
Governador Konder
-

Reis
O Governador ANTONIO CARLOS KONDER REIS,

em audiência com o Secretário da Justiça, dr. ZANY GON
ZAGA' Interventor Municipal dr. HÉLIO JUK e Presidente
do In�tituto de Reforma Agrária de Santa Catarina .. IRASC,
dr. BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO, anunciou
a liberação das seguintes verbas para o nosso município,
assim distribuidas :

'

, CrI 300.000,00, primeira parcela da verba deI Cr$ 1.200.000,00,
para a construção da Maternidade e Hospital Infantil Sta. Cruz;'
Cd 3.000.000,00, da PROCAPE, destinada a conclusão do '

PLANALTO PALACE HOTEL;
Cr$ 2090.000,00 para a construção, já iniciada, da Faculdade
de Ciências Administrátivas, Campus Universitário e

Cr$ 700.000,00 para a conclusão do GINASIO DE ESPORTES
, lá no alto da colina histórica.

Os nossos aplausos e apoio irrestrito ao jovem Go

vernador, grande amigo do nosso município, agora cidadão

canoinhense, titulo que em tão boa hora lhe foi outorgado
pela nossa Colenda Câmara de VereadoreC

Não bastasse esses beneficios, KONDER REIS, com
o' inegável prestigio que goza no Governo da Revolução,
nos deu ainda a comunicação fácil através do DDD, água
encanada e o tão esperado asfalto da rodovia para Mafra,
a ter inicio ainda no corrente 'mês, atora outros grandes
acometimentos em diversos setores.

IBDF VAI
CUIDAR DA

AGORA
PESCA

BLUMEMAU - Apesar da temporada de caça ter
encerrado no início deste mês, o Serviço de Fiscalização de
Caça e Pesca promete continuar seu trabalho prínclpalmente
na região do Vale do Itajai, onde se verificam as principais
irregularidades dentro deste esporte. Segundo o fiscal em'
Blumenau, Arno Reiff, durante esta temporada mais de 30
espingardas foram apreendidas e enviadas para Florianópolis,
onde deverão permanecer. Explicou ainda que "embora este
ano o IBDF tenha desenvolvido uma intensa e rigorosa fis
calização, os problemas como o porte ilegal de armas

continuarão». . 1

Reiff afirma ainda que não existe um local onde tenha
ocorrido uma efetiva apreensão de armas. Ele lembra que a

fiscalização é feita em setores e assim «não dá para dizer
qual o lugar onde houve, mais infrações».

' '

A próxima etapa do IBDF, após o encerramento da
temporada de caça é fiscalizar a pesca, pois, segundo ReiU,
«esta é época mais propícia para este esporte». Neste caso,
para os pescadores que já tem carteira é necessário revali
dá-las, e os que não possuem ainda a documentação devem
comparecer à Rua Ângelo Dias, 215, na sede da Codesa.

Segundo o fiscal existem três modalidades de pesca
que são praticadas na região. 1) Caníço, linha de mão e

puçá, a carteira custa Cr$ 20,OU; 2) Desembarcada, pesca de
tarrafa, molinete, carretilha, linha de mão, caniço e puçá, li.

-, carteira custa Cd 50,00; 3) Pesca subaquática sem aparelho
complementar de respiração; a carteira custa Cd 85,50; 4)
Pesca, com tarrata, molinete, carretilha, linha de mão e puçá,
a carteira custa Cr$ 100,00.

ReiU informa também que toda a pessoa que exerce
a caça subaquática deve pertencer a um clube autorizado
pela Sudepe. Toda à documentação é feita junto à Inspetoria
Regional do Departamento Estadual de Caça e Pesca.

DONATO DE SOUZAt
Aos 63 anos de 'idade, veio a falecer em nossa cidade

o cidadão DONATO DE SOUZA, deixando viúva da. Marta
K. de Souza e filhos: Antonio de Souza, funcionário da CASAN;
José de Souza, alto funcionário da Caixa Econômica Federal;
Dora- S. Scheuer, esposa do sr. Pedro Soheuer e os estudan
tes Jcão de Souza e Paulo de Souza. Seu passamento' conster
nou a todos pelo grande relacionamento que tinha em todo
o município, com seu espíríto alegre e comunicativo.

O saudoso extinto era funcionário aposentado do
DER e trabalhava no transporte de cargas em nossa cidade.
Seu sepultamento bastante acompanhado foi realizado na
tarde de 5.a feira última. Nossos pesares à Iamílía enlutada.

t Convite-Missa
A Pia União de Santo Antonio, mantenedora da

Casa Dr. Rolando L. Mulucelli, convida a todos, para a

Missa de 30,0, dia, que fará celebrar pela alma de sua

grande, colaboradora e amiga
'

Maria Gomes
na Igreja Matriz 'Cristo Rei.: no próximo dia 21 às 19 horas.

, Pelo comparecimento, antecipadamente agradece.

libera recursos para Canoinhas
•

HEL,MUTH, WIESE
'PRESIO'ENTE DA

Canoinhas-SC

14/agosto/1976'
Número 1383

XXX

,

Helmuth Wiese, conoinhense
que se destaca lã fora, coorde
nador do Projeto de Apicultura
da Secretaria de' Agricultura e

Abastecimento do Estado de
Santa Catarina, foi eleito no

inicio do mês passado, presiden
te da Confederação Brasileira de

Apicultura. Como é de praxe,
agora a sede da Confederação
será em Santa Catárina, durante
os doís anos da gestão do Sr.
Helmuth. Caberá também ao

novo presidente, já empossado,
a for'mação da díretorts- admi
nistrativa, que será constituída,
por elementos de Florianópolis,
uma vez que Helmuth Wiese
quer _dinamizar a CBA.

,Já foram convidados para a

diretoria administrativa, 'Carlos
Roberto Maia, da Coordenação
do Fomento da Produção da
Secretaria da I Agr,ic1iltura que
deverá ocupar o cargo de secre

tário de administração; Norberto
da Costa Baracu, agrônomo, do
Ministério Agriclilltura que ocu

pará o cargo de Secretárto para
Assuntos Técnicos e Walmor de
Oliveira também da Secretaria
da Agricultura que ficará com

a Secretaria de Assuntos Inter
nacionais. Outros nomes constam
da lista de Helmuth Wiese, mas
serão, confirmados posterior
mente.

TRABALHO E ENTUSIASMO
Entusiasmado com o trabalho,

que vem desenvolvendo há maís
de 20 anos e sentindo-se com

pletamente realizado como ho
mem, Cmesmo sem ter ficado
rico>, Helmuth pretende dina
mizar muito ,a Confederação;
seguindo o mesmo método de

atuação que o mantém na frente
do Projeto de Apicultura há
muitos anos o que O fez conhe
cido nos meios apícclas de todo
o mundo.

