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Literatura & Leonismo
Enéas Alhanázio

Oliveira de Menezes, professor de" Medicina

Le?a! da FDSe, contista e médico, .publícou pela
Edições Flama, de Porto Alegre, um estudo ínteres-.
sante sobre o escritor tcheco FRANZ KAFKA onde

abo�da aspectos inteiramente novos da obra d� genial
eserítor. Como ocorrera com seu livro de contos o

livro do_ escrito� catari�ense tem obtido grande ',re
perc�ssao e aI�da ha poucos dias grande jornal
paulista lhe dedICOU toda uma página.

X

Com grande sucesso, presentes figuras de
destaque na vida forense do Estado,' foi lançado
em Florianópolis o primeiro livro jurídico do escritor
Péricles Prade, magistrado federal e professor em

São Paulo, "Decisões na Justiça Federal". Prade,
que já tem dez livros publicados, ingressa' agora
vitoriosamente" no difícil campo das letras jurídicas:

X

O Dr. Nuno de Campos, Promo�r Público da
Vara de Menores da Capital, lançou, em folheto, a

palestra que realizou no Encontro de Promotores
realizado na, cidade de Laguna, sob o título "Con-'
siderações sobre o problema do menor em Santa
Catarina". Valendo-se de suas experiências como

Curador de Menores, englobou nesse trabalho diver
sos aspectos do problema e a legislação aplicável
aos menores, procurando orientar, de maneira práti
ca, os que lidam com os jovens abandonados e

infratores em nosso Estado.

X

O LIONS CLUBE de Canoínhas está promo
vendo uma campanha destinada a obter, junto ao

comércio e indústría, toda espécie dê objetos desti
nados, a tornar habitável a sede da Guarda-Mirim

, -'

.desde roupas até móveis. Nas nossas andanças pela
'cidade, juntamente com outros CL, temos encontra

do a melhor boa vontade de parte dos-canoínhenses,
a quem desde já agradecemos. Em solenidade que
realizaremos na sede da Guarda-Mirim, pretendemos
entregar, antes do Natal, uma verdadeira montanha

'de objetos úteis, ao seu Presidenfe. Para isso conta

mos com a presença de todos. Os que desejarem
colaborar deverão entrar em contacto conosco. Acei

tamos de tudo, desde que útil e não deteriorável.

X

Para encerrar,' quero registrar aqui que o

Suplemento Literário do, jornal "Correio do Estado",
de Campo Grande, Estado de, Mato Grosso, dirigido
pela Academia de Letras e História daquela cidade,
em sua edição de 24 de novembro passado, trans

creveu na íntegra o nosso artigo "Um contista do

Oeste", estampado nesta mesma coluna.

Os . Haag em festas
O sr. Augusto' Haag, destacado homem da agropecu

ária 'do nosso município e seus familiares, todos em festas,
com chegada, semana passada, do seu irmão, GUSTAV HAAG,
vindo da Alemanha, onde reside na famosa Floresta Negra.
O sr. Gustav está bastante satisfeito entre nós, estranhando

um pouco o clima, saiu do inverno e de repente encontrou

o nOS80, calor de verão. Aqui ficará por 3 meses, devendo-

visitar diversos pontos turísticos do país.
'

Nossas boas vindas com votos de feliz estada.

Novo Médico
Entre os médicos de 1973 formados pela Faculdade

de Medicina da Universidade Federal da Bahia, acha-se o

nosso amigo sr. JOSÉ DOS ANJOS SOBRINHO, que durante

dois anos resídíu em Canoinhas, onde fez inúmeros amigos,
trabalhando na agência local do Banco do Brasil SIA.
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Oiretpr: Rubens Ribeiro da Silva
CIRCULA AOS SABADOS

o NOVO HOTfl DE CANOINHAS
o novo hotel dá cidade, CANOINHAS

PALACE HOTEL, a ser construido na Praça
Osvaldo Oliveira, por um grupo de Floria
nópolis, deverá ser inaugurado, segundo
seus responsáveis, em fins do próximo ano.

Assim, todas as providências estão, sendo
tomadas a respeito, conforme a carta que
abaixo transcrevemos:

'

"Florianópolis, 07 de dezembro de 1973.
Exmo. Sr. Alfredo de Oliveira Garcindo
DD. Prefeito Municipal de Canoinhas
CANOlNHAS-SC

Sr. Prefeito:
Acusamos o recebimento das cópias das

leis municipais referentes ao empreendi-

FONE. '''Il

mento hoteleiro a ser implantado nesta

cidade, as quais agradecemos.

Informamos a, V. Sa. que já providen
ciamos a sondagem do terreno junto a firma

especializada, o que está na dependência,
do deslocamento dos equipamentos e do

pessoal até esta cidade. Por outro lado, en

contra-se concluído o projeto arquitetônico
do empreendimento, já tendo sido encomen

dados os respectivos" cãlculos estruturais
da obra.

Sem mais, renovamos a V.Exa. protestos
damaiselevadaestima e distinta consideração.

ROBEI(TO FERREIRA FILHO"

Curso Proftssionali
zante . de 2.0 Grau
Dentro das normas previs

tas pela Lei 5692, deverá
I funcionar no próximo ano t'

I letivo, o curso para Formação
de Técnícqs ep Agro-Pecuá
ria, no Colégio Agrícola Vidal
Ramos de Canoinhas. Assim

já se encontram abertas as

inscrições. para o exame de

seleções na Secretaria do
aludido Colégío, em Mareílío
Dias, até o dia 28 do corrente.

,

AVISO
O CH te do Posto da Re

ceita Fe ral de Canoinhas,
avisa aos' ontribuintes de
tributos feder is, que os esta
belecimentos n2fi.rios nos

dias.24 e
_

31

resp,�•. étivamente,
Iuneíouarão

'

das? horas às
12 horas. Colabore c a Re
ceita Federal.j-ecolherido seus

impostos dentro dos expedi-
entes estabelecidos. '\

PRF de Canoinhas, 12/12/1973.
FRANCISCO Z'AZISKI ..

Chefe. do PRF

BAN DO BRASIL, SIA
, \

�VI 50

Ca oinhas-SC, 1
zemb o de 1973.

'Fernando Rocha
Gerente

Alfredo Onilberme Kn 'ppel
'

Subgerente
/

,

a

Visitantes· ilustres
Visitaram .o Posto da Receita Federal de nossa

cidade, segunda-feira última, dia 10, os srs. VALDOMIRO

DE SOUZA GALVÃO e LEO DELPIZZO DE sA, respec
tivamente, Delegado Substituto da Receita Federalem Join

ville e Chefe do Núcleo de Informações Econômicas Fiscais.

