
RE-INICIEMOS
o TRABALHO

Novamente aqui, o nosso semanário CORREIODO NORTE, com os mesmes propósitos de sempre apósa edição especial de natal e ano novo. '.

.

'

. Reiniciamos o nosso trabalh� e tarefa, com o
lema. de n�ssa fundação, - vamos completar em maio
próximo trll�ta anos de circulação perene, propugnandopelos a�tos Interesses de nossa comunidade e pelo de
.senvclvrmento sempre maior de nossa terra.

Apesar do anúncio oficial de um ano mais difí
cil, .sabemos e esperamos,.que o .nosso povo, os que
aqm nasceram e 08 que VIeram ajudar o nosso desen
volvimento, ávidos sempre de crescer e subir, saberão,
por certo, em superá-lo. .

.

Vivemos, no ano passado, grandes acontecimen
tos, o principal, é óbvio, a honrosa visita do Governa
dor ANTONIO CARLOS KONDER REIS" com a inaugu
ração do serviço de abastecimento de água e o anún
cio, sempre esperado, do asfaltamento da rodovia, CA-

. :fi(OINHAS-MAFRA, agora já iniciado.

Após, outro grande evento, o. acionamento da
nova Central Telefônica com o sistema DDD,. outra
grande conquista de todos.

Depois vieram as eleições de 15 de novembro,
com a espetacular vitória da ARENA, elegendo THER:€
ZIO NETTO para uma gestão à frente de nossa muni
cipalidade, agora ajudado pelo Vice-Prefeito, Empresá-,

ri9 e Professor FÁBIO NABOR FUCK, a par da maio
ria arenista em nosso legislativo.

THERÉZIO e FABIO, côncios de seus deveres e

obrigações, saberão contornar e vencer todas as atuais
dificuldades e problemas, internos e externos do nosso

município, colocando de novo CANOINHAS ,no devido
e justo conceito das demais comunas oatarínenses.

.
E o-nosso povo, altamente compreensivo, temos

certeza, dará um voto de confiança aos nossos jovens
mandatários, para que os mesmos, a curto prazo, den

. tro do possível, arrumem a casa e solucíenem os prin.

cipais obstáculos do momento.
•

Merece especial destaque também, no Setor E
ducaeional, a formatura da prímeíta turma da FUNPLOC
e Técnicos Agrícolas.

Assim, vamos reiniciar o novo ano com bastante
otimismo, todos juntos e unidos, em pról do nos.so gran
de desenvolvimento, cuja estrutura esperamos lá este

ja consolidada.

Dalson nos Estados 'Unidos
Encontra-se nos USA o Sr. DALSON DALLA

BARBA, em viagem de estudos e aprimoramento pro-
fissional.

Nas instalaçÕes do Westvaco _ (Matriz da Rigesa)
seu. estágio. serã nos Estados de West Virgínia, Ca�olina
do Sul, Georgía e Flórida. Também

. ter� oportuDldade
de visitar New York, Washington 6 Miami

Nossos votos ,de bom proveito.

DER adquire uniformes
funcionáriospara

'1

o
. Dep�rtamento d� .

Estradas de
.

Rodagem de
.

Santa Catarina,�em suas ativIdades que VIS.��, além do

bom desempenho dentro do campo rodovíárío, �om a

construção de obras, está. voltado' para. �ma . p�htIca o�:.

. .

1 cada vez maior. Neste sentido, serao adquígamzaciona
.' . d enham suas ativi-ridos para os funCIOnárIos. que esemp.. .

d d
.

1 dos ao DER/Se sete mil unífcrmes quea es VInCU a '

e f
A.

cia à-

dí t íb
.

d entre os mesmos. om re eren
.

ser�o. _IS rI.áUIfO.S feita a tomada de preços,' tendo sido
aquisiçao, J 01

- I Ltdclassificada a Indústria de Confecçao Lea a.

NOIVADO
. com prazer o noivado do jovem

CI' diReJgIste;a:��eiro TécnicO. Agrícola da EMPASGC, emau 10 os '. R ar A ngela atz,
Videira, com a professora srta. olem

.

ocorrido dia 31 último.
.

Ao jovem par os cumprimentos da equipe CN..
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PORTARIA
I

- O Dr. José Geraldo Batista, Juiz de Di-
reito da Comarca de.Canoínhas, e no uso de

suas atribuíções, considerando que ultimamen
te têm ocorrido' a este Juízo considerável nú
mero de pessoas que portam no nome o patro
nfmíco "Correia" ou "Corrêa" e que identifica
as pessoas pertencentes àquela família, as

quais buscam informações quanto à veracida
de da existência de fabulosa herança deixada

pelo Comendador.Domingos Faustino Corrêa,
, este falecido no século passado e ainda quan
to à viabilidade de ser estabelecido o vínculo
familiar em relação ao "de cujus" e direito à

. 'sucessão,
RES OL.VE,

para conhecimento de todos e evitar ex
plorações à credulidade pública, poupando, pa

.

ralelamente ao Juízo a prestação de Informa

ções das quais não dispõe, por inexistirem da
dos processuais disponíveis,

dar publicidade
à carta enviada pelo Dr. Paulo Porto

Gonçalves, advogado que atua no inventário
rtramítante na Comarca. de Rio Grande, Esta
ido do Rio Grande do Sul, e procurador de Dal
va Merenda inventariante, e também herdei
ra.

O Dr. Paulo Porto Gonçalves, é inscrito
na OAB-RS. sob n ,? 7.317 e reside à R. 15
de Novembro n. o 563 conjunto 304 - 'I'el ,

22-1897 na cidade de Pelotas - R. G. do Sul.

Canoinhas, 23.1. 76
Dr. José Geraldo Batista - Juiz de Direito

Pelotas-Rã, 03 de dezembro de 1976.

iExrnQ. Sr.
t '

Dr. OCLAIR CARLOS SILVEJ:RA
M,D. Delegado de POlícia
89.460 -- CANOIlNHAS (SC)
Caro Senhor

Por motivos alheios 'à minha vontade,
somente nesta data me é possível correspon
der o seu ofício 9aR-148/7.6, de 0.9.11.76, on
de vislumbro uma preocupação pela preserva
ção dos diréitos inalienáveis dos humildes.
Aceite, desde já, meus efusivos cumpríinen
tos por sua valiosa iniciativa. .

Informo, ínícíalmente, que o processo de
inventário dos bens do COMENDADOR DO
MINGOS FAUSTINO CORMA contém urna

:relação datada de 1874, onde estão arrolados
os herdeiros da época.

E é combase nessa relação que os in
teressados podem estabelecer o necessário vín
culo e demonstrar sua condição de herdeírós.
Salvo que ascendentes (pais, avós, bísavós,
etc.) já estejam habilitados. Nesse caso, de
verão provar o óbito de seus ascendentes e.

apresentar certidão judicial da habílítaçâo.
Esclareço, por oportuno, que não se ve

lrifica nenhuma declaração judicial de habili
tação desde 19500, mais ou menos.

. Outrossim, não foi apresentado nenhum
pedido semelhante, no decorrer deste ano,
formalmente completo, pois me foi prestada
a íntormação. 'pelo Eixmo. Dr. Juiz do feito; de
que está recusando os pedidos de habíltíação
incompletos. .

� ��'

,

2. Ninguém tem nossa autorização para pres
tar qualquer informe à imprensa, mor
mente por desconhecerem o andamento'
processual.

3. AINDA NÃO FOI ABERTO PRAZO P;t\RA,
HABILITAÇÃO. O pedido de abertura
desse prazo será feito por mim; após a
conclusão de levantamento de herdeiros.
em andamento. Acreditamos que isso se
rá possível após fevereiro/77 .