'

,
O primeiro trabalho do pre

sidente Wiese, logo após a cons

tituição da diretoria administra
tiva será o censo das associações
de apicultura, incluindo instí
tutções apícolas oficiais e parti
culares. Helmuth acha que é
preciso saber primeiro, oficial
mente o que existe no setor,
para depuis illi�iar o trabalho.
Será, inclusive feito um calen
dário, onde serão publicados os

dados levantados.

Como Santa Catafina é um

dos maiores produtores de mel
do Brasil, com 1400 apicultores
devidamente instalados e regis
trados, sendo 400 produtores em
escala industrial, (os outros mil,
não vivem da produção do mel),
Helmuth acha que é preciso
aproveitar estes dois anos à
frente da CBA, para desenvolver'
a apicultura catarinense e oa-

cíonal. Para que isto se concre

tize, ele pretende inicialmente
dar total apoio a realização do
4.° Congresso Brasileiro de A
picultura que será reaUzado em

setembro em Curitiba. Naquela
opertunidade, apicultores de todo
o pais, pretendem apresentar
vários projetos de base para o

desenvolvimento do apicultura
nacional.

ELEITO
CBA

mento tecnológico no setor.

Na cidade das Abelhas, ape
lido dado há muito! anos, por
Helmuth Wie!le, ao Projeto de

Apicultura, vivem atualmente
40 colonias (cada colonia tem
uma média de 60 a 80 mil
abelhas), somente para trabalhos
de observação e pesquisa, O
Projeto de Apicultura está si
tuado há 10 km do centro de

Florianópolis, na localidade cha
mada Saco Grande, ao norte
da cidáde_. E lá que desde o dia
14 de maio funciona agora, a

sede $ia Confederação Brasilei
ra de Apicultura e onde, HeI
muth Wiese, o atual presidente
da Assocíeção Catarinense de
Apicultura, vive 24'horas por dia,
dedicado -totalmente às abelhas,
recebendo visiia de turistas de

todo pais, e cartas de todo o

mundo.

Transcrito do .Jornal da Produção»

. Outra meta do atual presi
dente da CBA é a moralização
do mercado nacional do mel, a

regulamentação do uso de inse
ticidas e defesa das abelhas.
Para Helmuth, «os xaropes que
vendem por aí, e os mel mís
turados», prejudicam o mercado,
assim como o U!lO indevido de
inseticidas. É propósito também
da CBA, além de atender o

associativismo apícola 00 pais
dar totàl apoio aos técnicos e

cientistas em apicultura para que
possam acelerar o, desenvolvi-

'EDITAL
Encontram-se em Cartório, 2.· Ofício, à Rua Vidal Ramos, edifício

do Forum, par\...ser protestado o seguinte título:

DP D,O 8'!M-t.6�0 - vencto. 04.07.76 -- valor Cri 772,59 (setecentos
e setenta e dois crúzei�Q!,._ � cincoenta e nove centavos), emitida por
Financiadora Volkswagen �"'S'/>� Investimentos, CI ROSA AUGUSTA
SCHROEDER BARBOSA. �, �,�_, _,_�_

Por não ter sido llQB,si�el�eliC'ón"tÍ'ar o referido responsável, pelo
presente o intim()J3l!8"'lfõprazo de três (S}"''di!!s, a contar da publicação
deste no «WJmttrOorreio do Nortes, vir pagar o m�cionado título, ou dar
as razães porque não o faz, e, ao mesmo tempo,"no caso de não ler
atendida esta intimação, o notifico do competente protesto.

Canoinhas, 12 de agosto de 1976.

,PAULA S. CARVALHO Tabeliã Substituta

Dr. Mário fazendo a entrega do troféu «.ABRAHAo
MUSSI» ao sr. Olimpio Schadeck.: diretor-administra
tivo da revenda Massey' Ferguson de nossa, cidade

(Veja reportagem alui•• na última página)

PARTICIPE
FILIE-SE A

DAS CONQUISTAS DO EMPRESARIADO DE

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E. INDUSTRIAL
NOSSA TERRA.

DE CANOINHAS.
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DORREIO DO NORTE - 14.08.1976

Prefei'tura Municipal d�_ CaDoinhas ,-
·

.

A,·VTS-O
'

fi
'

,

A iPl'e:teitur�."""l\funicipal de eanoinhas, avisa a

todos 2í' contribdintes, que já estão pront'os o.' car
nês .P!lra ,,,./pagamento do imposto territorial e

predial, �mo também OI, alvarás de licença, que
,
poderã�ivrser procurados, para o devido pagamento,
no setór, de tributação desta Municipalidade.

CanoinhaB, 30 de julho de 1976.

Juizo de Direito da Comarca de Canoinhas' .. Santa Catarina

Edital de Interdição
,

'o DOUTOR JOSÉ GERALDO' BATISTA, JUIZ DE DI.
REITO DA ClOMARCA DE" CANOINHAS, ESTADO DE SANTA
CATARINA. Nt\ FORMA DA LEI, ETC.

FAZ SABER a qua�tol o �relente Edital ,Irem ou 'dele
conhecimeoto tiverem que, por elte Juízo e Cart6rio do Cível� Qomércio
e AnexoI de.ta comarca, foram regularmente proce'ladol, a requeri.
mento de Romã.o, Kondageskl, OI autol n.�,' 6.412, de
Interdição de Aroldo Kongageskl, pOI' �,tllli'''c lofrendo das

fac�ldadel mentail, coia interdição foi decret,l),dá'" pOI' lentença pro.
, ferida Deite Juízo, em data de 14 de julbo de 1976. tendo lido

nomeado curador. o requerente ROII),aó Kóndageskl, brs
lileiro. calado, lavrador. relidente,ç(' domiciliado I DO município de
Trêl ,Barrai. delta comaroe, o _".qQ(J iá prestou o devido compromisao
e eltá no exercício do csrgo,"'pelo que serão. eonsideredca nulos e de
nenhum efeito. todol OI ",tô'I. avença e cODvençõel que o interditadó
celebrar. E, para qu�tÍegue ao conhecimento de todos, é expedido
o presente edital, e91 quatro via I. que lerá afixado no lugar da COI- ,

tu�e e publicad9--.fJela imprel,lla local e pelo cDiário da' Ju,tiC8:t do
E.tado, c,o�.

i 'ervalo de dez (lOD dies, �ado e paliado ,!elt� ci�a.de de Cano ai. E.t.do de Santa CatarlOa. aOI dezenal' dIa. do
wê. de ju o de mil, novecentoa e setenta. e .eil. Eu, ZAIDEN E.
SELEME, ,E.crivão. o subecrevi, ' ' 1

JOSÉ GERALDO BATISTA - Juiz de Direito

, JuIz. de Direito da Comarca de
\

Canoinhas .. Santa Catarina

Edital' de Interdição
o DOUTOR rosa GERALDO BATISTA. JUIZ DE DI.

