
Pra frente Governador
J_ Mendes

o Governador Colombo Salles esteve em Brasília,
semana passada, tratando de intêresse de sua administração
que não pode ainda entrar em pleno desenvolvimento por
razões que, fà�ilmentl!, podem ser explicadas.

Uma delas, segundo revelou, diz respeito à situação
financeira do Estado, cujo orçamento está comprometido

�

80% no corrente ano, pouco restando 'para aplicação naquilo
que está consignado DO seu já famoso Projeto Catarinense
de Desenvolvimento.

Dai porque se viu obrigado a paralizar as obras rodo

viárias e outras que o Estado tem imperiosa necessidade de
ver terminadas.

* **

Durante sua estada em Brasília, no contacto que man

teve com ministros e seus assessores, pleiteou o seguinte:

a) . ampliação para 500.000 quilowatts da capacidade
termoelétrica da

.

SOTELCA;

b) constituição de um parque industrial carboquímíco
para fabricação de ácido sulfúrico, fosfórico e fertilizantes

nitrogenados e o empréstimo de Cr$ 25 milhões à CELES�

para resgate de suas dividas;

c) implanteçãc de 60.000 novos telefones em 137 cida
des catartnenses, faltando sõmente 60 cidades para completa
execução do plano;

d) convênio com o BNH, no valor de 500 milhões de

cruzeiros, para exeéução de obras de abastecimento d'8gua
e rêde de esgôto em diversas cidades do Estado;

e) construção do pôrto pesqueiro de Laguna e, na
capital, da aquisição de uma área e de uma estrutura de

.

concreto armado para instalação da Escola de Administra

ção e Gerência;

f) tratou, inclusive, da instalação de uma refinaria da
Petrobrás em território catarinensé,' assunto da mais alta

importância para o' desenvolvimento do Estado. '

* * *

Deixou também em mãos do Presidente Médici um
relatório da situação politica no Estado que, ao ser conheci
do, causou o maior alvoroço no seio da ARENA barriga-verde.

Disse o sr. Colombo Salles, em outras, palavras, que
, persiste o divisionismo g.entro do I partido governista que é

composto de elementos. egressos do ex-PSD e ex-UDN -
metade de, cada lado - que ainda não se despegaram de
suas antigas convicções politico-partidárias, causando isto,
naturalmente, sérios embaraços à administração.

E foi mais longe, asseverando que está na hora de se

formarem novas lideranças - ou abrir caminho para o seu

surgimento - sem o que não pode haver progresso político.
Seu propósito consiste na mudança radical da estrutura

politica do Estad�, �o� modificaçõ�8 profundas n08 diretórios
estadual e mumcrpais para acabà\ de vez com a farsa em

que se constitui 8 ARENA cataJ'ineD�.
!lO • * \

Estt"ja certo o Governador' Cal bo SaIles que a

grande maioria do povo o apoia nêsse esidersto.

Quando o sr. Ivo Silveira assumiu o govêrno, espera
va-se que tomasse atitude idêntica. A consciência politica
de nossa gente não admitemail essa i pertinente sujeição
a velhos e ultrapaseadcaeequemae com .predomínâccía de
uma minoria que vem se eternizando o poder.

Sua escolha para',candídeto ao g vêrno, na época, e os

compromissos que forçosamente tev
'

que .assumir, não .lhe
permitiram outra alternativa.

Já o sr,
/

Colombo SaIles, que foi indicado para o cargo
pelo Chefe da Nação, está livre de' quaisquer compromissos,
podendo reallzar a grande, reforma politica que é aspiração
,máxima dos' catarinenses.

Queridas ex-Magistrandas desta cidade e

Municípios' circunvizinhos:
Nêste ano, em que o nosso Colégio «Sagrado Co

ração de Jesus» festeja o seu Cinqüentenárío, pensamos
em você.

Recordamos sua estadia amiga, símpátiea, sua

influência construtora e não a pudemos esquecer. Por
isso, vai nosso convite carinhoso e insistente. Sua pre
sença, dia 29/8, serã motivo de regozijo para todos.

