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Número 1384

Ano XXX
o Prefeito do município de �onte Castelo esteve na

capital, onde manteve vários contatos de cunho administra
tivo, retornando 5.8 feira, dia 12, oom boas novas para �
sua comuna.

Assim, assinou convênio com a CASÀN, para a rede
de abastecimento de água, servíço a ser iniciado de imediato.

Na TELESC foi.' informado que ainda este ano, ou

melhor até 15 -de dezembro estarão 'em' funcionamento' OI
serviços telefônicos.

Na Secretaria da Saúde, com o' Secretário dr."Hélio
dos Anjos Ortyz, foi confirmado, que Monte Castelo também
terá- o seu Posto de Saúde, a ser iniciado em setembro pró
ximo, devendo o aludido posto funcionar ainda este mês, em
carater provisório, na Casa Paroquial, sendo atendido pelo
facultativo dr. Renato Kredens, de Mafra. Na Eletrífícação
Rural de Santa Catarina - ERUSC, tomou conhecimento que
a localidade de Residência Fuck deverá contar com energia
elétrica ainda no corrente ano, sendo que o contrato para a

construção das linhas de extensão foram firmados 5.8 feira
última, dia 19,,' ali presente os srs. Waldemar Baranoski,
Presidente da Cooperativa de Eletrificação Rural do Planalto
Norte Catarinense; Duilio Cornelsen, Conselheiro da Entidade
e Lineu Pacheco, conforme também já noticiamos. É o Go
vernador Antonio Carlos Konder Reis também presente na

região norte, cencurtando distâncias».

NOVOS RUMOS PARA PROPAGAN,DA ELEITO-'
RAL COM llMITAÇOES PARA' CANDIDATOS'

,

mente a esse fim e em locais
indicados pelas Prefeituras Mu
nicipais para utilização de todos,
em igualdade de condições.
De outra forma, fica vedada

a propaganda por meio' de
anúncio. luminosos, faixas, fixas,
cartazes colocados em partea
não especialmente dellgn.dos e

inscrições. nOI leitos das vi••
públicas, inclusin rodoviais.

Quanto' as emissoras de rédio
e televisão haverá uma discipli
naçãe, com expressa proibição

.

de qualquer propaganda paga.
Os Partidos apenas mencionarão
a legenda, o currículo, e o nú
mero do registro dos candidatos
na JUltiça Eleitoral, bem como

pivulgar pela TV sua. fotogra
fias, podendo ainda, anunciar o

horáriO e' local dos comícios.
,

Normas 'neste sentido foram
baixadas recentemente pela Re
solução 10.050, lie 19-07-76, dó
Tribunal Súperior Ehdtoral.

Finalmente, esclarece a nota,
serão rigorosamente punidos
aqueles que se apegarem às
inverdades, injúrias, difama�ões
e calúnías, çom penas ,dai mais
variadas entre detenção e reclu
são, Ainda não é permitido
escrever, colocar cartezes ou

fazer pinturas em muro", facha
das ou qualquer' logradouro
público, para fins de propaganda
eleitoral, empregando qualquer
tipo de tinta, piche, calou pro
duto lemelhante.

Os direitos, deverei e obriga
çõel dos interessados Ia! cargos

.

eletivos a próxima eleição, estãá
ccasubstaaetadoe em resoluções
emanadas do Tribunal Superior
Eleitoral. Todo. postulante ao

cargo de Prefeito, Vice Prefeito
ou Vereador, deverá atualizar-Ie
com essas naval normas, scb
pe,na de incorporar em infrações
atualmente impostai pela legis
lação eleitoral.

A partir de 15 do corrente'
os partidos politicas poderio
usar do direito, de auto-falantel'
"ou amplificadores de! voz, na.
suas sedes ou em veiculas, no

horário compreendido entra 14
e 22 horas, diariamente, exceto
a menos de 500 metros das se

des dfl Executivo!, Câmaras,
Tribunai. Judiciais, hespttaís,
cala8 de saúde, escelas, biblio
tecal públicas, igrejas, teatros e

quartéís. Não àep�ode de licença
da policia, a realizáção de qual
quer ato de propaganda parti
dá.ria ou eleitoral, mas quando
ato de propaganda tiver de
realizar-se em lugares desígns
dos para eelebrsção de comício,
deverá ser feita comunicação à
autoridade policial, pelo menos

24 horas antes de sua realizaçio.
Somente através de' Órgãos da
Justiça Eleitoral, compete a

decisão de recIamaçõel sobre a

localização dos comícíos e pro
vidências sobre a distribuição
equitativa dos locais aos Partidos.

J! DO dia 27 próximo, encer
ra-se o prazo para realb:açAo
de convenções munícípaíe para
a escolha de candidatos . postu
lantes aos cargos de prefei�o e

vereador.

realizada sob responsabilidade
dos Partidos e sublegendas por
eles pags, imputando-se-lhes
solidariedade nos excessoe pra
ticados pelos seus candidatos
e adeptos. De outra parte, a

propaganda 'de candidatos so

mente é per:nitida após reapee
tiva escolha pela "convenção
partidéria. ,

Antes . mesmo de iniciar a

campanha partidária. o Partido
deverá comunicar ao Juiz Elei
toral qual a importância máxima
que despenderá em cada pleito
e qU'al o limite máximo para

,

contribuições ou donativos. Para
cada pleito, ó Partido deverá
indicar o limite máximo de
despesas, as quais serão feital
em igualdade de condiçõe. pera
todos os candidatos, sendo ve
dado ao Partido e Sublegen'das
receber, díretaou indiretamente,
qualquer contribuição ou aqxilio
pecuniário ou estimável em di
nheire, excessâo aos recursos

oriundos de dotações orçamen
tárias destinadas ao Fundo Par
tidário.
Na propaganda realizada atra-

