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Aulomóveis
Enéas At.f)aná;eio

Vinte por cento dos que morrem entre os 15 e

os 50 anos de idade, dizem as estatísticas, são vítimas
de acidentes de trânsito. Segundo levantamento feito

pera Corregedoria do Ministério Público, ém nosso Esta

do, no ano de l.972; ocorreram. 1.114 processos dessa
natureza, com vítima, pois que quando não há morte ou

lesão o fato não vai ao Judiciário, o que implica dizer

que esse número não vai a um terço do total, Em'Oanoí
nhas, para 46 processos por outros crimes, iniciados no

mesmo ano, houve 38 de trânsito com vítimas pessoais.
Isso tudo vem determinando especial dedicação

ao assunto, tante de estudiosos, como de legisladores,
pois não' é possível que se perca a vida quando' se vai

. à rua para ganbá-la, como já dísse alguém: O trânsito
mata mais que as epidemias e as grandes moléstias.

Os crimes desse tipo, châmam-se culposos, po
dendo a Culpa· ocorrer por imprudên,cia (excesso de
velocidade, violação de sinais, embriaguez, eto.), negli
gência (trafegar com carro sem freios," com outros
defeitos graves, etc.) ou imperícia (falta de habilitação,
não saber dirigir ou dirigir' mal, etc.).

Duas têm sido as prmcípaís causas de acidentes:
embriaguez ao volante e excesso de velocidade. Quem
dirige embriagado é imprudente" já que é notórío que o

álcool afeta os reflexos humanos, não dando condições
ao motorista de controlar ó seu veículo.

O .excesso dei velocidade é uma verdadeira praga'
nas nossas ruas e estradas. cO brasileiro _,.. escreve
Valdir Sznick ... é o mais gentil- dos mortais. Mas dê
se-lhe um volante às mãos: transmuda-se, torna-se valente
Iantarrão, Incapaz de matar uma mosca, pilotando um,
veículo pode Inutílízar vidas precíosas.s

Pela nossa lei esse abuso é punido como contra
, venção penal, além de estar sujeito a mulja na ' .. via

. administrativa. '

O novo. Código Penal, que deverá vigorar no
, 'próximo ano, encarando. a gravidade do problema, cria
novas Iíguras delítuosas, punindo de forma independente
e com penas severas, -esses motoristas. A embriaguez
ao

. volante, a violação de regra de trânsito, fuga do
local do acidente, dirigir, se,m habilitação legal, falta de

; assistência a acidentados, serão algumas .das inovações
punidas também com a interdição do direito de dirigir
veiculo por prazo que pode ir até três anos. .

-,

Também novo Código de trânsito está em pre-"
paração, trazendo grandes novidades, todas elas visando
proteger a incolumidade pública contra .os abusos de
toda sorte que hoje ocorrem a cada instante.

.0 actdente de trânsito não pode mais ser enca
rado como de interesse apenas das partes envolvidas.
Suas consequêncías.. com mortes, aleijões e deformi
dades, incapacitados para o trabalho e prejuizos
materiais, é um ônus muito gránde a ser suportado
pela coletividade laboriosa ,e que precisa, portanto,
coibi-lo, numa tentativa para diminuir tais acontecimen
tos à mínima proporção. Medidas educacionais (punindo
pais que entregam' veículos a menores e outros atos
desse tipo) também virão na nova lei.

Em recente decisão, proferida em caso desta
cidade, o Tribunal de Justiça entendeu obrigatória a

comunicação de qualquer condenação, por delito de
trânsito, ao DETRAN, para assentamento nas fichas
respectivas. Visa-se, com isso, um registro dos' antece
dentes de cada motorísta para futura' interdição. ,

Por fim, lembre-se, como diz Szníek, que a de
sobediência às normas de trânsito constitui, como
afirma o Papa. Paulo VI, grave pecado e quem a come-
te deve confessar...

'

Delitos
.

de

CURSO DE
PARAPSICOLOGIA

,

. ,A Diretoria 'da Alflociação, de .. Pais e Me�i'es, do
Colégio cSagrado· Coração de Jesus», desta cidade de
Canoinhas, com o objetivo .de levar a Comunidade à
Escola, e a Esc91a. à Comuoidad@,. fera realizar um
CURSO J?E PARAPSICOLOGIA, pelo professor Feuze

.
Kfouri durante os dias 12 - 13 - 14 e 15 de setembro
próximo, às 20 horas, na Sociedade Beneficente Operária,
desta cidade e tem' o prazer de convidar a você, que já
ouviu falar de Telepatia, de Clarividência, de Precognição,
etc, a comprar o seu ingreslo na Gráfica «Santa Cruz.