P R O G R A M A:
Santa' Missa na Matriz «Cristo Rei» - 8,30 horas
Visita ao Colégio Cínqüentenârío 10,00 horas
,Hora Social no Clube Canoinhense - 16,00 horas
Coquetel no Clube Canoinhense 16,00 horas

Abraços agradecidos e Boas-Vindas .

Irmã Maria Nivea Holzbach - p/Comissão
Canoinhas, agôsto de 1971.
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Para�éns
.

Municí�io �e Major· Vieira
Estã de parabéns o Município de

Major Vieir� e sua população, em virtude
da assinatura no dia 12 de julho de- 1971
do convênio entre a Municipalidade e a

Secretaria da Receita Federal do Minis
tério da Fazenda, para Çl instalação do
Núcleo de Assistência e' Orientação Fiscal
(N.A.O.F.), tendo sido ri 'mesmo instalado
no dia 18 de agôsto próximo passado,
pelo senhor Francísço Zaziszi, Chefe do

Pôsto da Receita' Federal de Canoinhas,
contando com a presença do. senhor

l

f

Mjguel Marão Becil, Prefeito Municipal,
funcionários

.

municipais e estaduais, além
de pessoas do xcomércío local. Após a

instalação do Núcleo, o senhor Prefeito
ofereceu aos funcíonáríos do Pôsto da
Receita Federal de Canoinhas e demais
convidados, um jantar, na Churrascaria
Matinhos, na BR-1l6.

O Núcleo de Assistência e Orientação
Fiscal, estará a cargo do senhor Jair
Dírschnabel, ao qual desejamos pleno êxito.

Canoinhas, 20 de agôsto de 1971.

Médici" inaugurou trecho da BR-101.
O Presidente Médici inaugu

rou 5.a feira ,mais um trecho,
de 260 quilômetros asfaltados,
da BR-101, 'ligaqdo Tôrres a

Florianópolis, em certmônía sim
ples e na qual, o Presidente

quebrou os velhos ritos das
cerimônias dessa nàtureza: ao

nvés de corte de fitss e descer-

Notá de
faleci:mento

Faleceu dia 15 do corrente,
em Guanabara" o Marechal do
Exército Ellydio Rómulo Colô
nia, casado com ma. Maria Olivia
Colônia, irmê do nOS80 prezado
amigo Ubaldo Ricardo da Silva,
deixando ,uma filha de nome

Regina Célia.

o Marechal era natural! de
Curitibanos, dêste Estado, filho
do Dr. Braulio Romulo Colônia
e DODa Ana Colônia, ambos
alecidos.

Fo] Embaixador do Brasil no
Exterior, 2 vêzes, uma 06

França e' çutra no Perú, pres
ando relevantes serviços no

Brasil.

Centrais Elétricas de
Santa Catarina S.A.

Canoin

Bazar Canoinbense
Rádios

os

rementos de marcos, êle apenas
separou dois cavaletes pintados
de

_

verde e amarelo colocados
no leito da estrada., A seguir
apertou a mão de quatro homens
que trabalharam na construção
da estrada e hasteou 8 Bandei
ra Nacional no trevo da Vila
Nova. Estava -feita a inaugura
ção. Procedente de Pôrto Alegre,
o Presidente Médici desceu 'em
Tôrres, percorrendo a rodovia
até Criciuma. Visitou também a

cidade de Criciuma, onde foi
alvo de inúmeras homenagens
e aimaçou. As mais altsi auto
ridades dos Estados/ sulinos
estiveram presentes .1l tôdas as

solenidades, entre/elas os go
verdores _ Haroldc Leon Peres,
Euclides Trtches e Colombo Sal

l�s. p 'comendante do 3.° Exér ..
Cito, general Breno Borges Far
tei e o comandante da 5.8 RM,

