
Os valo.res verdadeiros não morrem nunca. Às
vezes um �scrIt?r de r.eal tale�to parece soçobrar na
onda sub-Iíterária que Invade Iívrarías, bancas e critica.
Mas, quando par�ce morto, surge, grande como sem
pre, por um motivo qualquer ou mesmo sem motivo
algum.

,

É o que acontece, no momento, com Li
ma Barreto. O jornal «Folha de São Paulo» (27/7/74)publicou o seguint�: "O romance «Numa e a Ninfa», deLima Barreto, publíeado em folhetim, há quase sessen
ta anos, aborda nossas mazelas politicas e é das me
lhores coisas .da literatura brasíleíra. Inexplicavelmente,contudo, manifestou-se no Congresso grande curiosida
de em torno da obra, e o livro sumiu das bibliotecas
do Senado e da Câmara. Lima, Barreto conta no livro
a história de um deputada de pouca expressão culturai
é política Numa Ponpilio de Castro - que se projeta,nacionalmente, graças à ajuda de terceiros, ao/ defen
der por puro interesse pessoal, a criação de um novo
Estado no Brasil. ,O remanejamento da representação
política, resultante da criação da nova unidade federa
tiva, permitirá (no romance) que a maioria parlamen
tar- elimine uma inexpressiva, porém imcômoda Oposi
ção no Estado objeto da cirurgia.»

Seja qual for a razão do repentino interesse,
ele é muito útil às nossas letras, pois traz novamente
a debate a obra daquele que AGRIPINO GRIECCO con
siderou o maior e o mais brasileiro dos nossos escri
tores.

Também o Suplemento Literário do jornal «O
Estado de S. Paulo" trouxe, recentemente, ótimo estu
do de OSMAN LINS sobre o escritor' carioca, desta
vez analízando aspectos de seu livro "Triste fim de
Policarpo Quaresma", atualmente incluido nas Obras
Completas editadas pela Brasiliense.

Esperemos que essa onda benfazeja não fique
apenas nisso. Todo aquele que pretenda conhecer e
entender o Brasil não pode prescindir de leituras lima
nas, já que ninguém melhor do que ele sentiu e inter
pretou a alma brasileira.

Foi um sucesso a apresentação, em Curitiba,
da peça "Marat-SadelO, a propósito da qual assim es
creveu a crítica paulista Mirna Grízích: «Um .espetácu
lo catártico, exorcizante. Trinta loucos em cena, mais
de mil na platéia. O público se identificando, passando
mal, desmaiando. Tudo porquê é um bom espetácl!-lo
de teatro, uma boa direção, um ótimo trabalho de In

terpretação dos trinta atores de Marat e Sade, que es
tá sendo encenado em Curitiba, este mês. li

Dentro de três meses, no máximo, deverá estar
circulando em todo o Pais a Antologia de Contistas
Novos que a Editora do Escritor organizou, a. mesma

que publicou meu livro. A obra deverá reunIr. cerca
de vinte contistas de todas as regiões do Brasil, com
as mais diversas tendências,' e terá uma tiragem enor-
me. Nela participaremos com o conto «Negócio Límpo>, PelIeoal da Beser.,.. eonvocado. paraque já foi devidamente remetido e inscrito co.m.o partí- apre8entação no exercício de apresen-cipante do livro. Além do interesse em ,'partiCIpar de tação da Reserva de 1974 (EXIlB/74)
livro de tal ordem, cumpre lembrar que nOS60 Estado

D. Oficiais R/I.
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DE LIMA BARRETO
.E OUTROS ASSUNTOS

Enéas At.fjaná;;tio

;

Grupo,
todo

,

Zugman
Parque Industrial

cidade

concentra

seu

em nossa
A conhecida firma LAVRAMA, do poderoso grupo

Zugman, deverá já no princípio do próx�mo ano, ser �rasn!e
rida de Curitiba e instalada em nossa CIdade, no baírro In

dustrial n.
o 1.

Nesse sentido e afim de acertar detalhes, estivera�
em contacto com o sr. Prefeito Municipal, Alfredo d� 011;veira Gareíndo e Vice dr. Paulo Eduardo Rocha Farl�\tA3Nfeira última seus diretores srs. SAUL e ISAAC ZUGl

iacompanhados dos srs. Niv�ldo Roeder, encarregado ger:da firma em nossa cidade, dr. Saulo ,Carvalho, advoga o

da firma.
.

O incentivo da Prefeitura, além do imóve! já doado,
consistirá nos serviços de terraplanage� da are:m�r:;�Ocupada pelo novo complexo, que dever gerar

.

para mais 700 operários.
É Canoinhas no seu grande desenvolv�mento; ícr�seendo em todos os setores, industrial, comerCIal e agr co a.

,

Leia na 5a. página, Edital para Sele�ão
de Auxiliar de Escrita do Banco do Brasil

Ano XXVIII - Canoillhu - S.nta Catarin<l, 30 de novembro de 1974 - Número 1299

Diretor: Rubens Ribejro da Silva
CAIXA POSTAL, 2 - FONE, 128 - CIRCULA AOS SABADOS - Número avulso: Cr$ 1,00

Atenção
assinantes do

Correio do Norte
Devido a alta constante, no

preço do papel jornal, como

a elevação do salário míni
mo, este semanário viu-se
na contingência de elevar os

preços de sua assinatura pa
ra cinquenta cruzeiros de
anuidade, do n." 1301 a 1350.

Solicitamos a alta compre
ensão de todos para a medi
da, pedindo também que as

assinaturas em atraso sejam
acertadas, o mais breve pos
sível, possibilitando assim a
normal circulação do nosso

semanário.

Retificação de

comunicado

Colom�o já assinou
contrato na aleman�a

FLORIANÚPOLIS - o Governador Colombo Salles
assinou dia 26, Da Alemanha um contrato de empréstimo de: 14
milhões de marcos com o Banco Alemão de Reconstrução. A
tnformeção foi enviada pelo governador do estado, via telex, ao

governador em exercício, Atilio Fontana.
•

Na mensagem, Colombo Salles destaca as palavras do
presidente do Banco Alemão de Reconstrução, que caracterizou
o alcance

/
social do «Projeto Saúde de Santa Catarina» para o

qual será destinado os recursos do empréstimo, e sua possíbtli
dade de dar atenção à ssúoe de todos os pacientes desprovidos
de recursos. Ainda segundo a mensagem de Colombo, o presi
dente do banco alemão Gfirmou que o «Projeto Saúde de Santa
Catarioall está sendo recomendado pelo estabeleeimento, como

modelo. para outros países em desenvolvimento, dado, às caracte
rísticas e peculiaridades tanto estruturais como conjunturais.

,

\
A Diretoria do f:olégio Agrícola

«Vidal Ramo8», comunica que a data
de in8eri�0 para 08 candidatos ao

Exame de Seleção a primeira série
do !Curlo Técnico/em Agropecuária
(2· grau)., serão realizados do dia
9 a 14 de dezembro e não como

con8ta em nosso comunicado publi
cado na segunda 'página,

Exercício de

apresentação'
de Reservas

Beneficiário gan�ará
remé�ios �o I N P S

BLUMENAU - o Instítuto Nacional de Previdência So
cial (INPS), iniciou di. 27 a distribuição gratuita, a todos os
seus beneficiários, de fortificante., hidratantes, antibióticos, anti
diarréicos e outros remédios produzidos pela Central de Medica
mentos (Cem@). Essa medida do INPS iniciada dia 27 em Blu
mensu, devendo posterformente ler estendida às demais agên
cias do estado,

A primeira remessa de medicamentos, composta de 15
csixas, chegou dia 26 a Blumenau, incluindo 30 variedades de
remédios. Segundo foi informado, dentro de poucos dias novas
remessas serão feitas pela superintendência do INPS em Floria
nópohs, completando uma linha de 80 diferentes espécies de
medicamentos.

