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A Campanha de Vacinação' contra a Meningite, rea
lizada em nosso município, nos dias 28 e 29, obedecendo
roteiro previamente estabelecido, obteve êxito total, alcan
çando 32.428 vacínações.. mais der 80% do' previsto. É de
salientar-se que boa parte de nossa população já tinha sído
vacinada nos municípios vizinhos do Estado e também do,
Paraná, onde a campanha foi antecipada

.

conforme critérios
adotados pelo Ministério da Saúde.

.

Diretor: Rubens Ribeiro da Silva
CAIXA' POSTÁL, 2 - FONE, 128 - CIRCULA AOS SABADOS N;O avulso Cr$ 1,20

DECAP'ESC IntangibilidadeHAMILTON BATISTA SEIFRIZ, Diretor do Departa
mento Estadual de Caça e Pesca; fundamentado na Instrução \

Complementar do lnstituto Brasíleíro de Desenvolvimento
Florestal (IBDFl, com o qual mantém Convênio, comunica a

todos os Caçadores Amadores- que a prática desse esporte
terminou, impreterivelmente, no corrente ano, no dia 31 de

julho, com exceção à caça de marrecas, nas lagoas 'do Sul do
Estado, cuja permissão se estenderá até o dia, 31 de agosto.

Depois destas datas qualquer ato de caça, mesmo de
animais daninhos, sem a, necessária' permissão do lBDF,
estará terminantemente proibido e os infratores estarão su

Jeitos às penalidades previstas no Código, de Caça.
De acordo com o artigo' 12, Lei n.? 5.197, durante o

período de defeso está vedado o' trânsito com armas de
-

caça e esporte, excetuado 'o caso de associados de Clubes
devidamente registrados e munidos de licenças especiais
'solicitadas por suas en,tidades.

-

VEICULA SE. em meio a cau

dal da especulação politi
ca,' que certos dírtgentes do
MDB estão articulando uma,

manobra para a conquista de
setores militares, com vtstsa às

eleições de 1973.
,_

UIA QUEM chegue mesmo 8

� adiantar que desse mano-
"

bra faz' parte a apresentação
de um projeto de lei aumen

tando substancialmente os veo

cimentos dos -integrantes das
,

nossas Forças Armadas.

O EXPEDIENTE cra�so to

demsgógtco se invalidaria
na própria origem, sabido que
constitucionalmente apenas ao

Poder Executivo cabem as tnící-

militar
TRATAR-SE-IA, pior ainda

de uma ofença aos nossos

militares - por julgá-los capazes
de se deixarem -envolver por
manejos dessa ordem --- e de
uma tentativa de desviar 9S

Forças Armadas do papel ínarre
dáveI que lhes compete no pro-

.

cesso institucional e Da vida
do Pais.

'

OS MILITARES brasileiros,
obedecem à palavra de

ordem do Governo e aos inte
resses do regime. De modo
nenhum se acham a serviço de
causes e objetivos politico par
tidários. De modo algum aceita
riam interferências políticas nos

quartéis, nem sairiam dos quar
téis para ímíecuír-se na econo

mia interna dos partidos. Abso
lutamente de meneíra nenhuma

.

seriam receptivos a envolvimen
tos de cara ter eleitoral, tanto
mais injuriosos quando preten
dem vincular tendencías ou

posições militares a questões de
vencímentca' da corporação, co
mo se o patriotismo dos nossos

oficiais e soldados estivesse na

dependência direta dos seus

,niveis de 8al'�io

ADMITIR que a oposição pro
cure o caminho dos quar-

,
.

téis, para ganhar trunfos eleito
rais, seria admitir também a

contrapartida do mesmo proce
dimento da Arena, com muito
maior justificativa por se tratar
do partido do Governo e da
Revolução.

MAS ADMITIR' qualquer
deusa 'alternativas, ou'

I '

ambas, equivaleria a supor a

viabilidade do absurdo. Supor,
em primeiro lugar que as For- _

ças Armadas fossem capazes de

abrir, os seus flancos a intromis
sôes condenadas' pelos seus regu
lamentos disciplinares e pela
natureza da alta missão que
desempenham. E conceber, firiaI
mente, que o esquema de sus

fentação e coesão do processo
revolucionário apresente fissu
ras por onde se instilàriam os

fluidos desegregadores da fisio
logia politica.

O· PRESIDENTE GEISEL
: prestigia os partidos e os

quer revitalizados e atuentes.

Mas antes de mais nada quer
os partidos operando do seu

campo especifico sem extrapo->
Iações nem desbordamentos que
signifiquem

I

desafíos à, estrutura
de segurança do regime tI!' da
Revolução.

Chapa
Íevede públicoa

No último dia permitido para isto, a Arena regístrou os

seguíates nomes para 9 Diretório Regtonak Leonir Vargel Ferreira,
O�air Becker, Aderbal Ra�os da Silva, Celso Ramos, Jorge
Konder Bornhausen, AttiUo Francísco Xavier Fontana, Renato
Ramos da Silva, Ivo Silveira;- Adhemar Paladini Ghisi, Abel Avila
dos Santos, Aroldo Carneiro de Carvalho, Angelina Rosa, João
Candido Unhares, Nereu Guíd], Pedro Paulo Hings Colín, Wilmar
Dallanhol, Díb Cherem, Albino Zení, Zany Gonzaga, Sebastião '

'Netto Campos, Aldo' Pereira de Andrade, Ariatidt'lil Bolan, Celso
Ivan da Costa, Fioravante Masolini, Gentil Bellaní, Horst Otto
Domning, Julio Cesar, Homero de Miíranda Gomes, João Correa
Bíttencourt, Mílton Carlos de Oliveira, Nelson Pedrini, Octacilio
Pedro Ramos, Saturntno Dadan, Venicio Tortato, Moacir Bertolí,
Nelson Morro, Wilmar Ortigari, Plinio J. A. Bueno, Ivan Oreste
Bonato, Salomão Antonio Ribas Junior, Njlson Wilson Bender,
Evaldo Amaral, AUIeo Vidal Ramos, Carlos Cid Renaux. �eplenteff'
do, Diretório Regional: Juarez Mey de Souza, Gervásio José
Maciel. Benedito Therézio de Carvalho Neto, Aderbttl Vicente
Schafer, Francisco Paulo Ksesemodel, Ralf Knaesel, Onacli Luis
Fabrin, '-José Aleixo Deltaguellc, Milton Fett, Zany Esta!':!l Leite,
Juarez de Magalhães Bígon, Aécio Speck Neves, Antonio Alberto
Vicceli e João Alves. Delegados à Convenção Neeíonsl: Antonio
Carlos Konder Reis, Marcos Henrique Buechler, Joaquim Fiuza

-

Ramos, Jorge Konder Bornhausen, Victor Fóntana, Eduardo
Santos Lins, Saul Brandalise, Paulo Konder Bornhausen, Orlando
Bertolí, Paulo da Costa Ramos, Fernando José Cbldeira de Bastos,
Adernar Garcia Filho, Díomícío Freitas, Francisco Grillo, Antonio

