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Os crimes que mais e maiores manchetes ga
nham são os dos maridos que assassinam as esposas
sob suspeita ou pretexto de adultério.

Mas, perante a lei, são homicídios comuns, [á
que não se permite «lavar a honra» no sangue da
mulher. O contrário seria o retorno ao barbarismo,
a afirmação absoluta e extrema do odioso «jus
corrigendí» ...

A honra é atributo pessoal que não pode ficar
à mercê do comportamento de outrem. Assim de

cidem, pelo menos, e com reiteração, os nossos

Tribunais.

Na moral provinciana que herdamos de Portugal
a única forma de reabilitação do marido é o homicídio.

E assim ela passou para a literatura. O «co

ronel» latifundiário todo-poderosos exigia - sob
pena de morte - fidelidade absoluta; ele no en

tanto, não se julgava obrigado a isso.

É! o que se lê nas histórias de AMADO, em

VERíSSIMO, em EUCLIDES, em LOBATO e tan

tos outros.

Mas a lei não distingue; o máximo que poderá
conceder é uma redução de pena, conforme o caso

e as circunstâncias (Cód. Penal, art. 121, § 1.0). É "

o chamado «homicídio privilegiado».
LIMA BARRETO muito escreveu sobre o as

sunto. Ao seu gênio multiforme poucos temas es
caparam. Como se sabe, foi jurado, e dos mais
conscientes e responsáveis. Era orgulhoso da função
de juiz leigo.

.
Eis O' que escreveu, numa ocasião: «Julguei o.

marido que lavou a sua honra, matando uma pobre
mulher que tinha todo o direito de não amá-lo, se
o amou algum dia, e amar um outro qualquer ... »
(Vida rUbana, pág. 131). -:

Que pensará disso, nos dias atuais.vo nosso povo?

UXORICIDAS
Enéas Atbanázio

que passa mais se intensificam os pre
melhor êxito do nosso Jubileu de Ouro..

A lufa-I a dos Poderes Executivo e Legislativo é uma

constância,' aquele no comando de todos os ,trabalhos e

este na pro ramação da Sessão Solene da ,<tâmara, afora
a ação da C missão Pró-Festejos, em tO�.jQ( os setores.,

O Prefêíto sr. Alfredo de Oliveirlj/Garcindo já deu
um novo e bon to aspecto na cidade ..;!"Reformulou e mo

dernizou' toda a iluminação públic�.f num colorido todo
especial às Praças aura Müller e DIOsvaldo de Oliveira.
Igualmente, todo o entro da cida.fe foi arborizado, desde
que Canoinhas, ness aspecto, ,�fa uma cidade nua, po
demos assim dizer, c m apenas algumas quadras benefi-
ciadas com a melhoria. ':ilOs profissionais da iJiitura, todos ocupadíssimos, não'
podendo atender os inúm ,.-iros pedidos que lhes são f e-' itos.

I
Os escolares se :@'fep rando, com todo o entusias-

mo, para o grande e p'Ístóric desfile, programado para
o dia 25, sábado pela" manhã.

!
O programa ,dos festejos 'á na rua e enviado para

todos os recantos( enquanto q e os convites oficíaís já
. estão sendo expedidos às

.

auto idades, nas áreas da

União, Estado f'Municipal.
Uma' comissão de senhoras

Sigilo, percorrendo a cidade afim
capacidade de hospedagem, para o

indispensável colaboração de todos.
.f

Assim, vamos todos, unidos, com morar o grande
evento, o Jubileu de' Ouro da cidade de anoínhas.

') .

·'Este Semanário, em edição especta e festiva, so

voltará a circular dia 23, quinta-feira

COOPERE
---
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Governo
de

Colombo
arte

obrasSaltes conclui
\
duas importantes

estrada 5C/21 Canoinhas-MaFra
Machado Salle s, mais uma etapa I

modernos meios de comunicação,
no seu propósito de dotar 8 ecnforrne preconizado pela Ação
Região Norte. Catarinense de Catartnense deDesenvolvimento.

DE OURO

OFICIAL

Banco do Brasil

JS
A.

VISO
Avisamo

.

os interessadfs que
-stamos aceí ndo p roppstas de
{ naucíamento, ara a/formação
aI? Iavouras ce f\ijã_9', e que as

propostas da f!'Sp�; <ie conte rão
com 8tendirneoto;:{j� prIOridade
absoluta. f "'"
Ct;nObhas'ylfe sgosto (l-.. 1973.

