
A nossa Delegação
Jogos Abertos

,

Criciúma
nos

. ,

Ja etn
Toda a nossa !>elegação, atletas e dirigentes, já se encon

tra em Criciúma, para 'os Jogos Abertos de Sat.ta Qato,rina, a ter

seu infcio,Cno dia de hoje, com término e encerramento no pró-
ximo domingo.

'

Das menores a nossa 'deleg'ção, porém entusiástica e

integrada agora ,de, novos atletas, -que irão debutar no aludido
certame.

o Prefeito, sr. Alfredo de Oliveira Garcindo, impedido
de lá comparecer, será repeesentadopelo Vice, dr. Paulo Eduardo
Rocha. Faria, devendo também alí. comparecer o Presidente do
nosso Legislativo, Vereador sr. Nivaldo Roeder.

, \
, É a seguinte a nossa representação, a quem auguramos os

'\melhores- sucessos:
.

,

,
'

\

VOLEI FEMININO: Laura, Ana, Miriam, Sônia, Elvióa, Lilia,
Madalena 'e Sllvana.

"

�ÉNIS MA.SCULINO:. NivaÍdo,', Guida, Werka "e Leonito,
FUTEBOL DE SALAo: Paulo, Kalempa, Borges, Paulinho. Jaime, .

Martinho, Ricardo e João.

XADREZ: Mario, Lourival e José Carlos.

BOLA0 FEMININO:, Jande, Gerda, Rita, Melinda, Marià do So
corro, Reníldes, Leony, Asta, Leopoldo.

ATLETISMO FEMINI�O: Soeli, Elaine, ,Jane, Magali. Ros�, Wâoia,
Janice e Miriam.

ATLETiSMO MASCULINO: Sid, Aldinhó, Alvelino, João, Ronaldo,
, EdilsOD, Claudio, Adido, Antonio e

,

Luis Antonio.
,. ,

. BOCHA: Heíns, Flavio, francisco, Sergio, WIlli, Michael e Adilson.

CICLISMO: Alceu, Atildo, João e Adelino.

TIRO AO ALVO: Vitório, Oldemar, Paulo. Vieland e Vilmar.
'

CA�TOLAS: Odel, Gildásio, Rogério, Tad!'u, Egon,
,

.: Enedinó, João Maria e' Wilson.

APROvisIONAMENTO: Altamiro e duas coaínheíres.

Luis, Orli,

Aniversariantes da Semana
Dia 19

A senhora Laura. esposa .do
senhor Vicente Perciak; o sr.

Douglas Benkentort residen»
te em Castro, Paraná; o sr,

. Ditando Buba; a senhorita
Doris das Dores Maro,_, Becü;
o {ouem Ademir Pereira; a
menina Nadir Aparecida ri.
lha do sr. Antonio dos Santos
Veiga. .\

""Ola 2.0,
Os senhores: Alex Michel e

MárioMorsch; o menino Cezar
filho. do sr. Aloisio Partala.

Dta 2.1

A senhora 'Maria esposa do
sr, Elizio Preissler; o senhor

/
Paulo Bockor, o jovem Amir
Seleme.

Ola 2.2.
Os senhores: Carlos Dreher,
Ren.ato Silveira eJosé Ovande
Jfrublewski; o jovtm Romeu
Babireski; as meninas: Leoni-

;

de Lourdes tilhe! do sr. Felix
da Costa ·Gomes' e vanice
Aparecida I filha do senhor
Ary Wiese; o menino Osvaldo
tilh.o do s,� lJasilio Szengz.uh
reszdente tm Ciar,lorte Pr.

Ola �j'
A sra. Marly esposa do sr.

, Herbert Sorg; as meninas Ele
nice filha ao senhor Nivaldo
Roeder e Marley Liliane 'i.
lha do sr. Orlando Tremi. '.

\ .

Ola 2.4
A sra. Otilia esposa do sr.

João O'fosskoplSegundo; •. sr.
Alfredo de Oliveira (iarcindo;
a senhorita Diouir Bollaut.

Ola 2.5

Os senhores: K.aissar Ssk«,
Ludeoico Glinski e Armin
Baukat; a srta. Matilú Paula
Hottmann; o- menino Lucio

. Edson filho do senhor Paulo
Neuburger,

.

Aos anioersariantes nossos

votos de felicidades.

Nascimento'
R.,gistramos o nascimento do garó
Unho PEDRO TOKARSKl NETO.
filho do cual IDocente (Sueli) To,
karski, ocoi'rido dia 9 do corrente.

Nossos cumprimentos.

..

Ano XXVIlt
I
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•
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TA04
'COLOIBO

SALLES
Jogos do 1.0 turno da fese'final:

l.a RODADA:
,

,

em Jaraguá.
Juventus 2 x 1 Sbnta Cruz

em Rio Negrinho
Cont1nental 1 x O Estrela

2.a RODADA:

em. Canoinhss
Santa Cruz 4 x 1 Con,tinental

em Nereu Ramos

Juventus 1 x O
I
Estreila

3,a RODADA:

em Nereu Ramós
Santa Cruz 2 x i. Estrela

em Rio Negrinho
Continental O x O Juventus

CLASSIFICAÇAO' POR
, ,

PONTOS PERDIDOS \

1.0 lugar: Juventus, 1· ponto
"

2.° lugar: Saota Cruz, 2 pontos'
3.° lugar: Continental, 3 pontos
4.° lugar: Estrela, 6 pontos

OER: Os jogos da fase dp re- I
turno só storAo realizados
após 8S dilpu�as dos Jogos

. Abertos de SC.

Santa Cruz

,

� equipe do Santa Cruz, de
Canóínhes, qUE! foi líder do seu

grupo na fase de classificação
e tem difundido ·grandemente
o futebol daquela 'Cidade
promovendo amistosos contra

importantes equípes do futebol
cstartnense, é teoricamente a

única em condições de ameaçar
o Juventus, de Jaraguá, Da
corrida P!Jo titulo máXimo.

A sorte. de ambo� deve'rá se

definir logo nas rodadas iniciais
- porque na primeira os·d;il
serão adversário8 em Canoinhas
e na segunda o Santa Cruz
nirá para enfrentar. 'o Conti
nental eIÍl Rio Negrinho @o o

Juventus fará, em casa, com o
.

Estrela, uma partida qúe tem
todos os ingredientes de clássico.
Logo, é mUlto provávfll que um

dos doi!!, poderá ch!'gar à, ro
dada fina� CQQ:l a8 fai'x8!I enco
mendadas.

