
Canoinbas - foi visit�da pelo Chefe da 16a. Ano XXVI

CirCUn8Cri�ão . do Servi�o Militar
Esteve Da cidade de Csnoínhss dia 13 p.p. do corrente, o

sr, Coronel do Exército FRANCISCO JANONE NETO, Chefe da
Guarnição Militar e da l�a. Circunscrição

.

do Serviço Militar de
Florianópolis-Se, cumprindo o Plano da Diretoria do Serviço
Militar, ínspecionando a 13a. Delegacia do Serviço Militar sediada
nesta cidade.

.

A pós ter examínado os serviços da Delegacia do Serviço
Militar, .dirigiu-se à Pref'elture Muntcip al . de Canoínhas, tendo
sido recepcíonado no gabinete do Prefeito Municipal, sr, Alcides
Schumacher, prestigiado tsmbém, p-Ias eutortds des civis: Bene-
dito Therézío de -Carvalho Netto, Deputado Estadual, João Seleme,
Presidente da Câmara, Nivaldo Roeder, Vice-Prefeito Municipal,

.

Dr. José Enéas Cezar Athanázio, Promotor Público, Dr. Harley
Avaí dos Santos, Delegado de Policia, Dr, Saulo Carvalho, Pre
sidenté da Arena, Dr. Luiz Freitas. Presidente da Fundação Uni
versitária dó Planalto. Norte Catarinénse. que na ocasião esplsna- .

.rarn ao visitante a produtividade maior do município e relatando
do grande parque industrial que está sendo instalado pelas
madetreiras Zugman e Zamolo S.A. I" em fase já de funcionamento do

Frigorífrco eFRICASA». Finalizando abordaram e necessidade de ser

instalado um Tiro de Guerra a fim de beneficiar a classe estudantil

Também a convite do sr, Ten Cel Milton de Mello, Co- .

mandante <io' 3.0 Batalhão de Polícia Militar, o CeI Janone,"
acompanhado do 1.0 Teu Osvaldo Conredo Narloch, Delegado da'
13a. Delegacia do Serviço Militar, dirigiram..se àquele Quartel,
SEndo ali recepcíonado com a apresentação dos Oficiais e poste
riormente foi feita uma, exposição pelo sr. Tep Cel Mello 80 sr.

Coronel visitante, do setor jurisdicionado e efetivo que compô � o

Batalhão e" encerrando com a visita das dependêncías do refe-
rido Quartel. \._

.

Em seguida almoçou no Restaurante Pínguín e despediu-se
com prosseguimento do itinérátio para a cidade de Currtibanos-S'C.

Serviço de Prev8n�ão do canesr feminino
Sendo o câncer dos ór gãos g-nítais da mulher aquele

-: mais fácil de ser prevenido, por ser um exame de melhor acesso,
não é ele no entanto, estatisticamente O menos encontradiço, Quase
50% de todos os tipos de câncer são encontrados nos órgãos de

reprodução da mulher. Sendo a exame de prevenção do câncer
feminino um exame simples para a paciente, é ele executado em

larga escala, atualmente, DOS grandes centros, depots de exaustivas
campanhas para que o povo se conscíentízasse de sua Importâncíe.
No entanto, pelo falso pudor feminino, muitas mulheres não se

submetem ao mesmo, deixando proliferar em seu organismo a

insidiosa' moléstia que poderia ser erradicada 'com a maior facili-
dade e tranquilidade.

-

•

-A presença de lesões doentes não poderá ser percebida
ao exame comum. É necessário um aparelho chamado colposcópio
(que aumenta o tamanho do colo do útero - à maneira, vamcs

.dizer, de um microscópio). Também, pelo exame especialízado das
células que serão captadas, mais tarde, em laboratório. Encon
trando-se alguma célula alterada em sua estrutura básrca, será
depois o caso estudado mais mínucíosameute. E, depois? Se acaso

se conftrmar o diagnóstico de uma lesão precursora de câncer no

colo do útero, uma cirurgia poderá interromp sr o ciclo da lesão.
Por isso. 8 prevenção do câncer do colo do útero dependerá de
cada mulher em particular, que queira submeter-se a este exame.

E onde fazer o exame? Quanto se gutará neste exame?
Quando fazer c exame? Milhares de perguntas semelhantes são

dirigidas aos mais esclarecidos. O exame deveria ser p eriódíco,
Até duas vezes por aDO. O .exame é completamente gratuito,

A oportunidade para quem mora no interior é sempre
mais difícil. Por isso toda mulher csnoinhense e dos. municípios
vízlr.hos deverá se dirigir ao SERVIÇO OE PREVENÇÃO DO
CANCER FEMININO, da equipe volante das. Píóneiras Sociais

que estará em Canoinhas nos dias 25,' 26 e 27 d>9 Elgosto próximo.
Aproveite esta oportunidade de' fazer o seu exame.

NOTICIA
'. Segunda Olimpiada da PMSC em- Florianópolis

O 3.0 BPM «Jllnuári() de Assis Côrtes», sediado em Ca
ncinhas com um número de 45 atletas selecionados, dentre' todas
as suas Císs., irá à capital participar da II Olimpíada da PMSC.

A I Olimpíada realizada DO ano de 197 i, foi vencida de
maneira espetacular pelo nosso Btl.

Este ano o Troféu «Colombo Machado Salles> estará no

vamente em disputa. Serão 1 O dias em que estará presente nas

competições o amor à Unidade, o espírito de camaradagem, e de
desportividade, edificando uma PM realmente desportíva e coeza,

As modalidades' que constam da II Olimpíada da PMSC são:

I - AlletlsDlo
8. - corridas rasas de 100, 200, ·400, 1.500, 5.000,

4xlOO e 4x400 metros.
b - saltos em extensão, altura e triplo.
c - ar.remessos de peso, darda e disco.

. II • BOLA AO CESTO - (Oficiais).
III - FUTEBOL DE SALÃO - (Oficiais, Sub-Ten e Sgt e Cbs'e Sds).
IV - VOLEIBOL - (Mixto).

-

V - Tiro ao Alvo
a - revólver tiro de precisA0.
b - revólver' tiro rápido (silhueta móvel).
c - fusil. de guerra.

VI - Pentatlo - provas:
tiro fusil - crow coutry - lançamento de granada e

pi;;,ta de aplicação.
V[[· - XADRES - (Oficiais).
VIII - TEN!S DE MESA - (Oficiais, -Sub-Ten e Sgt e Cb e Sds).
IX - CABO DE GUERRA - (Geral).
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. Diretor: Silva
CIRC,ULA AOS SABADOS

----------------------------.._------------------------------

Rubens Ribeiro da
FONE, 128

PrefeituraMunicipal deCanoinha$_
Gabinete do refeito. L
A nossa ao COLONO e M910RISTA ..

