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Personagens.
Enéas A'hao'AZlo

Romance, novela; conto, poesia, crônica. Tudo é obra' /
dia im8ginaçã� e do talento humanos. Enquanto Dão publica-
da, ela .pertence ao 8,ut�r, que a pode alterar, arquivar ou

consu�lIr. Dada, a. pubb�o, poré?J' 'ela se liberta e passa a

.
cumprir' seu propno destino, cheio de lances imprevistos. É'
como filho qu'@' deixa o lar para se aventurar pelo mundo.

O mesmo ocorre com os' persoosgens. Alguns, de tão
for,*es, ofuscam e obscurecem o criador. '

D: Quixote é um exemplo. Magruço, alto, envergando
armacura e cavalgando o pobre Rocinante, no combate aos
moinhos de vento. uuivsrsalizou a imfJgem do grotesco.
Quixotesco, quixotismo, quixotada, são vvcábulos .que inspi
rou. E, no entanto, quão poucos recordam CERVANTES, o
se.u gênio criador ...

, I,

.
Jeca-Tatú, quando nasceu, 'armou celeuma nacional.

Livros, panfletos;' artigos, discursos o combateram ou o. de
fenderam. Deu 80 seu autor, MONTEIRO LOBATO noto
riedade jamais alcançada, no Brastl; por um homem de
letras. Mas o criador partiu há vtnte e cinco aDOS 'e 8 cria-.
turs ainda persiste, imune 80 tempo, na sua trsj -rôrís. Não
há recanto deste país onde não tf.'llha chegado., Não "'xiste
quem nâo a conheçs. Quanto maís passa o tempo, mais se

desliga o nome do Jeca daquele que o pintou em tons tão
ásperos,e fortes.

,"

Sherlock Holmes e James Bond, compatríotas de épo
cas diferentes, invadirem o mundo. Suas figuras, aquele
celebral, esta violenta, suplantarem em fama' os seus cria- �

dores. CONAN DOYLE e 'IAN FLEMING, se ao mundo
tornassem, por certo ficariam espantados ante a longevidade'
de ·seus heróis, Blau Nunes, contador de "causes" inventado ,

por SIMOES LOPES NETO, ainda hoje perambule por aí.
'. E, no entanto, SI'U criador morreu quase miserável e total
mente desconhecido, numa cidade do interior gaúcho.

.

,.._, _
Por isso, talvez, tenha ·afirmado CAMILO CASTELO

BRANCO, .que os persouegens devem ser fugidios. ep<,oas
lobrigados. A história, o enredo, a trama é que devem prender
o leitor. Nunca 8 figura absoluta' c:t0 personagem dominador.

Para' eocerrsr, voltemos ao LOB A.TO. Antes de escre

ver uma hestóríe infantil, ele 8 construía mentalmente. Ao
"-. transpô- la fazia, alguinas alterações, de pequena monta, sem-
pra dentro do esquema traçado. {

,

Salvo' quando 'a Emilia, boneca de pano, o maior per-
sonagem Iobattano, se imiscuis .pelo teclado da máquina e

forçava seus dedos a mudarem ttido; Foi por isso que, certa

feita, perguntou intrigado 'à boneca:

- Emilia, quem é você, atinaI?
E ela, toda Iampelre:

'
.

Sou a independência ou morte!

, F"RO�

paraliz�d'ã�ffia() INPS
li

construcão
, ,

o Prefeito, sr. Alfredo de Olíveíra Gafcindo, tão logo
àssumiu, ofIciou ao Delegado do INPS t!m nosso Estado, solicitando
informações sóhre 8 p�ralizf.lção, já há mais de um ano, da cons

trução,das obres do Edific_io do Instituto NaCIonal âe Previdência So

Cial. em nossa cidade. Agora, obteve a resposta, nos seguintes termos:

"INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENf:IA . SOCIAL
, Superinten<;iência Regional em Santa Cataripa ,

Of. 20-0001122/73 Florianópolis, 14 de março de 197a.

Senhor Prefeito:
. '.

