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HAMM,S
ENÉU ATHUÃZIO

..

Já falamos nesta coluna (4/8/73) a respeito do con

tista catarinense JAIR FRANCISCO HAMMS,' e de seu'
livro "O Vendedor de Maravilhas", editado pela Edeme,
de Florianópolis..

I

. Diante do reconhecido sucesso que o livro vem

fazendo, merecidamente, aliás, e de um outro fato aus

picioso' com ele ocorrido, - e que vames aqui comen
tar, - acredito não seja demais tornar ao assunto.

x - x "

"O Boletim de Arie!", revista especializada em

letras, artes e ciências, editada no Rio de Janeiro, é
que tem extraordínáría equipe e como editor o critico .

e historiador literário' AFRANIO COUTINHO, em seu

número 5, correspondente ao mês de novembro do ano

préxtmo-passado, publicou um. importante comentário
critico de autoria de LAUSIMAR LAUS a respeito da
obra acima referida, sob o título "Hamms, o seu ven

dedor de maravilhas."
- x -

A autora, que é conhecida escritora e renoinada
critica, entre outras passagens, diz o seguinte: "Hamms
visualiza tudo. A linguagem muito nova e. viva nas. si

tuações de comportamento de cada personagem, bem
caracterizada nas maneiras do homem relâmpago de

hoje. A vezes, tem-se a impressão de que ele constrói
uma espécie de filme muito moderno, em que a cena

se separa muito viva de outra que começa, com movi
mentos de câmera acelerada em, torno de um objeto fixo."

- x -

E mais adiante': "Hamms pode ufanar-se de ser enqua-
.

drado dentro dos princípios atuais das diretivas formais
das descrições detalhadas. Embora seja uma técnica
discutida, porquê

.

ela se destina unicamente ao real,
desprezando o conteúdo de fantasia e batendo na tecla
do palpável, como em ROBBE-GRILLET, com suas des

crições detalhadas, em suas aventuras de descrever. É
que cada objeto exprime formalmente um processo,
critica uma base econômica, um mundo de truques e

absurdos na existência do homem-objeto de hoje. Esta
mos certos de' que JEAN RICARDOU leria com satisfa

ção os contos curtos de JAIR FRANCISCO HAMMS e o

classificaria entre os novos novíssímos do "nouveau"
em literatura."

.

x - �

São palavras consagradoras a quem bem as merece.

VOCÊ QUE, ÉoSABE o S.E.S.I.?
o S.E. S.I. é' uma organizaCão

que colabora com : o progresso
de nesse cidade.

COMO COLABORA? Tendo
ao seu inteiro dispor cursos de

seu maior Interesse, corte e

costura, datilografia. Teria ínú
meros outros cursos se você,
caro amigo.colaborasee, apoiasse,
tívesse interesse em progredir,
em' st'r mais.

'

Teria também vártos diverti
mentos como esportes, pícina e

muitos outros, se você tivesse

interesse, pois' tudo isto seria,
para você, "seria seu, de sua

f.mUia.
, Mas como seria possível rea
lizar tudo isto se feIta apoio e

colaboração d� sua parte?

Vá uma vez até o S.E.S.I.,
converse com .seu encarregado,
bata um papo amigo, se inte

resse, pois o seu Interesse, pode
servir de apoio, estimulo, ali
cerce para o ínícto de um novo

curso, de uma nova fOlJte de
conhecimento para o nosso povo.

Você meu amigo; que ainda
não aeordcu e não procurou
saber o que é' O S.E.S.I. e o

que ele oferece de bom para
você, acorde, levante e vá, veja
você mesmo, com seus próprios
olhos e depois diga.

O S.E.S.I. QUER SER MAIS;
PARA ÁJUDAR MAIS.

Aluna do Curso de Datilcgrafie;
Maria Lucia Mansur

-,

•

Convite para Missa �e' 1.0 ano de falecimento
A FAMÍLlA 'do sempre lembrado sr, JORGE FRANCO"
convida parentes e amigos para assistirem à Missa de
1.0 ano de falecimento, que será celebrada pela alma
do saudoso extinto, no próximo dia 3 de maio, às 19

'horas, na Matriz Cristo Beí,

Por mais este ato de fé agradece a Família Franco.
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CAIXA IpOSTAL. 2

Diretor: Rubens Ribeiro da Silva
FONE, }'2,8 CIRCULA AOS SABADQS

Reinício
O Prefeito 'sr. Alfredo de IOUve ira' Gareíndo, numa feliz

e oportuna iniciativa, instituiu
em sua dinâmica administra

ção, o sistema de destoca,
afim de aumentar e.melhorar
a produtividade agrícola do
município.

'

Ta�a Colombo. SaUes
1.° T�rDO

CHAVE uB"

la:� rodada

Pery x Santa Cruz
S. Bernardo x Operário
Continental x Botafogo

2a_ rodada

Operário x Santa Cruz
Continental x São Bernardo
Botafogo x Pery

::la. rodada
Santa Cruz x Continental
S. Bernardo x Botafogo
Operárío x Pery

4a, rodada·
Botafogo x Santa Cruz
Pery x São Bernardo
Continental x Operário

561. rodB,�a .

Santa Cruz x São Bernardo
Pery x Continental

. Botafogo x Operário \

NB: A presente, tabela' foi
elaborada pela Diretoria
da Liga Joiilvillense de
Futebol.

PromOVÕ8S da 8.8.0.
A Sociedade Beneficente

Operária, através da sua Di
retoria, convida seus associa
dos, bem como as sócios do
Clube Canoinhense,' Tiro ao'

Alvo,. Grêmio XV de Julho,
para participarem do baile
em homenagem ao DIA DO
TRABALHADOR, a realizar-se
dia 30 de abril do corrente
ano.. abrilhantado pelo .eon

junto "BAMBAS SCHOW" da
cidade de TimbÓ-SC.

'

Contando com o compare
cimento de todos agradece

A DIRETORIA

Canoinhas, 16 de abril de 1974.
I

Participação
RENATO e DULCE rLEITH
participam o nascimento de
seu filho, ocorrido dia 24 úl
timo no Hospital Sta. Cruz,
e

.

que na pia batismal rece-

I bera o nome de SANDRO
RéNATO. .

Coopere
---�---G-i-'d"a.d e

.c.om a

lilDpa
,

e·

da, desfoca
No ano passado a campa

nha teve pleno e absoluto
êxito, com mais 200 alqueires
destocados. Agora, após reu

nião prévia com lavradores,
em Tamíay e Colônia Ouro

Verde, a destoca. terá seu
reinicio. a partir do dia 4, em
Taunay, atendendo também o

, distrito de Marcílio Dias e em
\

Colônia Ouro Verde, atendeu
do todo o distrito de Bela
Vista do Toldo, prosseguindo

. após em todos os quadrantes
do município. Uma iniciativa
da mais alta valia, desde que
a agricultura, como vai indo,
será, a curto prazo, a segun
da fonte principàl de. nossa
economia.