Na oportunidade realizaram uma reunião com os

gerentes de bancos locais e encarregados do setor de

tributos fiscáis, orientando todos quanto ao procedimento
com os documentos arrecadados no final do ano. A noite,
na sede do "Bolão Fantasma, foram homenageados, com

um gostoso churrasco de ovelha, ali também presente,
entre outros, o Prefeito, sr. Alfredo de Oliveira Garcíndo,

Prefeitura, Municipal de Canoinhas

AVI,SO
Época agamento de Imp stos e Taxas

para exerciclo de 1974 na

PrefeUura �Dlclpal 'lê Canolnhas
a) - Janeiro e feve iro· ALV�RA DE LICEN�A;
b) - Março: 1. iii Trimest e de Imps!sto Predial e Terri torial
c.) -Júnho: 2. ° TriliÍe,str de I��sto Predial e Terri torlâl
d) - Junho: 1.0.Semestre defTAXA DE TELEVISÃO; -

e) - Setembro: 3. 0- Trim� re de Imposto Predial e

Terr i tor/Ial.

f) -Novembro: 4.° Trr-'estr-e
Terri;tlorial;

g) - O Imposto sobr-e' Serviços � Qualquer Natureza

pertencentes is Grupos A. C � D. aer-á rec-olhido
_ até o 10.° (,tlécimo) dia úti do mês subsequen-
te ao venci�ó;

,

h) - Os prOfissionais liberais e autô mo� sem vinculo

e�pregat�6io. per.te,
ncentes

oSGrupo�.
G e H. "deve

rao�
rc her os lmpostos emparcela trimestrais.

nos me '� de março. junho. setembro novembro;

i) - Inter ed1.ações da Negócios. deverâ r colher os

impo tos

at,é
o úl timo dia útil do mês se uinte ao

ido;

j) - stabelecim'êntos fixos sobre jogos e iver-
• pertencente o Grupo E, o imposto serâ eco

lhido na la. segunda- feira útil de cada se ana

seguinte.
\

Canoinhas. 14 de dezembro de 197�.

IVILÁSIO COELHO - Encarregado do Setor de Tributação

-

Imposto Predial e

Aproveitem
���..,,_.-

sem multa
última oportunidade, "e chance, pagando seus.

e correção�'--a-té =�-o- dia
-�

31- de õEZg�13-R-
impostos

•

.

". ..........

proxlmo .
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CORREIO DO NORTE
15-12-1973

agro.flore/tal olren J.o�""
/

EscrUórlo de Planejamento Agrícola

Elabor -o, Supervisão e. Orientação
Técnica de ROJETOS:

,

FLORESTAIS
/

AGRICOLAS (Fruticultut�, so
/

.Y

PECUARIOS (Suinoé(Íltura)
/

�omercializa M�/dtá� de: KIRI

AllAUCARIA /ANGUSTIFOLIA (pinheiro
. /f.

1'7""/ PINUS SPP (pinbeiro
7
/ EUCALIPTUS SPP

. ClOm R{critório em CANOINHAS

Ru� Ooronel Albuquerque, 460 Fone, 192

�

para

Fotocópias?

Ministério da Agricultura

de Desenvolvimento Florestal

À·�M7Me
.'1'

o Presiden do INSTITUTO BRASILEIRO DE
DB:SENVOLVIMEN 'o FLORESTAL, nb uso das atribui

ções que lhe confere o inciso II, do /att 23, do Regimento
aprovado pelo Decreto n.o

62.0�8,
.

e 29-12-67, e,

Considerando a � ícítaçãe
,- �a Comissão Coorde

nadora das Exportações d Ep ;a-Mate (CERMATE), no

sentido de ser permitida a ';$afrinha", tendo em vista a

reduzida safra do ano e -
- curso e a inexistência de

estoques, com graves prejt{{zo para 8. indústria,
RESOL E:

Art. 1.0 - Será. permitida, m caráter excepcional,
a colheita de erva-mate nos Estad s do Paraná, Santa

Catarina e Rio G�nde do Sul, o período de 1.0 de

_ Janeiro a 28 de fe\rereiro do ano de'{ 974.
Art 2.° 1/ Os produtores que\ultrapassarem o

período fixado /Í1O art. 1.0 desta Portaria, serão autuados
<, na forma da :lÉ>gislação em vigor.

----------- /"

Documentos
extravia�ó's
-se os se-guintes doeu

mentosr teira de Identidade,
Carteira de, otori8ta ii Título
de Eieitor,f' per encentes à ara.

Arlete l'ji;u;à Lu tke Pereira.

Ficam fos mesmos 8 m ef�ito por
ter sido requerido 28\ "iII.

' i

J fÚo de Janeiro, 9 .de novembro::ie 1973.
I,

.

,

):- as. Joaquim Francisco de Carvàlho
, Presidente

Motores elétricos Arno e Weg Chaves elétri;
cas IA Icace, Primelétrica e Lombardi - Trans
formadores trifásicos e monofásicos Trafo, Itel e

Asea - Material elétrico para alta e' baixa
tensão - Instrumentos_ de registro, medição e

controle - s, cabos isolados e nús em cobre
e alumínio -' talaçõe� elétricas, hidráulicas e

comba te a incên - ��

;, _.tf"'/'/

J. COR;t
-"p"'"

, � '.,. �J i"

Praça LaW'cf Müller,

CÂ_;ycfíNHAS
646 'Fone, 125

Alu�a�se
/

ia

São Francisco

temporada de raneío.

Tratar er'l Três Bar s com

sr.t1'M� �el Chícclski, nà_ RU,aCe ,aI, perto do ,SàJão
O

..
\

P ano. c
\

Documento

ex raviado
Francísco Ferraz ..--:AfoIÍso

declara para o );i6idos fins

que foi extrf.Wia�_ sua Car

teira Nac!p-Iial de �abilitaç'ão
- A�aor. .' \

(' \
A mesma fica' sem efeito

por haver requerido 2a.

Via.

\
'.

Art. .io - Esta Portaria entrará em vi r a partir
I-

de 1.0 de/janeiro de i974, revogadas as dispo [ções em

contrário.é
, ,

Certificado

extra viado
Torna-� públícojque foi

,extraViad���cer9ffcadO do

veículo moto jcleta marca

Em a� 10 segundos, �j._--tirã� YAMAHA. _p ca CA-050,

F O T O CÓ�, �q,trftque� docum�nto, motor n.�;/005'�Og, de pro-

jornais ou

livrOk��A
R T'O R I O _ '0 O priedado/(ip Or1�ndo Treml.

R E O I�-O' C I V I I: de N E R E IDA C.

.

�.iC4"es,te c�r.��icado ser:n
-

O
,� 'efe '. por ter SIdo requeri-

C RT , no edifício do FO � desta cidade. I
'

\. "',

. d 2a. via.
====================�-�,,=,============

HECERA MODA74 NO SEU REVENDEDoR CHRYSLER.VENtiAO

RIZADO�� CHRVSLER
. � doB�ASIL MERHY, S E L E··M E C I A .

. :_";":'
.

"".

&
-

.

Rua Paula Pe.relra, 735 - Telefone, 365 e 366 - Cx, Postal, 220 .: C&noinhas-SC
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Oração Espírito Santoao

Espírito Santo, você que me esclar�ce tudo, que
ilumina todos os caminhos para que--/�u atinja o meu

ideal, você que me dá o dom/divino de perdoar e

esquecer o mal que me fazem e que todos os ins
tantes d� minha vida está/�migo, eu quero neste
cur�o diálogo agradecer-lfie por tudo e confirmar
mais uma vez que eu -nunca quero me separar de
você, por maior

/ qu7/s"eja a ilusão material, não será
o mínimo de vontade que sinto de um dia estar com

/'

você e todos Os meus irmãos na glória perpétua.
I

Obrigado mais uma vez.

