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,
Alvir Ríesemberg, conhecido médico e professor,

publicou, noano passado, um livro muito interessante, sob
o titulo de «A .ínstalação Humana no Vale do Iguaçu»,

Homem de vasta cultura, Soube o autor enfren
tar com mestria os diversos aspectos de seu ensaio,
escrevendo sempre com a mesma segurança e beleza
de estilo, quer tratando de intricadas facetas geográficas,
quer adentrando temas históricos, sociais e econômicos
do Vale, que ele investiga com a dedicação extremada de

quem ama. A eneontradíca aridez de obras dessa natu-

reza é afastada, prendendo o leitor, como ocorre com os

grandes especialistas.
.

É o que. acontece no conspecto geográfico inicial,
onde descreve com a exatidão dos conhecedores o Vale

pelo qual o rio majestoso rola suas águas Iímpídas e'
calmas. Impressiona a fidelidade do 'narrativo, que nunca

foge ao. eíentítíco, tal a gama de informes nele contida.

Transmitida a visão geográfica, empreende o au

tor um resumo histórico, desde as remotas, expedições
de Francisco de Chaves e do adelantado espanhol D. AIvar
Nuií.es Cabeza de Vaca; para chegar ao povoamento,
através, das posses e da colonização efetiva pelos dois

grandes eixos:' a estrada de Palmas e, navegação pelo
Iguaçu.

Este último, o mais fasci,nante do livro, tem
inicio a l7 de dezembro de 1882, data em que,
Amazonas de Araújo Marcondes inaugura a navegação
a vapor, lançando ás, águas do grande rio a vapor «Cru
zeíro.s O desenvolvimento dessa navegação, com. o'

,

florescimento das vilas ribeirinhas (inclusive Porto União '

da Vitória; cuja implantação se deve à descoberta do'
«vau», por Pedro ,da Siqueira Côrtes, em 1842), o regis
trominucioso de todo o trechonavegável e a importância
da erva-mate na economia regional são estudados sob
váríos ângulos e sempre calcados em fartos elementos
de informação e pesquisa.

'

A colonização européia merece uma análise agu
çada. Mostra /0 autor, de maneira nítida o encontro das
culturas eslava e curitibana (cabocla), com as recíprocas
interações. Enquanto os colonos, na maioria procedentes
do Reino da Polônia e de Poznan, não tinham tradíção
como agricultores e foram distribuídos em lotes de pe
quenas . proporções, os brasileiros desfrutavam da ampli
dão das posses, o que propiciou dUerentes formas de
comportamento. .

Entre os nacionais vigorava 'Um regime patriarcal,
com a familia reunida' em torno do chefe, por isso incli
nado ao emandonísmo politico»; com os europeus a sepa
ração, das famílias se impunha pela exiguidade de espaço,
com a consequente conservação da personalidade e
maior ligação com a vizinhança em virtude da proximi
dade. As pequenas dimensões de -seus lotes leva ao tá
.pído exaurimento das terras, sem condição de recom

posição e sobrevem o' declínio da agricultura. A íníluên
cia européia, no entanto está-presente na casa melhorada,
na dieta, nos nomes e em algumas palavras.

Conhecedor da região e dono de grande senso de
observação, o autor põe a nu 0$ erros do passado, em
razão dos quais a colonização européia, no Vale, não
correspondeu à expectativa. O minifundio estabelecido,
sem base na capacidade das terras; o deslocamento de
braços da lavoura para outros misteres e a devastação
sístematíca das florestas são algumas causas do, insucesso.

Mas não descrê. o Prof. Ríesemberg das possibi
lidades da região. Seu lívro é uma demonstração de que
a pesquisa do passado, com os .dados da. ciência e uma

interpretação critica, evitará a reincidência nos erros

.cometídos. Esta a grande mensagem de .seu magnífico
livro, que deve ser conhecido por todos os que se inte-.
ressam pelos nossos problemas, notadamente os que têm'
alguma responsabilidade pelos destinos desse encanta-
dor Vale do Iguaçu.

'

Diretor: Rubens Ribeiro' da Silva
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DeputadO . Aroldo
-

Carvalho aborda o

problema da velha Estação
DISCURSO PR()FERIDO,NA SESSÃO DE 07..08 ..1974

ofl�ial, mas os trilhos não foram reUrado!l 8 a rodo- ,

via não surgiu.
\

A velha estação, construída em terreno doado
pela municipalldade, obstaculíza Ó. desenvolvimento
da cidade, envergonha o povo. diz. mal dos governos,

-, cria situações de constrangimento para os deputados.
O Prefeito tem necessidade' do terreno para

edificar uma E;stação Rodoviária, o povo reclama a

.retírada' dos trilhos, que seccionam a cidade em duas
partes. Há 'mais de cinco anos vão e vêm expedien
tes. trocados entre a municipalidade e a Rêde Ferro
viária Federal. O processo se avoluma e não surgem'
soluções.'