4. Os autos 'do processo estão sob os cuidados
da inventariante. Salvo o último volume
·Cn.? 72), que permanece em Cartório para "

conhecimento de interessados.

Limitamo-nos ao exposto, na esperança
de ter atendido à sua. solicitação e assim con
tribuir para o seu trabalho de ver responsabí
lJ.izadas as pessoas inescrupulosas que median
te falsas notícias, buscam enganar gente boa
e humilde.

Permanecemos ao seu inteiro dispor e

servimo-nos do ensejo para apresentar nossos
protestos de alta estima e dístínta considera
ção.

Atenciosamente

Dr. Paulo Porto Gonçalves
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I
SEE marca as

dos

Regional de Educação
NOTICIA" (J�inville), de 21.12.1976

para, a Inscrlção
ao Magistério

8a. Coordenadoria
Texto transcrito do Jornal fiA

datas
Candidatos

IV Os concursos de remo

ção e lotação, que não tmplí
cam em provrmento . de cargo,
mas somente em movimentação
de ,pto8soal, deverão ter seus

resultados finais publicados dia
7 de, março, também nss se

des das Ccordenadortss Regío
Dais.
V Para o concurso d@ aulas

excedentes, foram fixadas as

CONVITE·_MISSA
«Florianópolis �do Correspon

dente) - A Comissão Central de
'

Concursos, da Secretaria da

Educação, marcou ontem as

datas pára escolhas de vagas e

divulgação dos resultados, bem
como a8 data8 para as provas
dos concursos de Ingressao pa
ra o magistério público estadual.

I De acordo com as, infor
mações prestadas ontem pelo
Diretor de Àdministração da
SEE, Ilton Galm, para os pro
fessores que concorrerão ao

concurso de Acesso I, - provi
mento dos cargos de professor
licenciado I, Classe A, Padrão
PF·13 e professor licenciado II,
Classe A, Padrão PF-17 • a esco
lha se dará nas sedes das Coor
denadorias Regionais, Instituto
Estadual de Educação, em FIo·

rtanópolís, de 2 a 7 de feve
reiro próximo. Por ser uma

escolha pessoal, os candidatos
dêverão comparecer nos 'dias e

locais mencionados, ,a psrtíe
das 8 horas da manhã.

E. KELLNKR & ClA. LTOA. (e
familiares do, sempre lembrado

Werner E_ Kellner

realizarem a prova.

III Os concursos 'de, Acesso.
II �provimento de' cargo de

professor II, classe A, Padrão
PF-iO) e promoção (provimento
de ,Cli'rgos de professor I, Classe
B, Padrão PF· 8 e Professos I,
Classe C, P�drão PF�9), terão

, seus resultados finais publicados
dia 28 de fevereiro nBS se

des das Goordensdortes Regio
nais.'

convidam parentes e amigos para a Missa de 2
anos de seu falecimento, que mandam celebrar
no, dia 08, hoje, às 19 hOfas, na Igreja Matriz
Cristo Rei. '

Por mais este ato de fé, agradecem.I
'Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme

I'

'CirurgiA Dentista
'

C' I i 105589159/Dap

Cl1n�ç_ dentária de senhoras' e crianças.
,

Especialização em Odontopediatrta.
Hora marcada

'

,

.

Prata La_ Müller, "'" - FODe, 22-04061

,AlmanaqueFOTOCÓPIAS XE.I\OX II Para o' concurso de in

gresso furam marcadas 88 se

guintes datas: dia 15 de feve-
- retro, a realização das provas,
também nBI!! sedes das Coorde
nadoriros Regionais de Educação
em todo o Estado; de 10 • 15
de março, sendo que os cano

dldatos aprovados deverão es

colher as vaga!; nos locais onde

seguintes datas: inscrições nas

Coodenadorias 'Regionais de

Educação, de 21 a 28 de ja
neiro, escolha de vagas, de
05 a 15, de marec.

O calendário apresentado a

tende ao cronograma' elaborado
pela Comissão Central de Con
cursos e aer,á obedecido rigoro
samente, tenho ern vista a sua

implicação com a computação
eletrônica que será executada

pela Companhia Catarinense
de Processamento de Dados
PRODASC.·

OBSERVAÇAO: Maiores de
talhes serão enviados às Coor
denadorias Locais oportunamen
te.

Lycurgo Aleixo Nora

Coordenador Regional de Edu
caçA0 - 08

do Pensamento
erfeito.

o mais completo guia astrológico publicado J:?o Bra.sil!

Seu companheiro para o ano inteiro!

Instalação odernÍssima.

rocure 'no esc'ritório de Der Carlos
Ulhmann, na Praça Lauro Müller, 251

CANOINHAS Santa Catarina

V. Sa. O encontra na .loja da

Impressora OuroVerde

Rua Vidal Ramos, 203 - Fones: 22-0468 - 22 ...0268 e

C A N O l N HAS, Santa Catarina

Venha conhec� novo herói - Super Rural. É Ford Rural, agora c m o novo motor de 4 cilindros.
Um herói que faz tudJ3"Por você, sem exigir quase nada em troca.

, Com uma&lper economia de manutenção. Mecânica ultrasirnples. U herói que não bebe em serviço.
E na h a de vencer a estrada - zaaapt. Para enfrentar os buracos - tzuu ct. Para o lamaçal, a ladeira,

amontanh ntra em acáo sua tração nas quatro - tzuuum. Super Rural. Quatro iliridros.

alquer coisa, é só chamar. Nó Revendedor Ford.
r

Basilio' & '(ia. Ltda.

Alu�a-se'
Na Praia de Ubatuba

uma casa de material com
mobiliário completo.
T.ratar com ROSA CHI.

COSKI à Rua Central, 314,
em Três

.

Barras.

Oração ao Divino

Espírito Santo
E.pÍrito Santo, Tu que me

esclarecee em tudo, que ilumi
na todo_ o. ceminhoa para que
eu atinja meu ideal, Tu que
me dá. o Dom Divino de
perdoar e elquecer o mau que

'

me fazem; que em todo. OI

ineiante. de minha vida edál
comigo, quero nede curto
diálogo IIgradeeer-te por tudo
e J;lonfirmar uma vez mail que'
não quero leparl,l,r-me, de Ti.

Por maior que leja a ilulão
mateeie], não .erá o mínimo
da vontade que .into, de um

dia eltar contigo e todo. OI

meus irmãos, na gl6ria
perpétua.
Agradeço·te uma vez m8i�•••

A peseoa deverá fazer eata
oraçio trê. dia. .eguidol lem
fazer o pedido. Dentro de trê.
dial .erá alcançada a graça,
por mail difícil que leja.
Publicar al.im que receber a

graça.
Publicada por 'ter recebido

uma graça. I.S.

l
Leial Assine! Divulgue!

Correio do�Norte'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CANOINBAS DE ONTEM
Companhia Telefônica Catarinense
Por intermédio do ilustre amigo sr. A. Duque, encarre

, ga�o da montagem da rêde telefônica nesta cidade recebemos o.

«Guia Telefônico 1948-1949» sobre a Companhia Telefônica Cata
rinense, publicação muito bem feita e que já traz os nome, de
muitos assinantes da grande compaohís.