'

ou no Colégio \!,Sagrado Coração de Jesus».
Não perca! A lua presença é muito importante

'

para você,.e para o seu fllho.:
I A DIRETORIA
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• Notas Políticas _._

•

A ARENA de Canoinhes, reunindo
forças da ex-UDN e ex-PSD, perteita
mente integradas, vem desenvolvendo
grondes atividades em preparativos para
a campanha eleitoral que vai preceder O

pleito. de 15 de novt!1tib,o próximo. '

O Diretório loca}, o Prefeito Altredo
Garcindo, o Presidente da Câmara Mu
nicipal Nivaldo Roe,der, e os vereadores
arenistas, em reunião.permanente com os
-candidatos de Canoinhas, Aroldo Carva
lho e Terézio Neto, que Pleitea,ão suas

re-eleições à Câmara Federal e Assem
bléia Legislativa, tratam planos e assen

tam as providencias iniciais sobre os
trabalhos (Jue serão .âetlagrados logo
depois da Convenção partidária.

.

O Vice Prefeito Paulo dá Rocha Faria,
de inegável experilncia politica e pene.
tração popt,zar tem formulado sugestõeS
visando a dinamização .da campanha do
ex-Gooemador Ivo Silveira ao Senado d.
República, campanha na qual toda a

,

ARENA canoinhense vai" empenhar-se.

,O Deputado' Fra,Dcisco Llbardoni,' do
.

extremo Oeste catarinense, parece haver per"
.
suadído o DOISO conterrâneo Sr. Acácio Pereira
a cendldatar-se, mais uma, vez à Assembléia

Legislativa. Sem qualquer perspectiva de obter

epotos nos municípios vizinhos, já ocupados
pelas can'didaturas Delfim' Pádua Peixoto e'
Marcos S.chifler, o nosso prezado amigo vai

amargar '.mais um�'" decepção eleitoral.

É doloroso que o emedebísta do Oeste,
visando apenai, cónsegúíe' alguns votes na área

de Cenoínhas, ,meta o seu correligionário em

mais uma cfri.....

'.

• • .
. A campanhll de Ivo Silveira,

Aroldo Carvalho e Terézio Neto=oai se
constituir na mais vibrante, mooinentaâa
e

.

dinâmica de quantas o norte catarinense
já assistiu. Todos os distritos e sedes de
urnas serão oisitddos pelos. candidatos.
Todos os meios lícitos, democrdticos e

legais serão emp,.egados no trabalho de
esclarecimento e persuasão do eleitorado.
O Planalto Norte Catarinense haverá de
consagrá-los vitoriosos e eleitos.

" ••. O futuro' Governador, Antônio Carlos
�onder Beis, aesumíu, pessoalmente, o comando
da campanha aren'ista em Santa Catarina.

Preocupa-se, sobretudo, com a integração da

•
ARENA bardga verde que vai emergir d�1
urnas de 15 de novembro como uma das mais

pujantes de todo o país. Depois. dai eleições
cuidará da composição do futuro Govêrno e

haverá de escolher um secretariado capaz de
acompanhá-lo e de secundá-lo na arrancada
admh)istrativa que todos testemunharemos.

. .. O Deputado Federal Aroldo Car
valho, ao emitir, perante o futuro
Governador, e atendendo' a solicitação
desse, oPinião sobre as metas . adminis»
t,ativas a serem fixaâas, enfatizou o

problema rodoviário de Santa Catarina,
por ele considerado o mais grave de
quantos obstaculizam o, pleno desenool»
-oimento. Defendeu, o nosso. conterrâneo,
a necessidade de serem asfaltados 800
..quilômetros .de rodovias estaduais em'

.

quatro anos, com a média anual' de 200
quilômetros. Entende, o Deputado Arolde
Carvalho que o fato de atingir-se somen-

- te essa meta dos 800 quilômetros, consa
grará o futuro Gooêmo como o mais
operoso na' histõria do,Estado.