, .

,

Mais de uma vez fui ao Rio de Janeiro para
tratar, especificamente. deste assunto. A direção da
Rede de Viação Paraná-Senta Gatarína' vem sollcitan
do. com Jnsistência, a erradicação do Ramal.

.

O pro
cesso. na Rêde Ferroviária Federal, tem on, 8810/69.
O . mais recente expediente de Curitiba para o. Rio
tem o n. 4990-8RS/73,' de 21 de dezembro do ano

passado.
Enumero esses dados' na esperança, talvez vã,

de que uma alma caridosa dê seguimento ao. preces- .

ao burocrático e atenda ao justo reclamo popular.
Sei que o nosso eminente Ministro dos Trans

portes, o Excelentíssimo' 8enhor General de Exército
Dirceu de Araujo Nogueira, dedica todas as suas

horas ao bem público, a08 interesses nacionais mais '

relevantes. Mas não haveria no seu Gabinete um

jovem auxllíar que se disponha a prestar-nos pequena
colaboração atuando junto à Rede Ferroviária Fede
ral, insensível' aos reclamos que até agora recebeu?

Se perdemos o Ramaí, não perdemos a eeperança!

Senhor Presidente,
Senhores Deputados.
Mesmo olhando, illariament.e, as belezas arquite

tônicas de Brastlta, produzidas pelo gênio de Niemayer,
não posso esquecer os pequenos dramas e as maze
las que afligem a minha terra natal.'

° tempo corre célere, o avanço da ciência e da
tecnologia, impulsionado pelo efeito multiplicador dos
Instrumentos já conquistados, é cada vez mais acen
tuado, mas os pequenos problemas do interior brasi
leiro persistem insolúveis e o n08SO meio, rural 'vive '

como que noutra época. distante, perdida no passado....
Aqui .

em Brasílía, neste recinto ou 'lá fora, se
erguer os olhos deparo com verdadeiras obras primas
da arquitetura contemporânea Na minha pequena ci
dade natal, em rua central, outrora movimentada, �a
uma simples observeção. vejo um velho' casarão de
madeira. em ruínas, ameaçando 8 segurança dos
transeuntes: é a estação ferroviária do extinto ramal
«Marcillo Dias - C8ol0inhas»;' da Rede de Viação
Paraná - Santa Catarina.

° velho ramal � apenas quatro quilômetros de
extensão, percorrídos diariamente, pela manhã e à
tarde, por uma mini-composição que levava e tre.zia
passageiros que se destinavam a08 «expressos» de
São Francisco do Sul ou Ourítíba,

A generosa presença de um catarínense na
Pasta da Viação, o saudoso Dr. Victor Konder, operou,
em 1929, o milagre da construção do diminuto Ramal,

.

que funcionou com regularidade até a. sua extínção,
pelo Governo Revolucionário de 1964. Segundo o

anuncio oficial a pequena ferrovia seria substltuida I

por uma estrada aslaltada,
.

O trem nunca mais' circulou. obediente
.

ao ato

Therézio dizqueSãoFrancisco
ccrredor de exporteçãoI ,

•

vai ser
feita a,um grupo de deputados, vereadores, prefeitos
e empresários eatarínenses, liderados pelo Senador
Antonio Carlos .Konder Reis, futuro governador do
estado. -,

O ministro acrescentou que para as obras dos
portos de Itaja( e 1mbituba serão liberados recursos

de 15 e. 115 milhões de cruzeiros, respectivamente, As
obras de expansão do porto de .São Francisco incluem
construção de silos para granéis, instalação de tanques
<para oleaginosas, esteiras para carregamento auto
mático, construção do cais e dragagem da entrada

,

da barra. Serão exportados manufaturados, madeiras
e dertvados de cereais. Entrarão insumos para a

agropecuária é a indústria, além de, carvão de coque
importado e plásticos.

° Deputado 'I'herézto Netto, que partícípou da
comitiva que esteve em Brasílta; em contato com o

Ministro dos Transportes, ocasião em que foi entre
gue àquela autoridade o substancioso memorial rei
vindicando o nOSS6 porto de Silo Francisco do Sul,
como Corredor de Exportãção, informou, que após
aquele encontro, foi expedidO (, seguinte comunicado
,oficial,conforme relatou o JORNAL DESTA.CA'l'ARINA:

«O ministro dos Transportes General Dirceu .