Acusamos o recebimento d:> oficio que trah da parallza
çio das obras do Edifício dQ INPS nessa cidade,

2. Em atenção 'ao mesmo, ao agradecer o interpsse de
monstrado por V. Sa., vimos inforlÍl'ar que o assunto ,está s,endo
obje�o de, processo especifico, em tramitação na Procur.adoria

Regional deste InHituto, tendo em conta que, após inúmeras ges
tões junto à construtora, com resultados negativos,está respectivo
processo sendorinstriJido para rescisão judicial da contrato, de

hrma a qU,e o iNPS possa realizar nova concorrência, objetivando
a eónclusão das obras.' "

.

Ne oportuDidade, apresentamos a. V. Sa. protestos de
elevado apreço e distinta consideração.

LAELIO LUZ - Superintendente Regional
lImo. Sr. Alfredo de Oliveira Garcindo
DD. Prefeito MuÍlicipsl de Canoinhas"

Amanhã ,bom futebolteremos
No Estãdio Municipal p'Teliarão Botafogo e Rigesa -

e em Marcílio Dias, no Wiegando Olsen, o ptélio dos

santos, São Bernardo de União da Vitória e São Bernardo
local. Vamos todos préstigia�.

I
-
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Diretor:
CAIXA POSTAL, 2

Rubens Ribeiro
FONE. ,128

da Silva
CIRCULA AOS SÁBADOS

Três Barras', tem necessidade' de ,um Escrit6rio local da ACAREIe

E'

dutos frescos, evÚaDdo assim

especulações e .com ísso retemos

divisas, O homem do campo
sindicalizado tem mars um alen
to a produzir, pois mediante
sua produção, na venda lhe é
descontado uma pequena taxa

dando-lhe direito a assistência,
podendo pensar numa velhice
mais estável,

1,'8, cri.ação de gado leiteiro e

corte, economia doméstica, tudo
dependendo ds pedida' e : do
problema prioritáric a ser sana:'
do. Mas o

.
mais importante é

que o
.

scrfcultcr recebe o cré- 1

dito orientado, compra e .eplíca
certo a quantia do corratívo e

adubo, não excedendo a quan
tia a ser financiada.

Ve�8de é,torne:"lIe necessário
dedicar algum tempo para isso,
formam se comumdaues, serão
debatidos problemas locais jun
tos, o agricultor terá que tomar

parte atwa nos trabalhos; seguir
as instruções dos extensionist8s,
para d ..pois receber 911 resulta
dos' d'aí advindos. "Acreditamos
nos nossos homens de visão, e

em futuro p, óximo podermos
instalar em nosso município um

escritório da ACARESC e ser

mos auto suficientes.

É louvável os trabalhos que
este órgão' Vem desenvolvendo
em outros municípios de nossa

região. Pergunto. as áreas pas-'
torrs � egrtcultáveis de Três
Barras, estarão em condições de

produzir e abastecer o mercado
.local?'

,

Instalam-se grandes indústrias,
à base de DOSS9 ernancipação
.econômíca. ES,sas indústrias, os

grandes centros, 'aslieg\lfam sa

lários, prevídência, etc" na f àina
agrícola, os del'engsnós censtan

tes, frustrações de s!!Í. as causam
o eX1?,oo do meio rural, Na opi
nião Yii;e um técnico florestal
íngle»,' quando de estadta em

.

DOSSO município, é que Dossas

terras IS,vráveis se acham esgo
tadas e d+pendetn da aplieaçâo
da 'técnic�. Salí'er.tou, na Ingla
terra 8S áreas agricultáveis vem

senco planredas 8 rnilerios, hoje
disp+nsarn adub .. çõ es tão fre ..

. quentes. É sabino que 8 fertili
dade de nossas áreas nativas
não é I.Ilta, mas um exemplo é

-

a coloura japonesa e outros que
se dedícam à cultura de batata
@ �ojá p�los baniS resultados
obtínos. É Justo que preservemos
nossas areas agrícolas, temos

que pensar em termos de bem
estar aohcmem do campo corno
o da indústria. Incrementando
a produção agrícola, . estaremos

autotnattcamente nos ajudando.
O 'agricultor se sentir á motiva

do, haverá mercado para 'Seus

produtos, melhorará seu 'padrão
de .víds, o homem. da indústria.
será benefícíado com a aquisição
de f, utas, verduras, cereais, pro-

Antes de muito papo, p,ois @u

'não sou de muito papo, mando
um, abraço pera todo mundo

que, me conhece.'