Semana da Pátl'la/t974:
�'DeseDvollimeDto e SeUDran�a: Bem-ista� da Coletividade,.
Em sua reuni lo de 14.8 74, dentro ainda das comemora-'

ções do cOlA DOS PAIS»,' o Rotary Clube de Canoinhas prestou
lingela homenagem ao Ir. JOSÉ ADAo FUCK, chefe de nume

ros.,. flimilia e membro de tr.dicional familia da região de Canoinhas.
Filhos do casal sr.. José A. Fuck e sra. Loni W. Linzmeyer:

Magno Vitor Eva Maria Mário' Osmar Zélia Maria
Tito FreQerico "Lúcia Maria Aldo José Tar�ila 'Maria
Erasmo Jacó� Benilde .Maria Angelo Sebaltião Loni�Marla
J\lceu Paulo Lurdes Maria Olavo Frederico Ilka Maria
Jacob- Adriano Elizabeth Maria
João Adriano Angela Maria Evelin Maria

Destaque n.? 1 .,..... Loni Maria lerá consagrada ao leniço '

de Deus, recebendo O hábito 'de freira, no dia 258.74, amanhã,
em Santa Maria - RS.

Destaque n.O 2 O João AdriaDo não é filho legitimo do
cal.al, que preferiria que isto ficasse despercebido, mas de fato e

de amo -ele o é, porque está no coração de todos, ê.o filho especial.
Estes os 21 filhos do homenageado, simbolizando todos

os pais de Cenoinhas.
.

Todos somos sabedores de quanta luta a vídao tem
desafiado, mas nunca o vimos por isso deeanímedo ou desencora
jado, pois seu conforto espiritual. e seu amor a Deus e ao

próximo, sabemos, tem sido leu idéal e exemplo vivo.

Ao cPAPAI JOSÉ», Desta simples e humilde homenagem,
,toda a nossa admiração� e nosso .earinho.

'

" Rotary Clube
o

.

Posto da Receita' Federal
de Canoinhas ayisa que será
ministrado curso sobre' Correção
Monetária do Ative) Imobilizado
nesta cídade, nos díss :

,11 e. 12
de setembro, no Colégio Comer
cial de Canoinhas, no. horàríe
dai 9,00 às 12,00 e das 13,30 às
16,30 horas; pede que OI senho
res Contabiliata8 compareçam a

elta Repartição para se insere
verem no aludido curso, median-·
te preenchimento de uma ficha.
PRF em C"noinhal, 22 de

sgosto de 1974.
'

Francisco Zazlskl
Chefe do PRF - MBtró 1621.148

Nascimento
"

Registramos
.

o nascimento da

garotinha CARLA MARIA, filha do
casal EUBlO (MARIA) PREISSLER,
ocorrido dia Z2 último, na maternl-

,
dade de Rio Negro, Pr.

Mossos eumprímentos,

AlDanhã. - Domingo - Dia 2.5 -/ 14 horas ,na Praça Lauro' MUller'
[,

Espetáculo Automobilístico sobre 2 Roçlas

num' patrocínio de
/

(HRYSlER

- Acrobacias � Vôos a,o ar livre - Resistência.

DO BR'ASIL e MERHY SELEME &_. (IA.' LTDÀ.
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"ir: No Departamento de Veículos Usados de 55 � P' d d
"

d d d' "i•• n 3'!.., artic. ipe O crescimen.to., e SUl
. ci 1_ e.,..�.

�• ��gan o
.�F: Merhy Seleme & Cia. Ltda., v'ocê encontrerê. U �

-�. __....,..�'- �.�

55 • d
!" ..«

" :; �. , �"'oF.,:.,.,';"�r....'7;�'.e..��dia�,�.-s,eu;s:,· 'vlM p,e�-s� :0 5 :!ii revisa os para .prcnte. entrega,;...
'

55, -..w �H1'-"-'
'. �t

I Dodge 7aÕÓ"Luxo 1;74, I E Prefeitura: Municipal (je Canolnhas �
ii Dodge Gran Coupê ' 1973 II. .

rJJt��.!.!.!�Jt,!-!Jt��.!,!Jt-lJt,!.!�JtJtJt.!,!�Jt--! .!Jt,!�.l.!��

ii Dodga Dart Coupê de' luxo 1971 fi
I.
eh I e

.

7
::

ii . avro et arnioneta .