. ,

CONTINUA"Q FLUXO DE
NOVAS CONSTRUÇOES

Canoinhas, como já é do conhecimento de todos, vive
uma fase de grande desenvolvimento e progresso. São novas

construções que surgem todos ·os dias, em todos os quadrantes
da cidade, de todos os portes. Casas ainda ierviveis são demoli

das para darem lugar a construções novas, maiores e mais ade

quadas. As inúmeras Olarias da cidade e, interior já não mai8

atendem a demanda, obrigando a buscar-se. fora o produto, até
em Tijucas, tão distante.

"

Afora as construções oficiais I existentes e de grande porte.
Central Telefônica', Ginásio Cot-erto� Centro Cultural, este último

D8 Colina�Histórica de Santa Cruz, residências do gerente e sub

do Banco do Brasil, Estação de Tratamento da Agua, outra!.
estão para serem iniciadas, como o Lsboratérto de Batatas Semen

tes, em convênio, Brasil-Alemanha e a Caixa Econômica Federal.

No setor privado, construções da finDa Schadeck, Canoi
nhaa Palace Hotel, Conjunto R@sidencial Ouro. Verde, o primeiro
edificio de apartamento propriamente dito da cidade,.Oomélío.
Treml, Knorek, Denelar, Igreja EV8l:Jgélica; Mercado Ouro 'Verde,
Esso, Agência FNM, Armazém da Cooperativa e outras mais.

:F: que agora todos acreditam em Caaoínhas e no SeU
notável desenvolvimento, sendo um alto e sólido negócio apli
car-se aqui mesmo.

, Segundo' dados colhidos junto à Prefeitura, foram reque
ridas rio corrente ano,84 novas construções. além de várias vilas

.

operártas levantadas por algumas firmas e junto 80 Escritório da
CELESC, fomos informados/das novas ligações no corrente ano, 184.

Assim, ante a evidência dos números, nada' mais há a

acrescentar.
'

Imprensa Oficial 'instala impressora off-set
Fpolis, 16/04/74 - O Secretário da Administração; Evaldo AmareI,

revelou que a Imprensa Oficial do Estado, acaba
de receber uma moderna impressora "off-set", marca. Solna, de

procedência sueca e que deverá chegar nos próximos dias outra

impressora, importada da Alemanha, que será talÍlbém incorpo-
rada ao patrimônio da I.O.E.

\

Salientou e sr. Evaldo Amaral que 8 Imprensa Qficial estâ
atravessando uma fase de modernização, o que "pel'tnitirá maior

e mais eficaz desempenho daquele setor gráfico do Estado. obje
tivando o alcanee da' meta 8 si, atribuída, que é • de atender às

necessidades gráficas de todos os órgãos públicos estaduais,
sornados à assistência ao setor privado". .

Selerne 8.. Selerne S_A_
C G C 83.188.284

'ASSE�BLÉIA GERAL ORDINARIA
São convídados os senhores acionistas· da firma Seleme

, & Seleme S.A., a"-..s.� reunirem em Assembléia Gerl!LGrdiÓária,
às 14 horas do dia 06 d"e maio de 1974, em __.urãêde social na
Rua Eugênio de Souza, 79-, ém Csnoinha....(SC), a fím de trata ...

rem da seguínte ORDEM DO DI�,//
a) - Exame, discussão e aprovll'é'ãQ do balanço geral de 31-12-73,

Demonstração de L9-ct6s' e P��s, Relatório da Diretoria e

Parecer do Conselfio _Fiscal; "'-""
.

b) - Eleição do��mbros efetivos e s�plê'àt� do Cónselho Fiscal
e resp;>tiva remuneraçâo; :-

� ...
c) - Elei9íio d. Diret�ria para o periodo 1974/197�e",suà respec-

"' /� remuneração; .,

'r Outros assuntos de interesse social.

Canoinhas (Se), 25 de abril de 1474.

João Abr60 Seleme - Diretor. Comercial-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-CORREiO DO NORTE .. 27 ..04.1974

IlI1>W!MMA.··."\iiW#jM·tMi4W#
f

#MjgtM+'.

,--------------------------------------------------------------------�---=--------------.--------�---------------------

VENDE-SE

onvite
Dois jogos de pedra para

sementeira e um descasca
dor. Os iínteressados pode
rão se dirigir ao sr. João

I .

Sudou, em Rio· Claro.
Os FAMILIARES de

ANTONIO HICOlAIZI e JULIETA ELIAS H!COlAlZI
\

convidam parentes e amigos para a Missa de L0
Ano ds Falecimento, que será celebrada .segunda
feirá, dia 29, às 19 horas, na Igreja Matriz Cristo Rei.

1

- Por mais este ato de fé cristã antecip3m agra
decimentos.

<,

I "

C

escritório você 'encon

trs na loja da

Impiessofe Ouro Verde

PARA C A T A R I N lê N S E:TODO NORTE

Sociedade Industrial e Comercial SICOL S. A.
CA N o I N H A S - s_ c.

, I

I

'II. rrtes de comprar seus MOVEIS, verifique os
'�w

•

preços e facilidades de pagamento que

F'ONTAN� MÓVEIS lhe oferece.

Dormitórios - Jogos Estofados - Copas -

Cozinhas -- -,ColchQ6S - Tapeies,. e,te.
Se o seu problema é MÔ\teis, a solução está em

, "

M,óvt.ê)· -a
J. Praça Lauro Müller, 494

-:- Santa CatarinaC.ANOIN H AS
".

Qgro:flore.rtal ol/en zc,
Agrícola

Elaboreçâo, Su en.isio e Orientaçãll) Têenica de'

Projetos Flores ais� '6gdcolas f;1,/Pecuários. \
j,;fY

Ve,,�•.se ""••. �e.ta>�:i", Pi�U., e�c).
A. VISO aos mtelressaf\o�/.que Ja esta. funcio
nan?o an�o ao Escy)'(óX'lo de Pja��Jam:nto
Agncob um Depar:tam��to pflra r.sVA\NTA-
MENTO TOPOG�'�;'�ICO ',(Medição de Terreno,

"

Loteamento, :��.). .

\ .I Rua CO�O�i�'AI.bttqu.rqtle, 4;.�. Fone, 192

i f' Canomiu�sJ LO) de fe retro de 1974•.
I f ".

I "
'

. '. ,

I _jlJ' 'Eng. Agr. Romário Mart�,r,s

i
CkEA - 3t25 - D - 7a. Região �

.
( .

FOTOCÓPIAS XER X
.i>:

Serviço instantâneo e p,te� \

r

I ,8tã:1:Çã� mocierníssim��

Procur O e,scritório de Derby Carlos
Ui ano, na Praça Lauro Müller, 251

CANO!NH,AS - Santa Catarina

� Pj )diiii ali &.,1 *"i 'S"AM' dE a,. iH mi

Terninhos eVestidos
:�de helanca

'�ira
'

. �-,dlúlen·� .

.:'O"�

polise��-'--'.

'.
/ �.