O Prefeito Municipal de Ca- tam na economia nacional. poderia f Itar em trazer, a sua

noinhas, ALCIDES SCHUM.".- . � so)ida_gedade e reconhecimento

CHER, jubilosamente, pela EVl�eDte�n�e, colonos e
àqlJeTes que aqui escrevem no

presente, leva às prestigiosas motortstes, a ra\l� representam, sóIo 8S páginas de fartura e

classes de colonos e motoristas,
antes de tudo, p!t cela atuante.,...' transpor tam nas, veias da inte-

. de nossa sobrevivencfê
na data que lhes é consegrade, greção nacional a farta produção,

50 e desenvolvimento.
mensagem de profundo FECO- participando, assim, do atual
nhecímento pelo muito qu� r e- Tanto um quanto o/"outro, otável desenvolvimento de nos-

no seu diuturno Iabp ,produ- sa eojnuna, do Estado e do
.

zindo @ transportand<f, a riqueza
�.#' Brasil.

nacional, partícipaai, no snoní-
m ato, da pujsnça.t(íeste país con- A eles, então, nosso abraço
tinente., r fraterno 'de profunde reeonhs-

A M1,l)lfcipalidede de Canoi- cimento, nosso e de toa�s os

nh, ,neste dia tão' festiva, não. m1.lnícipes.

CAIXA POSTAL, 2

Novela é com 8 Canoinhas

As 09:00 -horas:

O Destino de Elisa
CANOINHAS,

.

lI1uito mlda rádio

Festa do
Colono

A Sociedade' 25 de Julho, qu�
congrega a nossa classe rural,
fará realizar amanhã, Da locali
dade de Marcílio Dias, .ume
grande festa popular, alusiva ao
OlA DO COLONO.

O assunto em todo o muni

cípio, é sem dúvida, a aludida
festa, cuj o programa estamos

publicando na terceira página;
A Festa dos Motoristas;. com

8 tradicional> procissão de São
Cristóvão, será realizada no

próximo domingo, tendo como

local a· Igreja do bairro da
. Xarqueads. Amanhã, então, a

.

concentração será em Marcílio
Dias e no próximo domingo em

Xarqueade.
.'

Na. oportunidade; CORREIO
DO

/

NORTE, leva às prestigiosas
classes, a sua mensagem de

grande reconhecimento, pelo
muito que repeesentem no 'de
senvolvrmento do nosso muni

cípio, de ·Sa(}ta. Catarina e do
Brasil.

.

Wiegando
Olsen

-

Após pertinaz moléstia, veio
a .falecer segunde feira pela
manhã, em Curitiba, onde resi

dia, o industrial sr, Wiegando
Olsen, consternando a todos; O
saudoso extinto era

. Diretor
Presidente d�i segulntes firmas:
Importadora Comercial Olsen
Ltda., Distribuidora WIB Ltda.;
,Wiegandó Olsen S. A., com eeli

parque indústrial em Marcílio
Dias e Administução Olsen S A.
Deixa viúva a sra. Marta Olga
Olsen e filhos, sr. Marcos José

Ç>1,sen e sra. Marguit ---Olsen Pi
zatto. Seus funerais foram rea

lizados na tarde de segunda
feira para o Cemitério Evangé
lico, daquela capital, com grande
acompanhamento, ali compare
cendo o Prefeito, sr. Alcides
Schumacher, Presidente da Câ..
mara sr. João Seleme e advo
gado Dr. Saulo Carvalho.

\ A famflia enlutada os pesares
deste semanártO.

Prefeito Alcid,es. Scbumacber. em Brasília
O Prefeito Sr. Alcides Schumacher, acertou com o

Deputado Aroldo Carvalho, urna viagem a Brasílte, afim de
tratar de vários· e importantes assuntos administrativos,
devendo, ns ocasião, ser recebído em audiência pelo Minis
tro dos Trsnsportes, CeI. Már!o Andreszza. A aludida vísgem
está prevista para agosto próximo.

Therézio em (anoinhasAroldo
Os Deputados Aroldo Carvalho, nosso representan

te na Câmara Federal e Benedito Th. de Carvalho Netto,
na Assembléia Legislativa. em férias parlamentares,
encontram-se em nossa cidade, desde 3.a feira última.
Ambos, em contato' com amigos e correligionários, visi
taram 4,a feira, os municípios de Três Barras e Major
Vieira, quinta feira, os municípios de Porto União' e lri

.neópolís, ontem Papanduva, Monte Castelo e novamente'

Major . Vieira. Hoje estarão. em Itaíópolis, Mafra e Rio

Negrinho. Aroldo e 'I'herézío deverão participar da grande
. Festa do Colono, amanhã, em Marcílio Dias, retornando
na próxima semana, respectivamente, para Brasília e

Florianópolis. Arolde visitou ainda 4.a feira as instalações
da Rigesa e 5.a pela manhã as ampliações das' firmas
Zugman e Mussi, manifestando-se empolgado pelo clima
de desenvolvimento aqui reinante.

AGRA,DECIMENTO
Os Asilos. «Lar de Jesus» e «Casa dr. Rolando

-Lourenço Malucelli», agradecem muito penhorados; aos

Dirigentes e Atletas do Iguaçú E. C., aos dirigentes da
LEC, atletas locais e à Prefeitura Municipal desta cidade,
que tornaram possível o encontro esportivo realizado .día
8 p.p., benefícíando as duas entidades na sua manutenção.

Canoinhas, 20-07-72.

Renda do jogo realizado em beneficio da casa

Dr. Rolando Lourenço Malocelli e Lar de Jesus
Entradas

_

Almoço-Propa·ganda-Palpites·
Total

Despesas _

Total líquido

2.598,00
859,00

3.457,00
552,00

2.905,00
3.457,00

Renda líquida para 'cada Asilo l.i�2,50
(rim mil quatrocentos e cinquenta e dois cruzeiros

e cinquenta centavos).

PATOTA TEM A MELHOR.

CANOINHAS 1350

A NOSSA

RADIO
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CORHEIO DO NORTE 22.07.1972

CASA LANGER
799 C 4'N O I N H li S

Comércio de Secos e Molhados .,: Armarinhos
Perfumarias - Bijouteriàs - Miudezas em geral

Ane1'0: • Bem montado Bar e Snoocker.

Fotocópias /

REGISTRO CIVIL, de N REIDA

que funciona; no FORUM, tem
...

a grata satisfação de informar

,

clientes �ue acaba_de' receber uma nova

FOTOCOPIADORA' 3M - modelo "27l", au'tomâ
tica, que Ç."O,pia todo e qualquer documento,
livros elo tros papéis,' em apenas 10 segundos

com nitidez e perfeição íuegualâveis,

,O Cart6rio d

C. CORTE,

Atenção agricultores
Conheçam os planos de vendas de adubos MAHAH.<

r

,Prazo de entrega - Irnediata e/ou até 30 de novembro.

Desconto especial. Haverá «desconto especíals-de Cr$
30,00 por tonelada em todas as condições de ,Râ"gamento:
a) Vendas à vista - Vencimento em /JOloutubro/72,
com r�bate de 10% mais «descont�}'special»;
b) Vendas a 60 dias-Vencim,entQ �m 30/dezembro/72,
com bonificação de 100/0 maís-" «desconto especial»;""

c) Vendas a 150 dias - ""P;a�s de 'pagamento e

respectivas bonífícações.>' .