/ Piche,,,. Waldemar Josquím da Silva Filho, Albino Zeni, Wsldo
míro Colauti, �ntonio Henrique Bulcão Viaóna, Jorge Mussi,
Herculano José Furtado, e Flávio de Almeida Coelho. Suplentes
de Delegados à Convenção Nacional: Abel Avila dos Santos,
Adhemar Paladíní Ghisi, Angelino Rosa, Aroldo Carneiro de
Carvalho, João Cândido Línhares, Nereu Guidi, Pedro Paulo
Hings COliD, Wilma%' Dallsnhol, Norberto Ulyssea Ungáretti,
!Ienry'Paul, Paulo Rocha Faria; Artenir Werner, Nabor Schlí
chtíng, Oândído Amaro Damásio, Arno Seara, Eg�dio Martorano,
Jandira D'Avila, Claudio Avila da Silva, Nelson Amin, Hélio
Mario Guerreiro, Lucío Frentes da Silva e Oscar Cardoso Filho.
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O com raizesn
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Um Banco no quál você pode
confiar porque está fortemente enraizado'em Santa

Catarina. Um Banco que nasceu, cresceu e produziu seus frutos

aqui. Financiando-e promovendo o progresso de Santa Catarina.
O BESC está com suas raízes plantadas aqui e é aqui que ele

produz e colhe seus frutos para radistribu í·los aos

catarinenses. O BESC espera Que você pense como ele.
,

BESC, um Banco da terra.
.
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r:!\jJ SESC !

.:ca Banco do Estado de Santa Catarina SA.
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d,,,,,,�f'tário' GerEsl de As
<

s stâncía Médica do Jnstituto
Nacional de Pr�vidência Social
,baixou Orientação de Serviço
para apuração, ,contabilizeção e

reembolso de contas nosocomraía
dos beneficiários do I�ASE,
atendidos pelo INPS .

As contas individuais da as

sistência prestada no IPASE,
após processadas e liquidadas,
serão eletrôniceme nte listadas.
Nas Ioealícades onde o pega
mento .des contas de asaístên
ci& médica ainda estiver sendo
eZétuadó pelo sistema de apre
aentação de faturas, as, contas
individuais dos beneficilirios do
IPASE serão remetidos à DA
TAPREV, na cidade do Rio de
Janeiro, através das Subsecre
tarias Regionais de Assistência
Médica, após o pagamento. Os
hospitais próprios do' Instituto

que atenderem 8 benefícíártos
do .IPASE �mitirão, contas in
dividuais pelos serviços a eles

,

prestados.
A Orientaçãc d@ Serviço já

CGC 83.187.�90/0001.67 . ..��',

, _,7'--

Assembléia Geral Extraordiftârfa
.

" /7
E�i:tal de Coprvocação

...

Ficam convidados os Srs, Acionil!tas desta Sociedade

�ara se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA,
as dez hOrBS do dia O'3

..
<ft'ego,sto do corrente ano, em su� Sede

Social, à Rua Corone,}"Albuquerque n.? 936, ne cidade de Csnoí
nhas/Se, para deJrl(erarem sobre, o seguinte:
1.0 • Estudos�ara contratação de fínancíementos industriais,

ju��/aos Bancos: Banco Régional de Desenvolvimento do
Extrem�ul e Banco do Estado de Santa Qatarina S/A.

Canoinhas, 24 de julho de 1975.

ASS. FRANCISCO CARARO

1

Fetse
,,�

Novo tAtr�� sistema

�Preço

•

s Material escolar e de Iescritório você encon-

I
tra na loj'a da

,

_Impressora Ouro Verde

Japonês Hashua 230
por Fotocópia Cr$ 1,00

Rua Paula, Pereir�1 375 (ao lado Loteria Esportiva) ', CanQluhas.

\

Aniversariantes'
da Semana

I

Dia 2. - a sra: Tecla esp.
do S1. Evaldo Gonchorowski,
a menina Tânia Siooane filha
do' sr. Nivaldo. Damaso; o

menino. Jair filho do sr. An
tonto Sconhetzki.

Dia j '!" Sr. Orlando. Gatz,
Dia 4 • a menina Iuana
filha do sr. Ivan de Paula e

Silva.

Dia 5 - As sras.: Julieta
est: do. sr. Ubaldo R. da
Silva" Dirce Maria. esp. do
sr, Nivaldo. Roeder, t\nita
Luiza esp. do. S1. Ervino
Mews; os srs.: Evaldo. Pio
thow, Osvaldo. Wrubleuski e

Frei Sérgio. Wrublevski.
.

,

Dia 6 � a Sra. Lia est: do
sr. Orlando. Tremi; os sr s.:

Dr. Mario. Mussi t Alfredo
Roesler; '0. menino. Carlos
César, filho do. sr. Waldo.miro
Schulka.

Dia 7 • o. jovem João AL
berto. dorges da Silva.

Dle 8 - o. sr. Cândiâo , A.
Rocha; o. iooem (Iuilhetme
Gresscop] Neto.
Aos aniversariantes nossos
ootos de perenes felicidades.

Novo Diretório da
ABENA· de Canoinbas
No último dia 14 foi eletto

dentro da maior harmonia par
tidária, o novo Díretór!o -Muni-

'

cipal dá ARENA, que irá reger
os destlnoa da Agren.iação no

período de 1975/1979.
Presidente: João Seleme
Vic@.�Presid.: Nivaldo Roeder

Secretario: Eloi Bona
Tescureíro; Frederlco Haag
SUPLENTES: Zaiden E. Seleme

Alfredo Steilein
Oldemar Mussi
M9acyr Lemos
Eatefanl'J Wrublevski

Ao novo Diretório, Donos'
vOtOR de pleno sucesso.

contas·

está em vigor e os órgãos
envolvidos nas presentes nor

mas baixarão os atos comple
mentares que se fizerem nsces

sá rios à sua im�dietà eplícsção.
,

'

-��--,-
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Luiz xvCOlDissária

Terreno 754 Dl2 ..

Um terreno dos mais lindo
" próximo à Delegscíe de Polící a

Local alto e sêco, pronto p 'ra receber construção.
Lo.es GeDllnados
Doia lotes geminados n88 i edíaçõea do· Corturoe Trevisani.
Um doa lotes é de esquina pode ser vendido separadamente.
Aceita-se carro como parte '\ e psgemento..
CurUlba
Dois lotes : geminados em Curitiba, totalizBndo 1000 m2.
Vende-se ou troca-se por u I lote com ease em Canoinhas.

Madeira �\
Bom lote de madeira, contendp pinho, canele, peroba e covate,
num total de 200 m3. \
Vende-se a ,madeira cortada o

�
em pé, a 'combinar�

Hípica Júlio Budant I

Um lote de 1070 m2, com uma casa de madeire medindo 6x8

in, nes proxímídadea. da Hípí] a Júlio Budant. Preço para
torrar 'Cr$ 20.000,00.

'

Campo d"Agua
Excelente área de terra medindo m2 com uma casa de

morada, no progressista bairro C�mpo d'Agua Verdf', contendo
também estábulo para 12 animais e gshnhetro. Ideal para
famílte que goste de lidar com plantação e criação..
'Preço de oportunidade.
JardlDl Esperança
Uma casa de madeira medindo

\
52,5 m2 mais dois ranchos

anexos, num terreno de 850 m2 com, frente murada e lados'
de cerca de imbuia.