Nogueira, prometeu que Santa Catarina terá também
seu corredor de exportação, através do porto de São
Francisco do Sul. As obras estão incluídas no II Pia
no Nacíonal de Uesenvolvimento e estão orçadas em
55 mílhões de cruzeiros.: A promessa d� ministro foI

ARENA se reune e deb�teCampanhaEleitoral
Segunda-feira última, em torno de um gostoso

cburrasco realízado na sede do Bolão FalJtasma. no
bairro Aparecida, reuniu-se o Diretório Municlp!,1 da
Arena, juntamente com a bancada arenísta na Câmara
Municipal, quando se debateu assuutoa da próxima
campanha eleitoral.

'

Como já é do conheCimento de todos, o Diretó
rio reunido anteriormente decidiu, pela sua maioria,
indicar o ex-governador IVO SILVEiRA como eandí- .

dato ao Senado e 98 deputados,AROLUO CARVALHO
e THERÉZIO NET10 como candídetos à reeleição,
respectivamente, à Câmara Federal e à Assembléia
Legislativa do Estado.

Na ocasião, ralaram o prefeito sr. Alfredo âe
Oliveira Garcíndo, dep. Aroldo Carvalho, dep. Theré

, tio Netto, presidente do Legislativo sr. Nivaldo Roeder
e více-preíetto dr. Paulo Eduardo Rocha Faria. Todos,

,

(

ex-Governador e
I

.

lrineu Bornhausen
'Faleceu o

Senador

Garclndo, Nivaldo e Paulo, hipotecaram total solída
rtedade aos . nomes indicad08,· 'assegurando total
empenho na próxima campanha.

GOMUNICADO
Após prolongada moléstia, que o prendeu ao leito por mais de

seis meses, faleceu domingo pela manhã, em Blumenau, onde estava in
ternado, o ex-Governador e Senador IR1NÊU BORNHAUSEN, destacado
lider polínco do n08SO Estado. .Os Deputados canoinhenses, Aroldo e

Therézio, que se encontravam em nossa região, tão logo tiverª-m oíeneía
do infau,sto acontecimento, se dirigiram a Hajai afim de al[lsistir os funerais
do saudoso extinto, realizado na mesma tarde naquela cidade e ' acompa
nhado por grande masse, popular e as mais altas autoridades -de todo o

Estado. À !amma enlutada, a8 condolêncíaa deste semanário.

A CENTRAIS ELÉTRICAS ANTA
CATARINA S. A ... CE� ;torna pú-'

I blico que, ha�erá f ,� e energia elétrica
na. cidade. d '"' anoinha. e Trê. BarraI,.

amanhã, - .;; IS, no horário da. 06,00
�I us hora., ein virtude de .erviço.·

.......�:uanutenção da Subeetação--..Eletrolul,
em JoinviUe.

'

. AdmiDiatraçlo Ag. CaDoiDha.

T E L E V I S O R,' E S
A cores e em preto e branco, a

GENERAL ELETRIC SEMP ADMIRAL
pelos melhores. preços 8 nas melhores ,condjções de

Merhy Seleme' & Cia. Ltda,

luz e a bateria.
ZENITH MANCHESTER,
pag'amento, você encontrará na Loja
Bua Paulá Pereira, 735 .. 'ones: 365 e 366 - ç II O I I B 4 I � S ç
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Concurso de Admissãó à Escola
.

de '

Aprelidizes-Marln.heiros de Santa Catar,IJla
. PEQUENO CALENDAIUO • 19,.1-4/.

,
'

/"ln$crições: De ,I a 31/8/74 , ,,/".
Idades: Para os nàscidos de lji6{55 a 31/12/58
Pro:vas: Em data a ser infonnt'da oportunamente
Escolaridade� É precísoque o candidato tenha

.' o C'9I:s6 primário completo, não
havendoneeessídade de comprovante

T<axa -de Insé.tfção: � % do salário mínimo
.",f' " '.

,

__ J1�a;jó para o �stadó da Guanabara.

DIRE��iü� DE ENSI�C? DA� MARINHA

_ _9,f!iPartam:Dto de Administração Escolar
Ri6 de Janeiro .- Estado da .Guanabara

,Melhores informações na Secretaria da
Prefeitura .

Municipal.

-:

, CANOINHASCasa ',Erlita--
"======�==========�====���===================

"

- '

Santa Catarina

estará funcionando na

Ramos,_ 1-195
. , Santa' Catarina'

"
\ '�

,. , �.

Movimento Bra;jktfua;N�etizdção-MOBRAL.,,

./ ,. .

197'4, AOÇV'<la Erradicação' do-Analfabetismo
..

,

'0, Estado' de Santa C�na.,
. ,

.

. , .

.

.