O Santa Cruz vem disputan
. do' o 'Torneio «Colombo SaBeu
com o seguinte quadro-base:
éKalempa; Borges, NIltão, Bran
queIa-e Ivao; Anita e paúlinho;

.

Luisinho, Geada, Renato e

Kolinha.

Os destaques da equIpe são'
Borges, NiltãQ, e BranqueIa n8

defesa e O centro-avante Renato,
qUe t�m postura e epUt;lch»
dos grandes artilheiros.

De8taque de ccA Notieia» de
JoiDviUe, de 4a. feira última

e o futuro Senador
, ,

Três Barras e Canoinhas'
o Ciovernador- eleito
Ivo Silveira 'em

O, Senador Antbnio Carlo« Konder. Reis, Governador
eleito de Santa Catarina e o ex-Governador Ivo Sllv!,ira, estive
ram em Três Barras e Cenotnhas no dia de domingo último. O.
dois ilustres homens públicos chegaram. ao Campo de aviação de
Três Barras às 11,30 da manhã; acompanhados, do Deputado Ft!
deral Aroldo Carvalho, vindos de Florianópolis. Recepctonados
.pelo Prefeito Municipal, Presidente da Câmara, Vereadores, auto
rtdsdes, diretores da RIGESA e outros empresários e 'povo, depois
dos cumprimentos dirigiram-se ao local do almoço, que lhes foi
oferecído pelo Diretório da ARENA. Na parte da tarde procede-
ram a demorada visita à fábrica da RIGESA e depois estiveram
n8 Prefeitura concedendo àud�êocia a quantos os. procuraram. As
17:00 horas falaram ao .povo de Três B8lrraS, em praça pública,
ocasião em que Konder Reis recebeu o quesUonário com 8S .reí

vindicações do Município. O Deputado 'I'herézio esteve presente
e acompanhou o futuro Goverúsder em t010s os seus passos.

.

As 18:00 horas a comitiva rutilou prara Canoínhes, acom
panhada de grande cortejo de automóveis que percorreu as prin
cipais ruas da. cidade. Foguetes em qU8ntidedé espoucsvam dízen-

.

.do da alegria dos canoinhenses pela chegada dos ilustres visitantes.
O Governador eleito, sabendo que, estava· sendo realizada no

bairro da cAguIA Verde» utlla festividade reUgiosa de São Fran
CISCO, nU,m gesto muito 'simpático que obteve repercussão popular
fez questão de dirigir-se J ao local e confrajernízar com o povo
eenoínhense. Dirigiu-se a comitive, em seguida, ao Clube Canot
nhense, onde todos quaQto� quízeram falar com o Governador
eleito foram recebidos em aUdiência especiel. O Sr. Ivo Silveira
'teve oportunidade de receber

..

inúmeros amigos, côm 08 quais'
conversou demoradamente. Depois, às vinte horas, realizou-se o

comício arenist, no Cine Teatro Vera Cruz, ocasião em que fa
laram o Prefeito Alfredo .Garcindo em nome dà comunidade

cancínhenàe; o candidato ao Senado Ivo Silv!'ira e o futuro
Governador' Antonio Carlos Konder Reis que fez ampla exposição
sobre as metas administrativas do seu Govêrno. Ainda na mesma

noite, depois de um, ligeiro lanche na residência do dr. Saulo
Carvalho, "Presidente do Diretório Municipal da ARENA, o' Go
vern��nr eleito víajcu para Curitiba, afim de embarcar para
Brallllla na manhA seguinte. O sr. Ivo Silveira .pernoítou em

Canoinhas e seguiu para Jotavrlle, em taxi aéreo, na manhã de .

28 feira, levando em sua companhia ,0 Deputado Aroldo Carválho
afim de- participar de importante reunião com, os portuários
.de São Francisco.

'

TlP lança livro na 'Semana Anticomonista
Goiás, Minas Gerais, Espirito
Santo, ,Rio de Janeíro, Gua
nabara, Mato Grosso, São Pau
lo, Santa Catarína, Paraná, e

Rio Grande dó Sul. '

r

A Sociedade Brasileira de IDefesa da Tradição, ,. Famílía'
e Propriedade (TFP) lançou a
.5.3 edição do ensaio «Balde
ação Ideológica Inadvertida e

Diálogo», 'de autoria do Prof.
Plínío Corrêa de Oliveira, Pre
sidente do Conselho Nacional
da entidade, na sessão de en-

- cerramento da XXU Semana
Especializada para a: Forlila-'
ção Anticomunista (SEFAC).

, ... A obra, que denuncia o mais \

recente estratagema comunis
ta para conquistar a opinião
mundial, foi oferecido aos se':'
manistas como lembrança da
XXII SE�AC. '

Uma con11ssfio composta dos
mais jovens .

militantes da,
Tradição Família. e Proprie
dade, homenageou o Autor;
entregando-lhe o primeiro
exemplar da nova edição, de
15 mil exemplares.

O certame reuniu, nas sedes
da TFP, de 25 a 28 de julho,
220 jovens procedentes de 16
Estados da Federação: Ama,
zonas, pará, Ceará, paraíba,
pernambuco, Distrito Federal,

Comunid,ade, Evang,. Lutera'n'a
I

de Canoinhas
CONVITE-

- -
-

\
IA Comu�idade Evangélica Luterana de Canoinhas tem a

grata satisfação �e convidar V. Sa. e Exma. Fàmília psra parti
ciparem dos festeJos que promQverã nO dia 10 de novembro próximo
VIndouro em suas d�pende'ncias em benefício da construção do
seu novo templo. _

'

Do programa consta o seguinte: 10,00 horas, - c�lto festivo .

;' Após o �culto segue-se o almoço com 8ucuiento churrasco
de gado e carneiro, galllDha assada. Duiante, todo' o dia haverâ

comp:eto serviço de bar e cozinha, como também outras atrações.
Na·vespera da festa, d_i,,: 09 de nove�bro, será servida a partir
das 18,30 horas a tradl�lonal e s�boros8 canja de galinh'.

De��e já antecipamos os nossos agradecimentos por pren
das e donatiVos, à fdsta, bem como pelo seu comparecim'ento.