JardlDl Esperança
Mais uma casa no Jardim Espera�?a, toda em alvenaria, me

díndo 80 m2, nova, aióda sem .'fso, 'com 3 quartos, sala.
cozinha, banheiro � abrigo pare carro. Terreno com 600 m2.
Aceita-Sê carro como parte de pag��en,to.
Trlcolln

'

Uma casa mixta, em ,excelente locali lsção, nas proximidades do
Moinho Tokarskí, com todas as co pdidades. Banheiro, {lÍ'u
de serviço, garegem para dois Carro', etc.

Igreja Ca�po d"Agua :' erde
Casa com frente comercial, próprf] para bar, armazém, etc.,
na Av.' Expedicionários, proximid .des. da Igreja. Aceita-se

I
.

carro, rural ou píck-up, ,
,

Casa nova
Confortável ca!a com 60 m2, ainda em uso, construção mista
em terreno de 600 m2, proximidade; do Bolão Agua Verde.

'

Praça João XXIII
Espetacular terreno, medindo 1.10 m2, pertinho da Praça
João XXIII, no Alto das, Palmeir,as.
Centro
Exceiente imóvel central, de esqui a, medindo 1600 m2, Ideal

p/ posto de gascltne, Supérmercado o outra atividade comercial.

CODlercle.l
Bar e Restaurante, com ótimas i talações e excelente movi-
,menta. Muito bem localizado. Ve,de instalações, estoque, etc.
e aluga o imóvel. Grande oportu idade comercial.

Indus.rlal
Vende-8� uma indústria rélaciona' a com ramo alimentício de
alto consumo, instalada nesta cida. e. Negócio muito rentável
e de fácil administração. Preço - r$ 170.000,00.
Casa no asfalto I

Linda casa de alvenaria medindo 93 m2, com 3 quartos, sala,
cozinha, bwc, área de serviço�' garagem, Iocalízade em rua

asfaltada, próximo a escolas, ar ,zéns, pari'�ficadora, etc.

Cooperatlv� Agrícola.
.

Casa de madeira com 6 peças, 5 m2; imediações da Coopera
tiva,. em ótima localização, por a nas Cr$ 30.000,00.

CODllssárla Lul:'
f, 1

XV

co PRA
Lote i .

Lote de terreno em bairro pró�imo ao centro. Paga-se a vista.

?Chácara
Temos cliente para pequena chácara, com ou sem casa, que
seja bem servida de água. .'

J
Casa x Terreno grande
Casa em terreno de ouas d8�as, mais ou meros, de preferên
cia nas proximidades do /ardim Esperaoça, Frigorífico, etc.

CODllss6rlJLuiz XV

A
�'

Casa prox_ ao c'
\

iro
'remos cliente interessad\\ em casa com 3 qtos. e demais
instalaçõu, próxima ao c�,�tro. _

Casa prox_ esco�� .

Procuramos psra alugar, ct\s� com dOIS qtos. e demais depen
dências, próximo escolas. W

,

Se você quer comforar ou vender procure a

Comlss4rla Luiz XV
,

Rua Vidal RarB0s 705 - Fone 137

Tabelionato Paula S. Carvalho

EDITAL
N.O 1331

Centro de Treinamento para Batata Semente

cEng. Agr. Celso Freitas de S,ouza:t
,

.
/

CANOINHAS/SC

Observações Meteorológicas
de 14/07/75 a 20/07/75

OCORRftNCIAS DIA DIA DIA DIA DIA DIA DIA
I! 14 15 16 17 18 19 20

-- -- -- -- --

Temp. Mb. em °C t 24 t 25 t 14 + 4 t12 + 13 t 13
-- -- -- -- -- -- --

Temp, Min. em De + 10 +ro t 8 -4, -7 -6 -2
-- -- -- -- -- --

Unidade Relativa do Ar 95% 90% 95% 70% 90% 95% 100%
-- -- -- -- - --

Precipitaçõe. o o O O' O O O'

Passando para o âmbito e.s

tadual, observamos que, o, cres
cimento médio da egropecuãria
catartnense, DO período 1970/74,
foi da ordem de 18% ao ano.

Mas em 1974, O aumento foi
de 30,8%. O mais alto· índice
já registrado.

A região de Videira; que
congrega os municípios de Vi
deira, Caçador, Tangará, Rio'

,
das AntaB, Salta Veloso, Arroio
Trinta e Pínhe'íro Preto, coope
rou sensivelmente para o alcan
ce deste significativo índice.

o serviço de Assistência Téc
nica e Extensão Rural v ACA
RESe - aumentou sua árpa de
atendimento dentro dos referi-,
dos municípios, proporcionando
uma assistência a um maior
númp:!,o de agricultores, atr:avés
da sua metodologia de ensino.

o agricultor teve aumentada
ainda a assistência técnica atra
vés da bem orientada implanta
ção dos IDepartamentos de Fo
mento dos Frigorifieos da área
e Departamento Técnico da
Cooperativa Videirense, Ique
vieram reforçar, de maneira
decisiva, o ,atendimento ao

meio" rural.,

-o usó racional dos fatores
de produção, é o principal res

ponsável pelo 8umento da pro
dutividade. Usando racional
mente os fatores de produção,
o agricultor produzirá 8 meno

res custos. Mas não basta ape
nas produzir 8 menores custos.
Há que se comercializar a bODs

Suplentes: AI,cir Woilexen
Dr. João Colodel
Juventino Vieira
Ezillon Budant
Rodolfo WolIf Nelto

Eocarregado do Posto Meteorológico� IRINEO OSNI BRU - Téc. Auricola
,

Novo Diretorio �o M.D.8.
J

Oficial de

Comissária Luiz XV
�Ven-temos Lindas e confortáveis casas em estilo europeu,
de imbuia enverntzada, ideais par�, 'praia, chácaras>sitioll, etc.
�od. 107 com 126' m2. por Cr$ 105.000.00.
Mod. 102 com 85 m2, por Cr$ 76.000,00.
Entrt'gamfJs a casa pronta pua morar, em apenas 30 dia8.
Viva a vide, more bem!'

Presidente: antonio Souza Costa
Vice·Presidente: Dr. Haroldo Ferreira
Secretário: José Lucas Filho
Tesoureiril: João Gonçalves Nelto

�assos . lar�os
Eng. Agr. Eros Marion Mussoi

preços.

O agricultor da nOSS8 região
está aumentando cada vez mais
o uso racional dos fatores de
produção, senão vejamos: no

ano de 1974 foram usados 25.·
798 toneladas' de calcário, 3.315
toneladas de adubos, 13.751
litros de herbicidas. A área
tecnífrcada alcançou a expressi
va cifra de 9.808 hectares tec
nificados.

"

Na suinocultura houve uma

introdução de 1972 reproduto
res, entre machos e fêmeas, das
raças recomendadas, para me

lhoria do .rebanho suíno regional.

Como se nota, pelo uso' destes
fatpre!! de produção, a produti
vidade está aumentando.

Encontram-se em cartório à
Rua Vidal' mos, edifício do
Forum, para s em protestados
os segulntes tít os:

,
I

DP n.o 028 - v' cto, 12.06.75,
I valor Cr$ 475,00 (quatrocentos
setenta e cinco cr zetros), emi
tid� pi Renovadol\' de Pn@U9
3 Estrelas Ltd!i.,

\,

GIOVANI
D'AMBROSI.

.

. 1\' .

DP n.o 1866 - ve��to, 13.06.'75..
valai' Cr$ 1.000.00111 (hum' mil
cruzeiros), emitida pt Domingos
Coelho c/ FERNAi�.:'DO CAN·
TOVIK. 11,.