\
P A R T(CifE I

�----------------�----�-�--------------------------��--

Rua, Pàula Pereira N. 378 -:-JUNr50 5
.

.. onser O
"...�. ','

- - Serviços de aterros de q�lq\Íé; natureza. Rádlo�Teleyisão-Gravador'
:_ Caminbões-Basc�la�t�!fé6�ra qualquer tipo de frete.
- Trator Escav�."/eâf��gador.

.0/ '

Acei�é;;:serviços fora do Município. '

I�: das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

\énde-seoFuscausado ��_�---. ela proíessoraque sóusava'
,

.

,Fusca para,traaula.
.

' Quando v. compra um
' ,

Fusca usado no seu
,

RevendedorAutorizado
VW, ele lhe é entregue
completamente revisado,
em 'condições ideais de
uso e acompanhado de
um Livrete de Serviços \

Técnicos que lhe dá direito
. a duas revisões gratuitas
e à garantia de 2 meses 'ou

3.000 quilômetros. .

,

, V. sabe a procedência do
veículo que está comprando.
E na hora de trocar, v.

VaI comprovar que um
Volks .usado, adquirido no ....

seu Revendedor
. Autorizado, obtém sempre
maior valor de' revenda. '

,

Antes de andar por ai,
.

atrás daquele Fusca da
professora, do padre ou do
médico, venha conversar
conosco.
RevendedorAutorizado '

Vo1kswagen é segurança.

_ Revendedor
Autorizado

/ "

,Lote de, esquina,
- cercad6,

\

com árvores frutífera s de

qualidade já produzindo.
800 Iil2 - 40rn de frente

para a rua João TQlD'achitz
e 20m com a rua C-olombia .

. ,

Informações �,na 'rua Frei
Menandro Karnps, 1625 ou

pelo telefone, 289. ,. \.'

'Ven�e-se
Urna casa de alvenaria, na

rua Vidal Ramos. (nas pro'
ximidades do' Quartel de

\ , Polícia).
\" ,

�l Tratar .no local com o. pro-
j ,

<, príetário sr, OV'idi� Franco.

i
"

-.

Ven�e�se·
}

'"

Serra circular, lixadeira,
furadeira, tupis, serra-fita

,

'e fresa.

.Tratar com o sr. Osvaldo
Tokarski na Casa 'Novo
Mundo, ou na Rua' Paula
Pereira, n.o 1802.

Material escolar e de
escritório você encon

,

tra na loja da

Impressora Ouro Verde
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1@®®®®®@�®®®®(j®®�®®®®(j®®®®®®®®�®�®®®�®®®®®®®®®�®1
I No Departamento de Veículos Usados' I
I de Miguel Procoplak Comércio d8 i
i Vei�ulos Ltda.,

I

você enyoRrr'ará !
li} t t

®

� """ 'para proo a e_ .F8ga:, =
• ,. ®
(!) ../ A SI
(ii Marca, : Ié' .'.)1.. 'no I= 1 Variant ./ .' , 1973 =. "ada _(ii

1972 @) Pr.� La1l� Müller, 4.940 - Fone, 369-:' 1 SS' Coupê '

'

e Dia do «P�,pal)
.' 1"11· FOu'PsOClaa,"'4" "'{?,.G:>"'r";t"a'ê\,s ,cuxJo"

,',.' tI ".)
' •.

11997721 l(j' ' 'r " , á.. foi elegre
...', ... :::::::::::::::1::::::::::::::::'::::::::=:::::.::::::::::::::::::::�:::=::::==:.::�::;:::=:::.:::•• '

•• O dia do Papai aqui não passou
,

� 1971 I 51 '.
'V I U d d

51' desperoebído, tendo sido rememo-� 1 SS 4 portas "" d! No Departam�rito -de eícu os Sã os e 55 rado com todo o carinho, respeitoI 1 KOmb�/Std". ' ,

1969 I :: !l e amor, a ele dedíeado. Já com

: l' Corcet .' 1969 I 'H 'Merhy Seleme & c». Ltda., você encontrará!i �:��ou��:'��!����e�á :�d���;·;:;
@) ... :: :, chefe do lar, promoção dos Conta-
li) 1 Jeem

.i
'

1960' I H, revisados para pronta entrega: l 55 dorandos do Colégio Comercial deI ,r .
<,

e •• :: Papanduva, que esteve bastante
! MIGU"rfL' PROCOP1A'K' COM. "DE VE�I(U'LOS LTD'A.' �. i! Merca -". Ano i! . concorrida. Às 10,08, na Igreja Ma�
...... It 'IV ::

V
:: triZ, durante a missá apresentou-se® ' ii ii D d 1800 L" X 1974 iS um grupo de alunos do Oru.po Es-,� '/o!.'