( A/�ssoa deverá fazer esta oração 3 dias se

guidos!. sem dizer o pedido, dentro de 3 dias será
alcarlÇada a graça, por mais difícil que seja). Publi
cítilassim que receber a graça.
./

\ Um Dervoto
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g Dra. Zoé Walkyria#Natividade Seleme U
H CirurgiA Den'lsta 55
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i5 . Cltnica dentária de �9põl'a�é.-_",�anças. 55
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� Pr.� Laaro Müller, 4940 - FODe, 369 5i
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FOTOCÓPIAS XEROX
�ntâneo e perfeito.

-----.
Instãlaç-o moderrriasim».

c-e ,---

Pr��ííÔ escritório de De't�arlo8
-k111ímann, na Praça Lauro Müller, 251

CANOINHAS Santa Catarina

1 MOLDE
ESPECIAL NO SEU
MINHO EXITO.

Distribuição exclusiva:

• /)�
.

"I í";07 ••

L�Y't�/� ....��agulnr

Registro Civil

EDITAIS
Maria Uba de ndrade, E,�crevente
Juramentada Cartório do Re

gistro Civil do Município) de Três
Barras, Coma co de CJnoinhas,
Estado de Sa ta Catarina

Fez saber q a pretendem casar:

Fraodsco Martl s e Denize Chagas.
Ele. natural o te Estado, nascido
em Timbozin , Irmeôpolis, no

dia 27 de d sembec de 1945;
operário, \ solt ro, domiciliado e'
residente em Três Barras; filho
de AlipioMar ns e de dona Maria
Lieis Colaço, domiciliaooe e reai
dentes em uno de CaDoiohas.
Ela, oatural d "te Estano, oescide
em Timbozin o, Ieineôpo lis, no

dia 05 de fev reiro de 1954; do
méstica. solte fa, domiciliada e

residente em ,êli Barras; filha de
Maria da. Lu Chagas, domiciliada
e residente e Muo. de Irineópolis.
Três Barr s, 1.0 de dezembro

de 1973.

Azlmiro

KUk�'
e Alzíra Guimarães

Gomes. Ele, tural do Estado do

ParalJá, nasci o em Antonio Olio
to, no dia 28 de juoho de 1946;
Carpinteiro, s Iteiro. domiciliado e

residente ne te Mudicipio; filho
de Fraocisco Kuka e de dona
Tecla Kuka, domiciliados e resi
dente, em A tania Olinto, Paraná.
Ela, natural deste Estado, nascide
em Três B rras, 110 dia 03 de
fevereiro de 1952; doméseice, sol
teira. domici iada e.residente neste

Município; ilha de Leonel da

�o!ltarG�m,_ e de dona Leo�o�.
dma uUlmajau Gomes, domici
liadoee resid lntes neste Município.

Alceu BarbO+, e Maruarida Freitas.
Ele, naturalldeste Estada, nascido
em Três BprrBs, DO dia 20 de

julho de 1912; operário, solteieo,
domiciliado .. re.ideDte ue-te Mu
nicípio; filho!: de An!onio Berbo�a,
falecido e d dona Julia Aob .. ia.
domiciliada residente neste Mu
nicípio. Ela, durai deste Estaria,
nsscida em MUD. de CaDoinha8,
DO dia 03 d agosto de 1951; do
mésti(!a" Boi eira, domiciliada e

reerdente Deli�e Mu�icípio: filha de
Miguel Freit�s e de dona Marica
Piechontkosk Frt'itas. domiciliados
e residentes elJ) Muo. de Canoinhas.

l
Eduardo Mattas e SuelJl do Rocio
Beckert. Ele, ratural deste Estado,
nascido em �ela Vista do Sul. DO

dia 28 ele \,ovembro de 1944;
operarro, solteiro, domiciliado e

rnidente ne�te Municípioj filho
de Vitalioo �atias, domiciliado e

reaidente ne�te Município e de
dona A poloof Pinto' Matias. fa
lecida. Ela, �atural deste Edado,
nsecida em .�T,ês Barras, no dia
li de setem�ro de 1950; domés
tica, solteira \ domiciliada � reei-

. deote nest� MuôicÍpio; filba de
OctBvio B�ck rt II de daDa Julieis
Pacheco Bec�rrt, domiciliadcs e

residentes neera
cidade.

Adio Rubiel �Eva Rodrigues. Ele,
natural do �stado do Paraoá,
n�sc�do em �ntonio Olinto, 00

dia .!2 de dezembro- de 194�; ope·
rário, solteiro.'1 domiciliado e re.si
dente neste IMunicípio; filho de
Pantalhão R 6.el e de dona Na
thalia Rubiel, domiciliado8 e re.

sidentes em ivis8, São Mateus
do Sul, Par ná. Ela, natufal
deste Estado, Dascida em Três
Barras, DO d 21 de JUDho de

1948; domésti , solteira, domici
liada 'e re!iden e neste Muoicipio;
filha de AUgUB o Rodrigues e de
dona Julia S" re8,' domiciliad08 e

residtlDtes ntlst Município.
Apresentara os docum�ntl)B

exigidos pelo C igo Civil art. 180.
Se alguém tive conbecimento de
existir a�gum i pedimcnto legal,
acuse-o paro fin de direito.

.

Três' Barra8, 6 de dezemb.rc
de 1973.

Maria Uba �e Andrade
Escrevente uramentads

Notícias de

o prodígio feito de
blocos de pedra

o prodígio feito de 2.600.000 blocos
de pedra... Quase diariamente 01'1

jornais e o rádio falam do Egito,
ponta-de-lança da guerra fria do
oriente médio. Pois ali, onde hoje
desfilam as armas mais modernas e

mortíferas (de fabricação russa),
encontramos obras milenares de

engenharia, que fazem pasmar os engenheiros e arquitetos de nosso tem

po. Uma delas é a pirâmide de Keops, que já enfrentou a ação destruidora
de 5.000 anos. Foi mais ou menos há 4.700 anos que o velho Faraó Keops
inaugurava. com o máximo brilho de sua côrte, a sua pirâmide, túmulo

gigante. em que repousaria em paz e ao abrigo dos seus inimigos pelos
milênios a. fora. Aquela gigantesca montanha de pedra que então �
inaugurava, repousava sobre uma base quadrada de 52.900 metros quadra
dos, ou seja, sobre um quadrilátero (quadrado) de 230 metros de lado. por
148,2 metros de altura, o que equivale a um edifício moderno de 4i:S an

dares. No interior deste colosso de pedra caberiam juntos a Gatedral de
S. Pedro, a Catedral de S. Paulo, a Abadia de Westminster e ainda as

grandes catedrais de Florença. e Milão. ("Die grosse pyramíde von

Gizeh. Condensado").

Escreveu:
Esmeradlino M. Almeida

Top-Secret
Vou contar para vocês em primeiríssima mão: fui convidado pela

.

direção da "Manchete" para apresentar, a cores, a lista das "lO Mulheres
mais Elegantes do Paraná". E' a forma dos Bloch homenagearem à socie
dade paranaense e os meus "20 anos de eolunísmo social". Falado ? ? ?

