuck, Es

quadria Santa Cruz," Esquadria
São José e Dambroski.

CONVITE PARA MISSA DE
c

1 ANO DE 'FALECIMENTO

x x x

O
<

Botafogo após preliar em

Bela Vista do Toldo no domingo
anterior, � jogou<amlstoaamente,
domingo último, no Municipal,
com o Capão da Imbuia, 28.
divisão' de Curitiba, vencendo

merecidamente pelo escore de

� 8 2.
x X x

E amanhã, o São Bernerdo}
receberá a visita do BBC numa

parUda de fins ftlaa trópicos.

Leia! Assine!' Dívulguel

(orreip do Norte

A FA'MíLIA da inesquecível

FRANCISCA RIBEIRO DA'COSTA
convida parentes e pessoas de amizade para assisti

rem à Missa de um ano de falecimento, que mandará.
celebrar pela alma da saudosa, dia l l , terça -feira

'próxima, às 19 horas, na Igreja Matriz Cristo Rei.

Por mais este ato de fé, desde já agradece.

-

CAMPANHA DOS 25' MIL ELEITORES
. ,

CANOINH-AS

PRECISA r4. VOCÊ

coAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