A distribuição gratuita desses remédios é resultado de
: um acordo feito entre o INPS e a Central de Medicamentos
(Ceme) Terão direito aos remédios todos os beneficiários do
instituto, desde que sejam stendidos por seus médicos e estes
façam a re qutsíção. Essa distribuição de medicamentos visa aliviar
o oreamento das familias carentes 'de recursos, poseíbílítando
assim melhor e mais rápida recuperação dos beneftctáríos.

Tabelionato Paula S. Carvalho
E D IT A L

Os transferidos para reserva
DOS anos de 1970, 1971, 1972,
1973 e 1974.\,

b_ Oficiais R/2_

Acham-se em Cartório, à Rua Vidal Ra
para serem protestados os aeguintes títulos:

DP n. 1504/74 - vencida em 24.09. - valor CrI 832,07 (oitocentose trinta e dois cruzeiros e sete centavo .

DP n. 1499;74 - vencida e .09.74 - valor Cr' 500,00 (quinhentoscruzeiros), ambas emitidas por� aeú Veículos Ltda.,' .

NP n. 89187-4, venc�em data de 21.10.74, no valor de Gr' 615,00(seiscentos e quinze cruz�os). '

.

NP n. 89187-Sy"-fttncida em data de %1.09.74, no valor de Cr1615,10(seiscentos e qulnzeAruzeiros), ambas emitidas por Financiadora Wolki
wagen S.A., Cft},dftO, Fínaacíamento e Investimentos, e todas emitidas
contra ANTO 'O ARY WALTER FERREIRA.

Po não ter sido pessível encontrar o referido responsável, pelopresente, intimo para no prazo de três (8) dias úteis; a contar da publicação ate Jornal «Correio do Norte», vir pagar ou dar a8 razões por
que o o faz, e, ao mesmo tempo, no Cl:1S0 de não ser atendida esta
intl ção, o notifico do competente protesto.

Canoinhas, 28 de novembro de 1974.
PAULA S. CARVALHO - Oficial de Protestos

Das Armae, Quadro de Material
Bélico e Servíço de Intendência:

1) - Subalternos (t.0 e 2,· Te-
nente) até a idade máxima
de 30 anos.

2) - Demais Postos, enquanto
estiverem na disponibilidade
(promovídos nos últimos três
anos).

3) - Oficiais Médicos, Farmacêu
ticos, Dentistas e Veteriná-Irios até a idade mâxíma de

• 38 anos.

c. Aspirantes a oficial
R/2.
1) - Das Armas, Quadro de Ma

terial Bélico e Serviço de
Intendência formados nas I)
[cinco] últimas turmas do
CPOR ou NPOR.

2) - Médico'" Farmacêuticos,
Dentistas e Veterinários até
à idade máxima de 38 anos.

d. PraçDs
1) - Reservistas de 1." e 2." Ca

tegoria das classes de 19óG,
,

1951, 1952, 1953 e 1954.

2) - Reservistas das classes an
teriores a 1958, licenciados
nos anos de 1978, 1971, 1972,
1973 e 1974,

3) - Dispensados de Incorpora-
, ção da classe de 1954 e

vinculados a mesma das
classes de 1950, 1951 1952,
1953 e 1954.

08valdo CODl'ado Narloeh
Cap Del da 13." DelSM
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Grande Á?:,V;;iiedade.

hÍ/

Erlita
.«Organizaçáo/
Matecap Ltçl'.»

j:
Propulsionada por vigorosa vontade [;de bem atender
e volumosa bagagem de experíêncía' de seus compo
nentes, a Organização Matecap Ltda., estabelecida
à Rua Felipe Schmidt, 387, no Prédio Clementé
Pieczarka, ao lado do Doce Mundo, baseada nos

princípios de honestidade e dedicação ao trabalho,
está atendendo os ínteresses. do povo Canoinhense
na matéria que segue:

.

<

i;"
.Advocacia: Planejamentçs - Direito Trabalhista

,

Inventário
..

.1 Questões � Desquites -

Contratos l Cobranças - etc; .

Contabilidade: Aber,Pura de firmas - Escrituração
Tríbútos - Análise de balanços;

li

Imobiliária: Venda� e locações de casas, lotes ur

banos e terrenos rurais, apartamentos, etc;
.

"

Desenho e TopOgrafia:' Loteamentos, medições de
,/ terrenos urbanos e rurais,
t Projetos de construções,
/' croquizes, mapas e cópias;
t·

Despachant,�: Preenchimento de guias diversas, ta'"
"

t xa rodoviária única, declaração de'
t ' '

l rendimentos, encaminhamento de, pa-
� péis para Carteira. de Motorista e

/ Identidade, escrituras e registro de
./ armas e aposentadoriasç :

,

Seguros em geral
Classificação de pessoal para empresas

Movimento Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL

1974, Ano da Err�lfabetismo
,.�.�9f�tãd�de". '

��. .

Santa Catarina.

PARTICIPEI

Dra. Zoé Walkyria. Hatividàde Seleme
CirurgiA Dentl���
c I c�J9tD�� ,

Clfnica d���lfo"'ras e crianças. .

�� .
Especialização em Odoutopedtstrta.

Hora marcada
Pr.� La'UO Müller, 494 - Fone, 369

-Semeadeiras com Adubadeira

FOTOCÓPIAS XEI'OX
.

Serviço in8tantâneo�
, '," '�Iação moderrrissima;

Procure
.

6" escritório d�' Derby Carlos

n, na Praça Lauro Müller, 251
/
/

-cANOINHAS - Santa Catarina

� ,
I J� 11()IlJ\ J)J�m 11')lJUII)J I
'- -----_.1,

)
Você, que está por aa porque já venceu na vida, não perca mais tempo.
É hora de você rnprar Dodge. Aproveite as vantagens que oferecemos,
através dos n sos 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.

I

REVENDEDOR AUTORIZADOé CHRYSLER
,

� do BRASIL S.A.

,

MERHY SELEME & elA. lTOA.
Rua Paula Pereira, 735 - Telefones: 365 e 316

CANOINHAS -:- SANTA CATARINA

'!i
Leia! Alilsine! DivulgueI

Correio�do Norte

Colégio
-Vidal Ramos»

Co�unicação '

o Colégio .Agcícole cVilal Ra
mos», (je Canoínhaa, 1�"caIiz9do
no Distrito de Marcf.l:io Dias,
mantendo a Curso profissionali.
zante do 2.° Greu t�m,' regi
me de internato, na n.abilitação
de Técnico em Agropfcuéria, a

provado pelo parecer /0.0 141 do

Egrégio Canil. Est. d,1:! Educação
conforme preconísa ô� objetivos
da. lei nO 5.692 de 1)� de agosto
de 1971, comunica .• quem in
teressar posse, que �8tarão 'aber
tas durante o próximo mês de
dezembro as Inscrjções para o

Exame de Seleção'fr à 1.a série
do referido curse. ii

"

, ",
As inscrições. S@II�O feitas Da

secre tarta do Colégio de 28 8

6a feire, ou poderão sar envia
das por via pOL'lta�' para:

" tH·,
Colégio Agrícola c4'Vidal ,Ramos»
Caixa Postal, 87.�
89.460 - Canoinh�s - SC

acompanhado ios seguintes
documentos: �

'.