Fernado Roclfa - G .. r"'nte"

Alfredo ' uilherme' Knüppel

'p e�arativos�araoJu�ileUI m�����;�;;:�,j:�r.D::�
inesquecível mãe, .RQSA WIESE
RIEBE, agradece, sensibilizada, a
todas as pessoas que compareceram
aos atos fúnebres, enviaram coroas,
flores, telegramas e que, por outras
formas, solidarizaram sua dor pela
partida daquela que hoje se encon- .

tra na CASA DO PAI. Em especial,
ao sr. Pastor Guenther Ruckert, pelo
conforto espiritual dispensado; à sra.
Dra. Adair Dittrich e ao sr. Dr. Os
valdo Segundo de Oliveira pela
esmerada assistência na Jiltima do
ença da querida extinta: à dona
Ernesta R. Paulo e sua seleta equipe
pelo atencioso atendimento I hospita
lar; aos doadores de sangue; aos

parentes; às Irmãs, Professoras e
Alunos do Colégio «Sag, Coração
de Jesus».

' -

Aos amigos, a todos, sincera gratidão,

A Pia União de Santo
Antonio, mantenedora da
Casa Dr., Rolando L. Malu
cellí, convida a todos para
a Missa de 30.0 Dia que

ó Rotary, Lions e fará celebrar pela alma de
e verificar a nossa sua grande colaboradora e

ue solicitamos a .amiga
Julia �aniolo

Foram concluidas, por adrnt ...

nístraçâo direta da 611. Residência
do Departemento de Estr-adas de

Rodagem com sede em Canoí
nhas, as pontes d", concreto sr

mado sobre ° Rio Canotnhas com
60 metros de vão e Rio dos Par
dos com l 5 metros de

\

vão, 10-
cSlizlldBS D8 rttva estrada cs
noính as-Mafra.
O investimento fioanceiro do

Governo do Estado, por inter- .

médio da SQcfFbria dos Trans

por tas e DER-SC, Da ..x-cução
das duas importantes obres ro

doviárias fell de Cr$ 378.756.67.

Cumpre, desta forma, o Go
verno do Engenheiro Colombo

JUBILEU

PROGRAMA
qulnta-teira, na

Lauro M'üller
Hasteamento dos Pa ilhões
Nacional, Estadual Muni-

cipal, m o badalar dos sinos de

Igrejas a cidade e interior, apito d
e busina e veículos, dando-se início a s festejos;
as 19,0 horas: Culto Religioso na Matriz

Cristo Rei.
Dia 24-8· 3 - sexta-feira, fa iado escolar

Inauguraço�s e Visitas:
-

as 09,00 heras: AgênciaJO IBDF;
as 10,00 ho�as:

AmPl�'aç
o da Escola Mu-

� nicipal· o Alto da Tijuca;
as 11,00 hora,: Praça Miguel Procopiak;
as 14,00 hora$" Fábrjca de

M.
óveis Apolo

Ltd!.;
as 15,00 horas: Vis'ta ao novo complexo

a firma Zaniolo;

as

t
Convite-Missa

na Igreja Matriz Cristo Rei,
no dia 17 do corrente mês,
às 19 horas. Pelo compare
cimento agradece.

as 16,00 horas: 'sita ao novo complexo
a firma Zugman;

as 17,00 horas:

VíSl�ao
novo complexo

da f ma Mussí;
as Nova iluminação da cidade

e obelisco, na Praça Lau-
ro

Mü�er;Retreta com a Banda da
Polícia ilitar, na Praça
Lauro M,l!er;
'Sessão ���ene da Câma
ra Municip�l.

Dia 25�8· ' 3 - sábado, feria .municipal
as 09,00 horas: O grande des ile com a

participação d todos os

estabele mentos de ensino, POlíCI' Militar,
CME, C, �indicato e outras enti ades;
as ,11 30 horas: ,Abertura da E posição;
as horas: Banquete às aut ridades

no Elite Tênis Cube;
Rodeio e tarde

hí�ca;Inauguração do Frigo ífico
Canoinhas SIA, FRle SA;
Visita à Fábrica da Rig sa;
Shaw

po.pular
no Está�iO

Municipal; . \
as 22,00 horas: Bailes alusivos no Clu e

Canoinhense e Soeiedad

Benefícente Operária, traje

as

4;00 horas:
16,00 'horas:

1"7,30 horas:
20,00 horas:

Dia 2,6-8-73
as 14,00 horas:

as 18,00 horas:

a passeio.
domingo
Tarde Esportiva no Estádio
Municipal;
Encerramento.