. ! i�
DP n." 9.06� -

venf,to. 18.05.75,valor Cr$ L654,OP (hum mil,
seiscentos e cínqueáte e quatro
cruzeiros), emitida .,p/ B. Berto
Indústria e Comêjcío c/ AR
MANDO ALVES ,�ERREIRA.
DP n.o 110/75·� vencimento

17.03.75 - valor cJ$ 233,87 (du
zentas' trint� e tf,�8 cruzeiros e

oítenta e sete centrvos), emitida
p/ Basmo Hume'':phuk & Cia.
Ltda., c/ ADEMI, DOS SAN-
TOS MORCELLE:r. .

.

Por não ter ;fido possível
encontrar 'os ref�rid08 respon-

8áV.
eis, pelo

prese�l...
te os ínnmo.

para no prazo de três (3) dias
a conter da pu reação deste

jornal. virem paga 08 mencio
nados títulos ou d r as razões

porque não o ,faze ',. e, ao mes

mo tempo, no C880' de não ser

atendida esta intim ção, os no-

tificio rio competem protesto.

Canoinhas, 31 de jul de 1975.

LHO

A comercialização a -bons pre
ÇO!l também está sendo alcança
da. As Cooperativas -estão se .J

estrutur&ndo, para comerCializa;.
ção do milho,' soja (in�lusive
exportando) frutas e outros pro
dutos. Os frigpríficos dando
um adicional de preço aos seus
iotregados

.

e aos suibocultores
assistidos pela E�t@nsão- Rural
que apresentarem bons produ
tos. Indústrias se instalando e

ou aQJpliando suas intalações.

Vemos' que 8 agricultura re

gional está no caminho certo

e c8minhll rapidamente para
alcançar seu verdadeiro objetivo.
Em_ 1975 é um a,Do que ajudará
a comprovar esta afirmação.

O ano de 1974 foi decisivo
para a agricultura nacio�

n81. Pode-se ter segursnçe ao

afirmar isto, por dois aspectos
preponderantes: Primeiro. os al
cances conseguidos por este

setor, no ano de 1974, a des

peito dos problemas ocorridos

que dificultaram o seu melhor
deseovolvimento. Segundo, o

reconhecimento, em termos

nacionais, que a, aceleração do

processo de desenvolvimento
brasileiro sairá dos campos.

Antes de' assumir a sua Pas

'ts, o atuei Minilitro da agricul
tura, Eogo. AgrO. Alysson Pau

linelli,
. já 'afirmava que dcís;

países teriam que se responsa
biliz'Y em suprir o mundo em

alimentos futuramente - Brasil
e Austrália - pelas suas condi

ções fisicas e humanos. No aDO

d@ 1974 foi lançada a campanha
cO BRASIL SERA DO TAMA
NHO DA SUA AGRICUL
TURAlO. De fato, o negócio
brasileiro é a agricultura.

-

Os.
incentivos para 8 agricultura
aumentaram, chegando mesmo,
o Conselho Monetário Nacional
Isentar /de encargos bancários
(juros e comissões) tod8!i' as
operações de Crédito Rural
para aquisição de insumos mo
dernos (calcário, adubos, defen
sivos etc,). Esta decisão é' váli
da até 30/06/75.

E o meio rural respondeu a

estes . incentivos. Segundo afir
macões do Ministro da Agri
cultura, o setor agricola cresceu

de 10 a 13% e o pecuario 4,3%,
no ano passado.

.
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PAPANDUVANOTICIAS ,DE
EsmeraldlDQ M". AlmeidaEscreveu:

)
,

Li�,I:l'a de ônibus para o interior
Dia 22 do corrente foi inaugurada uma

'Unha de ônibus pará o interior do município.
Isto depois de ter corrido os editais de concor

rência pública tanto na Imprensa como nos
locais de costume, cujo ,edital levou o n." 01/75.
A nova linha faz o percurso seguínte: Parte'
diariamente de São João, do Mirador, passando
por Nova Cultura, Lageado dos Grein, Grama
dos, Rio da Pratinho, .Pínhal, Guarani, Rodeio
zínho, Rio da Ponte, 'Palmíto, Floresta a sede
do Município (Papanduva). Tanto o Coletivo

)

como a Kombí são viaturas novas, oferecendo
conforto e segurança 8 seus usuários. O ponto
de partida inclusive de pernoite será em São
João do Mirador e Rio da Ponte, portanto vem
e volte para o interior diariamente, (salvo força
maior ou mau tempo). Realmente uma auspicio-
,sa notícia para todo, o mupicípio pa'pa�duvense�

,

instalada a Estação com sua respectiva mesa.
Assim sendo mais uma vitória se concretiza
mais um passo para o' progresso se deslumbrà
fustificando o trabalho perseveranté do sr. Pre.
feito A-loisio Partala e mais um grupo, que não
.esmorreceram e a batalha foi ganha. Agora
Papenduva já serve-se de uma casa bancária
telefone e mais alguma coísa que depois eu
conto. .. O caso é este: «pé prá ,

frente que
atrás vem gente».

Lóndres' & 'notícias
" -,

.

'Estou recebendo de Londres de meus
sobrinhos: Jorge e Marisa -Weckerle, ele dire.
tor da Cia. Souza eruz Ind, Com., um lindo
cartão postal.: O distinto casal já percorreu:
Estados Unidos, Japão, México e atualmente
a Inglaterra. O «Bíg Bên e the Houses OI
Parlíament».. Muito grato pela lembrança, com
votos feliz estada na terra doa.Soberanos.

Canal 12 tambêrn logovirá Passarela da .SeciededeAo que tudo indica por todo o transcor
rer do próximo mês de agosto, o canal 12 Dia 4' do corrente, completando mais um
estará focalizando sua Iímpída" imagem e' som ano de vida o jovem estudante Edilson, filho
'nos Televisores de 'Papanduva, J� de muito do casal João (Edlth) Schadeck, ele diretor do
tempo poderíamos contar com tal acontecimento, grupo Schadeck. O jovem festejará seu niver
agora medidas concretas e· acertadas foram em Curitiba onde estuda, .

tomadas pelos poderes competentes e a realída- �
.

x x x
de já está vislumbrando no éter (Fluído hípo- Também na mesma data festejando idadetétíco, suporte das ondas .eleetromagnétícas] nova o sr. Hamilton; T. de Almeída, alto Innnos céus papanduvenses. Vamos prá frente cionárlo municipal e responsãvel "elo' Servíeominha gente, que atrAs vem gente. . , ' l' Y

Militar. (
x x x

Dia 5 festinha a vista BOS SónagliQs, é que
. a caçula Fátima Regina eatará aniversariando.

x x x .

-, .
RITA D8 CASSIA. Dia 6 do fluente regls

trando idade nova a elegante I srta. Rita de
Cássia C�ola, filha do casal Ady.r (Jurcy) Cíola
ele Iune. do DNE:�, em Residência Fuek.

x x. x
,

Também na mesma data completando
mais um ano de' sua feliz existência a bondosa
senhora Dona Joana Malakovski, progenitora
do Sr: Victor Malakovski. '

,

x x x

Dia 8 do corrente festejando niver a' srta,
, Dia 05 do corrente assumiu as funções Leatríee 'I'erezínha, professora, filha.' do casal

de Agente Postal Telegráfico, a srta. \ Glacy sr,' .I\!lanoel (Maria Adelina) Furtado. '

,

Kulcheskl, filha do casal Miguel (Anazir) Kul- x x x
cheskí, Antes porém, esteve fazendo 11m está-.