(Coluna de Díno Almeida)

Técnicos Agrícolas 1973
Dia 15 do corrente colará grau o jovem Vilson Lourival Corrêa, no

Colégio Agrícola Estadual "Lysimaco Ferreira da Costa", da cidade de
Rio Negro-Pr. Ele é filho do casal José (Bellnda) Corrêa, e que integ�a a

turma Dr. Lothario André José Leitis,que são em número de 15 TécDlCOS

Agrícdlas. AS 9 horas missa em Ação de Graças, às 10 horas Solene Co

lação de Grau nas dependêncIas do Colégio. O colunista agradece o

convite para participar das solenidades.

Contabilistas de 1973
Dia 07 do corrente a turma Prof. "Elymar Elyseu Vo'n Lindingen"

do Colégio Oomereíal Estadual de Rio Negro. receberam seus Diplomas de
Contadores, em cerimônia realizada no Clube Rionegrerise na cidade de
Rio Negro-Pr. Antes foi celebrada missa em Ação de Graças, no Santuário
do Senhor Bom Jesus. Dia 9 realízou-se o grandioso Baile de Formatura
no Salão de Festas do aristocrático Clube Rionegrense. Papanduva estava

integrado por 6 formandos que foram os seguintes: Claudio Atanasio,
Bstaníalava Kmiecik, José Maria' Corrêa, Maria Cacilda Riboski, �osé
Rodolfo Greinert e Osmar José Furtado. A turma estava íntegrada por 82
formandos. As felicitações do colunista e os agradecimentos pelo convite.

Clair Terezinha Sidorak
Dia 8 do corrente recebeu seu Diploma de Concluinte do 1.- grau

da "Escola Básica Alinor Vieira Côrte". a torta. Clalr Terezinha Sidorak.
A cerimônia solene de entrega de Diploma, constou de missa em Ação de
Graças celebrada pelo Pároco Pe. Antonio Cintho, às 19.30 horas, na Igreja
Matriz. As 21 horas no Clube Papanduvense verííícou-se a entrega dos

respectivos Diplomas. A srta. Clair vai continuar os estudos em .Guritiba
fia Faculdade de Medicina. O colunista agradece o convite recebido para
participar das solenidades.

Se não fosse o câncer e o enfarte ..•
No ano de 1970, contava o mundo 111.80U 000 homens com mais de

70 anos de idade. Segundo cálculos, essa classe de pessoas Idosas atingi
rá, em 11175, 129 milhões. Por outra parte, poderiam acrescentar-se 7 anos

à idade média do homem, se fosse. possível evitar ou curar !;ls duas

doenças mortais mais frequentes de hoje: as doenças circulatórias (isto é
do coração) e o câncer. (Kath in Kanada)

A noticia das Noticias
Est'lIDOS se aproximando de mais um final de ano, cada um de nós

fará uma análise de nossos atos, de nossas atitudes como procedemos e

qual o resultado, A consciência responderá a cada consulente. A vida con
tinuará mais um ano, vem aí já transparecendo os seus raios fulgurantes
da nova aurora. Renovemos aqui o nosso propósito de Iniciarmos o novo.
ano com o espírito preparado 'para o que nos reservou o transcorrer de
1974, reafirmando o desejo de que, com a bondade e complacência do
Senhor nosso Deus, seja para todos nós, um ano de felicidades, saúna,
paz e amor. Esse desejo o colunista endossa a todos nossos bons amigos,
leitores, assinantes e em especial à turma lá da Impressora, das Oficinas.
o chefe da revisão, fiDalmente a todos, um feliz Natal e venturoso 1974 .

ESTA COLUNA somente voltará a aparecer depois do dia 6 de janeiro do
novo ano. Um feliz Natal em cada lar são os votos do colunista.

,

Ricardo Antoniazzi da Silya
Concluiu com brilhantismo o 1." grau da Escola Básica AlilÍor Vieira

Côrte, o jovem Ricardo Antoniazzi da Silva. Já aprontando as malinhas
para ·em janeiro próximo realizar exame de se!eção para ingresso no

Colégio Agrícola. de Camboriu. modelar Colégio Federal daquela linda e

famosa praia.do litoral catarinense. O colunista agradece o convite rece

bido e deseja felicidades nos novos estudos.

Passarela da Sociedad�
Dia 19 do corrente estará festejando Idade nova o prestativo cidadão sr.

Nicolau Horacz, proprietário do Posto Schell e Galpão do Tropeiro, "Res
taurant" em Matinhos no Km 163" BR-116� As felicitações pontificarão em

alto estilo para o nàtal1ciante. v
"\

* Dia 20 colherá mais uma flor no alegre jardim de sua existência a

inteligente garotinha Maristela, filha do casal sr. Miguel (Analzira) Kul
cheski,-ele fiscal da Prefeitura. A Maristela receberá as coleguinhas em

sua residência para receber as felicitações e recepcioná-Ias também.

* Dia 24 do corrente, véspera de Natal, dia de /muitas alegrias para o

mundo cristão, tamtém é dia de dupla alegria para o distinto casal
Walmir (Marilza) S. Senna. Estará festejando niver a. elegante senhorita
Mariléia, dileta filha do casal. Ele Coordenador local, ela Diretora da
Escola Básica AUnor Vieira Côrte. As felicitações estarão pontificando
para a simpátiCa Mariléia no acender as velinhas para o bolo e também
no pinheirinho natalino.

A coluna felicita 08 aniversariantes desejando a todos felicidades e

um futuroso ano novo.

UM POR SEMANA - ACREDITAR: Pedro sempre acreditou em Cristo,
quando ele falava, mas só se converteu depois que entendeu a linguagem
de Seu olhar.

.
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Sebastião Greio Costa, Escrivão de Paz e Oficial do Registro,
Civil do Município de Major Vieira, Comarca de �Dh8s,
Estado de Santa Catsrio'a._ ./

'Faz saber que '�retendem -casar: N1VAl--D6 ROMANHUK
e VITALINA MODESKI. EI@, natural 1es�ePEstadJ, nascido em

Rio Novo. neste muníctpto, no di" 28 dj;!-'fÍev@reíro de 1947; mo

torista, solteíro, domiciliado e residen��'" neste município; filho /de
Nestorio Romanhuck, falecido e de ..,,-d'no8 Matilde. Sopczack, domi
ciliada e residente' neste mUQ)éfpio. Ela, natural deste Estado,
nascida em Rio Novo, neste'*"município, no dia m� de abril ds

1950; doméstica, solteira, 1a'fuiciliada � residente n .. s te município;
filha de Eduardo M01e�Jd e de dona Julia Modeeki, domtcílíe-tos

e residentes neste riciPiO..
'

ApresenYram 08 documentos exigidos pelo Código Civil

art.

180�se
l'Íuém tiver eonheclmento de existir algum impedi-

mento le ,acuse-o pars fios de direito,
, ,

Major Vieira, 10 de dezembro de 1973.

EUNICE MACHADO DA COSTA

Escrevente Juramentada em exercício

Adquira o� mais lindose���e�fj:vos-t
.

. Carfoes d�afal na
�., I

.

IMP. C}_]JR()VERDE LTDA.

CORREIO DO NORTE

Publicação Oficial da

Pr e f e 'i t u r a
\ .

