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Meu sítio, meu paraIso
EI.'4ÉAS ATBANÁZIO

A Ecolr gia -- sabem os leitores - é a ciência que
estuda Q homem em IlUIlS relacõ es com o meto ambteute.
Seus príncípíos, como todos os princípios cíentiftcos, foram
estabelecidos pelo próprio homem, ao que parece com o fito
único de desobedecê-los. Corno toda ciência, a leitura da

Ecologia é árida, sendo poucos os livros que a colocam, 'de
forma literária, ao alcance do .leitor comum, �stlmulando-Ihe
o .�m"r pela preservação dos bens d� natureza.

X

Exceção, porém, é o interpssante livro do médico-mi
litar RUY BUENO DE ARRUDA CAMARGO, que tem por
título "Me u sitio, meu paraíso", editado em Sao Paulo, e

que relata as "delicias e agruras da' vida de sitiante."
,

O autor, quo; já publicou trabalhos desde assuntos como

a simplificação oa transfu-ão sanguinea até regulamentos
sobre s"úde militar em campanha, deixou de lado os temas

de sua especialidade pera relatar num livro diferente a sua

luta pela conquista Oe um pequeno sítio, aos poucos trens

formado, como diz o título, no seu po aíso.

Essa obra, escrita' com grande sentimento, é "U'D felato
honesto e sentimental, a' história de um homem da cidade

que retorna ao chão $greste de suas raízes, conversa com

a8 árvores, observa o comportamento dos bichos, registra
diálog ,s ao pé do frgo, narra casos pitorescos e vê os filhos

crescerem na líberdaue daqueles horizontes", como observou

com justeza o poeta PAULO BONFIM, da Academia Pau

li.ta .ce Letras.
.•

'

X -

De suas páginas ressalta a vontade inahalávei do autor

na concretização do sonho. A procura do sítto, a escolha de

seu nome, os problemas com os vizinhos, 8 luta contra os

incendiários, até o galinho garnizé madrugador e a luta

diária pela construção de uma' cachoeira são relembrados

com 'saudade. O livro termina com a expressão de seu de

sejo de repousar naquelas terras, "onde se ouve o canto

dos psssarmhcs e o marulhar das águas da cascata", depots
de cumprida a terrena caminhada ...

X- -

Nesta época em que o homem vive o terror de ser

destruido junto com a neturezs que ele destruiu, este é um

livro que merece leitura e divulgação. Daí a razão do pre
sente comentário.

DR. IVO "VEIO PARA MATAR
SAUDADES E .ACiRADECER HOMENACiENS

O Senador Ivo d'Aquino visítou- a nossa cidade por dois

dias, chegando na tarde de quarta-feira e retornando ontem para
J:4'lorjanópJlis. Veio para matar saudades e agradecer as várias home

nagens tributadas pelo nosso povo per ocasião dos fest�jus do

Jubileu de Ouro da cidade, em agosto do ano passado, o que
faz pelas nossas colunas.

Em visita 8 nossa redação, também agrad�cendo,. contou
várias passagens de �U8 época como Prefeito. DIsse, por exemplo,
do comércio ervateíro, do alto preço do produto e também das

crises. Na êpocs, devido O mate, pouco se plantava na região,
apenas o milho e o resto para o gasto como se dizia. Somente

em CaDoiohas estavam registradas mais de 3 000 carroças ,e os

animais carecram de milho para a sua alimentação. Contou tam

bém, que como Prefeito, .proíbíu o conhecido jogo de cachola,
feito sempre nas corridas de csvslos, as ve zes burlado pelos
apostadores. Dr. Ivo participou de uma costeladà na sede do'

Bolão Fantasma, oferecidâ pelo industrial AJc�d-io Zariiolo e quinta
feira foi homenag ..ado pela Municipelidade com um

-

almoço no

Restaurante Pmguin, presentes várias autoridades. Foi }:l6�pede do

jovem industrial Miguel Fontes Procopiak.
,
/

Fundação Universitária. do Planalto Norte Catarinense

Faculdade de Ciências Administrativas de Canoinhas

Cur.so de Administração de Empresas
A Direção da Faculdade de Ciências Administrativas de

Canoinhas tem a grata satisfação de informar a todos 09 interes

-sados em realizar a matricula no Curso de Admínístração que as

mesmas deverão ser efetuadas na Secretaria da Facutdade DOS

dias e horas ,abaixo:
1.0 ANO: Dia 28 de jsnelro a 08 de fever@iro de 1974.

2.0 ANO: Dia 04 de f�vereiro a 09 de fevereiro de 1974.

HORARIO: Dos 14,00 às 17,30 horas e das 19,00 às 22,30 horas

tle segunda a sexta-feira. As sábados, das 14,00 às 16,30 horas.

oas.: Chámamos atenção' dos candidatos aprovados no "vestibu-
lar Unificado para. que realizem suas matriculas até a

data prevista nesta comuniéação. E!m caso contrário, convocaremos

o próximo candidato para efetuar sua matricula, perdendo o pri
meiro, Q direito de efetuá-la.

CaDoinhas, 31 de janeiro de 1974.
,

Moacir Motter - Secretário

Visto: Luiz Fernando Freitas - Diretor

CAIXA POSTAL. 2 FONE. 128 , CIRCULA AOS SABADOS

Ano XXVII,

Diretor: Rubens Ribeiro da Silva

CanoiAhas - Santa Catarina, 02 d� Fevereiro d� 1974 - Número 1259

Um ano de governo. 8arcindo e Paulo
A dupla GARCINDO e PAULO tado, squi se fizeram presentes um grupo de autênticos ide/
completou no dia de ont-m, ajudando e empurrando o nosso lístes veio completar a necesséria

primeiro de fevereiro, .urn ano atual desenvolvimento. estrutura do setor educacional.

de governo, administração das Nesta notáv .. l conjugação (de Destaque-se que o Frigorifico
mais fecundas, alcançando & esforços, governo, empresa e já em funcionamento e com a

cidade e Interior, em todos os
povo e nesse ritmo de trabalho, sua anunciada. inoústria de fran- <,

setores. . CANOINHAS que já lidera DS gos, deverá levsr maís desen-

Foi Um ano, a r pintão é ge-· municípios do norte, passará 8 volvimento e riqueza para o

ral, de grande realização e ser destacado pelo da região. nosso Interíor.

progresso, tento no setor pú
blico como no privado.
Uma miní-exposiçâo de tudo

que foi f -ito está instalada na

Praça Lauro Müller, aberta
desde ontem, com f itografias e

gráficos, uma iniciativa da Mu-

nícrpahoede.
Todo o canoinhense, sque l .. s

que aqui nascerem como outros

que aqui pstão ajudando O nosso

desenvolvrm-nto, estão orgulho
sos de s�a ter ra, ag')ra mais

bonita, COD"' muito movimento.

de v-ículo e g-nte.
A nova ilumíneção e & im

plentação da arborização, deu-lhe
um novo aspecto, de uma urb
moderna e bem traçada, onde

8S praças,' bem cuidadas, cha
mam a atenção de todos.