I - Requeriment�o do candidato
&

2 - Prova de conclusão do 1 �
,� ,

grau ou e�uivalente (Cer-
tificado deiconclusão, 2 Fi
.ehaa Mod!�lo 18, ou Ficha
Comulati�a)

'*
3 - Certidão de Nascimento

:�
·4 - 'Seis (6) �fotoçr8fias 3d

sem chajéu.
�

Demais infór�8ções poderão ser

obtidas na �rcretaria do Esta

beleCirnent� r pelo telefone 299.
,

J Â DIREÇAO
-o

Ma'terial escolar e de

escritório você encon

t,ra na loja da

Impressora Ouro Verde
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Notícias de Pa�an�uva
ACARESC abre Concurso

A coluna comunica aos moradores de Papan
duva e demais interessados, que se acham abertas
as inscrições de candidatas ao Serviço de Extensão
Rural. A inscrição começa dia 1.0 e vai até dia 15 de
dezembro. A Idade permitida .é de J8 a 25 anos e o
curso exigido é o 2.8 grau. As interessadas obterão
melhores informações com a srta, Célia Gasagrande,Extensionista Doméstica Rural, no escritório local da
ACARESC, nesta cidade.

Agua será nova crise no mundo
A próxima crise mundial será a água. Os par-_

ticipantes da Conferência Mundial de Alimentação
temem que até o ano 2.000 em várias regiões do mundo,
não haverá água suficiente nem para beber. Alguns
afirmam que a grande crise da água já começou.
Outros acham que o objetivo da Conferência Mundial
de Alimentação, auspiciada pelas Nações Unidas,
aumentará a produção mundial de alimentos e dimi
nuirá o já decrescente abastecimento de água, espe
cialmente nas regiões onde mais se necessita: E como
no caso dos alimentos, 08 ricos são criticados cada
dia mais pelo uso extravagante de água. «O poten
cial de água não é ilimitado» disse o economista
Ester Brown (Gazeta do POVO).

Ocorrências Policiais
Trágico e lamentável acidente de trânsito ocor

reu na BR.116, Km-1õ6, onde duas vidas foram ceifa
das. A ocorrência foi registrada às 13,30 horas" no
citado local, entre o caminhão, Scania Vabís, de placa
IC�18-15 de Caxias do Sul, conduzindo inflamável,
dirigido pelo sr, Darci Zulian e o Volkswagen placa
BV-48-05 de São Paulo. dirigido por Nelson Gnoatto
tendo como acompanhante Pedro Gemir.. Da colisão
violenta, ainda a jamanta arrastou o Volks que fi
cou totalmente destruído tendo morte instântanea os
seus dois ocupantes. Os corpos dos inditosos viajan
tes foram transladados para a cidade, de Planalto,
R.G.S. onde residiam. A peritagem foi feita pela
Polícia Rodoviaria e Sr. Delegado de Polícia de
Papanduva que responde também pelo Departamento
de Trânsito.

Em estudo Horário de Verão
O Governo poderá instituir novamente no Bra

sil o chamado «Horário Ide Verão» como uma fórmu
la canaz de economizar e reduzir o consumo de
eemhusttvels, segundo informou o coordenador da'
Comissão Internacional que estuda medidas de con
tenção para o setor. general Paulo Teixei'ra da Silva.
O sistema de «Horário de Verão» foi implantado no
Brasil no governo do ex-Presidente Dutra. em 1946,
para evitar o racionamento de energia. O último foi
instituído pelo ex-Presidente Castelo Branco. em 11965,
já no período governamental, da revolução e também
por problemas de energia elétrica. O tempo de du
ração do horário de verão é de apenas cinco meses.
O general Paulo Teixeira. da Silva, informou que além
do «Horário de Verão». a comissão vai estudar na

segunda-feira, outras medidas de contenção ao con
sumo de combustíveis. e entre elas se destaca a
conveniência de horários especiais para 8S reparti
ções públicas e possivelmente para o comércio (Gazeta
do Povo.)

.

Caravana segue a Caçador
Um ônibus conduzindo 41 passageiros e mais

diversos carros partículares, partirão amanhã-. pela
manhã, uma caravana de romeiros que irão visitar a

Diocese e ao mesmo tempo receberem uma benção
e índulgêncía plenária, que será ministrada por Dom
Orlando Dottí, bispo da Diocese de Caçador. De todos
os recantos do município papanduvense estarão co
missões representando suas jurisdições. De Papandu
va e demais loealídades serão representadas por Pe.
Antonio Cintho, Vigário da Paróquia de Papanduva,Sem duvida

.

alguma, serà um <lia de recebermos
graças e favores espírítuaís em. rigosijo 80 Ano San. !. to que muitas graças .. descerá sobre a terra para
aqueles que tiverem fé no Senhor.

Escreveu:
Esmeraldino H. Almeida

Passarela da Sociedade'
Hoje, festejando niver a Bxma, sra. Terezinha

Sonaglio Zanela, virtuosa esposa do sr. Antenor Zane
la. A distinta dama possuidora de um coração- cheio
de ternura e bondade. nesta data estará recebendo
as mais justas e merecidas demonstrações de carinho.

Dia 2 de dezembro completando mais um feliz
natalício a srta. Neidimara Mor8is, filha do casal
Álbaro (Donílda) Morais. ele atalizado agro-pecuarista

. e Vereador pela ARENA. Cumprimentos pontificarão
em alto estilo para a simpática aniversariante.

Também na mesma data, festejando idade 'nova
o sr. Geraldo Thíessem, do comércio local. funcioná
rio da Tony Magazine. Muito estimado por todos que
o conhecem, na data alegre de seu aniversário. con
tará com a presença de inúmeros amigos para com
pletar com alegria a festiva data.

Dia 8 transcorre o aniversário do sr. João
Lemos de Souza. residente em Papanduva. O benquisto
cidadão na sua festiva data natalícia estará recebendo
calorosa demonstração de amizade por parte de seus

amigos e admiradores.
Também na mesma data, completando mais um

ano de sua prestativa existência a Sra, Vva. Sebaa
tíana Souza Brey, que radicou em Papanduva por
longos anos. onde deixou grandes amizades. Na sua

grande data as velhas amigas daqui enviam os mais
sinceros votos de perenes .felicidades.

Conceição F. Almeida. Dia 8 dia da festa da
Imaculada Conceição, festejando níver a sra. Concei
ção F. Almeida, residente em Santos, BP. A aniver
sariante natural de Papanduva, lá resídente a longos
anos, na sua festiva data receberá de seus admira
dores as merecidas congratulações > e votos de
felicidades.

.

Srta,. Zellta Costa. Com relattvo atrazo regis
tramos a passagem de nlver da senhorita Zelita Costa,
prendada tíha do sr, Amilton Costa, Delegado de
Polícia do vlslnho município de Monte Castelo. A
símnatíca aniversariante recebeu a jovem-guarda
parã os cumprimentes de praxe e a respectiva re
cepção em sua homenagem.

@®®®�®®®®®®®®®®®s®®®®�®®®®®®®s®®®.®@®®s®�®®®®®®®®�®
®

i No Departamento de Veículos Usados i®
S

i de Miguel Procopiak Co,ércio de I
'I Velenlos Ltda .• voe�lÍeoDtrará I
i para prontª/éntrega: i
� .