Muito nos apraz transcrever nelta folha o memorandum
que [Ias foi enviado e que merece a análise de todos os srs, co
.merctantes e industriais no tocante à instalação do Hospital Sta,
Cruz, serviço útil e imprescendivel ,a' todos em geral:

Ilmo. Sr.
Diretor do Correio do Norte
Nesta
Prezado . lenhar
Sirvo-me da presente para vos oferecer um número do

nosso último Guia Telefônico de 1948/49 no qual já constam I al
guns futuros 881!inantes desta cidade, sendo que apenas 8 titulo
de propaganda, do Município, pois não obedecem a, numeração a

qual somente será dada .depoís de instalados.
Aproveito 8 lembrar-vos a conveniência de fszer-se uma

campanha pará atingirmos no mais breve prezo possível, o nú
mero de 155 telefones, com o que se terá consegutdo incluir como
grátis O telefone e respectiva instalação no HOSPITAL, SANTA·
CRUZ, sem o que este será taxado e só a Instaleção com res

pectiva linha irá a muito perto de Cr$ 3.000,00.
Estou fazendo aos outros . órgãos de publicidade 8 mesma

comunicação, ou' sugestão, para que se dê a maior divulgação.
Seguindo agora para Joinville atender serviços daquela

minha zona e devendo regressar na 'próxima semana, se Deus
quizer, espero ter o prazer de ver já iniciada esta campanha, que Itenho certeza será plenamente coroada de êxito.

NOTA:
Na Eletro Novídades Ltda. estão expostos dois dos tele

fones 8 serem instalados aqui.
Muito grato de 'ante-mão, firmo-me mui

Atenciosamente
A. Duque

Gerente da Z0na

Dr. Clemente Procopiak
Tran�feri� sua residência para Curitiba o n?S80 disti�to

'amigo sr. dr. Clemente Procopiak, hum�nitério médlc� há muito

'tempo aqui residente e. grandemente estimado. In�ustrlal de �r8n
de visão foi ele quem iniciou a plantação do caoha�o e linho,
que,· em' tuturo 'próximo será g�andemente dele.nvolvllia.

Homem de grandes iniciativas e de Invulgar cultu�a,
,()CUPOU com brilhantismo o cargo de vereador munICipal, eleito

que foi pela tr.D.N. apesar de ser apolitico.
.

Sua retirada consternou o grande circulo de amigoe que
contava e que deixou., , '

'

Foi-lhe oferecido um churrasco de despedidas onde. se
notou a presença de pessoas mais representatlvaa �a. politica,
comércio e indútria locais, tendo nessa ocasião proferido li�àa8

I d Riv!1davia Corrêa O homenageado comovída-
pa aveas o sr. r. '..

mente agradeceu-as. ,

.

. «Correio do Norte» apresenta ao ilustre facultativo seus

cumprimentes. .

. (Correio do Node - setembro de 1949)

veículos
marca.

BASiliO HUMENHUK & (IA. lTD,A.

I Re�endedor· FbRD I

ACONTECENDO
plantará as dificuldades é oen
ceremos todos os obstáculos
com a grapa de Deus, e ba
seados nesta' oontade de fé
e esperança, vamos saudar
1977 com um carinhosa Fe-

•

Liz Ano Novo.

* Dia 31 p'óximo passado'
no Clube Cenoinhense,

ocorreu o tão esperado baile
de fim de ano. Foi o nosso

encontro . de 'despedida do
velho 1976 que muitas ale-
grias nos trouxe e, também,
o intcio de 1977 para o qual
desejamos a todos um ano

repleto de felicidades.
.

* Uma animada boatinha
no dia 1.o 'último no

Clube, a qual ao som de boa
música reuniu muitas pes
soas que lá passaram uma

noite bem agradável.
* A Sociedade Benéticente

Operá, ia promoveu no
último dia 3'1 de dezembro o

baile de fim de ano qUi en

teve bastante animado.

* Trsnsteriu-se com tsua
família para Ftorianôpo

lis no último dia 22 passado
a linda Silvia Schwerte.
Silsnnhe deixa a todos mUI-

Encontra-se em festa o lar. tas saudades.
do casal Oscar (Edla) Con-
ceicão, com o nascimento de * Isabel Buâant uma linda
r menina loura de olhosum robusto garoto, ocorrido

Idia 5 de janeiro, na materni» I
verdes está passando a guns

dade do Hospital Santa Cruz, dias aqui em Canoinhas.
.

e que recebeu o nome de

I *
E presença marcante en»

OusTA VO. . ire nós a bonita Lis Me-
Feliaâades, são os nossos

' rina. Liz more em Blumensu
votos. e está aqui matando as S8U"

dades de seus amigos e Iami-
lieres.

. .

* Maria Clara Wendt es-

teve em Concórdia pas
sando alguns dias junto aos
seus parentes.
* Karim, Sheila e Patrice.

O"iPel, estiveram entre
nós no dia de Natal.

* A . simpática Vanl1ssa
Prohmann pas�ou alguns

dias em Florianópolis em

companhia de seus tios, dei
xando lá muitos admiradores.
* Paulo Murara retornou.

para Curitiba no último
domingo deixando muito tris- .

te sua'namorada.

* Quando OS jornais, os
. rádios deste imenso e

querido Brasil, dizem das
dificuldades que ent,enta�e.
mos neste 1977, nós os 10-

,

vens sentimo- nos perfeita
mente a vontade para dizer
que, nosso esforço de.

.

traba
lhar, estudar e sertnr, su-

Aniversariantes da Semana
Dia 10 -:. o sr. Victor Bor

ges, res. em Maior Viêira.
_

Dia 11 " a sra. Laura esp.
do sr. Walda_miro Schutkai
a srta. Ma,.cia Plothow.
Dia 12 , o sr. Zeno Ribei

ro da Silva.
Dia 13 , a srs. Adair esp.

do sr. Ladislau KnoreK; os

srs. Dr. Svloio Mayer e Sér
gio Carvalho; a srta. Maria
Eulslia Borges de Souza.
Dia 14 - o jovem Ratael

Schulka.
'

Aos aniversariantes nossos

parabens

Nascimento

Documento extraviado
WILSON OSMAR DAMS de

clara para os devidos fins que
extraviou a sua Carteira Nacio
Dal de .Habthteção,
Fica 8 mesma sem efeIto ,por

ter sido requerida 2.8 ,via. 3

Registro (Ivll EDITAL
Sebastilo Greio .Colta, Escei-.

vão de Paz e icial do Registro
Civil do mu icipio de' Major
Viãíra" Coma a de CaDoiohal.
Estado de Sa ta Catarioa.
Faz laber q e pretendem calar:

«OTAVIO SEMPKOVSKI e

CELINA S IMINGOSKI». Ele
natural de te Estado, nascido
oeste muni pio, DO dia 16 de ju
lho de 19 3, 'avrador, aolteiec,
domiciliado e residente neste mu·

nioípio, filb
.

de Lourenço Sem
pkovski e de Franeace Sibel
Sempkovski, Ela Datural deste
Estado, nàl ída nelte municí
pio, no dia 9 de fevereiro de
de 1959; do I r; lolteira, domici.

, liada e re.ide te Deite município,
filha de M rcelino Valdemar
Schimincoski de Zita Paulitzki.

OI d'"cumentol
C6digo Civil art.

180. Se algué tiver conhecimen
to de existir algum impedimento
legal, acusc·o ara finl de direito,

Major Vieira, ti de jaDeiro/1977
SEBASTIAO REIN COSTA

Oficial do egiltro Civil

29 aDoí a servi�o da ComODidade

Direlor: RUBEIS RIBEIRO DA SILU
Gerelle Comercial: GLAUCO J. BUEIO

Composicão, inipressãl e redação:·
Impressora Ouro Verde L1dll.

Rua PaulI Pereira, 165 - Fone 22-0319 '

CAIOINHAS - Sanla Calarina

•••

* Viajaram para a praia
. de ltspiruba no último dia

30 a família do dr. José
Geraldo Bstist».