A I>IR�TORIA
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORREIO DO NORTE 19-10-1974

,BOLSA DE ESTUDO
O Departamento de Relações Industriais da,�IG'.ESA, CECU.cOS'E,

h

PAPE.c E 'EMBA.cAGENS .c1DA., por intermédio do seu Setor deJ ' -

'Treinamento, estará admitindo menores com idade de 14 a 16 anos que
"

,

completaram' o Curso Gina-sial ou estejam na, 4.a Série Gi,nasial.

* Os candidatos selecionados irão, a Joinville - se,' dura�te o ano de

1975, onde cursarão no SE�Al um dos _seguintes Cursos:

�,le1ricista
,-

/f/ Torneiro Mecânico

/' Mecânico �juslador
,,/
/,

Trazer uma fotografi!l 3x4.

MÇ>vimen.to Br.asil'eira de Alfabetizd_çã0 - MOBRA�
'1974, Ano da 'Erradicação do A,tiàlfabetismo
• I' .

no Estado de Santa Catarina.

PARTICIPEI
1-

'\'
.. ,}

"

. :.

- ! Fotocópias?
Em apenas 10 segundos, você .tira 'FOTO'CÓ.
PIAS, de' qualquer documento, jornais ou,
livros, no C A R T Ó R I O O O R E G 1ST R O

C I V I L de NEREIDA C. CORTE,' -no edifício
do FORUM de.sta cidade.

,

«Organizaç6o
Matecap· .Jftda.» ,

Propulsionada por vigorosa vontade de bem, atender
e volumosa bagagem de expepência de seus, compo
nentes, a Organização Mattrcap Ltda, estabelecida
à Rua Felipe .Schmídt, 38F, no Prédio, Clemente

Píeczarka, ao lado, do Dqce Mundo, baseada nos

princípios de hónestídade ,' e dedicação ao trabalho,
'estará funcionando a pattir de O 1 de setembro de

1974, atendendo os interesses do, povo Canoinhense

na matéria que segue:
'

Advocacia: ,PlanejaII}Emtos - Direito Tr&ba)hista -

Inventário - Questões - Desquites -

Contratos - Cobranças - etc; ,

Contabilidade: Abertura de 'firmas. - Escrituração
Tributos - 'Análise de balanços;

Imobiliária: "endas e locações de casas, lotes ur

banós e terrenos rurais, apartamentos, etc; "

Desenho e Top'qgrafia: Loteamentos, medições de
".

, terrenos urbanos e rurais,

'I Projetos de
- construções,

, 'croquizes, map�s e 'cópias;

Despachantel Preenchimento de guias diversas, ta

xa rodoviária única, declaração de

", J'
I rendimentos, encaminhamento de pa

péis para Carteira de Motorista e

Identidade, escrituras e registro- de
armas e aposentadorias;

i
Seguros ,m geral
Classificação de pessoal para empresas

.,. �'
'

"

I I� 11()Il.;\' ))J� fX)l\fl'lllU11)())
Ir.

REVENDEDOR AUTORIZAO� d.� CHRYSLER
� do BRASIL S.A.

Você, que está por cima porque já venceu na vida, não perca mais tempo.
E hora de você comprar Dodge. Aproveite as vantagens que oferecemos
através dos nossos planos de financiamento, agora mais vantajosos do-que
nunca, Venha ver para crer, Conheça o nosso carinhoso atendimento.
Vamos. Decida-se de' uma vez, por todas e venha logo buscar o seu
Dodge Dart novo,

'

\

MERHY SELEME & elA. lTOA.
;'
Rua Pa,ula .p,erei�a, 735 - Telefones: 365 e 366

,
�

\C A N o I N 'H AS -:- SANTA CATARINA

c O'O'p er e co 1Il,.:,"�_,_,ª��_,�
-C'�í-a a ,i) -e

�=-'

�l i In P a

, Toca, Fitas

para automóveis

Eletrodomésticos Tokarski

I I

LOTE S - vendem-se
Vendem-se excelentes lotés

, ,
'

localizados no bairro Alto das

,Pslme,ir8s.
Melhores detalhes com o Sr.

Afonso Schick, D8 Rua Paula
Pereira n.O 1073 cu pelo telefone
241.' 2x

Vende-se casa
- -

De madeira, semi-nova, por
motivo de transferência, si
to na Rua Almeida Cardoso
166, com garagem, água
encanada,' banheiro e insta

lação sanitária.' Aceita-se
Kombi ou Opala como parte
de, pagamento. "3x

Tratar no endereço acima
com o' Subten Joríél.

I li ln P e Z .ft d a. C i.d a d e_
-- . -_ -

.. - -.

o:; - _'__ .,--- - "_ ..

_______é cid'ade linda."
,

I
•
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deNotícias
Escreveu:

Esmeraldino M.
Almeida

Amanhã, 25 anos de paróquia
Amanhã, dia 20 de outubro, um dia de muita alegria para Papan

duva e sua Comunidade. A nossa magestosa Matriz, comemorando seu

Jubileu de Prata, 25 longos anos de trabalhos, lutas, contratempos e muito
ardor na sagrada missão de Incentivar a fé, o caminho do bem e finalmente
a humildade. Portanto tendo sido superado tudo o que passou, no seu

merecido jubileu de prata paroquial, os paroquianos todos irmanados por
.

um só motivo, o bem estar "socíal e espírítuat, convidam todos para com

partilkarení com suas presenças da grandiosa festa que se realizará amanhã,
contando com a presença de S. Excía. Dom Orlando Dotti, bispo de Ca
çador e possivelmente do Pe. João, primeiro Pároco de Papanduva que

, virão especialmente pára prestigiar o grande acontecimento religioso.

Eleições Parlamentares podem
representar nova experlêncla

As eleições. parlamentares de 15 de novembro, para a renovação
das eesas legislativas estaduais e federais, representarão uma nova ex

periência político institucional para o país e de acordo com .aeúa resulta
dos «muita coisa poderá. ser modificada». A informação é do presidente
da ARENA. Acrescentou que o pleito parlamentar, servirá também corno

«laboratório 'de experiências» para verificação da eficácia de normas recen

temente introduzidas, tais como a proibição 'da propaganda paga e a

gratuidade de transportes e de alimentação de eleitores. ELEIÇOES: O
senador Petrônio Portela, confirmou que tem recebido de numerosos

companheiros seus opiniões favoráveis ao restabelecimento do princípio
da coincidencia de eleições parlamentares com aa eleições muníeípaís. O
assunto poderá ser estudado pelo partido «oportunamente» (G.P. condensado)

Oino Almeida & convite
Do Governo de Minas Gerais e da General Motors Terex do Brasil

récebo convite para a inauguração, Doje, em Belo Horizonte, da fábrica de
equipamento de terraplenagem Terex. O ato será presídtdo pelo governador
Rondon Pacheco e este colunista foi escolhido como jornal�sta convidado,
'reprentando a Imprensa dos, três Estados sulinos. (coluna do D. A.)