Espero que esta nota que eu
estou dando sala na primeire
página, se não Sail7 nio faz mel,
ma(o eu paguei 17, e .dos ame�

ticanol!, �afl!l, enviar est,a carta.

�ando aqui, meu endereço,
para vocês publicarem flara'
mim, poi� DS meus primos. e

am,gos, tem de me '--escrf"ver, ê
COmO eu não tenho o endereço
dt-les, aqui vai o m�u.

O 'Qleu nome é Ascânio Au
rélio Selem!.", filho de CsnoiDhs8
e de canoinhenses.. End't;reço
é estt':

562, Culph Road
Wayne, Pa
19087 USA.

H� um vasto campo para a

produção horttgrangeíra, princi
palmente à produção de lpite,
que nos é, tão necessária. Para
tal dedicação dispensam-se áreas
extensivas, podendo ser explo
rado nas pequenas prqpr iedades
rurais, Quem mais especializado
que 8 ACAB,ESC para levar a

técnica aos homeas do campo?
A ACARESC tem pessoal espe-

I cia�iZ!ldo .
para. tudo, desde, a

retirada de teh'fa para análise,
instalações de lavouras demons
trativas de cereais,formação de
pastos, vivairos para fruttcultu- Hamilton Pazda,

Se for preciso pogar para
botar isto no jornal. pode pedir
a grana p8�a o primeiro Seleme

que pintar pela frente.
Meu' abraço especial para a

'minha v6 do coração, dona
--Ema Tack.

E 'abraçol! para vocês do
Correio do Norte que me' faci
litaram 'isto.

Do amigo de !õ!empre,·. .

AscANIO A SELEME

Centro
Batatas

Treinamento de
CertiFicadasSementes

Com a entrega do ímóvel desttnadç à construção do Centro
de Trernamento de Batatas Sementes Certiflc,ad'as,.a ser financiado
«m convênio Brasil-Alemanha, (utiveram _quintá feira em nossa
cidade os .srs. Drs, Alberto dos Santos e Gilberto Schsfer, o pri
meiro, Delegado do Mtnistéeio em nosso Estado e o segu'ndo,

. Chefe do Plano Nacional de Sementes em Santa Catartna. Pela
manhã, fizeram uma visita no Gabinete do Prefeito, sr. Alfredo
de Oliveira Garcíndo, acompanhados do, ag-ôcomo Dr. Vasile

Popa e técnico demão Çunrad, Finck, 'ocasião em que expuseram.
seus planos de trabalho. Possivelmente ·e em decorrência, a n0SS8

cidade ganhe ainda .um outro Centro de Sementes, O que vai ser

pleiteado de imediato. Como se deprende, ao lado do notável
desenvolvimento indus trial que atravessamos, partiremos agora,
'ftrmes, para o desenvo�imento agrícola.

.
.

Erontex distribue premio. em Canoinhas·
,A Professora sra. Norma Sehme' Wiese, esposa do sr.

. Daréy Wiese, v�m de ser premiada pelo conhecido sorteio Erontex.
O teste definitivo será ama[Jhã t'!m São Paulo no progrema Blota
Junior, pelo Csnsl 6 de TV, no período de "tarde. Ao que sabe
mos representará a premiada, o (seu filho Paulo Wiese Netto.
Vamos todos torcer pelo candidato canoinhense.
�===================-�========�============·============i'

DIA 29 DE ABRIL.TORNEIO INICIO ,DA LECI

Cf DA DE.,LIMPEZA
C I DA D E,

•

L I N D A.
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;Ab·ahão Mussi S. A .
I

Indús· e' Comitcio
Rua Senador Schmidt ,D,O 3�Z Telefone 252

Endereço elegráfico, .. dSs-i" ,

C A N O I N H A S Santa Catarina
I

Caminhões ".�, .M./' -Usados

. Cerâmica Iltino 'Vogt S.I.
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

'CONVOCAÇAO
São convidados. os senhores' acionistas para a As

sembléia Geral Ordinária que se' realizará no dia 25 de
abril próximo futuro, às 16 horas, na sede social, na Rua
Paulo

_

Wiese, s/n, nesta cidade, para os seguintes fins:

a) Tomar conhecimento e deliberar sobre o Relatório .da
) Diretoria, Balanço Geral da Sociedade, Conta de
Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, relativos
ao exercício de 197'2.