§'

até 28/ievere'iro/7'3 com 13% de bonificação;
até 30/março�i3 com 100/0 de' bonificação;
até ,30/abrilI73 cem 70/0 de bonificação:

.

até 30/maiol73 - com 4010 de bonificação.
Para melho,ts informações, consulte ó: representante

IMA N AH para a região,

C sa Agro P�ouária
RUA PAULA PEREIRA, 787

OPOS

sa Erlit

Associação Co- r
mercial e Industrial
,d Canoinhas

CONVOCAÇÃO
Fícsm eonvlds dcs todos os '

associados, conforme 08 estatu
tos, para comparecerem à As
sembléia Geral Extraordinária,
a realizar-se em sua sede .sociel
sita na Rua Vidal Ramos, 734,
no .próxímo dia 24 de julho de
1972, as 20 horas, em prrmeíre
convocação e, ou às 20,qO horas,
em segunda convocação, com

qualquer "quorum", com a

segumte Ordem dq Dio:
t

1.0 - Alteração dó artigo 34
dos Est&tutO&,

2.0 - Eleíção da, nove Diretoria
e Conselho IConsultivo,

I

.NO,TA: As ch�'pas, para terem
vands de, deverão conter o "DE
ACORDO", 96s candrdatos e

serem apres,ntadas ao 1.0 Se
cretário com. antecídêncía míní
,rpa de 2i horas das eleições,
para o d�,vido registro, ,

I. '

Canojâhas, 6 de julho de 1972.

asso edro Merhy Salame-,
Presidente 1

Festeje a data grata de seu

ente querido,
Diariamente às 14 horas':

Gentilezas.
eANOINHAS,

força total em comunicação

ESQecialista de Olhos
oUVlhos,NARIZ eGARG7TA

Dr. Ne!8on 8ockm�D
Dr. Artfaldo Berrtázzi

Médicos Espec:alis.ts' de Cu�itiba,
no

HOSPITAL � SANTA CRUZ,

na
.

cidad �e CANOINHAS, no

dia 22 i:je julho, hoje, das 8 horas

da) anhã às 6 horas da
/

Consultas, tratamentos, operações e

-

receitas de' ôculos em geral.
1 ' •

.. , 1 _

Para seus impressos Música Sertaneja?
PROCURE

Impressora Ouro Verde

Rádio Canoinhas,

As 06:00 horas da manhã e

às 17:30 horas da tarde,
A casa dos bons serviços

411 .. •• .....

4T
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'�., I

. __ s- .
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•

..

espaço para ,carga
<,

-

Em todo caso, vale a pena usar algumas
delas para mostrar alguns detalhes aos

mais distraídos.
O preço do pick-up de cima é muito'

maior do que o nosso, como se vê pelas
linhas pontilhadas, E ainda mais, o seu

, espaço' de carga_é bem menor, como
as claras linhas demonstram. '

Elas revelam também que a caçamba do
Píck-up VW tem 5 mO,
Ou seja, 1 rn" a mais que o outro.

·E contam uma coisa muito importante pata

quem carrega'e 'descarrega: só o nosso
tem 3 laterais que se abaixam.

O que as linhas não mostram é queo
Pick-up VW tem um compartimento' \
com chave; sob a caçamba, para cargas 1
,pequenas. Mas nã faz mal.

.

- "\
O que contamos aqui já dá para

prevenir os distraídos, que se esquecem que ,I
as aparências engan m,

Agora, venha até a nossa loja ,

conhecer de perto estas e outras vantagens
do Pick-up VW.

& C I A.
CANOINHAS�SC

, "

MALLON
Rua Vidal Ramos, 1195

REVENDEDOR
AlJTORIZADO
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Mensagem ao' Dia do Colono
o Mun.icípio de Três 'Barr,�ypof"*seu legítimo
representante, Prefe!!o DORIVAL BUENO,

com"ã, classe do trabalhador
,.

,

....·!·,_.• · ..ft no transcurso festivo do dia

Dia dõ--ÇQ.!_ono, e associa-se a

nlfestaçôes de �legria-e [úbuo,

Prefeitura Municipal de Três Barras,
20 de julho de 1972.

DORIVAL BUENO Prefeito Municipal'

o desenvolvímê .to cultural de
um povo, pela maneira
como tratam os

A evolução da técnica, permite
aos senhores pecuaristas, obter m os

melhores resultados na· exploração
da bovinocultura moderna,· assifD
como na suinocultura e avicultura.

Casa de

Sauda

•

Produtos Veteri'nários
Vieira'Fiorinda

Colonos, porque:
outros bons laboratórios.

Está a disposição dos Senhores
Pecuaristas de toda Região.
I Sais minerais e strplernerrtos

TM 25
TM - 10
TM - 3-1-3
Premix Ruminante

Vacinas
Cristal Violeta Rhodia
Carbunculina � Raiva Canina
Sintomatina e Aftosa

Vermitugos
Banminth - Helmon - Nilverm
Carrapa içidas, Bernicidas, etc.

25 de julho, ata consagrada ao

Colono, esteio da eccnomía nacional,
propulsor do progresso, a saudação da

RAÇA, ALIMENTAÇÃO E.rMA
NEJO são os três principais fatores de

-

sucesso.
r

Vacinaçãosist�mática p�rà prevenir
Aplicação de produtos de primeira

linha p:ra combater_"/ersas doenças.

MIr-�ERALIZAÇ,ü bem or�e':ltada,
preventiva de doenças carenciars.

Observa-s em Canoinhas e mu

nicípios vízínhós, grande entusiasmo
no meio Ag-{o-Pecuário, caminhando
.para O' s"Úcesso.

Dispomos em Canoínhas de urna

casa especializada no' ramo, distri
buidora de Produtos Pfizer e de

(asa de
Nair

Prod,utos
Fiorinda.

Veteriná:ios
Vieira .�

sob a orientação e gerenciá de
. Juventino Vieira

Rua Getúlio Vargas, n.? 877. n

Fpolis (RICA) 06

Ministro do' Trabalho em Chapecõ
o Ministro Júlio Barata, do

Trabalho e Previdência Social,
presidiu hoje em Chapecó & sole
nidade de entrega dos títulos de
apc;>scmtadoria 80S 10 primeiros
trabalhadores rurais amparados
Dela lei que estende ao campo-os
beueficios da previdêocia social.
O Titular do trabalho não fez
baldeação no Aeroporto Hercílio
Luz, lendo que, partiu dieetsmen
te de Brl!lsÍlia com destino a Cbe
pecó Dum jacto da FAB. No
Aeroporto de Chapec6 o Sr. Júlio
Barata foi recepcionado pelo Go·
vernsdoe Colombo Salles, e outras.
autoridades. O Presidente do
FUNRURAL, Sr. Líbero Ma8sári,
cbegou ontem a Florianópolis,
procedente do Rio, a fim de ulti ..
mar a progràmação do ministro
do Trabalho cumprirá amanhã ua

capital. O Sr. Líbero Ma!lsári, não
prestou nenhuma declaração a

imprensa, dizendo apenas que
seria uma. falta de ,ética fslar
Bnte9 do ministro. O Presidente

STUDIO LIVRE

.

Na Caaoínhas

diariamente às 21:00 horas.

do FUNRURAL também se en

contra em Cbe necô. O Delegado
Regional do Trabalho Sr. Ciro
Beli Müller revelou que S�Dt8
Catarina se evidencia corno pri
meiro estado a conceder aposen-

tadorias pelo -F'UNRURAL. Iofor
mou o titular que 19 mil e 900

aposentadorias já foram concedi.
das por . velhice C; algumas alé

por invalidez.