, Ra • ,

I Á I M_P E Z A D A
E' C I DA D E

C I DÁ D E.
...
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araçao
A Direção do Colégio Normal e Ginásio "Sag.
Coração de Jesus" de Canoinhas, declara que
recebeu da Secretaria de Educação a impor
tância de Cr$ 20,000,00 (vinte mil cruzeiros)
referente a la. Parcela das Bolsas de Estudo

para as seguintes alunas:

15 Elvins de Andrade
16 Eliana Maria Pacheco
17 Roei Terezioha Rilke
18 Terezioha Vieira dOI Santo.
19 Eli.aheth Kreilink.
20 Marlene Ludks
21 IDe. 'Madalena Suchek
22 Ana Arrendartchuk
23 Dilce Braz da Silveira
24 Sirene Woikan
25 Maria Celeste Novek
26 Maria Madalena Schienl
27 . Silvia Teresinha Novack
28 Terezioha Elizete Cordeiro
29 Marilene Giaba
30 Erica· Leithold
ai Mirtes Kühler
32 Jaci Alvea Eliall
33 Tereza Motiolki
34 Cecili» Matiolki
35 Zilda Hatscbbech
36 Genti!a Holler

210,00 f
210,0e;
210,09
210,00
210,00
210,00
210,00
210,00
210,00
210,00
210,00
210,00
210,00
210,00
210,00
210,00
210,00
210,00
105,00
210,00
210,00
210,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Madalena Arnold
Eunice Treiweller
Zeni Aparecida Peters
Mari. SteÍla Souza Uba
Tereza Leoni de Berros Pereira
Helena Bo.. i
Lucia Bittencourt '

Lidio Jonko
Verônica Ferreira Alve.
Hoselís Bõge
Leoni Almeida Oliveirn
Sofia Damaso da Silveira
Maria dai Graç81 da Silveira
Maria Helena Tiechler

105,00
210,00(
210,00
210,00
210,90
210,00
210,00
210,00
210,00
210,00
210,00
210,00
210,00
210,00
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Ven,,�verem ness ·Ioia

��:f·u�e ma:r�:toso ded:: seu

surpresa: é u�,lmpacto! .

motor é de 1600 cc. de ú�ica
Passando p' r sua porta, ele revela carburação. As outras surp{esas, v.

um mundo t,2 a!mente novo de pode descobrir enquanto tO{Tl3 aquele
dimensõe�. pesde o revestimento.dos fan:oso, cafezinh�aqui em

n�sa
loja,

bancos ate!? espaço entre eles.' POIS alem do cafe, os planos que
Tudo ne}e é novo. Desde a altura nós temos para lhe oferecer s o

do teto

�t'
a enorme área tantos que o Brasilia vai cornb] ar

envidraç a. Seu pára-brisa 'é amplo direitinho com o seu bolso .

e propor iona grande visibilidade, Venha conversar conosco. Afi
e seu in erior é claro e espaçoso. um. carro com novas dimensões

O painel é moderno e funcional. merece um bom papo.

::':. NeC]f grande, nem médio, nem VW1600 Bras·l-a·
i' pe,êno, ° Brasilia é fácil de .. I I

,i ..... :
-
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Cánoinhas
RAMOS,

\ -

1195 REVENDEDOR
AUTORIZADO

Santa Catarina

.37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
,57
58
59
60
61
62
63
64
.65
66
67
68
69

Evani Friedrich
MAria da. Graca. dOI Saotol
Inê. Maria Trela
Esmeralda Fátima 'C:ouêa
HeleoR B. Ma1iche.ki
Luiza Maria Isphair
Marlene Sentes de Lima
Dorctea Dobrochimki
MirandIÍ Zermiani
Elza Beraukievice
Cirlene Dominíak
Orli Terezioha Machado
Luiza Ivone Machado
Mariângela Bachel·
Ane Maria Andrade
Nilda Maria Scheuer

Walquiria Teodorovicz
Irene Karvat
Sonia Maria Mayer
Silvina Drosdeok
Terezioba S. Torqueto.
Marli DaIDaDo de Silveira
Maria OOdjOB Moreschi
Maria· Irene Boesí
Márcia Ioêa Feger

.
€armen Lucia Slebadsck
Anete Maria Bernardi
Lucilda Bechel
Silvans MeDIaneiro
Deucelie Mechado
Marlene Pecharcka
Edna .