general Ayrton Pereira Touri
nho. Durante a inauguração
falou o Ministro Mário Andre
azza ressaltando que «a rodovia

que agora é inaugurada repre
senta nôvo impulso para a eco
nomia dos Estados sulinos ,e é

parte da BR-101, a grande lon

gitudinal que correrá pelo lito
ral brasileiro numa extensão de
4.085 quilômetros, partindo de
Natal, no Rio 3rande do Norte,
até seu marco final em Osório,
no Rio Grande do Sul. O Mi
nístro anunciou, ainda, três
projetos rodoviários que o Pre
sidente Médici deverá executar
no Sul, e que incluem a total
pavimentação atp 1973 das ro

dovias BR-2,93 (Santana do Li
vramento-Rio Grande) BR-285
(Vacaria-São Borja) e BRs-470
e 282 (transversal de Santa
Gatarins).

Operário-Padrão do Brasil
Santa C,atarina

BLUMENAU (da Sucursal) - O representànte de
Blumenau foi eleito Operário-Padrão do Brasil, promoção
que anualmente é realizada pelo SESI nacional, no Rio
de Janeiro, .com candidatos de todos os Estados da
Federação.

O sr. Antônio Pedro Assini, 42 anos de idade,
chefe do Departamento de Máquinas Pneumáticas da
Pneumáticas

.

da "Electro Aço Altona : S/A", traz para
Blumenau o ambicioso título de Operârío-Padrão do Bra
sil, após a eleição realizada na Guanabara.

Líder comunitário, campeão internacional de remo

pelo Clube Náutíco América, onde esteve vinculado hã
mais de 10 anos, o sr. Antônio Pedro Assini, pai de 5
filhas, recebeu do SESI nacional, após a sua eleição como

Operário-Padrão do Brasil, 6 mil cruzeiros de prêmio,
além de medalhas e diplomas.

é de

Interpretação da Previdência Social
Possivelmente, jã em primeiro de setembro, terã

.IniCIO em nossa cidade, na sede da Associação Industrial
e- Comercial, um Curso Intensivo de Interpretação da
Previdência Social, a cargo do Coordenado do Bem Estar
do INPS em Santa Catarina, sr. Ney da Cunha Lisbôa.

O curso versarã e tratará de um melhor entrosa
mento entre empresãrios e o Instituto, priqcipalmente
com o, chefe do pessoal, diretamente mais ligado com os

empregados.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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emenda constitucional número um o lidar do Govê
afi.rmou: «ninguém. pensa em mudá-la, de vez que seu cl
prIm.ento tem tr�zI�O inegáveis. beneííeíos ao Pais. �
p�eClsamos gastar palavras com isto, bastando correr
vista .pelo pano_rama geral -em que nos encontramos. EJdtperfeita tranquilidade no País, I? povo está confiante e l:�
To?os . trabalham com !i mais absoluta normalidade ePaís progride a olhos VIstos, com grande esperança

Aquisição do terreno para as instalações
nosso povo e admiração do estrangeiro».'.

I

(Gazeta do POI
da COT,ESC

No intuito de elevar cada vez mais o nORSO Município, Agência do B.B. em estudos para PapandUl
acaba o sr. Prefeito Municipal sancionar a Lei N. 323, de J� é do conhecimento de nossos leitores os traba�
origem do Legislativo Municipal, na qual abre crédito para que estao se �esenvolvendo de algum tempo a esta pa�
a aquisição de um terreno de propriedade da sra, Leocádia

' com reíerêncla a .possível presença de uma Agência
Stankoviski, necessária a construção da Tôrre de Telefone, Banco do Br��il SIA, em nossa cidade. Agora aínda o:
da Companhia Catarinense de 'I'eleoomunícações _ COTESO _ Pr�feito Muníeípal acaba de receber comunicação do Dep
e Repetidoras de Televisão. Com tal providência fica claro tado Dr. Aroldo Carvalho tecendo comentário sôbre
e evidente que o que já foi abordado por esta coluna, ou assunto: Em certa parte da participação do nobre Deputa:
seja, televisão e telefone, é fato real e não símples mira- diz assI.m: «Tenho Bt grata .satisfação de enviar-lhe c6�
gem, ou ainda uma remota esperança, pois Papanduva já Iotcstátlea de memorando hoje recebido do ex-Govemu
está incluido no plano para o corrente ano. Perachi Barcelos, atual Diretor do Banco do Brasil (Sei