DIA 23 DE JULH01 GRAN'DIOSA
,FESTA DO COLONO

Em Marcilio Días. na Sociedade IVlusicalWiegandoQlsen
Pcomoção; Socied'adfJ Cultural, Agrícola e Recreativa «25 de Julho»,
As .06,00 h"ras: Alvorada no local da -festa� a cargo, da Banda;
As 09,30 hons: SANTA MISSA;
As lü,30 h: Reinicio dos festejos, c/entrega de Diplomas aos Tratoristas.

HAVERÁ NO LOCAL DA' FESTA:,
Churrasco, galinhas assadás, bebidas, -barraca com café, doces, etc.
Diversões: Aviãozinho, jogo de argolas, dança, etc.

As 16,00 horas: Encerramento das competições esportivas, com entre-
ga de trofêus aos vencedores.

.

Coroação da RAINHA DA FESTA DO COLONO.

Sorteio de premios, doados pelo Comércio local, feito pelo Livro de
Presenças, somente fazendo jus a pessoa que se encontrar DO ':local
da Festa.

As 20,00 hoees: INICIO DO BAILE - Entrada gratuita •

Abrilhantará os fe!ltejos a BANDA W1EGANDO OLSEN.

Importante: haverá exposição a cargo do comércio locai.

Pela sua presença agradece a S. C; A. R, «25 de [ulhe s.
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Noticias de

Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida' ,

\

Data já fixada para as convenções
A data pJlra que 08 Diretórios Municipais realizem suas convenções
para indicação de seus candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Verea
dores' para as eleições 'fixadas para o dia 15 .de novembro deste ano,
já tem suas datas marcadas. Este colunista que é. Presidente do
Diretório Municipal, recebeu do sr Presidente do Diretórío Regional
o seguinte telegrama: «Florianópolis: 1339-49:11-16·. Presidente Dire
tório Municipal de Papanduva. Instrução Direção Nacional Partido,
recomenda vg Convenção Muníelpal escolha candidatos Prefeitos e

Vereadores realízar-se período quinze 8 vinte e seis agosto pt Re
nato Ramos da Silva Presidente Arena Regional».

Dia 25, Dia do Colono
Terça feira próxima, se comemora no país a data comemorativa ao

Dia do Colono, soldado anônimo da grandeza pátria, responsável-
pela manutenção da produção para o sustento da população, não só

�
do interior, mas também das grandes Metrópoles onde o consumo

dos produtos agrfcolas aleaueam cifras elevadas. A ele que na hu
míldade de seu árduo trabalho, colabora para que o nosso Brasil
cada vez mais se destaque na sua pujança e grandeza na batalha
da produção, rendemos a nossa mais justa e merecida homenagem
ao dia consagrado ao Colono.

Avisos do Campo de InstruçãoMaLhermes
O Diretor do Campo de Instrução Marechal Hermes avisa a popula
ção em geral e particularmente aqueles com interesses nl!: área de
manobras, que a partir do d,ia 2,0 a 30 de julho do corrente ano,
haverá realização do tiro real, diurno e noturno. O Diretor do Cam
po de Instrução Marechal Hermes recomenda aos senhores morado
res limitantes com a área de manobras, mormente na faixa do rio
Oanoínhas, para impedirem que seus animais invadam indevidamente'
os terrenos pertencentes a referida área, principalmente. porcos.
N.R: esperamos que os moradores de nosso município tomem as

medidas compatíveis com o respectivo aviso.

Grêmio .XV de 'Julf)o
Com relativo atrazo, recebo e agradeço o convite enviado li este
colunista para participar flos festejos alusivos aos seus l! anos de
feliz exístencía. Aqui vai os mais slnceros votos de felicidades ·à
juventude que com sua disposlção e boa vontade, vem conduzindo
com ânimo, entusiasmo e sabeC:oria os destinos da simpática socie
dade,' votos estes extensivos ao «O Jornalzinho» que é órgão otícíal
do Grêmio XV de Julho.

Medida acertada e oportuna'
Elogiável as medidas tomadas pelo nosso Vig!Írio Pe. Antonio Cintho
no tocante aos horários das missas dominicais em nossa Paróquia.
Acontece que a maioria absoluta dos Iíéís que vão assistir a missa,
lá se apresentam com todo o devido respeito' e convicção da finali
dade de sua presença na casa de Deus. No entanto, uma reduzida
minoria, especialmente jovens, se retiram. da santa missa no mo
mento do sermão e vão para fora do templo conversar com sua
namorada e více-versa, Agora as coisas vão mudar, ficará uma

pessoa encarregada de anotar os. nomes dos mesmos, sendo poste
riormente lido no público 08 nomes das pessoas. �Certo e elogiável
a medida, pois se não vão para orar, então não venham para
atrapalhar. F81ei tá falado.

,

Hoje baile de posse da nova Diretoria
Hoje nos amplos salões da Sociedade Hípica, será realizado gran
dioso baile, ocasião em que será empossada li aova Diretoria. A
noitada promete muita alegria, considerando a ampla divulgação do
tradicional baile de posse. No próximo número 'publicaremos os
nomes dos integrantes da nova Diretoria.

}\Jascimento
Encontra-se em festas o lar do sr. Mário Pires é .sra. Guílhermína
Almeida Pires, com a visita da cegonha' que enriqueceu o lar, com
a presença de duas lindas meninas que na Pia Batismal receberão
os nomes de: Carla Adriana e Adriana Cristina.

.

v

Passarela da Sociedade
,

Amanhã quem estará COlhendo mais uma flor no jardim de sua exis
tência é a srta. Solange Machado, filha do casal Heitor Machado e
senhora. Muitos serão os cumprimentos que receberá a aniversariante.

Também dia 22 (hoje) completará mais um ano de sua, íélíz
exístêncía a Bxma. \I va. Sra. Lídia Levandovískí, pessoa que goza
de real estima e amizade, muitos serão os cumprimentos pela data
natalícia. -'

Dia 24 dç corrente festejará idade nova a Sra. Gracinha Hirth, vir
tuosa esposa do sr.. Valdemíro Hirth. Os -eumprímentos estarão
pontificando em alta rotação para a nataliciante. .

Registramos com prazer a passagem de niver dia 27 deste do Sr.
Rogério Marques, MD. Juiz de Paz, cidadão que desfruta de sólidas
amizades, receberá na data de seu natalícío, os' mais justos e me
recidos cumprimentos.
Dia 27 do andante é bastante festivo para a .I3rta. Gleuníee Maria
Furtado, prendada filha do casal sr. Manoel (Maria) Furtado, estará
recebendo as mais calorosas felicitações de suas inúmeras amiguin-
has pela passagem de níver. '

No próximo dia 28 é dia muito importante Para o casal, senhor '

Tercilio (Josefina) Sonaglio, data em que colherá mais uma rosa.
em seu 'alegre. jardim a simpática senhorita Marisa. A jovem guarda
lá estará para as felicitações.. .