* Dia 6 próximo passado
Ruth e Ciaribel Schmidt

seguiram para Balneário de
Camboriü afim de passa, diss
agradáveis curtindo muito
sol e mar.

* Também' Carolina Car-
valho neste dia 2 de ia

neiro passado seguiu pa,a.
o litoral deixando-:nos mui..
tas saUdades. '

Responsabilidade J. M. M. C.

* Márcia Ribas Athanazi«
juntamente com sua la-_

.
milia seguiu p.ra Piçsrras
no último dia 30, Otto Engel
ficou muito triste com sua

partida.
* Estiveram entre nós Pas
sando o 1.° do ano Paulo,
Lilisne e Fernando Ferreira.

* Parzinho inseparável
existente entre nós é Mi

chel e Helen. Continuem, pois
é sinal que muito amor existe.

* . Pedro Ivo Se/eme e Ana
, Maria Kohler

'

parzinh(J
bonitinho que surgiu.
* Junior Preita« tStá de

olho numa bonita more-
ninha de olhos negros.

* Guilherme R.oeder Netto
.

passou este. ano novo na

p,.àia de Camboriú deixando
.

muito ancioss uma menina
loura.

* João Seléme, passando
alguns dias aqui em nos

.

sa cidade, deixa muito apai
xonada Josiane Stela.

* Silvana Tabalips machu-
cou muito o corepão de

um rapaz louro de olhos cas
tanhos. Olha que ele. está
muito apaixonad».
* para alegrar ainda mais

o lar do casal Paulo
rNeuza) Kuchnier, nasceu
um lindo e robusto garoto
de olhos azuis que chama-se
André Paulo. Parabéns.
* Dia 2 completou idade,

noos o conhecido senhor
João Seleme. A ele muitas
felicidades.
* Muito tristes estamos

todos nós com os carta
zes do dizema nos domingos.
Alem de' ter só isso para
.âistrair-se os filmes são cen ..

s'iràdos. '

* Dia 27 próximo pass�d8
o Colégio . Estsdual Sta.

Cruz acolheu muitos alunos
que toram até Já para sabe"
rem o resultado do teste de
seleção. Ficando com o 1.0
lugar Emanuel Paul.

* Aconteciml!nto muito res-
.

teiado em nossa cidade
toi o jubileu 'de ouro de vida
Religiosa de Irmã Anita Kah
ler e o [ubiieu . de prata de
Irmã Rosa Parize, transcor
rido no último dia 1.°;

* Neste domingo diversos
conterr ânios nossos es

tarão enfrentando os bancos
do vestibutar:' Boa sorte a
todos."

.

* O mundo é um todo
composto de pa, teso Se cada
uma desempenhar bem seu

paPel, o togo se tornará me
lhor.

Até a próxima

IISociedade Agrícola 3 de Maio"
Edital ,de Conv.ocação

Ass�mbléia G�ral Extraor: inária
esente Edital, ficam COllVOC dos os senhores asso

ciados e simoati tes da «Sociedade A cola 3 de maio», antiga
ePOLONEsÃ», para sembléia Geral Extraor-
dinária, de acordo com

.

LO de seus Estatutos, a

se rea.lizar no dia 23 de js o corrE.'Ote ano, às 15 horas,
na sede Paroquial cCristo Rei» e Caooinh8!1, para os I�guintes
finl:

'

.

1.0 -

2.0 - Constituir nov

,3.0 - Outros as ntos de. interesse social. "�//" Canoinhas, 4 de janeiro a�977ESTEFANO WRUBLESKI - Presidente ..
CLEMENTINO PIECZARKA. SecretáriO Ad-o'c.
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CORREIO, DO NORTE

Notícias de Papanduva
,Novo Ano Novas Esperanças ..•

'

Ao iniciarmos nOSSa8 atividades colunáveís,
neste ano de 1977, não podíamos dei
xar de agradecer, o que passou; ao nosso
bom Deus e desejar no decorrer deste,
rudu de bom, não sô para nós; mas tam
bém, para aqueles que nos são agradeci
dos. Que 8 paz, saúde e felicidades pon
tifique por todos os trezentos e sessenta
e cinco dias de mil novecentos e setenta
e sete, sAo os sinceros votos da coluna.
Um agtadecimento todo especial a turma
:da Gráfica, Diretor, Gerente, Linotipista,
Chefe da Revisão e finalmente a todos

Blerevea=oa -colegss <1a casa, que de uma forma ou
J:smeraldino II. Almeidaoutra, colaboraram para que .o fino findo

fosse realmente bom, com es graças de Deus.

Formaturas
Da Escola Básica cAliilor Vieira Côrte», e do Colégio

Comercial de Pepsnduvs, recebi convites para participar deI!! so

lenidades da entrega de diplomas dos Técninos em Contebíllda
de de 19'16 e concluentes do mesmo ano. Também ;:I'a senhorita
MarHene e seu mano Wilmu Teixeira Lisboa, convite para par
ticipar das solenidades de suas. formaturas. Da srta. Marilda G,
dos Santos convidando também para a SUa formatura. A todos
os meus agradecimentos e votos de felicidades para o futuro.

Aqui Contitiuaremos Firmes
Na qualídade de Presidente do Diretório M.unicipal da

Arena, este colunista recebeu do Governador do Estado, dr. An-
,

tonío Carlos Konder Reis, oficio tecendo comentârtos sobre o

último pleito de novembro p, p. referente às eleições. O mesmo

jà foi publicado nesta .coluna. Agora' transcrevo o teor de
. �in!1a

resposta ao Exmo. sr. Governador, para que nossos correlígtoná
rios e amigos tomem conhecítnénto. cExmo. sr. dr. Antonio Car
los Konder Beís, DO. Gavernador .... do Estado, FlorianópoUs ..SC.
Papanduva, Q2 de dezembro de 1976, Of. n.? 74/76. Senhor Go
vernador. Em meu nome próprío, e dos demais Membros do Dl
retório Municipa'l da Arena, inclusive de lideres políttcos da nos
-sa região, agredecernos sinceramente a Vossa patriótica menesgem
sobre as eleições de 15 de novembro, contida em oficio CG-
4783/AS. Certeza tenha V. Excis. de, que, aqui permsueceremos
lutando CDm destemor e coragem para que a nossa gloriosa
ARENA. continue firme e SE'gur,B, desfraldando o p�vilhão do
nosso Partido criado com a" Revolução. moraltzadore de 1964'.
Atenciosas Saudações.' Esmeraldino M. de Almeida-Presidente
Diretório da ARENA�' Idêntico oficio foi também enviadd em

resposta �os Secretário. do Governo, Albino Zení e Lenoír Vargas
Ferreira t'residente do Diretório Regional da ARENA». "

Mens�gem de Natal e Conforto' Espiritual
Todos 08 anos recebo de amigos, parentes e

-

conhecidos
as mais diversificadas m8oifestaçõ�s d�, amor fraternal. Es�e ano,
t'tltre algumas dezenas que 'recebi, uma me sensibrlizcu 'btlstal!te';Foi enviada pelo dr. Hélio Anjo Ortiz, DO. Secretário <,da Stlude
do Estado. As frases impressas no' lindo cartão são estas: <GoverÍl'ar é encurtar dístâncías». Na, medida em que este lema for, de
feto o nosso, a nossa festa é o natal. O nascimento de Jesus é 8

msnetra divina de, encurtando ,8 dístâncta entre Deus e o homem,
encurtar todes as distâocias capazes de nos fazer sofrer. Já as
frases manuscritas de próprio punho, estão assim redigidas: Ren
demos hoje, uma sincera homenagem ao amigo que sempre bus:
CDU encurtar' as distâncias na busca do desenvolvimento de sua

''\.,. cpmunidade. Pedimos a Deus, que todo � amor e trabalho dis�:pendido em prol de sua cidade se transformem, neste natal, er:nalegria para o prezado amigo e seus familiares. Abraços do Hélio Ortlz

Bodas de Prata
,

Senhor! Vós que nos' uoistes e nDS acompanhastes nest&
jorn�da de 25 8nos; com os coraÇões agradecidos peles b�neficios
recebidos, Vos ,pedimos; abençoai-nos.' EDITHE e JOÃO. Com
estas significativas frases, lia-se no anverso do lindo cartão-con
vite para 8S solenidades de lIuas Bodas de Prata, realizada n�dia 31 de dezembro 'p. p. As 18,00 horés foi celebrada S8nta
Missa em Ação de Graças, após a cerimônia religiosa, os convi
dadDS foram recepcionsdos nos Salões da Sociedade Recreativa
e Esportt'va Papanduvense: A coluna agradece o convite recebido
para psrticipár das, solenidades.