. 19 1 ii
:. II

ii Fórd Rural � 4.x4 1971', � ii
55 ' -' :.

55 Ford Galaxie 1970' iiI' c /" -. ••
.

,i MERHY"'SELEME & elA. LTOA. �i
i Rev.n�.dor .��torizado Chrysler do ,Brasil ;�
II Rua �aula Pereira, 735 - Telefones: 365 e 366 ::
"

. "

55 C A� 0'1 N H A.S Santa Catarina ii
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Do�nDleDtos Registro Civil
"

'(". d.
.�, ,ANTONIO WILSON WIESE - Re�is.

ex faVla os tro ?iviF do . nicípio de Três. Barras, Co arca de
Canoínhas, Estado e Santa Catarina

.

"'raz saber qu �retendem .casar: ALO,
'

WENGR-
ZYNOWSKI e MAR

\\
OLIVIA ·MAIE�_..

..

.

Ete� nátutal des Estado, nascido' ,fu Saltinho do
Canivete, ",Distrito de la Vista, Muni :ípio de Mafra,
.no dia 15 de dezembro 1929, operá o, solteiro, domi-
ciliado e residente nesta cidade, f' o 'de" Romualdo
Wengrzynowskí e Leonarda Wengrzy ,�wski, domicilíados
e residentes em Três B'arras.,

Ela, natural deste Esta\io, ,'�cida em Desvio Caíl-
.let, -Municípío de Mafra, no \di " 5 de março de 1937,

.. P I R I ,p S'I C O L O 81.1 doméstica, solteira, domiciliada './'residente ..
nesta cidade,

11 a li filha de, Sebastião Maier. e
. �Plira Pereira da Silva,

domícílíados . e residentes em �rês\Barras.
,I \, •

I

. Heramarlerrapla_nauem
Rua Paula Pereira N. 3-18"-:':_' f U N DOS

.

.

\

.

...-"'.,
..... ..-

..r":
.,

;

Serviços de aJerr'ÓS" de qualquer naturéza,
, ,:,.. .... " ... <t: .,

- Ca9l.-inhõ-és-Basculantes para qualquer tipo de. frete;
�' " .

,

.�"Tratot �scava.Carregador.
Aceita-se, serviços fora 40 Municípiol•
Horário: das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas."

I
...;

FOTOCÓPIAS XEROX
Serviço iostantâneo e perfeito· --

_,,"
,

.

.�.
-'" .

, -.
'.

.

.

.

_ Instalá'çio . moderníssima.
�,.....,... �'

Procu�;:itório de Derby Carlos'
�nn't na' .Praça Lauro l\'J.ülier, 251, -

,

.

<

CANOINHAS Santa Catarina'

; ,

. ,

F otO'cópi�_s1
Em apenas 10 segun�a�TC1CÓ- .'

PIAS; de qualqu1frl""''' documento, jornai$ ou UÓla casa de alvenaria, -na'

livros, no'G<Ã T ó R 10 O O R E G 1ST R Ó
ruâ' Vidal ftamo's, (nas pro-

�:! .:,:.;ííI! '- ximidades dO' Quartel de
C I� de NEREIDA C. éqRTE, no e�ifício PO'lícia):

do F'ORUM desta cidade. . I

=================r=======:d! . Trat�r no local com O' pro
prietáriO' !!ir. O vidio Fra:q_cO'.

Concurso de Admissão à Es(ola de
.

.
.

,

. \

Aprendizes-Marinheiros .' de Santa Catadn'.f
,

PEQUENO CALENDAIHO .' 192:4/
Inscrições: De 1 a 3118/7� .

.

,/
,

'

.

Idades: Para os nascidos dé 1/9/� 31/12/58
• ,YProvas: Em data a ser InfO'rmada opO'rtunamente

,
. /

Escolaridade: É preciso ql,U( o candidato tenha
o cursO' primário cO'mpleto, não

"

havendO' nes-e-ssidade de cO'mprO'vante'
Taxa de Inscrição�/ 1% do' saláriO' mínimo

fixado pafa O' IstadO' da Guanabara.
:;;

DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA
_

D�partamen·to de Administração EscO'lar
.

Rio de Janefro - EstadO' da Guanabára
I ./ I

MeHtores informações na Secretaria da
'

Pleitura Municipal. .

. , ., /' \ .