Dia 29 do corrente estará festejando niver ,a elegante senhorita,
Sandra Maria, filhá do casal Adyr (Juracy) Oíola residente ern...R.
Fuck. A data será comemorada 'festivamente com a presença de
amiguinhas e a jovem guarda presentes.
Dia .29 do corrente nossa agenda social registra com satisfação a

passagem de niver do sr, João Paulo Furtado, cídadão que desfruta

de bastante amizade, seus dotes de Iílantrnpía é -lema de sua con

duta, razão pela qual receberá naquele -dla as mals acaloradas
manifestações de apreço e amizade.
CAMPANHA DO AGASALHO: Minore o frio do téu irmão e

Deus lhe aquecerá o coração
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'Ve'l a Cruz

Pedro Palio' da Silva, 50 aool de idade, operário da A.
Gonzaga, foi eleito ootem o Operário Padrão de Florlenôpolis, e re

preaeutarâ a capital no Concurso dá Ambito Estadual mercado para
o fim do mês, promovido pel-a Departamento Regional do SESI. O
.Operârio Padrão de Floriao6polii trabalha na A. Gonesga desde 1966,
ma. 00 ramo começou a trabalhar aOI 14. anoe de idade. E' calado

,

e pasme cinco filhos, tlê. dOI quais com ,o CUflO ueiversitârio.

Cine
(O LANÇADOR DE SUCESSOS)

-:- A P R E S E N T A -:

HOJE, aa 20,15 horal - cenlura 14 anal

Programa dia. 1.0 filme: A Fama apresenta Mark Damon,
o astro de «Dia como te amo», agora no far-west todo colorído .

YUM'A'
Formidável bang bang italíanol

2.0: A Metro apresenta a colossal comédia de Walt Disney:

Robin Crusoeo
cfDick Van Díke, todo filmada em magnifico Technicolor.

"-

DOMINGO, aI 13,45 h - em matinê - eensure livre

o Fantástico Robin Crusoe
DOMINGO, aa 16 h - cens.Hvre ,. Senlacional velperal

Santo, Q Ma8caradn de Prata,
em mais uma espetacular aventura:

Santo desafia os Demônios de Atlântida
filmado em esplendoroso Technícolor.

Neste filme cA CONQUISTA DA LUA», colorido.

DOMINGO, em dues aellõel· aa 19 horal'· cens, livre
AI 21,16 horaa • censura 14 anal v,:

A Metro _ apresenta uma espetacular produção filmada
em maravilhoso Technícolor:

MACHO CALLAHAN
Um wester diferente de todos, digno de ser visto!

Bilheterta em todo mundo!

DIA 24, 28: feira D OI 20,15 horaa - censura 14 anal

Macho Callahan (última exibição)

DIA 25, 30. feira • aa 20,15 horas - censura 14 anal

J Oh n ny Yuma (últíma exibíção]

DIA 26, 40. feira. 'OI 20,15 horaa - censure 18 Anal-,

"SESSÃO DAS MOÇAS"
(Senhoral e. aenhoritaa entrada grátil)

.JECE VALADÃO, o galã do cinema nacional na super
produção mmada em cores:

o ENTERRO DA CAFETI NA
única exibição.

DIAS 27 e 28, 50. e 60. feira. OI 20,15 h � cen•• 14 anal

A Fox a}!)resenta o espetacular drama filmado em

Cínemascope-Techcícolor:
.

Uma Sombra me Persegue
Aguardem p/.ábado, dia 29 - formidáYel programa duplo:
O Homem da Pistola de Ouro e Anjos Infernais

(colorído] Ccolorido)
,

,

Aguardem p/domingo, dia 30 • dual formidávei••el.õel:
Uma produção de Metro toda colorida e em Cinemascope:

o Exército de cinco Homens Não percam!
�--_.---------I"------------"

Fpolis (RICA) - 06

Presidente lamenta debate
o Ir. João Josê Ramal, presidente <ia 'Ordem dOI Advogado.

do Beaaií, seccão de Santa �atari[la. di..e lamentar que o debate
público da que. tão judicial, eovol vendo o. vereadores titu.larel e

suplentee, tenha se alargado (para agravol peeaoaie, entre OI respecti
vos -advogadoe e para referenciaa deeprimoroeas generalizada. ao poder
judiciário, por parte de um dOI advogados. Em declaraçõee à imo
pransa - aeainelou que o debate deveria ler evitado ou pelo mehoi
reetringir •• e àl eprecieções domérito.

Fpolls (RICA) 06

Capital também já escolheu OperárioPadrão

NOVA DIRETORIA
No dia 13 de julho de 1972.

assumiram a nova «Diretoria do
Grêmio XV de Julho». os seguin
tes gremistas:
Presidente: Guido Gonchorovski
�ice. Presidente: Ezequiel Bueno.
Dep. de Secretaria: Tadeu Pe
charka e Rogério Furtadu Huehn

Dep, Ecooômico:
Hamilton Tsmporoski, 1.0 Tea.
Jair Dubena. 2.0 Tesoureiro
Egon Frantz, 3.0 Tesoureiro
Dep. Recreativo Soci�l: Edson
Meistee, Marcos Zipperee, Milton
Nunes e Reneau C. Back

Dep. Esportivo: Celso Scopel,
João de Souza e Paulo Ozowski
Dep, Protocolo: Gil Trevisaoi
.Dep. Relações Públicas: Jair J.
Keller e Valdery Colombo

.

Dep. Assistência Social: Francisco
D. Siqueira vem convidar seus clientes e amigos para a Missa de 7,Q
Dep, de Imprensa: Sergio L. Kel- Dia que será celebrada dia 24 do corrente, 2.a feira, àl
ler e Zeno B. R. Silva Júnior 19 horas, na Capela São Bernardo, em Marcílio Dias.
Dep .. Diversão e Animação: Joaé

'

G. Ferraresi

Grêmio
•

de Julhoxv

Conselheiros: Moacyr de Paula e

Silva. Wilson Seleme, Henrique
Krezinski e Alvaro Scheuer

.Rep, do G,êmio XV de Julho em

Chapecó: Osny Munhoz de Paula

esmoo Mourão: Antonio Wilson
'Wies.e .

Blumenau: Osmar Bunn Júnior
Curitiba: Roberto Guiz e Luiz
Carlos Werka

Gremistas Estagiários: Guido
Jansh, Silvio Meister e Luiz Al
berto Machado

Aspirante: Cícero Cordeiro

Gàmara

Municipal de

Majot Vieira
Decreto Legislativo n.1/72
AProva Balancetes Mensais
dos meses de janeiro à de.

zembro de 1970.
,

\ ALOACIR V�IGA, Presidente
da Câmera Municipal de Major
Vieira, Estado de Santa Catarins,
faz 8ab:r que a Câmara Munici·
pai aprovou e. eu promulgo o

seguinte
DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1.°1- Ficam aprovados por

esta Câmara MUl1icipll'l. 08 balan
cetes da Receita e Despesa Oro
çamentária da Peefeitura Munici
pal de Major Viein, referente
aos meses de janeiro à dezembro
dó 1970, de acordo com o parecer
do tribunal de Contas do Estado,
Prçc. -n.O 634f71.D.F.F.

fArt. 2.0 - Este Decreto entra
em vigor na data de SU8 publi
fação, revogadas 8S disposições
em contrário. I

Sala
.

da!! ses"õaÍl da Câmaee
':UDicipal de Major Vieira, 18 de
julho de 1972.