. Ru� Major �ieira, 289 "

/ I 5i -, O ga u O .\,
'r : »:

ii colar A. v. Côrte, que conataram e,

i C' ri O i n h as, I
-:- ;

..
Santa Catarína � 55 Dodgs Gran Coupê tg,� i5

.' declamaram lindas poesias. Os �âlÍ'
� "" 5i ,?" :1 ticos a cargo .da .'IULIPA esteve

�,®.®®®(i8é®illil®@I(j®®®.@>Iil®IiI@®®se@®®®®®(i®®�\iI(i)®(iJ(i,®8".(i®� I: ,Dqêtge Dart Coupê de L.uxo hY/ 1971 ii muito bonito. Assim foi o dia do
ii

_ .' ",;;y ." 5: Papai em nossa cidade.

U Chevrolet Camioneta // 1971 Ü Passarela da

fi Ford .' Ru.rêll - 4x4' /.,;t/, ' 1971 II Sociedade
..

r
. •• Dia 19' do corrente estará feste-

•F::.:· Ford Galax' ,·e· ".,.'''''''',/:- 1970 E:E: jando niver ri senhorita Beatriz
..

/
.

'ferezinha MaJakovski, filha do casal
.., , / ,I: sr� Victor (eacUda) Malakovski, e:e

i MERHY �irEME � ÇIA. LTD.A. II ?:r;i�� ��,!�g���f:aJ� �ütYJÀ,��
is' RevendedÇ)(<? 'Autorizado' Chrysler do Brasil ii \��?a.!e��I��u��"ha:e!ájO��:�:�:::a�a
� Rua pafl� Per�ira, 735 � Telefones_: 365 8,366 II * ���:t�:�pr��an�� s�� ,��f�::�
55 c A N o I N H AS' Santa Catarina !i' aninho a garotinha Luciana filha do
•• cdsal Sgto. Jamir (Rosi) Carvalho,5a . . ii ele' Delegado de Policia de Papan-

: i=:::n:::::===:==:::=::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::1:::::::::::::=::10:::::::::::: dUV8. 'A Luciane receberá os cum

primentos' em sua. residência onde
recepcionará a8 coleguinhas.
* MARILENE P�TALA. Também

na mesma data colherá mais uma
flor no jardim de sua vida a srtá.
Marllene, filha' do casal Aloisio
(Maria) Partala, ele Prefeito Munici
pal, ela fino�ornamento da soci'edade,
papanduvense.

'

* Na. mesma data completa' mais
um ano a srta. Matilde . Gremn,

filha do sr. Antonio Gremn, (nosso
assinante). As felicitações estarão

.

pontificando para a aniversariante.
* Dia 22 completará mais um ano

de feliz e prestativa existência,
Pe. Antonio Cintho, Vigario da Pa
róquia. A comunidade papanduvense
certamente levará ao Reverendo os

justos e merecidos cumprimentos;

CENTRAIS ELÉTR.IC�
DE .SANTA CAT�R�f>YÁS/A-

Aviso, a�s AC�aS
A CELESC - Agênci Regional 'de 'éanoi
nhas, convída os nbores acioóistas pára
coniparecere� efu seus eséritó�ios, à rua"
Vidal Ramo ,,726,' nesta cidade, afim de
'. recebé�m os dividendos l'�lati"ós

'Íl�1 exercício de 1973.

.

de agosto de 1974.

..
"A Empresa,

. \
.

·F,oto��.·
Em a,pena�ndos, voce tlra"FOTOCÓ
PIAS.�alqu�r doçumonto, jor,nais' IOU
IivCno CA RTO RIO .0 O 'RE G ISTRO
C J V-I L d. NEREIDA C. CORTE�' no' edifício

.

'do FORUM desta ciddd�. .
.

, �

Notícias oe:Je"' .'
.

'Escrev�u: Esmeialllino 1t�';41n:elda '

"oj,e, homologação-,
'. de Candidatos Úf

Oom ini�io determinadO-r para '�s
09,00, horas;' na fie e da Assembl(�la
Legislativa em Florianópolis, terá
inicio a Convenção Regíonal da
,ARENA, para a escolha dos candí-

. datos ao próximo pleito Legislativo,
Câmara Federal e Senador. Papsn
duva .será representado pelo sr.
Aloisio Partala, Prefeito Municipal
e Delegado do Partido, sendo o
mesmo portador de credencias .for
necídas pela direção da AJ'ENA
munícípal para sua. ídentííícação
pessoal. Assim sendo, em seu re
torno já saberemos quais os candi
datos que concorrerão no prõxímo
pleito de 15 de novembro. l'