I Marca /' Ano =
� 1 Opala -4 portas 1972 I� 1 Opala S·'S Coupê. 1972 :I(jl

1 Catniotiete creurotet 1972 ®� I' v
1972!� 1 t/ariatü Azul
1970 i(I 1 Tc/A:;!.ul Diamante . li� 1 })P6mbi 1 9<58 �

I 1 eratieio 1966 - a
® ®

I EL. PROCOPIAK COM. DE VEíCULOS lTDA. !
@ ®

� Rua Major Vieira, 289 �
! Santa Catarina :
(ii C a n o i n h a s -:-

�
�®�®®®�®®®�®S®$®®®S@®®®®®®s®®®®®®®®®®®s®.®®®®®®®®®

UM POR SEMANA: ACREDITAR - Até quando acre

ditar no que dizeis, enquanto o

que fazes te desmente? (Sabedoria
....rabe).

CivilRegistro
E ITAL

ANTONI WILSON WIESE,
. Oficial do 'artório do R.,.gistro
Civil do Município de Três
Barras, Co arca de Canolnhas.
Estado de aota Catarina

Ele, natural deste Estado,
nascido em Três Berras no

dia 24 de agôsto de 1950, mo-
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II Frigorífico Canoin_has S.' A. ��-

,I-II Precisa?' II:: �;-,,_-:-'
.

I:"
-:: Operador máqulQll Rutt i:5: Departamento Pessoal 55

55 Auxl1lar Cobr.".nça 5i:5 Auxiliar Ad.,ntlnlstratlvo 55-
-:: "'; I:..

-

..ii Oferece-se: Bom 'ambiente de trabalho 55-
-55 Salário compensador 55.. .

�

...ii "Possibilidade de progresso 55!!.{ i:•• ,Y
••ii Exige-se; ,/ Boa apresentação 55"
-iS Desembaraço i5"
-:5 Curso secundário completo 55i ,y-;' ii:: <�/ I:

ii g��t candidatos deverão dirigir-se ao departamento 55
ii....,.pessoal. à Rua Senador Ivo de Aquino, 1330. Ii�
'. �===:::::==::::I:::===n::u::::::::::::::::::u:::::::::::::==:::::::::::::�=::a:=:::=::::H:;;;

Convite - Missa
•

Familiares da sempre lembrada

Sibila K_ Lozovei
convidam parentes e amigos para tomarem parte na
Missa de um ano de seu falecimento, que mandam
celebrar dia 2 de dezembro, 2.a feira, às 19 horas,
na Igreja Matriz. Cristo Rei.

Por mais este ato de fé, agradecem. I
Novena Poderosa

Jesus"
ao Menino

.Pragade
Oh Jesu! que disseste: Peças e

receberás, procures e achárá!!, bata
e a porta se abrirá. Por iDtermé.
dia de Maria. Vossa SaDta Mie,
eu bato, procuro. e vos rogo que
minha prece seja ouvida. (Meu
cione-se o pedido)
Oh Jesue que diueste: Tudo

que pedires ao Pai em meu Dome
Ele atenderâ, Por intermédio de
Maria, Voslla Santa Mãe, por
quem humildemente rogo ao VOIISO
Pai em VOIIIIO nome para que
minha oração sej9 ouvida. (Men
ciona-se o pedido)

Oh Jesus que disseste: O céu
e a torra' pallsarão. mas, minha
palavra não passará. Por inter
médio de Maria, Vossa Santa
Mãe, por quem peço que minha
oração seja ouvida. (Menciona.se
o pedido)
Rezar três Aves Marias e uma

Salve Rainha. Em calOIll urgentes
esta novena deverá ser feita em
horas (nove hotas�.
Mandada publicar por ter aI.

eançado uma graça.
I. S.

torísta, solteiro, domiciliado e
residente em Três Barras, filho
de Heitor Ferreíra e Anastácia
Latoch Ferreira.

Ela, natural do Paraná, nas
cida em Antonio OlÍJ!l�
dia 14 mb'fõCfé 1955,
omestica, solteira, domiciliada

e residente em Três Barras,
filhe de Pedro Bodnar e Este
fania Bodnar.

Apresentaram 08 documentos
exigidos pelo Código Civil,
art. 180. Se alguém tiver ::0-

nhecímento de existir algum
impedimento legal, acuse-o pa-

·nr'a'êãi'feito.1 -

Três Barras, 21 de novembro
de 1974

Antonio Wilson Wiese
Oficial do legistro Civil

\

a e.m
--�---�-��

I i
impeza da Cidad
é c i d ade----rt-rr-d--�

Coopere co

Cidade
==============================-=--==�==-======�============ --d
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Escolar, os seguintes alimentos:

R I t'
·

.

LJl2iU-
Relatório das atividades da" Allmen

·e a 'orio _-, t. -,,==-���o .,J��__dl_(l,�MUDid�L�de,=�Canain,hª1
�

_
-

- ----'
�- referente aos meses de Julho a outubro

���.�

Exmo� . do. (orrente ano� .

.

Alfredo de Oliveira Garcindo
DD. Prefeito Municipal de

Canoínhas - Santa Catarina

o Município de Canoinhas, recebeu neste segun
do semestre da Campanha Nacional de Alimentação

O
o<ll
E o
::J oI ,_ x
o
.-

R -o_�
v,8-o

«

u

z.

o

<

•

VALOR

Cr$ 1.065.00
Cr$ 1.801,83
Cr$ . 178,75
Cr$ 787,20
Cr$ 707,62
Cr$ 2.323,20
Cr$ 1.110,00
c.s 10.146,82
o-s 1.680,00
Cr$ 692,90
Cr$ 110,50
o-s. 20.604,07

4.538
160

1.234

Vencimentos da Chefe etor Municipal
de Alimentação Eacolsr Cr$ 4.000,00
Aluguel de Salas para o Set r Regional Cr$ 800,00
Aluguel de Depósito de' gên ros Cr$ 800,00
Transporte de gêneros Cr$ 1.550,00

Total da Participação d P.M. Cr$ 7.150,00

Alunos At�dldOS
Em Grupos Escolares e EsCOl,s .

Isoladas €stfàduais IGinasial Estadual 1
Em Escolas' Municipais \
Em Escolas Particulares (ou slja Asilo
Dr. Rolando Melucelli e Lar dr Jesus)

Total de Alunos atendid1s •

Relel�ões Distribuidas D�rante O 2 O Tri

mestre de Funcionamento de Aulas
f

Em Grupos Escolares e E�colas
Isoladas Estaduais ,IEm Escolas. Muoícipais

I

Total' de Refeições Distrifuidas
I
,

Através de reuniões pedsgógtcas detuadss men

salmente pelas Coor-denadortqs Locais de Educação
08 e 09, for am distribuidos aqs senhores professores
de Escolas E ..taduais e Municipais de nosso Municí
pio o material necessário pars a comprovação dos
gêneros recebidos, bem comol sugestões de ativida
des sobre: Incentivo à formadão de hortas eacolsres
e

_

pomares; criação de peque��s anima�s; programa
çao para " Semana da Comu,ldade e ainda efa.tuou
se o recolhimento dos mapssjMod. RA-12.

.

Os professores recebem �odas as instruções ne

cessárias para o bom desenvolvimento do programa
de Alimentação Es�olar, atràvés das reuniões e no

Setor Muuictpal de Alimentação Escolar, sala esta,
anexa 80 Setor Regtonal da c)N.A.E. de Osneínbes.