Aloacir Veiga - Presidente

Alfonso Sobczack - 1.0 Secreto '

Albino Goncioroski • 2.0 Secreto

t ·

Agradecimento
Missa d'e Sétimo Di;e

A Família do inesquecível

WIEGANDO OLSEN
agradece as manifestações de. pesar recebidas por ocasiãl
de seu falecimento e convida seus parentes e amigos pari
assistirem a Missa de 7.° Dia, que em intenção de SUl
alma manda celebrar dia 24 do corrente, 2.a feira, às li
horas, na Capela São Bernardo, em Marcílio Dias.

Wiegando Olsen S.A., associando-se às man;
festações de pesar pelo falecimento de seu Diretor-Presidem, .

WIEGA,NDO OLSEN

Cerâmica Marcilio Dias Ltda., par sua Diretcra
e seus Colaboradores" convida os amigos para assistirem
a Missa de 7.° Dia. pela alma de seu Sócio Fundador

WIEGANDO Q,LSEN
que será celebrada no próximo dia 24, 2.a feira, às H
horas, na Capela Sao Bernardo, em Marcílio Dias.

Sociedade Recreativa São Bernardo; assoei·
ando-se às manifestações. de pesar pelo falecimento de
seu Patrono f

WIEGANDO OLSEN
vem convidar seus associados e amigos' para a Missa de
7.° Dia que serã celebrada dia 24 do corrente, 2.a feira,
às 19 horas, na Capela São Bernardo, em Marcílio Dias,

terra,Salve o heróico colono

sua. enxada escreve no solo

brasileiro as mais lindas páginas da sua
fi

glória e seu progr�_sso.·\

\
"

'''''''-_.'''---

de Julho

\.

Salve ,.,2.5,

/'
Sindicato Rural

de uma cidade,

(anoinhas
1350 QUILOCICLOS

o som

Rád io
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Diariamente às 13 horas:

Canoinhas 72 Sensacional
Rádio Canoinhas�

Polída Militar 3.0 BP M Btl Januário (ôrtes

3.0 I?PM;foru18 novosSoldados
r

De acordo com o programa de Instrução, a Eacola de For
mação do Policial Militar, a qual fuociooou neste Batalhão, teve leu

inicio no dia 18 de outubro de 1971,' teodo como local a laia de
aula Maior Luiz Lemo. do Prado.

O programa de instrução Ioi dividido ,em 3 (três) períodos, lendo:

Período dê adaptação de 18/10 a 19/11i71
Período de formação de 22/11 /71 a 28/01/72
Período de aplicação de 31/01 li 18/03i72.'

No dia 04 de março de 1972 ali aula, forem tmapenaal por
necesridade absoluta do serviço, reiniciando dia 23 de abril de 1972.

- No dia 24 de abril o 26 de maio de 1972, fui feito um período -de
recapitulação de lodá. a. matéria. comtantes do programa de instrução.

Oa iuetrutorea da referida Escola forem: 2.0 Tenente Cêsae
Jorê ROle,2.? Teo Wal.in Houni.er GarCia,2.0 Teu Neri dp. Ssntoe,
2.0 Ten Getúlio Corrêa e Capitão .osvair Manoel de Almeida.

.

A direção da Escola, esteve a cargo do Capitão' OiVair Ma
noel de Almeide. Diretor; 2.0 Ten Getúiio Corrêa, Imtrutor Chefe e

3,0. Sargento Rubem Grecilieuo de Araujo, Monitor;
Foram inscrito. 39 (trinta e nove) elemento. na referida E,·

cole, leudo que 30 frequentaram a Ercols de Formação do Policial
Militar e 9 lamente o período de adaptação Militar.

Deixou de submeter-se a exame final, um soldado por encon.·
trer-se em tratamento de saúde.

.._
_

A. matêrias minietredae forem ai seguiutes: Imtrução Gera),
Educação Moral Social e Civic8, Ordem Uolda, .

Educação' Física,
Higiêue e Primeiro. Socorros, Armamento e Tiro, Imtrução Policiai,
Serviço em Cempanha, Instrução de Trânsito, Controle de Dietúrbíos
Civi. e Guerrilhaa, PortugueB, Matemática, Hietéria e Geografia.

Ao findar a refllrida E_cola que hoje prestam o comprcmiseo, filão -

todo. optai II desempenhar 81 funções inerente. aOI Policiai. Militarei.

Pre.hum o ccmpromisso, OI leguiote. DOVOII scldados: Hamilton
Csetlllio, Adão Leite Mendes, Jolé Pires, Airel Oliveira dOI Sautos,
Gilberto Telhorat, Hemuth Holzapfel, Juliauo Domingue. Maciel, Joté
Olegário Benda, J(_ão Corrêa de Pauli" Eroeato Gouçalvei de Almeida,
Eooel do i:»rado, João Msria Pre.te. de Souza, Ermínio de. Castro,
Alceu Calixto POlomki, O.ni Luiz H(,(fmaon, Pedro Raimuodo Lima
de Scuza, Ivo. Fogaça de Almeida, Ivo OlUi Liozmeier, J.;ão Maria
Medeicoil de Lima, Sirineu dOI Sentol Veiga; Céiür Stelzner, Demétrio
Linktw ki, Jair Pedro· CSltro, Franci.co Tadeu Rodriguee, Valdemiro
FeroaDde., Seblutião Pedrolo Ortiz. Vsldomiro Veig8, Dagmnr Ramol
Santan& e João Franêilco do Amaral Tovare.;com aleguinte progr8mação:
08,00' hora., apresentação do Pavilhão Nacional
{J8,lO horal, cauto da Canção da Polícia Militar
08,20 hOfal, leitura do Boletim E.pecial
08.30 húral, compromiuol! dOI novol Soldado.
08,40 hora., canto do Hioo Nacional
08,50 hOfSI. diacuno proferido pelo orador da turma

09,00 horlu, deilfile dOI DOVOI Soldado. em continência ao Pavilhão
NacioDal

09,10 hora" toda a tropa comandado pelO Capitão O,v8ir MaDoel de
Almeida, desfilou em cootipêocia à. autoridade. pre.entel

19.30 hOfal, iantar de confraternização no Pavilhão da Igreia Lute_?Da.
/

Motores à Gazolina e Diesel, Elétricos Monofásicos e

'.Çrifásicos, Trituradores, Descascadores de Arroz, Pl'ãnta

deiras-Adubadeiras, Enxadas Rotativas, Arados. Arame
Farpado. Bslanças para balcão e armaz.ém, aterias,
Máquinas para soldar sacos plásticos(Moto-Serras.

.

4

Consulte�e� � condições de vendas

de CARLOS EVALDO" RSTELL, no

revendedor desla
,

Casa A(ro Pecuária de Pedro Ferreira
/'
Rua Paula Pereira, 787

A M Ú S i C AI

Sucesso Nota 135-0

I Diariamente às 15:00 h:
Canolnhas

'IMPRESSOS EM GERAL (em uma ou mail côre.)

Serviço rápido. e perfeito

Impressora Ouro Verde Ltda.

