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"Canolnhas vai
"

.elelto

-/

ao

de)
encontro do Governador
Santa' Catari na "

'Me,morial de reivindicações do Município' e
e a, 'Associação Comercial e lndustrial de Canoinhas, será .apresentado a S. Excia, o Senador Antonio Carlos
Konder Reis, Governador eleito de'

Clubes de Serviço, das Associações

região de éanoinhas, elaborado pelo �Rotary 'Clube de Canoinhas

Santa Catarina,
da CI�sse, do

na próxima
-,

Poder Público,
semana, por comitiva de representantes dos

dós Empresários e dos Órgãos Sindicais ..

Impressões coibidas pelo camlnbo •••

'RESGATE)
Enéas Atõanasuo

,

90nfin�do na frígida Alemanha, limitado pelas agru
ras Iínanceíras, pela pobreza dos transportes do início'
do século, levava vida modorrenta. Desconhecido no
exterior e ignorado na sua pátria, produzía unia obra.

v-

.' .N�s �sas da. imaginação fértil, fi�trada por ��guda
íntelígêncía, estribada em rara capacidade Iíceíonal,
debruçava-se sobre intrincados mapas, o mundo' se fa
zendo pequeno e familiar aos seus olhos.

!
'/'

, Gombaténdo curdos bravios na sua própria terra,
buscando tesouros incaidos, enfrentando fantasmas no
desértico oriente, ou convivendo com peleà- vermelhas
no oeste, ' <Old Shaterand s palimilhou todas as regiões
do Globo, em especial as ensolaradas que o, retiravam"
de sua nebulosa cidade.

'

.. 'Figu�a8 estranhas lhe cruzam os caminhos. Desde
o fidelíssimo Haleí, cujo dígnífíeante nome tão longo
«ia à Lua e de lá retornava» (Had]í Halet Omar Ben
Hadji Abul Abbas Ibn Hadji Dawud al Gessara), em

cuja companhia Iôra reconhecido cristão na cidade santa
do Islã e tivera que fugir «apenas com a vida», passando
pelo singular nobre Inglês, esguio, chato e endinheirado,
na eterna cata .dos «Iollowíng bul» nos mais recônditos
vales da terra, até o genial Winnetou, apache capaz de
deduções sherloquianas e efeitos de tornar infantil G
mais destemido dos guascas/

"
'

\

Paisagem, linguajar, 'minúcias regíonaís, psícologta
do povo, tudo contribui nas suas estórias para a perfeita
verossimilhança. Ao longo dos trinta alentados volumes
de seus escritos, centenas de personagens, milhares de
nomes arrevesados, dezenas de' lugares; infindável
sucessão de fatos que se vão encadeando, formam um

, mundo de ficção palpitante, vivo, colorido, agitado.

"
O autor, no' entanto, jamais foi muito longe de sua

'própria casa, numa mesmice de cidade interiorana e

pacata.
' ,-

Gerações de leitores, em toda parte, nos maia. dí-.
versos idiomas, beberam suas pághias, buscando emo
ções e aplacando a sede viaje ira latente em todos no
eterno desejo de fuga.

'

KARL MAY (que não se confunde com seu incen
diário homônimo e compatríota KARL MARX), o alemão

sereno; varou, caminhos, muítíssímo lido, raramente

comentado, morreu como uma incógnita, \ minimizando
se em favor d�s próprios personagens.

Não auferiu glórias literárias, nem a, pecúnia sem

pre 'tão parca, óu o' reconhecimento unânime dos patrí
cios. Não esqueço que o «frei da biblioteca»; no me�
'colégio, quando me. pilhava a devorar um de seus livros,
num gesto de menosprezo, exclamava:

. , ,

.,...- Ach! Mein lieben ,Got! Há gosto para tudo ...

KARL MAY, no entanto." teve, a consagração do

leitor, aqui, acolá, no mundo inteiro. Mu�to me ajudou.
A mim e a milhares: de outros numa epoca em que
livros juvenis eram raridade.'

,

Tenho-lhe uma 'dívida. Como resgatá-la?
------�.� ·0-------

, 'A coluna de BETO.sTODIECK, do jornal «o Estado»,
de Florianópolis, em 6/2175, publicou oseguínte: «AIRTO '

MOREIRA músico catarínense, nascido em CANOI
NHAS foi' escolhido pelos críticos e leitores da, revista
de jadz Down Beat, editada em Chicago, e considerada !i
mais importante pul;>licação 1;10 gênero dos Estados pm-'
dos; ,como o melhor percursionista de 74. Enq,uanto ISSO,
sua mulher FLORA PURIM, brasileira,'mas não cata

rinense,' f.oi' éscolhida, pelas mesmas pes.soas, segundo
a mesma revista, como a melhor vocalIsta do mesmo

alio. Tráta-se sem dúvida, de duas pessoas que, apesar
de ligadas a �Ós, são desconhecidas da grande maioria
catarinense .

Divulgue,�s 'a prata da' casa.

. '

I ,

. An� XXVIII CanOiAhas 'S.nta Cata,rina, 15 de fevereiro de' 1975' � Número 1309
--------------�------------------

Diretor: Ruben, Ribei'ro da Silva
CAIXA POSTAL, 2 -- FONE, 128 - CIRCULA AOS SABADOS --' N.O eVQlso Cr$ 1,20

Por' ocasião da visita
éstarão presentes todos os

Prefei-tos, .
Presidentes e

Secretários d�s respecti
vas Juntas do Serviço Mi - Outra situação que permit,e o recebimento da renda

li tar jurisdicionadas à' .mensal é a de que a pessoa tenha ingressado no regime do lNPS
13. D Delegacia do Servi ço após completae

'

60 anos, sem direito aos beneficios regulamentares.
Militar, que são: ,M,afra.
Itaiópolis, Papanduvá , .Ma
jor Vieira" Monte ICas�elo,
Três Barras, Ir,ineópolis
e Porto União.

Exmo Sr Gen
C.mt da
RM/DE. visita
Ca�oinhas

,

Sa.
'

Em viaj em de 'í.nspeção pelo
Estado �e Santa Catarina,
visi�ará a cidade de Ca
no

í

nhas no .d
í

a 19 próximo,
com chegada prevista para
às 18,30 horas • o EXÍll.o Sr
General de Divisão SAMUEL
AUGUSTO 'ALVES CORRÊA,' Co
mandante da 5. D·'·Região
Militar e 5.· Divisão_ do
Exército.

Em sua permanência enr
Canoinhas/o Exmo Sr Gen
Cmt, dia 20, �s 08,00 ho

ras, inspecionarâ a 13."
,Delegacia po Serviço lIil�
tar e Junta do Serviço
Mili tar de Canoinhas.

/

A comitiva da. v'isita-é
compo's t.a pelo Sr Coron.el
C'hefe da 16." C:lrcunscti·

" ção do Serviço, Militar,
Sr Maj ar Che fe d,a Seção do

Serviço Militar/5 e Sr

Cap� tão Ajudante de Ordens.

OSVALDO CONRADO' NARLOCH'
Cap Del da 13. D Del SM

46084' SIM, ta'mbém
'peto cor,- O

responsabj
rinho Allage,
EL GUARA

servindo

lá... e sa oreie um

..g stoso
.

churrasco
bem acompanhado." /

Velhos inválidos
. ,

Ja

e

pedem requerer
I

�

apesentaderia \

'�.