\
Toda e qualquer dúvida �ue os senhores pro

fessores apresentam re ferente] 8 Merenda Escolar,
são sanadas da melhor maneiral possível, consideran
do a grande participação que � Cempanhe Nacíonel
de Alimentação Escolar, o Est�do e esta Prefertura s;

Mu-ríclpal têm apresentado para' proporcidnar às
nossas crianças uma merenda em sua escola.

l
Atendendo convocação, pàrticlpeí de uma re

união de' estudos na Coordenação Regional da Cam
paoha Nacional de Alimentação! Escolar em Floria-
nópolis no peri�dO de 19 a '261de agôsto, '

Durante a Semana, da Saúde, foi apresentado
na exposrçao organizada pela 'I Comissão Municípal
de Saúde alguns stauds com demonstrativos sobre
o programa desenvolvido pela Alimentação Escolar
no Município de Canoínhss,

750,000 kg. de açúcar
74,193 kg. de caldo de galinha
2 , ,00 kg. de caldo de carne

205,00' g. de chocolate

e) 294,.840 k . de C.S.B.
f) 375,000 kg.
g) 750,00 kg.' de
h) 1.460,720 kg. de

i) 840,000 kg. de' M sa para sopa

j) 198,900 kg. de Úle
ii 130,.000 kg. de Sal

5.103,653 kg.

64

5.996

84.770
17797

102.567

Partidpação da

No jornal 8 Gazeta de Ca oínhas, foi publica
do durante a Semana da Com nidade transcorrida
de 18 a 23 de setembro, uma ensagem do Setor
Mumcípal de Alimentação Esc 'lar à Comunidade
Canoínhense. I

Sem mais para o momento,', agradeço V. Exs.,
atenção que vem dispensando e

\

pról da Alimente
ção Escolar em nosso Município.

Canolnhas, 11 de novembr de 1974.

Iara Therezinba CoIlodel Scbumacber .

Cbefe do Setor Municipal de Alimentação Escolar
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BANCQ s. A.BRASILDO
E D'I T A LI

ir
. :ir

, E s-c·:rtt aSelecão
� Auxiliar dede

...

1.' o BANCO DO BRASIL S.A. faz sa-
.

ber que, de 09.12.74 a 13�1\2.74, estarão aber
tas em sua, agência desta cídade na Rua Vidal
Ramos n.? 810, de segunda a�exta-feira, das
13:00 às 15:45 horas, as ínscríções para sele
ção acima, a realizar-se na cidade \i.,e MAFRA
Santa Catarina, em data, horário e \�cal que
serão oportunamente anunciados. '

\\ 4. As provas de Português e Mafemática
2. A inscrição deverá ser solicitada" pes- serão do tipo objetivo. Obrigatório o uso de

soalmente pelo candidato (vedada a partici'p,a- tinta de cor azul em caneta-tinteiro ou esfe-
ção de intermediário) e será deferida àquer, rográfíca e lápis preto n.? 2. ,,'
que munido de documento de identidade, sa-' '\ .

.

/ . .

tisfaça às seguintes exigências: '. 5.. A prova.de Dablo�rafla será feita em
" \máqumas fornecídas pelo-Banco.a) tenha, à data do término das íns- \ I

crições, idade mínima de 18 anos \6. Para cada prova haverá apenas uma
completos e máxima de 25 anos cha�ada. Semente será permitido o ingresso
incompletos; no prédío onde se realizarão as provas do

candidato que sé apresentar com antecedênciab) pague a taxa de inscrição de Cr$
50,00 (cinquenta cruzeiros); mínima � TRINTA MINUTOS da hora mar

cada para '.IQício dos exames. Sob nenhum
pretexto .a/d�itir-se-á a participação do can

didato ,�<iue, enl'bpr� tendo ingressado no pré
dio dentro do horário estabelecido, deixe, por
qualquer motivo, d'e, estar presente na sala
respectiva antes do '\. sinal para distribuição
da prova.

dependência- de aprovação em exame de saú
de feito por médico do Banco ou por ele
credenciado.

frente .

3. A seleção constará das seguintes provas:
Psicológica,
Português,

,

Matemática,
Datilografia.

\

13. Cumpridas as formalidades de' nomea
ção e localização, serão empossados no cargo
inicial da carreira de Auxiliar de Escrita - Ref.
050, com vencimentos mensais de Cr$1.233,OO
(um mil, duzentos e trinta e três cruzeiros).
Antes de decorrido, o prazo de um ano, con

tado a partir da data da posse, ficam' impe
didos de:

a) pleitear transferência, resguardando
se o Banco a seu critério o direito
de removê-los;

b) participar de seleção interna para a

, carreira. de Escri�urário.

'14. A inscrição do candidato importará em

anuência implícita a futura designação (se sele
cionado e nomeado) para servir em qualquer
dependência do Banco, bem como a possibilí
dade de ser transferido para outro local, em

qualquer tempo, durante a vigência do con

trato de trabalho.

.,'

c) apresente:
I) (se do sexo masculino) - certifi

cado de alistamento militar, ou

de reservista, ou de dispensa
de incorporação, ou' de isenção
do serviço militar. ou, ainda,
'carteira de identidade do Mi
nistério do Exército, ou do
Ministério da· Marinha' ou do
Ministério da Aeronáutica. Quan
do se tratar de militar - íncorpo
rado, ofício do comandante
permitindo a inscrição;

II) certificado ou histórico escolar
(com firma reconhecida) de
conclusão do primeiro ciclo:
curso ginasial' ou equivalente,
expedido por'estabelecimento de
ensino. oficial ou reconhecido,
ou documento que comprove
nível de escolaridade mais alto;

15. Nenhum candidato poderá inscrever
se nem prestar provas em agência adminis
trada por seu cônjuge ou parente até o se

gundo grau, ainda que 'o administrador em

'causa não venha a participar dos trabalhos
dOI certame. Igualmente não será localizado
em agência a cujo quadro pertença qualquer
funcionaria parente seu até o segundo grau
ou cônjuge.

7. O participante que', faltar a qualquer
das provas ficará impedidó. de prosseguir no

, concurso.

'\0."
Será selecionado aquele q�e:

O'i"

a) satisfazer às exigências "'da prova
Psicológica; ��

b) obtiver a nota mimma de 60 ('S;ES
SENTA) nas provas de Português
e Matemática e 40 (QUARENTA).
na 'de Datilografia.

8.

16. O presente certame visa a selecionar
pessoal para suprimento das vagas porventura'

'.. existentes nas seguintes agências: CANOI-
"\NHAS. MAFRA e ITAIOPOLIS. Entretanto
6· Banco se reserva o direito de localizar os

selecíonados em uma de suas dependências
em qualquer parte do território nacional.

9. Atendidas essas condições. e a fim de
estabelecer as prioridades para possível. apro
veitamento, o Banco relacionará os seleciona
dos em ordem decrescente do total de pontos
obtidos.

Ifl) provã de naturalização; se não

fôr;+"brasileiro' na to;

d) firme termo de compromisso em
I' _' •

que aceite desígnação para servir

e,rb qualquer parte do território
"nacional, em jornada de trabalho de

(/ 6 horas, prorrogáveis sempre que o

II volume de serviço assim o exigir;

'/ e) entregue dois retratos recentes,-
iguais, de tamanho 3x4, tirados de

\

17. in�crito, considerar-se-á o candidato
ciente das eondíções estipuladas no presente
edital.

-,10. O julgamento das provas terá carater
irrecorrível. "

Canoinhas (SC);' 21 de novembro de 1974
-,
,

Fernanç.o IJocfj,a
Gerente

c..

Alfredo GUilf)e;rpe KnUppel
Subgerente

.

11. O Banco reserva-se o direito de apro
veitar, ou não, os selecionados, observado o

prazo de 12 meses.