I
' ,

,
"

b): Eleição do Conselho Fiscal e respectivos Suplentes,
c) Assuntos de interesse geral.

Na sede da sociedade acham-se à disposição dos
senhores acionistas os documentos � que se referem o

artigo 99 do Decreto-Lei n.o 2627, de 26 de. setembro
de 1940. .

Canoinhas, 25' de fevereiro -de 1973.

HarÍ'Y Vogt, - Diretor Presidente

':::::::::::::::::::=::::::::::1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::==:'�::�:::::===:::::::::::=:=e:
_
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II Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme "i!
_ n.

ii CI"rul'gla 'Dent�sta :!
55 .." C I C 005589159/DEP , i:
•• �..... >

e.

§ Clínícs dentãi"ia l'te swhora8 e crtanças. ii
ii '" " Eap,eocl fmã'Ção' �m Odontopedíatrta. ii
i5 H d

-� �� , iii
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Amanhã: a senhorita Re- II II
linda Kohler. ' II "'-, II

I "I
,� I

• •

I F a ç a j á sua r e S' e r v 8. i
• •
• 1-'R E
II r=: II

I \ Mi�uel Procopiak Comércio de Veículos Ltda., abré inscrições I
J:;::.�os;:::�;::�� ��e�;nfft 1- para reserva' do "eH EVETTE" - o novo lançamento' da '1

·
) .

II General . Motors do Brasil em 1973. II ·

I,'Dia 4: a senhora dona - .. E

J�co"!ina eSppsa di! s,enhof I Seja pnrnerro, compareça a ,.:11,hrmmo de Paula e Silva; O
/Bsenhor Antonio Oliskovicz; a

.
'

II Isenhorita Marlene Brauhardt, -II' -:

' -

III
I Miguel Procopiak, C,omércia de Veiculas Ltda. I
'I I
I \ Rua 'Major Vieira, 289 Fone, 166 Caixa Postal, 5 I
• I •

I Canoinhas . -:- Santa Catarina' '.
•

•
• I• I ,_

.' II, '
. IIAos aniversariantes, .dese» II . ,

11.1
.jamos, muitas felicidades.

.••••••a•••IIJ••••••'RI.II••II IIIR••••••
r

S�ciais
I

ANIVERSARIAM-SE
"Hoie: a senhorita Leony

Terezinha rerreiY�; o jovem
Marcos Romeu MoebÍus,

Dia 2: as senhoras donas:
Rosinha, esposa do sr. Frie
drich Brauhardt e Matilde
esposa do sr. 'Eugenio Teo
derouicz; Dom, Daniel Hosiin,
Bispo Diocesano de Lages;
as senhoritas:Alice Herbst e

Wilma B1Buhardt; o menino
Waleir Edson 'filho do sr.

'Waldomiro Novack.

queira; os jovens: Luiz An
tonio Cubas e Carlos Magno
Seleme, residente em Curitiba.

,Dia 5: a' senhora dona
Hilda esposa do sr. Maximi.
lhano Watzko; o senhor Dr.
Saulo Carvalho; o jovem
Ademar Luiz Ferreira; a me

nina Irene filha do Sr. Armando
Mülbauer.'

I Dia 6: os senhores: Tufli
Kalil Sphóir e Sezefredo
/Voigt.

Balcões e'
", I

'

P teleiras a

venDi. / ",

.

I,

Encontram sfe a venda na

Rua .' Major V,1 ira, n o 486,
nesta cidad�: a�guns balcões
e prateleir98 d extinta casa

comercial ,,'de
lhadcs.

Informações sorre preços
e condições de ve,ndas, serão
prestadas aos senh\'res inte
res�,âdos, pelo sr. \Oldemar
Mpssi, no Escritório�a firma
.• l\!fttssi", na Rua §enador
Felipe sr�hdlidt;, 0,6 354,
nesta cidade. 1

2

Material escolar'
procurem na loja da

lmpressora
Ouro Verde Ltda.

..

..