O nosso interior, igualmente,
também passou por transforma

ção, na' melhoria das estradas e

meis áreas plantadas, facilitada
e possível, graças ao sistema de

destaca in8ugunedo pela Muni

cipalídsde, o que vale dizer,
mais produção agrícola.
A atividade privada hve des

tacada atuação, uns expandindo
e outros criando novos parques
industriais.

A mão de obra, mesmo a

primária, tornou-se dificil, com.

s natural disputa pelas melhores.

Os governos da União e Es-

A implantação da Faculdade,
já no StU segundo ano de fun

cionamento, acalentado sonho

de nossa juventude e conseguida
graças ao esforço incomum de

Eia pois a nossa Cenoínhss
de hoje, PRINCESA DO PLA-'

NALTO, em sua nova ímagem,
já' cantada em versos no Hino
do Cinqüentenário .

AVISO
A CE�TRAIS ELÉTRICAS·

DE SANTA CATARINA S.A. -

.CELESC, através da Adminis

tração Regiooal de Canotnhas,
comunica que, faltará energia
elétrica, dia 02, hoje, dali _12,00
à!l 18,00 horas e, dia 03, amanhã,
das 06,00 às 18,00 horas, nes

seguintes ruas' e respectivas
transversais:

- rua Palitar Georg Wt!ger
- rua São José
- rua Curitibanos

.- rua Irmã Maria Felicitas Blschof
rua 'Gil Costa

- rua Paul Herris
- rua Neri Waltrick
rua João d'a Cruz Kreiling

- rua Benj smín Constant e

�trechc da rua 12 de Setembro.

Tal desligamento se faz ne

c�ssário, afim de que sejam
)lubstituid08 postes, para a am

pliação das redas de distrib-qição.
. MM/Csnoinhas, 30 de janeiro
de 19H.

A ADMINISTRAÇAO

responde, .anuncia

providências 'e tranqüiliza
Douat

O Diretor Presidente dias Centrais Elétricas de Santa

Catarina, tão logo tomou conhecimento das interrupções de

en,ergia elétrica em nossa cidade, através de telegrama do Senhor

Prefeito Municipal, respondeu, por radiograma, nos seguintes termos:

"Florianópolis, 25/0 I /74
Sr. Alfredo de Oliveira Garcindo - Prefeito Municipal Oaaotnhas

�.o'55 588 pt Respondendo seu rádio ontem vg a propó
sito interrupção havida fornecimento energia Canoingas vg infor

me-mos ma Vinculação motivo força maior vg caracterizado daní

f.csções materrars vg consoante lhe f<li transtmtido nosso Admi

mstrador 3 partir ver íficação problema mobilizaram todos esforços

para mais rápida solução objetivando reduzir defeitos nos limites

técnicos admíssí veis pt

AcrE!scentamos que houve indep ..ndentemente aconteci':'

menta imprevisível agora verificados vg Canoinhas é objeto de

intensa programação' com' vistas manter confiável serviço distri

buição em decorrêocia continuas medidas manutenção e operação
sistema em prática pela CELESC pt

Osvaldo Moreira Douat

li
IPresidente CELESC

recebida do Engenheiro
da A. C. I. C.

de 20/12/7-3

Resposta
ao oFicioResidente,

datado
consideração do Sr. Diretor
Geral do QERSC, cabendo sua

solução,dado o volume das obras

àquela autoridade rodoviária.

3 ,. Obra já iniciada - Prazo de

eonclusão previsto: 8 meses.

Na oportunidade, apresen
to-vos minhas

Cordiais Saudações
ass, Adilson Rodrigues de Medeiros
Eng. Resp. pela 6a. Reaidêncía

lImo. Sr:
Presidente da Associação Comer
cial e Industrial de Canoinhas
NESTA

ARMjDR

6a. Residência - Csncínhas

Canoinhas, 04 de janeiro de 1974 .

Ofício n.? 01/74
Prezado .Senhor,
Em atenção rio vosso oficio

de 20/12/73, e COID relação aos

-ítens nele- contidos, devo ínfor
mar-vos o seguinte:
1 - Prazo de conclusão previsto:

Março de 1g74.
2 - Foram devidamente toma-

das por esta Residência, as

providências de ordem técnica
e administrativa, com relação
ao assunto e encaminhado ã

A' nova imagem. de Canoinhas
Mostrando a nova imagem de nossa cidade, a Municipa

lidade houve por bem de montar uma, exposição mirim na Praça
Lauro Müller, apresentado com fotografiás e gráficos tudo que aqui
foi feito em um ano de atividades dos poderes públic&s e priva
dos. Visite-a com familiares e amigos.

Coopere
Cidade ..

com a

ti III")) a
-

de.
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CORREIO DO NORTE

Atenc:ão
�

Comunicamos que o sor

teio referente ao fogão a

gás, cedido gentilmente pelo,
sr. Pedro Merhy Seleme, foi
ganho pelo Asilo Dr. Rolando'
Malucelli. Número do bi
lhete: 7.1 O.

Atenciosamente

,Os Estudantes

Grêmio XV de Julho

CONVITE- -

--�

o Grêmio XV de Julho, convida todoS---(j's1�liões
. ---

para participarem dos Blocos d.,e. ...eárnaval de Rua
deste ano. ,,..,.....od"""'"

.

"" ..
",,""'''''''' ,

Os .ínteressados po.der'ã·ó-·entrar em contato com a

Diretoria GY'péÍo fone 122 ou Caixa Postal 28.

/ .

TINTAS YPIR4NGA
Declaração

Declaro que foram, extra ados
os 'documentos do' 8U móvel
marca yolk,w!lgen, a o de fa
bricação 1968, placa C - 0814, cor
bE'je nílo, chassrs n. BF.S37747,
Certificado de. oprieClaoe n.O

307279-SC,dem', he proprfedade.
Ficam os esmos Rem efeito

por' ter sido requertdo '28. via.

Csnot. hss 17 d .. j sneíro de 1974.

