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O A R R O W 'Eoêas Itbnoázio
Clarence Darrow foi e ainda é hoje considerado o

maior advogado criminalista de todos os. tempos. Sua
vida movimentada, ativa e colorida tem sido objeto de
muitos livros, conferências, artigos e até filmes para
cinema e televisão.

\
.

Era um homem muito, alto, anguloso; meio desen-
,

gonçado. Oomeçou a vida como professor,. mas desde
cedo tinha acentuada ínoltnação para. os livros de Di
reito, que carregava sempre consigo. "Desejava, como
seu pai -:- escreve um seu biógrafo - ganhar a vida pela
palavra, pela idéia formulada, pelo pensamento expresso."

Mais tarde, comó assessor da Prefeitura de Chicago,
começou a grangear fama. , Mas, nas horas vagas, fazia
suas palavras cruzadas. Um dia o escritor H. G. Wells,·.
tendo ido aoseu hotel, surpreendeu-o a fazê-las, tentando'

,

Darrow esconder o jornal, pois que as palavras cruzadas,
na época, eram tídeacomo passatempo de desocupados:

- Que está procurando esconder. de mim? - per-
guntou Wells.

.

. I '.

'

.

- Oh! Não é muito, gaguejou ele, tirando a' folha
do jornal. - Quando nada tenho para: fazer, gosto de
palavras cruzadas...

'

- Não seja tolo - exclamou .Wells. - Faço duas
todos os dias de minha vida, uma antes do café e outra
antes do jantar! ,

Darrow era tremendamente espírltuoso. Certa vez,
num julgamento, um juiz era ouvido- como testemunha e'
o ·promotor insistia em chamã-lo de "merítíssímo." Eis
que Darrow objeta, dizendo' que' o magistrado só devia

, receber aquele tratamento quando se achava na cátedra.
--:' Ora, Clarence - reclamou o juiz. - Eu uma

vez c levei a almoçar comigo e você me chamou de,
"meritíssimo." .

-, - Sem dúvida - respondeu Darrow - mas toí
'

porquê o senhor pagou a conta ...
'

.

Raramente perdia a paciência. Apenas' uma vez,
quando o juiz' Interrompeu sua defesa, e perguntou
quantos anos (havia advogado em Chicago., _,

.

- Vinte e um anos, meritíssimo'. E V.Exa.,quantos anos?
- Vinte e oito anos, respondeu o juiz.

'

Depois de um lapso de tempo Darrow se Ivoltou
para os jurados:

'
,

,

- Agora que ambos adquirimos mais algum co-

nhecimento, podemos prosseguir com o caso?
Já idoso e cansado

-

continuava na luta. E até o
. fim afirmou que no peito de todo advogado jazem' en-
terrádos os restos de um .poeta-. .

.

,

.!' ,. ".

r

Brutal ecidente
,"

- .

Prefeito' Ide

�

'f; '.
,

..�ouba a' vida
�

>do
Major' ,Vieira

,

Vitima de lamentável .acidente sutomob.Iistíco, faleceu na

vizinha cidade de Major Vi@Ira, na ,n,oite de seguode-ferre, dia 8,
o Prefeito' Municipal, sr, ODILON DAVET, chefe de 'um li das mais
tradícíonaís fliQ'lílias do norte catarinense. O acidente ocórreu nas

proximidades da cidade, na rodovia que serra inaugurada no dia

seguinte. Viajando num veículo Volkswsgen, dirigido pelo farmacêu
tico Cláudio Gadotti e acompenhado pdo técnrcolocal da ACARESC,
que ocupava o banco trazetro, o carro d�OCÓU'-3é com' urna Ford'
350. dlrigiáa pelo sr. Octavio Costa:" O maitoso Prefert« Odilon
Davet faléceu minutos depots, quando' eia transportado ao Hospital
Santa Cruz. Õ sr. Gadotti sofreu esmagamento f'm 'uma das pernas
e foi leva'do a Curitibe;-onde se encontre hospttahzado no Hospital
'São Vicente. Os demais,' com ft>rlmentos. leves;' @'stã,o "iaterne dos
no Hospital Santa Cruz. O doloroso. acont-címento repercutiu
Intensamente nesta cidade" 'Majór Vieira 'e em todos os municí
pios vizinhos, onde o dedtcado :pnfeito era muito estimado. o
seu sepultamento, o meror de Major. Vieira, tl!�e 8 participação
de todos 06 seus col-ges integ_�antellda AMPLA, Assodiacão dos

Municípios do Planalto Norte CateriIí�Dle." A beiro do túmulo, após
sBnta missa de corpo presente, falou o Deputado Aroldo Carvalho.

A família enlutada 'e ao povo de'Major' Vieira, . as

condolências deste semanário.
'

Vice-Prefeito'
Major'

assume

Vieira'em
,

Em cerimônia simples, a Colenda 'Câmara Munícípal
de MajOr Vieira deu posse quarta-íeíra, dia 10, sob à Presi
dência do sr. AFONSO SOBZAK, ao Vice-Prefeito, sr, VICTOR
'BORGES, afim <te completar o período administrativo do sr.
ODILON pAVET. A nova administração auguramos todos os

êxítos e a continuidade da amdirável obra do titular, tragíoa
mente desaparecido.

Brilhante atuação do' MOBRAL
e� C/anoinhas

Dirigentes do MOBRAL em Santa Catarina, ora em
visita a Canoínhas, mostraram-se entusiasmados com os' êxi
tos já obtidos em nossa terra, graças à proficiência das,
Supervisoras locais e à compreensão do povo e das autori
dades, todos interessados na gigantesca tarefada erradicação
do analfabetismo em CanoYnh8.s. ' .

�

N9mero 12,80

CAIXI\ POSTAL, 2

\

D1retor ': Rubens Ribeiro da Silva '

. FONE, 12'8 -, CIRCULA AOS SABADOS - Númere avulso: Cr$ 1,00

Aroldo em -·(anoinhas
dade em toda a. Região Norte. Sábado à noite
esteve, em Monte Castelo em visita· ao Prefeito
Lldío Seccol) /e ao Diretório local da ARENA
tendo participado das festividades promocionais
do MOBRAL. Aroldo e seu mano Therézto se

guiram quinta-feira a Flcríanôpelíe, com retorno

previsto para hoje.