Paraná - Santa Catarina), sôbre li inclusão de 'Papandu\
n�s estudos de âmbito nacional desenvolvidos pelo Ban�
VIsando a ampliação de sua rêde de Agências». Pelo expO!
poderão avaliar nossos municipes que a luta está coa
nuando para o fim que s,e deseja.

Roteiro dos Missionários em Papandu,
e interior

.

A chegada. dos Missionárips em Papanduva está p!
VIsta para O' dia 14 de setembro, nesse mesmo dia I
equipes se deslocarão para o interior cujo calendário ob
decer.á o segu.inte roteiro: Dia 14 a 19 visitarão São Jol.
do MIrador, Pinhal, Palmito e Lageado dos Grein. De 21
26, Floresta, Guarani, Rio Pratinha, Rodeiozinho e Pall

________________----__� �_-------------------hb����oR�m���s�em�oa3�oo����d� Ponte e Nova Cultura. Aqui na Matriz seu início sei
dia 26, às 15. horas abertura. da Missão e Santa Missa co'
celebrada. Dia 3 de outubro encerramento, concentração'
Mis_!ia de encerra,?ento com Bênção Papal.Ampla coberta
estao dando a Imprensa falada e escrita em especial
Rádio Canoinhas, inclusive Frei Hénríque que muito tel
colaborado na programação, na hora paroquial pel
Rádio Canoinhas.

'

Passarela da Sociedade
Quem esteve aniversariando dia 2U, sexta feira, foi

srta. Matilde Grelíín, filha do casal sr. Antonio (Frldl
Greííin. O dia teve a sua significação especial e grande II
o número de. coleguinhas que foram levar os votos �
felicidade" à aniversariante. .

,

x x x

Amanhã é dia muito importante para tôda a oomu
dade papanduvense, acontece que estará comemorando mal
um aniversário o bondoso Ps. Vigário de nossa Paróqull
Antonio Cintho, pessoa que tem se destacado em todos o

setores da comunidade de Papanduva, integrante dos sei

viços sociais, filantropo, de grande valor, sempre atent

aos. sofrimentos e dificuldades de seus paroquianos, ree
bera por certo a mais justa demonstração de gratidão I
amizade. -

x x x

Nossa agenda social registra amanhã a passagem di
niver do sr. Antonio Silvio Sehadeck, atualmente se encon
tra em Curitiba onde dirige os interêsses da firma. Ind.1
Com. Schadeck Ltda. Os cumprimentos estarão em pauu
para o aniversariante que é pessoa muito estimada eH
nosso meio social.
A coluna se associa às felicitações de amizade aos snivel
sariantes almejando tôda a sorte de felicidades no pom

Notícias de
Escreveu:
Esmeraldino M. de Almeida

Grandiosa 'Festa no nôvo Salão Paroquial
dias 28 e 29

.

J?ias 28 e 29 do corrente, no magestoso Salão Paro
quial, Já em fase final, será realizada uma grande festa
q�e consta de um elaborado programa com diversas atra
çoe_s, destacando-se a parte esportiva onde o futebol de'
salão será parte d<?s grandes jogos. quando medirão fôrças
o quadro do GináSIO local versus Ginásio de Monte Castelo
em partida p.reliminar; o jôgo dos titulares será disputado
ent�e as equipes: Grêmio Primavera versus Grêmio Con
tabíl .da �Idade de Mafra. A noite, grandioso baile com a
perttcípação dos visitantes e a comunidade em geral. Dia
2�, pela manhã, o grande desfile de carros pelas ruas da
Cl�ade em homenagem a São Cristóvão, às' 10 horas Santa
M!s�a, logo após suculenta churrascada e um variado ear