1 SAUL CHUNY ZU(tMAN

REVENDEDOR' PARA CATARINENSE:TODO NORTE
-

Sociedade Industrial e
c

Comercial SICOL S. A.
Rua Fre' Menandro Kamps, 606 -. Telefone, 140 _:. CA N O I NH A S - s. c.

, -PreFeitura Municipal de

Imposto
Janeiro

Março:
OBS.: A par' de" janeiro, me,

o
.

posto Sobre Qualquer ature.za (ISS),
omércío e Mão de Obra. ��fissiOnaiS\Liberais e Autônomos, a primeira �sta9ão

é recolhída no mês de março.
,
..

-,
....
,

FOTOCÓPIAS XEROX

,Lar e 'Escola

ProEedimeilto das Moças
(Conclusão do número anterior)

.
Essas explicações .devem ser o bastante enquanto

a moça vive no seio da família e não está sujeita a

outras tentações que não sejam as dá própria ima

ginação e sensibilidade.

Entretanto. por pouco que a imaginação diva

gueíe e não impor a força de vontade poderá incorrer
aos maiores fracaços e malogros matrimoniais. Sendo
ela obrigada a um viver independente, no meio de
homens inescrupulosos e raparigas perversas, bom
será explicar-lhe mais claramente, como as menores

familiaridades provocam no homem excitação que a

podem, pessoalmente, levar a grandes riscos.

Aqueles que estão em vias de casar-se não se

receará precisar' os direitos e deveres no que toca à
vida sexual e conjugal, de sorte que os primeiros dias
de união, não chocando o pudor, sejam capazes con

trolar os maridos em tudo p que respeita à moral. A
consciência. da mulher equivale à do homem e fora
inadmissível. se

.

desse uma moçá a um marido sem

coisa. alguma conh�cer dos deveres preciosos que
aos esposos incumbem.

Em suma, as confidências são de duas espécies
nitidamente distintas. Umas interessam ao filho ainda'

jovem e tem por fim espertar-lhe a alma numa idade
de' que ela é, facilmente, tentada a insurgir-se contra
o jugo familiar. Devem incutir-lhe o maior respeito
ao amor aos que se amaram para que ele .nascesse
e por ele sofreram. É justo na idade em que acor
dam os ensejos. desejos e as paixões pessoais que.
se devem completar 'as primeiras' revelações, Terão
por fim dar à alma uma orientação moral fazendo-lhe
conhecer a lei da natureza e, sobretudo de Deus,
norteando ,as aspirações do coração para um .ideal
sobremaneira cristão, preparado e robustecido pela
prática da castidade, do coração le dos sentidos..

Ensejo se dará também, em alta parcela, aos mes

tres que por' sua vez, especialmente quando observarem
a inhabilidade dos pais, na falta destes ou quando

. consultados a respeito, dar toda a cobertura' no sen

't�90 da futura felicidade conjugal a seus díscípulos.
,

'
.

. Não sejamos 'egoístas nem comodistas e sim vi
semos a' felicidade plena de nossos semelhantes.

E . .• assim escreve

FIDELLE LOVATEL
r,
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CORREIO DO NORTE 02 ..02.1974

Publicação oficiai da

rrefeitura ;Munici�al �e
-

tanoi has
COMUNICADO

� Prefeitura Mu
.

ipal de Canoínhas comunica, aos abaixo relacionado para compa

recerem, com aMIMA URGENCIA, à Tesouraria da'mesma, afim de saldarem os
,

'

seus débitos para com a Municipalidade;,
NOME DEREÇO VALOR NOME ,DÉREÇO 'VALOR

Abílio Anguato Martinl - Aa da. Pal�eira. 250.18 Jucelino Madeirai • Piedade 180,93
Adalberto Antonio da Silva - R. . Rio Branco 245,93 Lauro Prati.

" Agua Verde 245,38
AdiO Simchak • R. 12 Setembro 14820 'Lavanderi9 Neeional L' 'R. Vidal Ramol 148,80
UOOlO Stachoch • R. Vi I Hemos 228,73 Leonides Gronkopf .jK. 12 de. Setembro 235,70
Afonlo Wiãle • R Getuli Vargál 250.18

, Lecnilda Wogeinh8cJl� R. Sen. Fel. Schmidt 214,63'
lbano Fock • R. Josê B ,'teux' 173,03 Leopoldo Vanelim '

'

- Cidade 207.28
ubertino ],\1arqm!. Filho- R. Cel.Albu

-

erque 228.40 Lourenço Alve. :le.
'

eu. D'r .• R. Vida! Ramo. 589,00
loidea Gonçalve. Padilha • R. CeI. lbuq.245,30 Lourival Dumio e. Pereira. H. Cd. Albuq. 207,28
irtoo Dias Paulo - Agua Ve da 172.30 Lucio Guuki,". Distrito Felipe Schmint 121.56
Itair Jacinto • R. Princeea lia 1 280.83 Luiz Dsma,cqr e Miral!da. Pr. Lauro Müller 173,57
ADa Alve. • R. Felipe Schmi 250.18 Luiz de

s1t'a.
R. Frei Menandro KampI 180,93

Ana Cordeiro • R. Rolando Malucelli 250,18 Maria Oliv "� Cunha - R. Caetano Co,ta 273.39
Aoa' de Jelu. Melo • Di•. Marcílio Diae 248,88 Maria So., i .. R CeI. Albuquerque 207.28,
�otooio Severino Coelho • Parado 07,28 Mário d : Oliveira - ,R. .Caetsuo Co�t8 233.77'
eroardo Stamm - Saleeiro . 5 6,14 MIJtill1 ,dó. Santos • R. Mlll. FloriaGO 148,20
arlol Bray - Dist. Felipe Schmidt 24 ,52 M auâ .• ia. Seguroe Gerai•• R. Getulio Vorgal 202,17
oDltruiora Kaeatener S/A. R. Vidill Ramo. 78 10 Mig'l Lisboa - Campo d'Agúa Verde 11868
'oOltrotora Strobino Ltda. • Cidade 508, 8 Mi el Theodorovitch . R. Felipe Schmidt 228,73 "

ozioha. Americ8D'u Victor-R. Joaê Boiteux' 2�7,3 M' too Derviche Dr. - Cidade 13690
irceu Straube -'R frei Menaodro Kamp. 657,92, denil Ferres - R Paula Pereira ]80,93
dificador Confiançe Ltda. • Cidade 228.73