_ Campeonato M�, de futebol
,

Depois de um recesso relativo nas lides esportivas, para alegriá
dos amadores do esporte das multidões, voltou novamente as suas ativI
dades o nosso esporte favorito, o futebol. Para tanto, dia 27 do corrente
haverá um sensacional campeonato municipal onde estarão competindo
oito equipes papanduvenaes, Um lindo troféu será disputado o qual é do
ado «in memoríum» ao grande esportista desaparecido. «JAIR VAMASO
DA SILVEIRA» justíssima homenagem a quem tanto incentivou o esporte
em nossa terra. Um suculento churrasco, doces, inclusive completo serviço
de bar, bingo, roleta, etc, estarão ao dispor dos presentes. A noite anima
da dança cNght Daneíng». Sua presença é a concretízação dos nObSOS

.tdeaís esportivos. '

Semana da Saúde' & encerramento
. ,

Dia 12 do correnteos Universitários em número de 25 que per-
I

manecer:am entre nós inclusive no interior pelo espaço de 7 dias, encerra
ram SUIlS atividades, Beaís servíçes foram prestados a comunidade, em
especial a zona rural onde se notou maior carência: da presença dos jovens
universitários paranaenses. Gesto que dignifica, seu' executor. Moças e

moços irmanados pelo mesmo ide .. l, aqui deixaram uma recordação Imorre
doura de reconhecimento e gratidão. pelos benefícios recebidos. Foi real
mente uma feliz iniciativa da Prefeitura, Comissão de Saúde e ACARESC.

. Ocorrências Policiais
Durante a semana a D. P. local registrou as seguintes ocorrências:

el.' - O caminhão Mercefies Benz, placa YD-50-43 de Santo Antonio. da Pa
trulha ROS, dirigido por Enio Francisco, ao dar eatrade ao lado do bar
existente na BR. 116, às :!1,30 horas, projetou-se a uma altura de 3 m.
devido a deficiência de freios. Não houve v1thnas, somente danos materiais
no veiculo que' transportava 11m carregàmento de pilhas cRayo Vac».
2. - Procedente de Rio do Sul com destino a Londrina o sr, Braz Jorge,
motoríste do. veículo Ghevrolet, placa LS 0639 estacionou no Restaurante
a margem da BR. 116 para fazer sua refeição, teve sua cabine arrombada
tendo os, larápios furtado os seus documentos inclusive de seu companheiro
de viagem, João M.A_ Borba, no valor de Cr$ 1.60U,00 e um revolver cal. 22
marca Taurus que se encontrava em duas pastas. A cabine foi arrombada eom
auxílio de uma chave de fenda. O sr. ,Delegado tem realizado verdadeira'
,«Blitz» noturna onde elementos desocupados entram em rigorosa triagem.

. Acertada medida digna d� el�gi08.
, I .,

Oeputados A·roldo e Therézio em Papanduva,
Dia lf) do corrente estiveram em PapandÍlva os deputados: Dr.

Aroldo Carvalho, (Federal), e Therézio Netto, (Estadual), 'vieram reativar
as suas campanhas entre correligionários e amigos.' Daqui seguiram a Mon
te.Castelo. e Santa Cecilia onde rea.lizariam sessões' cinematográficas e
palestras esclarecedôras .

no tocante as suas candidatura!! ao próximo
pleito de 15 de novémbro. Ambos regressarão II Papanduva brevemente
em campanha, sendo que Therezinho_ permanecerá aqui por uma semana.

Pãssarela da, Sociedade
Dia 20 completando mais um ano o inteligente garoto CEZAR,

filho do casal, -Sr, Aloisio. (Maria) Partala, ele Prefeito Municipal. o�aniver
sariante receberá seus coleguinhas cQm uma. farta mesa de gulodices e

refrigerantes. ."
'

Também na mesma data, festej"ndo_ niver o sr. Fernando Reusing.
presidente da Câmara de Vereadores de Papanduva, moço que tem se
destacado por seus dotes 'de correção e honradez, recebera no seu dia
natalício as merecidas felicitaoões de apreço e admiração.

Dia 23 do fluente quem estará feste.jando ida�e nova é j'Ovem sr.
Evaldo Grabovski, Contador da firma, Com. lnd. Schadeck Ltda. e vereador.
Moço ainda mas já corri' uin iastro de bons trabalhos realizados am prol
da comunidade, na festiva data re,ceberá a6 mais merecldlls e reconhecidas
demonstrações de ami�ade e gratidão de amIgos.

KA'RLO ADRIANO }�a mesma data festejando seu aniversário o
garoto, Karlo AdrianoWoyciekovski, filho do distinto casal, Ernani (Tereza)
W?iciekovslti, ele propietário do «Nosl!o Posto» (o' que melhor atQnde),. As
fehcitações estarão pontificando para ó Karlo que receberá todos em sua
residencia para coquetel.
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Ü No Departamento de Veículos Usados de U'
H ,

-

"

§, Merhy Seleme & tia: Ltd��, você. encontrará, �i
" H

:: d
J,� - r.

ii revisa os, para pronta- entrega: 'i5
Ü MDrca',' ,;,f, .( �.��' \"" ADO i�

Ele natUfal deste Elitado, Dascido ii Do,d,ge 1800 L
..

'

uxo' ,

..
'

' 1974 ii
�m Xsrqueada, neste Município, �: ' ::
DO dia 30 de joeiro de 1948, ii Dodge Gran Coupê 'c,:;

.

1973 ii
�:s��:��� ::te�[ês d�:r���i,ad�lh: ,ii Opala Especial 4 ôIJ,ifl(jrds Coupê 1974

-

"
de JoAo de Oliv ira e Rosa de 5: Ford Corcel GT

'

,: (

. -'_
. "', 1972 §

Oliveira, domicili dos e residen- U •
" . - , ::

tes em Trê. Barr �. li Opalc;l ,Coupê '4.100,:,;Grá'l1�k,uxo 1972 iEla oatural deBte Estado, nsscirts i.i. VolkswB,g'an' Sedan,
','

,

'
"

,.,.'
"

1969 J.=.em Três Barras, no dia 21 de •• ' ••

letembro de 1952" doméstica, Boi· n Volkswagen Sedan 1966 ii
teira. domiciliàda residente em ::

F R I
.