Silva Carvalho

Hoaemary Bayeetoríí

\

GINASIANAS
1 Reoate MübiuI
2 Hosane Kraesirnki
3· Maria Goretti Hohrbacher
4 Nilda Marie Rohrbacher
5 Moda MadalenB Schwarz
6 Maria Ivsni T. da Silva
7 Nilza Beatriz Graf
8 Soraia Togami \

9 Ana Maria t\l�rtinl
1 ° Regina de, Fâtima Cubas
11 Erisebete Draeviski
12 Ida Faé
13 Miriem S. Ierrocheaki
14 Ana Guraiueki
15 Mauro Luiz Kicbele.ki
16 Carolina Silve Cervàlho
17 Boeangela Dirschuebel
18 Regina J. de Miranda
19 Heloisa H. SOBrei
20 _Maria de Lourdes'Leite
21 Maria Olga Leit�
22 Denise Eliesbeth Burgardt
23 Márcia L. Diochnsbel
2,4 Joyce Lacerda Franca
25 Vilma Cira Zimann
26 Maria Lucia Brueski
27 Már()ia Goncalvee
28 Maria Lucia G. Padilha
29 Meriane Gonçalvel
30 Er;ther Abigail Paul
31 Maria Bernadete Wagner
32 Maria Madalena :Creatsni
33 Mariesbel Miguel
34 Hosaliee Soarei
35 Iraci Huppel
36 Simdra Beatriz Wittlich
37 Vitaliua Soares
38 Celina F. Dominaki
39 Ifaci Ri.ke
49 M8ri18 Werdso

� 1 Margareth A. Werdao
42 Imilda Bodeigues

GanoiDh8l, Lo de agosto de 1973.

Irmã Armela Walter - Diretora

\

210,00
�10,oo
210,00
210,00
210,00
210,óo
�10,oo
210,00
210,00
210,00
210,00
105,00
210,00
210,00
210,00
210,00
210,00
210,00
210,00
210,00
21U,00
210,00·
210,00
210,00
210,00
105,00

_ 210,00
210,00
210,00
210,oq
170,00
210,00
105,ào

150,00
150,00
150,00.
150,00
150,00
150,00
150,00
·1'50,00
150,00
1.50,00
1150,00
i50,.oo
150,00
150,00
150,oe
,150,oa
150,o(!)

. i'50,00
75,00

150,00
-150,oe
150,of)
150,00
150.,00·
�5,oGl

1.50,,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
1'50.,00
150,00
150,00
1:50,00
75,00
150,00
150,00
150.00
150,00
150,00
150,00

XER�
"ç!'

perfeiwrP'
/:'1"

,

Instala -.W" moderníssima.
. �.?

-:,"

escri��io de

I '

FO

Serviço

Procure no

Ulbmann,./ ·P:aça Lauro

�dÍNHAS - Santa Catarina

•
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Fo Mcóv"
Praça Müller, n.o.,?4

CAN01NHAS

". Z
Catarina

Revende os atama os '�VEIS CIMO", no

melhor preço da re -i. À vista com 20% de

desconto, ou

7eprete, ir, poderá pagar' tudo

em .11 m7. .'

Antes 4(comprar, verHiq
;

e, ve}' as, vantagens•. E
osj"MOVEIS' CIMO", aqui
/
/
/

nossos' preços,

mais barato comprar
\

em ,Canoinhas.

/

Lãs Fios Rendas'
I

�tocópja�
Em apen���egUndO����ê�"'""fira .

F O T O 'C O P I AS,' -,,,,-qualquer documento,
jornais ou

. !hl,rOS; �no C T Ó R I O O O
R E <;V S T-R O C: I V I L de R E IDA c.

CORTE, no edifício do FORUM sta cidade.

IMPRESSOS GERALEIv\ (em uma ou mail côres)

Serviço rápido e perfeito
,

ltda�,Verde

tigos
Maiores

Casa

istribuidora

o Pref ito Municipal de Maior
Vieira, E. ado di Santa Catarina,
torna púb ice que .e ao a aberta,
até o dia 9 de agosto de 1973,
tomada de preços, que le realiza
rá nOI têr OI do

pre.lnte
Edital,

na forma le uinte:

OBJETO: A

pre.e�te
tomada

de preço. eetina-se a receber
propolta. par a 8qU� ição de:'

1 .;_ Doi. ( ) c8�inhõe. com

,caçamba bescu ante I encomenda
eepeciel, lendo 8

m},rca'
Ford ou

Chevrolet, diesel ou

g,
aaolina, ano

1973, cinco mar ha, motor de
,140 à 180 HP. fkerrameotal e

acelloriol normais, om ceçamba
de 5 m3.

2 - Um automó el para o ler

viço da Admiuístre ão, da marca

Chevrolet, Ford- ,vil • ou Volke-
di,wageo, com lla.�,u quatro per-

tal, ano 1973.
J.

'

PROPOSTAS: �, Pfopolta. de
verão referir B to�o '\ objeto, ou
parte dele, ler entrego,el os Se
cretaria da PrefeiJura Municipal,
até à. 16,30 hora,ll do dia 09 de
agollto de 1973. ,

A Prefeitura opo te obriga a

aceitar a propolltr de enor vs

lor, mal que po, suaa ondições
ger�i. oíeseça �r.�or coo e?iêocia
ao tnterêase purhco, a UIZO da
cominão julgadr.ra., '

Heserva-se, ,inda, a M oicipa
lidads, o direit de rej.eit r toda,
a. proposta. apre.eritada, bem
Como o de tOI,Dar nula 8

�re.�otetomada de

teço.,
sem qu dlllO

decorra para I

c.oocorrentl' gua,l.quer direito (le indeniesçã ; ou re-

clame, .