';, 'Temos a venda, para entreg imediata, os seguintes
caminhões AR-FNM Al a Romeo - usados em perfeitas
condições de funciog:a{nento e no esfâdo em que se en

contram e ora integrantes de nossa frota de veículos:

Carro n.O 18 - no 1962 -- Com carroceria e "truckão"

Carro n�o 17 - Ano 1964 - Com reboque
O�rro n.O 19/"';' Ano 1965 --- Com reboque
Carro n.o � .,... Áno 1964 - Com reboque

, ,

. .lhores informações, serão prestadas aos interes-

sado m nosso escritório nesta cidade, no. horário
come 1. . .' 1

." . .

-, .,? 'O C O P I a 5 .,!.�-'w�h,
, :c.-.,' .> / ".__.... .

Em apenas 10' sag,u_ndos, você..... tlra'
, , '�,,'

,FO T O C O P I A S, de êJJJ:a� - .�,.d99�T�.!'�.. '

jornais ou livros, no é'A, R/T O R I O O O
.

R E G 1ST R O - V I L de N E ,A E I D A C.

CORTE, _' edifício 'do FORUM desta cidade.

Fo

".,
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? Médico Veterinário Dr. Dorneles Gerloff, tendo retomado
,a sua terra na�a�, �io Grande do SuL O mesmo era respon-.sável pelo Escrítórlo da Oafase nos municípios' de Papanduva,
�onte Castelo e Major Vieira. Em substituição ao mesmo
lá se encontra entre 'nós desde odiá 19' dó corrente, o
Médico Veterinário Dr. Aldoni José Koschinski, oriundo de
Curiti�r.�?s. O mesmo é natural de Mafra e pretende fixar-
se deítnítívamenta em Papanduva. . .' .

'

NoticiaS

Campanha da Soja em PapandUva
Resultante de entendimentos mantidos

-

entre a Acaresc
e a Prefeitura Municipal, será lançada brevemente em nosso
município uma Campanha para plantio de Soja. Afim de
que a mesma obtenha amplo sucesso pretende-se envolver
toda II; comunidade papanduvense. No país inteiro o plantio
da SOJa vem se procedendo com muito interesse, visto ser

�m produto de facílima colocação no comércio nacional,'
Inelueíve sua exportação para o exterior que conta com o
apoio do Governo Federal. '

Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

Dedicação e trabalho
,

'

, O nosso atual Prefeito Municipal/ sr. Aloisio Partala
dentre outras providencias tomadas em benefício da comu�
nídade. uma se ressalta pela sua prioridade

-

na execução:
trata-se do ,"célebre cotovelo" na estrada de Palmito. Real�
mente foi um pesadelo para quem se dirigia àquela localí
dade em tempo chuvoso, agora já atacada as obras elimi
nando por completo o contorno que existia na longa rampa
da estrada, ficando assim por dizer uma reta de plenitude
satisfatória. Não podemos esconder os esforços de S.8a. em
toda a jurisdição de seu governo para dias melhores ofe
recer a seus munícipes.

Novo Médico Vete:.-inário assume
"

Vag�s Secretarias em Santa Cata"ina'
,

Com a exoneração do Coronel Delso
-

Lanter Peret
Antunes da Secretaria da Segurança para retornar ao ser
viço ativo do Exército, eleva-se a quatro as pastas vagas
na administração do,Governo Colombo Salles. O Procurador
Geral do Estado. José Dutra, que há mais de um mês vinha
respondendo pela Seoretxría da Justiea, passou a responder
pela Secretaria da Segurança acumuíando assím três cargos.
Encontram-se vagas ainda da Administração e dos Serviços
Públicos. O sr. Colombo Saltes nada adiantou sobre os no
mes que comporão 'o secretariado nas pastas que estioDesde o princípio do mês não se encontra entre nós

Lin c_Volkswagen 73
ra todo mundo. ·

A partir domenor preço de carro no Brasil.

Unha Fusca,
três opções de preço

.�

.�
�
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,

, .

VW 1500.