REITO DA COMARCA DE CANOINHAS, ESTADO DE SANTA
CATARINA, NA FORMA DA. LEI, ETC.

- .

FAZ SABER a quantoI o prelente edital virem ou dele co.

nheeímento tiverem que, por elte Juízo e Cartór,io de..,.Ódãol e Ane
xai delta comarca, foram regularmente procellad� ·tirequimento de
'Maria dos Anjos Cordeiro wendt, (lI autol n.O
6.496,' de ,interdição de Bernardo Jo� Wendt, POll eltar

, lofrendo dai faculdades mentail, coi"" Interdição foi decretada por
lentença proferida neste Juízo. em "dãta de 14 da iutbo de 1976, ten
do lido nomeada cuesdora, a re,.qúerente MAR'IA DOS ANJOS COR.

DEIRO. WENDT. hral�leir".élllada�. do lar, re.idente De�ta cidade.
a qual lá prestou O devl�o' compeomuso e eatâ no exercício do cargo,
pelo que lerão conlideradol nulos e de nenhum eíeito, todo. OI atos,
avença. e conveoçõel.?que o Interdiêedo celebrar. E. para que chegue
ao conhecimento �e"l'todol, é expedido o presente edital. em quatro
"ial, que

I�eá
a dXlldo no log8l' de costume, e publicado pela impren

Ia local e pel «Diário da JUltiça:. do Estado, com intervalo de dez
�lO) dial. do e paliado nelta eídade. de Canoiohal. Estadc de
Santa Catarina. aOI dezelleil dial do mê. de iulho de mil, noveeen-

I tal e letenta e lei,... Eu. ZAIDEN E. SELE_ME, Esceivâo, o lub,crevi.

I JOSÉ GERALDO BATISTA - Juiz de Di�eito 1
II

Fotocópias?
Em apenas 10 segundos,

....�ê..Ji�OTOCÓ.
PIAS, d. ql!!lq.ueF--dõ"cumento, jornais ou

Iivros,�crÃ R T Ó ft 10 O O R E G 1ST R O
, C"I V Il d. NEREIDA C. CORTE, no edifício

do FORUM desta ,cidade.

o Mercado das' Malhas"
.estoque e também o pr�dio.
tratar no local, à Rua

Coronel Albuquerque, 764

(ao lado das Casas' Pernam-:
bucanas).

Notícias do SESI
o sr, Agente local, acompe

nhado dOI [ovens Milton Brey
e Luiz Alceu Witt, sendo que o

último clessífícou-se em 9.0 lu
gar, na 1.a Prove Estadual de
Pedestrianismo, percurso, de,
6.250 m., promovido pelo SESI, '

tendo sido escolhida a cidade
de Jaraguá do Sul, para sediar
a PROVA, como homenagem
ao leu Cebtenário.

O Encontro de Clube de Mies
do SESI de Santa Catarina,
alcançou sucesso total e os seus

promotores estão de parabéns.
-

A orientadora da Agência
local, srta. Cecilia voltou bas
tante entusiasmada, pois sentiu
de perto, o quanto o pessoal do
SESI e seus usuários são unidos.

A mãe integrante do nesse
Clube de Mies, dona Erminia,
deu a seguinte entrevista.

-\

Nome?
Erminia Lopes Souza Boche.

, '

Reside aqui a muito tempo?
,Já a alguns anos.

É usuária do SESI?
Sím e tenho tido muita satida
ção com isto.

É casada'!
Fui casada, agora sou viúva e

Cerâmica Alvino Vogt S.A.

AVIS.O
Ivin9/Vogt S. A,

avisa 80 sr, LtfIZ RENATO
SANTOS, por;t 'dor da Carteira
Profíssíonel n:o O ,.021. série 347,

• ;I
a apresentar-se n empresa no

prazo dé3 (três) ias para re

gulariz ..tf SUa situaç o.
I � .

bdiio comparecim to impli
cará ,na rescísão do C trato de
Trabalho por abandon de ser

viço, nOI termos 'do artigo 482
da C.L.T.'

'

VE'NDE-SE
,

Dois alqueires de terreno
situado em S,alseiro, a '6

qUilô�et�ose Canoinhas",
na beíra ,'estrada de Ma-

jor 7 a.'
-

Tratar' eom o sr. Moisés

Borges de' Souza, ,nQ' Salto
da Agua Verde - no Reflo
restamento Wiegando Olsen.

Vende-se

possuo 3 filhoa men,ores.

Que tal a viagem à Criciuma?
Foi longa, mais ótima, mesmo

porque não imaginav'il nunca
em minha vida fIzer tão belo
passeio.
Precisou fazer algumas despesas?
Nio, nenhuma e ainda aprcveí-'
tei para resolver alguns proble
mas em Florianópolis.
Então gostou?
Nossa! .Não tenho nem palavras
para agradecer, tanto foi meu

encantamento, com tudo o que
.

vi (lo ouvi.

I gem; da festa de despedida, na

qual até o sr. Agente de,' Cri
ciúmà, emocionado, chorou; do
número enorme de presentes
que ganhei; ,das palestras, de
tudo, enfim.

Quer da� alguma menslsgem às
suas colegas?
Primeiro quero agradecer de
coração, ao penoal do SESI,
pois verifiquei pessoalmente o

quanto slo unidos e como existe
de fato solidariedade entre eles,
As míahas colegas quero dizer

que prestigiem o Clube de Mãel
do SESI, que procurem o SESI
pata. ver o que lá se faz, que
não se inibam, que .não tenham
receio de lá chegar, pois serão

sempre bem recebidas. Quero
agradecer mais uma vez o

ótimo passeio que 'o SESI
me permitiu fazer e a expe
riência valiosa que lá vivi.

A hospedagem foi boa?
Das melhores. Ficamos hospe
dado. no Seminário Rogacionis
tas, Pio XII.

Do que mais gostou?
De tudo: da maravilhosa expo
siçio; da recepção; da hospeda-

Reserve desde já os brinquedos pa
ra o Natal e pague J,U,..emente na

� ,

;/.... ,

C aSa E r I i· t a
II

Dra.: Zo� 'Walkyria Natividade Seleme
,

Cirurgiã. Dentlsía
, 81 C OO�S9lD"P- ,

Clfnica den�"1íllo'ra8 e crianças.' .