Nascimento
Acha-se' em festas o lar do caseI, Sgto. Jamir e Senhora

Roei Carvalho, com o nascimento de um robusto garoto ocorrido,
dia 24 p. p. n8 Maternidade de Rio Negro-Pr. e que na Pia Ba
tismal receberá ri nome de CLAITON. Parr.béns aos Progenitores
e felicidades mil, -p_arà o novo cidadão Papanduvense.'

Passarela da SoCiedade
Dia 1.0 do corrente festejou troca de idade nova o sr.

" Irinsu Graboviski, funcionário municipal. Cumprimento! e felicita-
ções pontificaram em alto estilo.

,Na mesma data, niver da eenhorita Maria Karla, filha do
'casal Alinor (Inês) Eufrásio, ele alto iuncionério da poderosa fir
ÍDa A. Igarachi. Alegria e festa pontificaram em alte rotáção,

Tsmbém dia 1.0" festejou idade ,nova 'o sr. Manoel Fur
tado, Vereador eleito pelo MOB. O 8niversarillnte foi alvo de
manifestações de apreço e amizsde na seu dia festivo.

Srã. OONILDA COSTA MORAIS. Na mesma data. com
pletou mais um feliz aniversário 'a pr.estativs senhora I?onilda,
virtuosa esposa ,do sr. Alb!lro D.' MOrSlli!, alto Ag�opecu8rlsta.

Dia 03 transato completou mets um ,aninho o garotão
Aloisio, filho do sr: Prefeito Aloisio (Maria) PartaIa. A mirim
guarda lá teve para compartilhar de alegria que m.arcDu a data.

Dia 09, amanhã, niver da sra. Tereza Almeida Camargo,
espÇls8 do dr. P,ulo T. Camargo, Di,tetor Comerci�l �o ,Canal 12.
Cumprimentos pontificarão em alta rotação para a dletlDta senhora.

Registro Civil

08.01 ..1977
,----

NEREIDA C. CôRITE, Oficial do ne
gistro Civil do 1. o Distrito de Canoí
nhas, Santa Catarina, faz saber qu�
pretendem casar:'

,

"LAUDEMIRO BORGES FEiRREIRA"
com "MARIA TOiN'ILDA FERREIRA DE SOU
ZA". brasileiros, solteiros, domiciliadós e resí
dentes-neste distrito; ele, operário, nascido em

Paciência do Rufino rr/Munícípío aos 18 de
setembro de 1. 959,.filho de Ozorio Borges Fer
reira falecldo e de Maria Daníra Munhoz; ela
do la'r, nascida em Cancinhas aos 23 de julho
de 1.9'57, filha de Waldemiro Ferreira de S
za e de Rosa Champowski de ,souza.

"VICTOR KOE;PP" co

BRANDE'S GROSSKOPF", brasi
liados e residentes nesta cida ; ele operário"
solteiro nascido em Pedra anca do Tímbo�
zinho-P. União-Se. aos 1. de fevereiro de
1 .953, filho de Rodolfo epp e de Angelina
Krulikoski Koepp; ela, ao lar, viúva, nascida
em Canoinhas aos 2 e fevereiro de , 1.939,
filha de Gustavo Br des e de Dorotéa Schu- '

macher Brandes.

"RINALDO RIBEIRO DE ALME,IDA"
com "'ELFI LOE, ER", brasileiros, solteiros;
ele professor, na cido em Porto Esperidião,
Município de Các es-Mato Grosso, aos 2 de,
setembro de 1.949, domiciliado e residente em

Mato Grosso, filho e Erotides Ribeiro de Al
meida 'e de Juvencío

'

razão de Almeida; ela
proressora, nascida e J anoinhas aos 28 de

,

abril de 1.946, filha de precht 'Loeffler e

de Gerda Stein,Loeffler .

"CELSO LUIS WACHINSKr'" f'DA-
CÉLIA, IARROCHiESKI", 'brasileiros, so

domiciliados e .resídentes neste. distrito; e' "'�

motorista, .nascído em Canoinhas aos 17
' de

outubro de 1.953, filho de Eduardo Wachins
ki e de Cristina Sabatke Wachinski; ela pro
fessora, nascida em Rio Bonito. ri/Munícípío
aos 3 de dezembro de 1.95<8, filha de .Iríneu
Jarrocheski e de Iraci Sampaio Iarrocheskí .

"cE'LISEU KRE'ILING" com "ANA MA- '

RIA DÊ ANDRADE", brasileiros, solteiros, do
miciliados e residentes nesta cidade; ele ban
cário nascido em Canoinhas aos 24 de dezem
bro de 1. 9;52. filho de Agenor João Kreiling e

de Isaura Kreiling; ela do lar, nascida em Ca
çador-SC. aos 210

.

de abril de 1.955, filha de
Leodoro de Andrade e de Maria Jesus de An
drade.

-
- E,DITAIS

março de 1. 952, filho de Martim Leitho.lde de

Wally Rank Leithold; ela do lar, nascida em

lRio do Tigre n/Mnnicípío aos 1� de novembro
de 1.958, filha de Paulino .Moreíra dos Santos
e de, Veronica Cavalheiro dos Santos. 1

.

"CASE!MIRO NICOLAIO" com "GENO
VEIVA PADILHA FERHEIR" asileir�s� sol

teíros. domicili 0=-',-'" en es e CurItIh� e

'nesta
.

. ,-�viajante vendedor, .nascído
'e ritiba-'Pr. aos 22 de outubro de 1.953,

o de Bronislau Nicolaio e de Ramilia Mar

tenesaskí Nicolaio; ela do lar, nascida em F'a�.
'tura n/distrito aos 16 de agosto de 1. 9'5�, f1-
-Ihade João P'adilha Ferreira e de Eduvírges :

-de Souza Ferreira.

"ORJElSTES RENEAU ,sIMM" com "MA..
,

lRIA IVANILDA CARVALHO", brasileir?s, ,?ol
'telros domiciliados e, residentes neste distrito;
ele lavrador nascido em Marcílío Dias n/Mu
-níc , aos 1.5 de outubro de 1. 949', filho de Max
"Simm' e 'de Cristina Koehler Simm; ela ser

vente nascida em Major Vieira ri/comarca
aos 28 de setembro de 1. 958, filha de João
'Rodrigues Carvalho e de Ana •Gondarski Ro-

drigues.
"

"OLAVIO GRAVI GONÇAL:vE8" com
"MARLENE DOS SANTOS", brasileiros, soltei-

, TOS domiciliados e residentes neste distrito; ele
'pedreiro, .nascído em. Canoinh�s aos 8 de abril
de 1'.9'53, filho de Azíldo Graví Gonçalves e �e
'Madalena Veiga dos Santos; ela do lar, naSCI
da em Paula Pereira rr/comarca aos 27 de de
zembro de 1. 9'5'7, filha de José dos Santos é

de Zulmira ,soares dos Santos, falecida.