E a BlItz começou...
Verdadeira «Blítz» teve inicio em

nossa' cidade no tocante a melhoria
nas ruas. A pavimentação com sai
bro material muito indicado para
sua 'conservação, evitando o pó e
o barro: Também novas ruas estão
sendo abertas em díversos pontos

do quadro urbano, dando vasão ao

crescimento da cidade e os .prêdíos
já construidos no devido alínhamen- ,

to. Assim vai crescendo a cidade
ao mesmo tempo. que, vai também,
recebendo roupa nova no tocante
ao revestimento nas ruas da urbs,

! Mais Indústria vem ,ai
Já com terreno comprado e a

Prefeitôra ptomovendo a devida
terraplanagem para construção de
um grande prédio para indústria pa
Avenida João XXIII, em nossa ci
'dade, devendo em curto tempo,

.

iniciar suas atividades comerciais e
'

será especillllzl\dana industrialização
e beneficiamento de madeirss. Por

, tanto, mais 'um -'passo a frente de
I' Pepanduva em direção ao progresso

'

de nossa terra.

Chegou a vez delas
Dez mulheres já são eandldatas"

a Oãmers dos Deputados" e uma ao

Senado nas .eleiçõea,· de novembro
próximo, enquanto quinze \out�as
disputam uma vaga nas essembléíee

Dra. Zoé ��!�r!:! �!�SelelÍle
.

-

,'C IC� 0055· 9/DBP
.

- _,,,..",,-

fi' ��r-th! <!! cr ianças,
E�pf'cI8lização em Odontopedíatrta.

Clíntcs

.

.

1

REVENDEDOR AUTORIZADOé CHRYSLER
'

TAY do BRASIL S.A.

Você, que estápor. ma porque já venceu na vida, não perca mais tempo.
E hora de voc" omprar Dodge. Aproveite as vantagens que ofe�ecer:nos
através do ossos planos de financiamento, agora mais vantajosos do que
nunca. enha ver para crer., Conheça (j nosso carinhoso atendimento.
V� . Decida-se de uma vez por todas e venha logo buscar o seu

Dodge Dart novo.

MERHY SELEME &' elA. LIDA.
Bua Paula Pereira, 735 - Telefones: 365 e' 3�6 .

CANOIN"AS ".:- SANTA CATARINA

17-08-1974

legislativas de seus Bstados. Lucia
�

Viveiros (MDB-pA), .para o Senado,
Ligia Lessa Bastos (ARENA-GB),
Leda Color MelQ (ARENA-AL), Ceci
lia Campos (MDB-RJ), Lea Sayão
(ARENA-GO), Gremllda 'I'eixeíra
(ARE�A-PA) 'e Iracema Alves Costa
(M{>B,PI) para a Câmara, são algu
mas das prováveis companheiras
da deputada Neoy-Novaís, (ARENA
BA) na próxima. legislatura, atual
mente a üníoa representante Iemí
nina no Congresso Nacional.
(Entrelinhas)

MobrBl terá aula
de Turismo
o Mobral, através de um novo

projeto qué começará a ser desen
-volvído ainda este ano .. Programa
Diversificado dá Ação Comuilitária -

passará a; oferecer, não- sô a seus

alunos, mas em 'cursos abertos a
toda comunidade, eonaeeímentos

.

práticos de turismo, educação sant-
tárili e hortlcpltlllla.

.

Barrlga-Verde, voltou
r Por um Iapso de lempo relativa
mente pequeno, deixamos de ler o
nosso querido jornal «BARRIGA
VERDE» que estava em terías; A
gora na data .que. completa 30 anos
de bous-rerviços-prestados a comu
nidade de toda a região, ele reapa
rece com indrumentária nova. O

, papel nele empregado é produto de
casa, fabricado pela poderosa I firma
RIG�RA, orgulho para todos nós e

grandeza para Santa Catarina. Seus
: responsáveís pessoas de alto gaba
rito na vida prática, literária e

.

, co�éial. darão' nov.os rumos ao
,

«Barriga-Verde». A coluna deseja
longa vida com muito progresso e

prosperidade ininterrupta no decor
rer do Iuturo.

UM POR SEMANA:

VINGANÇA. • A satisfação que se tira
da vingança dura pouco, mas a que
se CODsegue pela clemêneia é eterna.

(Henrique IV),
NÃO GUIE COM ÓDIO .. Você
aabia que na última semana o regis.
tro nas estradas foi de: 27 mortes e

16, i'eridos?"

PAR_APSICOL08I1
Conheça OS· poderes lan,:"
tástic08 de sua mente,
freqüentando 'o Curso de
Pa_rapsicologia.
AGUA�DE._.
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Notas
I Fbi inaugurado sâbado último,

elQ.r' grande' movimentação e

agredo geral, O Supermercado
Ouro Verde, de propriedade do

I sr, Lauro Gonçalves e sito na
rua Vidal Ramos.