, .A parttr, de, 5 de fevereiro de 1975 os 400· postos de
b-nefíctos e agências do INPS já, recebem, mesmo os escritos à

mão, os' requerimentos, para 8 concessão da renda mensal vítalí
eia aos malares de, 70 anos e 80S 'inválidos que não. tenham '

qualquer rendimento, e que passarão a ter também à assistência
médtca i::nediata.

-

De acordo com as estimativa!!, serão beneficiados em todo.
6- Pais cerca de 200 mil pessoal CDm mais de 70 \ ano�, IÍlém
dos ínváüdos, sobre os quais não há estatíst}c8., ,

'

I'

A autorização do Ministro' para o recebimento de reque
rímeutos não oficiais devt>-lJe ao atraso da'. distribuição .dos for
mulários, que só será distribuído depois do carnaval, tendo" o

dirtito a renda mensal e assistência médica, contados à partir
da data da entrega do documento, ':>:

\

-\

,
A renda mensal vítalícia, instituída pela Lei n.? 6179/74

é concedida 80S maiore.s de 70 anos ou inválidos que comprove
rem que não exercem atividade remunerada, não auferem qualquer
tipo de rendimento superior 8 metade do mamr salário mínimo
vigente no País (Cr$ 376,.60), não, são mantidos por. qualquer
pessoa de quem

\ dependam obrtgatortamente, nem tem outro
meio de ,prover' seu prôprío sustento.

Entre as condícõeapare o recebimento do' auxilio men

sal, que corr-esponde ,8. metade do maior salárto' mínimo vigent�,
"no Pais (CI $ 188,30), estão a de que a pessoa tenha sido filiada
8Q regtme do INPS,· ,em qualquer época, por um período mínlmo
de 12 meses, consecutivos ou' não, vindo a perder', a' qualidade
do segurado, ou tenha exercido atividade remuner&aa atualmente

,io_cIuías no regime do INPS, mesmo sem filiação à Previdênci\,
SQ,.hl, no mínimo por cinco anos, consecutivos ou não.

.

Junto ,com o requerímentc, os candidatos ao recebimento
do auxilio zaensal deverão entregar nos _postos e agêncías um '

, atestado de inatividade e de inexist�ncia de rendimentos ou outros
meios de subsistência, assinado por autoridade admiDistrativa ou

judiciãria local, identificada e�qu&lificada' t .

e que conheça o reque
rente pessoalmente há mais de cinco anos.

Entre as autoridad�!I estão incluídos O" magtstrados em

geral, membros do Ministério Público e dos Sfrvlços jurídicos
da União e dos Estados, comandantes des unidedes Ólilitares do
Exército, Marinha, Aeronáutica e das Forças'euxílíares (corpo de
bombeiros, polícíe militar, etc.), prefeitos, diretores de hospitais
e asilos ofíctaís e de outras repartições federais, estáduaís, mu-
nicipais e euterquíss.. /

No. casos de invalidez, a verificação será feita atraves
do exame médico -perícíal que comprove ser o requ-erente porte
dor de incapacidade definitiva_ para qualquer trabalho.
", 'J

,

Quando se tratar de pessoas ir.ternadas em asilo, clínica
de gereatrie, leprosário ou re,cluso em penit�nciária. será admiti
do requerimento assinado pela direção do estabelecimento.

Os maiores de 70 anos e os inválidos enquadrados nas

presentes disposições, déverão requerer o beneficio 8 que fazem
jús.!

.

,
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CORREIO DO NORTE

Firma especiafizáda em Elabo de Pro.
jetos Florestais e Agropecuários evantamentos
Topográficos. e ( Produção de' udas Elorestaís,

A�isà a08 Intereesadq que está' atendendo
pedidos para aquisiç,ões mudas florestais como:

nheiro americano)
gustifólia (pinheiro brasileiro)

'Canoi
,

(Se), 03 de fevereiro de 1975
, \

Rua Corouer Albuquerque, 460 \ Foue 192 Cauoinhas-SC

/ Leial AII.ine! DivulgueI Correio do Norte

15.02.1975

LANCO que nós' não

souber do paradeiro des- '/
comunicar na Relojoaria LANCO.

Luis Machinhaki
. Leofreda do ntt
� ro Suda

Maria IS6b�1 Gomes
Maria Lení Schípitoskí
Maria Bernsdete Ferreira
Marcilio Pontes

Antonio Nunes dos Santos,
'

Rogêrfo Mariano da Silva
osé Femarides de Oliveira Tania Costa
José Vtcente de Lima ,Matias Martins Lisboa
João Maria' Carvalho'
João Maria Agustinho Terres
João Maria de Oliveíra

Pessoas que devem na

Quem
,(

.

encontramos J mais.

�as pessoas favor
SantosAl�amir Voigt _

Adão Djalma Costa,
Antonio Tadeu da Sjlva Pereira
Alt�ir Freitas
Adair dos Santos-
Antonio Alves
Alcides R. Sampaio
Agenor Bubínski
Alvirio Chaves
Areelrno França da Silva
Antonio Honeyko
Alcides Pereira

Laudemar Borges
Carlos M� de Agosti
Doroti Dutra'
Dehbar Moreira
Dorival Leite

\ Francisco Ale Afonso
Germano C valho

,

Ivodio .Pa o dos Santos
Ivo '1

Joares 'Pavares PUnio Pinheiros

Waldemar Vicente de Lima
Waldemar Wirch

Lauro Constante
,

Lindamir Evangelista
Waldomiro Alves da Silva

Wa'ldemar Taborba Damas

GERAL
,

(em uma ou maia côrea)IMPRESSOS 'EM

Serviço rápido
\

e 'perfeito

VERDE LTDA.IMPRESSORA OURO

Prefeitura Municipal Canoinhas
Obras em �xecuçã'o POltO do IBDF (eonvêoio),

Obras Concluídas
�

abertura de rua. no lot�amento Rodolfo Bollauf;
'nova torre TV.canal 3;
reconatrução Elcola Campo da. Moças (Felipe Sohmidt);
iluminação pública da rua

iDlpetoria do departamento de C'1ça e pelca;
calçamento a paralelepípedo no Cemitério'Municipal;

-

revestimento Serra do .Luoíndo,'
revestimento na !�calidade d� Imbuia (Bela V, do Toldo);
iluminação a mercúrio nal Preça. Laura Muller e

Osveldo de Oliveira;

alargamento e couclusãc rua

da Agua Verde;I
,

,alargamento rua México; )
,

equisiçâo de om trator de e.�
. a' 14.500' kg.;

aqui.iç[O de umá pá cart'eJ,8�a Michi�an modelo 55· S;
Ponte Cupão do ErvaVI' Matão; r •

inetalação do Banç,9A'l0 livro (convênio);
, _iDltal�ç�o Ido ';!:l"tro' MOBRAL 'CULTURAL (convênio';

abertura de}'cõiÍ. loteamentoWatzko (Campo da Agua V.�;
IIbertura�i' ruae loteamento Pedro Alve. Vieira;
ilumina'ção pública Bairro Sossêgo;'PRVim.entaç�o a.fálti�a de o?ze qua.dra.;. . id�;.u('Da roa Alvino Voigt (Campo da Agua Verde);