"JOãO MARIA DR PAULA El SIL,VA"
com "ROS$iLI MARLEN1: !INK", brasilei.ros?
"solteiros, domiciliados e residentesnesta cída-

. ele comerciante, nascido em Lageadlnho
Saú� ateus do Sul-Pr � aos 1. ° 'de janeiro de
1.9'52, :_ o de Oziél de Paula e Silva e de Ju
dith dcs . tos Lima e Silva; elado lar, nas
cida em Gan -: has aos 25 de janeiro de 1.959,
filha de Osvald Fink e de Elízia Carvalho Fink

IA PINTO" com "MARIA
'CIRENE 'PORTEL ", brasíleíros, solteiros, do
miciliados e resíd ntes neste distrito; ele ope
rário nascido em elípe Schniidt ri/Munícípío
aos 21 de maio d 1. 957, filho de José Pinto e

de Julía de Lim Pinto: ela do lar, nascida em

Fartura n/dist to aos 27 de outubro de 1.9'59,
filha de Seba Ião Portela e' de Jacira Ferreira
dos Santos

"BIEILMIRO ENGE'L" com "LAUDELI- INO RIBiE[RO DA SILVA" com
NA FE'RNANDEiS", brasileiros, solteiros, domí- A ALVE:S GODOIS", brasileiros, soltei-ciliados e residentes nesta cidade; ele padeiro ro domícílíados e residentes neste distrito;nascido em Paula Pereira rr/comarca �os 29

e lavrador,' nascido em Campo dos Bueno,de novembro de 1.9:57, filho de Otília Eng�l e &f distrito de Major Vieira, aos 25 de agosto de
de Micalina Kuzyk Engel; ela do lar, nascída.>" 1 :9,37, filho dê Antonio Ribeiro da Silva e de
em Timbosínho-Sêl. aos 12 de junho de 1.9p8', There7aBueno' ela do lar, nascida em Taman-
filha! de Alcides Fernandes e de LeoníldaFer- duá-n/Muníc , 'aos 3 de janeiro de 1.941 fi-
nandes.

'

lha de Fl'anciscd Alves G0dois e de Laurinda
Albigaus."ARLINDO DE OLlVE,IRA PE�TE:RS"

com "VERONIC:A LE:FCHAK", brasileiros, ,sol
teiros, domiciliados e residentes nesta' cidade; é
ele carpinteiro, nascido em C�noinhas-S�lse�
ro aos 29 de julho de L 953, fllho de !ose In
neu de Oliveira 'Petters e de Judite da Silva
Petters, ela do lar, nascida em ,são Sebastião
dos Ferreiras,dist. o Major Vieira�SC. aos 2 de

julho de 1.949, filha 4e José Lefchak e de
, Francisca Lefchak. (

"MOACDR ROBERTO BANHAR:A" com

"MARCIA REGLNiA BERALDO", brasileiros,
solteiros; ele escriturário" nascido �m Io:nerê,
Comarca de Videira-SC. aos 14 de fevereIro de
1.95,2, filho de Abrelino Banhara e de Il�a
Banhara' ela telefonista, nascida em Sao
Paulo-BeÍa Vista aos 26 de setembro de 1.957,
filha de Militão Humberto Beraldo, falecido e

de Neide Rodrigues Beraldo, donliciliados e

residentes em São Paulo, o L° nesta cJ;Iade.
,

"EDUARDO LEAL DE BARROS" ""2o� , "RODOLFO,;S�FA�!E�LI" com."ANEX�:''''LOURDE,s DA CONCEIÇãO, GONÇALViE)S"�
, G�tIyI�A HORS�Y , oraslleIros� solt�lros, do_b '1' olteiros' domiciliados e residentes "mIcIllados e reSIdentes nesta, CIdade, ele moraSI eIros,s,

. '. �"- r

t 'd 'l'�' /M ic'pio aost 'd d . ele pedreiro naSCIdo em CanOl- L!!1��S a, naSCI o em aunay n un 1·
.nnehs a CI a6 ed,e fevereiro de 1.948 filho de ,5 d�l1.nho de 1.9150, filho de Marcos SafanellIas aos

".

d �rlpr A l' S f 11' 1 'rofessoraFrancisco Leál de Barros e de Maria Gertrudes e e.
d
�.�, Ia

T
v__e I�a "a anje' 1; e a p

.

18 d'Soares de Barros; ela do lar, nascida em Paula '�asc� a de:n:).�l" 9r5eOs 'tllhTasdn�o�arca �os k' e

Pereira n/comarca aos 12 de janeiro de 1.956, ,Jane:ro e,' '>, " '1 a e' og ano ors y e

filha de Maria Elizia Gonçalves.' IMana Gemra Horsky.

"EVALDO LETTHOLD" com "Eil\VLIA
'MORlEITRA DOS SANTOS", brasileiros, soltei
'ros, domiciliados e residentes ne�ta cidad€;
ele pintor, nascido em Ganoinhas aos 16 �e

"ERIEIL IVO BAHNIUK" com "ROSE:
LIS TERE'ZINHA WAGNEIR", brasileiros, sol
teiros. domiciliados e residentes nesta, cidade;
ele militar, nascido em Teixeira Soares-Para
ná aos 17 de dezembro de 1. 952, filho de Teo
doro Bahniuk e de Eugênia Bahniuk; ela au

xiliar de escritório, nascida em Ganoinhas aos

2,9 de julho de 1. 9'56, filha de E:m:ico Osvaldo
Wagner e de MarlenE: IzaItina Wagner.

"JOãO IVÓ DE OLIVEIRA DIAS" com
"CACILDA LLElANDRO", brasileiros, solteiros,
'domiciliados e residentes nesta cidade; ele
operário, nascido em Lagoa Vermelha-RS: aos

20/jll;lho/1.,9154, filho ,de Galdino Cesar Dias e

de' Núncia Maria dos Passos Dias; ela do lar,
,nascida em C'araguatá neste distrito aos 18 de
maio de 1. 9'5,2, filha de Joaquim Leandro e de
Maria Ribeiro Leandro.

Canoinhas, 05/janeiro/1. 977 .

'NERÉ:IDA C. CÔRTE
Oficial do Reg. Civil
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COKREI9 DO NORTE 08.01-1977

Jacó,
e,

João
Cia_

Cararo
S_A_

CGCMF D. 8:1.187.690/0001-67

Assembléia Geral
-

Ordinári
EDITAL. DE CONVOC ·AO

1.0� Apresentação, discussão e rovação d
mais contas corresponden s ao exercício
do Coriselho Fiscal; '�"

2.o� Fixação dos honorârí
.

da Dlretoría para o ��e.J;,�.fciO
-

de
1977.

-"'''-,-:
. 3.°) Outros assuntos dtj interesse da sociedade.

AVISO:' Acham·se 8 disposição 'dos senhores ecíoníetas, na sede
da sociedade os documentos a que se refere o art. 99
do Dec. Lei, n.· 2627 de 26/11/40. 3

\

Canoinhas, 29 de dezembro de 1976

ALVARO CARARO - Diretor-Presidente

PANELAS
'esmaltadas

alumínio

Jogos Panex

c
- ---_._�;?
r

J-t.! I. a
Rua Paula Pereira. 648
Rua Vldal Ramos. 188

, ,

IIUNG ER II resolve o' seu
., problema:
)

fabrica talhas elétricas de elevação. e. arrasto para, 1, 3 e

5' toneladas.. m ovtas e pontes rolantes eletrificadas

para '3, 5 e. 10 neladas, com ivrs até 18 metros.