Lei'N. 262 de 15 de outubro de 1973 Setor de Educacão e Cultura
3.1.2.00-1227/063 - Material Didático Escolar 700,00

Autoriza o Poder Executivo ar'alugar propriedade 3.1.3,00-1324/065 _ Outros Serviços de Terceiros GOO,oo

JOSE FELICIO ��OUZA, Prefeito Municipal 3.1.4.00-1402/066 - Acordos e Convênios 300,00

de Três Barras, Estado de Sa�a Catarina, no uso 4.1.4,00-3415/074 - Mobiliário em Geral 400,00
de suas atribuições, faz saber qn-El.._ a Câmara Muni- Setor de Fomento Agropecuário
cípal aprovou e eu sanciono a lIf'gu'int�, 41.3.00-3312/081 _ Máq. e Equip. Agrícolas 400,00

L E I: . _", 4.3,5.00-5505/083 :- Entidades Privadas 400,00

Art. 1.° - Fica o Senhor Prefeito M�ÔiC.ip.1 Setor de Estradas de Rodagem
autorizado a alugar a propriedade da sra. Lilia"F, 3.1.2.00-1212/087 _ Emplacamento de Veiculas 600,00 L E I:

Ferreira,situada na �v. Santa Catarina n.? 313,nuta ""',3.2.5.002502/097 - Prevídêncía Nacional 4.300,óo Art. 1.0 _ Ficam suplsmentadas 8J�"",8e uintes

cft:lade, pelo prazo de um ano a razão de Cr $ 150,00 '4.....1,1.00-3111{099 - Prosseguimento dI! Obras 1.200,00 dotações orçamentárias por exce8_II_Q/dê�rrecad8ção,
(cento e cinquenta cruzeiros) mensais a partir de 1.° 4.1.3.0,0-33! 6/101 __ Máqumss de Oficinas 500,00 _

de setembro do corrente. ano. 4.1.4.00-34,,04/102 _ Ferramue Ofic. e Artesanato 600,00 apurades até 31 de outu��.9__de 1973:

Art. 2.° - As despesas previstas correrão por
-,

"-,_ Setor de Serviços Urbanos Setor--/di'Êducação e Cultura

conta da Verba 3.1.4.00 - Encargos Diversos, Item 3,1.3.00-1324/108'-';- Outros Serviço de Terceiros 800,00 3.1.1.00-1H9/Ú6Ó· _ Professores Municipai. 6.950,00
1423 - Locação de Imóveis. 4.1.1.00-3105/112 �,O-.!:s6propriaçÕE!s 600,00

, 3 2.3.0()�-2305/l68 _ Salário Famili.a ao Pessoal 130,00
. Art. 3 o - Esta Lei entrará em vigor na data de TÓtat das Anulações l3.8UO,00 _/:f.2 7'.âô-2760/070_ Excursões (Jogos Abertos) 3.200,00

sua publicação, revogadas as disposições em contrário. .
.

Art, 2.0 - Ficam supl�'�ntad s a8 segui�.tes/
Prefeitura ·Municipal de Três Barras, 15 de dotações orçamentárias:

'

..
<,

. �.rr'"
Setor de Estradas de Rodagem

outubro de 197,3. 'Setor de Estradas de.... &Qdâgem 3.1.1 00-1109/084 - Diária. 800,00

José Felicio de Souza Eueebio Farian 4.3.1.00 ..5101;103 � Amortização ds-Dfv, Fúbl.1.003,00 3.1.1.00-1116/085 - Pessoal de Obras 12.000,00

Prefeito Municipal Secretário 4.1.3.00-3313:100 - Máquinas e-Eq�ip p/obi88_7.000,oo 3.1.2.00-12ü8/086 - Ccmbustíveíe e lubrifíc, - 9.963,00

Setor"dé;'§�rviços Urbanos """ 3.1.2.00-1235/088 - Peças e Acessórios 3.100,00

3.1.2.00-1225/105 :""-�Material' Elétrico 800;oQ 3.1.3.00-1306/090 - Conservação e reparos
3.1.3.00-1320/1:07':" Servo Públicos Concedidos 3.000,00" -, de máquinas 'e viaturas 2.200,00

3.1.4.00:;1423/110 - Locação de Imóveis
-

197,00
'

<,,�2.3.30.2305/096 _ Salário Família ao Pessoal 800,00

Total das Suplementações 12,000,00 4.b.00-3102/098 - :Ampliação e restauração
,._

Art.3.0 - Fica aberto um Crédito Especial na
"'-,

.

. de estradas e pontes 1.200,00

importância de Cr$ 1.800,(J0 Gum mil e oitocentos 4 3.1.00-Sf0-1L103 - Amort. daDívid.Fund.lnt. 19.129,00

cruzeiros) para fazer fece_ à seguínte despesa: '<,
, ,Total das Suplementações 59.472,00

Auxilio para Bolsa de Estudo (Angela Maria '�

Art. 1.0 _ Ficam anuladas, -rrá"importância de Jenzura) 1.800,00 Art. 2.° - Esta...._Lei· e�ntrará em vigor na dat. de

Cr$ 13.800,00 (treze mil e ��tdcentos cruzeiros) as Art. 4.° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogedas as díspoeícõee em contrário.

seguintes dotações orça'!Je.tiiárias: sua publicação, revogadas as dísposíções am contrário. Prefeitura Municip8�'a�. Três Barras, 13 de

Setot-/'{ie Contabilidade Prefeitura Muoicipal de Três Barras, 13 de novembro de 1973. ""�.'.
.

3.2.4.10-2403{049 ,.,...;;;' Juros Divida Fundada 2.000,00 novembro de 1973.

//Setor' de Saúde Pública José Felicio de Souza Euzebio Farian José Felicio de Souza
'

,uzebio Farian

3.1.1.00:�,251055 - Dentista'
,

400,00 Prefeito Municipal Secretário Executivo. Prefeito Municipal '�ecretáriO
----->��--------------------------------------�-----------------

ç

Municipal de Três Barras
lei N. 264 de 13 de novembro de 1973

Suplementa Dotações Orçamentárias por Exces»

so de Arrecada(.ão
JOSE FELICIO DE SOUZA, Prefeito Municipal

de Três Barras, EstaQo de Santa Catarina, no uso

de suas atribuições, faz saber que a Câmara Muni

cipal aprovou e eu sanciono .. segutnte

lei.N. 263 de 13 de novembro de ,19J3
Anula e SuPlementa Dotações Ürpamentérias e

Abre Crédito Especial
JOSE FELICIO DE SOUZA, Prefeíto Mu'nicipal

de Três Barras, Estado de Santa Catarina, 'no uso,
de suas atribuições, faz saber que a Câmara Muni

cipal aprovou' e eu sanciono 8 seguinte
L E I : ,,f..,.,:?�'

SOCIAIS
ANIVERSARIAM.SE

Hoje : a sénhorita Anna'
Maria Perraresi.

Amanhã: o senhor Firmino
de Paula e Silva.

Dia 17: os senhores: Erhard
Koch e Iêomualao Schroeder;
os jovens: Lauro Bockor e

Sérgio Thomaz Langer. ,

Dia 18: o senhor Reinaldo
Crestsni; � jovem Aldo Roesler.

Dia 19: a exma. viúva srs.

dona Maria' de Lourdes
Sidorak; o senhor Wügando
Fischer.
Dia 20: as sras, donas:

Joanita Gorseltz, Neioa Cla»
rice esposa do senhor Laerte
Wojciechowski; os senhores:
Natan e Isaac Zugman; a

senhorita Janete Mzchel.