VI�AL .DA GRAÇA PER�IRA e IV\ONE RA.FALSKI.
Ele, natural de sãé1 José do Gerrito, nascido; em

São Jo�{do Cerrito no/ dia 22 de 'tvereirO' de ,1939,

t�mperad()r, I?O'��iro, d?,�iciliadO' e resid,nte �m (;uriti?a,
fílho de Laudelíno Per'eIra . de Carvalho, 'falecido, e Cehna

. Celimà"da,. Graça, d<>yiÍlicilié,ida e res�dente \m Curiti�a..,.Pr.
\

.

Ela, natural f'do Paraná, nascida em 'P.erto Ribeiro,
____________

.

Município 'de São Mateus do Sul no dia 9 . fevereiro
de 1944, domési�(a.- SOlte.ira, domiciliada e resídente em

'ITV','. C,.ons'··er't·O·.
Três.' .�arrasJ .��fi� de José _RB;_falski �e Marta Rafalski,;

. domícíltedos �lesldente9 em Tres BaTr�s: .

, .. '

Apres 'ntaram os documentos exigidos pelo ódígo
Civil art. 1

'

. Se, alguém tiver conhecimento de
.

e istir

algum. im dímento legal, acuse-o para fins de ,direito.,
,

"
-

:Rádio-Teleyis�o�Gravador 1
T e� ,l3arras, 19' de agosto de' 1974. -,

denteo' de poucos dias ;
, ,
Antonio W.ilson Wiese - Oficial

·Mo�im�ntó, Brasileiro 'de Alfà�e,�izdç�o - MOBRAL
1974 ,An� d,a Erra_diçfl��º .. �_o A,n,alfabetis'rno

,

.

._-���
no Estado, de Santa Catarina.

.
\

,

P A' R. T I C I P E !

Vílmar Luis Brey, declara

pata O'S· devidos fins,. que
extraviou sua Carteira de

Motorista e' de Identidade.

Os mesmos ficam sem efei
to por ter sido requerida
segunda via.

Você' já. sentiu qualida
des, . defeitos ou até

doenças delonga? Isto

é, já teve telepatia ?,
Venha ver de perto o

que isto significa.
/

"

AG,UA�DE.�:

,

estará funcionando na

1-· �
,

Ven�e-se

Material escolar e de

escritório você encon�
tra na loja da·

Impressora Oúro Verde
,

;_ EDITAIS

. Dra. �;()é')Valkyria Hàtividad!_S_�J�lÍIe; I!
.

-:.
.

Cirurgiã Dentl$.��·· ,
'

". : c I C"OOS58!J$.9/DiP''''.

.

. .� .

. �. �,iDiea deDt�ria de_,Jft1llfôras e. elianç,as.
" . I li

.

','

. .... ",'. -:;J-"\�' Especialização em. Odontopediatria.,
, Bor� .ma�,�d'i, .'

I

V'": .

Pr.� La..... Müller, 494 - F.oDe, 369
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nu' Municipal,.' SANTA .... CRUZ' -X flGUflRENSf
Notícias de

Escreveu: Esmeraldino M. Almeida

Bes, na pra<a Já é realidade
Muito batida foi a técla para que, nosso Papan

duva fôsse contemplado com uma casa Bancaria.
Muitos estudos foram elaborados e o resultado enca

minhado aos poderes competentes de diversas
entidades de crédito, porem sem uma solução positiva.
O tempo foi passando e com ele veio a tona crlação
do Banco do Estado de Santa Catarina S/A. «BESG».
Um punhado de cidadãos que já vinha lutando pela
vinda de uma Agência Bancária, renovaram o pedido
a alta Direção do '«BESC» inclusive ao Exmo. Gover
nador Colombo Sales. Teve resonância o nosso brado
a eles, estudaram com carinho a pretenção em pauta
e veio o resultado positivo. Agora não é mais posíbí
Iídade e sim .realidade, para um simples confronto
basta dizer que o futuro Gerente Sr. 'Agostinho Egidlo
Schreirler, já se encontra em Papanduva, tomando as

primeiras providências de rotina para que, dentro de
38 a 45 dias a AgêncIa entre em funcionamento.