UNG ·CIA. ·lTDA.

R,ua Major Vieira, 360

,
�\,
"

'\1;">,,
Rua Desembargador Costa Carvalhà�.A1 e 44 - Fones: 23-1770 e 23-2014

DDD 0425
.

-
. Caixa Postal; 1106 UNIÃO DA VITORIA - Paraná

MIOUEL 'IOCUrlAI[ Comércio de! Veículos. Ltda.
.

á I' GENERAL MOTORS DO BRASIL' S. Á_
Concesslon r o

• VI Ir- 2.89 - Fone '2.2.-0360 .: Caoolnhas-SC
Rua MaJor e. &011. . .

"25 anos vem prestandO servi<os às indústrias" J
.

,

Repre�entante em Canoinhas: Waldemat K�ü.ppel

�----------------------------------------I

,

Fone, 22-0336 -, Canoinhas - Santa Catarina"

AVISO
INDÚSTRIA E COMERCIO IR
MÃOS ZUGMAN S/A:!) av!sa
acs srs, MIGUEL CARvALHO
D 'SILVA, portado}:/da cartei

ra rofísaic ""-:6 53.498/233
e JO' ARIA NUNES DE
SOUZA ortador da carteira

profissione n.028.467/313, a a·

presentarem na empresa no

prezo de 3 (tr dias para re-

gularizarem sus '�8ção.
O não �omparecim�nto ímptí-

I
cará na rescisão do contrato de
trabalho por abandono de' ser

viço, nos termos do artigo 482

�;;;;io;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii da C.L.'1'.

MIGUEL PROCOPIA·K (OM. DE VEicUlOS LTDA.
Concessionário 8eneral' Motora di Brasil, S. I.

Rua Major Vieira, 289
C a n o i nh a s -:- Santa Catarina

No Departamento de Veic_los Usadas'
de Migoe'l. Procopiak ,Comércio

- de
'Veículos Ltda., você elc�ntrará"

p'a.ra
.

pronta entrega:
Marca Alio

Veraneio luxo 1973'

Ch�et.te
1974

Opa' 1973 "

COlcel ., ".
,

1972
Corcel lux�upê 1973
Corcel GT '. 1973
Corcel at t976
Fusca 1300·, 1970
Fuscão 150

. -�\" 1972
Fus�ão 1� V '\.... 1971
Cheurol gebine duplà\retormada 1964

Clube' de Bolão 'Fantasma;
COMUNICAD

Em

cumpriment�o artigô
22.0 do Capitulo II ,e seu Es-
tatuto Social_fo�am "��itos e Freitas: Orador
empossadoe no dia 04 � ,1,� '.'

zsmbro próximo P8S!!Hi�::::p8 Darcy Wlese. Capitão.
seguíntes aasocíedos, afIm de"
t'xt'rcerem SUBS funções no "·-GPNSELHO CURADOR
exercício 76/77: H�rry Schreiber: Presidente

Edgard Meyer: SecretArio
Agenor Côrte: Conselheiro
Miguel Oliscovicz:' Conselheíro
Hamilton Humenhuk: » »

.

Silvio Mayer: » »

Hugo Peixoto » »

1.° Tesoureiro

DIRETORIA

Antonio Weinfurter: Presidente
Olímpío Murara: Vice-Preso
Guida Schreíber: 1.0 Secretário
Afonso Lustke: 2.° Secretário
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CONGRATUlAÇOES DE
NATAL E ANO .NOVO

Correio do Norte e Impressora Ouro Verde Ltda.,
agradecem e retribuem votos de Boas Festas de Natal

e Fe�iz Ano Novo às seguintes pessoas, J

entidades e empresas:
Prefeitura Municipal de Canoinhas; Federação dos Trabaihadores
na Agricultura do Estado de Santa Catarin8 - FETAESC; Esselte
Knõrtch Ind. Com. Ltda.; Indústria de Papel Simão S. A.; José
de Almeiaa Pereira Sobrinho to Famflia; Banco do Brasil S. A.;
Cia. T. Janér, Estabelecimeno Gráfico Bignardí S. A.; Hospital
Santa Cruz; J. Côrte - Caça e Pesca; Fábio Nabor Fuck e Fami
lia; Jac do Brasil Ind. e Com. de Produtos Autoadesivos Ltda.;
Com. e Ind. Schadeck Ltda.; M. Sasso Representações Comerciais
Ltda.; Serviço Social da Indústria ,- SESI - mepartamento Regio
nal de Santa Catarina; Senador Otaír Beeker, Senhora e Filhos;
Deputado 1!:roesto de Marco e Senhora; 3.0 Batalhão de Policia
Militar; Deputado Walmor de Lecca e Senhora; Governo do Es
tado de Santa Catarins; Antonio Wilson Wiese; Elói Bona e Se
nhora; Indústria e Comércio Otto Friedrich S. A. - ICO'FRISA;
Irmãos Moreschi Ltda.; Associação Cultural, Recreativa e Espor
tiva «São Bernardo»; Deputado Abel Avila e Senhora; Ilmo AI
cyr Buss; Pia União de Sinto Antonio; Criancinhas do «Lar de
Jesua»; Basilio Humsnhuk & Cia. L�da.; Fundação das Escalas
do Planalto Norte Catarinense - FUNPLQC; Selvino Grützmann
e Familla; Indústria de Bebidas Serrana Ltda.; Agro Florestal
Olsen S� A.; Empresa de Transporte São Bento do Sul Ltda.;
Antonio Aloisio Afonso; Irmãcs Paul & Cia. Ltda.; A.�.A.E. de
Canoinhas; FrigoríficÓ Canoínhas S. A. � rRICASA; E!imeraldino
M. Almeida e Familia; Associação Comercial e Industrial de Ca
noinhas; GeBê - Comércio e Indústria Gráfica Ltda; Supermer
cados Ouro Verde; Miguel Proeopísk Comércio de Veiculos Ltda.;
Escolas Proftssíoneís Salesianas Editorial Dom Bosco; Leibínger
do Brasil Material Gráfico Ltda; Cromocart Artes Gráficas S. A.;
Manig - Manufatur. Industrial Gráfica S/A; Osny Schumacher,
Banco SulBrasileiro S. A.; Irmãos Procopisk & Cia. Ltda. - Madei
ras - Compensados - Embelagens; Comércio e Representações
Freire;' NÍ'utico Atlético Cearense; Gráfica Aguia; Deputado Acé
Cio Pereira ., .Familia; Irmãos Mühlmann & Cie.; Affonso Gros
skopf e Familie; Loja Ana Maria e Chic-Chie Modas; Prefeitura

. do Município de Leges; Expresso Catarmense de Transp. Ltda;
APLUB - AS8ociaçAo dos Profissionais Liberais Universitários do
Brasil; Editora Pedro Trotta Ltda.; Departamento de Estradas de
Rodagem; Revista Ortentsdor Trabalhista; Comércio e Indústria
Gráfica FRANCAL Ltda.; Merhy Seleme & Cia. Ltda.; l'mpressora
Ipiranga S/A.; Companhia �elhor&mentos de São Paulo, Indús
trias de Pepel; KSR - Com. Ind. de Papel S/A., Representações
Comerciais Boa Vista Ltda.; Bípsulo Imp. de Papéis Ltda; BIC;
Lumicart do Paraná Indústria e Comércio de Papel Ltda; Epag
Editora Paulista de Arte Gráfica Ltda..