.vés da imprensa escrita, será
permitida apeI!18S divulgação
psga do curriculum vitae do
candidato e do número de seu

registro na JU9tiça Eleito'ral.
Salienta a informação colhida

no Diretório Regional da ARE
NA, que cartazes só se perrnítí-c
rão quando afixados em quadros
cupaínéís dee.tinados exclusiva-

Carta enviada às Mães de CaRoinhas, pelo Revmo. Padre
Vitor, do Seminário Rogacionista Pio XII, de Criciúma, por
ocasião do IV Encontro Estadual de Clubes de Mães, do SESI

cMÃE I II

Se neste' encontro de Criciúma viveu' um momento
de felicidade, voltando para sua casa, leve algo a mais do
que uma símples e saudosa .lemprança. Leve a recordação
deste rincão da Cidade de Criciúma que ofereceu hospitali
dade e que se châma «SEMINÁRIO ROGACIONISTA PIO XII»
onde pulsam e palpitam corações que são o fruto de tantas Imães anoíosas de ver seus filhos galgar as alturas do altar
de Deus, tornando-se sacerdotes.

As mães, criam, formam, sustentam as vocações.
Contribua também Você na formação dos que aqui estudam,
aumentando as fileiras dos enganjados na oração vocacional;
peça -a Deus que envie operários a s,ua Igreja.

, A oração é infalível; sempre alcança os objetivos.
Peça vocações e Deus no-las enviará e você Inscreva-se no

livro de ouro dos que oferecem sacrifícios e orações pelas
Vocações sacerdotais.

CORTE E ENVIE AO
Centro Vocacional Seminário Pio XII - Criciúma

Empenho-me com a fam1lia a rezar pelas Vocações
RELIGIOSAS ,E SACERDOTAIS;

Fam1lia:

Endereço: ___
Geisel cODclama' A RENA

a ampla vi1ória
"Lulem, saiam às ruas par. o diálogl com o povo e escolham bons

candidalos, enlre aqueles que melhor conheçam os prOblemas econfimic8s e
sociais dos seus municipios, e sejam mais identificados com a comunidade, que
não perderemos as eleições�n Esta loi a conclamação leita, pelo Presidente
Ernesto Geisel aos arenistas da Baixada Santista, com os quais se reuniu ao
visitar a cidade de Sanlos, para inauDurar a grande obra que é 8 Rodovia dos
Imigrantes. .

O Presidente Erneslo Geisel tem inlensificada os seus conlalos com
os lideres muniCipais da ARENA, levando com a sua presença e a sua palavra

.
.

de crença na lorça do nosso Parlido o grande estímulo 80S arenistas de Iodo
o País, para qHe vençam é vençam amplamente as 'eleições de novembro.

Cidade».
Comitês
Em cada &lunicfpio serão re

gistrados comitês, compostos .de
três ou cinco' membros, que
receberão a aplicação os recur

sos financeiros destinados a

propagaoda durante a campanha
eleitoral, ao mesmo tempo em

que o Partido deverá indicar
ao Juízo Eleitoral, até 45 dias
antes do pleito, três nomes para
Comissão de Transportes.
Os Comitês serão eonstítuídos

por partidários que não díspu
tem . qualquer cargo eletivo,'
sendo um, obrigatoriamente, re
gistrado como tesoureiro, Os
membros seria registrados no

Juizo Eleitoral da' Zona, pelos
Diretórios Municipais ou por
Delegado Especial de Sublegenda.
As precausões. deve
res e propagandas
Nenhum can'didato a qualquer

postulação, sob pena de cassação
. do respectivo registro, poded
efetuar, mdívídualmente, despe
sas de caráter eleitoral, inclusive,
com arrigimentação e propa
ganda, devendo processar todos
o. gastos através dos Partido.
ou Comitês.

A propaganda eleitoral será

--

o BA,NCO DO' BRASIL S. A., ,Agência em Canoí
nhas (Se), avisa aos agricultores interessados para com

parecerem com urgência a esta Agência, a fim de

apresentarem sues propostas de lavouras de feijão, .

safra
76/77, àl!! quais' será dada' prioridade absoluta. Informa,
também, que as lavouras solteiras e adubadas terão o

adiantamento máximo de Cr$ 6.100,00 e as lavouras
consorciadas o adiantamento de Cr$ 700,00 por' alqueire,

Cauoínhas (SC), 19 de agosto de 1976.
'

FERNANDO ROCHA Gerente

ALFREDO GUILHERME KNüPPEL Sub-Gerente

ALIANÇA RENOVADORA NACIONAL
Dlr�tórlo Municipal de Canolnhas..SC

.

,

Edital de Convocação Municipal.
O Presidente da Comissão Executiva do Diretório Muni.

cípal da ALIANÇA RENOVADORA NACIONAL - ARENA - do
Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, na forma da
legislação eleitoral vigente, CONVOCA os senhores membros do
Diretório Municipal, Vereadores, Deputados e Senadores do Par ...
tido com domicilio Eleitoral no Município e os Delegados à
Convenção Reglooal, para a CONVENÇAO MUNICIPAL a reali
zar-se no dia 27 de a.gosto de 1976 (corrente ano) às 20,00 horàs'
no recinto da Câmara Municipal à rua Vidal RamDs n.o 632,
nesta cidade, para as deliberações da seguinte

ORDEM DO DIA:,
Escolha de Candidatos do Partido a Prefeito, Vice�Prefeito

e Vereadores à Câmara Municipal, para IIS eleições do dia 15 de
novembro de 1976.

Canóinhas, em ,13 de agosto de 1976.
JOÃO SELEME - Presidente da Comissão Ex�cutiva Municipal

t tCON VITE-MISSA
A Pia União de Santo Antonio, mantenedora da

Casa Dr. Rolando L. Malucelli, 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, hoje, dia 21, às 19 horas.