', Especializaçio -em Odontopedlatria.
Hora marcada

'

Prata La1llO Müller, 4.94. Fda., 369

I,BASILlO HUMEHHUK & (IA. LTDA.
,

, I Revendedor ,FORD I
Faze�os sempre a melhor oferta eJFf"Veículos
novos FORD e usados de qu iftí'uer "marca.

Disponibilidades -d
Opala cup« luxo - 19Z ' -'marron cajú
Jeep - 1950 • verdf}'

'

.

Corcel cUPê lux� 1972 - vetmtlho cadmium
, feep, com capa li de aço - 1970 - verde

,

Pick..up 197: - 4x4 .. azul '

. Pick-up 1 2 - 4x4 - turquesa royal
Camiun e Chevrolet 1970 .. azul
'Komb' 1972 - branco

Adquira s veieulo usndo fom • mlnima entrada.
VelcDlos inteiramente revisados, de boa precedência,

'

. aos melhores precos da regilo.

IVisite-nos sem compromisso, em nossa loja, à
RDa Vidal Ramos, 203 - Fones 22,,0268, 22-:0468, 22 ..0024 '.

\

,GALAXIE 500�FORD LTD
,No·,Galaxie 500-º.u�"no.FQr4·L�B'vo�cêlem.�õpaârão�internaeionaldos cQrros,mais
fal11(fsos�aoniundo. Venha vê-los eD:J, nosso Salão de Exposição.

---.
RÉvENDEDOR

I' Basilio Bumoobuk. & 'Cia. Ltda. �::e�I�;�0��:��2�g�8 - 22-0024 .' .&9
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CORREIO aJO NORT.E'
, 14.08.1976

Esquadrias 5ã,0 José Udi.
Notícias de Papanduva

Escreveo: ESMERALDINO M· �LIIEID.l
I)eputado Bertoll Informa

o nobre deputado Moacir Bertolí, sem favoretlsmo algum, tem
sído um dos Parlamentares que muito tem favorecido nosso muníeípío,
,inclusive demonstrando um grande Interesse pelos anseios do povo

papanduvense. Prova concreta é o último otísío enviado ao presidente da
Arena na pessoa deste modesto colunista, com o seguinte teor: Florianó

polis. 30 de julho de ] 976. Senhor Presidente: Tenho a satlsfaoão de levar
ao conhecimento de V. Excill.. que a firma vencedora 'da concorrência para
a implantação go calçamento dessa municipalidade foi a «OTAVIO POS
SAMAI LTDA.» e, do contrate, será lavrada a ATA DO CONS�LHO terça�
feira e assinado dia 10 de agosto próximo vindouro" sendo em seguida:
dada a ordem de inicio das obras. Sem outro particular parà o momento.
aproveito a oportunidade para colocar-me ao vosso inteiro !iispor e reno

var expressões de amizade e apreço. aS8. Moacir BertoU, Deputado Estadual.

Vacinação contra a raiva
A vacinação Anti-Rábrica, a exemplo dos anos anteríores teve

seu inicio dia 04 do corrente começando pela sede pelo espaço de dois

dias, em seguida deslocou-se a respectiva equipe pelo interior a dentro

visitan_!io 21 postos designados pelo Médico Veterinário Dr. Aldoni José
Koschinski. O cronograma dos trabalhos foi elaborado com todo o critério
afim de facllitar tanto quanto possível as localidades do' interior do muni

eíplo. O número de cães vacinados são elevados justificando o interesse
dá comunidade na prevenção contra o terrível mal da raiva.

Rebatidas criticas a Paulo VI
Dom Avelar, Brandão Vilela,' Cardeal Arcebispo de Salvador,

rebateu pronunciamento do bispo francês Ducaud-Bourger, feito na Europa
e publicado também na imprensa brasileira, com acusações ao Papa Paulo
VI, de práticas difamatórias e de envolvimento com Maçonaria. Dom
Avelar disse que a8 palavras eram de desespero e destítuídas de funda

mentos, que «partem de um grupo ultra conservador que resiste as dire
trizes do Concílio Ecumênico Vaticano II, que Paulo VI tão prudentemente
vem seguindo». (Gazeta doPovo), .

Convenç60 da Arena dia 14
Hoje, logo mais às 14 horas. com a presença do Observador da

Justiça Eleitoral da 38.& Zona, na Prefeitura Municipal, mais precisamente
na Sala da Câmara de Vereadores,' será realizada a Convenção do Diretó
rio da Arena para escolha do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores que
concorrerão às eleições do dia 15 de novembro de 1976. 1(0 próximo,
núméro daremos detalhes pormenorizadós da convenção.

,

Plano 'Nacional d-e Defesa Civil
Pretendendo reestruturar e dinamizar as entidades federais res

ponsáveis pela Defesa Civil, o Governo Federal está elaborando o «Plano
Nacional de Defesa Civil» que fundamentar-se-é nos' planos estaduais e

municipais. Assim, enviaremos correspondência'aos municípios, solicitando
informações sobre vários aspectos para a montagem do plano estadual.
O ponto principal a ser enfocado, refere-se as obras llgadas à programa
ção do DNOS e necessárias para a' proteção contra as Inundações em

cada município. Em nosso n." 1.375, nesta .coluna, já -registramos verbas
do Governo Federal para tais eventualidades, foi verba federal no mon-

.

tante de Cr' 17.571.000,00 sendo contemplados 73 municípios, os da nossa

região são: Papsnduva Cr$ 100.000,r.O, Monte Castelo Cr$ 45.000,80, Major
Vieira. Cr$ 30.000,00, Caaoínhas Cr$ 98.000.110, Italópolls Cr' 220.000,00 e

Porto União Cri 610.000,00. O município que receben a maíor verba foi
Blumenau com CrI 1.930.000,00, que tem seu Prefeito eleito pelo MOB e a

menor parcela recebeu o muníeípío de Rio do Oeste, prefeito eleito pela
ARENA. '

Grandes corridas dia: 05/09/76
Dia cinco de setembro (5), na Hípica de Papandnva"será realiza

da uma grandiosa tarde turtístíea, onde 'se defrontarão 011 animais que
abaixo damos seus nomes, Inclusive de seus proprietários: '" PENCA:
correrão 3 animais, sendo: Preto. do sr. Teólilo Tavares; 2.°. Égua do sr.