dápío para a complementação da mesma. A tarde monumental
partida futebolística entre o quadro local e o valoroso
esquadrão Rodoviário da cidade de Vacaria-RGS. Abrilhan
t�rá os festej,?s um famoso conjunto musical vindo espe
cíalmente do RIO Grande do Sul. Reina grande espectativa
para as festividades acima. A renda reverterá em benefieio
da construção do Salão Paroquial. A Comissão convida o

povo em geral para as solenidades.

Biblioteca Pública Municipal Pedro Povaluk
.

Vem de ser aprovado pelo Legislativo Municipal a
LeI 325 de 16/08, pela qual a Biblioteca Pública Municipal

" ��tamos o!erecen�o, grátis, 9- campa' ha
. Dirija sem compromisso". V. escolhe
o modelo Volkswagen dos seus sonhos, n

'

s
lhe entregamos o carro e v. sai por aí pá
comprovar tudo o que se diz sôbre VW.
Vamos, largue êste jornal já e venha

até nossa loja.
Depois de dirigir sem compromisso,"i :

.

'.\;0--,1;,;

�MAL'LON
Rua Vidal Ramos, 1195

passará a denominar-se Biblioteca Pública Municipal «Pedro
Povaluk», justa e merecida homenagem póstuma ao saudoso
vereador Pedro.Povaluk, que relevantes serviços prestou à
comunidade papanduvense. Por outro lado, o sr. Prefeito
Municipal está providenciando o registro da referida Biblio
teca junto ao Instituto Nacíonal do Livro, afim de que a
mesma venha gozar das prerrogativas que a lei faculta.

, Modêlo político da Revolução se impôs e

não seria desfeito
o líder do Govêrno na Câmara Federal deputado

Geraldo Freire afirmou nesta' Capital que a «revogação do
AI,5 virá a seu tempo e que o modêlo politico brasileiro
que vem sendo implantado pela revolução já se impôs e

não mais poderá ser desfeito». Disse o líder do Govêrno:
«não'adianta pressa para revogação do Al/5 porque Q Pre
sidente da República como responsável principal pelo esta
belecimento de plenitude democrática no' páís está bem
cônscio de seus deveres para com o País». Referindo-se a.

\�

v. estará ainda m
carro tem que se

Como nós est

is certo
.

Volkswa en.

10� cerí] s de que êle
será seu.

Porque temos t dosos
financiamento, só faltando . ,

..... i·\",:J

,

.

/ .>:)::::.��ijque v. sugerir.
Que é que v.'

&
II .

CanoinhaS - se

,

\-

REVENDEDOR
AUTORIZADO

Sociedade
Esportiva

Hípica, Recreativa
"28 de Ju he'
Major Viei

o Presidente da Sociedad ,

v

ípics, Recreativa
e Esportiva «28 de Junho» de '�jor Vieira, no usn

de suas atribuições· que lhe ,são conferldes pelo
Estatutos Sociais, CONVOC todos os associados a

comparecerem e arttcípsre da Assemblêie Gerei
. a realizar-se em Coevo 'ção com o número mi·
nimo de 50% em· um ,?os associados, no dia 2i
(vinte e oito) de 11 Ast de 1971, às 19 horas, em

, sua sede própria, nest dade, com !l seguínte Oro
dem do Dia: �

, I

Ó precíação da prestação
Dire

1.0) - Apresenta
de contas da atu

2.°) - Elevação
3.°) - Eleição
4.0� - Outros

Não' havendo
realizará em segund
com qualquer número

M,ejor Vieira, 16

Sebastile 6. Costa

8 assembléia s.e
às 19,30 horst

esentes.

Presidente.

;
:J
r
!

Nota- de

agradecimento
Waldomiro No
vak vempormeio

•

dêste agradecer
ao médico Dr.