Pelo comparecimento, antecipadamente agradece.

4-

CONQUISTAS DO EMPRESAR'IADO - DE, NOSSA TERRA.

COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CANOINHAS.

PARTICIPE
'I

FILIE-SE A

DAS

ASSOCIAÇAO
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Essa é a diferença entre asOriginais de Repo.. à beira do caminho esperando socorro.
�ção Ford e as outras que existe]n porbí. UseasOriginais de Reposição Ford. Elas têm a,
E a certeza que você tem de que não está garántia da qualidade pniversal Ford.

sendo enganado, nem correndo rísoos de ficar E estão na nossa loja.
I'
(

-:

-:- Santa Catarina

No 'Departamento
.

de Veículos Usados
,

de Miguel Procopiak, Comércio, de
Veículos Ltda., você encontrara
para pronta 8ntrega:

Marca Ano

Opala 4. portas'

;1974Cheoette "1976

Ve,a'_leio_ lu o 1973
Cam'lnhao C

.

orolet 5 marclj!S 1973

,

Cheorolet gabi dupla -

7ma,da 1964

MIGUEL PRO,,<OPIAK COM. E VEicUlOS lTDA.
Concessto'árlo General Motor. \do Brasil S. I.

'

/ Rua Major Vieira, � 8 9
Canoinhas

Fotocópi__ª_s?
Em apenas 10 segund.PS'r�õéê· tira FOTOCO.
PIAS, de qualg,u�documento, jornais ou

livros, no CMT Ó fU O O O . R E G 1ST R O
C I V 1 L d. NEREIDA C. CORTE, no edifício

do FORUM desta cidade.

Reser,ve desde já os' brinquedos pa-

�
BASILIO HUMENHUK &

Rua Vidal Ramos, 203 (
-

.
Fones

CANOINHAS

'.luto Mecânica Pe�as LEO Ltda.

'.Auto Mecâoica Peças LEO
Ltda., avisa ao sr, AMILTON
ESTEVÃO MARTINS,· portador
da carteira profissional n.? 36.096,
lIérie 510, a apresentar-se na

empresa no prazo de 3 �três)
dias para regularizar sua situação.
O não comparecimento impli

cará na rescteão do Contrato
de, Trabalho por abandono de

serviço, nos termos. do artigo
482 da C.L.T.

291noll servl�o da Comonldade

Direlor: RUBElS RIBEIRO DA SILVA
Gerellle Comercial: GLAUCO J. DUE,NO

Composição, impressãD e redação,:
Impressora Ouro Verde LIda.

Rua Paula Pereira, 165 - Fone 22·0319
CAIOIIHIS - Sanla Calarina

Reglstró (Ivll - EDJTAL '

IJACIRA EMILIA PAUL COR.
RÊA. Oficial do Regiltro Civil
do Dietrlte de Piaheiroe, Comarca
de Caooinhal, Eatado de Siota
eatarioa, faz laber que preten
dem calar:

PEDRO GLEVI SKleINÊS
NIEJELSKI; ele o torai de Va·
Iões, deite Estado, 8!1cido em 20
de novembro de 19 9, agricultor,
solteiro, domiciliado em Serra dai
Mortee, deete: Di,t ito, filho de
ValeDt'io Glevinlki e MariaD.
Glevinski: ela oatu I de Rio dOI
Perdes, deite Di.tri o, oa.cida em

20 de agolto de 19 6. profellora,
lo'teira, domiciliad em Serra dai
Mortel, filha de dro Niejeleki
e Filomeoa Ruda Niejellki, iã
falecida.

Se alguém 10U er de algum
impedimeoto, opon a-o' oa forma
da lei.
-Píoheíros, 06 de a Oito de 1976.

SILVETE DAR I PAUL
E�creveote Jur eotada

,

SANTA CATARINA

Nosso Brasil- Nossa Gente
CESC

Coluna do 1.9, CIENTIFICO cA» Matutino
Professora Responsável: JUCI SELEME

Biografia d�: OSWALDO CRUZ
Nascido em' Silo Paulo, na cidade de São Luis do Parai

tinga, em 1872. Desde estudante tnteresaers-se em Microbiologia,
ramo novo da Ciêocia.

,Formando-.e em medicina, logo se dedicou a pesqui&a9
biológicas.' Conseguiu debelar a grande epidemia de peste bubõ,
nica que essalou o Brasil naquela época, fabricando vacinai

antípeetônlce que sem a BUa competência incomum, s6 poderiam
8er elaborados Da FraDça. ,

Foi Diretor da Saúde Pú'Qlica, saneando o Rio de, Janeiro
e outras regiões da Pais. I

Combateu a febre amarela, o tifo, a malária, lutou cOl:)tra
a variola, tendo conseguido que o governo instituisse a vacinação
obrigatória e também que o povo reconhecesse o 'valor da vacina

enti-variólica, até então encarada com desconfiança.
'

Oswaldo Cruz transformou-se em benemêrtto da humanl

dade, sua atuação repercutiu tanto no Brasil como no estrangeiro.
Representando o Brasil no congresso de higiene em Ber-:

Um, teve 8 oportunidade de receber a homenagem que o seu
saber e seu renome univeraal que possuía fazia jus, bem como

Co medalha de ouro oferecida pela Imperatriz da Alemanha.
Foi o mais ilustre da medicina experimental no Brasil.

Eleito para ocupar a Prefeitura de Petrópolis, @m 1916,
infeJizme,ote faleceu um ano depois, com 45 ,anos de idade.

TRABALHO DE EDUCAÇAO .MORAb E ClVICA

Equip'l!: PAULO,ROBERTO LACAVA e LUIS CARLOS PACKER

BASILIO HUMEHHUK & ·(IA. LIDA.
, I, Rev'endedor I

Fazemos sempre a melhor of ta em veículos

novos

FOR�usados
d qualquer marca.