�!:ve.tu�,ento ,.e'ltra�a de Vehnhol C�lltr. Feh�e Schml�t); ',pllferrb, �,a ponte sobre. o Rio Agua Yerde (peolocgsmen
ínstalação de beitador em Vahnho. (Distr. Felipe /' to da rua Peula6 Pereira); , \_.'
Schmidt);' /' est'rada de Taquarizal (35 km);
iluminação públi�a do Diatrito de Paula Pereira: muro de !)ed,ra na Praça Lauro Muller;
iluminação pública do Distr, de Marc,Ílio Dial (co�·(êni�)· instalação de britador em Santa Leocádia;

,

,

, " ,#'- ,
, abertura e .. largamento da rua México entre a rU9r deetooamento agrI'(ola de 521.a!qu.eJrel I (�;P.fflno);_ "-

Barão do Rio Branco !lté o Frigorífico;
cODlervação de elt�ad_a. mODlC!pall co�on.truça9 de idem rua João Allage da rua Emílio Scbolze até a !ua
novai pontes, pontJlpoa. e boeíros co!11" tubos; Bolívia�
incentivoa iudustriaie (doação de i9)�ei&); idem rua Uruguai até 8 rua João Allage; \
aquiaição de 4 tratare. de e.teitá";

'-'

idem rua Chile entre a rua México até a rua João AlIage;
conltruçã{) de 1 (UJl)9� pontytáe concreto .ob�e o rio idem fua Parsguai entre a rua México até � rua

Agua Veri:le Cproloogamen�0"'"da rua Paula Perena); � João Allàge;
aqui.ição de doa. (2) m�niveladora. «Huber·Warço»; idem, rua BolíviA até a rua Roberto EhI'ke;
aqui.ição· uma (I) R(etr'Ó-Eacavadeira "«Poclain»; idem rua Argentina entre a rua João AlIage até a rua

recuperação de tode ai máquina. rodoviárias; México;'
recuperaç_ão de Vcaminhõ·e•. ceçambai; ,

;dem rua Panamá;
pavimentação/a.fáltica na. Praç81 Laura Muller e� idem rua Emílio S,holze entre a rua Roberto Eblke

OlValdo�e Iiveira; até a' rua Btroardo Olsen;
comP.!1ta -o de dadol el!ltrônicol; idem rua ,Tomaschitz entre a rua Roberto Eblke até
nova nta cadaatraJ; , o loteamento Brandes;
nov c6digo tributário Municipal; ,idem rua Guatemala;
'8 rro no Rió da Areia de Cima (Diltr. Bela V.' do Toldo); idem rua Honduras;
eveltimento da rua 'Alvino Voigt; -idem rua Gil Costa;
reve.timento 'da eltra<!a do ,Parado; idem rua Paul Ritzmann;
alargamento da eatrada de Volta Grande (Di.trito de idem rua Jorge W�gger �

Pauis Pereira; !dem rua Paul Harris;
,

alargamento e prolongamento roa Emilio Scholtz; idem rua Aloia Stueber;
obelilco n8 Praça" Lauro Muller ,�iuéentivo� idem rua Valdemiro 0:8eD;
.inalização da ,ciJJade ,cl., in.ttllação de lemáforol DOVO'; ,idem rua Henrique :Zugmann;r
balizeção dOI logradouro. público. á acrílico; ,idem rUa Frederico Kohler;
�qoi.ição de' 4. novol ca'mi�bõe, ca�amb8l; alargam'ênto da �ua São, JOI,é e revel_timento;
abertura da rua Venezuela;, muro de pedral na fachada do Cemitério Municipal;
abertura da rua Bar.ão do Rio Branco (prolongamento); ponte de medeia na di,vi.a Felipe Schmidt-Irine6polil;
variante Santa Leocádia; baila na divi.a de Felipe Schmidt Cem o' muniéipio de
conltruçijo de �oil matá.burrol em Anta Gorda. (extio. ' Patilo 'Frontin • Pr.;' \

ção de portõél); iluminação do Salto 'da Agua Verde;
variante Paula Pereira à Anta Gorda; .

� I abertura de rua I DO Ipteamento Mallaneiro �ClImpo
aterro e re,veltimento eltrada Serra do Lucindo a ,da Agua V,erdeD;

,.

\Barra, Mania; id�m loteamento Odilon �8zda (Campo da �gua Verde);
/-remoção e reconltrução de 23' cala. Campo d'Agua ,abertura (de roal no loteamento AntoDlo Sâlomon

Verde· e cfded'e para alargamento e ab�rtura de rua.; (�Ito ,dà. ,_Palmeiral).

erboriaeção dai ruas da cidade (2,0 ano);
extemão dOI cuno._ do MOBRAL (convênio):
extep'!o do,l serviçoe da CAFASC (conv êoiojj
inltalação da GUilda- Urbana Noturna (convêuioj:.

,

. calçamento a paralelepípedo do 'pátio da Prefeitura;

Rede de eblÍltecimeoto de água �Conv. c/Governo do \

E.tado);, ' I

alargamento e abertura' de Dova. 'rue. no J. Esperançe;
,extenião da iluminação p�bHca;
conltruçãO do Ginálio de Esportes:

"continuação da pavimentação adáltiéa da cidade;
ebertura de caDai. de drenagem no C'ampo d'Agua'Yerde.;

I

p�nte. de concreto IG bre o Rio Agua Verde (u�a);
elcola de alvenaria em Barra MaDls (Distr, Pinheiroe):
eaoola de alveo[;l ia em Legeado (Diste. de Felipe Scbmidt);

, destocemento &gríccrla - prosseguimeuto; ,

revestimento em'Anta Gorda (Diatr. Paula Pereira);
Jaboratôrio de .emente. de batatal certificadai1 Cincent.);
construção do Canoinha.' Palace Hotel (Ibceotivo);
eonseevecão dai rodoviaI municipaie;
construção da garagem da Prefeitura;
conatrução da, fábrica de tubos de 1,50;

. r,eveetimento e alargamento da Colônia Ouro Verde
<pi.trito de Bela Vi.ta, do Toldo';
iluminação pública roá México;'
aterro ponte rio Agua Verde (prolccgamen. Caetan� COita);
alargamento e revedimento eltrada Valinho.- Bonetel;
'Bla,gamsoto e' abertura de Doval rua. Campó da' Àgua
Verde.

'

adaltamento, retificação e dreDagem do núcleo da
COHAB;
alargamento e reveltimento do bairro Piedade;' ,

al_argamento e r,eveltimeDto em Rio BODito CDi.tr.
Bela Vi,ta do Toldo;
polto de in.eminação 'artificial;
pOltO de carrapatecida;, ,

rede telefônica· lubterrâoea· DDD (coDvênio);
'alsrgamento da e.trada Pare�.t'o/Matãoi ,(,

al9rgamento da elltr'ada da Fartura;
abertura da lua Alfredo Mayer;
-'conltroção ds Eltação' Rodoviária;
iluminação ,DO, loteamento Mallaneiro;.
iluminação no loteamento Antonio Salomoõ·
i:ominàção do perímetro luburbano da ci de;
,pavimentação da. roa' Duque de, Ca a. • extensão 2
Kml, até o Alto dai Palmeiral;
eJetrificaçíl� rural Serrito - Cara tá, e Fartura;
pavimentação alfáltica· rua Ro erto Elke até Avenida
Senador Ivo d'.t\quino;

, ,

conitroção de uma Praça - a rua Maior Vieira
bifurcação com a eltrad DO[la Franci.ea

'

cOD.troção eltrada Ta anduá, (3 kml);
coültração eltrada Serra/doI Borge ...