I

Visita
Alfredo

ao

Garcindo
Anta Gorda, visitando obras

.
e acompanhando

de perto OS trabalhos de destoesmente- feitos
Daquela área, do nosso Município. Durante o

/

domingo último, o Prefeito,' 08 doi. Deputados!
cenotnheases, "o 'Secretário do Síndícato dos
Trabalhadores Rurais e os Supervisores do
MOBRAL estiveram no interior do j\11inicipio,
participando de reuníões em' CapA0 do Erval.
Boa Viii ta, Salseiro e Arroios.

os do

Esteve em Canoinhas, acompanhado de sua
esposa, o Deputado Federal Arolde C8rvalho�,
em férias parlamentares e que veio rever a 'sua

terra natal' e percorrer os munícípíoe do Planalto
Norte Catartnense. Desde a hora de sua che

gada atÉ' este mõment�, o operoso Deputado
canoínhensa .vem desenvolvendo intensa atívt-

Pr.efeito
Acompanhado de seu irmão, o Deputado-E.

tsduel Therézio de Carvalho, o nosso represen
tante na Câmara dos Deputados avistou-se com

o Prefeito Alfredo Garcindo, tendo iniciado,
juntos, 'uma visita ao interior do Municipio.
af:m de conhecerem de perto a ,obra admínís

trativa do nosso Prefeito. Sábado à tarde esti

veram na 'região de Paula Pereira, Pinho e
I

Garcindo
,

Imposto

•

vaI rever lançamentos
UrbànosTerritorial

nos ímóveís habitaciona'is ocupados pelos� seus

proprietários, à exemplo .

do que OCorre na Ca
pital Federal e em diversos municípios do pais.
Sempre atento aos mais' graveM problemas da
comunidade o nosso Pp,efeito vem realizando
SUCessivas reuniões II! encontroe vísaado atender
8 todos os. canoínhenses 'e praticar, como Chefe
d Executivo, obra de' v�rdãdeir. justiça social.

"c,

Convite Missa
, Sob a presidência do sr. Alfredo de, Oliveira
Garcindo, a AMPLA, ASllociação dos Municipio&

----------__,,----------.-......----., do Planalto Norte Catarinenge, reuniu-se quinta
felfa 1Íltima, dia 11, no vizinho município de
Três Barras.

'
,

Predial e

Os familiares do sempreJembrado

FREDERICO JACOB 'KOHLER

convidam parentes e amigos para
a Santa Missa que será celebrada
no dia. 13 de julho, centenário do seu

nascimento, na Matriz Crísto . Rei,
às 19 horas.

.

Antecípadamente agradecem.

O Prefei,to Alfredo, Garcindo deve encami
nhar "à Câmara de Vereadores, no decorrer
desta 4mana; importante projeto de Lei isen
tando do Imposto Predial e Térritofial Urbano
os trabalhadores . e as VjÚV8S� Além desta me-:

dida de grande alcance social, outras estão em

estudo, v�Jlndo uma redução da ord�� de' 5(,%,
I�!!

Impressora Ouro Verde Ltda.
necessita

o �

AMPLA •

reuniu-se

quinta-feira
Três Barras

em

Prendeu-se .0 conclave a um' possível convê
nio para que o conhecido Projeto RONij)ON,
desenvolva, como se propõe, a uma pesquisa"
durante o período de férias. .do Patrimônio
Histórico dI' todos 08 municípios do planalto.
Sem dúvida, de grande alcance 'a medida,
visando contar e história de cada munícípío e

d.e sue razão de ser.

Impressor ou Tipógrafo.
Informações na Rua. Paula' Pereira; 765

- -

O Diretor do Campo, de Instrução Marechal"
. Hermes avisa a população em geral e parti
eular'menté àqueles com interesses Da �re8 de
manobres que, a partir do dia �5 a 19, do
corrente, haverá' realização de tiros' real, .díuruo

'

e,·noturno.

IlIsoo Santos Wallbacb • Mijar Diretor do CIMH

"
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CORREIO 1)0 NORTE

1_1I11_1I1I1I_1II�--'_II�_III1I1_�--_--"�._�"
I D No rnês :dé JUNHO, mês da COlpA, a DENELAR:Comérci9' III
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I ' "-d� .. ,Elelrodom�siicos, LIda., n'ão' poderia deixar, de fazer) I• ..
,

,
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-
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IN" .sua promoção: Compre um REFRIGERADOR ou EOGAO A GAS ali' .•
I, LENHA'e leve, de brinde um 'RADIO' PORTATIL. ,.'

'
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III ,,' ",
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"

,

.

.... •

I E, EsJa pn:uno��o somente ã,te o �ia 15 de, jUl):).o de' '�9740: . -t i
i' 'L ADENEL,ÂJ\ 'oferéc� paravocê ver ao vivo a' Ta�or li�ha, d� TV 'i
IA,' da cid3�e: S�,MP - GE - ZENITH - ADMIRAL - PHILlPS e PtflL,CO , i
III a bateria e luz e a cores.corn garantia e assist-ência técnica permanente, ',' I

,

I " It/j�üa' Vidal Ramos, 920 -' Fone,l 185" - C Ar\! ÓJ�·H.A s. � .Santa- Cat�rina " '.1'
, ,\
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Sociedade 'Industrial e Comercial SlCOL' S.' A� ,

\ '
'

l?ua' Frei Menandro Ktunps, 606 � Telefone, 140 - 'C AN O' I N H A S - S� C�

•

,� , .
,

O Grupo de 'Trab�íbo"do GREMIO XV
, DE 1ULHO, vem por intermédio deste, •. 'colb .

'. "', vídan V. ' Sa.
>
e+ Exma, Família para participa-

1 ..

rem dó Baile de seu 13.0 aniversário "a reali-. '

"

, ç'"
'

Zi:lr-se no '

p
- ..

DIAv"Y : í3 de julho de 1974, hoje, 'o,

, w<)CAL :' Clube, Canoínhense. /

TRAJE- : Passeio.
MÚSICA: THE PLAYERS.

�iiiiiiii
;' .

Dra. .Zoé Walkyria Natividade Seleme
,

Cirurgiã Dentista
c I ç, 005589159/DEP

,
'

.

�
,

\

C'llbic8 dentária' se seohÓÍ'88 e cr ianças. .

-

". �.;._-ó-' Es pecíaltzeção em Odd�-topediQt"�8.
Hora maa=etrtfa

.

: �. '

Pra� Laaro Müller, 494 - FODe. 369

)
" I

FO,TOC,OP'I,AS XEROX
.

....
. \

Porcelana .Schmidt ".
,

.
- ,,/"

��'
'.

,
.