Disponi
. idades aa semana:

Maverick cUPd _ 1974 - branco nevasca '

Corcel

OT7{J;19 '\\.,_�etde oásis, metálico'
Volks • 1975 lara'rf..ia outono

corc�l
cu luxo. i91.? _ ve�melho cadmium

Jeep co capeta de aço - 1970 - verde
Pick- 'P 1974 - 4x4 - azul

, PU;;-up 1972 - 4x4 - turquesa royal
'

Adquira seu . veleolo ,usado 10m' a mlnlma entrada.
Veiculo. Inteiramente revisados, de boa precedência,
aOI melhores pre�os da regllo�

Visite-nos sem compromisso. em nossa loja à

Rua Vidal Ramos, 203 •. 'onei 22-0268, n-0468, 22-0024

Canoinbas de ontem
AGRADECI MENT'O

Algum tempo é pa.lado.
Prometi.. mim mesmo, "ir pela impreDsa, fazer 1lm agradeci.

mento expentâneo, siiacero, eom raizes no fundo do eoraçio, eofee
'

ende se aninham todolos bens precio801l, onde todo8 o. lIentimento8
,estão guardados eumo jóia. de alto valor, obedecendo o. priDeipios
criltio8 de que elltamos obrigados: darmuito para receber o necessário.

Aqueles dias que no hospital passei íutaàdo entre a vida e

a morte fizer:_am-me contrair grande divid& de gratidão, que o

dinheiro jamais poderá cobrir, nem mesmo que o fosse buscar
entre altaneiras rochas escarpadas. Foram dias e noites de cuida
dos, de zelos, de carinhos, de luta de médicos e enfermeiras, de

amigos dedicados, da fam1lia que me disputavam à morte, quando
eu ainda precisava vlver' para prosseguir na vida e cumprir as

,

leis do Destino.
, Tudo foi feito para debalar o mal. Os carinhos da famma,

dos amigos. A ciência pelos seus sábios e humanitários represen
tantes que estiveram a postos, procurando a salvação do enfermo

que gemia no leito da dor; as enfermeiras solicitas, extremosas
e caridosas, sob o influxo de Deus Criador, cumprindo noite e

dia suas desveladas obrigações.
Hoje, que me sinto forte, disposto, com as vistas voltadas

para o trabalho feeundo em prol. da grandeza desta terra, do bem
estar dos meus, venho por meio deste jornal com o coração oas

mãos, contente e feliz por ter voltado são ao seio da famHia

amaut1ssima, ao convívio dos bons amigos, trazer o meu público
testemunho de gratidão aos srs, drs. Segundo de Olíveíra, à von

tade expontânea dos srs. Orá. Fernando, Clemente, cubas e 'ao

meu velho amigo dr. Osvaldo, às revdmas. Irmãs, enfermeiras .do
Hospital S. Cruz e a todos que se desdobraram em sacrlfiCloS

para que eu voltasse à vida; com saúde, com energia e vivacidade.

Rogo e rogarei a Deus sempre que me for possível, para
queteonserve com saúde, coín felicidades, todos 08 que tão cari
nhosamente me prestaram auxílíoa, que os consídem valiosos,

naqueles dias bruetantes e terríveis pelos quais passei. Aos visi
tantes, que foram tantos, eu agradeço penhorado.

A todos; pois, 88tes dias de Natal e Ano Novo que se apro
ximam; os meus perenes votos de felicidades cOIJl o desejo
ardente de que o Natal lhes seja propicio e que gozem venturas
deslumbrantes durante o ano que se vai Iniciar.

Canoinhas, Natal de 1948.
FRANCISCO FUI�
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Notícias de Papanduva
Mobral & Campanha
o Movimento Brasileira de Alfabetização

eMOBRALl>; de Papanduva, por orientação da
Supervisora da Area Sra. Cactlda Risk e coar

denada pela Diretoria, tendo a frente .a Super
visora local Sra. ROli Carvalho, promoveram
uma campanha para a aquisição do «Líquínho»
que se destinaria às escolas do interior, tendo
a mesma receptividade pela comunidade local.

. Damos a seguir os nomes, das firmas que cola
boraram na campanha: SIBRAL, de Nivaldo T.
'Almeida (Nivaldinho), CrI 200,00; Com. e Ind,

Agro-Pecuária-Schádeck Ltda., 1 Liquinho com

pleto; Relojoaria Novak, de Roberto Novak, Cr$
100,00; Churrascaria Gaúcha de João Sonagllo, Escreveu:
Cr$ 100,00; Matinllos' Restallrante, de' Nicolau . "I';d
Horacz Cr$ 50,00; Posto Schell, (fUial) de Osmar EsmeraldlDo II... mel a

F. Carreli, Cr$ 50,00; Madeireira Beira Rio, de
Pedre de Lucca Cr$ 60,00;. Mercado Brasilia de, Victor, Malakoviskl Cr$

50,00; Comercial Damaso Cr$ 50,00; Farmácia Nossa Senhora Apar�cid!l, de
Hains Kurt Branda Cr$ 5000' Padaria Guaíba, de Deonisio TrevlsaDl Cr$
30,00; Silvia Hirt CrI 20;óO;' Victor Maier Cr$ 20,00; Alzira Sidorak ces 10,00; •

Paula Ribeiro CrI 10,00 e Osvaldo Tavares Cr$ 5,00. A todos os r�conbe
cídos agradecimentos da Díretoría do MOBRAL de Papanduva, peia cola

borsção que rendeu 5 Iíquinhos completos e carga para outros.
..