Unha VWTL
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vàgas, Dos meios políticos' comenta-se extra-etíeíalmente
que a Seeretarla da Segurança será assumida dentro de
mais alguns dias

_ pelo atual comandante do 63 o Batalhão
. de Infantaria de Florianópolis (ex-BC) coroaeí Zaldir de
Lima. (Gazeta do Povo)

"

Combate à Verminose
I

Objetivando combater a Verminose humana no meio
rural, está sendo, lançada no município de Papanduva a

campanha em prol da construção de privadas com fossa.
A referida campanha tem a iniciativa da Prefeitura Mimici
pal e da Aca-resc e conta com a colaboração dos Professo
res Rurais e' outras pessoas. A campanha se estenderá até
o mês de novembro, quando então serão avaliados .os re

sultados. As famílias que deixarem de construir as privadas
com fossa dentro do prazo estipulado, serão visitadas e

apurados 08 motivos do não cumprimento desta campanha.
Com' essa medida pretendemos dímínutr a infestação da
Verminose e� toda a zona territorial 'do município.

-,

\

Você S8bia'1 Caso contrário anote

BODAS DE SEU CASAMEN1'O. Bodas rie 'I ano, Bodas
de Aljtodão; 2 anos, Bodas de Papel; 3 anos, Bodas de
Couro; 5 anos, Bodas de Seda; 10 anos, Bodas de Estanho;
15 anos, Bodas de' Porcelana; 20 anos, BOdas de Cristal; 25
anos, Bodas de Prata; 30 anos, Bodas de Pérola; 40 'anos,
'Bodas de Rubi; 50 anos, .Bodas de Ouro; tiO anos, Bodas
de Díamante,

Engenheiro Agrônomo Ademir de Modesti
Encontra-se entre nós desde o dià 14 último o Enge

nheiro Agrônomo Ademir de Modesti. O mesmo permane
cerá em Papanduva pelo período de um mês, durante o

qual estagiará no Escritório local da Acaresc. Após o tér
mino do estágio, ocupará o cargo de extensionista rural da
Acaresc em um dos municípios do Estado.

Isto você precisa saber
Os mitos estão em toda parte. Nas artes, na filosofia,

na psicanálise e no dia-a-dia Quando você fala em erotis
mo, está usando Um mito. Eros quando menino tem ciumes
da mãe, diz-se que tem complexo de Edípo. E, uma: mulher
bonita .é chamada Venus (a deusa do amor e da mttologta
grega). A mitologia foi a origem de nossa cultura e faz
parte do nOSRO mundo. Com essa mensagem estou receben- '

do o lançamento da Abril Cultural "Mitologia". )
(Caderno da �ulher - N. Almeida)

Passarela da Sociedade
No próximo dia 2, segunda feira, quem festejará

niver é' o sr. João F. Schadeck, Diretor Comerclal da firma
Com. Ind. Schadeck Ltda., pessoa que desfruta de sólidas
e vasta amizade tanto nos meios sociais como comerciais,
Daquele dia receberá as mais justas e mereetdas felicita
ções peta sua data natallcía,

x, x

Também na mesma data as atenções estarão voltadas
para Lages, onde estará comemorando mais um ano de sua

prestativa e valiosa atuação espiritual, S. Exa. Dom Danie!
Hostím, Bispo' da Diocese de Lages. Amigo de todos os

papanduvenses, em particular da família Almeida, A coluna,
em nome da comunidade papanduvense, 8.Jmeja perenes
felicidades e que N. Senhor vos dê maís anos de vida. '

I
- .

x x

Dia 6, dia de muita alegria para a família Malakovski,
é data natallcía da sra.. Cacílda, virtuosa esposa do. sr.
Vitor Malakovski, proprietário da tradicional Casa Brasllia.'
Senhora possuidora de uma bondade excessíva, mãe exem

plar, naquele dia receberá QS mais mereoídoscumprímentoa
das pessoas de suas relações de amízade.:

x x x

Dia 6 estará em festas o lar do casel Albaro (Donilda)
de Morais, acontecerá a passagem de níver da garotinha
Elaine de Fátima. A presença lia mtrím guàrda será obri

gatória para apagar a� velinhas do bolo natalício. ,

Esta coluna associando-se às felicitações, almeja Ielí
cidades e muita saúde a todos os aniversariantes.