..,.
r"'''''

"""" .....
'" '

Jogos de' Café. é Jantar'
,

',/,

,,', /' ,"
"

,
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Francisco Zaziski, Chefe do Posto da Receita Federal de Canoínhas, convida as pessoas
abaixo relacionadas a retirarem no horário das 13 a 18 horas os eles ou (CPFs):
Adelaide ,Dreher
Ademar Francisco Cri.pim
Ademar Silvano
Adolfo Marciaiak

'

Alexandre Kotikolki
Alfre'do Ma'yer
Alfredo Mielke
Alfredo Ribeiro dOI SaDtol
Aioyaio Acacio Olintho Faria
Ari GomeI
Afonso Rodrigues dá Silva
Alvino Chavel'
André lurkiv
Antonio Alvel dos Santol
Antonio ICeptro doa Saotol
Antonio da ROIa Menelel
Antonio Schiborski
Aparicio Granemann de Moreil!l
Arnolibio Garcia
Arthur Heiden
Arthur Hermenn Jonior
Benedito Silveira Neto
Bernardina AntoDia Ferreira
Bernardo Kaminlki
Bertino Manoel dOI Santo'
C�nilton Peasanha
,Cirilo Moreira
Clementina de Sous.
Daniel Na,cimento Campol
Daniel .Sukmenceki
Darci AI..s ,de Lima
Diamiro de Oliveira
Diotmar Paulo Ma.s'
Eduardo Ireno
Eduardo Li.
,Ericb Adam
E,tefano Ieoelrae

Enlace nupcial
Unem-se hoje, pelos sagrados laços do ma

trimônio, os jovens ALDO BAUER, filho do Vvo. S,.
Adolfo Bauer e TEREZINHA MARLY, filha do Vvo.
S,. João Oonçalves Ribeiro, ambos residentes nesta cidade.

Ao jovem par, nossos cumprimentos.
,

I

"

"-

Associação Comercial
<-
e Industrial de Canojooas

SENHORES
·

MADEIR.EIROS
Afenção

Em atenção ao expediente que a Associação Co
mercial e Industrial de Canoinhas recebeu do l.B.D F.,
-sob o nO !i4/74, vem cientificar a quem interessar possa,
que os índívíduosi.Paulo Afonso da Silveira e Amadeu
Vieira da Silva,t-não são funcionários do Instituto Brasi
leiro de Desenvolvimento Florestal e nem estão autoriza
dos a executar nenhum serviço para o l.B O,F., inclusive
lígado a reflorestamento através de empresas.

_,..;

,'/' Canoinhas, julho de 1974.
..,p""2 asso A DIRETORIA

, /

Associação Comeréial e Industrial d� Canoinhas
I /

Assembléia Geral Ordinária

'Convocação
Pref�itnra
MnD�ipalde

'I" , '"

tanotnbas
-,

fi _../

Êpocade pafamento'cio Im-
l'0sto, !errftorial ,Urb�.�o
e Predial p.ra o exercieao

de 1974, �a Prefeitura
Municipal ;ae Canoinhaa

1:
Ficou pr�rrogado para o

mês de ju1ro do_ corre�te
ano, a 1.8 prestaçao do Im.

posto Predi�l e Territorial
sem multa. /, ,

li
"

a) Mês de jplho • 1 .

.0 e 2.°

Trimestr�s· do imposto
Predial 'e Te�ritorial Urbano;

I;

b) Mês de �etembro ., 3.°
Trimestre;

De acordo com os artigos 33 e 34 dos Esta,tutos Soetals,
,

ficam convidados os sseocíedos da A8�oclaçãQ Comercial e Indus
trial de Canoinhas, para a Assembléia Geral Ordinária, a reali
zar-se em sua sede sita n8 TravetJsa Hercílío Luz. 1ge - ,E;,quina
com 12 de Setembro �ao lado dá Matriz»). no próximo dia 29 de

julho de 1974, às 20 horas em prtmetra convocação. Parágrefo
único: A Assemblé!a constmnr-se-á com 8 preeençs de 51% dos
associadQs e na falta dll' numero legal; iostalar-!!e-'é (Í)@jlt hora
df'pois,' em 8t'-gunda cõnvoceção, delíberendo com qualquer
número de sócios presentes.

O'R O E M O O O 'I A :

LO - Prestação dé Contas.
_

2.0 - Relstôrto d'88 atividades desenvolvidas no período por sua

Dlretorí..:
'

3,0 - Eleição' da nova Diretoria, Conselho Consultivo e Consultor
Jurí:tico.'

,

NOTA:JAs chapes dos candidatos, deverão Ser apresentadas à
l Secretaria para/,o devirio registro, aM o dia 26/07/74, à!l

/{I 17 ,horas, 'deven�o 'as �esmlls conterem o "De acordo"
de todos os cándldatos lDscritos.

j' , .,
'

,,'

/ Canoi�has, 4 de julho de 1974.

já "

I Ass. Oldemar Mussi - p'n�sid'!nte
.
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ii No . Departamento de \ Veículos Usados de iiL .,

"

fi Merhy Seleme & Cia. Ltda., você encontrará ,ft
U revisados para pronta entrega:' G- "u "

:-: --MQ_rca Ano ::
ia' _

���- �:

ã Dodge Gran·,' Coupê 1973 n.. -

.

..

ii Dodge 1800 Gran Luxo 1973 ii
ii Chévrolet Camioneta 1971 ii
:: ,./ :: 08S.: Os coqtríbuintes queii Chevrolet Veraneio"," 1969 n pagarem no mês ,de

r.Ei.· Volkswagen 9�rLán 1500 .1972 f.·i.·.' julho o total ,po imposto em

.� , uma únic� P�I,estaç&o; goza-,

i �������:.� ClA.·.�;�A.I ,!;z �:rb;:��ttÇãO de :0%

= Rev�edor Autorizado Chrysler' do Brasil!1 Canoinh••• T/junho/1974.U Ruá Pau-Ia Pereira, 735 - Telefones: 365 e 3·�6 II Ivilásio ltoelho
II C A N O I N HAS' � Santa Catarma i5II .'

r

.
'_ 'o

;:==:0======:=:=:::'========::::===:1::::::::::::;::::,:::::::111::=::::::::::111811::::=::::::1

I,

c) Mês de npvembro -

T· I,nmestre.,; ,

�

Enear.do Setàr de Tributação

�i'r'&'rrrrlri4ltrr3rrrrrlr'&rrr'r�rrr�rr.3rl"1:�
�' , ,I Oti

� Valorize o' que ,é seu prestigiando' ,a �
t pJ:efeitura�Mun'icípar:a-e-Canõln�ffas=��=
� ,

'

, ,.' �
�������������������&����������&�������

4.°

N. 2

Eugenia Vitória Neves
Fortunato Bento da Silva
Francisco Kilzylewllki
Giuseppe ,Aneai
Hamilton' Fabio de Castro
Horacildes Machado do Amarante
Ivo Petry

I
,

Joio dos Sant"s Müller
Joio Marcondes
Joito Martinho Pedro
10io, Maria Machado dOI Santol
Joaquim NeveI Chaves
Joaquim Preto
Jorge Kotekolki
Jo�é A!:ltonio de Souza
José Antonio dOI Santos
José Batista Moreira
10pé Frenoieco dOI Santos
JOlé Leooides Demeso
José Manoel Bezerra
J08é Lourenço Lima,
JOllé Maria Gomes Neto
Joequim Martinl de Lima
J9c()zinho Hescbel
LeoDidaa Nizer
Lidio Joio Ferreira

Luiz Antonio Dias, Senteno
Luiz Carlos de Carvalho
Luiz Voidela Cespolio)'
Manoel Gonçalves Silva
Olga Czarny
Pedro de Sã
Robert" Mas"ashi TaoDo
Ruben Shaikoski
Rudolfo LaDg
Rufino Vieira Biscaia
Salvaflor Mendes de Queiroz
Siegried Voigt
Simio Martins
Tomea Barankiewicz
Waldir Pedro Temotheo
WaleDtim Glevinllki
Vidal Moreira
Wsldemiro Waldmann
WalJomiro Neves
Walfrido GomeI
Youasefe Toufic Kossaifi

PRF em CaDoiohas, 08 de JU'
lho de 1974.