" JAMIL WILSON. Também na mesma datagío e eurço de aperfeiçoamento em Joaçaba, '

'onde obteve bom aproveitamento dos serviços festej,and'o troca de ,idade o inteligente garoto
correlatos a sua função executiva. O atual Jamil Wílson, filho do, casal sargento Jamir

servidor do ECT, Sr. José Antonio Correia, foi . (Rosi Ma�ia) Carvalho, ele Delegado de Políeta,

colocadõ em disponibilidade' afé 2." ordem. O
.

x x x

zeloso e operante funcionário se encontra com Dia 10 do :corrente quem .estarã aníver-
contagem de te!DPO 'de servíço já em condições saríando é O· garoto Reinhardt Silveira Kriek,
de requerer sua aposentadoria por tempo de filho do casal Renato (Nilsa) Krlek, ele' alto
serviço, visto antes ter serviço prestado 80 tunoíonárlo 'da Prefeitura.
Magistério Estadual.

.

I '

, J

,fraud� (de
A fraude nas latas de óleo comestível é bastante
superior 'ao que foi' divulgado a princípio: em,
algumas embalagens chega a faltar �ã% do
marcado no rótulo superando o índice' paulista
11.7%. Dez das 20 mil Ietas interditadas, foram
apreendidas e depositadas .na Secretaria da
Agricultura. Fiscalização idêntica foi iniciada
em Ponta Grossa, Guarapuava, LOndrina e Ma
ringá. Em Santa Catarina, ainda não foi nossível
estabelecer a quantidade de produto em situa
ção Jrregular ... (Gazeta do Povo)

óleo é maior

'\

\

'Característic?s avança- - Venha ver o MF '5p X em

das, excepcionaf robustez e nossa revenda. Aqui você en

grande, econo�ia operaclo- contrará mecânicos treinados
nal são fatorel-que garantem· 'pela fábrica, peças genuínas
ao MF 55'· um superior MF a, um atendimento à altura
desernpenh durante longos . do produto que você está ad..
anos. -

./ quirindo.
Aind mais, a sua quall

dade é, ' assey Ferguson.

I

Glac:y Ku(cheski 'assumiuSrta.

* Massey�Ferguso� do Brasil S.A.

REVENDEDOR .'MASSEY-FERGUSON
I

Comércio e Indústria'
_

cc se H. 4 D E CK � Ltda. Um
CANTAR.. Oi homem é a águia que voa,

a mulher o rouxinol que canta,
voar é dominar o espaço,
cantar é conquistar li alma.
(Victor Hugo J

por serneneTelefones vem aí, é; a nota
Semane passada estiveram em Papanduva

uma equipe da C'OTESC, .eom a finalidade de
iniciar os trabalhos para a instalação do Pôsto
Telefônico, ponto inicial para em seguida ser

.1

�ua Caetano Costa,
Caixa J Postal, 26.3.

1122 ....' fone J78
Ccm o in

ô

a s - S C

J
\

Mcvimentc D,O Porto é
maior em São'Francisco

REGISTRO CI�V IL EOIT A.IS
1

'

'nascida em 'Irineópolis-Sf), aos

23 .de fevereiro de 1959, filba de
Amadeu Cubas e de Maria Iraci
Cubu.

«ANTONIO _NU�ES» rCOm

«VILMA SIMOES DE QLI�'
VEIRA», brssi1eiros, solteircs,
domicitiados e residentes nesta

·G-d8.�p; ele operári'o, nascidc em
Can(l�Iif��8 5 de fevereiro =de
1956, �llho .a�!De8*0 ,Nunes e

de Maus Rita m: s; ela do lar,
nascida em Qu�ima" �,

.

distrito
. de Pápailduva-SC. aos

"

;te jolbQ,
de 1951, filba de.'Sylvino imõe!l.
de Oliveira e/de Dona lia lves
Elias.

.f

E. parlique chegue ao conhecimen
to de'tercelros, mandei publicar os

presentes Editais.·
'

Can�inhas, 30 de julho de 1975

Nereida C. Côrte
Oficial do Régistro Civil

-

Ne,eida' Cherem Côrte, Ofieial do
Registro Civil do Munieípio de Canoi
nhás, Estado, de, Santa Catarina,
faz sabee que pretendem easar:, '

da em Jaraguá do Sul.se. ,a09
16 de jaóe.iro de 1950, filha' de

José Graf e de Monica Freiber
ger Graf.

. O Porto de Sãé Francísco do Sul, mals
'

urna vez foi
utilizado para um's'importante carga \ie exportação, DO decorrer
da semana passada, O navio �Cabo SaDta/Mart8>, do Lloyd
Brasileiro, efetuou o cerregsmento de 10 'ôníbus «�arco Polo>,
da firma gaúcha do mesmo nome, sediada .em Caxias do Sul e

destinados, li Nigéria. Este carregamenrc é o tercelro de uma

sêrte réa)izBda através do porto e seu valor atiogi9 2 bilhões e

200 mil cruz@iros, cem· carga total estima_da em 68.500 'quilos.
SimultâneamE!nh>, o navio «Cabo Santa ,Marts_ c8lfregou .mais
550 003 de ;:,,,frigendores Consul e 220. 003 de fios de algodão
de Jolnville. 'Nos _prólLimos [Leses, .haverá novo embarque ,de
ônibus, num total de 15 unidades e destinados à, Costa, da
Afries OcidenÚst I

«EVALDO ARNOLD» com

«IRACI EVANGELISTA», bra·· «PEDRO ALVES» com «EFI
sile!iros, solteiros, domiciliados e GÊNIA BADAZ», brasfleirce, sol
residentes em São Bento do Sul teiros, domiciliadoe e rellide�tes
DI Estado e oeste muniçípio; ele neste cidade; ele balcenista, Das

operário, oascido em, São .Bento cido eoi Serra )i�ikr8tf�
.

do sul-se. acs 24 dê agosto de Vieira 9i�éd(a-rca 808�9 de agosto
\;- 19.49! ,filbo ,de Wenceslau Arnold. de� �ã"� (ilbo de. Alinor �Ives e

faleCido e de :Qer,tba Arnold; ela ,d,-Nataha DembJOska Alves; ela

d� lar, nasCida em Tam8ndu� aos" 1>rofessor8, nascida em roinvjlle�SC.
19 de fevereiro de 1957, fiLtra ao� 5,de! abril de 1952, fílba de
de José Evangelista" fale�tI� e Gumercindo Badaz' e de Elvira
de Alviria Pereira Evaqg.e'tista. Bád8lz.

«NORBERTO T.A.�Ai,fi;'oiú'� KNO. «JOÃO ANTONIO RODRI.
RYK. com r�RNADETE GUES» com «MARLI TEREZI
GRAF», br8Si��il'08, ��lteiros, do- NHA CUBAS,» brasileiroa, sol

m�ciliados e/llai�entes ne�te dis- teiros," dllmiciliado. e residentes
trlto; ele·;.' otorlsta, naSCido em oesta cidade; �I� guarda noturoo,
Fartura

.