'v
'lavo Silvino de Souze - R. Virial Ramo. 148 20

dú Podido Goya' - R. Felipe Schmidt 123,95 Olimpio Beruffi - Rua Paule Pereira 22873
letro Marabá Ltda. • R Vidal R ..mos 207,28 Onodomyr Josê Zeny - R. Felipe Schmidt 293,10
letro Rádio Univereat • R. Paula Perei�8 215.93 Ouorioa Nogueira Ribeiro - !gutl Verde 253,33
letro Ren, Baterlae Breeil- R.Felipe Schmidt 148.90

. cteoila Dick - R. Paula Pereira 107,60
rcidel Hoff • R. Caetaoo COita 237,9' oi Alvall Ferreira - R. Vid,.1 Hemos 148,2U
rioo Ferreira • R. Mal. Deodoro 267 '8 Ps lo Alwim Wagoer - R. CeI. A buquerque -

uelides Corrêa • Agua Verde 10 �60 J:'tt o Frarê • Dietrito Felipe 'Schmidt 60931
uclides Marque. dOI Santo. - Penr Aodreiaki - C81!!PO d'Agua Verde 258 00

Diet. Felipe Schmidt 0192 Pedro de Faveri - Distrito Paula Pereira 11!{1,93
vaIdo Ferreira Pinto- Diet, FelipeSchmid '381 92 Pedro 8odlige.ki - R Frei Menandro K ..mps 263.73 .

valdo Stiebler
.

- R. Vidal Ramo 228,73 Rádio letrôoica Bralil- Pr. Lauro MÜiler 201,28
,A. Soultetus • Eng. COOlt. • Cida, e �61 80 Rafael íthiuk - R. Benjsmiu Constent 230,96
rancieco Ribeiro Simõe. - Jardim E'per 'Dça 206.14 Raimuod' Soare. da Silveira -

rancisco Vicente do. Saoto.· E.tr. Far ura 217,87 , Di.trito 'de Felipe Schmilit 228,73
rida Bernardel - R. Emilio 'vJholz 180,93 Ramilia de Lima - R. México 171,55
ilberto Grochov.ki ,.

'

- 'idade 148,20 Roberto Ps

�
- R. Duque de Cuial 248,48

reg6rio Lapchi.ki'- R. Rolando alucelli 180,93 Rudolfo Heo .t - R. BecIl8rdo Olleo 922 5'
ormioio Caetaoo da Silva - R. P la Pereira 36�,Ol Rodolfo Liná eier - Parado 219,47
orat Bollmaon • Alto da Palmeiral. 255,6� Ro.a Me()de. 'uza - Camno d'Agu8 Verde �52,97
Idefonlo Cordeiro' .. Diat. Pula Pereira 228,73 Rubenl Norem erg' - R. vidll Rbmol 28611

ndú.trial Nardi Ltda.• P. aula Pereira 196,00 Satir S/A - TraOl .lot. Rodov. -R V. R8mo. 148.20

olhi Sall8ki E. O. TorcelZk' • R. Get. Varga.168,65 Silvino Neumann "' R Getulio Vargs. 244,80
tomar N. Juog '" Major Vieira' 229,98 Simplicio Delfioo - R Felipe Scbmidt 228,73
ro Bertfllli . Paula Pereira 171,55 Sydoey JOt,é Camp Côrte - R. BllrDardo

,me Helle R. Peula Pereira 180,93 Q eo e Getulio Varga. 473,42
eo. Kruger - R. Vidal Ramol 287.93 . Suzaoa Veiga - R. ei Meoaodro ;K_tlOIpi 25236
erôoimo G. dOI Sant •• Alto da. Palmeiral 180�93 Tereza Lope. - Ce' po d'A�ua Verde 252.2)

oana Rodrigue. lo" Paéiêocia dOI Neve. 228,73' Therezioha Cavalheiro - Rio PaciênCia '290,47
oão Cllmargo' S. JOIé e Vidal Ramal 1.017,69 Waldemiro Furtuo.n. - R Almeida Carriolo 215,\8
não Bueno da ocha. R. Getulio Vargal 226.67 Waldomiro larroche.ki • ,Rio BOllito 228,73
oão Ferreira antol - Salleiro 271,31 Zacarial Ferreira - Trmbozinho 171,55
oão Francil dOI Santo. - Sal.eiro . 207,93 Cr$ 27.991,91
oBquim J gle. • J IIrdim E'ptlraoça - 268.53
Olé Chen uk • Rio d'Areia 288,66
Olé Cla ino de Lima' • Xarqueada 231,30
Olé D ioguel Ferreira - R. Paula Pereir.. 188 20

'

Olé • R,. Paula Pel'A,ira 180,93
Olé eodel Silva "

Melão 230,65
OI O.oi Junglel' • Praça Lauro Mü!ler 202,38
orge Procelli - Eocruzilhada 267.98

Importa e pre.eote relação m viote e .ete mil.,
ooveceoto. e noventa e um cr zeiro. e noventa e

um centavo•.

Canoinhal, .28 de j�oeiro
IvUãslo Coe)

Encarregadà do Selor de
o

ributação
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NoivadoMerhy Seleme

& Cia_ Contrataram núpcias no

,-dia 27 de' janeiro de 1974,
nesta cidade; os jovens João
Agostinho Cassiano de Oli
_veira, filho do casal Pedro
e Maria Luiza Cassiano de
Oliveira e a senhorita Ivone
Apar�cida Damaso da Sil
veira, filha do casal Joaquim
e Maria

I

Rosa Damaso da
Silveira.

Aos noivos e' seus fami
,liares, 'os cumprimentos do
"Correio qo Norte".

Ltda.
Rua Paula Pe,relra, 735 Foná:' 368 - 385,

Departamento de Veículos Usados

Revendedor autorizado CHRYSlER DO BRASil
Tem para pronta entrega - revisados

N•• melhores condições de pagamento

-

1973

1Q70
Dodg� Dart - Coupê

, I
'

Opala 4 portas
Karman�Güia
Aero Wyllis
T L Volkswagen Divulgue!

1972
1964

1970 Leial 'A.sine!

Correio do NO'rte

CONVITE - FEST.A
A Sociedade Tiro ao Alvo de, Canoínhas, tem

a grata satisfação de. convidar V. Sa. e Exma.

Família para a, festa do c'TIRO REI E RAINHA"
a realizar-se no dia 1,6 de fevereiro de 1974, em

sua sede social.'
' ,

'Reserva dé mesas com o sr. Gustavo Thiem.

Pelo vosso comparecimento, agradece
.. A DIRETO-RIA

, '

,--_.----------------------,

ICi ne V er a -Cruz (O cinema do povo)
OJE, à. 20,15 h • cenl. 14 ano. - pr�grama duplo

10 fUme: Um super tae-west italiano todo colorido:

a'ttanà uma Pistola e 100 Cruzes,
2.0 i�me: Mais uma espetacular aventura dos macístes, desta

feita em: Hércules, Sansão, Maclste e Ur!§us
I' Não percam!