Bubi Schinabel; 3.° Tostado, do sr. Fernando Reuslng. 2.& PENCA: Corréca,
de Waldemiro, Veicl; Baia, de Fernando Reusing e Sapo, de proprie
dade do sr. Nivaldino T. de Almeida. Sem dúv1da alguma vai ser um páreo
acirrado considerando os competidores da bem bolada maratona turffstica.

Passarela da SoCiedade
Srta. BEATRIZ. É com muito prazer que nossa agenda social re

gistra a passagem de idade nova ,da' gentil senhorita Beatriz Teresinha
Malakovski, filha do casal Vitor (Gacilda) Malakovski. Fina flor de nossa

sociedade, neste festivo dia de seu niver receberá as mais justificativas e

mere�idali homenagens de seus admiradores. .

Dia 20 do corrente festejando idade nova o sr. Miguel MlltiosKi,
pessoa muito estimada em nosso melo social, onde destruta de sólldas
amizades, será naquele dia muito cumprimentado por seus amigos.

Dia 21 do andante comphitando mais um aninho a simpática
garotinha Luciana. filha do casal Srgt. Jamir (Rosi) Carvalho, ele Deg. de
Polícia. Muita alegria para' Luciana que recepcionará seus amiguinhos em

sua residência.

Aviso.
raquad '.. São Jol�,,·Ltda •.,

avisa ao Ir. DORICO-'BUENO,
portador da rt,eii� profissio
nal n," 8�1 série 426, a

apresentY"se n emprela no

praZ9 �é 3 (trê dia. para
regul'4ffzar lua lità,ação.

� �ão comp�r!ci��nto imo
plIcara ,na relClsao do 'contrato
dei trabalho, no. ·termo. do
artigo 482 da C.L.T.

Certificado extraviado'
VINICIUS MARCOS ALLAGE,
declar� ��g.,e�ido. fin. que
edrVloU o Certificado de
Propl-iedade do veículo Caravan,
v,rmelhomarte, placa CA.2900.
O mesmo fica .em efeito por
haver requerido a 2.8 via.

Documento extraviado
ERIKA ALLAGE, declara

para devido. f�qúe e:ltraviou
lua C�!!tbá""'1'Iacion.l de Ha
bilitaçló (Amador). ,

A me.ma fica lem efeito
por haver requerido a 2.& via.

Oração 'ao' Divino.

Espirito Santo
E.pÍrito Santo, Tu que me

elclareces em tudo, que ilumi
na todo. o. caminho. para que
eu atinja meu ideal, Tu que
me dás' o Dom Div.ino de
perdoar e e. ueeer o mau que
me fazem; ue em todo. o.
instante. de inha vida e.tá.
comigo, que o neste curto
diálogo IIgrad eer- te por tudo
e confirmar ma vez mais que
não quero. arar-me de Ti.
Por maio� ue .ej a a ilúsão

material, não lerá o 'mínimo
da vontade q e sinto, de um

dia estar con igo e todol o.
• - I I' .

meu. armaOI, na g orla
perpétua.
Agradeço·te uma vez mai ••••
A pesaoa deverá fazer e.t.a

oração três dia. leguido. .em
fazer o pedido. Dentro de três
dial .erá alcançada a graça,
por mail difícil que .eja.
P.u�Hcar allim que receber a

graça.
Publicada por ter' recebido

uma graça. Uma Devota-

No Departameoto de Veículos Usados
de Miguel Procopiak Comérció' de
Veículos Ltda., você eDcontrará
par roota entreg

Hovena Poderosa ao

Menino Jesus de Praga
Ohl JelOI que di..e.tel� Pedi

e, receberei., procorai e achlnei.,
batei e a Porta abrir-oe·vol:á.
Por iote médio de Maria, VOlla

Sagrada ie ea bato, procaro e

VOI rogo oe minha prece leja
atendida Meociooar, o pedidoD
Ohl Je a que dillelte.: Todo

qoe pedir e. ao Pai, em Meo
Dome, El VOI ateoderá.

, Por int médio de Maria, VOII.
Sagrada ãe eo, humildemeote,
rogo ,80 Vallo Pai, em VOSlO

nome,

q�
minha oração .eia

ouvida ( encionar o pedido�
Ohl Je.'. que dilleste.; O céa

. e a terra pa.sarito, mal 8 minha
palavra não pallarã.

'

po., intJrmédio de Maria, VOI.a
Sagrada Mie eu confio que mi
nha ora'ção leja ouvida (M.!lncio
Da., o pedi:lo�

Reza., 3 Ave·Marial e' 1 Salve
Raioha. Em calOI urgente. ella
novena deverá lei feita em hor..
'9 hora"

'

Uma Devota

MIGUEL PROCO.PIAK COM. DE VEicUlOS LTDA.
'Concessionário General Motor. dó Brasil S. I.

Rua Major Vieira, 289
Canoinhas -:- Santa Catarina

Aniversariantes
Dia 14 - as stes.: Estefsnie

'esposa do sr, Antonio Sco .. \
nhetzki e Madalena esposa do

,

.sr; Kaissa S.k,/ os srs.: Wal
demar Hauff« e .Moacir de
Souza; o jovem Angelo Alber
to Tokarski. '

Dia 15 • o sr. Vitor Pereira;
a srta. Maria Luiza Voigt.
Dia 16 - a na. Evelina

esposa do Pastor ·Ouenther
Rueckert; a menina Jaciléne
filha do sr. João Szczygiel; o
menino Osmar filho do S1.
Basilio Seencgzuh:
Dia 17 • o sr. Alfredo

Grosskopf, os jovens Alinor
Milb,atz,lsàc E. Melo; o meni
no Luiz Gustavo filho do S1.

da semana
Gustavo Prübe.
Dia 18 - as sras.: Dioair

esposa do sr. J'1ax Wachtel
. Filho e Ingrid esposa do sr.

Rubens Zacko; a srte. Jussara
Allage; os jovens Marcos An.:r
tenio Artner e Irineu Proehner;
a menina Ana Maria filhà do
sr. Alfredo Trapp. .

Dia 19 - a sra. Norma es

posa do sr. Darcy Wiese; o

sr. Silvadavio de Almeida
Medeiros, res. em Curitiba.
Dia 20 - as sras.z, Nazira

esposa do sr, João Seleme e

Luiza esposa do sr: Gebrael
El-Koub«, res. em Ttés Barras.
Aos anioerseriantes nossos

parabéns. '

- EDITAIS

t CONVITE-MISSA
Familiares da.!:iifprê"�Ie-mht';da,,:ANITA" CAMASO

RUTHES, tõrividam parentes e' amigos para a Missa
de um ano de se'U falecimento, que mandam celebrar no

próximo dia 17, terça-feira, às 19 horas, na Igreja Ma-:
triz Cristo Rei.