� distrito a09 11 de DO- oascido,' em Caçador-Se. aos 10
vemhr e 1953, filho de tadeus de (Qarço de 1956, filbo de Mario
Zyg ndo K.ooryk e' de Ecilda Rodrigues e de Catariaa Pereira
Gri, Knoryk; ela do lar, O&SCI- da Silva Rodrigues; ela do lar,

/

contra
,

'(UIDO
Novo 'Inétodo

,

o
.

vício do
Entre os 'DOVOS métodos dê luta' contra o vicio do fUmO,

Urh" está merecendo ,8 atenção dos fr8nces�!l. Não se trata; desta
vez, de medicargento ti nem dr qualquer achama.do do tipo
dni_bidou !psicológico.

'

i'

O novo método �ntifumo .está relacionado surpreen�ea-
temente com o ouvido. Isso mesmo.

'

,

Ao que tudol indica, uma' pequena intervenção cirúrgica
no ouvido, cuja duração não excede li 20 minutos, é sufi�iente
para fazer desaparecer, como que por encanto a vontade de
fumar. A operação pxtremamente simples, cODside em, �ap8rtar,
com um fio especial, uma determinada P8rte cio ouvido a qual
estaria relacionada com o estimulo do fumo. Além de ser aimples
e rápida, a operação é também bastante barata.'

,

Custa apenas 150 francos - CerC9 de trezentos cruzeiros
- o que representa,·' mais ou menos, dez por cento do que' os:
fumantes normais (um maço de _cigarros por dia) gastam por;
àno na França.

.
. -..

Bole 'à )noite, "em
" vanja, d,e . galinha
na Comunidade

Evangélica Luterana
i .1

FOTOCÓPIA$ XEJ\O
Serviço

,-'

Instalação móderDí�siiDa.

PrQ� n'o .escritóri_o. de Derby Carlos

'f1I'hm,ann" na ,Praça .Lauro Müller, 251

CANOINHAS Santa C�tàrina Co·mpa.reça!
...
""-.-

-
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Atenção jovem (brasileiro,· I NPS analisa nova sistemática
s.eja um 'CadeJe!·

Ingr�sse na Força Aérea Brasileira, Exército ou 'Marinha. .' de • classificação hospitalar
A Força Aérea necessita de pilotos. Você goetaria\ de A Secretaria de Assistência Mé- reclassificação dos hospitais propos técnico-administrativas determinou

pilotar um «Minge», voar ne «Esquadrilha da 'Fumaça> ou dica do lnstitudo Nacional de Pre- medidas de emergência, aplicadas à SAM a elaboração do «Manual

siograr os mares levando a· Bandeira do Bresil? vidência Social tem prazo de 18Q pela Secretaria de Al!sistência Mé- do Classificador».
, / dias para concluir estudos sobre dica e promoveu melhoría de 40 a ' '

Estude por conta do Governo Federal, iogressando na uma nova sistemática de Classifica- 50 por cento das unidades hospíta- Para as atividades desenvolvidas,
Escola Preparatória de Cadetes do AI", Cadetes do Exército ou ção Hospitalar, valorizando os as- lares 'de todo o país. a, Secretaria de Assistência Médi.ca

Escola de formação de Oficiais da Marinha, e faça do seu sonho pectos dinâmicos-funcionais .das
Empenhado na correção dás in- g�l'��i: ::Pte;:a�oa�ta�n���d:s c��:=

uma realídade,
. unidades assistenciais do país, já .

P d d INPS F dque a aplicação da Tabela de Olas-. Justiças, o resl ente o re- pítalares do país, atl'a�s da e e-

Elas f�rio de você em apenas 36 meses um cadete
-

síflcação Hospitalar (RECLAR) de- .comendou estudo de casos especí- ração Brasileira de Hospitais e da

h monstrou a existência de distorções. ficos e para evitai' deficiências Associação .Brasüeíra de Hospitais.'
futuro piloto da FAB, oficial do Exér_cito ou. Marin a.

A Comissão institufdà com esta
Idade de 13 até �3 anos Incompletos: finalidade analisa .08 indicadores, , • 1'
Solicite urgente por carta sem compromisso &S informa- h�spitalare8, (aúdítoría mêdlco-hos-

, - .

\ '

p' t"
.

371 GM/'3 d Mi' térto pítalar) e está dando -maior rele-
ÇO!?S gre tUlt8.S de 8cord� com a

. o� arl� '. .

o OIS. [ vância aos aspectos relacíonadoa à
da Aeronáutica, Instruçõee do. M1Dlstérlo do ExércltD e MarInha,

.

-

planta Iístca, instalaçõt:;s, equipa-
no seguinte endereço:

. mentos e utensílios das ínstltuíções,
. .

. /
. procurando considerar o porte hos-

Preparatôrto MIlitar G � A�1l18!1 pitalar, sua especialização e looalí-
Caixa Postal - 1.883 - �apl'tal .. S.P. zação com os valores regionais.
Preencha com clareza o cupom abaixo: Por ocasião do cumprimento, da

.

RECLAR, no que diz respeito aos
pagamentos das diárias, conforme
classificação obtida pelos estabele
cimentos hospitalares contratados,
verttícou-sa que grande número de
hospitais viriam. injustamente,. so-
frer considerável preju�zo.

<,

Assim, a Presidência, do Instituto
preocupada COIl} o/problema surgido,.

Dat.a de lIascl·mento·. Dia Mês Ano' após entendimentos com a Secreta
--- ---'--'----- --�- ria de 'Serviços Médicos do MPAS,.

Cuídáâo 80 colocar a rua ou aventda e número determinou' à SAM um estudo do

I

.

.' I' assunto.
_

do qual participam, dois
representantes da Federação Bra
sileira �e Hospitais.

NOlne: ---:
'Grao de Iústrotão__

Roa, �_� l.o ___"....--Apt.-----
8airro ---'- Clidade Estad'---

CaiJa Postal__ -"--__CódiUo· Postal da Cidade -'--

No Departamento de 'Veículos Usados
de liguei

-

Procopiak Comércio de
Veículos' Ltda., você Dcontrará

para'\ pronta . e rega:
. 'Marpa

'

Pick.up Cheorolet c" 1

Pic!;.up Cheorolet C•.
Pick-up Chev101et 10

Ford. F.350
,

Ruw14x4

Opala 4 porta
TL,
Corcel

Ano
1972
1972
19(J
1973
1973
1970
1971
1973

L PROCOPIAK (OM. DE, VEíCULOS lTDA.
Concessionário General Motora do Brasil S. I.

Rua Major Vieira, 289

-:- Santa CatarinaCanoinhas

c E ri i ta

Toalhas
motivos,

riscadas
de '

com

atai'

o PLANO'

CINE JUB/-'�_"'-

A equipe encarregada de encon
trar solução pára o problema' de'

.Indústria e (omérdp
.

IrmãOS Zugman (SI' A ..

lançador de apresenta:

AVI��ndú8tria e c�2m� IrmAo.s
Zugman S.A., e�" os' senhores
Antonio

A�lve.
s, odoy, portador

da Carteira.' Profísslonal n.?
09.624 série' 426 S.C., Marci�
Iíno Fern

. des, portador da

carte,tral·rOfi88iODa,1
n.? 21.408

. série 145
#;
.C. e Antenor Alves

Cavalhei o, portador da Carteir!l
Profillsi0,' ai n.? 19.828 série 107,
a

8pr�ee
tarem-se na empresa

no praz de 3 (três) dias para
regulari,' rem sua sítueção,

-,

O n
.

comparecimento im-
plicar .

a rescisão do Contrato
de Trabalho por abandono de
serviço, nos termos / do artUgo
482 da: C.L.T.

o

BOJE, dia 02 • às 20,15 boras -'um

'1. filme: OperaQ.
O ·trem

Vende-se
uma casa de madeira me

dindo llx12, com instalação'
sanitária e água. encanada, .

situada . na ,Rúa Emilio'
Scholze 239.