Antoni'o Merhy
Seleme, as enfer
meiras do Hos

pital Santa Cruz,
pelo bom aten
dimento prestado
à sua espôsa
durante suá en

fermidade.

Bazar Canoinhense
Tecidos

Impressos .

em geral
(em uma ou mais côres)

Serviço rápido e

perfeito

Imp. Ouro Verde

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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S,ociedade Industrial e Comercial Sicól SIA
Assembléia' Geral Extraordinária

EDITAL DE. CONVOCAÇ
CGC

São con ados os acionistas

INDUSTRIAL E OMERCIAL S

Assembléia Geral
ximo dia 28.8.71, à
na Rua Frei Menand
sôbre a seguinte O R

1.0 - Altera
-

d
dos cargos

..
.

a de bens dasoctedade;
.

- Outros assuntos de inte

Canoínhas (Se), 28 de julho
Arno Court Hoffmann

Dir. Presidente
Ze o Paulo Paul
Dir. Gerente

rr-
CCInstituto
Sauna, massagens tratamento p

os produto
Informa instalado

��======d

r
Regime Produto Dietético"

Calori

REAL

José
DE

a\rski &

CASA

adubando 'dá
a Agro Pecuária
CANOINHAS

._.
• •

Compre-�s agorà e

,CAS

Coordenação' da Organlzaç60 da Produção e Abastecimento

COOPERATIVA DE MÉDICOS
Está sendo organizada na cidade de

Blumenau, uma Cooperativa de Serviços
Médicos e Hospitalares, que congregará
os médicos .daquele município.

,
.

A Cooperativa funcionará através de
convênio para prestação de serviços aos

empregados de emprêsas.
Sabe-se, por outro lado, que os mé

dicos de Florianópolis, Itajaí e outras

cidades, também estão se movimentando

para organizar suas Cooperativas.
Técnicos da COPA estão orientando

os médicos de Blumenau nos trabalhos
iniciais para a constituição de sua Coope
ratíva.

Encontro de Cooperativas
Conforme estava programado, reali

zou-se na cidade de Joaçaba, o Encontro

promovido pela COPA, que reuniu a

totalidade das cooperativas do Vale do

Rio do Peixe.

As reivindicações dessas Cooperativas,
que abrangeram diversos assuntos, tais

como financiamentos,l.C.M., reformulação
da Legislação Cooperativista e outros

serão levados ao 5.° Congresso Brasileiro

de Cooperativismo a se realizar em

setembro na cidade de Salvador - Babia.

ANIVERSARIAlJ-SE

HOIE: os jovens: Monir
Cador e Nelson Lucachinski;
a menina Marilene (ilha do
sr. Aloisio Partala.

AMANHÃ: a srta. Leila
Maria Carvalho, residente
em Floriatuipolis; o menino
Francisco de Assis filho do
sr. Alberto Wardenski,

DIA 23: a sra. dona Ercilia
esp. do sr, Cláudio Gadotti;
a garôta Marinete filha do
sr. Paulo Olsen; os meninos:
Glducio João filho do sr.

Nelson Ferreira das Chagas
eMarcelino Frederice Fedalto,

DIA 24: as sras. donas:
Olga Maria esp. do sr. Mário
Ferraresi e Nancy esp. do sr.

Carlos R. Schmidt, residente
em Araguari-MG; a senhorita
Eliane Schmitt; o jovem
Anator Bialeski; o menino
Bartolomeu filho do sr. [osé
Ferreira Sobrinho; a menina
Lélia de Lourdes filha do sr.

Benedito Th. de Carvalho
Netto, resido em f'lorianópolis.

DIA 25: o sr. Jacob Seleme;
a srta. Célia Maria Kotlevski;
os jovens: Vilson Knoo e

Janil Cador; a menina Neuza
filha do sr. Paulo Senceuck.:
o menino Luiz .t1.urillo filho
do sr, Silvino de Luca.

.

DIA 26:' as sras. donas:
Erna esp. do Sr. Willy Gor»
seltz, Gensoeoa esp. do sr.