1�. A posse dos selecionados ficará na'

••••B••••9B•••••••••••••mR•••••••BR•••· '

. , .
I Participe do' crescimento de sua cidad ndo I• •• e�· •• B
I Pura, Municipal de Canoinhas I
·1••••••B.mmmB••B�.mE••••m•••�••••�E••1

FotocópiaiL�� .

Em apenas 10 segundos,�_vacetira FOTOCO-
PIAS, de qualg.per-- "documento, jornais ou

livros no C-A"RT Ó R I O O O R E G I S � R O
C I V�de NEREIDA C. CORTE, no edifício
7--

-

do FORUM desta cidade.
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Resulta�o oficial �as elei�ões no 'Municí�m �e Canoin�a�
la. 28. 38. 3a.A 4a. 59. 68. 78. 78.A 8a. 8a.A 98. 10a 10a 4 11a. 12a. 128.4 138. 138.4 14a. 158. 168. 16a.A 178. 188. 18a.A 198. 208.

Ei .. Ei .. e .. 'iii 'iii • 0:1 .. - .. - .. -

Seslões
.. .. .. ..

ª
.. ..!! .:3 ",., lO se ... '" ;.., .. 0:1 .. !!'e. 'e. 'e. �= :a� -'" - .. !!'� .i"! E! � � .! Eí .�

_ ..
"'" • 0:1 ., tal ..

� '0;00!!i" � .. .. =:; .. ..= .. ..=
0:1 iS iS iS 13' i! �'0> '0> '0> '0>

• I: .1: .1: e .. c ""C oe

-; -; -; -; ", .. =e .. .. .. � � == = "u "''"'' "'" OI· 'iiiI:IilIc l:l:lta lIA., .. .. .. .. r;;;! . I:Q • .. '" aS
u ... ... u r;:i= r;:i= r;:i= �:; ...,,,, "" "" "'" "" ..; ..; r;:i:::: r;:i:::: s::: :li :i ::;! ... "" '" .,.,

ct .. \=- =- =-

Ivo 143 139 66 82 79 175 136 69 89 .

66 94 129 71 77 109 93 103 137 117 \69 135 107 100 117 90 71 85 14
Lazinho 183 133 118 112 155 170 173 120 93 126 99 154 104 87 174 140 130 242 273 285 127 100 60 121 159 97 108 43
Aroldo 144 133 62 84 84 173 120 60 78 71 97 132 69 71 102 95 107 136 96 169 137 102 80 110 88 66

. 88 14
Libsrdoni 127 105 78 76 96 114 i17 91 62 91 68 118 52 52 118 87 93 188 213 226 98 75 59 102 124 82 80 3:-1
Therezio 141' 131 54 86 95 155 117 60 73 71 94 122 64 70 101 93 111 127 95 165 134 96 80 III 93 65 90 14
Acácio 141 126 89 89 124 138 145 106 74 111 83 142 73 67 150 117 109 210 267 273 106 81 66 111 146 95 94 41

os MAIS VOT'ADOS

218. 22a. 238. 248. 258. 30a. 31a 32a. 338 348. 40a. 42a. 43a .. 44a. 49a 508 51s. 5�8. 538. 548. 548 a 558. 568. 578. 59B. 60a. iHa. 62a. 638.
'" 0:1 .' O> '"

C
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.. '" ..
O>�
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• c ...

..
O> "CI .. • cO> .,,,, .;;
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..

.... ""� .. "", .. Q
.. ... .. := ...."E ",0:1 .. "CI ..
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5:=
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. :;; �_ -=-= = .. "'"

Si" � :!.�
--= ="'" ... O> .;; .,'C... ...

-= c'" .. ", .... .,.- ai" ..
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.S! :; :�. CO"'" = ... = .. ..., _ ... .. "'".... .... �::I � ... .... ""'- .. ...... .. ..§ OO!!iQ �:5 ....

iia=- iia=- = õl .. "" ... =-=f: =-� .,.," Q ..
- ...

õl ..
lO .. .... ta .. �.3 � Q .. =:;:2 ..

ii: ... ��
.o", "'" .... ==- lO .. -"", "'" ... . 1:1 ... . 00!!i iia=-= "'" ... - r;;;!=- ="'" êí3= .... -= 00!!i CO I:Q = "'"

<

ivo 79 56 75 61 61 123 108 65 48 31 44 41 93 93 68 30 49 54 ;'163 67 84 881 63 58 I 57 50 36 19 27
Lazinho 196 142 136 124 220 96 52 103 77 75 70 68 86 95 66 95 109 14 178 170 153 90 72 66 79 33 51 73 77
Aroldo 72 55 72 60 60 115 118 65 53 31 38 37 94 87 66 30 50 61 173 61 78 93 53 60 59 54 36 22 25

Libsrdoni 168 113 123 188 188 87 35 87 72 69 63 54 79 87 59 79 103 9 131 122 122 77 65

I
61

591
32 48 72 69

Therézio 75 52 74 59 59 99 ll9 56 46 28 45 39 92 79 65 33 52 62 161 66 75 97 53 59 54 57 28 20 28
Acácio 185 129 .tI8 195· 195 95 40 87 79 74 67 56 88 105 59 84 . 102 10 160 172 153 85 67 64 70 30 48 78 75

TOTAIS {
Para o Senado Pederal

lVO SILVEIRA - ARENA • 4.771
EVELAsIO VIEIRA ., MDB 6752

Para a Câmara Federal

AROLDO CARVALHO - ARENA 4.666
rRANClSCO LiBARDONI - MDB 5.279

Para a Assembléia Legislativa
THERÉZIO DeCARVALHO _ ARENA 4554
ACÁCiO PEREIR.A - MDB " ., 6069

,.

;!
\
'\

Venha ver o MF 55 X em

I 'nossa revenda. Aqui você en

centrará mecânicos treinados
pela' fábrica; peças genuínas
MF e i:tm atendimento à altura
do produto 'que você está ad
qulrindo;

�

* MaSS�Y�Ferguson do Brasil S.A.

Características /' avança
das, excepcional robustez e

grande economia; operacio
nal são fatores que garantem
ao MF 55 X l-.Ím superiorI

desempenho dyrante longos
anos. /'

.

Ainda mals, a sua quali
dade é Massey Ferguson.

/
I \

Revendedor Massey-FergusoD"

Comércio e Indústria "S C B AD E C KlO Ltda.
�ua Caetano Costa, 1122 ..... 'Fone, 178

Caixa Postal, 263 .... Co n o i n
õ

Q s - S C

No Município de .MAJOR VIEIHA

os votos apurados apresentaram
o seguinte resultado oficial:·

Senado Federal

IDO Silveira" ARENA 857
Evelásio Vieira " MDB . 800

Assembléia Legislativa
Mais votados pela ARENA

Therézio de Carvalho 793
Teófilo Tavares 69
José Aleixo Dallagnelo 25
Celso Ivan da Costa 21

Câmara Federal

Os mais votados pela ARENA

Aroldo Carvalho 877
Wilmar Dalenhol 29
Luiz Adelar Solâatelli 14

Pelo MDB

Acácio Pereira 676
Marcos Flavio de O. Schiefler 6
C,lso A. Salasar Pessoa 3
Cleophano M. Bernardoni 3

MDB
Acácio Pereira 805
Marces Flávio de o. Schiefler 15

Pelo MDB

Francisco Libardoni
Luiz Henrique da Silveira
Javson Tupy Barreto
Laer te Ramos Vieira

560
76
13
10.

Votaram em Maior Vieira, 1.936
eleitores} em 11 sessões eleitorais.

Relação oficial

apurados no

.d e Três

dos votos
. , .

mumciprc
_B a r r a s

Em Três Barras votaram 2�:j85
eleitores, distribuídos em dez

sessões eleitorais.