. Os senho es associados

Caneiôhense, com filhas que irão
/

.

debutar em 1972, no b .. tle pro-
gramado para 6 de setembro,
queiram fazeI'. 8�inscrições das

. I'
d

.

Imesmas, na e e socra , nos. se-

guintes hJrárics: das 1;Ob às 12h

� dasf'6
h 68 1'7 h, é 25 de

Ju)ho
.

e 1972.
.

A DIRETOHIA

REGISTRO CI \7IL - EDITAIS
Sebastião Grein (!losta, Escrivão de
Paz e Oficial do Registro Oívíl do
municipio de Major Vieira, Comarca

.

deOanoínhas,Estado de Sta. Catarina

Faz ��er que pretendem casar:

Vitor Bor eae Vanda Kasprzak. Ele,
natural- d �te Estado, nascido em

Lageado Ll�O, n/munícípío, DO dia
14 de janeirb de J 94 ; lavrador. sol
teiro, domiciidado e residente neste
munícíplo; fill}{l de.. Ali.nor BO.7ges 'e
de dona Maria\Rosa Becker, uomí
ciliados e residentes neste mmiicipio.
Ela; . natural deste Estado, üaséida
em Rio Novo, n/municipio, no dia 14
de setembro de 1948; do;'méstica,
solteira, domícílíada e residente
neste município; Ii1jla de Estanislau

,Kasl?r:z;�k e de da. T�r�za;Kasprzak.
domíctttados e re ídeútes neste
munícípío.

'

Major Vieira,lO de�:'ulho de 1972.

Veiga, domiciliados e. r. 'd�ntes
neste municipio.
Apresentaram os documentos exl

gidos 'pelo Código Civil art. 180. Se
alguém tiver conhecimento de exís- itir

algum

impe.'dimento
legal,

acuse-o.para'-Iins de direito.
----

Major VIeirã, 13 de julho de 1972.·

Sebastião Grein Costa '

Oficial do Registro Civil

DE PROTESTO
, ,

encontrar nesta c··d:afe � res-

ponsável pelos presentes, a

intimo pa pagar as importân
cias d mencionados títulos ou

da . e a razão pela qual não o

.6. .f', ao mesmo tempo, na falta
de ,.�ento a notifico dos

comp.ete�
_

estas..

Eocontram-se neste cartório
na Rua Vidal Ramos, Edifício
do ·For· ara serem proteste
das por faltá d agamento,
dU8!1 (2) duplicatas de D,' 13;72
e 807/72.' nos velares de
1.200,00 e C, $ 1.80000, v'}Dci
das em 2206.72, emitidas or

Basilio Humenhuk & CJs. Ltda.,
da respoDsabilid'!.íle"""'de Maria
Doraci Sc�t�

.

Pors-fião ter !l·ido possível
/"

e 1'9'72.

. ,PAULA S. CARVALHO
Tabeliã

p

Lourival Ferreira e Maria�a Luz·Veiga.
Ele, natural deste Estado, nascido
em Itaíópolís, n/Estado, do dia 1 de
fevereiro de. 1�50; lavradd�, solteiro.domiciliado e!residente n • ste muni
cípío; filho ttle João Fer leira e de
dona Natália'i Alves de Oliveira, do
miciliados él resídentes neste muni
cípío, Elâ, natural deste Estado,
nascid�1n Paiol Velho, n.munícípío,
no dia 13 de janeiro de 1948; domés
tica, solteira, domiciliada e residente
neste munlcípío; filha de·Rodolfo
Veiga e de dona Davina Corrêa

PUBLICAÇÃO OFICIAL DA

P �'EIT(JH A MUNICIPAL
E CANOlN fL�S
N.o 385,

de 14·07'....72
APROVA LOTEI\:MENTO
Aicidel Schumacher,

Municipal de Canoiuhas,
de liual atrihuiçõee,

DECRETA:
Art. 1.0 ...:.. De acordo com o .

despacho do Dr. Engenheiro delta

Pr�feitur,r exarado no requeri e ,

mente protocolado sob n. 788, de
13-7· 72, e Da, reepeotivaa plantas,
.fica aprovado o loteomento pro-
cedido pela COMERCIAL' PE
PRASSANI LTDA" da área de

3,187,00m , distribuida em 4 da
tai, bltnte para a. Huas Majoll
Vj.ei a, Msç. Hondon e MaL FIo.
riaDo, parte do lote n.O 48, He
giatro n.õ 61 e Carta de Afora
mento 0.0 114.

Art. 2,0 - Eete Decreto entra
em vigor na data de lua publica.
�

o, revogadae 81 dilpoliçÕl51 em
contrário ..

Canoinh� H.de julho de 1972.

An. ALCIDE'S,SCHUMACHER
Prefeito Municipal

Clube Vanoinbense

An. ANTONIO SOUZA COSTA
Dir. Adm.

Para mostrar toda,
. <;1 sua alegria pela .'

fabricação do·l.000.0oa,º.

. Fusca,
aVolkswagen estcá'

.

distribUindo /
10 Fuscões zero.

Um �eles será de(quem tiver
o Fusca mais 9,ntigo fabricado

.

n0 Brasil.
j
J.

..�

�,. ;r: .:.1 .�
'" . �;

"""�'�:"J
': �'�.. ; .'

\

Os outros 9 são paraS vierem até nossa'
.. , •..• ",

Revenda preencher um simples' UpOr::tl. '.

.
Venha logo. O prazo termina em 15.8.72.

\ .

elA.·MALLON
Rua Vldal Ramos, 1195 Canolniias ..SC

\ REVENDEDOR
AUTORIZADO
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I A 'Loja Merhy Selame continua I
I I

i 'vendendo�O�JUNTOS EM ��RMICA I
III por preços de fazer .anngos, I
I I
I apenas, o-s 590,00 I
I I

16 Canoinhas' e ,Três Barcas I
m��m••m.��.�m.mEB••••m���e.�Ea�••�m�ml
Novena 'Poderosa
ao Menino Jesus

de Praga

NOTAS
o sr, Hugo Peixoto novamente
em estudos para a construção
de um novo e moderno Hotel
Scholze. ,�

x
'

x x

o grande acontecimento amanhã,
, será, sem dúvida, a anunciada
Festa do Colono, num bem ela
borado programa, na localidade
de Marcilio Dias.

x x x

O Clube de Bolão Fantasma
excursíonou domingo último a
Blumenau onde enfrentou o

Topa-Tudo, cedendo por mais
de 100 palitos, sendo que os

canoiohenses foram recepciona
dos com 8 melhor acolhida por
parte dos blumenauenses.