/

,',
.

l

P L A N T' A' N O O

ARMA'ZEM
ADUBOS'

,

,EM

M,ANA.,H
ESTOQUE ,NO

"DA
TOKARSKI

(ao lado da 10'-a de Eletrodomésticos Tok""'rslrl � Cl- L4d' )"'!!I ,�� .... .. 8.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FRICASA firma convênio
com ACARESC

o Frigorífico Canoin:h88 S/A - FRICASA - acaba
de firmar convênio com a ASSOCIAÇÃO DE CRÉDITO EASSISl'iNCIA RUR�L DE SANTA CATARINA - A:CARESC
com a finalidade de acelera.r o. trabalho. no que tange a
a..ietência técnica 801 �uinocultorelli da Região. De.t� convêniD
r,aultará a vinda de mail um técnico em ,uinc:)cultura _
Engenheiro Agrônomo - para Canoinhal, pertence�te aquelaEntidade e que. terá cemo lede de IUIlI atividade. o Frigorí-freo Canoinbu S/A.

.

Eete novo técnico irá atuar, elpec�ficamente. no Pro
jeto Suinocultura do Planalto Norte. A partir do mêe de maio
do corr€'nte Bno, lerão Iniciadoe, efetivamente, a elaboração
de projeto. de grBnjal aOI criadore. iotere"lido•. em ingres-J
.arem no fomento a linocultura, que o Pr.gorífico ora vem
deeenvolve.ndo,

Hospital Santa Cruz
(,0 N voe A Ç'A o

De conformidade com o artigo 19.0- dos Estatutos
Sociais, convocamos os Srs. Associados para a Assem
bléia Geral Ordinária, a ser realizada no próximo dia 16
de março, às 9,00 horas, no Hospital Santa Cruz afim
de serem tratados os seguintes assuntos:

1) - Leitura e apreciação dos relatórios da Direto.
ria e Balanço referente ao exercício de 1974.

2) - Eleição da diretoria para o biênio 1975/1977.
3) - Outros assuntos de Interesse do Hospital.

OBS.: As chapas que desejarem concorrer as eleições,
deverão ser

.

apresentadas até às 9,00 horas do
dia da Assembléia. 3

Canoinhas, 16 de fevereiro de 1975.

CeI. Milton M�Jío
Presidente

-Registro Civil EDITAL-

cida em Cochos, neste munleí
pio, no dia 25 de setembro de

1957, doméstica, solt
.

a, domi
ciliada e resident y. este muni-

cípio, filha de, ,'osquim Frede
rico Lecim 'iquelin8 Kalévska.

faz saber que pretendem casar; ,,' .

ANTONIO VEIGa e MARIA �pr
,
éotaram os documentos

ex s pelo Código Civil art.
JOANA LECIM. -, 1 e alguém tiver conheci-
Ele natural deste E"tado nas- 'ento de existir algum impe-

cid{> �m Rio Claro, d�ste muní-, f
'

diment� legal, acuse-o para fios
cínío no dia 8 de outubro : e de díreíto,
Ui54, lavrador, solteiro, do ;ci
liado e residente nesta ci lide,
filho de Walfrido Veiga "

Ana
Iaok6ski Veigll. I

;;
Ela, nstural deste E?ádO, nas-

/!
I

Cer 'ificado

Sebastião Grein Costa: Escri
vão de Psz e Oflcíaí do Rjõgis
Civil do município d e Major
Vieira, Comarca de Cllnoinhas,
E!!tado de Santa Catarina

Major Vieira, 31 de jsneiro
de 1975

SEBASTIÃO GREIN COSTA

Oficiei do Registro Civil

perdido
EMIOI 'N. DE SOUZA, declara que perdeu Q

Certificado de Propriedade n.? 239502 do veículo Jeep
Willys, alfa 60.

I

O m srno fica sem efeito por ter sido ,requerido_
2.a .vía.

FOTOCÓPIAS XEJ\OX
Seniço

-

moderníssima.

Knn�er Reis e seu novo ,Secretaria�o
Num esforço de reportagem, atrazando a entrega no dia de ,hoje do nosso

semanário, divulgamos o 'novo Secretariado do. Governador Antonio Carlos
Konder Reis, apresentado ontem, às 16 horas, na Ca,sa do Jornalista em

Florianópolis, a ser empossado dia 15 de março próximo, assim constituido:

Secretaria do Interior e Justiça Deputado Zany Gonzaga
Secretaria da Fazenda Ivan Orestes Bonato
Secretaria de Segurança e' Informações - Cel� �ri Oliveira
Secret�ria dos Transportes é Obras Ni'colau Fernando Malgo
Secretaria da Educação Salomão Antonio Ribas Junior'
Secretaria da Agricultura Vitor Fontana

<,

'Secretaria do Governo ,Albino Zeny·.

\

Chefe dos Negócios da Casa Civil Paulo Costa. Ramos
Secretaria da Administração Plinio José Azambuja
Secretaria de Tecnologia e Meio Ambiente Augusto Batista Pereira
Secretaria da Indústria e Comércio Deputado Sebastião Neto Campos
Secretaria do Trabalho e Promoções Sociais Fernando Caldeira Bastos
E o chefe da Casa' Militar do Gabinete do Governador do Estado será Décio Lago,
Coronel da Polícia Militar do Estado, natural de Florianópolis.

A n otaçües
Para bem viver é preciso chegar aos 30
anos com a satisfação de, se ter permiti
do todas as loucuras imagináveis na ju
ventude. Principalmente no capítulo das
mulheres. É só frequentar aos amigos que
sup_9rtam nossos defeitos.

'

CÉRIS (ROSILANE
Céris um brotinho sensacional, fino orna

mento da sociedade mat cap, sempre por
dentro do mundo jovem. O seu passa
tempo é ler bons livros, escutar músicas
nos momentos em que curte uma fossa,
ou a presença bacana de sua patota.

. Cérís, filha do casal Orlando (Lia) Treml,
dia 1.0 de março no Elite Tênis Club re

ceberá um selecionado grupo de jovens
par� festejar seus 15 anos.

EM MOGI
Maria Cristina S. Pinto, conseguiu êxito
em Mogi das Cruzes - SP, no Vestibular
que prestou na Organização Môgiana
de Cultura - OMEC, ela foiaprovada em

Comunicação - Relações Públicas. Maria
Cristina é filha do casal José S. Pinto,'

, aos quais levamos os cumprimentos.

CLARICE
Clarice Wrubleski, passando suas férias
em nossa cidade. Clarice entre. seus es-

tudos e nestas férias entre Camboriú e

Canoinhas vai levando sua vida de jovem
no mundo de rosas. o destaque da colu-

.

na de hoje é Clarice, filha do casal Es
tefano (Apolonia) Wrubleski.

por
• •

maUT1CIO

CAIXÁ ECONÔMfcA,
Conforme informações prestadas, dentro
deste semestre, deverá iniciar-se a cons

trução do prédio próprio 'da Agência da
Caixa Econômica Federal - Agência Ca
noínhas. A citada construção obedecendo
o que existe de moderno 'em arquitetura
(a planta foi aprovada) deverá localizar-se
na esquina da Rua Paula Pereira com

Felipe Schimdt.