Mais Votados do MDB

Frsncisca Libardoni 723
Luiz Henrique da Silveira 40-
Cessr C. do Nascimento 25
Laerte Ramos Vieira 23Senado Federal
Assembléia Legislativa977

1.027
Ivo Silveira

Evelásio Vieira AREj\'A ..

Câmara Federal
Theréeio de Carvalho 447
Elgydio Lunardi 372
Adeherbal V. Schaeffer 21
Teófilo Tavares 19
Francisco P. Kaesemodel 15Os mais votados pela ARENA

Aroldo Carvalho 453
Wilmar Dalanhol 441
Abel Avi/a dos Santos 24
Nilton R. Neves 10
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REGISTRO CIVIL
, Sebastião Grein Costa, Escri
vão de Paz e Oficial do Registro
Civil do município de Major
Vieira, Comarca de

_, Canoinhas"
Estado de Senta Catarina
Faz, saber que pretendem casar:

LlJIZ LISBOA e FRANCISCA

LOURENÇO TABORDA.
EI�, "natural deste Estado,

• nascido em Major Vieira, neste
muníeípto, no aia 21 de junhode 1925, lavrador, solteiro, do
miciliado @ residente neste mu

nicípio, filho de Candido Lísbôs

',------------------------"
Cartaz cinematçgráfioo da cidade

ViDe Jubileu (O LUÇlDOR DE SDCIIIOI,
/BOJE, dia 30 • à8 19,30 ho�a8 • censura 14 an08

Um estupendo far-west americano repleto de açã
Terra Selvagem /

e aventuras

----,F

BOJE, dia 3� - à. 21,30 horas - censura a008

Brigltte Bardott no super filmebd)do colorido
,

O urso � }?oneca
AU.\NBÃ, dia 01 - às 14,00 horaa �"�nsora livre - matinê

Terra S, vagem
I

Amanhã, dia 01 • em dua8 gran iosall 1Ie8I1Õe8 às 19,15 e 21,30 h
Renato Aragão, o melll'�r comediante brasUelro, em

J:Jobin tiooa, O
/

trapalfjão da floresta
Elite filme repri8a a., 3a e 4a. feira às 20,15 horas

-----

5a. feira, dia 05 • à8'20" 5 horas � censura 14 anoa
, ,

Um

eSP7t
�ular filme italiano todo 'colorido

O Sedutor�
, I.

6a. feira, dia 06 ./18 20,15 h.,ra8 - censora.14 anoa

Uma estupenda comédia toda colorida/"

Os diabos de saias
Este:6: e reprisa 8ábado, Da I 2a. .ell8ão às 21,30 horaa

-,----

Domingo, 4 a 08/12 - em doa. 8e88õell: àll 19,15 e 21,30 hora8
,

A' üenaa do Negro Cf)arly

30.11.1974

EDITAIS

para automóveis

Eletrodomésti(os Tokarski

Bueno e Sofia dos Santos.

,Ela, natural deste Estado,
nascida em Rio Novo ts] muni
cípio no dia 12 de julho 1929;
dcmésncs,: solteira, domiciliada
@ residente "aeste munícípío,
filha de A dellno 'Lourenço Ta
borda e Veronica S�omazacka.
Major Vieira, 18 de n6.vembro
de 1974. \

\
I

ANTONIO RIBEIRO DA C�UZ
t: TEREZINHA MARTINS. \
Ele, natural deste Esta�o,

nascido em Tamanduá, neste
munícíplo no dia 15 de dezerpbro pe \940, operário, solteiro,
domiciliadu e residente neJte

municíPiO,' filho de Tomé �U
beiro da Cruz e Maria Efva
Ribeiro.

li
Ela, natural deste . Esi.�dOnascide em Tamanduá lJE'ete

município na dia 13 de maio
de 1951, doméstica, sol'to;!ira,
domicuíade e residente 'neste
município, fIlha de Pedro Fer·
reira Martins e FraDceliné Mag
seneíro,

Apresentaram os documen
tos eXIgidos pelo Códi,So Civil
art. 180. Se alguém tiver co

nhecimento de, exü,t�r algum
impedimento legal, acuse-o para
fIOS de direito.

'

'í,'
Major Vieira, 20 de [novembro
de 1974.

Sebastião Breio' Costa
Oficial do Registro Civil

Toca Fitas

..

::::=::::====:::::::::=::::::::::::::::::1:::::::::::::::::::::.:::::::::==1=====:::::::::::::::3 '

c

fi No Departamento de Veículos Usados de ii
� cH -

II Merhy Seleme & Cte. Ltda., você _�ootrará fi
= �� I:

H revisádos para pronta ,..-entrega: 55- �"

H Marca ./71" Ano 55.. '/' ....

�. ..

ii Dodge 1800 - «SE. ,/,/ 1974 :5H
_

55 Dodge 1800 - luxo ,// J 1974 ii.. .. ..

5: Oodge dart «SE» ," 1974 ii_
H

i! Oodge da rt «S E�' , 1973 i5
ii C,hevrolet camioneta 1971 ii
ii Chevrolet camioneta 1969 ii.." ..

:e Volkswagenrvariant 1971 ii
i� Chevrole_,!/()pala 4 portas 1969 ii
5i Valks��gen sedan 1200 1966 ii= � �

H MERHY SELEME & elA. LTOA. II�' � H

55 Rey'ndedor Autorizado Chrysler do Brasil 5i
ii lj.tÍa Paula Pereira, 735 - Telefones:365 e 366 ii
ii é A N O I N H A S - Santa Catarina �"

-..
..

;:::::1===::=:::111::1::::::::::::::::::::::::::::::::::,=:::::::III==::II::::ml::::::::::II===

HEGISTRO CIVIL
E D I T A L ,>,<�

"

Meria Góss Glinski, Oficial nascida em Paula Pereira no
do Registro Civil do Distrito dia 01< de junho de 1958, do
de Pauis Pereira, município e mésnce, solteira,' domrcíüade @

Comeres de Canomhas, Estado' / resid@ote neste distrito, filha
de Sante Catarina, etc.

'

de Edmundino R. Figueiredo e

, Leonor C. Figueiredo.
'

Fr.z saber que pretendem ..casar:

NIVALDO LEANDRO DE
SOUZA e SIRLEY TEREZ[·
NHA FIGUEIREDO.

f

Apresentaram 08 documentos
exigidos pelo Código Civil art.
180. Se alguém tiver conheci
mento de existir algum impe
dimento legal, acuse-o para fins
de direito.

'

Ele, natW'ál deste Estado,
nascido ea{ Paula Pereira no

1.ia 20 dê agosto de 1947, la
vradot( solteiro, domiciliado e

r�d�nte neste Distrito, filho
� Juvenal L. de Souza e Da
vina F. A. ae ·Souza.

Paula Pereira, 18 de "novembro
de ]S74

Maria 8ósa Blioaki
Oficial de Registro CivHEla, natural deste Estado,

e'
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Grande baixa. de preços de
Tecidos e Roupas da

CASA PARA 10005
Verifique

I

Os nossos pre<os estão ai.
I

e comprove, papo ,orado não resolve.
Tecidos L�rlura Preços

I

Chítão estampado e listado
Chita estampada
Luizines em cores lísas
Marim em cores lisas

Algodão especial
Algodão Nortista
Cretone Othon branco i
Opalas estampadas I /
XADREZ CATARINENSE
VOLTA AO MUNOO /
Gersey cores lisas
Cecharel cores lisas
Malha helanca tecido'
Pe lucía lisa
Pelucía estampada' .