'

:r

Três Ba:"ras: fliba a José Bueno �:: ord ura 4x4.' \.--; 197J '::'
e Iracema Ribeiro "domiciliado. ii '.' ' iI
e residentes e� Te s Bura.. H MERHY,'SElE,ME & elA. LTDA. II
Apresentar.m'

'�o
documentoli ii ·�evendedo.r Autorizãdo Chrysler do Brasil ii'

u:igidos pelO'. C6d go Civil, ar.
t_ i.l. Rua Paula Per,eirà, 735 - TelefoA,:es: 365 'e 366 i...E180. Se alguém t ver conheci-

'menta d .. exisUr

�um
impedi. ii C A N O I N H A, S lO Santa Catarina II
n' "

menta legál, acuse o para fins ", ,
••

;::::111::::===:11==::::=::::::::::::::::::=:::::::.:::==:::::1111==:::::: ••••••11•••111••••_••••::de dÍreito. '-' '. '\",. ;'
• �•••�•••••

'Três Barras, 10 de, utubro.ÍI974'
ANTONIO WILSO� WIESE Dra. Zoé Wal'kyria� Natividade Seleme
Oficial �o Regi!tr'8 Civil

" '

CirurgiA D.e�"$ta" ",'� _' .

.

"
_
>'-'-' 'tll C 005S891S9/D&P �

\,' Cltnlêã�d�-�tária .de senhoras e crianças.
'J'

'

Es.pecializaçAo em Odootoped,iatrta.Hora marcada' . I
.

Prap "'_,Müller" 4940 - FODe, ,369

Registro Civil

EDITAIS
ANTONIO WILSON WIESE,
Oficial do Cartório do Begtstro
Civil do Município de Três
Barras, Comarca de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina

Faz saber que pretendem casar:

JORGE RODRIGUES e OLIN.
DA

NUNEt
CAVALHEIRO.

Eíe natural ri te Estado, nascido
em Trêll Barr s, no dia 26 de
março de, 192., operário,' solteiro,domiciliado e esidente em Três
Barras, filho

�
João ' Rodrigues

e Rosa' Lemos Cavalheiro, domi
ciliados e resi ntes neBta cidade.
Ela netural dette Estado, nascida. "

em Três Barr.ts, DO dia 17 de
junho de 1933, Idoméstica, solteira,
domiciliada e r,aideote em Três
Barras, filha d, Mathia8 Nunes
Canlheirp e Ri,a Fernandes Cor
deiro, domicilis'os e eesideatee
nellta cidade. \

--'Í"\--
IVO DE ANDRADE e MARIA

DE LOURDES \KRYSSYSZYN
Ele natural deste Estacro,. nascido
em A�encal do altinh9, muo. de
Mafra, no dia 2 de '·novembro
de 1947, operá ri , solteiro, ,do,mi.
ciliado e resident em Três Barras,

. filho de ,Serapião de ADdrad� e

H�leoa Gfein de �Dd,ade, domi
ciliadoe e eesiden II nesta cidade.
Ela natural deste stado. nascida
em Rio. da Ponte dI' Município,
doméstica, solteira domiciliada e

reeidente em Três Barr'as, filha de
Demétrio K,y'�y zyo ,e Maria
Pau,lioa KryS8y�Zyo, domiciliados
e residentes oest. cidade.

GERSON DE MATTOS e

MARIA DA GRAÇA I'OS
SANTOS
Ele oatural 'do Para • Daléid�
em Curitiba, 00 dia 30 de novem

bro de 1953, operár o, solteiro,
dcmictliado . e résidect em Três
Barras, filho de Emilia de Mattos,

.

domicilide' e resid.ente esta cidade.
Ela natural deate E"ta o, oalcida
em Caragustá, Mun. de Cencinhes,
no dia 16 de fevereiro de 1951,
doméstica, solt�ira, doriciliada e

residente em Tr\_ês Bafras. filha
de B6gos Gonçalve. drs Santos
e Davioa Pinbeiro, dqmiciliadol
e residentes nelta cidade.

, P-EDRO DE OLIVEIRA
ZARACI BUENO .

UM POR SEMAI!:

A coluna almeja -aos aniversariantes perenes !elicidades e qU,e " L--el.a!a data seja repetida por muitos anos. DivulgueJ
O homem só descobre como se vive muito. qnando
já resta pouco parI viver. (Ieuza Souza Boldrini)

A••ine!

Correio do Norte

e

,-.--------------------...--_1'
Cartaz cinematográfico da' cidade

Cioe Vera Cruz (O UIIIIA ou POJO)
,

HOJE, dia 19 - às 20 horas - eeDsura 14 aDOS .--<programa duplo
1. filme: Far-wést colorido

Ei ttuço .. : descanse' em pa:z
z.o fi me: Comédia colorida - com Jerry Lewys

Detetive ttücôuruca
AMANHÃ, dia 2 - às 13,30 Iiorâ•• eeIisura' livre ,:-, �.tiDée

1i(etetiz;e micõuruoa
AIU'NBÃ, dia 20 I em duas::;: às 19 e 21�I5 h • eens, 14 anos

O novo � modernA" Cinema Nacional apresenta David Carqoso'nõ\col08sal farowest colorido

CaingOnguê,(_ a pon'tar�a,do diabo .

. Este filme l'epli�s. 2•. , 3,�; e 4a., feira ias 20 horaa

5.. feira, dia 24 - às 20 \�'oras • �D.ul'a 18 aDO.

Um espetac�\8.r drama colorido
-

Uma uiúsa toda de OUro
Este filme re�rillll 6a. feira à: 20 horas

\,'
'

Vioe Jubils, (O LUUOOR DE IDClliOS)

HOJE, dia 19 - às 20 horal • eéDsn�� ,14 aD08
Formidável comédIa de Walt\pisney todá coloríde

" Se minaa cahJ.a voasse
E.te filme reprisa amllDhã em v�per.1 àl 15,�0 hora.

AMAN�,{, dia 20 - em dUI9S s��às If e 21,15 h • eens. 18 aDOS

Vera FIscher em mers um de seus SUcel\lBos no "cinema nacional
,

O 'Anjo Couro
-

\ colorido
.

".Ite filme reprisa 2a. e 3a' fe� às 20 hora.