FRANCISCO ZAZISKI
Chefe do PRF

, I__�'
Cine V el a Cruz (O cinema do povo)
HOJE, 8.. 20 bora•• cen.ura 14 ano. - pro ama duplo
LO f, I�m,p: FeliP,

e Rt>Y@I,oJusticeiroem:
..

'

Treinados par. Matar-,
1.0 fU e: A GuerrÁ dos, Dálmata

, Tem comédia, tem mistério e te romance ..•
'

,

AMAN�A. à. 13,30 bora.- ceneura Une - em matina
\ Treinados para Má, r

'-
"

'em duà�l.ee�õe.: a� 1'9 e .21 hora. - cenaur. 14 aDO'

O Magnifico Rqbln Hood .. cf eor:g� Martin. U rb
_

filme de \ suspense que prenderá sua tenção do comece
80 fim. E�te filme rep�j8a se�und. e ;terça-feira às 20 h.

DIA 17, 4�. feirai. a. 2Ó hóra. - en.ura 14 ano.
\'

.,relnados par. Matar

DIA 18, 5••\ feira .. a•. 20 hor�. 'cen.ura, 18 ano.

\ "Se..ão dae, oçaa" ,

8eI8,- 'rica, 'leve defeito fisle , procura alma gêmea
com Carlo Glpffre e Mariaa I .. O deft;ito imponente ...

o dei��u Impotente à rimeira vista ..•
,

Este filme l'eprisa aext8-f ira, ,dia 19/7, as 20 horas.
I -

SABADO, 20/0*� a. 20 bor • ...:.. .enaacional prog. duplo
'

1 o filme: Hom�ns.q,uF 560, Feras
2.° filme: O Tekror dos. Mulheres

, \ "
,

Dia 21, domingo. a. 19/ e 21 bora. -

Qem..v�ndp �spiru�, Santo
\

Cine Jubil�u O lanç�dor de SUCeSSOs
HOJE, ae 20 hora. .J-' c�n.ura 14 anDe

,

'

Num crescen'Ío de Violência - Estrelado
por St>:faoie Pl,Wi'rS B' Jlime� Ollíoo. Um drama de su€

peD,e. �ua'<o ",..oaio�.c.d.. , pela múdca de um mo.'d
,

AMANHÃ, •• 15.30lbo'a" em ve.peral - 6nica,ellibição
,

,

A Gu,rra\ dos .

Dálmatas,·
t '

Uma g�and� @ m�aVilhotA" super-produção. Tem co�édil!!.Tem mlstérh! Te., '-'mor!\ Uma produção de Walt DltlDf'Y.
em_ duae .e••õe':lae 19 e\21 'bo�a. - ce�eura 14 aDO'

SCHAFT .. c/ftichard Rpundtree. Schaft é o nome dele!
Schl:lft é sua, jog1da. Um pJpcial de suspense eletrizante ...

Este filme repr�Íla segund8� e terça-feira as 20 horas.
I i

Dia 17, 4a. feir;' ;. ae 20 ho�ae - eeneura .l4 800.
,

I ",

Num Orescendo \de Violência
A noite em qf 'terminou p a�or ... começou a qlatanca.,.

Dia 18, 5a.

lira
" a. 20 bora.\ - cenlura 14 anQ'

Sem um' Adeus .. com R,l"phael. Rephael centa ....
dança e es!.. ap8jX�nado ... Um fil�e que pela sua beleza
e sua.s mlSU�88' flca.rá marc�do \: na s�a re,cordacão ....' " Este ftime reprlsa s�xta·felra 88" 20 horas.

Oia 20,. ado.' a. 20 hora. � ce.lurá 14 aDO' '

/A Crista do Diabo
------,

Dia 2Í, domingo, em ve'peral, a. 15�30 horaa '

Jerry evis em: O Terror das Mulheres
em dual .e.sõe., a. 19' e 21 h�ra.

A Crista do Diabo,
. ,

I 'O'Cinema ainda é o melhor e Imais Ilcessivel1lJertimento!
Vá sempre e leve sens -fílhos!' \
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CORREIO DO NORTE

Notíclas de

ARENA local�
responderá- consulta

O Diretório Regional da ARENA,
por sua Comissão Executiva, "vem
solicitar ao�Diretório Municipal que.
realize uma reunião com a finalida-
de de colher sugestões :quanto aos Escreveu:
candidatos preferencíats às próxímas Esmeraldino M. Almeida
eleições legislativas. Assim sendo,
O Diretório local deverá��realizarl::§'a
referida reunião dia 13 do corrente, às 15 horas, afim de colher su

gestões dos seus membros para posteriormente comunicar 11..0 Sr.
Presidente. do Diretório Regional da ARENA, em observância a soli
citacão feita pelo mesmo aos demais Diretórios Municipais do Estado,

No próximo sábado o· grande baile
-,

Será mesmo dia 28 do corrente, sábado próximo, o tradicional
baile de aniversário da simpática Sociedade Hípica Recreativa Pa
panduvense. Os convites Já estão sendo distribuidos para o seu

quadro social, inclusive para simpatizantes da cidade que residem
em outras cidades. A animação é grande, grandes surpresas serão
apresentadas durante o transcorrer do baile. O Sr. Presidente não
tem medido esforços no sentido de satisfazer a contento o grande
número de sócios que integram o quadro social. O traje é o passeio.
e a música lerá do famoso conjunto «THE FILGSTON8S». Vamos
colaborar com nossa sociedade prestigiando suas promoções sociais
em nosaa terra.