AMA HÃ, à. 13,45 hora. - cenlurR livre - em matinê

Hér ules, Sans60, Meclste e Ursus
_

Em du ••euõe. a. 19,15 c! :l1,15 boral - cenlura 14 flno.

Waldik S ríano na sua. primeira interpretação no novo cinema

nacional e : Paixão de um Homem
Filmado O deslumbrante colorido. Não percam! ,

E.llte film ,repd.a 2a. f�i,a, dia 04/0Z, 81 20,15 hora.

20,) 5 hora. - censure 14 ano.

Pistola e 100 Cruzes-

DIA 06,.4a.
"Se..ão dai

1.0 fllme: Rafael

2Q,15 hora. - eensure 14 aD_o.
oçal" - Formidável programa duplo
maravilhosa voz mexicana no espetacular

: O A N J O colorido

DIAS 07 e 08, 5a. 6a� feira. a. 20,)ó hora•• cenl. 18 ano.

Terror e suspense' o m filme para 08 que tem nervos de aço:

Os ,. Mprtos Vivos.
Estrelado por Bori Karloff - Filmado em Technicolor.

, I •

SABADO 09/0%: as 2 16 h· cen •• 14 ano. - prog. duplo,
1.0 fUme: Um formidável ar-west colorido: Texa Bill
2.- filme:, Cidade s b o Mar colorido I

l)OMINGO '10/02: à. 19, 5 e 21,15 hora•• cen.ura 14 an'o.
A maior aventura de todos s tempos filmado a cores:

I
'

.

O Sal'genl, Klems Não per-cam

AGUARDEM PAR MUITO BREVE:
.

Que allsim seja Trinity - Bingo o Cavaleiro Solitário

-

Cine Jubileu lançador de sucessos

Um filme para todas às idades" fil .

ado oa magia espetacular do
Technicolor: A FlautG E cantada

'

E.te filme repri.a domingo, à' 16 hora., em ve�peral
AMANHÃ, a. 19,;15 e 21,15 hor • - cenlur'_ 14 8no.

, O melhor fUme policial dos últimos

tal'pos!
Rle, ondá quer que

estivesse, era chamado de O eh tão
'

-

FUmado -em Techni 'pIor.
...

Elte filme repri•• 2d� feir., dia 0'/02, à. 20,15 hora•

Oia. 05 e 06, 3a.
-

e 4.. fei'ra - a. 20, ,5 h - cenl. '14 ano•
Quando duas pessoas se amam. .• é o mor perfeito!... Mas
quando quatro pesso_as se amam . .. torn -se

'

Â. Ciranda do Amor

�mperfeuoTodo colorido. '

Dia. 07 e 08: 5a 'e 6a. feira. a. 20,15 h

'

cen•• 18 ano•

Um filme de terror e muito SUSPeJlse:
'

A Condessa Drácula 1 colorido'

Dia 09••ábado � a. 20,15 hora. � ce�.ura 14 ano•

O mais sensacional episódio de guerra 'transpottado pará a tela
com todo o seu esplendor:

�Quando os Homens s60 Ho ens colorido
E.te filme' repriea' domiDgo. às 16 horall. e vesperal .'

I
Dia 10, do�ingo, em dual .e..õet: àl 19,15

,

21,15 hora•

Nlchol,as e Ale;xandra Um colosso ,m Tecbnicolor

AGUARDEM PARA MUITO BREV�': -

.

SBlUilo e Dalila - O Super Macho - Amigol tmaDtes - OI

I
Ladrõe. - O P�d� de, Todos N6.. \

, I O Cinema ainda é o melhor e o mais acessivel di,.rtimento!
, Vá sempre e leve seDS filbos.! \
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Ministério da Agricultura
,

Coordenacão Estadual do �A Ci I P LA H I S C
., \ ' ,r

[�ital �e Inscri�ão
A Coordenação Estadual do' AGIPrjANjSC leva ao

conhecimento dos interessados' que na sede, da Coordena
ção Central do AGIPLAN - Edifício Vt:nânciG II - 5.0
andar - Con]. ,501 e 505 'e 512-517 - Brasília. DF,
serão recebidos até o dia 28 de fevereiro, de 1974, pedi
dos de inscrição no Registro Cadastral de Habilitação de
licitantes, destinados as firmas, empreiteiras de construções
nos termos do Decreto n.? 73.140 de 9 de novembro de 1973.

}
:, ' .

-

As construções serão efetuadas com recursos do
convênio MA/BID/AGIPLAN. O Edibl de Inscrição está pu-.
bliéado IlO Diário Oficial da União de 0'3 de janeiro de 1974.

Maiores informações na Sede da Coordenação Es

tadual do AGIPLAN/SC ria Rua Coronel M;ello e, Alvin

n.o, 11 - Floríanôpclís. 1

c.
RTE, no édifício do FORUM desta cidade.

E-OITA;l
8ebà.Uão 'Greín Costa, BscJvão de
Paz e Oficial do Registro Civil do
município de Major Vieira Comarca
de Oanoínhas, Estado de 8� • Catarina

Faz sllber que prete dem casar:

Miguel 8ehaika e Dor ia Zap. Ele,
natural deste

EBta�do.
nascíuc em

CoI. Vieirà, n/muni pio, no dia 16
de setembro de i94, Iavrader, sol
teiro, domiciliado' residente neste
município; filho de João Schaika e

de dona Estanisl��a Schaika, domi
ciliados e residen�es neste município.

'

Ela, natural de�e Estado, nascida
nesta cidade, po dia ,O de outubro,
de 1953; doméãtíce, solteira, domici
liada e resi,fente neste município;
lilha de Pl;tulo Zap e de dona
Sofia Zap, domiciliados e residentes
neste mutíPio.

"

Apres@taram .es documentos exi
gidos p iflo Código Civil art. 180. se
algué tiver conhecímeuto de exis
tir ai m impedimento legal, acuse-o
para ns de direito.

'

II jor Vieira, 28"de janeiro de 197•.

Eunice Machado da <:o.ta

Escrevente Juramentada

EN' GERAL' ,. I • A
\em um., ou mal.i corei)

Serviço rápido e perfeito

dopri�
'pre,o:

"

IMPRESSOS

Impressora
' Ouro Verde

. "

ena,
'classe.

Não fique para ás. Nem
notempo,'nem noes o ..

Chegou o novo Dod 1800
- modelo 1974.