RAPIDINHAS
* 'João Air Soares dedicado e compe

tente funcionário do Banco do Brasil
bebemorou seu niver ontem entre "seus\
amigos.

-

\

* Exis,te \ 3,.000 vagas para serem pre
enchidas em concurso, para o Banco

do Brasil.

* Gilvan de Aguino recebeu abraços
pelo seu aniversário dia 12 pp.

* Modificações super arrojadas no pré
dio onde funciona a Funploc..

I

\

* Um papo super quente entre os cai
xas alta Oldemar Mussi, Fábio Fuck

e Luis Freitas no Pinguim.

*
-

Miguel Procopiak (Mike) torcendo pa-
ra seu time na última quínta-feíra

na . cancha .do Batalhão. Mike deverá im
portar alguns diferentes, como reforço,
para sua agremiação AREP.

* Gil Trevisani salgando-se nas águas
de Camboriú na última semana.

* Regressou também de Cascavel o
sr. Dr. Silvio Mayer.

* Carnaval este ano / caiu no Brasil
inteiro, faltou animação.

* Alfredo G. Knüppel reassumiu li sub
gerência do Banco do Brasil, após

uma bem proveitosa férias em Camboriú,

* Por hoje é só.
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Aniversariantes

! '

Dia 15 Matia Madalena esposa do
O Sr. Alfredo Dreher; o me- sr. Aloisio Portela: a

.

srta.
nino Adriano filho do sr. Pau- Diva Maria de Carvalho; o

lo Bockor. .

I
-

, menino Marcos Àntonio filho
Ola 16 do 19r. Teodoro Sconhetzki

O sr. Armando Mülbaue1; �I \ residente em; R/orai Pr. .

[ooem Celso Rosa. Ola 20
, Dia 1,7 A sra. Yone esPt?sa do sr.

O sr. al�udo Allage; as srtis.: F�rnondo 1:. Fretta,s; � me•.

Dolores Mülbauer e Mari" tuna Danelise Terezinha filha.
Ecilda Spitzner. . do S1

.. Louriotüdo Burgardt;
- o menino Argos Jose filho do

Ola 18 sr. Lourioaldo Burgardt,
O. jovem Emerson Dimas '

A_rtner; a meni".á .Angela Cris: -. .

Ola 21 J.
•

tina filha do sr. NIValdo Da- A \VIUVa �.1.a. MatIlde Fltek,
mBSO; o menino Simão filho a sra. 9ttha esposa, do sr.

do sr. Zakei Seleme. � Ale� Mtclie�; a srta, 'Augusta
,. Luzia Pereira.

'Dla 19
As, srss.: Maria da Luz espo.
sa do sr .. R.enato Saveira e

Aos aniversariantes deseja»
mos muitas teliddades.

Semeadeiras 'com Adubadeira

Armazém' lo�arsti
/ -

..

Fptocõpias?
Em ,apenas'10 segundos, você tira CÓ
PIAS, de qualquer" dócurnen . 'Ornais ou

livros, no CA RTÓR�9",",,,,,fJ1) 'R E G ISTRO.
C'I V I L

�.• NE;R ,;.tOj{ C. CORTE, no edifício
. d' ORUM desta cidade. "

.

.

II

·t�o Departamento de Veículos Usados
de MERHY SELEME & elA. LTDA., você

encontrerâ
.

revis�dos pera pronta entrega:
Marca Ano

Chevrolet Opala 4 portas -4 cilindros 1969
Chevrolet Camioneta 1969 e 1971
Dodge Gran Coupê 1973
Dodge D.8rt «SE» 1973
Dodge 1.800 Luxo 1974
Dodge 1.800 Gran Luxo 1973
Volkswagen Varlant 1971,.
Caminha0 �ord F-600 1971

. Temos para 'você, um plano especial d.
financiamento., Venha conhece-lo.

I'

Notícias
.

de Papandu�a
. Tu és cinza e cinzas tornarás

Passou o carnaval,
entramos na queres
ma .e também esta
mos no Ano Santo.
As. cinzas) que no

decorrer dos séculos
têm sido impregnada
Da fronte dos 'Cristãos
dando, testemunho de
vida do Salvador oe

. confirmando o qu�
ele disse: és cinza, e

cinzas tornarás. É EsCreveu:
uma graça excepcío- Esmeraldiuo' H� Almeida

nal viver em nleno
século XX. A' evolução da ciência e d� técnica

chega a ser. apaíxonante•. Século XX. Século
das acelerações violentas e das mudança li radt
,cais. Século da planstartzaçâo, do' lazer, da

mobtlidade e da fragmentação da vida. Novas

'perspectives, nunca
-

anteríormente sonhadas,
rasgam-se 8 nosse rfrente. Perspectivas que·
atemcrízsm e . entusiasmam ao. mesmo tempo.'
Já p.xistem agências turístíces americanas e

�uropéias inscrevendo passageíros para excur-

8Õ�S à Lua, pelo
-

fim da presente década. «SI
NAL DOS TEMPOS».

.

Praias & Praianos
A presença" d� famílias papanduvenses nu

praias catarínsnses tem .sldo .grande, especial
mente na praia de Piçarras onde muitas, famí
lias tem' suas restdêncías. Já retornaram as

seguintes fammas: Dr. Rubens Jezar, Walmir
Senna, Nataníel R. Ribas, Modesto Hirth, Víctbr
Malakovski; Damaso da Silveira, Nicolau Horacz,
Pe.. Antonio Cintho, Alois Werka, Nivaldo"
Almeida, Hamilton T. Almeida, Pedro G. de
Lucca (vice-prefeito), Hernani Voyciekovski,
Prefeito Aloisio Partala, Fernando Reusiog e

fami1ia Evaldo Grabovski.

E' a fresta, não se· realizou
A

Fato curioso veio dificultar a realização
da Festa de Santo' Antonio, program&da para
o dia 9 deste. Túdo parecia sem contratempo,
de repente surgiu o impasse «conseguir a

bebtds s, todas 8S providências cabíveis @ PÓB
síveis foram postas em prática e o resultado
foi nE'gatvo; não foi possível 'conseguír .cerveja
p&ra o dia marcado. Assim não foi realizada a

festa programadà para o di� 9. :m coisa, que
acontece, justamente nesta época de grande
consumo .de liquides devido a alta temperatura.

Início do returno
Dia 9 teve inicio Ias jogos do returno em

nossa praça de desportos, tendo comparecido
grende número de torcedores que foram pres-

. tigtsr seus rsspetívoa quadros. O resultado ��s
três' prímeíros jogos ficou essím a sua clasíft

csção: Papanduva l x Beira Rio 6; Brasileira 6 x

Cruzeiro 1 e Palmito 3 x Botsfogo 2. O quadro
papanduvense saracoteou a noite toda

I
e foi a

campo e o Beira Rio entrou prâ valer e, o

resultado foi aquele .. ;.

Colonizadora' Pipino Ltdà.
Domingo passado foi realizedo' no Salão

Paroquial uma secção cinematográfica sobre a

responsabilidade da firma: Coloriízadcra Pípíno
Ltds, a qual já foi 8 maior entre, as maiores

quando 'da implantação de novas cidades no

norte parenaeuse. Agora encontra-se em Mato.

Grosso instalando a future cidade entre Cuia
bá e Santarém, O filme, todo colorido, 'proje
tado Impecevelmente, dava claramente uma

visão de nova era n88 pródigas terras mato- 1

. grossenses, inclusive &s fscílidedes de aquisição.
O esquema da Colonizadora está, Integrada na

Integração Nacional.