Diretores da Casan e BNU aqui
Ola 07 do corrente esteve em nossa cidade uma luzida comissão

de alto nível para ver «in loco» .o problema da instalação de··agua em

nossa cidade e também o da casa própria Dr, Altemir Werner.- D�retor
Admistrativo da CASAN. O B.N.R. foi representado pelos Dr. RUI, Diretor
Geral, Eng. Humberto Chaves Azevedo. da Superlntendêncía do Sís-

'. _

' '. '

tema Financeiro do Saneamento, Dr. Dínarte Antomo Vaz, Assessor

C
'

M d B
'

da Delegacia da 9.& Regi;ão, incl�sive diversos Prefeitos de munícíples

ompl"'e peças genulna,s e�c'e es" enz I

vizinhos, O assunto fOI debatido e os resultados foram benéficos :a. I
, ...

'

para nossa cidade. Integrando a Comissão velo também, o Deputado '.

'

.

,

"
,

, ,

l

Moacir BertoU que sem favoritismo algum tem sido o «porta voz»

A
e

íd M 11� - 1 .'

de nos88, r�gião na Assembléia, inclusive em outros setores ligados na rlst"l, es' a lonpelOD1esmo.'a vida pública de Papanduva. �
.

'

, '

e A

motivoporquevoce comp U
., '.

. .

seuveiculo:qualídad
Governo vai assistir menor abandonado

.

Graças a um convênio firmado entre o INPS e ii Funabem,
o Instituto passará' a prestar assistência, em todo o pais, aos meno

res abandonados. Pelo documento, os médicos dos postos do INPS,
deverão atender os menores carentes de neoursos, como se, fossem
beneficláÍ'ios do Instituto, e até' mesmo, se for o caso, providenciar
seu internamento em hospitais da rede previdenciária. ALEM DISSO,
o presidente do Instituto afirmou que na Diaiorià das vezes, o mau

atendimento ou omissão de socorro aos eegurados acontece porque
à pessoa s� dirige ao local errado para seu tipo de atendimento.
Para corrígtr essa falha, Ó INPS vai regulamentar dentro de dez dias
um novo sistema, em todo o Brasil. (Gazeta do Povo)

Loteca dá .prêmlo em Papanduva
O último resultado da Loteria Esportiva veio contemplar

um felizardo em Papanduva. Trata-se do sr, Egon Braulío Vieira,
que foi também acertador do grande númeró de premiados. Assim
a sorte caprichosa vem aparecendo por aqui. dsndo uma colherzinha
de chá para aqueles que já um tanto desanimados eontínuam tendo
rim lugar ao sol dos milhões, sempre lémbraado do velho adágio
popular: "Quem não briga não apanha; quem não joga não ganha;
quem não arrisca não petisca», É isso ai minha gente, pé prá frente
que atrás vem gente.

Arena reaHza Convençpo
Dia 14 do corrente foi realizada a Convenção da Aliança

Renovadora Nacional - ARENA -; A convenção transcorreu normal
mente e foram apresentados duas chapas que deverão concorrer às
eleições dI;! 15 de novembro p. v. A chapa eneabeçada pelo Sr. Ha
milton Taballpá de Almeida para prefeito e o ar. Sotero Povaluck
para Vice Prefeito; a outra esta encabeçada pelo sr, Pedro Giacomo
de Lucca tendo como companheiro a Vice-Prefeito o sr. Evaldo
Grabovískí. Reâlmente são candidatos que 'estão na altura de cor- I

responder a eonlíança do grande eleitorado arenista que por certo
serão merecedores do votd livre e soberano do eleitorado do muni
!}ipio papanduvense,

Passarela da Sociedade
. Dia 21 do corrente quem estará festejando niver é a srta.

Matilde Greffin A data será festivamente comemorada onde a ale
gria pontificará o acontecimento.

Srta. MAR1LENE PARTALA. -;

Também na mesma data
colhendo mais ume flor no alegre jardim de sua vi!iÍl a srta, Mari
Iene, filha do casal Sr, Aloisio (Maria) Partala, ele DD. Prefeito
Municipal. Muitas flores' e abraços pontificarão para a elegante srta.

Dia 22 do corrente completando' mais um ano de sua pres
tatíva exístêncía o Révmo, Pe. Antonio Clritho. Na sua data natalícia
recebera por certo as mais [ustas e merecidas demonstrações de'
gratidão e earinho de toda a comunidade.

Na mesma data festejando troca de idade nova i> sr. Silvio
Schadeck, Diretor Gerente da firma que lhe emprestá o nome. Cida
dão muito estimado por todos que com ele conviveram aqui, em
Almirante Tamandaré onde reside, receberá as homenagens de
apreço e amizade de seus admiradores e amigos.

,
Também dia 22 (dia de São Timóteo) festejando idade nova

o benquisto cidadão Sr. Aristidio Gruber, grande Hortígranieíro e

pecuarista aqui residente. Felicitações em alta rotação ao distinto
senhor, também o abraço amigo deste colunista.
.

Dia 26 do corrente completara mais uma primavera a sim
pática senhorita Dirce Gruber, dileta filha do sr. Arlstidio (Leonor)
Grubar. Dia muito festivo para a aniversariante que receberá em
sua residência as coleguinhas (estudbntes) para as comemorações
de praxe.

Um por semana
FOFOCA: Quanto mais fofoca se faça, mais depressa. 8

caravana passa. (Paulo de Tarso CamargoJ

FOTOCÓPIAS XEI\OX
I

.

Seniço instantâneo e perfeito.
Instalação moderníssima.

Procure

q,o
esçritório de Derby

carl:JsUlbmann, na Praça Lauro Müller, 251
CANOINHAS - Santa Catarina
.' .

.

Esquadrias São José Ltda.