Dia 21: o [ouem Cezar
José Medeiros.

Dia 22: a srta. Bernardino
Furtado. I

Dia 23: o [ovem João Car
los Babireski.
Aos aniversariantes nossos

sinceros parabens.

- REGISTRO CIVIL -

EDITAIS
TOS é ROSALINA RICARDO DE JESUS. Ele, n�tur81 deste

Estado, ns sctdo em Três Barras, no dia 10 de abrJI<""'cfe 1933; ope
rário, sol t ... iro, domiciliado e resirteote D eS�NDistrito; filho de

Benvíndo dos Santos e de dane Frenct:oli_�á�', d'l Silva, falecidos.

Ela, natural deste E'!tado, oascids em .,Páula Pereira, 00 dia 3 de

agosto de 1951; ':iomésti�8, soltetre, 'domiciliada e residente neste.

Distrito; fil�a de' Maria Wosniski; domiciliada e residente neste

Distrito. ,/
/ \

Apresentaram' OS.Aj�cUmf'nto� exigidfls p-lo Código Civil

art. 180. Se alguém �v,ér conhecime.nt� de existir .algum impedi-
mento legal, 8CUS""0' para fins de direito.

'

4

Paula �e"�ir&, 10 de dezembro de 1973
..

/ MAR'IA GÚSS GLINSKI
Oficial do Rt'gistro Civil

Maria Góss Glínskt, Oficial do Registro Civil do 'Distrito de P�ula

Pereira, município e Comarca de. Canoinhes, Estado de Santa

Catarina, etc.

Faz saber que pretendem .casar: FRANCISCO DOS SAN-

I

R•••�B�••�mm�E••••••••B.�.m.m••�mmB�E••m••�.e••••�••••••�•••BB••
II .

-
. II

I Rádios - Radiolas - Amplificadores - Gravadores a I
I , , , , I·
a .���'�

til

I - 1\
• •
·

�� .

I tem para �_Y:·olSê. nos melhores nrecos da r�gião_ I
• Ru� I dai R IImos, D.O J 92O, -

.

Te 1 e fo De, 1 8 5 II

�B"'��BmBmB�...m..m.mmm��BB••••••m..........em..�.1
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CORREIO· 1)0 NORTE 15.12.f973

Publicação Oficial da.

"

3.1.2.00· 1207.'025 .:... Café, eçucar, etc, 300,00 4.1.1.00·3102098 - Amp!. e reato de edro e pontea 3.200,00
3.l.3 001310·029 - Pallageol e begsgene 800,00 4.1.3.00.3313.100 - Mâq. e Equip para Obra. 7:200,00

Suplemento Dotações Orçamentárias por excesso 32'5.00.2503.033 - Óutrol Eoo Prevideuoiârioa 1,500,00 4,3.LOO.5101·103 - Dívida Fundada Interna 30 '61.31
de arrecadação e Abre Crédito Especial --._

Setor de' Serviços U_,.ll.ana� Setor de Saúde PUblica . �.'JOSE FELIGIO DE SOUZA, Prefeito Municipal 31.3.00-1320 1-07 - Ser�i.ç0topúbricõI concedido. 2.400,on
de Trê. Barrai, Estado de Santa Caterine, 00 1110 de 3.l.4.00 1405·056 - Auhtêocia Social " 1.000,00 �,-

ib
. _

f b A
. Total dai Suplementeções . 70.584.31.ual atn mçoes, 8Z' 18 ar que a Câmara Municipal Setor de Educação e Cultura

__

--

aprovou e eu IODciooo a seguiute . ,-,-
-

o Art. 2.° - Fica aberto o Crédito Especiel nll impor.3.1.1.00,1l19 060 - Betrib. por aulae mioi.tra.id._.2..290';Õo tâocia de Cr$ 5.498.29 (cinco mil quatrocentos e noventaL E I: 3.2.5.00 2503 069 - Outro. Euc.· PreyjdeucIárlôl ' 500,00 e oito cruzeiro. e vinte nove centavoe), como legue:Art. 1.0, - Ficam suplementadae ai leguintel do. 327.00.2760-070 - Excur�9.a..��·---
.. 3.000,00

-- Para aquisição de mato de consumo p/aluDol 1.974,29tsçõe. orçameetâeías, por· exceuo de areecadsçã«, apu- �f,ÜJ,r"1iõFomento Agropecuário Para pegamento Diretor Adminieteativo 3 000,00radal até 30 de setembro do corrente aDO: -

2
C

A '

d
'

v: d 3J,..2.00::1208 077 - Comhuetívei. e lubrificantea 500,00 Para pagamento Encartegedo do NAOF 5 4.00
amara e erea ores :..---- ,

.

T I d C êdi E
.

I 549829..- 5 t d E t d d R dag ata ,G I ItO .pecla . ,

3.JA.00.1409·004 - Divulgação de atOl (}ficia�,..,2-aO;00 e or e 5.10 as e o em
Art. 3.0 _ 'E,ta Lei entrará em v'igor na data de

G bi te d .

P t ·t.-/ 3.1.1.00·1116.085 - Pelloal de Obrai 1.200,00
blí d) di

. N
�

tá'a zn�" o re ,n_ o ,,,,,./, .
3.12.00.1208086 _ Cumbultíveiae lubriíioentea 5.200,00 lua pu Icação. revoga 81 ai, IlpO'lçoel em coo r no,

3 1.1 O�.ll �7 007 - Repr�.�nt8..Ç!!.Q/VI�e.�refelto 398,00 3 1. 2.00 1235 088 _ Peça. a,Aceu6riol
.

6.000,00 Prefeitura Muuiciael de Trê. Barrai, 15 de ou tu-
�

3.1.1.0v 1123.008· - SU�lIY'1I0 Prefeito 195.oo 3.1.300.1306.090 - Consert, e rep. de máq. e Vlst. 1500,00 bro de 1973.
.

Seaet!!pa-.ueral "

3.1.3.00.1307·091 - Frete. e c�rretol .
900,00' .Jose Pelicio de Souza Eusebio Farian

3 1.2.00.1206·02.Y-'- Artlgol de Expediente 900,00 3.1.300·1324093 - Outrol Serviçal de 'I'erceiros 1.000,00 Prefeito Municipal Secretário
/"' '

."..(

"

M uni C ip a I
Lei N. 259 de 15 de outu6JO de 1973

.

Prefeitura

Aexpel·iência·leva à prática.

o 1300 e o Fuscão têm agora
novo sistema de ventila cão.
antiembacanto. Torriadade ar
na frente do pára-brisa,

/

aídas de ar na traseira.
errnitindo renovacão de ar

p feita. mesmo com as

, '.. ja Ias fechadas.

Venha éonferirest verdade
.: n� nova linhaVW 74�

.

�
,

Tudo começou com um� I chegado à perfeição.· \ E' têm uma meçânica que
idéia - simples e inteligente. O resultado disso tudo

'

�'á
deu certo 2 milhões

Essa idéia foi sendo
' .

está em cada um destes vezes.

aperfeiçoada ano após ano. carros novo� da linha VW 74. .

'

omprove esta verdade
E assim a VolkswS1gen . )EI�s são Simples e

'

__ de ro de =

'

=

,chegou aos 2 milhpes' inteligentes. fortes e bem um 74. WiJY�de carros no Bras)'!. acabados • .robustos e
_ Áprálicalevaó�Com a certeza/de ter valorizados na revenda.