Passarela da Sociedade
"-

Dia 19 do corrente festejando idade nova

a sra. Maria Madalena Partala, virtuosa consor

te do sr. Aloisio Partala, Prefeito desta comu
na. A 'distinta dama receberá ealorosas msní-

. 'ft"stações de carinho e amizade nCl. seu dià
natalícío,

x x x

Também na/ mesma. data, registramos a

passagem de niver do sr. Gilberto Sonaglío. Os .,

cumprimentos pontlficarãe em alto estilo par.
o presado aniversariante que gosa de real estima

LEMBRETE
, I

,

. Lembramos 80S nossos presados assinantes
que estamos fazendo es cobranças do. ano 74,
para o que pedimos a habitual colaboração de

todos pelo que antecipamos agradecimentos.
- - ,

Um por semana

CORAÇÃO - Deus não fez o coração do ho
mem pare quê se, cale. SI! elé. promete a eter.:
nídade é porque quer o consórcio. (Victor Hugo)

, \

ENCERRADO CURSO DE
I I ..

A.PER FEIÇOA,MENTO
f "

PARA \ PHOF;:ESSORES

TINI/AS
\,

Florianópolis - Cento e de
zoito professores c;oncluiram dia
7 o. Curso de Aperfeiçoamento
para Professores

-

de Formação
Especial pH's Centros Ieteres
colareI! e Escqlas Integradas de
1.0 Grau; O ,ato dê encerramento

que, contou com a. presença do
Secretário da, Educação, profes
sor Paulo BIasi', ro;!alizou-se na

Escola Modelo Day!ie Werner
( Sa11es..

1••IlI•••r1.IIHII••UI111••·BlfIlIlall1l11••
'

•••••••••lIfI1! A'pós, � .celebràção de missa
1mB _ pelo P-à.àre Sebastião Serefhn,

I Pro esenvolvimento, -' M.otivação:. I .também participa,nte do curso,

_ _ 'efetuou-s� a entrega de cêrtifi-

• P f
D

M'
'. '.

I d
'

C
..

h II
. cados aGS 23 CODchlintes na área

_ re eltura'. u'nlCi- a e .... ano-In as _. de Técnicas Industriais; 27, em
lIlB

k.
,

• == Técnicas' Agrícolas; 33' em Téc
mm nicas Comerciais e 35 Técnicas

••••••••••••••111111 ••••••11•••••• ' Integradas de Equcação para o

Lar. Durante 160 'hs-aulas estes

professores preparam-se para
der aulas no en.sino profissio
nali�8nte, de acordo com a

Lei 5692.MERHY SElEME & elA.· LTDA.
.

.

Revendedor Autorizado Chrysler do Brasil S.A.
Rua Paula Perelrá, 735 .. Fones: 365 e 366
Canolnhas SaQta Catarina.

Plástica" e Óleo
;Armazém Iokarski

r
'I • >

Materiall escol'ar' e de

escritório você encon

tra na loja da

Impressora. Ouro Verde

Falando durante a cerimônia
de enc�rramento, o Professor
Paulo Biasi afirmou que tem
sido um& constante o interesse
da Secretaria da Educação na'

valoriz8çáo doa recursos, huma
nos, ,procurá'ndo aumentar a

.c,ruzada dos que se empenham
, na m,elhoria qualitêtivà' do e.n
�

sino. Finalmente declarou o Se
cretário que de 1971 a 19'14 o

Governo do Estado, através' da
Secrétaria da Educação, já prQ"
piciou mais de 27 mil oportu
nidades na melhoria dos' recur-
80S humanos.

.

c O, O P e r e

C)dade
I

c o m

I i m p a
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_._'
'. � Pãgi.,as
Uma existência envolta por, Procura-se desesperadamente

um marasmo d@ anseios. Esvai- ,algo sólido, mas a cads gesto,
se agonizante um' ser em suas tocamos num vazio, frio e indi
esperanças mortas. Queda�se no ferente. E repentinamente a
vácuo toda a pureza que encer- inocência se, torna antagonica.
ra os sentimentos.' Então sabor QU@l'-se ouvir uma canção, masa
amargo da desilusão, fecunda· se, -solídão traduz ecos em todos
trazendo uma bagagem de, me- os cantos.

I
-

Iancoha. �e,gressamos ao passado, e nos
,

�®®®®®®@®®®®®®®®s®®®®@@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�®®®®@®
(ii' , ,®

I No Departamento de, Veiculos Usados ;
I de � Migoel ,Procopiak Comérci,o I,

de i
i Vei'colo tda., você encontrará

\ I
�, Iara ta entrega: I@ .

®
� , Marca // A�o (ii

:i Caminl)ão Cf)evro 1/ 1971 I® ®
I' Pick-up Cf)evrolet O 1972 . �,
� Pick-l!P Cf)evro 1. 1971" I "@ ®(tl Corcel coup

�

1972 ®® ®

,� Opala SS, upê 1972. �®, 8

I Opala E ecial coupé' 972 I
I Opala special co�pê 72 ',-I
� Vari t- 1 Cf2 �
® ®

i MI PROCOPIAK COM. DE VEíCULOS LTDA. I
®

-

� "

�

Rua Major Vieira, 289 I,
� 'C a n o.í n h as, -.:- Santa Catarina �
(ii, ,',

, (ii
®®®®®®®®il®®SIil®®.Il,®®®®(j(il®®®®®®®s®®®®®®®®®®@@@®®®®®@@

,

,Foto
Novo e

, .

cop I a.s
ilUCllllfF''''1CIpíOliês Hashua 23,0

Cr$ 1,00
"

Paula Pereira, 375' (ao lado Loteda Esportiva) - Canoinbas

._._
•

.embríegamoa naqueles instantes
que nos fizeram tão feliz.' É
como deixar de Uma v,ida, para
�iver outra vida.

"

I
'

Mas de que adiantaram tão
felizes momentos, se agora ele
parece eutôpíco. De que adianta
viver agora ignorando o ontem
e o amanhã;

,

O ontem passqn deixando ras

tros variados, mas o amenhã
ninguém sabe o que' ser;á? .De
que adianta então lôil! a vida é
sempre uma seqüêncíe de ama

nhãs. Não, de nada adianta as

fracções de ft>licidade, se não
nos oferece 8 chance a esperança
viva, ,do amanhã mais intenso.

As trevas chegam. Elas sem

pre chegam, sem atrszo, � sem

compromissos. Chegam e envol
vem tudo e todos. Mas o ama

nhã também chega" e é tão

poderoso que chega a expulsar
a8 trevas. Mas asaltn mesmo

não é tão aute-sufícíente, pois
não. consegue expulser : do/ 'ser
humano a8 sensações do ontem.

É sempre, 80 falecer dum
acalento, que nos prostremos, di
ante de nossa própria vida, pe
dindo misericórdia. Então tu
multua-se tantas : coisas, que
�ão conseguimos decifrar a nôs'
mesmos. Se o tentássemos então
cairíamos vencidos ao completo
desapontamento. _

E assim ficamos minutos, ho
ras, .días' até que como .um ,

milagre, o viço. da 'mocidade
protesta, e começa novamente
ti rensscer uma esperança. Tal-I
vez em algum d?s tantos ama

nhã que irão suceder-se, reen-

.contremos algo perdido, ou en
tão uma nova vida nos espera,
e, juntos tentaremos construir
nosso aterno amanhã.