,desd�_..M5,OO e 16�O·
I

'�SA E' !'ITA'"'/ fI�\""
.

L� �,-

•

\

)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



(

Notícias de

Baile de Páscoa grau dez
o tradicional Baile de Páscoa realizado todos

os anos pela Hípica, este ano foi bastante anima
do, notando-se a presença relativamente pequena I

por parte da velha-guarda, em contra-partida, a,
jovem-guarda compareceu "intotum", cadenciando
a animação e alegria atê o raiar do novo dia. A
animação esteve a cargo do famoso conjunto "The
Flingstones", que cadenciou as danças em alto
nível de alegria. A simpática Sociedade Hípica
está em entendimentos com outro famoso conjunto
musical de Curitiba, o "MUS1C SOM", e tudo está
indicando que o mencionado .conjunto será o res

ponsável pela animação do próximo baile a reali
zar-se dia 12, "Dia das Mães". Na próxima edíção
daremos melhores detalhes do baile p. v. '

,

Revolução não admite o cassado
o Ministro da Justiça, Armando Falcão, emi

tiu nota oficial a respeito da situação dos cassados,
onde aürmou que a "Revolução com prazos ou

sem eles, a título algum permitirá o retorno dos
responsáveis pela situação que ameaçou levar o

país ao caos". Disse também o Ministro que "o
Governo não afrouxa, nem afrouxará, a vigilância
que lhe cumpre exercer" e que "não serão admí-

'

tidos os desafios e as contestações e o,Governo
saberá usar os instrumentos legais que dispõe,
ordinários ou extraordínáríos". Os cassados, se

gundo a legislação revolucionária, são Inelegíveis
e não podem ter filiação partidária. (Gazeta do Povo).

Preparatório Militar G/3 A,rmas
JOVEM BRASILEIRO. Você tem desejo de

Ingressar na Força Aérea Brasileira" Exército ou

Marinha? A Força Aérea necessita de, pilotos. Você
gostaria da pilotar um "Mirage", voar na "Esqua
drilha da Fumaça" ou singrar os mares levando a

Bandeira do Brasil? Estude por conta do Governo
Federal, ingressando na Escola Preparatória de
Cadetes do Ar, Cadetes do Exército ou Escola de
Formação de Oficiais da Marinha, e faça do seu

sonho uma realidade. Elaa farão de você em ape
nas 36 meses um cadete, Iuturo pilote, da FAB,
Oficial do Exército ou Marinha. Idade de 13 até
%3 anos Incompletos, Solicite urgente. por carta,
sem compromisso as informações gratuitas de
acordo com a Portaria 371 GM/a do Ministério da
Aeronáutica, Instruções do Ministério do Exército
e Marinha, no seguinte endereço: Preparatório Mi
litar, G/3 Armas, Caixa Postal n." 1883 - São Paulo
Capital - 01000. (Ou com este colunista que pres- '

tará informes).

Óleo a Cr$ 5,00, tabelado pelo CIP
, o Conselho Intermínísterlal de Preços, C I P,

anunciou a seguinte tabela aprovada: Varejo: (lata
de 900 mi) - óleo de soja, Cr$ 5,00: óleo de amen

doim. Cr$, 5,69; óleo de.algodão, Cr$ 4,78; óleo de
girassol, Cr' 5.16; óleo de 'milho, Cr$ 7,20; óleo
misto (Roja e milho), Cr$ 5,7\; dema.is óleos mistos,
Cr$ 4,94; com um percentual de aumento de 27,8
por cento para o varejo e 33,4 para o atacado. Os
(novos preços entraram em vigor dia 17, quando a

SUNAB baixou a' Portaria estabélecendo a nova

tabela. (Gazeta do Povo) "
'

Papanduva vai bem, obrigado
Já temos por meio desta coluna divulgado

o surto progressista que vem se registrando nos

últimos tempos no município. Agora mais de oito
famílias procedentes do Rio Grande do Sul, com-

,

prarain grandes glebas de terras e aqui fixaram
residências, cada qual dando novo impulso 1>0 de
senvolvimento. As novas famílias papanduvenses
estão se dedicando à agricultura, com seus maqui
nários modernos e de grande rentabílídade, em
tempo mínimo já estão colhendo os frutos de seus

trabalhos, contribuindo sobremaneira para o desen
volvimento .econômtco da região. A procura de ter
renos tem sido grande, não ficando por menos as

vendas já realizadas também. A cidade está cres

ceado dia a dia; com, novos prédios, reeídêneías,
I

Escreveu:'
Esmeraldiuo II•.Almeida

[uatítícando O que, já se falou sobre o constante
desenvolvimento registrado nos últimos tempos em

Papanduva. Bem vindo sejam nossos irmãos que
aqui virem ajudar o progresso papanduvense.

Passarela da Sociedade
/

Dia 22 do corrente; colheu mail uma flor no
alegre jardim de sua existência, a senhorita Miriam,
filha do distinto casal sr. Arno (Inês) Reckziegel,
'ele proprietário do magestoso Hotel e Restaurant
em Barra Velha. As felicitações circularam em

.alta rotação.

* MARGELO ZANELO" Dia 23 deste completou mais
um ano de vida o lindo e rebusto garoto Marcelo,
filho do casal sr. Antenor (Terezinha) S. Zanelo.
A festinha esteve muito animada com a presença
dos coleguinhas que lhe deram aquele abraço.

* Dia 25 data importante para a numerosa família
Schadeck, pois dona Maria. virtuosa esposa do sr.

Jacob Schadeck, completou mais um ano de sua

prestativa existência. A bondesa senhora foi con
dignamente homenageada pela auspiciosa data.

* SRTA. MIR'IAM D� SILVEIRA. Na mesma datâ
festejou idade nova a elegante '",rta. Miriam" tíno
elemento da sociedade local, presença obrigatória
nas sociedades inter-municipais ..Na sua data nata
lícia recebeu os mais acalorados cumprimentos.

;" Dia 27. hoje, está aniversariando o inteligente
garotão. José Malakovski, filho do distinto casal
sr, Victor (Cacílda] Malakovski, ele do alto comér
cio local. Linda será a festinha em homenagem ao

Zezinho quealegre e sorridente a todoarecepcíonaré.

* Também hoje, completando mais um ano de
vida a distinta senhora Claudete A; de Lucca, vir
tuosa consorte do sr. Pedro Gíacomo de Lucca,
Vice-Prefeito e grande industrial. Muito cumpri
mentada será daqui a Instantes a distinta dama
de nossa sociedade.

<,

* Hoje também, as' atenções voltadas para o sr.
Antonio Malakovski, que está festejando idade
nova, do comércio local e pessoa que desfruta de
grande amizade, motivo para alegria não só do
aniversariante mas também de sua' distinta família.

_...- ··1 i
* Dia 29 do andante estará festejando idade nova

a distinta senhora Dona Maria Inês, virtuosa espo
sa do sr. Arno Reckeziegel, proprietário do lindo
hotel, restaurant e apartamentos', em Barra Velha,
BR-10t, onde .recebera a aniversariante os cumpri
mentos, ,recepcionando os presentes.