Comandanti3 assiste à reunião ACiSO
O Comandante tda !'Ia. Região MlIihr, General Samuel Oorrês,

assistiu no QG da fia. RM à primeira reunião das c1iVf�rsas comissões
da Aciso-74. Todos os integrantes de cada comissão foram apresen
tados ao General Corrêa. Civis e militares estão iniciando os "prt
meiros trabalhos da Aciso deste ano nas comissões de bem estar
social. saúde, agricultura e veterinária. educação e transporte. Díver
sas . cidades do Paraná e Santa Catarina serão cobertas pór esta
Ação Cívico-So,cial da 5a. RM. (Gazeta do Povo)

MOBRAl aqut funciona
o Movimento Braslleíro de Alfabetização, MOBRlL, ultima

mente tem se movimentado em todos os setores especítícos às SUllS

atribuições. Tendo como responsável a srta. Oaellda Riske e Goor-.
denadora a sra. lone Antonlazze da Silva, seue trabalhos estão S6
desenvolvendo em rftimo satlslatórto. A Coordenadora. tem visitado
continuamente os locais mais distantes da sede. oportunidade em

que vem solicitando a colaboração de todos para que a subllme
missão de ensinar a ler e escrever surta 08 efeitos desejados. Assim
Papanduva vem dando a sua valiosa colaboração na luta contra n

analfabetismo, em todo o território do município, também p<ollcitand\J
a sua divulgação pela Imprensa lalada e escrita.

Ecos da lC.a Copa do Mundp
o final da Copa do Mundo entre '01 quadros da Alemanha

Ooídental e Holanda.Iol realmente realizado num clima mais mode
rado de que quando jogou o Brasil contra. a Holanda. mesmo o Juiz
foi mais imparcial e ponderado. 08 1 t canarinhos não tiveram a

sorte dos it da Alemanha, lutaram eom bravura � destemor, conse
guiram chegar às finais. Bm 1950 quando o seleciouado nacional
voltou, o goleiro Barbosa chegou a ser apedrejado na chegada. Não
vamos agora repetir o ocorrido, va:nos receber com carinho, entu
siasmo e patriotismo. teremos mais copa do mundo," será num país
sul-americano, o Presidente da FIFA é brasileiro e o panorama será
outro. Glória ao vencedor 'e respeíto aos vencidos, são ambos heróis
da batalha travada.

Aniversário & alegria
o aniversário do garotãõ SANORn SO�AGUO eomemorado

com 16 dias de atrazo, motivado pelo-estado de saúde do aniversa
riante -não : permitir sua realização Da data exate, compensou a

espera. A festinha esteve almplesmente espetacular num ambiente
de multa alegria e presença total da. mirim-guarda. As surpresas
pontificaram e a variedade de guloseima íoí fora de série. Tudo
isso justllteando o carinho e amor' que seus papais dedicaram à co

memoração do primeiro aninho de seu querido Sandro_ v

Prédio para Delegacia
Possivelmente nesta semana ainda terão -íníoto os trabalhos

para _a construção do prédio destinada à Delegacia de Polícia e

cadeia pública de Papanduva. Sem dúvida alguma, de há multo se

fazia sentir a necessidade de um prédio condizente para suas funções
especificas, agora foram tomadas as providências para que no mais
'curto prazo possível seja concluíuo a construção do prédio para a

cadeia. O terreno já adquirido pela.. Prefeitura, isto do tempo da
Empresa Força e Luz quando o mesmo foi cedido pelo sr. Esmeral
dino de Almeida para a mencionada flualídade; o mesmo está bem
centralizado, distando poucos metros da Prefeitura e Correio.

Extintos os cursos de contabilidade
,

Os atuais cursos de técnico de coutabllldade serão extintos
nos próximos anos, passando a formar técnico de escrituração, com
nível de auxiliar de escritório e sem a necessidade de registros nos

Conselhos de Contabllldade. Essa será a principal alteração do
Decreto 9295/46, que regulamenta a profissão do contabilista que
deverá ser aprovada em julho pelo Conselho Federal de Contabilidade.

(Gazeta do Povo)

José' A'ntonio Correia
Encontra-se em gozo de férias o Agente Postal de nossa elda

de sr. José Antonio Oorreía, funcionário zeloso que vem ultrapas
sando os limites de correção e honradez, trabalha diariamente 3 a 4,
horas além do expediente normal, para que a solução de continui
dade não venha. interferir. Agora, depoía de longos anos, recebe a

justa e merecida férias regulamentares.

Um por semana - AÇÕES-AÇÃO: S6 passarei por este
mundo uma vez. Assim, todas as I

boas' ações que possa praticar e todas as gentllezas que eu possa
díspensâr a qualquer ser humano, devo aproveitar este momento

para fazê-lo. Não devo adiá-las nem. esquecer-me delas, pois não
voltarei a passar este caminho. (Sabedoria O�ientall

13-07-1974

Declaraçãt>
Declaramos que foi extra

viado o Certificado de:'Proprie
dade h-o 307390, do caminhão
marca Ford F-600, ano de

f"bricação 1972, cor verde
. selva,chassisn.K62UA-773863,
placa Dl}. .. 0770, de nossa pro
ptiedade ..
Fica o mesmo sem efeito;

por tetO sido requerido 2 a via.

Canoinhas, 02 de julho de 1974.

lodlístria e Vom. Irmlos Zogmao S.4.

/� ISAGc Zugman
.,. Diretor Gerente 3·

--------.....__.....---- ..... _.

Movimento Brdsil�iro de Alfabetização - M'OBRAL
\.

. .

1974, Ano da Erradicação do A nalfahetismo
Es�d-e---8a-ftta--eata_rm�

PARTICIPEI

HeramarJerra�lana�em
Rua· Paula Pereira N. 378 F U N'DO 5

Serviços de aterros de qualquer natureza.

Caminhões-Basculantes para qualquer tipo de frete.

Trator Escava-Carregedor.
Aceita-se serviços fora do Município,
Horário: das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

<

Memy Seleme & (ia. ltda.

no

Pu 1 Paula P�r�ira, 735 - T�Idone: 365 e 366 - Caixa Postal, 220 Canolnhas
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Juízo de Direito da Comarca de Ca.noinhas - se
,
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-

.

·

Edital de Cita�ão; ,com o prazo dê 30 dias·
o Dout�� Jost GERALDO BATISTA, Juiz de Direito da Comarca .

de Csnetnhes, ,EI!tado de Sabtll'Catarina, na fcrma da Lej,/e.t�·
FAZ SABER.a todos quantos o presente Edit�l-/virem ou

del� eonhecímeútó tiverem, que por parte de LEVY DRANKA,
brastleiro, casado, lavrador, residente e domícjlíado em Rio dos

Poços, ne�te<,munícípro e comarca, foi requeftdo nos autos de

USp.CAPIAO"õZ6.106, que se processa' neste Juizo, e pelo Çar
tór:io: do Cível, o 'dq,,_mtnio de. Um tei:'Jeno rural, �ituado no lugar
RIO DOS POÇOS," ri't!.�\e . munlcípíe . e cemarce; com a Area de

586.583, �8 m2 !quiohento.l! e oi�óta e .,sl'ls mil, quinhentos e oi
tenta e· três metros e d'e,zotto centímetros quadrados), coai ai
","'guintes confrontações: pq,,-:'um lado com um srroío e Sebastião,

·

Quadro!!, por outro l-adóAambé'm com Sebastião QUadros e José
Munhoz, por 'outro la,dó' com' terras' da In'dústria de ,Mlldelras
Zaníoío S.A., t' por'" outro lado com mais terras do suplicante.