.

A. proposta deverão ler a resen

tadal em t ê, (3) via, co,tendo
DO primeirr. envelope

lacr�;dO
!l

endereçadoj a

pro,P.oot8.
no .e ondo

envel�pe que !erá en�ami bBdl'. '1 IIlII!III_IIllII-------.--...tambem er trel (3) via. o le- . .,.

guiotel dvcu"!8otol: -- C i n e V e J a' - C r li Z8)' Pe.,.onalidllde jurídica; .'
'

b) cafiecidade
técnica; I (O L A N ç A DO R O E sue S 50 S)

c) idoD idade fioanceira.. HOJE. à. 20,15 h • cen•• 14 ano. - pr rama duplo
JULG MENTO: A. propoll�81 1.0 fitme: Um super Far.west italiano todo colorid :.

lerão eb tal e hllgada.· à. 10 \--� ..,. . Slack Tali'sman,hora. do ia 10 de a�olto de 1973.
. 2.° �tiJ.ê� Felipe Reyes (O Justiceiro) em

,por uma comiuão de ,trê. (3)
\niémbroD, previllmeote 'de,igoada.

"

Treinados para �ata
PAGA ENTO: O pagamento

lerá a vi ta.
PRAZ DE ENTREGA: O.

vllÍcúlotl, ebieto de. ta tomada de

preço., deverão ler entregueI até
.

odiá 31 de agolto de 1973. I
'

Maior Vieira, 25 de julho de 1973.

ODILON DAVET
Prefeito Municipal

Aniversariantes da Semens
ANIVERSARIAM.SE Dia 17: os senhores: Osmar

Wendt e Alfredo (Irosskop];
o jovem Alinor Mülbràtz; a
menina Itamara de rátima
filha do sr. Miguel Andrecze
oecz; 'os meninoscIsac Edir
filho do st. Antonio Melo e

Luiz Gustavo filho do sr,

Gustavo Priebe.
Dia /8: is srss. donas: lngrid

esposa do sr. Rubens Zacko
e Dioair esposa do sr. Max
Wachtel Filho; os senhores: Ary
Cornelsen e Alinor Adamski;
a srta. Jussara Allage; os

jovens: Aldo Wint�r e Rodolt»
Froehner; a menina Ana
Maria filha do sr. Alfredo
Trapp; o menino Marcos
Antonio filh.:o do sr, Henrique
Artner,

.

Dia 19: as sras. donas:
Norma esposa do sr. Darcy
Wiese t M.rid Cacilda esposa
do S1. Oswaldo Cidral; os

senhores: Emilio (luebert e

Silvadavio de AlmeidaMedeiros
Dia 20: as sras. donas:

Nazira esposa 'do sr, João
Seleme e Luiza esposa do
sr. (Iebrael El-Kouba; o sr.

Miguel Erhardt.·
Dia 21: o' [ouem Nelson

Lucachinski; a garota Marilene
filha do. sr. Aloisio Partala.

Dia 22: a sra. 'da, Carmen
esposa do sr: Valdir Seleme,
nosso colaborador em Agua
Verde; a srta» Leila .Maria
de Cm valho, residente em

Florianópolis; _

PREFEITURA MUNICIPAL
MAJOR VI IRA

Edi I de T mada
reços N. 02/73

Hoje: a exma. viúva sra.

dona Emitia Rudey; lJ senhora
.dona Suzana esposa do sr,

Vitor Borges Vieira; o senhor
Walter Prust; as senhoritas:
Regina Maria Maver e Clara,
Sidorak; o menino Mauricio'
filho do sr, Aloisio Partala;
as meninas: Viviane Iilinice
filha do sr: Valdemito Novak
e Simone filha do sr. Arthur
Mülbratz.
Amanhã: a senhorita Maria

Eoani Borges de' Soueá.
Dia 13: a senhora dona

Leondina esposa do senhor
Arthur Mü1bratz; o senhor
Carlos Bockor; a senhorita
Cristina Lemke; o jovem
Mdrcio Blosteta.

D PELOS

de

Dia 14: as senhoras das.:
Estetania esposa do senhor
Antonio Sconhetzki e Mada
lena esposa do sr, Kaissar
Sakr; o sr; Moacir de Souza;
o [ouem Waldemar Hauffe;
os meninos: Angelo Alberto
filho do sr. Pedro Tokarski e
-Edilson Luiz' filho do senhor
Estanislau Schupel.