* Dia 30 completará mais um ano de vida o inte
ligente garotão Jonas José Werka, 13 anos, quan
do receberá seus coleguinhas para receber os'

cumprimentos e festejarem a data festiva. Ele é
filho do distinto casal sr. Alois (Tereza) Werka.

* Dia 1.0 de maio festejando idade nova o garoto
Luiz Carlos, filho do casal sr. Modesto (Silvia)
Hírth. O Luiz oferecerá lauta mesa de doces aos
seus coleguinhas na festiva data.

,
, \* Dia 4 de maio próximo, estará comemorando'

Idade nova o sr. Orlando Vieira, MD. Gerente da
CELESC local. Moço aínda, mas já COID um lastro,
de bons serviços prestados, razão pela qual na
data, de seu natalício receberá as mais justas e
merecidas manifestações de c�rinho e amizade.

-

INDICACAO N.O
,

,

\ Exmo. Sr. Nivaldo Roeder - MO.

K.p(.�'dente da Câmara Municipal
NESTA"

.

O Vereador infra assinado, no
uso de, suss prerrogativas que
lho:! são conferidas pelo Rl!'gi
mento Interno da Câmara Mu-,

" nicipal, apresenta à apreciação
do Plenário a seguin�e

INDICAÇÃO:
Comi1eranda qúe consta no

orçamento para o corrente ex@(

cicia' (Lei de Meios)" na parte
da Despesa, sob o Titulo - 06 -

SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLI
CA - SUB TITULO - SU3VEN
ÇOES SOCIAl,S ORDINARIAS
ITENS LOCAIS 2105/202 e

2.lde/203, subvenções as seguin-
.'.(,.- .

4174
tl'S Instituiçõ"s Filantrópicas:
"ABRIGO DE MENORES LAR
DE JESUS" e 80 "ASILO\DR.
ROLANDO L. MALUCELLI" as

importâncias anuais de ,C, $
5.000;00 respectivamente;

CODsi-de.rendo também que,
na mesma Léi de Meios para o

exercício de 1974 - SETOR

DEPARTAMENTO-DE, EDUCA
ÇAO E CULTURA - SUB ·TI· '

TULO' 3.2 0.00. TRANSFERE:N·
,

. elA DE CAPITAL - 2,2-1.00 -

Subvenções Sociais Ordinária,
consta no item local 2105/236 •

subvenção ao "Colégio Comer
cial de Canoiohiàs", Da impor
tância de Cr$ 5.000,00;

C9nsiderando que, não é do
meu cODhecimento qlJe este

Poder, houvesse spro"8do lei
especifica autorizati.va para ia

':elevr;ção du subvenções acima
enumeradas, indico:

Seja encaminhllodo expediente
80 Sr. Preft!ito Municipal, sugl!
ríndo 'para que o me limo, afim
de regularizar a 'situação, uma

v'i;z que esta Casa, não tem

poderes d� iniciação', encaminhar
projeto de lei elevando ss refe
ridas subvençõea conforme
consta no orç'emento de 1974,
e acima descrito.

Canoinhas, 5 de r.bril de 1974�

REINALDO CRESTANI (
Vereador

Indústria de Madeiras
Z a n i o loS. A.
c. G. c., 83187294/0001

EDilAL
'

DE 'ÇONVOCAÇAO
Assembléia 'Geral Ordinária

São convidados os. senhores 'acionistas desta
Sociedade, para se reunirem em -Assembléía Geral Ordi
nária, às 10:00 horas do dia' 30 de abril, do corrente
ano, no escritório central, à rua Porthos Veloso, 247
Vila ParoUn, Curitiba • P.raná, para deliberarem
sobre a seguinte ORDEM DO 'PIA:

I

a) Apresentação do relatório��ã"-dI�etoria, balanço e

dem�tl"lfçã-ô"1iãrconta lucros; e perdas e parecer do
conselho fiscal, referente ao e�ercício encerrado em

31 de dezembro de 1973;
b) Eleição dos membros do conselho fiscal e seus su

plentes para o exercício corrénte;
c) Fixação da remuneração da diretoria e do conselho

fiscal; \,

d) Demais assuntos de interesse socíah �
,

Outrossim, avisamos de que se acham a disposição
senhores, 'acionistas os documentos 'lide que trafa o'

99 do Decreto-Lei n.? 2627/40. \.,'
CanlÚnhas, 1.0 de abril de 1974. ',�

/

dos
art.

Indústria de Madeiras· Zaniolo S.A.
Altavir Zaniolo - Diretor

Civil EDITAISRegistro
Silvete Qarci Paul, Escrevente Juramentada do Heglstro Civil do
5.° Diltrito de Piuheiroa

F�,� laber que pretendem casar-ee: Crispim Cordeiro dos
San'tos e',Marcilia Camargo. Ele, natural de Canoinhal.SC, nae

cido em 15' de outubro de 1930; lavrador, soltelro, domiciliado em

Entre Rios,
\

de. te Distrito; filho de Gernlda Cordeiro dOI Santoa. Ela,
, naturel de Rio dOI POÇOI-Se, nascida el!! 10 de agolto de 192>i; tio
mêrtica, aolteiea, domiciliada em Entre Hios; filha da Franci.éa
Camargo, falecida.
Julio de Oliveira e Cassilda Massaneiro. Ele, oatural de
Serra dOI Borges, deste Distrito, naecido em 25 de fevereiro de 1947;
lavrador, solteiro, l:Jomiciliado em Serrá dOI Borgal; ,

filho de.'Paulina
de Oliveira. Ela, natural de Sena dOI Borge•• deite Diltrito"oalcida
em 12 de novembro de 1944; domêetice, soltelra, domiciliada em

Serra doe Borges: filha de Aotonio Mallsneiró e ROia Mallsneiro.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei;
Pinheiro I, 16 de abril de 1974.,

Silvete Darci Paul - Escrevente Juramentada

M .uia 'Uba de Andrade, Eacreveute Jueamentada do Cartório do Re
giltro Civil do Município de Tcê. Barrai, Comarca de Caooinha.,
E.tado de Santa GatariDa

Faz sabee que pretendem calar: Antonio Brzozowski e
Ilda Casas. Ele, natural do E,tado do Paraná, nescído em Cruz
Mltchedo, no dia 20 de agolto d., 1947; eaeriturârio, solteiro, domioi
liado e relidente em União de Vitória-Pr; filho de Sigismuudo Brso
aowekí e de Dona E.tani.lava Brsosowskí, domiciliados e relidentel
em União da Vitória-Pr. Ela, natural deite Eetado, naaclde em Trêl
Berrai, 00 dia 22, de letembro de 19.56; domêetice, solteire, domioi
li8�II' e relidente nelta cidade, filha de, Manoel Josê (!lalal e de Dona
Ana Lezio, domiciliadoa e l'elidentel nelta cidade,

Waldemar Kelcheski é Verônica �arques. Ele, natural deite
Estado, uascido em Bela' Vi,ta do SuV nn dia 13 de julho de 1951;
operário, solteire, domicili&do � eesideme n.".te Município; filho de
Pedro Keicbeskí

'

e de 0008 Iubel Bati,ta 'Kelcheiki, domiciliadol e
,

reaidentel oelte Município., Ela, OBturei deite E.tsdo, DllIcida em

Trêl 'Barra8, 00 dia,15 de janeiro de 1952; doméÁtica� .olteira, domi.
ciliada e rellidente Deite Município: filha de Fr8Dcilco Marquei e de
Dooa Joaquina de Souza Marquei, domiciliadOI e relideotel o/Município. '

T.ê. Barrai, 20' de abril de 19H.