Com$2 hp - a maior
potência entre os carros
'médios e pequenos.

'

O novo Dodge 1800
já está em nossas lojas.

Pronto para você
examinar, provar e vibrar.

Venha conhecê-lona\
,intimidade. Sentir todo o

seu conforto, testar'
" seu novo carburador,

surpreender-secom
o seudesempenhb.

Venha, enfim, entender
porque o Dodge 1800 mereceu
este título
- o primeiro da classe.

com
,

�p.
,

.

RUA PAULA PEREIRA,7_35 - TELEFONE:·365 E366 - CAIXA POSTAL 220 - CANOINHAS-- se

ESTADO DI!: SANTA CATARI"A
Secretaria da Educa'io

CONSELHO ESTADUAL ,DE
EDUCAÇÃO

Perecer n." 295/73
COMISSÃO DE ENSINO DE
).0 GRAU
PROCESs,_,O N.D 539/73
PROCEDENCIA - E8cola Bâ
sica Se.grado CoraCão de Je,lua -�
C.óoioh.a

�

OBJETO - Autorj'zlIção pafa o

furciooameoto 'da 5.. série do
1.° Grau

.

HISTÓRICO - A DireçiJo da
E�col8 Básica S8gr8�O Coração de
Je! us, de - Canoinhes, solicita su

tórizaçiio deste' CODselho par,
fuocionamento da 5a. série do
'10 Grau. "

Aoalisando o processo v'erificQmo�
que:

'

• - a escola possui 8alas especiais
pllrá trabalhos práticos;
b • a, Asses80ria do Planejamento
é favorãveI. ao funcionemento dlli
5b. sé�ie em 1974;
c • o regimenro deve ser desta.
cado para análise II aprovação;
d - a Dieeção da escola deve
orgaDizar o currículo de aeordo com

a<l orientações da Resolução 38/p�,
. PARECER -' Fece ao exposto
somos pela aqtorização do Iuncio
naménto da 5a. série do 1.0 Grau,
a título precário, de 'a�prdo .eom

o di·poeta na letra "a" arligó t"
do Decreto,o.o 9 189/70.

Sala das Se8�ões. eD;J' 18 de
dezembro de 1973. .

Maria de Lourdes Archer - Relatora

Aprovado por uoani'midade na

reunião da Comissão de EnsiDO
de, 1.0 Grau, em 18 de dezembro
de 1973.

Waldir Berndt
Presidente da C.E.Pg.

" Apr.ovado por, unanimidade 08

aessíio plenhia do dia 21 de de
zembro de 1973.
píol. lereu do Vale Pereira

. ,Presidente do GEE
'

"

, .'. •

I
'.

•

••••••BIIII.mm.B.;m.mmm••••IIII.IIIBUflll••tlUIlIl••••II•••••IBIIIIII•••11•••••11••11.
II, '

.' .

,

'

IDE -

.

,.

[Ietro�oméslicos lt�a.
I jem

,

pa'ra ,você ,0S ',�elhores
I ',Máquinas de Costura Elgin, Zig-Zág, etc. � Enceradeiras Walitas e Arno ,Rádios a pilha
• RUA VIDA'L RAMOS, 92.0 .; �ON'E,. J85 ' c A N O I N H' A S SANTA CATARINA

,1 IIUI•••••••II•••II••II••lIIl1ull••••mEIIII•••••••••lllf1•••••••;;.111111
,

'
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Recei1.a Federal ._ DRf: em Joinville

Per,gunlas e respestes sobre Imposto de Renda de Pessoas Físicas
I '

P. Quem elltá obrigado 8, apre- 1973 e tenba obtido de!l!l�, expio-
aentar declaração de readi- rsç�(', uma receita b! ute superior
m n 08 em 1974? a C, $ L2.C.OO,oo;

R. Está, obrigada a apresenbar e) Tenha tido a posse ou " pro-
declaração ue reudrmeutos- a prle'dade de quaisquer dos seguiu-
pessoa que: t'es beos e vatores:

a) Tenha aufeeido, durante o 800 Vekulo8 automotores come mais
de 1973, vendimentos brutos de de 30 H P;
'qualquer t!lIoécle, em muntaote Embarcllção de transporte. Com

superior 8 Cr$ 10 700,00; fllla!idade econômica e barco de
h} Tenha recebido, DO auo -'-de, corrida ou recreio, de qualquer
1973, qus isquer rendimentos DO natureza;
-xercicio de profissões Iiberais, OU) Aeronave;
como titular, sócio, cotista, admi- ResidênCia de veraneio, ou cua

oisrredor l! diretor de empresa de campo;
J; .orvidual e de ,'CI<� ti l.1!! ue qual- Luóv d resideuciel de área com.

quer e9pé�i"" ,xciuídas �1I -ocre truLI8,.upe r ior ti lOU 00:2; ,

(j"IJe:8 reltglOs,sl!l e pol� .rcae;
/ Imóvel urbano, com ou sem ben-

e) E,ttj", inscrita no Caiiiil!!tro t'�ltunll!l, eluge uo, uesocupado , ou prazos: I

de PIlSS08� Fí .. cae , meamo que em com eeu u,o cedido gre ruit ..mente: a) :26 de março de
1973, haja auferido rendimentos Título patr imouial ou de sócio quem tiver imposto
brutos de qualquer espécie em prcprretàeio de clube recreativo direito à reetiturçãc,
montante Igual 'ou l(lfelloe a Cr$ ou de sociedade deepoerive, 'Cle b) 2:J de a brií de 1974, p!lfa
J U, 70U,OO; v,,{or velJsl superior LI Cr$ 5.000,00; quem estrver I�eoto do Imposto
d� ,Explurou iroóvd rural em I Título de rendá e/ou títulos de de rende.
�����������������.I

crédito, de valor superior a Cr$
5.000,00;

--

Créditos 'e bens, de quaisquer
moutantes ou espêcies, disponíveis
ou exi .. tentes DO exterior;
f) Durante o aDO rle I �73, criou,
invernou ou, por qualquer forma.
comercializou gado vacum, leitei
ro ou de corte;
g} Duraote o aDO de, 1973, se

uedicou 110 abate dou frigorífica
ção de carnes de gado vacum,

e/ou à ccmercielizeção de (gado
vacum em pé.•
P. Qual o prazo de apresentação

, de declaração de rendirnentosf
R. Inicia-se em 2 de jaue iro de

1974 e termina Doa segumtes

1974, para
'a pagar c u

Aexpel·iência leva à prática.

o 1300 e o Fuscão têm agora
novo sistema de ventilacão,
antiernbaçante. Tornadade ar
na '''''00'' nára-brisa.