'

Convite-Missa
A "SCHOLA CANTORUM SANTA CECILIA"

convida os seus associados para assistirem a Missa
que será celebrada na Capela do Colégio "Sagrado
Coração de Jesus" dia 10 do corrente, às 19,30 horas
na intenção da alma de sua sócia-fundadora

Zelia Otilia Tack Meyer
falecida no dia 1.0 de janeiro de 1977.

Contando com o comparecimento de todos,
"

antecipa' agradecimentos.

Convite-Missa
Adair Dittrich, Arlete Ma. Voigt, Bernadete

Meyer Dequech, Brunilda Freund, Dalva P. Brandes,
Dilacy P. Uhlmann, Gessy Rank Souza, Glycia B.

B�yel, Iolanda Pieczarka, Leatrice G. Ribeiro, Liria
G. Schumacher, Leda S. Wendt, Licéa Kohler, Neide
Stulzer Budant, Renate Riede, Zagala S. Siqueira
e Maria Dolores Ballock Oliveira, com pesar con�li
dam a todos para assistirem a Missa que será cele
brada na Capela do Colégio «Sagrado Coràção de

.
Jesus» no dia 10 do corrente, às 19,30 horas na

intepção da alma d.e sua iriesquecível ex-colega e amiga

Zelia Otilia Tack Meyer
falecida no dia 1.0 de janeiro.

Por este ato de fé cristãs antecipam
agradecimentos.

NOTAS ESPARSAS
Faleceu em dezembro - último,

em Curitiba, onde residia, após
pertinaz moléstia, a sra. MARIA
DE LO'URD,ES MEDEIRQS, es

posa cio industrial sr, Samuel
Medeiros, aqui bastante conhe
cidos.

x x x

O' Secretário da Agricultura,
dr. Vitor Fontana, que nos vi
sitou, cenhecendo a n088a região,
afirmou que a nosse agricultura
nada fica devendo às culturas
do fabuloso sudoeste paranaense
e oeste catarinense.

x x x

O' novo ano inicia com vários
novos dírígentes de blubes da
cidade: Olímpio Murara, no Elite
Tenis Clube; Ary Paulo WieBe,
no Canoinhense; dr. Antonio
Weinfurter, no Fantasma; dr.
Fernandes, no Botafogo e dr.
Guida Schreiber, no Caça e Pesca.

x :x: x

Muitas. familias canoinhenses
já no litoral e outras se prepa
rando para a temporada.

x x x

A, atual diretoria do. Clube
Canoinhense v.ei reunir em jan

.

tar de confreternização todos OI

ex- presidentes daquela entidade.

x x x

De parabéns o sr. Guilherme
Prust pela grande promoção
social do dia 31, bastante ani
mada e concorrida.

x x x

Dependendo apenas da entre
ga de *árias máquinas enco

mendadas em São Paulo, a. Fé
brica de Papel Csnoinhas Ltda.
entrará em atividade ainda este
mês.'

x x x

Promovído para Caçador o

Delegado dr. Oclair Silveira,
devendo assumir sUas novas

funções dia 18 -próximo.
"'\ X X x

Mais duas agências do Banco
do Brasíl vão ser instaladas em

nosso Estado, conforme ínformcu
o seu presidente Angelo Calmon
de Sá, ao Governador Konder
Reis, nos municipios de GaIvão
e Dionizio Oerqueírs.

o Departamento de Estradas
de Rodagem de Santa Catarina,
visando impulsionar obras ro

doviárias que se desenvolvem
no Estado, informou, através
de sua Direção Geral, na pss
soa do Engenheiro Antonio
Cados Werner, a relação das
novas máquínas a serem adqui
ridas por aquele Departamento,
e que vem incrementar ainda
mais as atividades desenvolvi-

.

das pelo DER.

Constam .os equipamentos de:
dois motoscrapers, vinte e duas
motoniveladoras, vinte e tr�s

carregadeiras, doi!! rolos vibra-:
tórios, hum trator de esteiras,
vinte e oito chassis para bal-

. cuIsntes, pau transportes pe
sado�, vinte e cinco basculantes
tipo comum e três basculantes
tipo minério.

As firmas fornecedoras, e que
venceram as concorrências lan

çadas através de editais foram:
Formac S/A - Fornecedora de

máquioas, Linck SiA - Equi;..
pamento!l rodoviários, Figueiras
S/A - Engenharia e Importação,
FNM - Fábrica Nacional de Mo
tores; 'e a firma Erico Becker
& era. Ltda.

o E' R adquire
, .

maquinas

O' Preteíte dr. Paulo Eduardo
Ro-cha Faria, índustríel Oldemar
Mussi, João, Seleme, Presidente
da ARENA e O'rlando de Souza,
estiveram em Florianópolis.

x x x

Visitou II nossa cidade, no fim
do ano, o sr. Carlos Msntovani,
Conselheiro do Palmeiras de

São Paulo.

x x x

O' • primeiro intercâmbio es

portivo entre Canoinhas e Gua-

. rapuava aconteceu domingo úl-·

timo, n.a vila de Felipe Schmidt,
com o Botafogo local e escore

de O a O•.

Nio percam .amanhã I
show de
'Oitão

sensacional
bola no

9,30 hs,
,

Final do 1�0 campeonato Infanto Juvenil
Troféu

'.

l\'liguel Procopiak

Masser 'ergoson I Bonda B. C.

13,30 hs, - Final do 1.0 campeonato Mirim
Troféu Wiegando Olsen

lasser Ferguson I Grêmio I. 5 de Maio

14,30 h•• Final do 2.0 campeonato Infantil
Troféu Abrahão Mussi

lasser Ferguson .1 COlégio B. Sta. Croz

16,00 horas

Seleção do Interior X Botafogo 77
. � ,"

EDITAL
Encontram-se em Cartório à Rua Vidal Ramos, edifício do

Forum, para serem protestados os seguintes títulos:
,

Dupl. �.o 28234/3 .- vene, 30.11.76 - valor Cr$ 630,00
(selseelitoll e trinta cruzeiros), emitida pI Mi uel Procopiak Co-
mércio de Veicu· a., c/ ADEMAR P O' KLEIN.

NP .i.o 210479/2 -

noventa e quatro cruzeiros e _...., ......,.

GUERRA, em favor do San

Por -não ter 8'
.

possível ei/" contrar OI! referidos respon-
sheis, pejo pres e OI intimo pare o prazo de três (3) dias
úteis a cO�' esta data, virem pagar\, os referrdos títulos, ou

darem.-<'.�azõp.s porque não o fazem, til, 80 mesmo tempo, no

c�sa/d-e não ser atendida esta intimação, os no�ifico do compe-'
tente protesto.

Canoinpa!l, 05 de janeiro de -1977.

PIDla S. Carvalho - Qfi�ial de Protestol

Comunicado
o Departanlento de. Estradas de Rodagem,

atravé 6.a Residência-Canoinhas, nica aos

usuários da ada SC-303, Trecho oinhas Três
Barras, sob Techo- . nte Rio Ca nhas-Bairro 'São
Cristóvão, que, o tráfe

.
fie interr9tnpido durante

45 (quarenta e cinco) d' is, a partir de 03/01/77,
segundo Têrmo de. ificação n. 227/76 de 23/12/76,
do Departamentó'Nacional de Segul:�nça e Higie.nte
do 'Tra�,th�--

-

,

Canoinhas, 03 de janeiro de 1977

,Adilson Rodrigues de Medeiros
Engenheiro Residente

I.
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