'

Dia 15: o sr,
.

Vitor Pereira;
a ·s,ta. Maria Luiza Voigt,· o
menino João Wanderlev filho
do sr. Miguel Andreczeuecz,
Dia 16: 8 Sra. dona Eoelina

esposa do Pastor sr. (iunther
Rüeckert; o 'sr, Daoine Roque
Goncaloes; o jovem Wilmar
Roque Frantz; a garotinha
Jacilene de Fátima filha do
sr. João Szczvgiel: O menino
Osmar filho do sr. Basilio
Seengzuh.

1

à. 13,45 hora. - em 'matinê - cenlura livre,

Treinados para M tar
à. 1 h�ra;': Formidável .ell�J ai

- cenlura livre

Slack Ta lismf.n
à. 19 horaa'r cen.ura 14 ano. Senão de gala

'

< A Columbia

aPté�'1
senta uma obra prim todo colorido:

,

.

Se Rumo no' Espaço
'.

Cinemas ope - Estrelado p r Gregory Peck.

Atenção: este f\me reprilla 3a feira. ài 20,15 horas

à. 21,15 horaa - cen.ura 14 anos -' Se••ão de ação
George Hilton e Ern�!lt Borgnine no super e arrojado Far-west
f-3pleto de' ação e aven.�uras:

.

A Vingança\ é inha CoÍorido
Atenção: este film� i�pri. 28. feira. aa 20,15 .hora.

DI'A ]5, 4Íl. feira. ã.
\

.15 horaa - cenlura. 14 ano.'
"Seuão da. ocas" - Prógrama duplo

1.0 filme: Uma deliciosa c ID'�dia toda. colorida:
. A Maquin . d,Fa�er

Sikini
2.0 filme: Ação e .ave ura c. um espetacular filme «CAPA-
ESPADA»: O Vmg dor ascarado '

.

,

Filmado

e7 deslumbra\lte Tééhnicolor .

. DIA 16 e 17,

5ta
6a. feira· �� 20.15 h • cena 14 a�ol

Formidilvel comédia italiana

.fiImad,a �m )Ux.uoso colorido:
.

'. O Preside"te
,

DIA .18, sábado, a. 20,15 h • ceá•. 14 - prog. duplo
1.0 filme: 0,11Rebelião de BrJ\�: (O Cangaceiro)
2.° filme: rete Minutos para, \orrer (PoliCi�l)
DIA 19, domingo, a. 19 hOla. - cenàQ,ra 14 ano.,

Corruptos e Sanguinários
a. 21,15 hora. - cenlura 14 ano.: O Duelo,

�I--_.--------------------'

DOMI

preços.

Aos aniversariantes nossos

melhores cumprimentos.

diferente.
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Notícias de

Semana da Saúde em

Papanduva Escreveu:
Esmeraldino M. Almeida

É uma promoção da Prefeit)Ira MunIcipal, Acaresc e Comissão de
Saúde. Será realizada com a participação de Bstudantes Universitários de
Curitiba. Serão colocadas equipes de três estudantes em cada Comunidade
onde permanecerão por dois dias para atendimento. Para tanto, será ne

cessário que as, Iamüías se disponham a hospedá-los. O esquema traçado
para o atendimento obedecerá o seguinte programa: Equipe- n." 1, dias 27 .

e 28 em São João do Murador, 29 li 30 do corrente, Nova Qultura, Equipe
n.o 2, dias 27 e 28 do corrente, Lageado dos Grela, de 29 a 30, Rio da
Pratínha. Equipe n," 3, 27 e 28 do corrente, Pinhal, 29 a 30, Guarani. Equipe
n." 4, 27 e 28, Rodeiozinho. 29 a 30 Iracema. Equipe n." 5, dia 27 e 28,
Floresta, 29 e 30,'Passo Ruim. Equipe n. 6, 27 e 28, Palmito, 29 e 3D Rio
da Ponte: Equipe n. 7, 27 e 28, São Thomas, 29 e 30 do corrente, Rio da
Prata. Finalmente. Equipe n. 8, na Sede. 'I'odas as localidades visitadas
pelas referidas equipes, receberão valiosa e oportuna orientação para a

manutenção da saúde. I

j
1

�

Ministro pede Sacrifício ao E-mpresariado
Ao receber, nesta capital a Medalha de Mérito Industrial que lhe

foi concedida pela Federação das Indústrias do Estado do Rio o Ministro
dj) Trabalho afirmou que, «a revolução faz os empresários a exigência
do sacrifício, porque todos têm o dever e a obrigação de viver a hora em

que vivemos com patriotismo e dinâmica de trabalho.» Salientou o sr,

Julio Barata que «o .eslorco da revolução pelo desenvolvimento do Pais
é feito por um verdadeiro mutirão nacional» para acrescentar que �a classe
empresarial está concretizada no seu papel». (Gazeta do Povo)