,x x x

A festa de aniversário do Grê
mio XV de Julho, realizada sá
bado último, foi suceaso absoluto.

x x x

Em nossa cidade, visitando fa
mílíares e amigos, o jovem
Carlos Alberto Meyer, que pro
cede do Rio de Janeiro.

x x x

O sr. Fernando Rocha, ativo
gerente do Banco do Brasil, em
férias, seguiu para o norte, Ser
gipe, sua terra natal, scompa
nhsdo de seus familiares.

x x x
:

No anunciado concurso para a

Caixa Econômica, três canoí
nhenses tiveram êxito, senhores
Zeno Ribeiro Filho, Guido Gon-

, chorowski e Francisco Rudczyk.
-x x x

No torneio de truque, patro-

E'SPAR.SAS
eínío do, Grêmio XV de Julho,
a dupla João Seleme é Hefssa
sagrou-se bi-campeã.

x x x

Em possa cidade, já tendo assu
mido suas funções,o Fiscal da Fa
zenda, Dr. Edgard Rauen Soares.

x x x

Também em nossa cidade os

Deputados Aroldo Carvalho e

Benedito Th. de Carvalho Netto,
para um giro pela região norte,

x x x

Em licença, esteve em nossa

cidade, o titular da eomarca de
Blumensu MM. Juiz Dr. José
Bonifá cío da Si! va:

x x x

Duas turmas de 'Plltudantes
universitários de Floriaoópolis
estiveram em nossa cidade, uma
pesquisando j unto às indústrias
o .mercado de energta

'

elétrica
e outra atuando sobre as obras
socíaís, seus problemas e soluções.

x x x

Os caçadores cano ínhenses,
'tendo a frente o sr, Fischer, re
tornaram terce feira, de Mato
Grosso, todos satisfeitos, pela
boa temporada.

x x x

E pelo campeonato da LEC,
no clássico' da cidade, o Santa
Cruz, melhor entrosado, goleou
o Botafogo,. domingo últlmó, no
Oitão, pelo elástico marcador de
5 a 1. E amanhã, em prosse
guimento, também noMunlcípal,
Botafogo e São Bernardo, espe-'
randc-se ampla reabilitação dos
alví-negros.

Aniversariantes da Semana
ANIVERSAR,lAM-SE
HOJE: o senhor Redolto

Bolaut; a menina Marildo
filha' do sr, Paulo Neubuiger;
o menino Walmor Enio filho
do sr, Waldomiro Nouack.
AMANHÂ: a senhora dona

Rosa esposa do sr. Ithass
Seleme, residente em Curitiba;
o senhor Argos Treoisani.

'

Dia 24: os senhores: João
Silveira e Ludovico Dembtoski:
o jovem Luiz César Rujhes;
a menina R,osângela filha do'
sr, Ioão Dirschnabel.

_

- Dia 25: os senhores: Rubens
Stuleer e Acl Abdala J03é,
funcionário do Banco do
Brasil SA.; o [ooem Leomar
Reinert.

Dia 26: -a senhora dona
Ana esposa do sr. Nicolau,
Burgardt, os meninos: Ouido
(Iilmar filho do senhor Alex
Michel e Roberto Tadeu {ilho
do senhor Celso Bauer.

Dia 27: -as senhoras donas:
Luiza esposa do sr. Argemir»
Rosa e Nereida esposa do
sr, Iair . Côrte; os senhores:
João Algacyr Fontana, Vie
gentio l(nopp e Mamed Cedor.

Dia 28: os jovens: Eliseu
Job Taporowski e Alceu Mül.
bauer; o menino Nilson Luiz
filho do sr, Antonio dos San.
tos Veiga.
Aos aniversariantes nossos

,

'melhores' cumprimentos.

/

Oh! Jesus que dissestes: "Pede
e receberás, procura e acharás,
bata e 8 porta se te abrirá".
Por Intermédio de Maria, vossa
Senta Má!>, €u bato, procuro e

vos rogo que minha prece seja
atendida (menciona-se o pedido).
Oh! Jesus que dlssestes: "Tudo

que pedires ao Pai em meu

Dome Ele atenderá". Por inter
médio de Maria, vossa Santa
Mãe, por quem humildemente
rogo ao vosso" Pai em vosso

aome para que minha oração
seja ouvida (mencíona-ae o

pedtdc).
Oh! JesU8 que dissestes: "O

céu e a terra passarão, mas li

Lminha palavra não passará".
Por intermédio de Mal'is, VOSél8
Santa Mãe, por quem rogo para
que minha oração Beja ouvida
(menciona-se o "pedido).
Rezar três Aves Marias e

uma Salve Rainha. Em casos

urgentes, essa
"

novena deverá
ser feita em horas Gnove heras].
Mandada publicar por ter

alcançado uma' graça;
P_ Á. F_

'Para avisos e anúncios:

Utilidade Pública.
Diariamente às 12:10.

Rádio é Canoinhas

Colo'do
A comeflcração do "DIA DO COLONO", que anual,
mente se faz no dia 25 de julho, tem o sentido de
relembra a chegada dos primeiros colonos europeus
ao Sul do Brasil, no longíncuo ano, de 1829.

. Sabemos que· a grande maioria dessls imigrantes
que para cá vieram, naquela ocasião é pelos anos
seguintes, desbsavaram matas e iniciar, m suas ativi
dades no meio rural, -trabalho digno que até os nos-

sos dias é pratic do pelos seus descêndentes, --

No Estado de Santa, Catarina, a grande maioria dos
trabalhadores rurais têm sua' orjge� nesses imigran
tes desbravadores. D' í a participação ativa -que tem
o Sindicato dos Trab�hadores Rurais de Canoinhas,
nas comemorações do "DIA DO COLONO".

,

"I '

Esta festa que já é uma tradição, em nosso Estado,� t .conta Sempre com o entusiasmo do homem que trá-
balha na terra corno que numa homenagem aos seus

antepassados. Assim g que. d Sindicato' dos, Traba
lhadores Rurais de Canoinha� integra-se neste evento
participando do mesmo Júbilo de toda a coletividade.

,

'

,r \, '

Pelo significado deste acontecimento é que enten-
demos oportuno que o Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Canoinhas enderece uma mensagem de
otimismo a todos os seus associad�s.
Neste ano de 1972 nossa classe tem razões bastantes
para s e manifestar <?timista, pois' ele nos parece
como o março inicial f'do resultado de vlutas da nossa

classe em busca da igualdade com as� outras cate
gorias profissionais.,
Compreendidos pelo Governo da República, hoje o

trabalhador rural já pode gozar dos mesmos benefí
cios, no setor -de assistencia social,' que de há muito
só eram permitidos ao trabalhador urbano.

\ ,

Graças a união e ao espírito sindicalista, hoje '-podemos
contar com a assistencia médico-odontológica, com am

paro aos inválidos e desamparados e 'com aposentadoria.
'

Tudo isto nos torna mais confiantes no .futuroi Tudo
isto nos revela que urna classe unida pode absorver
maiores benefícios para uma sobrevivência mais
humana e mais [usta.:
Cabe aqui também uma palavra
propósitosj'do Governo. do ilustre

t

Garrastazú Médici pela política de promoção ao

homem" cio campo. Entende o preclaro governante;
que esta promoção é o único instrumento válido'
para que o homem que trabalha no meio rural pos-
sa melhor ajudar na construção da Pátria. \
Fica aqui a nossa mensagem do "DIA DO COLONO"
dirigida a todos os trabalhadores rurais na certeza
de ,'que, com a 'mesma coragem que os seus antepas
sados desbravaram estas terras, continuarão 'lutando
de modo à obter novas conquistas para a classe que
este Sindicato representa.

).
de confiança nos
Presidente Emifio

Silldicato dos Trabalhadores Rurais de Canoinhas
A DIRETORIA
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