· Feita a justtfica�A6 ds pOISe, foi a mesma "julgada. procedente.
''I:'l:r&4'{(r1:r'l:'l:r1:'í:''i.

... 'l:rr1(rr'i.... �... 'i...,1:t:�..,ç;1...,'1:'f...,'l:r1(441:'I:'3.#'I: 'I: I E, para que (��@gue a noticia � todos iD�eres8ados incertos e .não

!to � sabidos e nlpguéaí' tg�orar possa, mandou o MM. Juiz, expedir 'o

X· D'
.

'

M' êâr. 'presente E}rlltal. que será publicado e' sfixado no lugar de costume,"

"� Progresso " esenvelvímenté - otivação: � -�'fun de "que todos.iquerendo, contestem o pedi.do no prazo da lei.

�. .,
.....e Dado í"'Pti8Sad� nesta cid.d,e de C�noinhas, Est�jo de Sll[i�a Ca-

t. �r�feitu�õMuntc,fparattcanomhas '. �., ;·��::::..e�::�: : q��:::� �:.' Z�'ld:nê·E�eS!:'I::..�e E:�iV�::
��..l..!Jt..l�JtJ!.t.!,,!.!Jt�!t�.lJtJt..l-!i..l.l-lllJt.!Jt.l3:.lJt.!Jt!.! ..l·. . José Geraldo Batista - Juh: de Direito

Aexp�riê,ncia leva·ã pr(itica.

CORREIO DO, NORTE,

Jacó, .João
A S SEM B L E I.A

EDITAL

(arara &

Ficam· convocados os "senhor_es 'âêi�-'
nístas desta Sociedade coÍg. sede 'na Rua

Cei. Albuquerque n.� ,936� em Canoíohas
SC, para a A��elIfbleia Geral Extra�rdi
náría,

.

a .�eánzar-se no dia 18 de agosto
de Hn4'�' às 10 horas, no escritório da

�dl1�t�i'a" para deliberarem sobre à seguinte
ORDEM DO �IA:

1.0, - Elevação do Capital Social, com

aproveitamentos de , Fundos para
Aumento de Capital, Saldo a dispo

.

síção da Assembléia e Fundo de

Correção Monetária.

Canoínhas, 03 de julho de 1974,

Francisco. Caraeo
Diretor

"';.'

Sij,ídas de ar na rraseira.
per{T1ltindo renovacão de ar

1 p�����u
. ;. janel'os fechadas,

.

. Venha conferirestó;,ve
/ -

nq'nova linha'VW
h '; �\

Tudo com@tou,cO�l um'a chegado à perfeição. '\. E têm uma mecânica que,.

idéia -.simplk.s e intelig.ente. . O resultado. disso·tudo \ já deu C8(tO 2 milhões
Essa idéia fôi sendo está em cada um destes

'

\de vezes. '

.

,

aperfeiçoq:dil ano após ano. ,carros n9vo? da linha VW-74. \, Comprove, esta verdade.
E assim'a Volkswagen

. EI�s sao Simples e d�ntro de.) =

\.

=.

chegQu aos 2 milhões mtellge,ntes, fortes e bem urft,VW74: Wffi7Ci))��de carrós no Brasil. acabados, JObuSt0S e '. VW�
Con;i a certeza de ter v,alorizados na revenda. .ApráticallMlcllperfeiçGo.

\.'
'

,.

M'ALLON
J

t'
,/ R U A

-

, V'LO A L

;ê A N 0\ I�N H A 5

& C f't\.,
.\

R A M ,O S, 11 � 5
"

Santa Catarina
REVENDEDOR
AUTORIZADO

, 13.07.1974

2

\.

Juízo de Direito da Comarca de Cánoinhas. S e

'�Edital de (ita�ão cem o prazo de,30 dias
(,...__Q:ouíor. JOSE GERALDd BATISTA, Juiz �,e Direito .da Comarça
de C"rrllo'inhas, Est'ado de Santa Catar'nê, na' foraia da Lei, etc. J .

.

F,I\-Z SABER a todos quentes o presente Editei virem' ou
dpJ� .conhecímentç tomarem que, por parte de JOÃO MARIA
DOS SANTOS, '�rasileiro; casado, Iavrador, residente ,e �omiCim
Irsde em CIi,mpo da', Agua Verde, suburblos desta çiãáde, foi
requerido nos autos ge a�ão: de OSUCAPIAO n.o.)�025, que se

processa neste Juizo e pelo Cartório do: Cível, g'rdominio' 1e um

terreno rural,. situado DO lugsl'- CAMPO DA ,;A'GUA VERDE, su
bu rbtos desta cidadé, com área de. 35.56...

0/�2 (trinta.e cinco mil
@ qutnhentos e sesseota metros qtu�d'redo8), .eom 8S

'

ssguíntes
confroute ções; 'por um lado cO�/'terras f de Guilherme Prust e

Familia Mey&r; por outro lado ...-c6m 'a Rua, Waldemar' Olsen; por
outro lado com a Rua AdolJo'" Bading e R1:18 Otávio Tabalipa .e

por outro lado com Q Ri9/J\gl,l& Verde. Feita' o justificação da
posse, foi a mesma j�,gáde procedente, E,' para constart e que a

nctfcilil chegue a t0dos, interessados Incertos e não sabidos e

níoguém 1 goorar/.pôssa, mandou o MM. Juiz, expe.dir o
�

presente
Edit",l, que s�.r-ã" publicado e afixado, no lugar de costume, 8 fim
de ql.!@ t_9d�� que.rendo, conteste,m' o pedido' no praz�de lei. D�do
t' p81!!i�0 neste Cidade de Canoinhas, Estsdo de Sa,nta Catarina,
ao", 'vinte e quatro diss do mês de junho de mil, novecentos e

setenta e quatro. Eu, Zi:liden E. Seleme, Escrivão; o subscrevt,

José Geraldo Batista ._' Juiz, de Direito
, 4J1

.