Esteiano Miretzki e Paula

esp, do sr. Waldemiro Pospor.
DIA 27: a senhorita Zilma

Padilha; .s meninas: Marga
retb e Marilene� (gêmeas) {ilhas
do' sr. Henrique Bâra; o. ga
rôto Cezar Duarte filho do
sr. Orlando Nascimento -.

Aos aniversariantes, nossos

cumprimentos.

,,-------------------------,

Cine V e r a CruzSociais
(O LANÇADOR DE SUCESSOS)

.

.:. A P R E S E N T A \
.:.

HOJE. em se..ão única ai! 20,15 horaa - cenauea 14 anol

DOMING , em matinê • aa 14 horae - cenl1.Jra livre

A ável comédia do moderno nerna

nacional tôdâ colorida:

A DOS

Bazar Canoinbense
Roupas Feitas

._.

. '.

NATAL

DOMINGO. em uas aellõel. aa 17 h \ cena. livre e

a. 2 horall - censura 14 a oa

A Universal Inte ational orgulhosa nte apresenta
John Wa ne e Kírk Doug s em

•

.

feira, dia 23 e 3a.
- censura 14 anol

, "aellão daí moçaa"
cen ura 4 anoe

SENHORAS E SENHORI AS ENTRADA GaATIS

Uma formidãvel com

Dean Ma

Como Salvar
Arruinar

ÚNICA EXIBIÇÃO!
- ....--......-

DIAS 26 e 27, 5a. e 6a. f,

Espetacular filme' de

Passapor
Uma pro

-----.....

tôda colorida com

casamento e

vida

- cene, 14 Anoa

DIA 28,Iábado - 8

DIA�29, domingo
Mais uma vez

super comédia:

20,15 horal
aa 14,00 horaa

. olta à tela,
LAM

censure 14 anoa e

eensura livre

AZZAROPPI, na

ARINA
- aa 17,00 horaa J- eensure livre e

a., 20,00 horaa CenaUl'8 14 anol

mento de um

no mundo
.

Espetacular lan
laurea

Cinemascope - Tec elenco gigantesco!
AGUARDEM Rã MU 'O BREVE:

O Pistoleiro do Pas ivo - A Marca da
Ferradura, com Tónico e Tinoco - Se meu

.

Fusca Falasse
�_.--------------------1--_1

Fotocópias em' um minuto
O €art6rio do

e. CORTE,
PLASTIFICA

um minuto,

GISTRO CIVIL,' de NEREIDA

em apenas
. qualquer documento
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O PIá
Agora, quem toma a ínícíattve de fazer serenatas, não

é mais aquela turma de boêmios que cantavam à sua amada.
Há tempos que a '91a masculina vem recebendo serenatas
das "peças". Parece que as mulheres conquistaram mais
uma vitória na sua emancipação. Pois antes, fazer serenatas,
era próprio de "marmanjos" barbados. E, oíha, Dão tem

negócio melhor que você acordar de madruga ao 110m de
uma seresta, ainda mais feita pela ala feminina. Muito legal
eSS8 iniciativa. POLEGAR PRA CIMA.

*, Uma dica que nós nunca pensamos que iríamos dar:
RADIO CANOINHAS. Uma nova dimensão em rádio.

* Hoje, no Clube Canoinhense, acontecerá o esperado
,
baile "UMA NOITE NO HAWAI". O Grêmio XV de

Julho preparou esta promoção com muito carinho, já que
.se trata de uma tradição. O conjunto STON.ES, de Joinville,
que outro dia apresentou-se .na TV Paraná, canal 6 de

Curitiba, é considerado pelos críticos como um dos melhores
de Santa Catarina e quiçá, do Brasil; Portanto, o programa
certo hoje, será passar uma noite no Hewaí, ao som dos
STONES, no Club Canoinhense.

_ ,

* No dia 6 de setembro, o êonjunto INCRESç)M estará dando
o seu recado em Três Barras, num baile no C,ssino do C.I.M.H.