'Por mais este ato de fé, :agradecem.

Hegistro Civil'
.nascído em Rio Bonito, disto de
Major Vieira aos 30 de janeiro de
'1952, filho de .José Corrêa dos San
tos e de Pedrolina Jungles dos
Santos; ela do lar, nascida em Curi
tiba-Pr. aos 10 de março de 1955,
filha de Pedro Vieira de Lima e de
Alaide Viéira de Lima.

,

«Fajardo acheco Quadrado» com

«Tânia Mari Boas da !Costa,., brasi
leiros, soltei s, domiciliados em
Tubarão-SC e' nesta cidade; ele I

Bngenheiro' Qu íeo, nascido em «João Becker» com «Eoedioa Peppea..,
Curitiba-Pro aos de maio de 1947, brasileiros, solteiros, domiciliados e

filho de Manoel �:ves Quadrado e residentes neste distrito; ele lavra

de Lícínía Pacheco Quadrado; ela dor.. nascido em Rio Claro-Jlajor
dó lar, nascida em Canoinhas-SC Vieira aos 11 de setembro de 1922,
aos 20 de janeiro de

'�52,
filha de filho de Francisco Becker e de Elza

Antonio Peters Costa de Zllma Kraíeskl, falecidos; ela do lar, nas-
BU8S' Oosta. .

. cida em Major Vieira: aos 14 de maio
de 19%5, filha de J0110 _ Gregorio

«Ivo Sehwcizarcki,. com «1I@";a da. Peppes e de Infancia Alves Peppes,
Graças Pire.», brasileiros, so'teiros,' falecidos. "

domiciliados e residentes ,nl distrito; . .

ele motorieta nascido em Paeis;.cia «LidlO Feroaodell Cruz» eom «Ao-
do Rufino ni Município aos ÕÕ'«le toni,! B!lenó»,. brasileiros, solteiros,
abril de 1955, filho de Ja.yme SCh�' domi�ih8dos e resident.es nesta cl
cizarcki e de Alvlna Ritieiro Schw dade, ele ,operário, naSCido em Agu
cizarck.l; ela do lar, nascida em dos, d�stl\ito de M,,:jor Vieira aos 15

Encruzilhada nl distrite ao 03 de, ,-de maIO de 1950� filho de José Cruz
novembro de 1959, fílha de Affonso

' de.,Ardellna Fernandes; 'ela do lar,
Pires e de Rosalina Kurpiel Pirea i "sQIaa em Canolnhas aos 0& de'

. outubro de 1958, filha de Joaquim
ijúe o e de Joana Deniz Bueno.

eeJosé Omaeir Ferreira» com «Bea-'
triz Baokat», brasileiros, solteiros,
domiciliados e residentes nesta cI
dade; ele operário, nascido em

Encruzilhada nl distrito aos 6 de
setembr.o de 1951, fliho de Salvlidor
Ferreira e de Nair Graciano Ferfeira;
ela operária, nascida. em Xarqueada
nl comarca aOs 20 de fevereiro de
1961, filha de Guilherme JQíÍo Baukllt
e de Dalvina Dtas da Sjiva Baukat.-

".

..Pedro Evangelista»4 «Roei Leite»,
brasileiros, solteiroS. domiciliados e
residentes nesta º'tlade; ele motoris
ta, nalilcido em Tamanduá nl Muni
cípio aos 19 de' dezembro de' 1962,
filho de�o,'e Evangelista e de
Laudelin ereira Evangelista; ela
do 19.1', n cida em Rio dos Poços
nl distrito aos 87 de févereiro de
1957, flIha de Lucirio Leite e de
Anizia do Nascimento Leite.

�b�!!s�!:�l d..:-FAhdO�2!:'��.
vão de Paz e Oficial do Re�tro nicipio, DO dia 28 de janeiro de
Civil do municipio de Méj r

'

1951, do lar, solteira, domiciliada
Vieira, Comarca d� <?anoinhaà; e resideote n/Muoicipio. filha d�
Estado de Santa Ca.arIDa.

, urenço Sempcolki e de Fran
Faz saber que.,..putJmt:)em"''Casal'''t·�, eis· , S',QJpcolki .
E�ch.�ar.�1 com Aprel�nt;am '�o. d"comentol

LUCia Sampco'�I. Ele, natoral exigido! 'p�o €l6digo aivil art�
deite Estado. DasCldo e.m / Barra 180. Se algu�m tive., conhecimen
�anla, Mon. de E:anolnhal. no -to de existir a

i'
um impedimento

dia 28 de lS.tembro �e. _1955, Ia· legal, acuse.o par finl de direito.
v,ador. aoltelro. domlclhado e re-

sidente neste Município, filho de Major Vieira, 1 �agosto/1976.
Alexandre KacheiDareki e de JO· SEBASTIAO GREIN COSTA
léfa O. Kachemareki. Ela, natural Oficial '

Nereida Cherem Carte, Oficial do

Regil! o Chi! do 1" Distrito de Ca
ooinha Saota Catarina, ,faz saber

que pret dem callar :

«Aotonio Corrtla dOI Sautos» com

"Ana M.ria Vieira de Lima», brasi
leiros, solteiros, domiciliados e resi
dentes �esta' cidade; ele pintor.

DR. "OAQUIM LUIS RlBA8 AZE
VBDO - Oficial do Registro Civil de
PELOTA ESTADO DO RIO GRAN
DE DO 8 ,L, faz saber por intermé
dio da Ofic I do Regl8�ro Civil desta
cidade que p{etendem casa.r:

ccCarlo. Go��erme Andersoo Carva
lho,. 110m «Gla� Perazzo Roldao»,
,bra�iIeiros, solt�iros, ele engenheiro
agronomo, nascMo em Pelotas-RS.
aos 13 de julho (I� 1951, residente
nesta cidade, filho NFernandO

Car
valho e de Venilda Anderson Car
valho; ela auxiliar e escritório,
nzsscida em Nlterói-RJ aOI 4 de
fevereiro de 1954, dOI\liçiliada e re
sidente em Pelotalil-RS, filha de José
Mello RoIdan e de Dora Perazzo
Roldan.

E, para que chegue ao conheci
mento de terceiros, mandei publicar
o presente Edital.

Caooinhu, 11 de agosto de 1976.