Ribamar Rogério, Rattmann e Arlete Terezinha Lisboa.
Ele, OBturaI do E.tBdo do Pardoá. oalcido em Curitiba, no dia 05
de abril de 1956; marcineiro; lolteiro, domiciliado, e relideote em

CuritibR; filho de Venâncio Leocádio Rattmano e de DoDa ' Janeta
Schuartzpk Rattmaon, domiciliadol e re.identel em COI:itiba-ParaDá.
Ela, Dat.oral delte- E.tado, nalcida em Tcê. Barra., 00 dia 0'2 de de':

.

zembro de 1951; domé.tica, lolteira, domiciliada e relideo�e em T,ê.
Barrai; filM de Laureano Li.boa e �e 0008 JandyrÍl de Britto Lilb'oa,.
domiciliadol e relideot." nelte Muoicípio de Trê. Barrai.

,

�pre.eDt8ram OI documental exigidol pelo Código Civil 8rt.
180. Sej alguém ti�er_ coo�ec!meoto de eX'ltir algum imped,imento
legal, 8cu.e·o para flOl de direito. "

Tcê. Barnl, 22 de abril de 1974.
Maria Uba de. Andrade Elcrevente Juramentada
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CORREIO DO NORTE 27.04·1974

PR E FE fTU RA MUNICIPAL
'Selor de Ti'lbufaç60

Tabal. de "Valores :Territoriais Urbano aprovada pela Comissão Municipal de Avaliação
. , r .

8) Estabelecido valor territori&l urbano, de acordo sofrerá redução conforme tabela anexa;, Icem 08 6 (seis) Ítens de melhoramento;
4) A á

i.,
dá' f ã d' -

té 750'
I

S reas mun veis, 80 rer o re uçao a 10
b) Elltabelecimento de valores por m2 e as (setenta e cinco por cento) sobre o valor do .

respectivas Zonas. 'itôPe,(ito territorial.
TABELA I \

H.o Melhoria: tl� Zona:' 2a. Zona:
'

3a. Zona: e 4a. Zona: \ T A B E L A I I
1-ValorIoicial- 5,00 - 3,50 - 3,00 2,50 Tez:re�o acima de 5.000 m2 - 5% Redução
2-Lixo 5,00 - 3,50 - 3,00 2,50 TerreDf acima de 10.000 m2 - 10% »

3-Luz 5,00 - 3,50 - 3,00 2,50 Terreno\acima de 25.000 m2 - 20% »

4 Agua 5,00 - 3,50 - 3,00 2,50 Terreno acima de 50.000 m2 - 30% »

5 Rev.M&codeme 5,00 � 3,50 - 3,00 2,50 Terreno �ma de 75000 tn2 - 40% »\6�Calç8mento 15,00 - 10,50 - 9,00 7,50 Terreno acima--de 100000 m2 - 50% »

Obs: 1) Os. terrenos situados nas zonas índus
tría-s, sofrerão r eoução de 50%(cinqü'-'nta

por cento) sobre o valor 00 'Imposto ter rttortaí;
2) Os terrenos, com caracterização de Lotes, si-
,tua dos DBS três príroerres zonas, ocupados

paraTíns tnoustrfaís, sofrerão a mesma redução
lJO item anr-rtor;
3) A área de Lote iQdividual; acima de 5.00·Om2,

,-' .

150,00
10P,00
70,00
50,00
40.00
40,00

TABELA III

EdifIcação de Alve�aria 'por m2
Edifíceção mistá por, m2

Edificação ele madeira por m2
Barra-cão de elvenarts por m2
Barracão' místo por m2
!Baf'facão de meuetra por m2

, \

Aexpel�iência I�va ii prática. '

,

I:
I

I
" I

:�.:' .;.:. .... . ',' .

o re��ti'mento interno !�mbém
é novo • .,fv1ais um detalhe de
.bom gos"tq e bom acabamento.

\

o 1300 e o Fuscão têm agora
'

novo sistema de ventilacâo.
antiernbacante. Tomada de ar
na frente do pára-brisa ..

S!aídas de ar na traseira,
permitindo renovacão de ar

perfeita. mesmo' com as

janelas fechadas.

h1Cl conferiresta Ver!fJQ'ae
'nan�mmi V "

c •. \ � .

c tem uma meca "ca que
já deu certo 2 milhôês
de vezes.

,

Comprove esta verdad
dentro de
umVW74.

Tudo comecou com uma

idéia - simples e inteligente.
Essa idéia foi sendo
aperfeiçoada ano após ano.

, E assim a Volkswagen
chegou aos 2 milhões
de carros no Brasil. /Com a-certeza d�i(er

chegado àperfeição.
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

. valorizádos na revenda.
.",.: � '",.,,:'

:MALLON & (IA.
I

. .'

R U A V IDA L R A M O S, 1 ,1 9 5

CANOINHAS Santa Catarina
REVENDEDOR
AUTORIZADO

)

DE CAN O I N HAS'
,

designada pelo Sr. Prefeito Municipal de C'anolnhas
TABELA IV

'

de construção
7%
14%
21%
28%
35%
42%
49%
56%
63%,
70%

1974.-

Redução por tempo
-�". Até 10 anos

"'.,
.

Até 15 anos
\, até 20 anos

Até,25 aDOS

,) Até 30 anos

\\.� tê 35 anos

1Uéc_40 anos

Até 45 anos

Até 50 anos
.

Acima de 50 anos
i ,

Cancínbes, 14 de fevereiro de
A Comissão
Fredt!ri'co Haag - P�esidente Substituto.
Dr. Alfredo Scultetus - Membro
Dr. Leones Grerpcl - Membro
Ivilásio COE'lho - Secretário

JUSTIÇ'A TRIBUTARIA, sem dístorções e favores, � o objetivo
do Decreto _n.o 01, de 04/01/74, baixado pelo Prefeito Alfredo de
Oliveira Garcindo. determinando que os Impostos Territorial 'e

Predial, passem 8 ser computados com -base no MAPA de Valo
res de Lotes ou Dates na Zona Urbana da Sede e na Tabela de
Valores Predi�l.:€, um

critériO�ovo,
racional, uniforme e humano

para aplicação dos Tributos. Você mesmo, pode calcular seu im
posto, l. bservanno os ítens es sncíais da Tahela Territorial, que
aconse lha-se a gl up-r sernpre r-e., �v_�or inicial. Os ítens 2 a 6,
tem-s-" corno bese o- m-Ihoramentos sà-�dos ou colocados '8S

dtspo src õ-s oos contr ibuintes. \
.