Aviso ..
,

�
/'

E.q�Qdrial Sa Jo,4/Ltda.,
avila ao ar. DOR CO tBUENO,
portador da carte ra(profi..Io
nal n.o 85816, �ie 426, á

aprelentar'le

na/,;prela,
no

prazo de :; (t}ê.) dial -

para
regularizar IWi' .it ação.
O

- I . t'
.

nao cOJllPorecl eo o Im-

plicará n,lre.ci.ão,do contrato
de! trab�ho, no.' termol do
artigoA82'da C.L�T.' 2,

I' Mat.e�i�1 escolar. e dê
escntorio você encon-

tra na loja da

I'Impressora Ouro Verde

\
\.
..
,

\.
't.

Todomundo sabe o que a

marcaMercedes-Benz sigillfica1.
qualidade. . IOs veículos Mercedes-Benz
são feitos para oferecer l
segur�9a, economi<7 exc,-1enterentabilidade oper�clon� e

conf<:rto. Mas só o US?ie peças
genuU1as pode garantlt' a
manutenção destas características
e tiUllbérnum alto �t.ilor derevenda. A economia que alguns
motoristas pensam que estão
fazendo colocando peças não

I

genufuas dura pouco. Elas estao
sujeitas a quebras constantes
e não oferecem segurança contra
as perdaS e danos causados por
avarias. Estas peças,podem deixar
seuMercedes-Benz parado no
meio da estrada, sem amenor

.

cerimônia. E veículo parado, você
sabe: é prejuízo certo.

IICiE5A, Celulose, Papel e Embalagens Ltda.
- Fábrica de Três Barras -

de veículos
Está 'admitindo:

Eletrecista
EXIGIMOS:

Experiência: em enrolamento de dínamos e

motores de arranque de veículos ....: motores peque-
n08 em geral. I

Os interessados deverão procurar o Set�r de
Recrutamento e Seleção da RIGESA, em horário
comercial. 3

Dra. Zoé 'Walkyria (, Natividade Seleme
Cirurgiã Dentista

lO I C 005589159/DBP
Clíntca dentária de senhoras e crianças.

-

Especialízação em Odontopedtatrta .

• p

Hora marcede
Praça LaDl'O Müller, '94 - Fone, 369

Não. se esqueça de que as

peças genuína.5\preservam a alta
rentabilidade op�racional do seu .

veículo.
Quando um� peça fabricada

por ��s ou pela av�çada indústriabrasileIra de autope}as é chamada
de genuína, si�c�CJ.ue foi
testada e aprovada peJo rigoroso / /
controle de qualidide\Mercedes
:Benz. Um controle d� qualidade
que vái desde amatéril...prima até
a peça final, o que garante que .ela,
vai-funcionar em liarmof_a com
os demais,componentes�

(6).
MercedesoBenz\

1

•

/

Mercedes-Benz . .As peças genuínas
são as únicas que podem oferecer
coaíiabilidade mecânica, baixa
manutencão e trabalho constante
do seu veículo. Isso tudo para
garantir segurança,·economia e
qualidade,

'

É por isto que oferecemos
um grande estoque delas. Quando
você precisar de uma, procure-nos.
Faça ist,o I?C.lo n:_esmo motivo por
que um dia voce procurou um
Mercedes-Benz: qualidade.

.�Aristides Mallon
Rua VidaI Ramos, 1036
Canoinhas !' Santa Catarina,
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NOTAS ESPARS,AS
Retornou de sua viagem de

núpcias, o casal Agenor (dona
Noemia) Côrte e domíngo últi
mo foram homenageados com
uma churrascada pelo Clube do
Sigilo, na sede do Bolão
Fantasma.

x x x

Bastante animado e concorrido
o anunciado baile promovido
pelos 'oficiais do 3.° BPM, sábe-
do último, nos' salões do Canoi- 'Enquanto isto, no vizinho
nhense. mupiclpio de Porto União, foram.

x x x homologados 03 nomes de João
O grupo ,Zugman continua 'Maria. Olinger e

..
dr. Victor

ampliando luas instalações no Buch, em duas sublegendas da,

Bairro Industrial n.o/'na COHAB, ARENA.
abrindo mais de 3QO novos . x x ' x

'

empregos, . Dr. Hélio Juk vai dar inicio
x x x 'jé a 'construção de u� novo

Os afeiçoados da pesca e caça, grupo escolar municipal no
com o desaparecimento do n08-' bairro do Jardim Esperança,

. so amigo Donsto, perderam o com recursos' oriundos do Mi
seu melhor e grande cozinheiro. nistério de Educação e Cultura,

x" x \ X conseguidos pelo Senador Oc-

Hoje a anunciada prova cíclís- tair Becker.

ta, uma promoção da ComissAo x x x

de Esporte d. Prefeitura, com A oposição,
'.

conforme edital
largada logo mais às 14 horas, . de convocação à ser publicado
na Praça Lauro Müller, defron- . amenhã no BV, realizará a sua

te da SBO. '

convenção pera escolha de C8D-

x x X didat08, 4.a feira próxima, dia 25.

Quinta·fetra última, no Gabi
nete do Presidente da ERUSC
- �letri:f!icaçlo Rural dei Santa
Catarina, foram assinados con

tratos pua a primeira etapa .da
eletrificação rural da região
norte, a cargo da Çooperatíva
de Eletrificação Rural' do Pla
nalto Norte Catarinense, com

. sede em nossa cidade,' ali pre-

x x x

Transferida 8 convenção da'
ARENA para o dia 27 próximo,
'no derradeiro prazo previsto
pela lei.

• x x x

x x

A serviço de suas admínís
traçõe', estiveram em Florianó
polis, os Prefeitos dr. Hélio Juk
e José Felicio de Souza.

�, x x

Amanhã, grande festa religio
sa Da localidade de Valinhos,
com vários atrativos populares.

t CONVITE-MISSA
Familiares de IDA SCHREINER, ainda conster

nados com seu falecimento, convidam parentes e amigos
para a Missl;l de 30.0 dia de seu' falecimento que será
celebrada hoje, dia 21s às 19 horas, na Matriz 'Cristo Rei.