99.11••11.1111111111111.111111111111111111111••11111111••••11••
II ," �

,
-

_

" I II

'I Participe' d�_o cres�imtnto I. \. de sua cidade p/agando 'I
I r" em dia seus '��LQ! ,

- I
I Prefeitura Municipal de Canolõbas iI••••••�.�••••B•••�•••••�••••••B•••••R

SS-4 e I, S5-6 /- os'
,

ESPORTIV'OS " DA ,GMB

No SS encontra-se o valente
motor 151�S de 4 cilindros e

98 HP, enquanto o \9S-6 é 'equi
pado com motor 4.100 de 148
HP. Os dois motores vêm'equi
pados com coletores de.' slumí
nio e carburador de duplo cor

. po, 0& 2 modelos têm freio ,a
disco na frenb e duplo circuito
'de freios, independente D8S rodas
dianteiras e traseiras, além àe
barra estabilizadora e pneus
largos 7.35-S14 ..Auxiliar de freio
a vácuo é normeí no SS-6 e

, ,'opcional no SS-4. Normais de

Conforto não foi esqu�cido ,linha são também o filtro de
ar com tampa cromada, bateu-

O interior dos SS apresenta I tes de borracha' nos para-cho
bancos individuais diantei�os de ques, Iampejador e lanternas
encosto alto, réveattdus de vinil' 'dianteiras de cor âmbar,

Acompanhando às' principais
modificações ,da linha 75, o cupê
8S-4 e S8·6, modelos esportivos
da 'GMB, apresentam novas

cerscteríetícae-própríes, qUI:! con
bíusm o estilo jovem e robusto
da nová ftente com o conforto'
interno totalmente reestilizado.

o SS·4 e o S8-6 têm para
choques cromados e envolventes.
A frente, de grande, exclusiva,
mostra frisos verticais prateadcs
e hurizontais pretos, A moldura
do farol, o platô central do cofre,
o painel inferior dianteiro, o

painel trssetro, os braços i pa
lhetas do limpador de para-bri
sas e o suporte do espelho retro
visor externo são também pin
tados de preto. As rodas têm
estilo espdrtivo e nu laterais'
trasetras há uma faixe

.»

preta em

forma' de asa. O emblema 8S
destaca-s« no centro do volante,
no meio da grade e no tampão
do tanque de gasolina de arhbos
os carro-s. Detalques S8·4 ou'
SS-6 aparecem nos para-lamas
dianteios, entre a eberturá das
rodas e as portas.

preto e reclin��eis por regula
gem milimétrtea de grande con

forte. O volante é esportivo com

3 ratos perfurados de aço inoxi
dável. A transmissão de 4 v�lo ..

cidades; normal de linha, tem

alaveuca no console, 'S9·6; no,
S8·4, o console é 'opcional. Nos

, dois, são opcionais a transmís
são "automática com alavanca
seletora no assoalho; a direção
hidráulica, é disponível' apenas'
nOI SS·,6. Painel do instrumentos

-. tacômetro é normal de linha.

Mecânica vale'ote }

Registl'() Civil. - EDITAL

Dra. Zoe IWalkyria aU\li(lad'e�leme
Clr _Dentista
c I C oossa91S9/DEP'

- \ '

de senhoras {e crtaneas.. -c,

Especialização em Odontopediatrta.
Hora marcada'

" Prap LaIll'O Müller, 40940 - FóÍte, 369
\

Jacira Emilia Paul Corrêa,
Tabeliã é Ofícíal do Registro
Civil do 5°. Distrito de Ptnheí
roe, Comarca de Canoinhas,

'

Estado de Santa Catarina

Faz saber que oret'endem casar:

MIGUEL CORDEIRO e
I

IRENE- MARKOS

Ele, natural de v« -

, se,
nascido em 29 de 'vembro oe

1954, lavrador. teiro, domicili-
ado em, da Areia, deste
Dístrí ,filho de Euclides Car
dei e Nardíria Gonçalves de

Lima, falecidos.

Ela, n:tural de Rio da Areie,
deste Distrito, nascida em 8 de

julho de 1958, do làr, solteira,
domíciliaâe 'e.!!l�, Areia,
deste Dj,&trifo, filha de Miguel
M s e Eva Popovítz.

,

Se alguém 'souber de' algum .

'impedim"nt?, aponha-o nà· for-:
ma da' lei.

Pinheiros, 4 de fe'vereiro de 19'?5
� .

Infete Darci PanI
Escrevente Jnramentada

'r � ,
,

I , J�, II()lll\ I)J� (
'----
, , � ,. i � "

.

�

'í "'"

, , ,

Você, que est� por cima porqué já vence,u na vida, não perca mais tempo.
É hora de você comprar Dodge, Aproveite as vantag�ns que, oferecemos

_ i"
• através dos nossos planos de financiamento, agGra m�ls vantaJosods,�� qtue

, nunca, Venh'a ver para crer, Conheça o n�sso carinhoso aten Imen o.

Vamos, Decida-se de uma vez por,todas e venha logo b\1scar o seu

Dodge Dart novo.

II

I
"

, iI" -. i -:

REVENDED�R AUTORIZADOé CHRYSLER
TAl" do BRASIL S.A.

,

MERHY � SELEME
\

& '(IA. LIDA.
Rua Paula Pereira, 735 -

CANOINHAS
fones: 365 e 368
SANTA CATARINA

DECLARAÇÃO
DECRARO que foi extr.,a\viado
o Certificado de Propriedade
n.? 491983 rd. ao automóvel
Chevrolet Opala, ano 1974, pla
ca CA.1700, côr vermelho for
mula com teto beje, chassis n.?
5P87EDB121995, 89 H P, de
minha propriedade.
Fica o mesmo sem efeito, par

haver requertdo 2.a via. 2

Canoinhas, 03/02/1'975.
Diomar Antonio SoaresI

Certifica,do perdido
EMIDIO ,N. DE SOUZA,' decla
ra que perdeu o Certificado d�

Propriedade n.O 239502, do veí
culo Jeep Willys, ano 1960. 1

I
'(O mesmo fica sem· efeito

por ter sido requerido 2.8 via.

Toca f:'ita&
para automóveis

Eletrodomesticos Toklrskl

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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P. FRANK,I Nos Bastidores_d_o_,Esporte

NUT IS' ESPARSAS
A conhecida turma do truque

reuniu-se novamente domingo
último, desta' feita em Mal'cilio
Dia8� nums grande competição
e outro grande churrasco, cújo
boi veio especialmente do norte
do Paraná. A próxtma reunião,
primeiro domingo de março,
será na -vislnha cidade de Três
Barras.