Presidente Regional da Arena agradece
Este colunista é presidente da Arena Municipal, acaba de receber

do sr. dr. Jorge Konder Bornhausen, DO. Presidente Regional da Arena,
em resposta ao enviado a S.Sa. por ocasião 'do lamentável desastre de
automóvel, quando perderam tragicamente a vida quatro pessoas da Iamílía
Sonaglio. Eis o texto do telegrama recebido: Sr. Esmeraldíno Almeida -

Presidente Diretório Arena, Papanduva, Agrarleço Comunicacão reunião
Arena e solicito correlígtonárío levar.Iarnília enlutada nOSS8S condolências.
Sds. Jorge Bornhausen, Presidente.

,

Frei - Henrique Müllér em Papanduva
Esteve ligeiramente em Papanduva Frei Henrique, Vigário geral

da Paróquia de Canoínhas. A finalidade de sua visita foi trazer à nossa

Paróquia, novas díretrízes vindas da Diocese de Caçador a todas as Pa
róquias sobre a sua jurisdição Eclesiástíca. Este colunista que é um grande
admirador das raras virtudes espirituais de que é possuidor Frei Henrique
faz votos de pleno êxito na sua elevada missão sacerdotal. '

Regimento muda para Rio Negro
O Presidente da República assinou decreto transferindo a sede

do 5.0 Regimento de Carros de Combate (5.0 RCC) da cidade de Santo
Angelo, no Rio Grande do Sul, para a cidade de Rio Negro no I!;stadf) do
P�raná. Através do mesmo decreto o Presidente Médici autorizou o Minis
tfõ do Exército a expedir os atos necessários para a concretização da
traneterêncía, (Gazeta do Povo)

Ganhava 500 mil por mês
A existêncIa de um funcionário público que cbegou a receber'

mais de Cr" 300 mil por mês foi descoberta pelo Tribunal de Contas da
União e já provocou punições e demissões de servidores do Ministério
da Fazenda, comprometidos no esquema de proteção ao beneficiado. Gon
tra o serv.ldor nada poderá ser feito a não ser suspeüder as gratificações.
(Gazeta do Povo)' .

Festa do Bom Jesus em Rodeiozinho
A festa realizada em Rodeiozinho em louvor ao Sentor Bem

Jesus, esteve bastante animada. A festa vem sendo realizada todos os

anos onde se nota a Ié dos fiéis que lá comparecem para agradecer as

graças conseguidas no decorrer do ano. Pessoas que atualmente estão
I residindo longe de Papanduva, por ocasião da festa em louvor ao Bom
Jesus, as familias retornam a cidade a fim de rever a imagem do mila
groso santo e render seu preito de reconhecimento e gratidão pelas gra
ças alcançadas. Muito animada esteve a festa contando numerosa

presença de fiéis.

Grandioso Rodeio para novembro
Já foram iniciados os trabalhos que antecederão o grandioso

RODEIO que será realizado em Papandtiva. Já foram convidados diversos
grupos que participarão das competições, entre estes alguns já de fama
interestadual. Será um dos mais 'bem organizados no seu gênero, não
faltando as mais arrojadas provas de: rei do laço, rei do socado e do
ginete que não cai. Uma Comissão especial está encarregada da promoção
que por certo marcará época na vida esportiva de tal gênero em Papanduva.

Passarela da Sociedade
.Dla 18 quem estará festejando seu natalício é a garota, GIaci

Catarina, filha do Prof. Carlos Kovalki e Sra. Na intimidade da famíla será
festejado o aniversário da Glací.

x x x
I

Dia 19 minha agenda social registra a mudança de idade da se

nhorita, Beatriz Malakovski, filha do distinto casal, ar. Vitor (Cacilda)
Malakovski, ele do alto comércio citadino. A data terá seu significado todo

.8�eclal e a jovem guarda estará presente no soprar das velinhas.

UIIA. POR SEMANA - FELICIDADE: A verdadeira felicidade neste mundo
consiste em ter sempre alguma coisa para fazer, alguém para amar e

alguma eoísa que esperar. (Vitor Hugo)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •
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I Valorize seu cruzeiro fazendo suas I
. �- .