NEREIDA C. CÔRTE
Oficial do Registro Civil

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Amanhã, no Municipal,

'FAMILIA MUSSI
ESPORTE

No último sábado, na Chur
raacaria G A L O D E O U R O,
no bairro da Xatqueada, realí
zou- se um almoço de eonfra
terntzação, oferecido pela Familia
Mussi, no qual compareceram
dirigentes e garotos das equipes
que participaram do 1.0 Cam
peonato Infantil promovido pela
Ltga Esportiva Cenoínhense, em

disputa, ao Troféu cAbrahão
Mussill•
A euforia era total principal.

mente da garotada, onde além
de convidados especiais mais de
100 pessoal se fizeram presentes:
Após o almoço, inicialmente

fez uso da palavra o sr. J. C.
Murilo, que fez um relato dos
principais artigos do regulamen
to, do novo Campeonato que
teve inicio sábado e lembrou o

seudoso industrial Abrahlo
Mussi.
A seguir falou o representante

do 3.° Batalhão de Policia _Mili
tar, que colocou a disposição
dos garotos a cancha de futebol
de salão do Quartel e disse
também que está em projeto a

construção de seu estádio próprio.
O representante do Colégio

Estadual Santa Cruz, referiu-se
60 artigo do regulamento que
trata dos vicias, do nível escolar
e da disciplina, lembrando que
um !ltleta com boa cultura jamais
fará um escândalo em campo.
O garoto MARCIO VOGTj

representando o Grêmio Espor
tivo Olsen, a'gradeceu em bonitas
palavras a Famflia Mussi, pela"
festa e a Liga qUI! promoveu o

campeonato, sendo muito aplau
dido.
O sr. Orestes Golanovski,

presidente da LEC, também
agradeceu de coração a Fam1lia
Mussi, ali representada pelo dr.
Mátio e Oldemarzinho, e prestou

x sAoCOMBINADO

CAR.LOS
BOCKOR

PRESTIGIA
CANOINHENSE

um. homenagem à saudosa
memória do sr. Abrahão Mussi
e destecou a presença do atleta
Pelezlnhe, do Grêm!o Olsen,
que recebeu uma proposta do
São Paulo F. C. para atuar em

sua equipe, dizendo que o mes

mo é fruto das promoções da
Liga.
Em seguida, os garotos' do

Santa Cruz receberam as meda
lhas de vice-campeões. das mãos
do sr, Olímpio Schsdeck, e o

representante do 3.° BPM fez a

entrega aos garotos do Massey
Ferguson queforam os campeões.
O sr, Vendelin Metzger en

tregou o troféu que leva o seu

nome, ao campeão da chave,
'�olégio Santa Cruz, e o sr.

Olimpio Schadeck recebeu pelo
Massey Ferguson, que foi o

outro campeão da chave, o tro
féu Eloi Bana.

Cadiço recebeu a m�dalha, de
artilheiro do campeonato e o

Ipiranga o troféu de cempeão

- Campeonato Mirim

do Torneio Inicio.

Apó8 o ar. Olimpio Schadeck,
patrocinador da equipe do Mas·

sey Ferguson, campeão do 1.0
Campeonato Infantil promovido
pela LEC, com muita satisfação
recebeu o troféu cAbrahão
Mussill, entregue pelo Dr. Mário,
que a seguir, em nome da Fa
mUia Mussl, deu os parabéns &

díreção da Liga pela orientação
que vem dando ao nosso espor-
"te, cujos frutos já estão sendo
colhidos e um voto de estimulo
a eptazade>, congratulando-se
com todos os presentes,

A confraternização encerou-se
com a distribuição de diplomas
a todo! os garotos que partici
param do 1.0 Campeonato In
fantil.

Correio do Norte esteve lá

registrando o scontecímento e

cumprimenta os autores pela
feliz iniciativa.

Campeonato Infantil

BERNARDO
14-08-76
N.GI 1383
Ano XXX

São Bernardo ., Botalogo: outra vez I a I
Com um ligeiro problema, devido o nio comparecimento

do trio de arbitragem que deveria vir do vizlnho estado do -Pa

raná, São Bernardo e Botafogo inicialmente não concordaram
com a realização do jogo valendo 08 dois pontos pelo trtanguler
em disputa ao troféu <Dulcídto Silveiru; mas no final valeu 8

palavra do presidente da LEC, que não concordou com a idéia,
� 'a partida saiu com a arbitragem do sr. Raphael Boeing, que
apesar de um longo tempo sem' apitar, topou a parada e conse

guiu dominar 8S, cferau.
A peleja igiciou com um pequeno atraso e o Botafogo

foi quem teve a primeira chanche, aos 5 minutos, com um tiro
de Nico, que saiu a esquerda de Kalempa. Aos 7, Branquele atirou
com perigo, de longa distância e aos 9, Kalempa fez boa defesa num

tiro de Alceu. Aos 30, Allage desviou uma excelente falta cobrada

por Borges., "

Aos 32 minutos, Luizinho, com uma cabeçada no canto

direito de Kelemps, fez 1 • O para o Botafogo, terminando assim
a primeira fase,' com vit6rÍll justa do alvi-negro que foi a melhor

equipe em campo.
,

,Na segunda fase, logo aos 2 minutos, Ingo perdeu um

gol certo. Mas o São Bernardo não estava bem e apelou para a

violência em vários lanches, para conter seu adversário.

O te�to de empate aconteceu aos 40 minutos, também
numa cabeçada do avante Aderbal.

Gostei do quadro alvi-negro, que procurou jogar o seu

futebol, preocúpando-se menos com a arbitragem.
Ricardo foi a maior figura em campo e sem dúvida vem

sendo a grande revelação do futebol canoinhense, servindo de

exemplo a seus compsnhetros, peJa sua disciplina e tranquilidade
que' transmtce a sua equipe.

O Botafogo formou com: Allsge: Mário, Roger, Neninho
e Ivan (Chavala�; Ricardo e Nico lValmor); Reilflto, Luizinho,
Alceu e Albari.

São Bernardo: Kalempa; Lisboa (Jaca), Borges, Júlio e

Vilinho;, Branquela e Valdir; Ingo, Kolinha, Aderbal e Herc1lio.

Arbitragem muito, boa de Raphael Boeing, auxiliado por
MurilQ e Mendes. Renda Cr$ 2.660,00.

Na prellmlnar, o Olaria Prust venceu a A.A. Muni, pelo
placar de 2 a 1. em partida válid� pela Taça Cidade Canoinha8.

Troféu cWIEGANDO OLSENlt Troféu cABRAHAo MUSSb

Com apenas um, jogo teve
inicio no último sábado o Com

peonato Mirim, onde' o G. E.
5 de M&io goleou o Torpedtnho,
pelo placar de 6 a O.

Também aâbado, teve inicio
o Campeoneto Infantil, com doís
jogos: C. E., Santa Cruz 3 x

Continental 2 e Massey Fergu
son 1 x Imaza O.