, Juizo de Direito da Comarca de Canoinhàs - s, Catarina:
Juizo Civel

pràzo de 30, (tri,nta) diasEdital de Citação com o
. O Doutor JOSt;': GERALDO BA- Natálio Alvel!l; por, outro, com ditas
TISTA., J�iz de Direito da Comae- elo Loteamento dê Eeico Sebin
ca de CIiIDOiob&8, Estsdo de 'Santa dler e por outro lado com ....f!rras
CatariDa, Da fo�ma da Lei, etc. do Loteamento .de Pedró'!/ Àlves
FAZ SABER

.U Vieira». Feita. a: 'J'ustiJ;,ílação da
',

-{ à todos quantoa . ""

. o prelieDte· Edital virem ou dele pOllse, foi à mesma"julgaa. em

COLbltcimeDto tivereo!l,' que, por
data de 26/06/;7'( às fls. 9 dOI

parte. de Napoleão Moreira, bra- k'eferidos aU,�08. E" para que cbe·

f>i!ell"o. aelteiro, operá.io,. rUldeote glie. Do,ti'cia a todos, interessados
, e domiciliatdo no bairro Alto das" incerto!! e não labid«;)& e ninguém
Palmeiras, unta cidade de CeDoi- ignotar pos".,· mandou o MM.

abas, S. C .• foi requerido DOS Sut08 ru{z. expedir \ o pl'eseate Edital,
da ação d,e usucaplãD Butuado .fHlb./

.

que sClrá publicado e &f;xÍldo DIl

nO 6.03'3. quç "se proce888 "por �l!t� '.
lugar de co:tume. a fim de que

'Juízo e pt'lo"Cartório de Cível, o
todos querendo, cODtfJstem o pt!.

dcmíoio de um' terreno ,u;baDo. dido no prazo de 15 dia!!. Dado
,

.

.

d
"'.

b � papudo nesta cidade de Canoi-fJ.lto nuta . clda e, ,nO airro
Altó, 'dali Palmeira!!'," com a

oba!!" E",tádo de Santa Catarina,
árt'8 de 40485 m2:: sendo que a

.

aas viote e sete (27) dias &0 mê. '

área útil é aReóas 3.605 m2, eis. de junbo::le mil, novecentos .e

que está pf.pJdada IÍ pS68&gem de Ilfl,te.ntil·e qlJab;o (1974) Eu, Zaiden
uma rria",;pelo m�8mo; çom a8 se. E. SelelPe, Escrivão, o subscrevi.

guiote)t":"confronhçõe8: «por um

Iltiio�eóm terras d,t: Antonio de·Sou.
za45osta;. po'r outro com ditaI de

José . Ge�aldo \ Batista
,Juiz. de Direito

."

2

Fotocópias?
Em apenas 10 segundos, você tira FOTOCÓ�,
P.IAS, . de ·q-ualqu!r.,_..Do&vmenteriç,rnais ou

Uvros, n�CkftrÕRIO O O REGISTRO

ç I�de NERE;IDA C. CORTE, no edUício
do FORUM desta cidade�

\
.
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SESI encerra Cursos
o Serviço Social da Indústria, através de seu Núcleo,

local, encerrou neste primeiro semestre, os cursos de Datilografia
e Corte e Costura. ' ,

A direção e alunos organizaram uma festa para a ccasião,
com doces e salgadinhos.

'Entre' os convidados, contemos com a, presença do' Frei
Pedro Caron de n0198a Paróquia, que usou' da palavra, .exsltande
,a utilidade dos cursos dentro da comunídada,
,

A noite, precisamente às 19,00 'horas, foi rezada uma
missa de agradecimento, oficiada pelo Vigário da Paróquia, Frei
Vitalino Turcatto, que intercalou orações .em favor do Presidente
da ,FIESe: senhor Bernardo Wolfgang Werner; do Superintendente
senhor Osvaldo Pedro Nunes; dos Coordenadores e de todos 08
funcionários do SESI, alertando durante o sermão aos alunos,
para que continuem a prestigiar o SESI, demonstrando assim,
autêntico, espírito cornunítárjo.

O.' alunos do curso de Datilografia tomaram parte do
ofício religioso e durante' as orações dos fiéis, pediram pelos
responsáveis e funcionário. do SESI para que contíauem sempre
mais colaborando com a comunidade. Os centos foram acompa
nhados ao órgão pelo sr. Aluizio Soares.

'Os seguintes alunos frequentaram os citados cursos:

DATILOGRAFIA: Carlos Alberto Marques. Alceu Francisco
Watzko, Regina Iadelka, Adilson Wendt, Terezinha Ftrakoskl,
Mal'Cos Cezar Posaemal, Terezinha Zelia, Adib Sakr Júoior"Hllda
'Kogi, Cesar Rossi,' Model, Jadwtge Bojarski, Maria de Lourdes
W, Stockler Pinto, Elaine Brandes, Luiz Carlos Doliszny, Mário
Roberto Werka, Tereza Leoni de Barros Pereira, Rosângela Ro
mais, Luiz César Bartníck;" Edgar Aleixo Mayer Filho, Lúcia
Marie Man!lur, Dorotea Dobrochtnskí, Cléia Müller, Gàspar José
.Mühlbsuer e Ana Sy!via Mayer.

'CORTE E COSTURA: Marlene Soares Fischer, Róseli
Fischer, Guisela Ressel, Neusa Ranck, Inês Maria Gabaroo, Edel-
,traudt Paul, Julia dos Santos Atamanczuk, Mi,reni Krüger dOI
Santos, Nair Novak, Zenita Steilein, Terezinha Marli Goncalves
Ribeiro, Gessí Mil8ni, Maria Helena da Silveira, Wanda War
denski e Márcia Margarida Müller.

Os trabalhos confeccionados peles alunas do curso de Corte e

Costura,estayam em exposição em uma das vitrines da Ca,sa Erlita.

CAMPANHA DOS 25 MIL ELEITORES

.. CANOINHAS
. PRECISA �. voei

, /
/
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,� ,Participe do crescimento de sua _cidade pagando �,.
t em dia seus _I ��.9 � T�O�S,;n __� >'-� , , .,' ,�
,t Pref�i,tu'ra��Mu"nlcfpal de Canoinhas �,
� '--"'�- ,

"

0Ii
������������������������&�������������

NOTAS ESPARSAS --

,de confraternizaçAo, a]i presen
tes o Prefeito, sr. Alfredo de
Oliveira Garcindo, acompanhado'
de alguns funcionários, Vice Dr.
Paulo E. Rocha 'Faria e indus-
trial sr. Isaac Zugman.

'

'li; x x

A Impressora Ouro Verde,
além da ampliação já anuncíede,
adquiriu novas máquinas, o que
oossfbtlítsrá melhor atendin.eoto
�o público t' melhoria no jornal
Correio do Norte.

x x x

E flndou o mundial de fute
bel, que prendeu ss atenções
gerais de todo o universo, co�
8 sensacional ,vitória da Alema
nha. O Brasil, trt-csmpeão, não
'foi além' de .um melancôlíco 4,0,

luger e a nossa d�l�g8çã,0 já
retornou triste e cabisbaixa.