/ ,.

M,iLLON
.

�A VIDAL

C IN O I N H A'S

As rodas têm novas calotas, de
aspecto moderno e esportivo.

(·1 •&
R A M O S" 11 9 5

,

REVENDEDOR
AUTORIZADOSanta' Catarina

BarrasTrês

Lei N. 260 de 15 de outubro de 1973

II

-

Anula e Suplementá Dotações Orçamentdrias
JOSÉ FELICIO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Trê.

B8rra.. E.tado de Santa Catarina, no UIO de lual atríbuícões, faz
.eba qu 8 Câmara Municipal aprovou e eu aauciono 11- leguinte

,
L E I: !

1.0 - Ficam anulada. na importância de Cr$ 17.200,0ff.'·
e duzentos cruseiroe) ai seguintes dotaçõe. orç8mentári�':

Gabinete do Prefeito l
3.1.1 00

1129.00�,
Secretârio Admi�i.trativo 1.0.60.00

3.l 4.00.1412·017 � De.pelal pronto pegamento 1400,00
4 1.4 OQ 3405 .021· Imígnial e Ban�eiral J ,j40Q,oo

,

�etor de Contabilidade I'
1/

3.1.1.00·1109.037 - Diária. l/ 200,00
3 1 1.00·1124-038 - �ubltituiçõe, " 400,po
3.11.00.1130046 -. Outra, retribuiçõel. ou gratificaçõel .,:. 700,00
3.1.2.00 1238-043 -

d;ro,
materiaie de consumo ;:: 200óoo

3.1.3.00·1310·OU - Pa legaDa e bagageD'
.

:' 400,ao
3.1. 3.00·1317·045 - Ser içai de impreésão e encadêrüação 200,00
3.1.4.00 1410-047 - Djve�a. de.pe.a. bancâriee '

.

1.500,00
Setor t(e Saúde Publica i

4.1.3.00-3318-058 _ Veícu\os automotores ?

Setor de Educação e C_ultt{ra
3.1.3.00-1324-065 - Outros ervíços de l.-rceiros

/3.1.400-1402-066 - Acordos e Convênios

.Setor do �omentq Aglopecuário
3.1.1.00-1130-075 - Encarrt'gado do INCRA

'

50'0,00
3 1.3.00-1303," 080 � Outros ser�iço!l Terc�,�Í'os _ _ ,1.000,00

rSetor de Estr��as de'Rodagem
3,2.5.00-2502-097 - Contribuiçõe& �e Pr�vidêlicla SOCial 7.900,00

Art. 2.0 - Ficam

ISUPleme\8d8S
8S seguintes

) dotações orçamentárias: ,�. \,
\

,

Setor de Estradõs]de Rodagem
'ia.�, \

3.1.200-1235-088 Peças e aceJlis6rio� 8.200,00
4.3.100-5101-103 - Divida Fundada -lQterna 9.000,00

Total d,as '�upfementações 17.200,00
Art. 3.° - Esta, Lei entrará em�. vigor na data 'd� lua

publicação, revogadas 8S dispostções em 'çontrário.
� ; �Prefeitura Municipal dE' Três Barraf, 15 de outubro de 1973.

José Felicio de Souza
�

\ Euzebio Farian
ii

\
- \ .

Lei N. 261 de 15,"de outubro \de' 1973'
A bre Crédito Especial por conta de OP�roção' de Crédito

, JOSÉ FELICIO D.� SOUZA, Prefeito �unicipal de Três
B8rr8�, Estado de Santa .Catarina, no uso de sU,\,s atnbutções, faz
saber que a Câmara M�biCiP81 aprovou e eu 118nft,iono a seguinte

l L E'I: - \
1 I" ...

.

Art. 1.0 - Fi�8 aberto 'o seguinte Crédito \Especial por
conta cfe Operação 1é Crédito:

-

\

f .

8) Para P1agamento da 1 a parcela de "Est'lld�8 e' P�oje-
tos" à firma PLA�'EPAR Ltda. - Organização de Planejamento
Técnico EconÔmic?'; no valor de CI $ 60.000,.00 (ausentamil fruzeiros).

0,>-

b) Pega'fuento de juros e correção monetária .0 finan-
ciaml!nto da BE$,C Finaoceira de Crédito riDaD(:iam�ntoli , Inves
timentos no va)br de Cr$ 20.928,00 (vinte mil novecentos ,e vinte
e (lito cruzeiros).

li
Art. 2.·f - Os recursos desta Lei correrão por conta de

Opersção

4j!crédito,
conforme eutõrizaçi!o da Lei n.o 25�, de

20/08/73: ,.
.

.

\ .

Art. .0 - Esta Lei entrará em vigor na data de ,ue'
publicação, evogadas as disposições em contrário. 1

Prefeitur� Municipal de' Três BarraI, 15 de outubro de 1973.

José Felicio de Souza Euzebio Farian
Prefeito Municipal Secretário

1.000,00

1.500,00
200,00

Prefeito Municipal Secretário
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�' (Jm peru prontinho para ir' ao forno para sua ceia de Natal m

i na CQmpra de: Tel�visor - Refrigerador. - Fogão a Gás !
� � B,rastemp - Conjuntosem- rórmica��G&njun_to-ª Estofados m

, �\
.

É �als uma promoção da
,-

--------------
.

�
m LOJA MERHY SELEME m
m.,'

'

a
m�a����������a��������a����B��B�a����������a��������aa�����a�a�m

,

AiJO XXVII - Caooinbos(SC). ló de dezembro de 1973 - N.O 1253

E I T AD O DE' 5 A N T Ã C

4ft
A R 2�

Secre'arla da Educaç -, Ó
Departamento de Ensino

Divisão de Educação Física
vendo /:'omodações para os

primeh; s cem candidatos ins
critos / e cuja taxa será de:

Cr$ 2"20,00 [duzentos e vinte

cru:teiros ,.
foderão increver-se: Prof<:!s-'

s.áres licenciados, portadores de

/Curso Normal de Educação
Física, Professores com Autori

zação a Titulo Precário, Alunos
de Curso Superior de Educa

ção Física e Técnicos.

Ofício Circular n.? 40/73
Florianópolis, 26/novembro /73.
Prezado Senhor.
Apraz-nos comunicar a Vossa

Senhoria, que a Divisão de

Educação Física do Departs
mento de Ensino da Secretaria
da Educação, promoverá, no

próximo mês de janeiro, no

período de- 07 8 19, o 1.° Curso
Interneclonl de Educação Físic){.
O citado curso, serll des/n

volvido nesta Capital e ierá
ministrado pelos profe4sores:
Omar Mir; e Alfredo/Roblesda Argentina; João d Paula
Ferreira e Valdir B8ibanti da
Universidade de São l1:"aulo. As
matérias serão: HanJlfebo!, Edu

cação Física Escol , Ginástica

Ol1mpica e Atleti o, respecti
vamente.