-

.

Melhores informações
nesta redação.

Atenção
Últimos lotes a venda

No loteamento Fernandee,
hoje Vila Da.'Vitória no .ponto
mais aprazivel da cidade, alto
e Seco, estão a venda os últi
mos

_

lotes.. Melhores Informa-:
ções nesta redsção.

2. film�:

AMANHÃ, dia� "

Á::'
· peração <.Pantera

. A�ãDha, dia 03 - em 2 grandiosas sessões: às 19,15 e 21,15 horas
'(

"

'\ .Uma super comédia sexi do Cinema Nacional

Este filme reprill8 2a, e 3a. feira.às 20,15 horas·

,.....----------------------_1

IMPRESSOS· GERALEM {em uma ou �ai. côre.'

Serviço rápido e perfeito

IMPRESSORA' LTDA�OURÓ VERDE

Arteferro Di�uc.,.,...._..._ H.
Portas

� portões. e

em
\

geralde ferro

Rua Expedicionários' - Campa d'Agua Verde

,./

Em �e� !��I�!?C�.
PIAS, I

de, . ttá'fciúer documento, jornais ou

livr �
. o �C A R T Ó R I O O O R E G 1ST R O

I L de NEREIDA Co CO·RTE, no edifício
do FQRUM desta, cídade..

��----.....----------------------------�------�

Dra ..Zoé Walkyria Natividade Seleme
. .Oqg�DeDtllÍa
�COOSS89159/DBP .'

Cltntcs dentária de senhoras e crianças.
Especialização em Odontopediatrta..

Hora marcada
.

.

Prata Lauro Müller, 494. - Foae, 369 /

. .

.'
.I, '

�Q�QQQ���Q�gMQQQQQQQ��Q��Qg�ggQ��QQQ�����QQQQQ�QQ�Q���QQ�g����Qg
i

m
-

O
.

Agora você 'pode comprar à su� máquina de tricô ELCiIN Modo 820 ou de' costurei des, Fam�sa, Marcas: ElCiI" m
m � • SINGER, qualquer dos modelos, a vista (om descontos ate 20'/. ou 'financiado sell �ntrada. � '.

�,� DENELAR - COM.' DE ELETRO DOMÉSTICOS LTDA. �
m R

.

RUA VJDAL RAMOS 906 -,' rONE 185 - CANOINHAS
.

\ m
e�������a��a������������a��a���a�a��������aa���a�����a��������aa
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'feitra última, o Delegado do

por MAUR1CIO I
IBDF no Estado' de Santa cs-

',t,arina, agrônomo, dr. Joaquim'
,F&lco Uríerte,

Deveríàmos querer . bem .a desgraça, porque nela se
revela quem nos quer bem.

'

�.

Expresso Santa,Catarina &:' �igesa
No último1sdbado, nos salões do Ctube Canoinhense,

'O Expresso Santa Catarina «[ereceu um jantar a todos os
funcionérios da Rigesa e convidados especiais, em comemo

ração a duas mil cargas de paPel transportadas a Valinhes.
O Expresso 'primou por tudo no jantar. Lourival Dreweck

,

um dos comandantes. da testa, leva nota 10 pela organização.
Em portes .cdnto a vocês o snobe jantar.

Formiga,' um scõotu a parte
,

'

Formiga realmente é um schow à parÚ, Do seu jeito,
todo caído, pio,das que. faz rir uma platéia da mais, exigente,
deu seu recado sábado no Clube, Os presentes deliciaram-se'
com as piadas do Formiga, que de artista tem tudo. ,Mas,
o schow não' ficou apenas com Formiga, ele aP1íBserltou,
Roberto, [ouem e talentoso, funCionário da Phsllips, que
(como disse Formiga),' possue 1799 piadas catalogadas. Nãpé, nece�sári'O -escreoer o que "uconteceu. Das mais, ingenuas

.

as mazs picantes 'O, Roberto comandou a' noite. I
_

Parabéns ao Formiga e ao R.'Obert�.
, /

Prêmios e mais prétiuos .

.Apôs �isos I e mais risos, 'O Expresso Santa Catarina
distribuiu prêmios aos funcionários da Rigesa : Haroldo
Siissenbach. ganhou um rádio portatil; ,Clayrton duchmann,
um barbeador elétrico; Teodoro Schatoer, um liquidificador,
Nelson Lubi, uma, batedeira elétrica; Luzia A. Oliveird;
uma enceradeira; Osmar Kretfhchek, um taqueiro; Antonio
C. Dias, um rádio portátil e Le�oir Ma1 tin« toi contemplado
tom .um televisor. Comenta-se que para a testa das trés
mil, muitas, surpresas na agenda.

" ' \

Despedida: Dr. Geraldo (Regillo)'S. Clemente
Transferindo residência para .Joinuille, 'a família do

dr. : Geraldo (Regina) São Clemente. Ete militou por, muitos
anos dentro da RzgesB, no quadro administratioo, Deixa
muitas amizades em Três Barras e Canoinhas, onde a fa
mília. sempre foi um destaque social. '''0 casal recebeu
homenagens durante o jantar do Expresso Santa Catarina,
dos funcionárias da Rigesa e do. próprio Expresso. Dr.
�raldo agradeceu com bonitas palav,as de gratidão" a

. todos rque -com ele batalharam pelo engrandecimento da Riges6.

/RAPlDINHA8

o destaque desta semana'

é o Deputado Federal Wilmar
Dallanhol, que

.

�"na última
,semana esteve' em nossa ci-,
dade. Wilmar é mérito ba

.

talhado, pelas causas de
Santa Catàrina; e destaque
constante ,nos jornais bras;"
,leiros, ,pelas sua� constarites
reivindicacões na Câmara
�Federal�-

'

x x x

Dr. Edé"r, o conhecido Tonico
Bastos, seguírâ. dia' 20 próximo
psra' 08. Esta':dos Unidos, na

Universidade de Dakota do
Norte, 'afim de participar de
curso, de 'pDs-graduação. Antes,
vai à terra das Alterosas onde
v&; contratar núpcias com Uma'
psicóloga, dra.: Maria de, Lscer
da, de nobre e tradicional
familia mineira.

.x x x

Aníverseríou-se dia 23 'Últimô_
o sr, .Argos Trevisani, Ferrão,'
recebendo familiares ,e �migos
para uma gostosa 'churrescada
na conhecida ,gaiola, em SUB

residência. Parabêns,
, , ,

Terminuam a8, gostosas e

curtas fériu dE' julho. .Agors,
já 2a. feira, o reinicio das au

las, em todos os' estabelecí-
mentes' do munícípío, I.

x x X

O engenheiro agrônomo, dr.

Alvacyr Alberto Fedalto e es

posa, estiverem em nossa ctdade
visitando' seus familiares \ e,

amigos, visitando também as

instalações do AGIPLAN, reter
nando novamente a Brsstlíe.

a participação de, milhares de
veículos.