I compras no I
I -./,. I

I Superrnet:cado JORDA IImB���m������mB..mm...�..1
NOTAS ESPARSAS

A firma Silvíno Voigt, Móveis,
ampliando .suas instalações e

construindo moderna loja. A�

respeito, seu titular esteve se

mana passada em São Paulo.
X X X

Acompaahsdo do Deputado
Therézro Netto, esteve em nossa

cidade, conforme foi anunciado,
o Secretário da Agricultura, Dr.
31auco Ohnger,

x x x

Tudo a partir de agora é a

Jufs-Iofa dos fel!1tejos do nosso

Jubileu, esperando-se a indís

pensáv �l colaboração. de todos.
x x x

Sua Excelência o Governador
Colombo Machado Salles, con
forme já foi acertado, será hós
pede do jovem industrial sr.

Miguel Procopiak Filho.
X X X

Afim de bem prepàrarmos a

eqição festiva e histórica do
Jubileu, só voltaremos dia 23,
véspera dos festejos.

X X \]C

A tarde .hípíce, nlt Raia Julio
Bu-ísot, além das corridas de
emmais locais e rodeio, contará
com a apresentação de Centro
de Tradições Gaúchas' de Ponta
Grossa, que também participará
do graode desfile na manhã de
sábado, dia 25.

'Vende-se
Vende-se um terreno na

Rua- Felip"ê Schmidt, próxi
mo à, futura estação rodo
viária. Tratar na Farmácia
Allage. 2

Certificado
extraviado

José Lino de Souza de.
clara para os devidos fins,
que extraviou o Certificado
n.? ,214397, da Rural Willis,
ano 1966; ficando o mesmo

sem efeito por ter sido' re

querída a 2.a via,

Nascimento
Encontra-se em testas o la,
do jovem casal, Nelson e

Lindarci Wagner, com o nas

cimento de sua primeira filha
ocorrido dia 17 último, tece

bendo o bonito nome de
LUCIANE.
, Nossos cumprimentos.

Quinta-feira, anteontem, 8

AMPLA reuniu-se na vizinha
cidade de Irineópolis, quando
importantes assuntos da entida
de foram debatidos.

x x x

Visitou nossa cidade, sábado
último, os' srs, Wilson dos Santos
e Dr. Sidney dos Santos, irmãos
do Dr. Har1ey Aval dos Santos,
Wilson destacado empresário de

Brusque e Sidney, procurador do
Banco do Estado do Paraná.

x x x

Já retornaram de Mato Grosso,
em duas turmas, os caçadores

I que lá estiveram para mais uma

temporada. I

x x x

Faleceu em Joinville o conhe
cido jogador de futebol Bsdeco
que já militou em nossa terra
no A tlétíco. :E': pai do famoso

Badequínho, craque da Portu-:

-guesa de São Paulo.

Os aprovados de nOSSa terra,
no último Concurso do B. B.:
Edson Meister, Gilberto Rohr
bacher, Guido Gonchorowski,
Heron Peixoto, João Air Soares,
José Hamilton Dobrochtnskí,
Márcia Helena Miranda Lima,
Odete Regina Nader, Osmar
Ernesto Fischer e Wilmar Osní
Cândido.

x.x x

Amanhã, Dia do Papai, os

nOS!lOR cumprimentos a todos os

papais canoínhenses, . grandes e

pequenos.
X X X

Pelo campeonato da LEC, no

Municipal, em partida normal,
o Botafogo empatou com 8 Ri
gesa sem abertura de contagem
.e em MarcHio Dias, o zebrão no

Bernardão, com o inesperado
empate de um 8 um entre São
Bernardo e Sossego.
E amanhã,emprosseguimento,no
Municipal,Santa Cruz e Palmeiras

-,

Cerâmica AJvlno Vogt S.A.
emblé�a Geral Extraordinária

_.---.
o

convidados os senhores acionista!! desta s

se reunirem e ssernbléla G@ral Extraordinária e terá lugar
na sede social,' à a,.,.f_aulo Wiese, s/n nes cidade, no dia 27
de agosto de 1973, às '1 '/'bt)ras, afím d eliberarem a seguinte
ordem do dia:

1.0) Aumento de ca

e reaveliação do Ativo;
2.°) Eleição Diretoria;
3.°) Outros assuntos de iateresse social.

�nhas, 03 de agosto de 1973.
,

,

Harry Vogt Diretor Presidente

de reservas

,Ginásio 9 mesesem
Você que já completou 17 anos de idade e ainda

não fez o curso ginasial, aproveite agora, fazer a segunda
fase do' Projeto Minerva e ganhe seu certificado de con

clusão ginasial.
Maiores esclarecimentos na sala da supervrsao no

Prédio da antiga biblioteca, das 8 às 11 horas e das 13
às 17· horas.

Ass. Luiza Maria Mansur
Supervisora Projeto Minerva
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