'

X X X
O industrial sr. Clemente Dam
broski parte hoje para o Mato
Grosso, para mais uma bem
program9da caçada.. ,

X X X
Uma famma de Guarepuava
adquiriu grande êrea no ·distrito
de Felipe Schmídt e ali estê ae
dedicando a agricultura me
canizada;

X X X
O médico dr. Antonio Merhy
Seleme, acompanhado do advo
gado dr. Moacyr Budant, esteve
DO Rio de Janeiro, a serviço
profissional.

X X X
O advogado dr. Saulo Carvalho
reuniu seus colega. segl}nda

, feira, di. 12, a fim de come

J]lorar, com Ieuto jantar, - a

criação dos Cursos Jurídicos,
festejado sempre no dia 11 de
agosto, O jantar foi em sua
residência e tudos se fizeram
acompanhar de sues exmas.

esposas.
X X X

'Dia 23 próximo, comemoraremos
nOSS08 51 anos como' cidade e

como Canoinhas, para alegria
de todos,

-

disparou no seu de-
senvolvimento.

'

X' X X
O advogado dr. Orty de l'4sga
lhães Machado anunciando 'a

Espsrses
SUa próxima vinda para o baile
das debutantes, dia 7, no Clube

\ Canoínhense,

X X X

Os grandes problemas do Hos-.
pital Santa Cruz, agora revelados
ao público, tem motivado muitas
reuníões e espera-se, Ia qual
'quer momento" uma solução
definitiva para o caso.

X X X

Já na próxima semans.: dr.

Harley deverá assumir sus s no

'VIsS 'funções como Delegado
Regional de Rio do Sul.

X X X

Amanhã, em MercUio Dias, a

sempre animada Fp.sta Ide São
Bernardo, DO Pavílhão Fr@1
Theobaldo. Hoje a noite, após
a Santa Missa, gostosa buchada.

X X X

E um grande público, o maior
até hoje abrigado pelo Munici
pal, foi a!lsilltir Santa Cruz e'
Palmeiras de Blumensu. O jogo
foi um tanta frio, sem grande
motívscão. Melhor e mais squí
ltbrio Da ptimeira' fase,' com

predomínío dos visitantes no

finsl e resultado justo, de 1 a O

para os blumen8�enses.
O Santa Cruz carece _de mats
uns treinos juntamente com, 08

.bons reforços do São Bernardo
e amanhã deve(á medir força!
com o Bsepen-íy, de Jeraguá
do, Sul, num j(;go que àeve'

agradar.
Vamos todos cooperar Da pr-
paração do nosso representante
na chave final da re,gião norte -.

,E L E T R OF O N E S"
'STEREO
RA DI O LAS .;<7é'''

GRAVAOORESr,./T
CAIXAS Oy�S""ÓM

É,,,.- /�A, ,

/
/'"

,.'?�

I
\�

Erlila

« UPEC)), com

novs Diretoria
Comunicamos a nova Diretoria da

União Protetora 'do Escolar de Ca
notnhas, assim constttuida:

Presidente: Zellna Zilá' S. Garclndo
Vioe-Pres.: Eliete Farias
Tasourelra: .Dírce de paula Roeder
Secretária: Lat\1l Isphatr Bossi
Conselho Fiscal:, Zilda S. Corrêa

Jucl R. Seleme
Liria Schumacher

Nossos agradecimentos pela co

muníeaeão, com votos de feliz gestão.

Aniversariantes
da Semana

Dia 17
O senhor Alfredo Grosskobr;
o jovem Alinor Milbratz,' a

menina -Itamara de Fátima
filha do senhor Miguel An.
dreceeoecz; 8S meninos: Luiz
Gustavo. filho. do senhor Ous'
taoo Priebe e Isac Edil' filho

,
do senhor Antonio Melo.

Dia 18
As senhoras: 'Divoir esposa
do, senhor Ma� Wachtel F. o
e lngrid esposa do senhor
Rubens Zacko; os senhores:
Ary Cornelsen e Alinor A.
damski; a senhorita Jussara
Allage; o jovem 'Irineu Froeh-

<ner; ii menina Ana Maria
filha do senhor Alfredo Trapp;
,o menino Marcos Antonio
filho do sr. Henrique Artner,

"Dia 19
A senhora Norma esposa do.
Darcy Wiese; os senhores:
Emito Guebert e, Silvadavio
de Almeida Medtiros, resi
dente em Curitiba. .