* Com certo atrazo, registramos 8 pass.agem da avançada
da srta. Maria de Fátima Cubas. Cumprímentos.

* Quem festeja "amadurecida" dia 23, próximo, é "I} outra
metade doZéke": Sérgio Luis Keller. A metade aqui

deseja tudo de bom e espera 'bebemoreções aqui na Reda
ção da INCRE."

* Comemorou a;vançada dia 17 último, o compositor e

paginador dêste jorna'l: OSMAR WENDT. Incrementação,
que sem êle não poderia sai1\ deseja tudo de bom. ,

. I'

* Em tempos atrás, a onda :era CALHAMBEQUE. O
negócio agora é "FUSCÃO'':'

* Gsrôtas de outras' cidades que virão debutar em Canoí
nhas: Vera Mariza Roberge, Heleníce Marzal, Neusa

Maria Pereira Bastos, Talíts Mara da Silva.
í

* Um tremendo baile acontecerá no Salão de Festas do
Restaurante Apolo, sábado próximo. A música do INCRE·

SOM fará a animação. Mesa� à venda no Panificio Pão de Ló.

* O conjuoto Selectus Quartet, ensaiou domingo p.p., no

Apolo. A promoção do ensaío foi dos Contadorandos-71.

* Canoinhas se prepara para o dia 7 de Setembro. Acre-
ditamos que o desfile cívico será de grande estilo, pois

pelo que nosso "radar" registrou, as peças vão estar demais!
, �

* Hoje à tarde, teremos jogos na cancha da S. B. O.: A'
Equipe de Vcleybol'tfemíníno de, Canoinhas enfrentará

a Equipe de. cidade de Castro. E .o time de Futebol de Salão
do Grêmio XV de, Julho estará enfnntando a mesma equipe
que goleou o Arrastão, em Castro.'

A' cafonice da semana'

'Consideremos cafona: palavras 'ditas muito acentuadas,
como elegantérrimo, bacanérrimo, símplérrtmo, etc., ete., e etc.

Morai da história: No mais vai tudo azul na América
do Sul, Muchachas, Muchachos e Muchachiohos,' sdíósl

Casa Agro pec 1i!NIII""(

RUA PAULA - CANOINHAS

r PS IUU ... olhe
MERHV SElEME

c-s
. ;,�

78,00 /,�Yfnensal,
:;�

ií#i'

,-

sem

Notas
Esparsas

Bazar Canoinbense
Bijotel�as

CONVITE

nossa terra.
"A diretoria

'1,',

.•,i!-"

Major .àA"�wton, 'Pai!!CIi 0/

Encontra-êe entre nós, servindo no Campo di
Instrução Marechal Hermes, na vizinha, cidade de Trê!
Barras, o Major Newton Paiva, que vem transferido di
Rio Grande do Sul.

'

Nossas boas vindas com votos de felícidades en

suas novas funções.

NAS·CIMENTO
, .

Em alegrias e testae.» .lar do casal Erica e Valdemirl
Novak, com o nascimento de uma linda garotinha, ocoriu:
dia 11 de agôsto de 1971, re"en�o o bonito nome di
VIVIANE ELEN1CE NOVAl(. "",,JIi; '"

Nossos cumprimentos.

Vende-se uma residência ,�.é()m ótimc

barracão, sita na Rua J�lé�"S�iteuxe, 168,
..",,� .

Tratar no escrit6rtê) do ..

'

sr. Estef�m
Wrublevski - Jpn'é7 191. - com Romualdo,

,i;'.-
,#'

Material
Pelos

Escolar
menéres p,eços da praça,

'"

Ouro t-. Verde ,LtdaImpressora
, ,

'i!BlIiHtiiUIIUIUJl� f!Ullj••Iimii�.I!.ii!� . li
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� vendendo H
� i
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a
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esta oportunidade JNão
.,

d e txe- pa,ssar
•
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