....: feirà, dia 23 ':. àll 20
-

�or.s "

.' \
.

_

Se tuinôa cama' vbasse
. .\,

5�. feira, dia 24 • às,2(1 ho�i""� eeQsur. 14 aabs
,

Um forte 'd�anÍa1f�dó' �oiQrJdO '\Ó' aestiiio de' urna 'paixão
E.te filme reprisa 6a. feira às 20 h4ra. '

,--------',---'_'__'--_:..."------,

c O M A O U B O S M_A�-N_.A��lI_ � P L A N T A N O O DA
���.�--�_.

'- -. ,," .
-

'_',
•.

_

o,:
- ...

�
.... =-__� -

?_� _

__"'_��_"_ ,,_.��_.:.._�.., ,,__ �_�_..,.__. __ '

'

,

-:--

,�-- EM· ESTOQUE ,N,Q ARMAZ,E-1'1��--T�S,KI
,

. \ "

(ao lado da loja de Eletrodomésticos Tokarskl -e.. .. Cla. Ltda.)
,

----------------------------------------
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COLÉGIO AGRfCOLA <éVIDAL RAMOS»
-e- c o M UNI C A ç Ã O -:- I VI S O

®®®®®®®®®®®®®�®®s®®®®*s®®®®®®s®®®.®®®s.®®s®®®®®a�
� ,

'

@

I No Departamento de Veículos ns!l1os I
I de Miguel Procopiak Comé� dé I
I Veículos Ltda., você eQcóntrará I
®

'

/ ii

r I
"

para pronta en,trega: 'I
® / ' •

= /
'

A!
{ii Marca./ no ;
I 1 Fuscão 1500 ;/' 1973 �
= 1 Fuscão 1500 / 1972 a
� 1 S S 2 portas / 1972, �
� 1 Opala 4 porias 1972 :'
i 1 Opala 4 potras 1971 a
: 1 TE. 2 pOI;tós 1970 II 1 Kcmbi /' 1968 •
� J ®
® / '.'.

I MIGUEL ,'RocaPIAK CaM.• DE VEICULas LTDA. I
I /

/
Rua Major Vieira, 289 ·1

I 'C a lo i n h a s -:- Santa Catarina :
�

. ,/" -

- �
®®®®®®®®®®�®s®.®®®s�®®®®®®s®®®®®®®®®®®®®".®®®®SSii

o Colégio Agrícole «Vidal Ra
moss, de, Csnoínhes, localizado
no Distrito de Marcilio Dias,
mantendo a Curso profissionali
zante do 2.°, Grau em regi
me de internato, na habilitação
de Técnico em Agropecuária, a

provado pelo parecer n.? 141 do
Egrégio Cons. Est. de Educação
conforme preconísa os objetivos,
da lei nO 5.692 de 11 de egos
de 1971, comunica a quem an

teressar possa, que esterã aber
tas durante o prôxírr-o ês de
dezembro as 'in8criç- iii para o

Exam"! de Seleção à 1.a série
elo referido cur .

As? inscriçõe serão feitu na

I!'eci'etaria Colégio de' 2a a

68 feira, poderão ser envia-

das por �ia p6etal ps . O Prefeito Municipal, sr"

Colégio Agrícola c dai Ramos» ALFREDO E OLIVEIRACaixa Postal,
89.460 - 'Ca Inhas - SC GARCINDO, avisa a todos os
acompan ao dos seguintes interessados ue," conforme
docum tos:

entendímentés mantidos com
.1 - equerlmento do candidato o Delegado,' Regiona_1 de2 Prova de conclusão do 1·'

grau 'ou equivalente (Cer- Mafra, a !Comissão para
tificado de conclusão, 2 Fi- revalidação ;de carteiras de
chas Modelo J 8 ou Ficha motoristas 1 de amadores,
Comulativa) estará em nossa cidade, dia

3 - Certidão de Nascimento !
4 - S�is '(6) fotografias 3x4 26. do c9�rente, sábado.

sem chapéu. ASSim, os Interessados na

Demais informações poderão ser revalidação \ de�em com?�
obttdas n8_ Secretaria do Esta-/ recer à Delegacia de Polícia
belecímento ou pelo telt'fone 299. local, munidos,dos documen-
<. A DIREÇAO tos exigidos.

FOTOCÓPIAS XE.I\OX'
,

.

Serviço Instantâneo e perfe�or"'P""""
In8tal,.,ç�r�odernis8ima.

, ,d"?

PrQcu�é'no,,,,eséri;6rio de Derby Carlos

Ulr�.�ri;'-'·'·�a P:r;aça Lauro Müller,'-251

(,;.-CANOINHAS - Santa Catarina

o Bospita,l' Santa Cruz precisa de 'você t
, Ajode-o

seja um- dos sócios, contrib·uintQs ;, '

Se você possue qualquer sinal de deficiência visual, não

deixe de. consultar um Médico Oftalmologi��a
Dia 25 (à -ta,de) ,e 26 de outDbr� - j!ex.t3-1rraliiiílij')
O

.

Dr. .Seikc �i (CRM 935)

� Médico,Espec
- -

Q em Olljos, formado peta Faculaade de
Cietictas dicas, de São Paulo, ex assistente do Prof. Dr.

'totúo Somara, estará atendendo em C an o in f) a s,
-

no prédio" do F O TO .ioao.
'

,"

....

'-_III. �_IIIi" E_�_IIIIl"---__lIi
I ,A Loja MERHY I'. SELEME, acompanhando a redução do, (�IPI» I
II .,' I

I faz sensacional remarcação de preços �em Móveis e. Eletrodomésticos I
• ' I
II Agora -o" seu Refrigerador, Televisor, Fogão, a Gas ou a Lenha, I

I
" I

"I Máquina' ·de .. Costura, . 'Máquina de Lavar, Radio, Eletrofone, III

1& "Conjunto Estofado, Copa Fórmica, sai mais barato em II
I "' II
I MERHY SELEME I
• \ � ,.1• � '-I

,

IOF E R T>A S D" A 'S E M A N A ·1
I 'Refrigerador. CUQsul TV . SEMP ALVORADA 23'" Fogaó MarumbJ n�o 2 - I
I DE · DE DE I
II I
II \,-' ÇrS 1-840�oo -Cr$ 1.780,00 \ Cr$ 1.1�O,oo I

I POR PQR POR I
I Cr$ 1.490,00 lrS 1.290,00 Cr$ 79,°.00, I
,I Para sua.' maior economie

� 'Faça uma' vis'ita �

a' LOJA 'MERHY 'SELEME. I
,H I

i ,Merhy Seleme & (ia. Ltda. I
• III

Rua Paula Pe�elra, ?:; 5 '_ Fones, :; 6 5 e :;66 - C à D o I D h a s - se. I
/ '
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.

r
, Municipal

lei 0.0 345 de,24 de setembro de 19'74

de
,

VIEI'RA-
Homologa, o decreto' n," 222 de 12�09.1974",

do -chefe do Poder Executivo _

'

vrcros 130RGES, Prefeito Mun:�.!,p.lfl�Major
Vieira, Estado de Senta Catar,ina, fa.z7saber. que a

Câmara Munícípal decretou e. f!U íf&rlciono a seguinte,

LE I: // '

'

.