Pelucla fustão lisa e estampada
TERGAL

1,40
0,65
0,65
0,80
0,80
2,00
2,20
0,80
0,70
0,90
1,40
1,40
1,50
0,70
0,70
0,80
1,40

9,00
3,50
3,50
5,00
5,00
11,00
19,00
5,00
5,00
4,50
14,50
20,00
30,00
5,00
5,50
7,50
18,00

J

'"

,

.'

Brrns diversos a partir de 5,00
Acolchoados de Chítão casal' 2 1/2 panos 55,00
Acolchoados de Chitão solteiro 2 panos 45,00
Cobertor cinza 'casal 18,50
Cobertor cinza soltetro

'

ROUPAS
Camisas nylon manga curta pj homens 7,50
Camisas nyloa maoga longa pj homens 9,00
Camisas xadrez catarinense manga curta 12,00
Camisas xadrez catarinense manga longa 15,00

.

Calças para homens de brim catarinense 24,00
.
Calças pâra homens brim coringa 27,00
Calças para homens de tergal 35,00

Hãó �,' liqUidação e sim preço cerrente
Chamamos a atenção para a nova redução de preço

40 algodão, com 2 metros de largura, de

/ Cr$ 12,00 par" Cr$ 11,00 o meteo,

A)f�lação acima de preços da Casa Para Tod�s
�r�al, 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.

CASA PARA TODOS
Rua Paula Pereira, 501 Fone, 255

Valorize o

ESPARSAS_._
• NOTAS _.

...

Vem ai o mês .de dezembro,
8S formaturas, a8 gostosas féri
as de fim de ano e depois os

veraneios.
X X X

O conhecido Coral. Canoí
nhense, uma das poucas enti
dades de arte que possuímos,
participou de um concurso de
corais na visinha cidade de
Pôrto-União da Vitória, promo
ção do Ginásio Tulio de Fran
ça de União da Vitória. Pois
bem, o nosso pessoal lá com

pareceu e ganhou todos os

prêmios, o melhor coral e o

melhor maestro. Parabéns a

turma' toda.

X X X

O Prefeito Municipal e a

Associação Comercial e Indus
trial. homenagearam 5.a feira

última, com um suculento
churrasco, todos os partíctpan-

Aniversariantes
da 'Semana

Dia 30
O senhor José Amilton de

Souza.
Dia t.O/I2-

As sras.: Hilaa esposa do
senhor Rubens R. da Silva e

Suzan-a esposa do sr, João
Sczygiel; a senhorita U,sula
Scheuer,

Dia 2-
A vva. dona Anita Buss;

as sras.: Noemia esposa. do
sr. Agenor V. Côrte e Leoni
Natalia esposa do sr. Heri»
berto H. Schulz: o jovem
(ierson José Dirschnabel.

Dia 3
O . jovem Marcos Cêzar

Grosskopt; o menino Silvio
{ilho do sr, Silvio de Siqueira.

·Dla ..
O sr, Paulo Dehner; os jo

vens: Claudio Rogério Werka
e llson Carlos Andreczeoecz,

Dia 6
Os srs.: Moacir de Paula e'

Silva 8 Erotides Pacheco
Prates res. em Paponduoa;
os jovens: Udo Winter e

Henrique Dolizny,
Aos aniversariantes nossos

votos de felicidades.

TINTAS
Plástica e Óleo

. Arma�ém Tokarski

que _t...'� ,remglan ,

�,.._._p�ft1I7';unicipal de Canoinhas

tes do 1.° Curso de Batatas
Sementes, realizado em nossa

cidade.

tiba, atenderá compromisso 80.

cíal, devendo retornar amanhã
a tarde.

X X XX X X

Já assentadas para o próxi
mo ano, grandes construções
na cidade, o novo prédio da
Caixa Econômica e o Centro
de Batatas Sementes Certifica

das, laboratório, etc. entre

outras.

A cidade ganhou um verda.
deíro presente de natal; a nova
e moderna Loja Danelar, sita
à rua Vidal ,Ramos, 924. Para.
bêns e cumprimentos 808 seus

responsáveis.
X X X

Faleceu em Curitiba o eonhs,
cido jornalista, advogado dr,
Aristides Merhy, fundador do
jornal o Estado do Paraná, ho,
je pertencente ao grupo de
Paulo Pimentel.

'

X X X

(Pela Teça Governador
Colombo Machado Salles, tive.

mos, domingo último, dois jo.
gos. Em Rio N�grinho, o Sao.
ta Cruz foi batido pelo Contí,

nsntal pelo marcador de 3 a L
Em Nereu Ramos a Juventus
superou o Estrela local e con.

tinua como líder isolado. Hoje,
. em prosseguimento, um bom
jogo em Marcilio Dias reunindo
Sante Cruz e Estrela, enquanto
que o Juventus enfrentará o

Continental. Vamos todos ao

estádio preetigisr O n08SO es

porte amador.

X. X X

Hoje à noite, na SBO, mais
um baile do Chopp, promoção
dos formandos do Colégio Co
mercial e SBO, já com Q asse

gurado êxito de sempre.
X X X

O engenheiro dr. Alfredo
Scultetus, com a respeetíva
planta já aprovada vai iniciar
a vE'nde de lotes do Jardim
Dna. Amélia, uma homenagem
a saudosa Dns. Amélia Ehlke,
sito no bairro do Frigorífico.

X X X

O Vtce-Prefeíto, dr. Paulo
Eduardo Rocha Faria, viajou
5,· feira à Florianópolis, onde

tratou, no dia de ontem, de
assuntos relativos ao Colégio
Agrícola Vidal R ..mos, do

qual é Diretor. Hoje, em Curi-

®®®®®®®�®�s®�®e®®®®.®�®�®®®.®®®®®®®®®®®®�®®®®®®�
® @
8 ®

i LEMBRE#SE, I
• @

: «SEr você está triste porque perdeu seu �mor,' �
® b I d a
• Lem re-se daque e que não teve um amor para per er. (j
® @

: Se você se decepcionou com alguma coisa, �
� Lembre-se daquele cujo nascimento já Foi uma decepção. �
® e

: Se você está cansado de trabalhar, = '

I Lembre·se daquele que angustiado; perdeu um emprego. �
® ®

�. Se você reclama de uma comida mal Feita, �
� Lembre-se daquele que morre Faminto sem um pede- I
� ço de pão. �
® ®
(ii Se um sonho seu Foi desfeito, . :® (j
� Lembre-se daquele que vive num pesadelo constante. �® (j
� Se você anda aborrecido, li

� Lembre-se daquele que espera um sorriso seu. =
® (j
@ 8
® Se você teve :® \J '

� Um amor para perder, :
� Um trabalho para cansar, �
� Um sonho desfeito, �
� Uma tristeza para sentir, I
: Uma comida para reclamar :@ 'S® S
� Lembre-se de agradecer a Deus! �
:I Porque existem muitos �
,,� Que dariam tudo para Ficar no seu lugar . . .» ®
® ®

� '. (Anônimo) �
® ®
®®®®®®®®®Iil®®®®®®ljItilS"�\ÍI®®I,j®®®®®®®®@®®®®®®®iii®(j®®®®®iIJI

de mecânicos para tratores agrícolas, Qfjcjnª=.e campo,
com carteira de Habilitação .e..

- meeãiliEôs' -eletricistas.
Ótimos salários.,,,,A'IJreSe"�t�-;s�- na MASSEY-FERGUSON,
Rua Ca,�ta.nô "Costa, 1122 - Canoinhas.

·--'.:..4�

Necessita.-se
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