'

o dentista dr. Silvio Alfredo
Mayer aproveitou o carnaval
e foi a Cascavel afim de rever

familiares, com esttcada ao

Paraguai.
x. x x

Já aberto ao tráfego a nJva

.rooovte CANOINHAS:rMAFRA,
num percurso de

_

56 km, -com
a conclusão recente da ponte
na represa de São Lourenço.

x x x

Procedente de Porto Alegre,
a nessa cidade deve:á hospedar
aióda no corrente, mês, o Cá.
ronel do Exército Ney Carvalho
Rauen, que 'vem rever a sua

terr ... , após uma ausência de
, muitos li_nos. Ney presta servi
ços na alta direção da SUDESUL, \

na capital gaúcha e deverá
transferir-se para Curitiba.

x x x

Uma grande delegação caneí
-nhense, Integrada pelo Prefeito
Municipal e representantes ele
todos os clubes de, serviço da

-cidade, 'deverá ser recebida'
pelo .Govsrnader f'lf>ito, dr.
ANTONIO CARLOS KONDER
REIS .. na próstme semana.

x x X
-:

E o carnaval terminou. com

programação apenas nos salões,
com grande animação na SBO
e fracasso total no Clube Canoi
nhense, o que é lamentável
para nossa melhor sociedade.

x x x

Outra familia do agricultores
je ponesea deverá agora se íns
taler na região de . Rio Pretinho.

x x' x

87gundo relatório apresentado
pelo Delegado Regional, 'dr.
HerciÍio Nolli, a Delegacia de

Çanoíuhas foi a mais movimen
tada do ano passado e a que
mais srrecadou 80S cofres pú
blicos, seguída dê São Bento,
do Sul e Mafra.

\ '

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

CrNE JUBILEU
o .lançedcr de sucessos apresenta:

HOJE, dia 15 - às 20,15 horas - programa duplo
1.0 filme: Poço do' Ódio - (iodo cols ido)

2.0 Filme: Olho por Olho Dente p Dente

AMANHÃ, dia 1 - em matinê às 14 hor..

oço 'do Ó�lo

r'

às 20,15 horas

Sábado, dia 22 • à 20;15 horas - program duplo
íSSÃO MATAR (uma super

2:- film. a Columbla apresenta: OMA SHAIÜF e
. '

DA aOLKAN em O DIREITO D· AMAR"
'I

DgO, dia 23 : às 19,15 ti 21,15 horas \

Um super faroeste a�ericano - JOE KID

,--------�-----------------,

Estádio Wieg'ando olsen
I· ,

OLARI� PRUST (4) ':l!=
G.E. OLSEN (4) x

.SENSACIONAL TA.RD� �SPORTIVA
. NO ESTÁDIO MUNICIPAL"

AMANHÃ: Em benefício do Lar 'de Jesus, a

'Casa que· abriga :as crtsncínhss
de nossa região:

BBC F. C. x VE'l:ER.�NOS
com ótima prelimi1nar.

Não deixe de ver os
_ Veteranos da Velha

Guard� em ação.

TORNEIO DE' VEftÃO, DE FUTEBO.L.
,

DE CAMPO:
Colaboração do Esportista «�ENDAIt

Para amanhã no Está dia Municipal, as 1 O ho
ras, marcado mais um 'encontro pará este

turno entre as equipes:
CONSTRUTORES A.' A. x S. A. FUCK.

Portões abertos ao nosso público

Na rodada "de Domingo passado, registramo!):
Estádio Municipal Benedito Therézio)

.

! de Carvalho Junior:

BELA VISTA (2) x A.A.B.B. (1)

Comeniário: Partida com um final bestànte
,

tumultuado em 'razão de desen
tendimentos ,na mercsção pelo
Bandeirinha e Juiz da partida

BBC - Veteranos (2) X C.A. MEU PONTINHO (2)'
\

.Begtstrads expulsão do atleta �n.o 8 do C. A.
M'éU Pontinho. )

\

- Marcilio ,Dias:

SÃO LUIZ (1)
NACIONAL (3)

"
�

Clubes classificados neste Torneio até esta data:

AREP, G. E. OLSEN, OLARIA PRUST, JU

VENTUS, BELA VISTA e C.A. MEU PONTI-
NHO.

-, CAMPEONATO CITADINO DE,
FUTEBOL DE SALÃO

Por iniciativa do Coordenador de Espor
tes' da C.M.E. Senhor Odel Freitas, o esporte
Canoinhense vem tomando noves rumos, dentro

das normas gerais e em estrito espírito de,

compreensão e colaboração.
. / ,

Assim, já desenvolve-se o 'Campeonato
Citadino de Futebol de Salãc; do qual

�

partici
pam 16 Clubes registrados" formando duas"
chaves,

.

tendo sido el�ito em reuníãe do C.M.E
como Diretor .do Futebol de Salão, - o Senhor
Célio Oscar Reinert - Desportista dos mais

dedicados.

Semanalmente são. realizadas reuniões com
todos os responsáveis pelos Clubes participan
tes, 8as quais são julgadas todas as ocorrências

. havidas no decorrer da semana qUt! passou.
Reune-se também "a Juntá Disciplinar para a

solução 'dos Impasses havidos. A referida Junta
-

é formada pelos Senhores: Waldemar Nader,
Orestes Golanowski e Julio José de Andrade

(Seu·Zico), conhecedores de, nosso esporte,

No ,decorrer desta semana, conforme pre
visto deveriam se realizar -6 partidas pelo refe
rido Torneio, cujos � resultados procuraremos
fornecer na próxima semana.

Co�ó pode-se observar, Canolnhas avan

ça 8 cada dia para o desenvólvímento de nos

so esporte, e como declarou o Senhor Odel
Freitas, muito poderá. ser feito, se houver com

preensão e colaboração de, todos,
'

Vamos em frente ....•

C�légio Comercial
de Ca oinhas

Matr cuias:
A

.

Secret ria do Colégio,
Comercial d Canoínhas co

munica que estará atenden

do de 17 a 24 de fevereiro

próximo vi douro, à partir
das 19 hora, os interessa

dos em m trícular-se .em

qualquer da 3 séríes do

Curso Técnico de Conta

bilidade. 1

A DIREÇÃO

CarvalhoTabelionato Paúla' s.
E O I T\ A 'L/

<, Acha em csrtóriq. à Rua- Vidal \

Remos, edifício do' Forum, para
ser protestado, o segulnte título:

DP n.? 2209,G - vencida
•

data de 08.12.74, no v

Cr$ 350,00 [trezeutos ,

ta cruzeiros), emítí por Indus
tri�l e Expor dora .Sulbrasil
S.A., e] rv E CANCELER.

o ter sido possível
enco Isr 8 rcoferida responsável,

,

pelo presente a intimo para no

rês (3) dias úteis a

con da publicação deste Jor-,
, vir pagar ou dar a razão

porque não o ,faz e, ao mesmo.
tempo, no casotde não ser aten
dida t'8tft tntímação, a nctofico
do competente protesto.

, Canotnhas, 12/fe'vereiro/1975.
Tabelionato Panla S.

-

Canalbo

ALCIDES SCBOMACBER
Eser, Jur. em exe rcícío.

I _Alm,anaque ' do Pensamento

adquira-o na loja da

IMPRESSORA OURO VERDE LTDA. I
. . .. . '.

.

..
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\

ME�HOR' OFE,RTA Q'UEM FA.Z É A LOJA :�:
� ".'

.

. �m
,- MERH,Y SELEiME .i.

.'" EM, 'III
�. Televls:�sRH� !��i�;�::r::riOs Pla�o�v:�spagam�:O:u:ár: v�:cerados �.
iii Você escolhe o seu e leva na lIora a sua mercadorIa ou se preferir MEIHY SELEME entrega em sua casa n
� MERHY, SELEME, & ,CIA� LTDA.

\

�J: Rua Paula Pereira, 735 - Canoinhas •se, ' FILIAL: Rua Central, 53 - Três Barras > se '

: �
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