EX�D P ficando, veremos um lançamento ria la. zona:

valor' il1lieiel '5,00 por m2
- lixo domiciliar 5,00 por m2
- iluminação públícs

'

5,00 por m2
- cons. calçamento 15,00 por 002

T O T A L 30,00
n ulttpncs-se a ár"á do terreno pela soma do valor do m2: )

800 in:! x 30,00 = 24000,00 valor venal do terreno;
24 (l(10,l'0 x 2% = 480,(,,0 de imposto, quando não é edificado.

Pa- & o Ia. posto Pre.ríal, calCtVe pela Tabela o preço por metro

quaorado, .
vezes a ár ea constíuidS, sobre o total, aplica-se 10/0 e

cecuz a deprecíeção por tempo de construção.

Expe rímente fazer O �álculo, �,!. simples, Ficará convencido de

que ter
á

oe pAgar somente o fÕ'fp6s..�0 justo e correto, com
'e qüídsoê para todos, sem :previlégios par�D:i.eguém.

Caaoinhas, 10 de abril de 1974.
.
"',

Ivilásio Coelho Encarrega�o do 'Setor de Tributação

MINISTÉRIO ·DA AGRICULTURA

DiretoriacEstadual em Santa Catarina

Comunicação
Registro de Esta'b�ledmentos de Bebidas-

A Diretoria Estadual do Mínistêrio
'

da Agricultura
em Santa Catarina, comunica que o prazo para o Regis
tro de Estbbelecimentos de Produção,' Preparaçâo, Mani

pulação, Beneficiamento e Acondicionamento 'de Bebidas
Naciqauis e dos Importadores de Bebidas Estrangeiras
fo!' prorrogado por 60 dias através da Portaria Ministerial
número . O 9 de IOde abril do corrente.

II,
Vende-se um terreno situado na Rua Nery Waltrick,

próximo ao Estádio novo.

Tratar na Rua Caetano Costa, ao lado do Arma
zém Azul.

VENDE=SE "

=m:=::9==::=:=:::=:::::::=:=::::::::::::::::::::=::=I�:::::::::::::==:::::::::::::::::::::==; ,

�. . �
ii No

.

Departamento de Ve'Ículos Usad�s.-- de ii
ii Merhy Seleme & Cia, Ltda., você epéontrará ii
ii revisados para pronta entrega:' §
�i Dodge Dart Coupê ,,' 1971 �
iE Dodge Dart 4 portas-

I 1970 55
'II - \ Opala Coupê

.

/'

� 1972!i
ii Asro Willys .,'

; 1964 Ü
1 Pick-Up Chsvrolet .

,
1971 fi

ii Volks 1500�/ 1971 ii
ii Corcel ..c'oupê 1972 II
"'/ -
-' =

�� MERJ?Y SELEME & elA., LJDA. i
i� R6v�'êtedor A�torizado Chrysler do Brasil II
ii Ruá'Paula Per�lra, 735· Telefones:365 e 366 ::

� C A N O I N H A S - Santa 'Catarina U
u .-
.............................._•••••••••• tII•••••••••••••••••••••" _••••••
••••• III•••••U•••••••••••••••••tt••••••••••••••••••••• " If••••••••••••••••
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CORREIO DO NORTE

Prefeitura Municipal
de Três Barras

EDITAL'
(oncurso de Contador-Fiscal Lancador-Encar-

. �. .

resa'\o
de Arrecadação e Escriturário

.

1) - José Felício de Souza, Prefeito Muni

cipal de Três Barras, Estado de Santa Catarina,
no uso d, suas atribuições faz saber que de

.

05/04/74 \ 05/05/74, estarão abertas. na .Prefei
tura Munieipal de Três Barras, à Av. Santa
Catarina n'�1 19, de segunda a sexta-feira, das
09,00 às 12:00 horas e das 14,00 às 17,00 ho
ras, as ínscríções para o concurso de Contador,
Fiscal Lançador, Encarregado de �rrecadação
de Tributos M�,nicipa:is E: Escriturário, , realizar-se
no dia 07/05/74, na sede da Prefeitura Munici
pal, com início 'previsto para as' 09,00 horas.

1·

2) - A ínscrição deverá ser solicitada pelo
candidato (vedadà a participação' de intermedia

rio) e será deferida aquele quê mundo de do'
cumento de identidade, satisfaça as exigências
do Decreto n.? 295: de 05/04/74.' ,

Será selecionado aquele que:
'

a) • Obtiver nota rrlinima de 60 (sessenta) pon-
.

tos' nas provas eliminatórias (Contabilidade
Pública, Tríbutos Municipais e Escrituração
em geral).
Três Barras; 05 d,e abril de 1974.

José Feliclo de Sou�a Euzébio Farian
Prefeito Municipal Secretário

Decreto I. 297, de '5 de abril d61974
José Felício de Souza, Prefeito Municipal de

Três Barras, Estado de '�anta Catarina, no uso

de suas atríbuições e de � acordo com o Art. 6,°
do Decreto-Lei n.? 3365,\ de 21 de junho de
1941, modificado pela Lei n.? 2786, de 2.i. de
maio de 1956,

"

. I

D E C R E'T A:
Art.' 1.0 -' Fica declarado' de "Utilidade

Pública" para fins de desa�ropriaç�o, o ter�eno
sem benfeitorias de propriedade dos herdeiros
de CONSTANTE e CATA.RINA WALKOFF, si

tuado no lugar denominado "Yila Nova Pacheco"
deste município e com a área de 50.800 m2

(cinqüenta mil e oitocentos �etros quadrados),
com/as seguintes confrontações: Rua Otavio Ta

balípa, Francisco Genra, Oscar.. Bueno, Agenor
Pacheco e .Avenída Tiradentes. \

Art. 2.°. - A declaração d� que trata o
.

artigo anterior é decretada' com fundamento na

letra E do artigo 5.° do Decreto-Lei J365, de
.

21
de junho de 1941, destinando-se � imóvel aqui

, descrito 'para a instalação do 'Núcle'9 Residencial
da "COHAB-SC". .'.

Art. 3.° - Ficará a-cargo desta\ Prefeitura .

. � Municipal a efetivação da desapropriação de que
se tr!ta o presente Decreto, na forma �a Legis-
laçãc em vigor. '..

.

.' \ .

/ Art. 4.° - Revogadas as disposiçõ� em

cO,ytrário; este Decreto entrará em vigor D\datade sua publicação.
.

.

, .

I Prefeitura Municipal de Três Barras, 05 de
. �bri1 de 1974..

/JOSé Felicio de Souza
Prefeito Municipal .