. .
,

Por mais este ato de fé, agradecem.

AGRADECIMENTO
Orlando dOI Santo. Yieira e Filho e Jo,é Antonio

. Corrêa e Família, vem por meio deite, agradeeer o Profe.lara.
do do Grupo E,colar cAJinor Vieira Côrte:., Giná.io e . E.cola
Bá,ica, indu,iv. alUDO' do. mencionado. eltabelecim.ento. de
Enlino, pela demonatração de fé criatã pela pa..agem do pl'i
meiro aaiverlário d'e falecimento de IU8 e.poli, m.ãe e filha,
MARIA DE LURDES CORR�A, com celebração de 2 mi..a.
celebradas em intençãó de lua alma. Agradecem também, ,a

todo. OI amigo. e demai.' pe••oa. que compareceram 801 atol
religioso•• A todo, os mâi. ,incero, agradecimento,.

Papanduva. 10 de agaito de 1976.

Aniversariantes da 'Semana
\

Dia 21 • 'as srtas.: Jsolde
Roesler e Marilene Partala.
Dia 22 - a' sra. Carmen es·

pOSà do sr. Valdir' Seleme,
nosso colaborador em Agua,.
Verde; a srta. Leila Maria
de Carvalho.
Dia 23 • os jovens Marcelino

{-rederico Fedalto e Olaucio
João das Chagas.
Dia 24 • a sra. Olga Maria

esposa do sr. Mário rerraresi;
a srta. Lélia de Lurdes de
Carvalho.

Dia 25 - O sr. Jacob Séleme;
a srta. Claudete Hoffmann; os
meninos: Luiz Murtllo filho do
sr. Silvino de Lucca e Sandro
.Alberto, filho do sr. lrineu
Dreveck.

.

Dia 26 • a sra. Erna esposa
do sr. Willy Gorseltz; o jovem
José Adilson Szczygiel.
Dia 27-- aS srtas. Marga'feth

e J�1arilene Boro. (gdmeas) .. o

jovem Cézar D. Nascimtmto.
Aos aniversariantes deseja"
mos muitas felicidades.

ACONTECENDO .....

*
(
Tembém no fim da semana

passada esteve conosco
Isabel Seleme, matando assim
um pouco as, saudades de
seus amigos que já eram

muitos. I

* Será também debutante
-

de 76 ii linda garota Eliane
Seara, filha do 'casal Rubens

Frigorífico Canolnhas SIA .

AVISO
o F'rigorffico Canoinhas SIA, avisa

aos sra.: VANDERLEI L, BARBOSA,
por�ador da' carteira profissional de
n.o 15.065 - série 181, SEBASTIANA
'JANUARIO RIBEIRO carteira pro
fissional n.o 32.222 • série 458 e
GASTÃO ,JOSÉ GOMITTI, carteira

, proüssíoual n." 38.719 - série 233, a

apresentarem-se na Empresa no

prazo de 3 (três) dias para regule,
rízarem sua sUuação.

, O não -eempareelmento implicará
na rescisão do contrato de trabalho
por abandono de serviço, nos termos
do artigo 482 da CLT.

A DIREÇÃO

Documentos
'

extraviados
JOSÉ ROSA DO NASCIMENTO,

declara para devidos fins, que extra
viou suá' Garteira. Nacional de
Habilitação, 8eguro Obrigatório e
Certificado de Propríedade n." 641590,
do Veículo, DKW Vemaguete, ano

1965, cor azul. 3
Oa mesmos ficam sem efeito por

haver requerido a 2" via.

Vende-se
Dois alqueires de terreno

'situado em Salseiro, a 6
quilômetros de Canolnhas,
n8' beira da estrada de Ma.
jor Vieira.
Tratar com o sr. Mo'lsés

Bo'rges de Souza, no Sàlto
da Agua Verde - no Reflo
restamentoWiegando Olsen.

Vende-se
o Mercado das Malhas,.

estoque e também o prédio.
tratar no local, à Rua

Coronel Albuquerque, ,764
,(ao lado das Casas Pernam
bucanas).

(Vilma) Seara, residentes em
Joinuille..

* Dr, Vasile Popa, leliz da
vida com a vinda de seu

filho Mi, cea Popa e sua nora

Gertrud Popa, residentes em

Dusseldori - Alemanha. Aqui
chegando iustamente no dia
do papai.

* Como nos anos anteriores,
Dr. adi e sua esposa

deverão estar presentes no
·

baile das debutantes. .

Responsabilidade
J. J. e J.

* Retornaram na semana

passada a Canoinhas, o

casal Argenor (Noemia) Cõtt«
apos passarem alguns dias
em Curitiba e Rio de Janeiro
afim de comemo,ar suas Bo,
das de- Ouro.

* Quando setembro vier.
,

vão deixar, pesar as alian·
ças, o casal, Milton (Odete)
Zaguini. Viagem à vista.

iC a filho de um homem é a

SUa segunda oportunidade.
Tchau

*

_._
• SOCIAIS

f.�oJ<

_._
•

.

'Registro Civil

* Sábado passado realizou
se no Estádio MuniciPal

competições de atletismo com
-

a participação de Malra, São
,

Bento do Sul, Pomerode e

Canotnhas. Grande público
esteve lá prestigiando.
* Paulo Roberto Ferreira

completou idade nova dia
cinco de agosto último. A
você Paulo tudo de bom.

'

sentes o Presidente da entidade
sr. Waldemar :Baranoski e Con- * Muito esperado o baile
selheiro sr. Duílto Cornelsen. - .das debutantes que acon
É\ o Governo aê Konder Reis tecerá em setembro, onde ali
encurtando distâncias. serão apresentadas lindas

meninas moças para 8 nossa
socieâade.