Dia 20,
As senhoras: Nazira esposá
do sr. [oâo Seleme e Luiz"
esposa' du senhor Gebrael r
Bl-Koubà; o senhor Miguel
Erharat,

Dia 21, ,

O jovem Nelson LucàchinsJü;
a senhorita Marilene Partala,
residente em Papanduva.

Dia 22�
"

A senhora Carmen esposa do
senhor Valdir Seleme, nosso.
colaborador em Agua Verde;
a senhorita Leila Maria

, Carvalho Neto,
, DI",23
OS [ouen«: Ma,celino. Frede
rico Feaalto e Glaucio João
Ferreira das Chagas. "

Ao.s anivfrsariantes nosso.s

cumprimentos, com voto.s de
muitas felicidades.

1Ii®®il'j;Iil®®íi®®®®®®®®®®®(J®®Iil®il.íiíiíi®íi.®.®S®íitile®®e�el5@�.
:. ,�, �
I Convite-Missa, ·,1
s ®

I o Clube de Bolão cOURO VEgDE:. e a I
(j 'cTURl�A DO BORDADO:., consternados com o "
� íi

� , falecimento de sua muito querida, companheira I
: CRISTINA' FILIPOSKI :
t t
til convidam seus amigos para a missa de 7.° dia, íi

I na Igreja Matriz, dia 19 do corrente às 19 hs, I
.,. , .
'®íi®®.®®.®®®®il®®íi®.®�®®®íi®®®filil®íi®®®tile Iil®®®®®••®®®®

'I �--..----,
,

Cartaz Cinematográfico do

Cioe Vera Cruz (O c 1.11 DI POVO)

HOJE, dia 17 ....,.. às 20 hora. - eleDSara 14 aD s • programa dllplo
,

1. filme: um super far-west italianó odo colorido

«VINGANÇA ATÉ'. riM'»'
2. filme: um espetacular tar-w t nacional

«UM PISTOLEIRO CHAM DO CAVIÚNA»
,

' - IAMANHÃ, dia 18 � às 13,30 hqra•• ee sara livre - mati.ée

«Um Pistoleiro Cha ado Cavl\ÍDa »',

AH""HÃ. dia 18 - em du.. se••Õe. 19 e 21,15 h • eens, 14 aDOS

AnthOny 8teffe� no seu melhor des mpenho em far-west italiano

«O PISTOLEIRO SEM ALMA»
,

Este filme repriú 2a. e 'a. feira às 20 horas

4a. feira, dia 21 - às 20 hora. }
ceDsura ;14 aDOS • última exibiçio'

'. VIDganç� até ° fim»
,

.,-- ,

5a. feira - às 20' b. -

ele�s
•. 4. aDOS • SESSÃO DAS MOÇAS

Um espetacular dr.am ,'da'iuventu�e filmadO,
em cores

-

•

I • ESCOL DE SADICOS»
'

,

E.te filme r4[Prisa 6.. feira 'às 20 horas /

i

Cartaz pine'matográfico do

Cioe Jubileu (O UIOIOOR DE"S�UIOS�
, , I '

.

HOJE, dia 17 • às�o h - ele"•• 14 SIl08 - Drama Pollcial colorido

«OS PáSSt-0S das ,Plumas de Crls'al»

AMANHÃ, dia l' • em du.. selsõea à. i9 e 21 horas - eleDs.l4. a�o.
HaUWalys aprpsenta um filme êpícol em cínemascope technicolor
«Mary 'uar' a Rainha da Escócia)

.te filme teprisa 2.. e 3a. feira às 20 horas

4&. feira,
•

�21 t. às 20 hora. - Reprisa
« Os ássaros 'das Plumas de Cr�slal»

--

5.. e 6r feira. àa 20 horaa • eeDliarli 14 aDO. '

,

A Cplumbia Picflues apresenta um drama de muito suspenseI

/' «A IMAGEM DO MEDO»

�-_/_.---------------------,
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I D T V Colorido Philco - Philips

.

AdmiraI - G. E. I
·

\
.

I 'E
�,' I

.'
" � ·Zeniht - Semp ou Philco a Luz e Bater�_�� .. ,',.=,�\�==_ _

• •
•
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\
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-
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I
I E Barbeador PhjJ,islíã�/ de luxo super 90 I
II, �� , II
_'

. � .<"""

· � .
II l' /"",' '

II
.. ., VOCl���/ 80 pod� comprar nas, melhores

I

condições '.
,III .. / II A// NA'" DENELAR- =
II '

"

•

I, 'R Matriz, C'anoinhas \,

Filial' São Mateus do Sul I
I" ,Rua Vidal Ramos, 920,., ,Rua T. Max Wolf Filho' s/n

, I
.mm••III1•••II.E.II••II•••II••••••••II•••••II••••IUI......II•••••••••IU.mlaU.R.
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