UM POR SEMANA - SABIOS. IÍ.ão são aqueles que provam
saber de tudo.' Mas, .aqueles que afir

mam ter muito para aprender. (Neuz de, Souza Boldrini)
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i Super', Mercado ,JORDAN I�
I 'c

Rua Getúlio, Vargas. 857. O ENDERE��c DA ECOSOMIA. 'I
II Ofertas

.

especiaisr .

,

.'
NÓTAS ESPARSAS I Conservas

"

A :�,êS Perfumarias I
'

Afim de tratar de vários &8- I,Chocolates '()�os para ':, ebidas
'

I
suntos de sua admintatração, ..

r '

,
,- &I '

deverá seguir Da próxima se-' IB D.mana' para Florianópolis, 'o

,. naCiOIlRIS e estrangeira,,s ,-", etergentes Imi,'
Prefeito er, Alfredo de Oliveira r"" )JIJJK

Garcindo, na sua pri��tra via- B '

'

, ',' �, )
"

, II
'g�m cQ,mo Chefe do Executivo. ••••11•••11••••••••••••••••11•••••••••11••

Grêmio XV de ,Julho'

Campeonato de Futebol tJe�Salã�,
. '. \

Acham-se abertas até ,15/04,' as inscrições para
o .campéonato de Futebol de Salão. As equipes inte

ressadas em participar deverão' adquirir as carteiras

,

de inscrições com o sr. João Maria Guimarães, na

Rua Getulio Vargas, 750 ou cóm o sr. Paulo A. ,

Ossovski, na Rua 12 de Setembro, c927, no horário
comercial. 1

Já em nOSll11 cidade, tendo

chegado na tarde de 3a. ferra,
o, primeiro técnico alemão que
!rá prestar serviços no Centro
de Treinàmento de Batatas Se
n.entes Certificadas, a ser cons

truido em convênio, Brssíl-Ale-:
manha, tratando-se do senhor
Conrad Finck.

x X X

Documentos'
,

Toda, cidade �stá se movi-·
.x x x mentando para a tredicional

O acadêmico Ademar Mussi Festa de Santa Cruz, dia 3 de

Filho. o. popular Adêmarztnho, 'maio próximo, neste ano feriado

em, pleito recente, elegeu-se o' 'municipal a ser rigorosamente
'

Primeiro Presidente de Diretório cumprido.
Acadêmico de' CanoinQ8s.' Nos-
80S cumprtmentcs.

x-X X

Os srs. João Gonçalves Netto,
Clemente Dambroski e Rubens
Zacko aniversariarllm,' sábado
último oferecepdo grande, chur
rascada '&OS seus mumeros

amigos, na sede' campestre ,do
Bolão 58. feira.

extraviados
I

Frarícísco Klobukci�ki, torna

público, que extraviou q c,ertifi·

x x x

Teremos eleição da nova di
retoria ds SBO durante o mês

,de abril corrente; Pacífica a

,eleição dos sr!'. Dr. Mário Mussi
e Wiegando Wiese ou vice-versa,
ficando 08 demais cargos na

livre escolha dos mesmos. A

indicação já foi oficializada

pelos atuais, diretores ..
x x x

T�rça"" feira, dia' 3; c a f é

especial, .promoção das Z�lado
ras do Apostolado da Oração,
no Salão Parcquíal, em bendi
cio da' criança pobre.

x x x

cado n.o 295217, ds cemíone te ,

'WilJy�. ano 1969, placa MC-OD83,
'

motor B9.349.916, chassis . �

98222, O 12078. inclusive outros
/.

I"
.

documentos, ficando ambos sem

efdto por ter sido encaminhada

a 2a. Via dos 'rneamos. 2 C�r u Z',Ci n e

LANÇADOR DE SUÇ,ES.S,OS)x x x

Bastante pJ;'estigiada 8 ínau-
r

gureção da. Agencia Chrysler
em nossa cidade, a cargo da
firma Pedro Merhy Seleme, que'
como sempre foi o. grande an-

,

"

fitríão naquela oportunidade.

(O
HOJE. à. 20,15' b • cenil.- 14 anol � program"iÍ duplo
1.0 filme: a Paramount apresenta Uma estupenda pro, ução a cores:

MIN � MONTANH.� ENCA '''fADA

,
"

.