* . Esteve O fim da semana
ppssada conosco Regina

de São Clemente, que veio
mata, as saudades de seus

amigos.
* Quarta· feira .passada Maria

Clara Wendt reuniu em

sua casa suas amigas para
um gostoso bate papo.

i ' .'-

* Sábado último Sandra e

Rosângela Gonçalves reu»

nitem em sua caSa seus amigos
para uma animada festinha.
* Estreando idade nova

Neri Sardd. Parabéns.

Muitos cumprimentos ao grupo do nosso Batalhão
da Polícia Militar que promoueu o baile no dia 14,

com a Banâ Show da PM, com o salão do Canoinhense
totalmente lotado e o baile foi até as 5 horas. Presençq.s de

.

destaque da city ,e muitos casais de outras plagas.
a benquisto casal Agenor (Noemia] Côrte que haviam

retomado da viagem ao Rio de Janeiro, após comemorar

suas Bodas de Ouro em Curitiba, se fizeram presentes.
Dançaram a valsa dos noivos e não podiam esconder a

emoção:
Notou-se a animação dos casais Adalberto (Üleusa}

Sagaz,' Walmol' (Lurdes) Furtado, Adauto (Cecy) Allag«,
Olàemar (Helena) Mussi, Fabio (Marli) Fuck e outros,

* A residência da senhora Nena Dittrick roi pequena
para receber os amigos que toram cumprimenta- la no

dia 14, quando comemorou seus 84 anos. De Joinville veio
seu neto Sergio, esposa Sonia e a bisnetinha para alegrar
a reunião.

* ' O Clube do ��ilo homenageou o sr. Agenor e dona
Noemia domingo no=Clube de Bolão Fantasma, com

um almoço. O presidente Rossel e esposa Nelcy não mediram
esforços para completar a beleza da festa. Na mesma oca

sião toram homenageados os .papais» tio Clube.

* Dia 3 de setembro se'fá o enlace matrimonial de Tânia,
filha do' casal Antonio (Zilma) Costa, com o jov.em

; :Fajardo Pacheco Quadraâo, engenheiro químico' residente
em Criciúma.

'

* O mais jovem calouro de engenharia Civil é o con

.
terrâneo Celso Jürgensen. Ele frequentará a Paeut

dade em Ponta Grossa.

iC O sr.Dldemar Mussi no embalo da noitada de sábado
último convidou os casais amigos para uma ceia no

restaurante do Clube Canoinhense. Sua esposa Helena sstaoa
aniversariando. Nem a, geada impediu as comemorações.
* O governador do Rotary Ctub estará visitando nos'

sa cidade na próxima semana.

Nereida ,Cherem Côrte, Oficial do
Registro Civil do 1.0 Distrito de Ca·
noinha,1I, Santa Catarima, faz saber
que pretendem �sar:

«José . Olivar F. êncio da 'Costa»
com «Alice Isabel hoz», brasilei
ros, solteiros, domicl ' dos e resi
dentes nesta cidade; el , operário,
nascido em Rio Bonito tü ; nicípto
aos 12 de janeiro de 1953, fi o de
João Fidencio da Costa' Neto de
PedroIina Iarrocheski da: Costa,
lecidos; ela do lar, nascida em Rio
dos Poços nl distrito aos 21 de
,agosto de 19.57, filha de Lysandro
Munhozede 'l'erezinhaRibas Munhoz.

«Hermes Alves David» com «Mánu
eh. Korehe», brasileiros, solteiros;
domiciliados e residentes neste. dis·
trito; ele lavra.!lor, nascido e.m Tira
Fogo nl Município aos 1,° \le novem·
bro de 1955, filho de Euçlides Alves
David e de Wanda Wünsch David;
ela do lar. nascida ,êm Felipe Sch·
midt nl Município/aos 26 de abrjl
de 1959, filha de/i:stanislau Korche,
falecido e Paulióa Blawut Korehe.

_ «Wilson' José Leite» com' «Matilde
Tacheviaki», brasileiros, aolteiros,
domiciliados'e residentes neste dis·
trito; eíe mecânico, nascido em

Canolnhas aos 24 de julho t'le 1955,
filho de Jerónlmo Leite e de Leonira,

- -EDITAIS
Alves Leite; ela do lar, nascida em
Paula Pereira nl comarca aos 13 de
fevereiro, de lS60. filha de 'Miguel
Tacheviski e de Frida Trauer Ta:
cheviski. /

. «Joio Batista de Moraes» eom «Tania
Regina Souza», brasileiros, solteiros,
domici!iados e residentes nesta ci
dade; ele músico, nascido em Angal,
Comarca de P. Grolsa,Pr. aos 05 de
fevereiro de 1945, Iilho dá Sebastião
Ferreira de· MOJ;'aes e de Olímpia
Lopes de Mor.aes; ela do lar, nascida
m Erecpi-m-RS aos 20 de fevereiro

19D5�/filha de Arlinda Souza.
�.,. .

cc
'. el Ferreira Terre... com «Ca'

tarina onçalvea doa Sant08», brasi
leiros, omiciliados e residentes
nesta ci de; ele operário. viúvo,
nascido e Canoinhas aos· 29 de
setembro de 22, filho de Antonio
Ferreira Terre , falecido e de Maria
Gertrudes ,Terre , faleaida, ela do
lar. solteira, nascld em Vila ,Nova
do Timbó, comarca de rto União
SC a08 04/janeiro/1920, fUh, de Er
milino Gonçalves dos Sant6-s...,e de
EUbia PadÜha dos Santos, falecidos.

Canoiahall; l� de agosto' de 1976

NEREIDA c. CôaTE
Oficial do Re�l.tro Civil
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