Líbano crFronJ) Brasil
,_

Do nosso presado amigo Sr. João Séleme e
Exma senhora, atualmente em cruzeiro pelo Oriente
este colunista recebeu um lindo cartão postal proce
dente do Líbano onde se encontra o deatinto casal,
No 'belo cartão remetido sollcíta que seja transmitido
aos demais amigos a menssagem da terra maravilho
lia Libanesa.

. ,

Indulgências do Ano Santo de 1974
A Indulgência é um dom espiritual, ou antes,

sobrenatural, do qual todos temos necessidade, No
Ano Santo a igreja concede, com a máxima liberali
dade, a' aplicação deste dom, mediante os frutos da
redenção operada por Cristo e compartilhada na
comunhão dos santo•. Perdôa, com 8 autoridade rece
bida do seu tundador, as penas temporais dos pecados
a' todos os fiéis que ae convertem radicalmente a
Deus na penitência' e na caridade. A indulgência' não
substitui o ato �e penitência, mal' encoraja-o e
completa-o, O sacriflcio exigido pela penitêncIa, torna
mail eficaz a própria indulgência e , (Mensagem.) ,

Comerdal Damaso da Silveira L1DA.
A conceituada firma cComercial Damaso da

Silveira Ltda ... vem de passar por uma tranSformação
geral afim' de atender com mail comodidade a súa
grande clientela, O sistema implantado no grande
estabelecimento comercial, é moderno e os vastol
balcões frigoriflcos e utUlt�riô dão plena visão da
casa de bem servir a seus freguezes. O sistema atual
de super-mercado multo veio favoreçer a classe con
sumidora. Até o fim do corrente ano, deseja ,a firma
colocar em funcionamento uma, indústria alimenticia
que sará parte integrante do seu movimento comercial
podendo oferecer seus produtos por preço mail
acessivel ao coasumíder;

.

-

Um alerta aos MototlstlS
NO QUILOMETRO 115 da Rodovia Bstadaal,

Curitiba-União da Vitória, domingo, l1ltimo, o motorís
ta de um Chevrolet Opala, tíéou intrigado quando
observou um cavaleiro acenando com pano vermelho,

como a indicar perigo. Não reduziu 8 marcha. Pouco Ano XXVIII - Canoinh88 (se),
adiante, deparou com unia tropa de mais. de 100
bovinos, na estrada, por pouco não sofreu acidente.
No retorno de sua viagem; viu no leito da estrada
um animal morto e também um Dodge Dart danifica
do. (En�relinhas) Campanha de prevenção nas estradas.

Sem, aparatos blindados
Desfile de 7 de Setembro não será motorizado.

As viaturas, carros blindados, tanques, canhões auto
propulsados, permanecerão nos quartéis, O anúncio. é
de fonte ligada a 6.- Região Militar, explicando que
a medida tot tomada visando a. ecsnomía de combus
tível. Quase dez mil homens marcharão pelas prínoí
pais avenidas. ('Entrelinhas)

EXltor Sr. UIiDdo, Falchettl, .
assumiu

Já encontra-se em Papanduva o sr. Ulindo
Falehettí acompanhado de sua senhora, Jacy J. Mar
ehíoro Falchetti, tendo assumido suas funções no alto
posto de Exator Estadual em nossa cidade. Anterior
mente desempenhava idêntica função no município de
Arroio Trinta. 8. S. ttcou bem ímpressíonado com nos
sa cidade inclusive com o' seu movimento e desen
volvimento comercial. A coluna almeja felicidades ao
sr. Ulindo e senhora Inclusive nas altas funções que
desempenha. �

.

Konder Reis é Ivo Silveira dia 31
em Papanduva

o Senador Antonio Carlos Konder Reli, ean
dato ao Governo do Estado e o ex-Governador Ivo
Silveira, candidato ao Senado nas próxlma,s 'eleições
de 15 de novembro, estarão em Papanduva no dia 31
do corrente mês (sabado). O programa elaborado pela
caravana para nossa região é a seguinte: dia 31 de
agosto corrente, às 9 horas. estará em. Major Vieira,
às 13 acres em Monte Gastelo onde almoçarão, às 17
horas estarão em nossa cidade onde farão uma pa
lestra no clube local, pernoite será em Alto Para
guassü, antes, porém, farão palestras em Itaiópolis
às 19,30 horas. Vamos todos os papanduvenaes com
suas presenças prestigiar os ilustres visitantes em
nOSS8 cidade.