Documentos
a fabulosa aventura de

os r'R' PACEíROS
, perdidos TARZAN

Na tarde esportiva de domín

go últímo, o Santa Cruz foi

fragorosa�en:te derrotado pelo
Grêmio' Esposttvo de Curitiba, '

em amistoso assisttdo por pe

queno público.
,x x, x

E vamos voltar às terdes es- ,

porfívas de sempre, com Ó inicio
do campeonato local da LEC.

x x x

A Empresa Brasileira de Mate
f�chou u� bom

-

õé'gócío para,
venda de seus produtos com

uma grande flrmà do Rio de
Janeiro.

,
/

.
, Foi perdido dia 16 do

corrente os seguintes' doeu-
.

mentes pertencentes 80 sr.

Waldemíro Dirschnabel, DO

percurso de Papanduva a

Rio da Estiva:
'

,

x x x

O Deputado Ti.erézio Netto
deverá chegar na prêxlma se

maoa para uma temporada' de
algune dias, em nossa cidade.
,( �

,

DOMINGO, em duee formidlivéi••e••ões: ai 19 e 21,15
: bora. - cenaula 14, ano.' .

DIAS02, e 03, 28 e 3a. ,eirajslII 20.15 bor,a. - censo l4 ano.
A encantadora Gina Lo�obrigid� no papel de Esmeralda e '

, Anth(fny Quynn em

° CORCUND�'DE NOTRE 'DAME
Baseado no .romance de V,i'cta[ Hugo � Em deslumbrante colorido.

� .
.

Carteira de Motorista
Carteira de Identidade

Carteira de Saúde.

Quem encontrou roga-se
a fínesa de entregar na' 'fir
ma Cóm.' Ind. Schadeck Lt::ia.
que será, ,gratificado.

.

,

Papanduva, 21 de março

de 1973.
'!. ,

a) ,Waldemiro Dirschnabel

Nova "Diretoria Hotary-./

do '

DIA 04, 48. feira .'� 20\15 hores - cenlUfr. 14' anoa
,

, "S�lIão da. M()ca."
A PelÍnex apresenta umà fabulosa aventura do "Mascarado de p�i�"

,'f.!! '

' ,

. O Santo fnlranta B.' Maldição, das' Mulheres Uampiro
. Um fIlme todo colorida.,

'

.

.

,

DIAS OJl. e 06. 50. e 6a. feira - a. 20,15 b .:.. cena_JS ano.

Espetacular. .. horripila��e: filme de terror 1,<:;;,,;"
,

A Mansão dos IDesaparecidos 'Colorido
Um filmEl de terror .para quem. tem nervos fortes!

Aguardem parà .ábado, dia 7/4, a\ 20,;5 hvpeograma duplo
l.ofilme:, 'O�issé.ia . para alé?o do ,sol Colorido
2.0 filme: Meu sangue C?hama\vingança. Colorido

Dómij o, dia 8/4, em dua� ae••õea, á. 19 .� 21,15 boral
Rich�rd! Widmarck no, super Far-west todo coiorido:
I Só Mata ndo,

'

o Rotsry Clube de Canoínhas,
comunica-nos a' sua nova Díre
torta, assim- constituída: .'
Presidente : AliriOc Diu
Vice-Presidente: Nivaldo Roeder
1.0 Secretárío: Michel Selerne
.2.0 Secretário: Pedro M, Selerne

Lo Tescureiro; Abilio O. do Canto
2.0 Tesoureiro: Fredertco Kohler
Diretor de Protocolo: Alfre-do·

de 'O. Garcíndo
Diretores sem pasta: Paulo Rochá
Feria, João Se leme, Oscar Werka.

Gratos e feliz gestão.

Prefeitura Ca noi n.hasMunicipal/de
pagamento .--._Epoca impostode

PARA MUlTO BRE�E:

O Pôquer de SaDiu. Os Abutres tBm fOMa.
Colorido

. C,olorido

.�I------�----------------,

AGUARDEM

Os Quatra da Aye Maria
'

Colorido (de Licença'

Grande liquidação
-----....._M+R 1:1 Y S E

lojas
-.E-M'�

n·a 5

:.' ,

,.Rl�FRIGERADORES
I

UM BDNITO FAQUIiIRO;
VENHA VER . OE PERTO

voc� ;--._

NOSSO'S' ,.'PREÇOS.

(
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