Ar't. 1.0) Ficll homologado'; o Decreto n.O 222
- de 12.09.1974,' do Chefe do/Poder Executivo, que
abriu um crédito

.

especíal na Importância de
'Cr$ 22.472,30 (vinte e doir'mil, quatrocentos e setenta'
'!! dois cruzeiros, e trir;rta centavos], por conta do
excesso de errecadsção: verificado no mês de agosto,
'para fazer face ao pegamento de presteções de uma

Patrola e
I
dois'Camínhões Basculantes. '

� , . '

Art. 2.°) - Est'a lei entrará em vigor na date de
sua publicação rev,ógadas as dispoaíções em cootrárto.

Prefeitura Municipal de Major Vieira, 24 de
setembro de 1974.

,

J

a) 'Vic�or Borges, - Preleit_(» Municipal
, Regi§tr��'a' e Publicada a presente Lai : na

Secreterta MlJhicipal na mesma data.

a) 'Jair Dirscbnabel � Secretário
!

Lei n. 34'6 'de - 24 de setembro de 19-74,
Anui a e Suplementa Dotações do

I

'.'
, Orçamento vigente

'VICTOR BORGES, Prefeito Municipal de Major
Vieira, 'Es�àdo de Sante Catarina, faz, saber que a

Câmara Municipal decretou e; eu sa\nciooQ a seguinte
,

"'
-

L E Í: -

'

I Art. 1.0) - Ficam anuladas na ímportâ-icía de
Cr$ 25,310,70 (vinte' e cinco -rníl, trt;zentos. e dez
cruzeiros e setenta centavos), 8S seguintes dotações
do orçamento vigente, com'o segue:

-,

Ga,binete do Prefeito
1117-020 Representação ao Více-Prefeito

S�tor de Saúde, Pública
!405-085 AssÍ!i't!!�cia Socíai

Set0r de Educ,sção e Cultura
11 03-19'1 Aula Extreorninár ía ou Excedente LOOÓ,OQ
1302 101 Cf'nservação e Adaptação de Imóveis 2.0�0,OO.

Setor do Fomento Agropecuário
1111-121 Encar da CAFASC e Coop. Agrícola 3.800,00

, Setor de Estradas do Rodagem
3108-15'1 Início de obras 2.000;00
31 il9-152 Instalaçêo e Equípsmeutos pI Obras' 2.000,00 ,

3314-Hj4 Máquinas para Escritório 2.5.00,00
Serviços. Urbanos

1302-161 Conservação e adaptação de Imóveis 1.5ÓO,OO
.

:HO�-165 A djudicação, de Obzas
.

1500,00
3103-166 Conclusão de Obras 2.0'00,00

Total' da anulação o-s 25'.310,70

5.010,70

2.000,00

,

Att 2.°) - Ficam suplementadaa por conta da

anulação do artigo ).0 as seguintes dotações:
Gabin'ete do Prefeito

JI09-018 Diárras I
Secretaria Gáral

,

1124-034
t
Substttutcões

1409-045"@ivlJ1gação de Atos Oficiais
1412-Q46 Despesas de pronto pagamento,

.

Setqr de Contabilidade
1124-lJ54 :::!Ub;tlt1,liçÕHI
1206-060 Artigos de Expediente .

140'9-063 D\vulgação de Atos Oficiais
I

3205-070-A/\Outros Encargos Prêvídenciártos
Setor\de Educaçãp e' Cultura

1124-096 su�sÍituições -. .

1310-103 Passagens e Bagagens
Setor e Estradas. de Rodagem

1116-133 Pes 081 Oe Obras
'

.

1208-131 Co bustiveís e Lubrificantes

TlJ I da 'suplementação Cr$

3_00,00
'

200,00
500,00
500,00

380,00
1.000',00
1.000,00
1.000,00

400,00
3'.009,00

2030,00
15.000,()0
25.310;70

Art. 3.°) - Fi�a 'suplementacfa por conta do

saldo do exce só de arrecadáção verrfrcado no mês
!

CINE-FOTO/SOM

��ffi�ra� 'a �i�ta ��m lO./, O� om�nt�

JOAoFOTO
ÓTICA/CINE-FOTO/ OM

Presenteie um instrumenta

,diversos modelos

aum�nt� até 1�� m��'
!

dê agosto,-mr Importância de Cr$ 7.288,22 (sete mil,
duzentos e oitenta e oito cruzeiros e vinte e dois

,
J

centavos) a seguinte dotação do orçamento vigente:
.

'Setor de Estradas de Rodagem
1.1 16-133 P�ss061 de Obras Cr$ 7.288,22

contrário.

'Prefeitura Municipal d:�Maj,V,ieire,. 24� de
setembro de 1974.

a) Victor Borges -' Prefeito Municipal
R ..gisirada e publicada na Secretaria Municipal

na mesma date.
a) Jair, ,DirschD8.bel _ Secretáriode

Art. 4.°) -:- Esta Lei entrará em vigor na, data
sua publicação revogadas as dieposições em

•

-c,
,

$'

z

-c

/
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I fOJO JOiO . ótica/cine-foto/som, I'�
ce . I

,",�. m ==;;;;;;;;;;��--�--_.�---
m FILMADORAS, MAQUINAS' FQ�T06RÁFíCAS, ' m
m PROJETORES, GRAVADORES. /TOCA-DI8COS; ETC. m
� �

m
ce . Algumas, marcas�./.Yashica, R!coh, Visceroy, Minolta, Philips, &ti

. � _i'
.. ,

df<'"
Olympus, Magnon, Takita, Aiko, National. m

ce .��ç�"' m
m �r �
ce .Ieremes a máxima satisfacão em receber sua visita BD .

m · m
m.