Pela Taça Governador Co
lombo Msch6do Salles, tivemos .

domingo últi(no, apenas' um
jogo, no Wiegando Olsen;: 'em
MarcUio Dias, reunindo São
Bernardo e Pery de Mafra.
Partida bem dísputsde, com

supremacia dos locais na pri
meira fase e resultado parcial
de 2 a 1 .ao SAo Bernardo. Nó

segundo I?erfodo, com a saida
de Grimaldo, o SAo Bernardo

I ,

'

perdeu o meio de campo e

.permttiu o empate de 2, a 2;

Em Mafra, por motivos ainda

desconhecidos, não foi realizada
a partida de Operário e Conti
nental. E amanhã, também em

Mardlio Dias, teremos SAo
Bernardo e Santa .Cruz, num

jogo qUE' promete muito.

Contador
Precisa-se 'Contador - ANIVERSARIAM�SE

com prá
. " Hoje: o jovem Hipólito

r Wa, densk#.
"

'
,

B salário.
, atar no FRICASA, fone 390

Aproveitando a temporada
oficial, duas turmas de ceçado
res canotnhenses partiram para
o Mato Grosso, em locais dífe- '

rentes � dístantes. IA primeira
'partiu qutnta-feíra à tarde e a

seguada em noite de ontem.

x x x

Pelo esforço desenvolvido pelo
saudoso Prefeito sr, Odilon
Davet, duas nbvss indústrias
vão se instalar no vizinho mu
nicípio de Mejor Vieira. Assim
uma lsmínedora deverá se ins
talar na cidade e uma serraríe
de médio porte no interior.

x x x

O Diretório Municipal da
ARENA reuniu-se sext&·feira,
dia 5, em nossa cidade. quando
foram apontados os candidatos'
locais à A,st>mbléia Lf'gilllaÍivf.t, '

Deputado Therézto Netto e Câ
mara Federlt'l, Deputado Arolno
Carvalho, A respeito deverá ser

expedido um comunícado oficial,
como de resto das moções apre
sentadas e aprovadas.

x x x

'O sr, João Seleme, já pronto
pau o embarque para o Líbano,
na próxima lemana, devendo
acompanhar-ae de sua exms.

A Volkswagen do Brasil S.A.
não irá: suspender a 'fabricação

do V'W
-

1600-TL <,

'

pendente dentro da fábrica. Por
'Isso" li fluxograma de produção
do sedan '1600 TL continua sem

, alterecoes: ele e os demais vei
culas VW ] 600 VarÍflDt e Bresí
lia - S8-em juntos da mesma
linha final de montagem da Ala
'XIV. Daqui' também, exemplo
dos sedan VW 1300/1500 sairAo
orontos para serem faturados,
porém igualmente de linha 'de
montagem" separada, 08 VW-
Passat,

-

P",lxa própria
De outra'parte, eom a pró

pria t:hegada do VW-Passat, o

sedan TL assumirá nova impor
tância na poUtica de comercla

lizaçAo da Volk"wag<E"n.' Além
da dl'manda interna, o VW-1600
TL é exportado para o mercado

latino-americano, particular
mente para o Urugugi, Paraguai,
Bolivia e Chile, ao lado dos'
demais modeloa da linha VW;

da' Semana,-

Em rp�posta ,à Indagação de
um jorQ8l paulista, 8 Volkswegen
do Brasil desautot+zou, por total
mente tnfundada, a interpretação

x x x de qUE', em virtude do inicio da

A jã conhecida Fábrica de produção do nevo automóvel
Móveis Apolo completou o seu P8S88t, ela se veria' forçada a

primeiro aniversário domingo suspender a fabricaçAo do VW
último e, na oportunidade, seus '1600-TL.

'

dirigentes, ofereceram gostosa 'O próprio presidente, Sr. Wolf
churresceda de eonfraterutzação, gaDg Sauer, ,fl'z o 'esclareci
oeesíão aprovei�ade para a des- mento em 'nome da empresa:
pe<1ida de solteiro do ar. Paulo '

__ O 'VW-Pdsut efetivamente
Murak9mt que devl'rá consor-'

começou a ser produzido na nos
etar-se sábado próximo" dia 20, I'a fábrica de São Bernardo ten
em Iblúoa, São Paulo.' Após o

do em vista li sua próximaenlace o casal viajará em lua
epresentsçân aos Revendedores'

de mel e nvgôcíos peJa Europa, à Imprensa, no dia 21 p. víndoudevendo vhitar Franca, Alema� /ro. Porém,'dt'vido fundamental-,

nha, ,Holanda. Suécia;' E!'pllnha, ment� às 8ua8 c8Tactt'r,isticas de
,Itália e por ú1ti!D0' Portugal. concepção de constr-ução°_:' mo-

x x x tor diBntdro refrig!'fado a água
A n0888 Colenda Câmara de e carroçaria'mono'bloco - o Iiõvo

Vereàdor@&, encer,rando mais um carro exigiu a ;mplantaçAo de

periodo lt>gisletivo, promovO'u-na uma. linha de montagem i�de
noite de terça-feira última, jantar

esposa.'

Impressora, O. Verde
NECESSITA;
Impressor ou Tipógrafo.
Informações na Rua Paula

Pereira, ,765.

,Aoiversa,riaotes
esposa do sr. W illy Vogt.
Dia 18: as sras. donas:

V�,.Ônica esposa do S1. Miguel
Lessaf?, e Gessi, esposa do S1.
Andrl 'Dorival Spitzner.
Dia 19: a sra. dona Nelli

esposa do. sr. Elias 'Seleme

Netto, residente em Coçador;
0_ sr. Elias Selt'me Netto, re
sidente em Caçado,: as 'jo.
vens: Alf;edo, de O, GarCindo
{'ilho e Werne, LoeO/e,.�'
Aos aniversariantes nossos'

melhores cumprimentos.

Amanhã: a senhorita Hilda
Schulka; o jovem Haroldo
Sch"oede"l

'

Dia 15: a sra. da. Rosinha
esposa do ,�T, Zeno C Zlppel;
O jovem' Guilherme José, de
Souza;, a srta. A/da Noga; a

menina Lenice Marlene tilhp
ao s,. Vivaldo Todt .

Dia 16: a _srt;l-. dona Ana
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Em pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Trânsito, fic(;>u provado que o maior indice de acidentes com mortes nas estradas, tem 9D

Im como causa o mau estado dos pne.us, geralmente gastos ou "carecas". Portanto para, a sua maior �egur8nç� nas estradas, a Loja &IJ
ce Merhy Seleme & Cia. Ltda." possui o maior estoque de, pneus das afamadas m�rcas : m
m Good,-Year ' Fireslone .Pirelli ' \ BD
ce De ,todos os tipos e I medidas, .' para todos os carros e pelos melhores preços. m

'm Na, compra dos seus pneus! em Merhy Seleme & Cia.' Ltda. você tem gratuitamente o balanceamento das rodas de seu carro. '�
m m
ce M E R H Y S E L"E M E & C I A. 'L TOA. 9D
ce ,

' , m
ce Rua Paula Pereira, 735 • Tel. 365 e 3ee - C A N O I N H A S - Santa Catarina ,9D
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