(;lo •••--.---_

Serviço inatanti.o'I!'Ô e feito.
,--

»> Instalação mo e ni.sima.

Pr,tc:;re no eacrit6rio de Derby CarJ,Os
Ulhmann, na Praça Lauro Müller, 251

CANOINHAS - Santa Catarina

NOTAS
Quarta-feira últíma, dia 11,

dia dos bacharéis, a nosaa fa
mUia forense reuniu-se para um

jantar de confraternização, rea
lizado no restaurante do Clube
Canoinhenl!ie.

X x X

O médico dr. Wilson Erzinser,
recentemente instalado em nos

lia cidade" também psssou no

concurso do INPS, no setor do
Paraná, realizado em Curitiba.

:x: li: x

Esteve em nossa cidade, do
mingo último, acompanhado do
técnico agrfcola Cláudio José
Ribeiro da Silva, o agrônomo
dr. Cangussú P. de Matos, Suo
pervisor da Empresa Brasileira
de Pesquisa Agro Pecuári& -

EMBRAPA, na Estação Experi
mental de Videira.

'

x X x

A Asso.:iação Comercial', e
Indudrial de Canoinhas val
completar dia 19 pr6ximo vinte
aoos de atividades e festejará
a data com om jantar de con

fraternização no Clube Canoi
nhense, entre lIeus associados e

convidados especiais.
x x x

O vento forte de domingo
último causou vários prejuizos,

-ESPARSAS
principalmente em Mareilio Dias,
Matão e na granja do Frlgorí-,
fico, em Xsrqueada..

x x x

O cirurgião dentista dr. Silvio

Mayer em grande atividade na

formação de um grande pomar, :

de 4 alqueires, em seu sitio em

Encruzilhada.
x x x

O agrônomo dr. Mathia8;
prestes a retornar para a Ale·
manha, paI' término do seu

contrato no AGIPLAN, recebeu
vários casais amigos, sábado
último, em sQa residência, para
uma festa típica, servindo no

aperitivo bati'da com pinga ale
mã, da Baviera" com frutas,
pera e maçã, após jantar com

chukrut e vienerwurst, de Viena,
ao som de boa música.

x x x'

Edevé em nossa cidade, em
"visita 8 seus pais, vindo de
Dusseldorf - Alemanha, o enge
nheiro mecânico dr. ,Mircea
POp9 e aua esposa Gertrud Popa,
filho do agronômo dr. Vaaile
Popa.

'

x x x

Segunda-feira, dia 16, a tão
esperada convenção arenista pa
ra a homologação_dos candidatos

a Prefeíto e Vice e chapa de
vereadores ao próximo pleito
de 15 de novembro, conclave
que' deverá contar com grande
público, dado a grande especta
tiva em torno do importante
acontecimento.

A reunião se::-á à noite, pelas
20 horas, no recinto, da Câmara
Municipal, com livre acesso ao

público.
x x x

O Governador Antonio C&tlos
Konder Reis vem de autoriz&r
liberação de recursos pua o

término da's obras do Ginásio
-

Coberto, em construção lá no

alto da colina histórica.

Nascimento
Registramos com prazer

o nascimento da garotinha
MICHELLE, filha do casal
VALDIR (CARMEN)SELE-'
ME, ocorrido dia 11 de

agosto último, na Materni
dade do Hospital Sta. Cruz.

Nossos cumprimentos.

CAMPEONATO
Resultados de domicgo:

União (TsunaiD O x Mirassol O
Parado 1 x Olaria 2

Legoa 4 x Comercial 1
Palmeiras O x Vidal Ramoa O
Botsfogc O x Bela Vifllta O
Juventude 2 x Coríntíans O
Imsze 4 x Internacional 1

,

Estrela Azul 5 x São Luiz 1
'S. Antonio 3 x Major Vieira 2
São José 8 x Slo Sebastião O
Três Barras 10 x Pinho 2
Canaricho x Santa Cruz
(o Santa Cruz não compareceu)
Primavera 1 x Industrial 3
São João 1 x São Cristóvão 3
União (Divisa) 2 x Sonda 1

DO INTI$RIOR
Amanhã, a rodada decisiva,

com os seguintes jogos:
Mirassol x Parado
União ('1'auney) x Olaria
Lagoe x Vidal' Ramos
Comercial x Palmeiras

Iguscú x Bela Vista
Havaí (Gralhe] x Juventude
Guarani x Ccrtntíane
Internecíonal x São Luiz
Imaza x Estrela Azul

Major Vieira x São José
S. Antonio x São Sebastião
Santa Cruz x Três Barras
Canarinho x Pinho
São .João x União (Divisa)
São Cristóvão x Sonda
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* Dia 19 de agosto serd programou e ofereceu aos seu»
muito festivo para a ta- associados um bem bolado

müia Puck. Nessa data rece- jantar pela passagem do dia
berá seu diploma de Enge- dos pais, na boite do Clube
nheiro Civil pela Universidade Canoinhense.
Federal do Paraná'o caçula * Em', Fiorianópolis ,o sr.
de D. Matilde, o jov�m Este- M.tio {'erraresi, IJ serviço.
vão Fuck. A ele os nossos *' roi muito cumprimentadacumprimentos com votos de pelo seu aniversário no di,
muito sucesso. 11, a simpática srta. Regina
* Do R.io de Janeiro veio Maye,.. ,

o casal Adyr (Lourdes) * O Corpo Docente da Es-
Vilela de Andradé 'para rever cola Básica Almi"tmte
familia,es e amigos. Barroso está programandO
* Em Passo f'undo Tazendo' uma Testa cuja renda rever"

o Curso para Caixa Exe- terá na "efarma dos sanitários
cutivo do Banco do Brasil o d�quele tstabelecimento� Con"
conterrâneo Zeno Benelfiito ta com _ colab6ração, de todos.
Ribei,o da Silva Junior. * Com venda total d� mesaS

--te A Diretoria do Clvb� " baile dê hoje com a

Canoinhensemoviment.-se Banda Show de Florianópolis
a Iodo vapor nas aprontações no Clube Canoinhense pro"
do seu baile de aniversdrio mete muito.
quando serão apresentadas * A bonita R.oseliane f'iedltt
vinte e duas debutantes à desfilando com o jovem
nossa soCiedade. Serd sem engenheiro Julio. Felicidades.
dúvida alguma, o baile do * Festejando seu aniversário
ano, �om Beppy e seus solistas. a bonita menina - moça
* O Lins Clube, .pre�id�do I Thelma, fi!ha d_o casàl UbaZ·

pelo sr. Antonzo Stmoes
'

do (/vatalta) Stlva.
,

'
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