',. m
�a�ae������ann����a����e���a�u�����a��

Curriculun-Vitae de

Benedito Tberézio de Carvalho letto
00 Therézio' de Carvalho

Nasceu na cidade de Canoinhas, Estado de .. Santa' Cata-
o rína aos 22 de junho de 1931.
Filho de Benedito Therézio de Carvalho Junior (seu Dito)
e de Dona Gertrudes Carneiro de, Carvalho. (D. Bíluca);
Casado com dona Lia Irene P. de Carvalho
Filhos: Benedito Therézio de! Carvalho

Laila Maria Prohmann de Carvalho
Aroldo Prohmann de Carvalhe
Lélia de Lourdes Prohmann de Carvalho.

Cursou o primário no Grupo Escolar Almirante Barroso;
Ginásio no Colégto do Internato Paranaense;
Cientifico no Colégio Estadual do, Paraná, na cidade de

- Curitiba;
Cursou Farmácia e formou-se em 1954, na Universidade
Federal do Paraná, Curitiba;
Exerceu a profissão de 'farmacêutico na cidade de Ca-
'noinhas; ,

Eleito vereador' pela E�-tJDN à Câmara Municipal de
Canóínhas na legislatura de 1962 a 1965;
Eleito Prefeito da cidade de Canoinhas em 1965, exer
cendo o cargo até 31 de janeiro de 1969;
Eleito Deputado Estadual pela Aliança Renovadora
Nacional - ARENA, pela região Norte do Estado
na legislatura de 1970 a 31 de janeiro de 1975;
Na Assembléia Legislativa foi escolhido Vice-Lider da
ARENA, exercendo a liderança substituindo '

colega falecido;
. Vice-Presidente"da Comissão de Constituição e Justiça;
Membro efetivo aa Comissão de Educação;
Presidente da Comissão Parlamentar externa da Assem
bléia que tratou do 'assunto "PORTO DE SÃO Ff!.AN
CISCO DO SUL E CORREDORES DE EXPORTAÇAO",.
comissão esta recebida pelo Ministro dos' Transportes
em 9 de ages to do corrente ano;
Membro da Comissão Parlamentar externa que
acompanhou. em Blumenau o primeiro Congresso
das Câmaras de.. Vereadores; ,

Atualmente cursa Direito na Faculdade de, Itajai;
\
Candidato à reeleição.
N.o 1.235

Canoinhas, agosto de 1974.

Gra.nde baixa de
.

, Tecidos e Roupas
CASA PARA

Os nossos preço$ estão ai.

Verifique e, comprove, papo furado não resolve.

v Jornada
Catarinense de

Odontologia
A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE ODONTOLOGIA, Secção de
Santa Catarina, .em ação eon

junta com o Conselho R ...gional
de Odontologia, E'lcola de Ap�r
feiçoameDto Profissional e Dep.
de Exte'Dsão Cultural d� UFSC,:
fará realrzer nos diu 24, ". 25 e

26 do corrente a V JORNADA
CATARINENSE DE ODONTO
'LOGIA desenvclvendo a pro-
gramação que segue: .

I

Prouramação Cientifica 4 cursos

versando sobre os mais atuais
e palpitantes assuntos da odon
tologts moderna ministrados por
professores brasfleíros e um cur
(';0 'ministrado pelo Professor
KAMAL ASGAR da Umverstds
de de Michigan USA.. Esta
programação será' completada
com projeções dfl !Umes cien
tificos. Constará ainda uma

Reunião do Conselho Secctonal
da ABOSC. O programa será
completado com programação
Socíel: dia 24 - Passeíos turís
ticos, 25 ;. Camaroada na Lagoa
e dia 26 Jantar de encerramento
.no Clube do Penhasco.

TINT;KS
_,/" , '

Rlásti'éa' e Óleo
Ar�zém

.

Tokarski

'tecidos
Chítão estampado e listado f

Chita estampada
Luizines em cores lisas
Morim em cores lisas

Algodão especial
Algodão Santista '

Cretone Othon branco
Opalas estampadas
XADREZ CATA-RINENSE

. VOLTA AO MUNOO
Gersey cores lisas
Cechsrel cores lisas
Malha helanca tecido

-

Pelucia lisa
Pelucia "stampada
P.. lucia fustão Usa e estampada
TERGAL

Largura
1,40
0,65
0,65
0,80
0,80
1.80
2,20
0,80
0,70
0,90
1,4\f
1,40
1,50
0,70
0,70
0,80
1,40

Brins diversos a partir de
Acolchoados de Chitão casal 2 1/2 panos
Acolchoados de Chitão solteiro 2 panos
Cobertor cinza casal
Cobertor cinza solteiro

ROUPAS
Camisas nylon.menga curta pi homens
Camisas nylon ma[lga 'longa pi homens
C8misatl xadrez catarioense manga curta

Camisas xadrf'z cstsrmense manga longa
Calças para homens de brim catartnense

Calças para homens brim coringa
Calças para homens de

.

nycron

Não, é Uquidação e sim
Blusas para sen�otas malha helanca a partir de Cr$ 10,00

A relação acirne de preços da Casa Para Todos
é real, com grandes. quantidades dos produtos
anunciados. Comprove os seus preços, verifique,
os produtos e Faça suas compras

_

valorizando o

seu dinheiro aonde realmente for mais barato.

preço

Preços
9,00
3,50
3,50
5,00 .

5,00
12,00
19,00
5,00
5,00
4,50;
14,5Q
20,00
30,00
'5,00
5,50
7,50
18,00
5,00
55,00
45.,00
18,50
13,50

7,5Q
9,00
12,00
15,00 I
24;00
27,00
35,00

corrente

CASA PARA 'TODOS
Rua Paula Pereira, 501 - Fone, 255
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I E ano. Compre tudo com Redução de Preços, na maior I
I N Pro�oção da Cidade, acompanhando a redução do IPI I I
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L
TVs COLORIDOS e preto e branco LAVADORAS Simples e automática •I /

-

'
.

111

i' A. ,D E N E L A R. VENDE TUDO MAIS. BARATO 'I
I R M A.T R I·Z:, São Mate�s do 101 .

.

,

' ,
'�I L I A L: Boa Vidal Ramos, 920 �'Fone, 185 I,mm.�Bae�•••Bm••••••�.�B.�••mB•••••••"•••m•••••••B••�•••�BB�BmB.
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i:' Valorize· o que é seu preitigiando a
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