� II

Saídas de ar tras'eira.
permitindo ren vacão (le ar

perfeita, mesmo'çom as

janelas fechadas �
"

..
'

, ..

onferlresta vertdade
,

nava linhaVW
'

As rodas têm novas celotas.ríe
aspecto moderno e esportivo.

n
(.

Tudo comecou com u�a
idéia - simples e. inteligi'ilte.
Essa idéia foi sendo /
aperfeiçoada ano apos ano.

E assim a Volks gen
éhegou aos 2 mjl Iões
de carros no Br iI.
Com a cert,/de ter

..KLLON
17'

:y

,'U A

chegado à perfeição.
O resultado disso tudo

está em cada um destes
carros novos da' linha VW 74.
Eles são simples e

inteligentes, fortes e bem
acabados, .robustos e

. valorizados na revenda.

, E t�',uma 'mecânica que
já deu'certo 2 milhões
de vezel .

,t
.

Comp��ve esta verdade
dentro de\

r�Y19iJml@-mlumVW74\�
\I / I

(

CIA\11 9 5 \EVENDEDOR
AI:JTORIZADO

M &
V IDA L R A MOS,

Santa Catarina

É'IA GERAL ORDINARIA
,

Segunda Convocação

udas de: KI
I

'ANGUSTIF0LIA inheiro brasileiro)
PINUS SPP (piri';�(l�o arneeícano),
EUCALIPTUS SPP

em. CANOINHAS

co
• •

CONVj;H

fri�oríficoCanoin�as S.A.
-'. FRI,CASA
G. C. M_ .P. D.O 83.188.110/001

Primeira
Fica�

senhores acionistas a se

reunirem em assembl 'a

geral ordinária, em sua sed
social, na Estl'i�da dkl Fartura
Km 2, nesta cidade de Ca
noinhas, dia 28 de fevereiro
de 1974, às 10 hor as,' para
deliberarem sobre a seguinte,

toria, 'cqnsdho
suplentes.

� 6 de vencimen
. iretoria e outros

de interesse social.

houver número
primeira con-

vocação convocada a

segunda qualquer nú-

mero, às' 14 h do mes
mo dia.

1 - Exame, disct são e

aprovação do ba" nço geral,
conta de lucro

'

e perdas,
parecer do

.

ônselho fiscal
e demais ' ocurnentos ' refe
r entes a

,
cxercíoío encerrado

em

.;;:de, �utubro de 1973.

�'- Eleição da nova díre-

Canoinhas,
de, 1974.

A DIRETORJA.", 2

agro-flore/tal ol/e

e Orientação

trigo, etc.)

Rua Albuquerque, 460 Fone,

N.· 1259

seus

"

I

i
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Notícias de

Festa e resultado
Conforme prometemos em nossa

edição anterior divulgar por inter
médio desta coluna o resultado da
festa . de São Sebastião, realizada
dia 20 de janeiro' último, afirmamos
que foi um resultado que surpreendeu
a todos e a tudo, o tempo chuvoso
poderia empanar o sucesso, mas tal
não aconteceu, o povo em geral co
laborou,visitantes distantesaqui com-
pareceram prestigiando e o resultado foi

.

grande, grande mesmo. Ainda
não foi encerrado' o balancete, estando faltando mais algumas prendas a

serem recolhidas do interior, contudo já está acusando um resultado liqui
do de Cr$ 28.250,00 (vinte e oito mil, duzentos e cinquenta cruzeiros). Foi
uma das maiores rendas verificadas em todas as festas rio Padroeiro. Aqui
fica registrado. os mais justos e merecidos agradecimentos a todos que
colaboraram para que se conseguisse tal resultado. Uin agradecimento
especial dos Festeiros, Gomissão da Igreja e Padre Vigário.

Escreveu:
Esmeradlino M. Almeida

Visita a Papanduva
Esteve em nossa cidade dia 20 p. p. o sr. Osny U. Correia, resi

dente em Ftoríanópolís e Suplente-Vereador da Arena. S.Sa. que é grande
admirador de Papanduva, onde tem parentes, veio rever 'os mesmos e

. participar da fes-ta de São Sebastião. tendo regressado logo em seguida
para a Capital do Estado onde mantém residência.

Formandos em História e Pedagogia
Colarão grau dia 03' de fevereiro os formandos: Valmir Lucio

Senna, sre, Marilz8 Silveira Senna e Sínlra Damaso Ribas, pela Faculdade
de Fllosoãa, Ciências e Letras de Palmas-Pr. As 10 horas na Catedral do
Senhor Bom Jesus. Missa Ooncelebrada; às 16 horas no Cine Alvorada,
Sessão Solene de Golàeão de Grau; às 23 horas Baile de Formatura no

Clube União Recreativo Palmense, A coluna felicita os Formandos fazendo
votos de felicidades na árdua e sublime missão de educar. "\

Ecologistas afirmam

Bcologtstas afirmam que o mundo vai ser destruido pela poluição.
Antigamente, dizia-se que o fim do mundo seria «pelo fogo do céus e a

idéia está voltando, só que o fogo de-que se fala agora é outro; a energia
atômica. Há, no entanto, quem diga que a palavra FOGO utilizada nas

profecias tem um sentido apenai simbólico: "O fim do mundo» dizem OI

ecologistas, .«virá pela poluição». A destruição da vida na terra - eles
afirmam .,-- pode ser gradativa. Os aintomas já são evidentes, mas a tra

gédia pode ser evitada. O fim da humanidade pode vir pela poluição do
mar, da terra,. dOI rios. A poluição atinge tudo na terra - até mesmo as

entranhas maternas. Uma das: características mais perigosas da polulção
é que' ela -se instala sorrateiramente. Com frequência. os agentes que .en

venenam o ambiente estão em coisas familiares, que aceitamos como

normais. ínóquas e até benéficas - corno o carvão. os cigarros e o DDT.
Até um dia o velho amigo é desmascarado como inimigo. (Gazeta do Povo)

A 9a. Garota de Caiobá
Para a festa que escolherá a 9a. Garota de Calobá, no próximo

dia 9 de fevereiro, o' colunista Dino Almeida está antecipando o sucesso;
é que nos primeiros dias de vendas de mesas chegaram a surgir grandes
mas, o que determinou a venda de mais 80% do salão principal nas pri
meiras horas E 10 dias antes. da festa já está garantida a lotação
total do Parque Balneário Caiobá. (Gazeta do Povo)