-

,

Euzébio Farian
Secretário

F otoCÓP,��lS�
Em apenas. 10 seg\.lndós, você tira

FOT O C Ó PI � 5;/ 'de qualquer' do
cumento, [orfials ou- livros, no

I �/ .

C A R T/O R I O O O R E G 1ST R O

C 1.yI·L de NEREIlJA C. COR.TE,
no edifíélo do FORUM desta cidade.'

(
.

27-04-1974

,

Atenvão Mecânicos· e Oficiais-Mecânicos
Estamos -ern ampliação com nossa Oficina Mecânica.

Dispornos-cde . vagas para os profissionais acrma,

Ofertamos ótimo .salano vantagens para progredir
(

Curso de. .aperfeiçoamenta F O R D.
/"

-

C--(fÁ�ILIO HUMENHUK & elA. LTDA.
Revendedores. F O R D ---- Rua Vldal Ramos, 2.03 .. CANOINHAS

Movi�J��Brasileiro d�.f\lfdbetizdção - MOBRAL
. ./" '''.� " ...

�. --'-.
- .__......

.

1��74, Ano da Erradicação do Analfã6eti�mo --"'b,-Est'ado__
/

.

,/ . . .

/ de Santa Catarina -. .p A R T·I C I P E!

�-erhy .

Seleme &. Cia.: Ltd,a.
. /

�c(a Paula Pereira, 735 - Telefone: 365 e 366 - Caixa Postal, 220 - Canoinhas
I

.

/

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



. '

••••B.Ee•••Bm••B.Em•••mm••••�.e••••e.�•••B••B�•••R.m�••••_

--

,.-"

e-:

II
TEM, PARA < VOCÊ OS MELHORES PREÇOS E "CO'NDlc;OES DE� __ ��,G�M��I9. �E I

II Liquidificadores ,WALITA, ARNO" etc.. Bicicletas Monark BRASil DE OURO - til

I Faqueiros inoxidáveis HERCULES Fogões a Lenh� e a Gás" I
'II RUA VIDAL RAMOS, 920 - FONE" 185 "

,
,C A N O I N H A S SANTA CATARINA II'

1I.I1�mlll•••rlE.mmfl•••••••BltB1.�.lIlIm••m••••iII�Ii1R��II.lImml.IliBIj;;Emmm••mm••llm.
o

,

,"
•

,

•
• '"

•

\
-',

NOTAS E 5 P A R S/A S
Com Q reforma do Coronel início' da tradicional festa, com enfrentar (, Pery e o Botafogo,

Falcão, u Campo de Instrução bingo no período d& tarde nOI! substituto do Rtgesa, indo 9 Rio

Marechal Hermes em Três B!Ilr-' salões da SBO. A fe,sta propriá- Negrinho medir forças com o

ras, conta com novo Diretor, na mente dita será dia 5 no Paví- Contínental. Em Mareilio Dias,
pessoa do Major Nilson' Santos lhão da Matriz,

' 'o Sãó Bernardo vai hospedar o

Wslbach, de n adíctoaalfamílis x ,x x Operário de Mafra. Vamos, mi-
-curtnbana. Bem, animada e concorrtde, nhs gente, prestigiar com força,

x x x apesar do mau tempo, 8 anuo- este grande acontecimt:nto.-

ANIYERSARIAM-SE Oswaldo Cidral; os jovens: O tradicional Hotel Scholtz; .cíada festa da Igrt'ja Luterana. x x x
'

.

Hoje: a srta, Miriam Da-
' Pedro Schulka e Walter' afim de atender a demanda, vai x x x E, devido 08 feriados da pró-

maso ,da Silveira; () jovem ' Winter,� res. em Porto União. ' levantar mais uma ala na Rua E vem ai o Torne!o Gover- xima semeua, }.O 'de maio, Dia

'João Roque Padilha. D' Vidal Ramos. 'nado'r' COLOMBO MACHADO do Trabalho e 3, o único Feria-
ta 05: o jovem Vainir

x x x SALLES, comi a primeira roda- do Municipal, Dia ds nossa Pa-
Amanhã: a senhora dona E/cio Novak.

Q novo advogado militando' da domingo, dia 5, com o Santa droetraç sô voltaremos a circular
Lourdes esposa do sr, Miguel Dia 06: as senhoras donas: na comarca é o Dr. José Cidral Cruz rumando 8 M9fra, afim de no sábado, dia 11.

lokarski; O sr, eaulo Neu- Erna esposa do sr. Gustavo da Coste, com escrítórín insta- 'EM d A kM • em, H 4 &Si MIM'urg(!r; as srtas: I eda Lúcia Stratmann, residente em Curi- lado na residência do seu sogro,

Rveenre_st.:raLeauErlofi 'pL,ouesfftleer;OosSv'a'OI: tiba e Zilda Voigt Fernandes, Braulío Ríbas da Cruz. C I.·ne Vera ,C, fUZ (O cinema do povo)residente em. Curitiba; a sita.
do Partala. I

-,..,
D I' d J d it W k

. x xx, /

,
,,,e ln es U ti e .

er a.
Fal@ceu em Joínvílle. apôs

I ·A P R E S E N T A
ln

I

Dia 2g: os senhores: Dare» Dia 07.' as senhoras donas.', HOJE 20 15 h 14 d I
Wiese e Leopoido Pereira, pertinaz moléstíe, o sr, Guílher- • na. oras· censure an08 - progr8ma/� p o

Hülda "espO.sa do sr, Gustavo R d F"lh
' h'

A�"
F' I s Ad r' v i""Oficial do Registro Civil em me .. oe@r,o,malscone.l.ofilme:nossaseraoae""l'Bela Vista do' Toldo.

Thiem e Leonor esposa do cído por WiUy, nosso velho co-. U comédía luxuosa e sofis1icada. 4

D.ia 30: ti sra, dona. Clara
sr. Angelo Alberti; o senhor nhectuo e amigo .Os ,nOBSOS pe- 2.° filme: O ei das Proezas' Ele é abs91utol �in-
Alvino Bolaut; ús senhoritas: sares à família enlutada. guém até hoje hegou aos pés de Knievel - o :Rei ,9as Proezas.-

esposa
J:i
do sr. ,Osv.ldo Silveira; Maria Petrintchuk, Laurici x xx' '/

o sr. ãrnesto Noernberg. Tremei e Ivone Sidorak; o ,AMANHÃ, à_... �.oo
hora. - eeneura livre -:/em matinê

Dia 1.0 de maio.' a senhora' H 'lt 5'
- Industrial alemão .víattou a " d�·.7 c

• rooem ami on imoes. nossa cidade e foi bomenagee do As nos as Ferias A orq.-;:ve.llls
dona Lurdes' esposa do' sr,

D" 08 â N com um bom churrasco na Fa- ' em dU811l leuõell: !II 19.15 e 21.15 hohl ......."f'ntlura14 anoa
.Aloacir Fedalto; a senhorita .

ta : a sra: ona 'atalia

�
,

Marise Maria Rudolt. ' espos« do sr. Esianislau Fiolek; zenda Murakami, em F, Schmidt. O §argento Klems, Depois deiquando é preciso
. I os senhores: Roberto R_ohr- x x x ser homem - Peter S raus � o Sargento KI�s.