.

x :ic x '

.

Nas 'anunciadas, eleições da
Cooperattvs de Mate, o sr.

Braulto Ribas da' Cruz conse

guiu a .sua. reeleição estourado,
por 300 votos, exatamente .: Pa
rabéns e que prosstge no êxito
de sua gestão.

x x x

x x x

Os srs, Agenor V. Côrte 'e
Jair V. Côrte. com es raspectí
�as' esposas, 'aproveitàra,m �
último fim / de

.

semana) para
uma rápida visita ao Pereguaí '

e Argentina.
x x x�

I Úme: nova comisSária na cí

dade, LUIZ XV,, dos irmãos
/Perefra e sits à Rua Vidal
Ramos.

Pelo campeonato da LEI�,
. 'Das rodadas de domingo último,
/tiveinos os selifuíntes resultados:
em MarcUto Dias. '. no Wiegando
018f'n, o São Bernardo, goleou
o 3 Estrelas pela marcador de

, 7 Q 1 e em Três Barras, em

jogo' bem' disputado e corrido,
o Rigesa superou o vovô por
4 a 3., Amanhã, em prossegui-
mento, em Três Barras, Rígess
e Santa Cruz e no Municipal,
3 Estrelas e Pelmermhá. Vamos
todos prestigiar o nosso futebol
emador,

'

-,
I

x x x

x x x

Também visitou a nossa ci·
dade, tendo retornado 4a. feira
últi'ma, para Joaçabe, onde atu-
8Jmente reside c sr. Waldimiro
Soares.

x x x

Sem dúvida, a anunciada
procissão de Sãc' Crtstôvão,:

rea"jIízada' na', tarde de domingo
último," foi a maíor até 'hoje
efetuada em nOS8,a cidade, com

I

A última turma quê este·ve
caçando em Mato Grosso, a

comandada pelo sr. Fischer, r,e-,
tornou, na madrugad� de 38.

, feira última, com muitas peças
abatidas e ,ótima pescaria.

x "x x-

Esteve em nossa cidade, pro
cedente de Osssco ;; São Paulo,

\ onde' reside e serve o Exército
Nacional, o Tenente Laudelirio\
Barcelos.' •

-.

x x x _

,Dr. Geraldo São Clemente
1E:ixou 08 serviç08 da Rigêslt,
ondE' 'serviu por muitos anos._
Agora vai trabalhar pefa nova

empresa, em Joinville. Ém con

se,quênCia, sábado último; foi
homenageado cnm um' jantar
no Restaurante' dó Clube Ca�
'oC!il\.hense. 'por seus colegas.
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r Dl,SP[OIDA I
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.. ..
•• I ••

:i . Impossibilitados de nos despedirmos de todos ii
II· ::

5ã os amigos que tivemos a ventura de 'fazer, nesta iã
ãE Região; du�ante uma convivência de 12 'anos, usa- ii
.. ..

I II mos .deste prestigioso" periódico, da Imprensa 'de ii
:: Canoínhás, para deixarmos a cada um, nossa 'despe- li:: .

- '�_. ..

ãã dída, agradecermos as atenções que
/

sempre recebe- ii
ii mos de todos e para, oferecermos nossa residência, ii:
55 à Rua Marinho. Lobo, n.? 50, em lQinville' sc� iI.
ii ii:: ..

ii Três Barras; 01 de agosto de 1975 i..
..

u. ". ::

ii Maria Regina, Geraldo São Clement.. e Filhos .ii)
ii);o. ,.._':I
II .

\
\. II
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:HO,SPITAL SAN·T·A

BALANCO 'DA
,

j

,
' ,

Nilton (Mara) Waltrick, acontecendo na' city, da
regresso da Lua ,. de. Mel; O jovem casal. em sua viagem
visitou o Ri'O ,di 1aneiro e São Paulo. ,

,

Casal D,. Zaiden (Zoé) Seleme e sua filha OZáucia,
curtindo a praia de Copacabana na �ltima semana. Um
merecido descanso

I

das atividades cotidianas.
I

, . I

Dr. Paulo M. Agaia, eJÇ Secr. Obras Públicas 'de
Santa Catari1la e sua esposa Carmen, Pontificaram em
nossa cidade, quando 1

o casal toi padrinho no religioso do
casal Nilton (Mara) Waltrick.

J . ,

Sorteio Geladeir,s' e Televisores 49.740,00
Churrasco e Galeto 14.155,00
Galinhas 3.840,00

., Barraca, Salgados 4.230,00
Barraca Doces 6.9�OJfÓ'
Bar'raca Café /�l'Ó,OO
Aviãozinho .;1�2';'319,00
Jogo, Ar,golas / .' 1.819,00 .

,

Leilão 4i' 5.850,Op
Barraca Bebidas e Cigarros '�d� 17.100,00

\

, _,,/>
Prendas não Vendidas e 5l9,e" serão
utiljzadas pelo Hospital�;;f' �1.953,OO
Buchada , 1'�" 3.200,00
Arrecadação de ve�d(i?ore8 amb,ull!ntes 1.400,0(1
Receitas diversas'. 2.598,!,}5

TO" ,5A L 120.734,95
4#:,l

DES»:' AS:
Se 1 'fi 13.517,53

ne- de Carneir-o e Galinha e Bucho 4.420,00
Grupo Folclórico «Alpino Germânicd» 1.400,00
I�pressQs e Propegan(ia 2.458,95

Contadorandos/75 com baile programado pata 'O dia
23 de agosto na S B O. O coniuntQ será 'Os PUstons.

\ Elisío Oliveira, ,dedicad'O e competente funcionário
Besc Canoinhas, na última segunda-reira recebeu muitos
cumprimentos. Em sua residência seuS amigos f'Oram fes-
teiar a passagem de mais um ano. Parabtns.

'

I
,

'

r'
. ,

,o ecônomo da AAB i3 Porto União, s'Olicitou em

todas às partidas de futebol de salão na cancha da AABB a

p,.esença do Vailate (B8s,cCanoinhas) para buscar as bolas.
Um, engradado de água mineral pela co,rido cáda vez/ '

. realizada . em
RI!CEITAS:

CRUZ
,

FESTA,
\

,
' I

'13 de julho d� 1975
Cr$ Pães

Espetos
Cigarros I

=,�"�·'í\F·e5!b".:ne'ào paca. tablado
ogos' pera 8 AIvorittt& .

Prtmda3 para Aviãozinho
Despesas dive'rsas

800,00
900,(,)0

1.317,10
439,08
450,00
409,30

1.328,45

27.440,41
1.20.734,95
27.440,4l
93.294,54

TOTAL
Renda Bru�8
D,spesa9
RENDA LIQUIDA

A Diretoria/do Hospital Santa Cruz e a

Comissão Organizadora da Festa realizada 'em
13.07.75, sensibiUzados pelo excelente,' resultado
,obtido, vêm agradecer a mar�ante c�18boraçã9
recebida da comunidade regional, quer através

�

a doa ção dE! prendes, quer através o, preparo
do local da festa, quer, ainda, através a pres
tação de serviços, ou de qualquer ou�rai,forma
e comprometemo;nos Ia procurar mais e 'mais
elevar. o nome do'Hospital Santa Cruz.'

Canoinhall, 30 de julho de' 1975.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