As Ineríções
tas nesta Dlv'são, no período
dé 01 a 22 e dezernbro, ha-

Seodo um Curso de grande
utilidade aos nOSSOR professores,
solicitamos a Vossa Seohoria,
o especial obséquio em divul

gar nesse conceituado órgão de

Imprensa, essa realização.
Antecipadamente, agradece-'

mos sua valiosa cola borsção.
Atenciosamente,

THEREZA G. SANTOS

p/ Diretor da Divisão de Edu

cação Fhica

,----------------------�---,

I Ci n e V e r a Cruz
(O CINEMA DO POVO)

HOJE. à.
.

.15 h • cena, 14 8nOl - programa duplo
1.0 filme: LEX ARKER, PIHRRE BRICE e MARIANNE KQCH

no su r Far-weste todo colorido - Cinemascope:
-

D UE C EM G C O'R I GIl Y
'.

2.° filme: nova e se acíonal aventura do rei,dtelva:TA 'R Z AN
.

A· E S C 'RA lj 'A Nã� percam

AMANH�, à. 13.45 li ra. - eensure Iivrf' - em matinê

Tattea EsCr�Va
Em duas lellõe. 8. 19 21,15 hora. l- cenlura 14 fono.

l

Raquel Welch, Robert Culp e Erneste Borníne em:

liAlVlVIE AUÉDE'R
Cinemascope Technicolor. Ra uel We16h, a beleza ardente, em
uma estória ardente e sanguinárJ , onde ela vive o papel �,ais
selvagem de sua carreira.;/

.

E.te filme reprila 2a. feira, i�é 17/12, ai 20,15 horae

DIA 18, 38. feira. OI 20,15 hó • -'- cénlura 14 anoe

Duelo em ala i City
DIA 19. 4a,. feira. àl 20,151' hora. - 'cenlur6 14 anos

"Sellão d�. Moçaa" -/Sr:a•. e S ta•• entrada grátil
Um espetacular drama Illmádo em TecA: íoolor com Jim

. Brown e Genne Hackmannjem: ,

Os Amotinados do. Pres dio Não percam

DIAS 20 e 21. 5a. e 60 feira. OI 20.15 hora • cena. 14 anol

Um espetacul ,I filme policial todo c' lorido:

O S� dicato do Crime

SABADO 22/12: III 20,15 h > een•• 14 anoe - rogo duplo
1.0 filme: O'R tubo das Jóias Sagrad s colorido

2.° filme: Vi pela tua Morte

um OFiciai
PMjS

Seja
da

'Achem-se aberta at

03/01/74, as inscríç s para
Exame de Admissão o 1.0 ano

do .
Curso de Prep ração da

Curso de Form.oção . e Oficiais

(l.o CP-CFO) da PO��ci8 Militar
do Estado de Sant,· Catarina.

1. Os caudtdetos deverão

requerer inscrição �o Comando
do Ceotro de

IostffÇãO
Polici

al Militar, satisfaz ndo as se

guintes condições:
a) Ser brasileiro nrto;
b) Ter no mínim1. I'? 800S Ga
completar no ano I em que for

matriculado) e no/ máximo 23
I

anos;, I
c) Possuir escolarildade ao nível
de 1.0 grau; I
d� Ter boa con�uta civil ou

militar; I
e) Estar em dia �o,m o serviço
militar; I�
f) Ter consenttmsnto do pai ou
tutor, se for me�(Jr;
g) Ser solteiro; i
h) Haver pago � taxa de ins

crição d_� Cr$20,(00.
2. Os candrdatos qu@' satis

fazerem as cóndíções acima

estabelecidas, serão submetidos
aos. exames de: admissão, com

preendendo:
a' Exame de saúde;
b) E:um� íntelectue l;
c) Exame físieo;
d) Exame psícote cntco;

3. O exame intelectual consta
das seguintes 'provas:
1 - Português;
2 - Matemática;
a) Algl'bra; �

b) Aritmétice:;
c) Geometria�
3 - Geogr&fiÂt GereI;
4 - Geografia do Brasíl;
5 - Hlstórie! GereI;
6 -

Histór1'
, do Brasil;

4. Maiores, esclarectmentoa po
derão ser adas ntl se de do 3.°

BPM, à R s Duque de Caxtes
n.? 200.

CertiFicado
extraviado

AKIO TAKAHASHI de
clara que foi extraviado o

certífícadovde propriedade
de seu cáminhão Chevrolet,
m Ó ��r C653KBR14328G,
placa DA-0331. Ficando' o
mesmo sem efeito por haver

requerido 2a. via. 1

Ind. Com. OUo Friedrich SIA

PRECISA
Funcionário com 'capaci

dade para atender Departa
mento-ePessoal.

Tratar pessoalmente na

Rua Princesa Izabel, 574.

Esparsas -Notas-

em Palotina, adquiriram agora
um avião para as suas ativida

des agro_pecuárias.
x x x

O novo Supermercado Cereal,
segundo informes, será tnsugu
rado 5a. feira próxima, dia �O.

x x x

Os fiscais da SUNAB estive

ram em nOSSA cídade num gtro
pelo norte, daqui rumando para
Santa Cectlia e Curttíbanos.

x x x

O sr, Adolfo Haag, alto fun
cionário do BESC, já com passa
gens compradas para Alemanha,
nas suas férias do próximo ano.

x x x

No próximo sábado não vol

taremos, só o .fazendo/dia 24,
em edição especíel natalina, a

última do corrente ano. Assim,
todos que pretenderem mensa

gens alusivas devem procurar 8

nossa redação (até quarta- feira,
dia 19.

Foi inaugurada quarta-feira
última, com a presença de au

tortdades 'e outras pessoas, a

Dava Loja de Eletrodomésticos,
da firma Armazém 'I'okarski, na
Rua Caetano Costa. Muito bem

inatalads, - apreciada por todos,
foi oferecido um gostoso co

quetel' na oportunidade,
x x x

Estiveum em Floriaoópolis,
tercs-fetra última, mantendo
contatos com o Governador do .

Estado e outros Secretários, os

industriais srs. Oldemar Mussi,
Isaac Zugman e Dr. Hilton

Ritzmann, todos mentores da

Associação Comercial e Indus
trial de Canoinhas.

x x x

A nova decoração natalina,
inaugurada domingo último, com
retrete e apresentação do Coral
Canoinhense, agradou a todos,
com comentártos alogíosee, os

mais variados; PEõDS, segundo
alguns, que não atingiu todo o

centro da cidade.

x x x

x' x x

Também o Cine Ilex, nova e

moderna casa de espetáculo da

cidade, dotado de poltronas es

tofadas, será inaugurado dia 20,
quinta- feira, com o excelente

filme, liA Grande Valsa".

x x x

No anunciado-amistoso de- fins
filantrópicos, realizado domiogo
último em MafCmO Dias, no

Wiegando Olsen, o bt-campeão,
'São Bernardo não foi além de

um empate de 2 a 2, frente ao

BBC, os 008S0S veteranos.

'.

O cavalo H O D A C K, da
fa'mflia MILE3 e ALTIVIR

Zaniolo, criação do Haras Rio
dos Poços, em São

-

José dOI! Pi

nhais, de propriedade do sr. José
Pereira Sobrioho, foi o ganhador
do grande Premio Paraná. Pa
rabéns a todos, principalmente
ao MiIles, o grande turfista da

família.
x x X

Os médicos canotnhenses, Drs.
Adyr e Anoar Seleme, radicados

ELEITO.RES
S

<

o
z

.-�
.
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