Dia 02: .a sra. dona Isolde
.

bacher e Glauco João Bueno; O iodustrtal sr, Oldemar Mussl, Este, filme re iss segunda e terço/feira, as 20,15 horas.

esposa 'do sr. Aloino Frantz; o i.

jovem Itamar Frederico Koepp; ,a srta. Irene Roesler; os [o» satlsfetto, apresentando a prí- , OlA 01, 48. feira. fi 'a do T�abalhljdor"
, vens: 'Haroldo Carlos Koepp; metra.amostra de aglomerado pro-

'

"Sellão da. Moça.'�\- Formidlvef programa dupI.oDia.03: a exma. viúva sra. Mário Schroeder li Jair Pedro duzida em sua fábrica no bairro 'Ddona Ezilda Pacheco,' '''' sra. M d
'

Sa-o, Crl'�tóvão,' em 'Tr"s B"r' r'�s. 1.0� filme: E agora faça 6S pazes com eus'
...

- en es. "t: .. '"

"I" Um Faroesie que\vale a peQ:8. assistir. ,

dona Anna Zélia esposa do Dia 09: os senhores: Pedro x x x

\'
l

2,0 filme: O�Rei das P"oezas )

sr· ",João Batista Rufhes; Linkos'ki, Gilberto Ritzmann Hoje, nos Salões do Club@'
,

,. ii

os senhores:' Felix da Costa L' K
..

h 't Canoinhense, mais um baBe do DIA 02, 5a. feira .. à. 20.\" bbra. - cen,aura 1,4 anoa
G''omes 'e A'nton';o aro'ssk'opt,·

e uzz ruguer; a sen orz a 1,\, '

• Maria Dircy. Kogi; o jovem calouro, promoção do Diretório, Sofrendo da 'Bola J.�frY Lewys e Dena Martin-'
oS meninos: Luiz· Rogério Karet Peixoto. ,.', ". Acadêmico Santa Cruz d@ Canoi- Esses caras ja ,não eram muit9\ certos. .. imaginem agora ...filho do sr. Alex Michel, Val- nh,�!I, co�m mÚ§icfl 'dos Atômicos.' ,Bste filme reprisa,�)éxtJt-feira, dia 3/5, as 20,15 horas.
deeir Elvis filho do sr. Wal.· Dip 10: iJ sr. Raul Tremel;', ' 4r
domiro Novak e Giovani filho o jovem Aroldo Paulo Se/eme;

x x x?
SABADO. 04/05. as 20

.•
l5' li.:!. ee�-. 14 anoa - progo duplo

do sr. João Dirschnabel.
"

a menina' Sônia Maria filha, Sexta-feira, dia 19, ,seguiu a ;J. ,

O d 'f'última carga de donatÍ\':ús de 1,0 filme: Ardil 22 - !to 'f�lme: M8z�ropi em Gran e Xer. e
Dl'a 04." a sra'. don'q Olga do sr; Ped,o da. CruzSub", -

nossa região, Major Víeira· Ii!' ]. \; . , • -'

,e'spo,sa do sr. Pe�dro To'karsk';,· . reside'nt,e em Divisa.
'

Dia 05 domingo em dUIIiIII lIeuões' aa 19 15 e 2115 hora.'
• Canoinhas, com destino 80S fIa. • •

7!' "�'.
'

os senhor.es: .Ubaldo R, da Aos aniversar'iantes nossos gelados de Tubarão., ' Tem um' Bom(/Ie'm mais dur,o \q,ue, Trhlity

�:��r�:� =::::;�:Ob�: ;::t:e :::�:;�:iCi��d:� Dia 3 pró:imxoéxFeriado M,u- . Cine JubrIeu O lança�rde sucessos
nhnpal, Dia de Santa Cruz,a,,Á,.,. P R E S E .N T A \C'OMUNICADO' Padroeira de nossa Paróquia, '

,

"

,..
,
'.

_,

HOJE, aa 20.15/hóraa - cem,rira a anda '

municípios de Canoinhas e (.1

I
'

' "

Lóve Slory O filme mais comentado de t�'�os os tempos.
rês /Barras. O referido des- A. ,uga-se ,. histórie de amor que vbcê jamai \es,quecerá ...

"S.A" Setor Capol'nhas, av'!',sa 11°ga to e' nec'es ã
.

5 (') mo''bl'll'a'das Este filme rep�isa amanhã em vesp,eral as 16 horaJil;_ em duas,I
,,'

s no para CInCo. peças""
,

sessões: as, lJ!,�\5 e 21,15 horas e 8,tnd,a' 2.a/ e 3a.

feif��.
s 20,15,b.a seus' consumidore� que

.

que possa S'�etuada\, a em casa residencial na !;tua. ,

faltará energia 'elétrica dia 'troca de Transfor�or 'na Vidal 'Ramo$, 697 - fundos. Dia OI. 48� �eira ,. 'ali 20,15 hora. - 'cen,ul!'!l 1 �no., ,

28 do éor'rente,domingo, das subestação de Canoinhas",� Tratar no' endereço, acima O Terr,/"r Cégo c/Mia Farrow - na sl,1a melhor iüterpre!
0'7 h '14 h 'N S dá' ,\ ,tação, TOrTo; os olhos estão vendo o pavoroso drama,

me�'os
os

,

,
ora. a.

"

..oras, nos JdminQtração Selor C8IIolnb.. com o sr. ery M. ,

o�o� .,.."
_ E.le i�lm. '0;"'" quinta ., 'oxta·'eira,

a.' fõ,.

���&J�3i'��I"'�rlrr3�lf�lf,��'rr��'�"'���rrrJtJ:r��� Dia oi, �ábado • a� 20,15 bora.,. "

'

lt_... ,,_ ,
' ",

.

." �

I O
�

F' d II� /
. ',. .. ,/. "., �

'.' �".
.

IM e qm varrasco

,� i' Val�/�ç/��-;��est(gi�/a' "-> Gol
0.. 05, dom.ngo - a. IH..... - em •••peral

!tO Df· t M·" I de· h €li 4ristogatas -' Somente em matinê

!� rire e I U ra' unic � ,pa ,

e
"

ano Inas @oi I o Cinema ,inda é o melhor e o mais acessivel divertimento!
�....,

. �, . ,Vã sempre e .Ieve seus, filhos!
.!�.!.!Jt�,!Jt.!JtJt ...!Jt-Jt'!Jt.!Jt�Jt�Jt.!Jt...tJtJtJtJt�Jt.!.!Jt�*'JtJt "MM' &&3-' 3... "Me
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I' Fogóes'a Gás��B
,

p- Geral-Semer - Marumby,!
§t Preços" de �Ito ata(�randes facilidades de pagamento' - financiamos' em até 30 m
m
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