Llnlfíele Leslie está admitindo candidatos'
o Linificio Leslie S.A., estabelecido' na Estrada Federal BR-116,

Km 152, está admitindo empregados para trabalharem de serventes em

sua indústria. Os candidatos interessados deverão comparecer no escritó
rio da referida firma no endereço acima, afim de fazerem a Ficha <de

Inscrição, munidos dos seguintes documentos: PARA OS CASADOS: Car
t@ira Profissional, Certidão de Casamento, 'Certidão de Reservista, Título
de Eleitor, Certidão dos filhos menores de 14 anos, 3 fotografias 3 x 4 e'
Carteira de Identidade. SOLTEIROS: Carteira Profissional, Certificado de
Reservista, Título de Eleitor, 3 fotos 3 x 4 e Carteira de Identidade. PARA,
SOLTEIROS ME�ORE8: Carteira Profissional, Certidão ·de Nascimento, 3
fotos 3 x 4 e Alistamento Militar. OBSERVAÇÃO: Somente se admitirá
candidatos do sexo masculino e com idade míntma de 16 anos e máxima
de 35 anos.

'

Passarela da Sociedade

Quem estará festejando niver no próximo dia 5 é o' sr. Professor
Carlos Kovalskí, pessoa muito estimada entre n6s e na localidade de Arroio

Fundo, onde presta seus serviços proüssíonats, muito será- cumprimentado
pela festiva data natelícla.

'

,

* Dia 7 completa mais um ano rle vida a lntelígente garota Irene Inês,
filha do sr. Carlos Kovalskl, nosso prezado assinante. A Trene recep

cionará suas coleguinhas em sua residência onde receberá cumprimentos.
* Tainbém na mesma data festejando idade, nova a srta, Elízabete Lisboa.

funcionária do Restaurant Matinhos, filha do casal Elpldío. (Etelvina)
Lisboa. A jovem guarda em preparativos para a recepção de praxe
que acontecerá onde trabalha a aniversariante.

* Dia 9 do fluente completando mais um ano de vida a srta. Beatriz
Saskoski, filha da sra. viúva Emilia Saskoski. Será dia .de muitos cum

primentos e alegria. onde suas colegas estarão entoando o tradicional
«Parabéns a voóê»,

* Dia. lO completa mais um feliz aniversário o sr. João Dionisio Matoso,
filho do sr. Emílío C. Matoso; nosso prezado assinante. Ao aniversa

riante que atualmente se encontra em Curitiba aqui vai as nossas felici

tações e votos de muitas felicidades na Capital Paranaense.

UM POR SEMANA - CarnaTal: Uma festa que os demais povos haviam
imitar para deixarem de fazer guerras. (Justino Martins)

Notas-

A conhecida fábrica de Mó
véis Ar tefame, em adiantados

eutennímentos com o :?refeito

Municipal para a instalação de '

uma "filial us área industrial do

Campo d'Agua Verde.

x x x

O jcv=m industrial Miguel
Fontes Procopiak inaugurou
semane passada uma das serra

rias, mais b sm montadas da

regtão. Uma choupana com altos
funcionários e um grupo de

amigos mar cou o acontecimento.

Esparsas -

x x x

o anunciado Rodeio Crioulo
foi transfe rtdo para os dias 22,
23 e 24, em pleno carnaval,
com novas atrações.

x x x

A grande fábrica da Rigesa,
no vizinho município de Três
Barr as testando as máquinas
para imediato funcionamento.

x x x

O Senador Dr. 1170 d'Aquino
já em nossa ció6je, tendo ch�

g8do na tarde de quar te-fetre,
sfrm de agr8dt'c@r .as homena

gens reCl;'bidll" por ocasião do

Jubileu dO! Ouro.

SOCIAIS
ANIVERSARIAM-SE
Hoje: a senhora da. Hetwig

esposa do senhor Antonio E.
Kohler; os senhores: Milton
'Humenhuk,

-

Adelmo Bollauf
e Inocêncio Tokarski; o meni ..
no Glaucio filho do senhor
Guilherme Lohse. '

Amanhã: as senhoras das.:
Rosi esposa do senhor Luiz
Fernando Freitas e Zagala
esposa do sr. Silvio Siqueira;
os senhores: Severo Senczuck
e Vilson (iranemann Costa.

Dia 04: a senhorita Elsa
Maria, Soares; o jovem Ni
valdo Icoesler.

-Diu 05: o senhor Ismael
Tadeu Treoisani, a garota
Maria Lucia' filha do senhor
Célio Kohler.

Dia 06: a, senhora dona
Eva esposa do S7. Severo
Senczuck; o jovem Fabio
Toubia Sakr; a senhorita
Eunice Ma"ia Bartnik.

Dia 07:"Dia dos Graticos";
ii senhora dona Frida esposa
do sr. Jovino Roesler; O jovem
Amilton Froenner ; a senhori
ta Iuete Madalnza Bollaui, 'o
senhor Elizio Preissler,

Dia 08: a senhora dona,
Ester esposa do sr, Felix
tcudott, os senhores: Bernardo
Metzger e Guilherme J. A de

Souza; a senhorita Licéa
Kohler; o [ooem Silvio'Dreher,

Aos aniversariantes nossos

cumprimentos.

MAFRA, será publicado ainda
'no primeiro semestre do Cor

rente ano.

Uma interessante e bem mon

tada e",posição de fotografias e

. gráficas na Praça Lauro Müller,
aberta ontem ao público, mos

trando a nova im8gem de Cs

noínhas, um eDO de trabalhos
doa' poderes 'públicos e privados.

x x .x

Tonico e Abilio retornaram do

nordeste numa viagem que durou

quase um mês, impressionados
pelo que viram e' apreciaram.

x x x

, Segundo fontes ftd e-dignes e

'concorrência para o ada\ltameQto
d8 nova rodovia CANOINHAS-

x x X

Os Deputados A roldo Carva
lho e 'I'herézio Netto provavel
mente hoje aqui para um giru
pela ff!giã�.

x x x

A idéia e. sugestão para a

fusão àos tradicionais clubes da

cidade, BOTAFOGO_e SANTA
CRUZ, foi muito bem recebida
e deverá se concretizar, unindo
às duas maiores torcidas do

nosso futebol.

a9�o.flore/tol olren zc,
de

Loteamen ,etc.}.
onel Albuquerque, 460 -, Fone,
Canoinhas, l�o de fevereiro de

Eng. Agr. Romário Martins
CUEA .. 3125 - D .. 7a. Região

cC

CAMPANHA DOS ,25 MIL, ELEITORES

ANOIN-HAS
•
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