Faleceu Illneu Bornhausen
Dia 11 do corrente dia dos Pais, faleceu em

Blumenau onde estava internado, o ex Governador e
ex Senador lrineu Bornhausen. O extinto foi um gran
de lider político do estado Barriga-Verde . .Iste colunista
foi por ele nomeado 0- primeiro Prefeito do município
de Papanduva. Portanto a ele Papanduva deve a sua

emancipação e progresso que hoje desfrute. Semprê
se 'dedicou o extinto com carinho e bondade aos

interesses da comuna.

Passare\la, d� Sociedade
Dia 29 do corrente estará colhendo mais uma

flor no alegre jardim -de su" vida a elegante senho
rit" Regina. Schadeck; prendada filha do casal Sr.
João (Edith)' Schadeck ele Diretor da poderosa firma
que lhe empresta o nome; A data será feltivamente
comemorada pela jovem guarda.

-,

Dia 31 deste festejánâo mais um nlver o jovem,
Sildemar Schadeck, a festinha será' realizada em sua

residência, onde os' amiguinhos e coleguinhas' serlo
r,ecepcionadol pelo jovem Sildemar.

A eoluae a�meja aos aniversariantes toda 80rte
de fellcldadel. .

UM POR SEMANA: CONSELHO - Os que lião cense
lhos sem os acompanhar dé
exemplos, são 'como 08. postos
que indicam o caminho sem
Ia moverem.

_,.-

<81018T80 CIVIL
SILVETE DARCI PAUL, Ei- deste distrito, Da.cida em 2

crevente Jurementade do 5.°
.

de junho de 1952, do lar 01-
Distrito de Pinheiros, Comarza tetra, domiciliada e' empo
di! Canoinhes, Estado, de Santa doa Pontes, de.te�rito, filha
Catar.ina. de Jesuíno M�ra' e ,Mari.
Faz 88ber que pretendem cs- Eugeni���ádO.

sar: ADAo GRACIA DE AL· A �e8í!Dtaral)l OI documentos
MElOA e ANTONIA MOREIRA. v' gidos p-Io Código Civil 8rt.

'El-
,

tu I' d T
J ,PI80. Se alguem tiver conhecí-

-, .. e, na ure - e am�n·Ir, t d j" I i"•

t dí t 't" íd d
men o e ex stu • gum mpe-oes e 18 ri 0, nll:SCI o e . I!;.... '1 "

d 1947 t'· 1
.... Imt!nto egal, 8CUse-o para fIOS

março �'",' se�, �, so -

de direito.
telro, domtçl.had / em Campo ,

dos Pontes, d e distrito, filho
- Pinhei�o" 16 de agosto de 19'?4"

de Concei �Gr8cie de Almeida. SILVETE DARCI PAUL
E�crevente Juramentáda

Declaração- EDITAL

BODO,N DOLISZNYY, de
clara que foi extraviada
sua Carteira Nacional de
Habilitação n.· CM 1743;,
'A mesma fica sem' efeito
por haver requerido 2.a .vía.

Leia! Allin�! Divulguei

CorretO do Norte
� _. '-.
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de 1974 - N.o 1286

Aniversariantes daSemana
Dia 24

A senhora Olf,a Mária_esposa
do senhor Mário Ferraresi;
a senhorita Lélia de Lourdes
Carvalho Netto.

.

esposa do senhor Mário
Wiese e Genoueoa esposa do
senhor .Luie Packer; os se

nhores: João Taporoski, resi
dente em Tres Barras, Afonso
Linzmeyer, Boleslau' War ..
denski, Raimundo Preissler
e Heriõerto .Plothoto; os jo
vens: Mai cos Daniel Markiv
e lgnomat Roberto Todt:

"

Aos anioersariantes nossos

cu.mprimenfos, com votos' de
muitas feliciâedes.

Dia 25
O sr. Jacob Seleme; a se..

nhorita Claudete Hoffmann; .

o menino Luiz MuriJo, filho
do senhor Siloino de Luca.

Dia 29
A senhora Ermenilda, esposa
do- senhor Evaldo Plothow;
a senhorita Nelly Greinert,

Dia 26
A senhora Erna, esposa do'
senhor WilJy' Oorseltz; o

jovem [osé Adilson Sceygiel.
Dia 27

A senhora Glotilde, esposa
do senhor Edson Simm; as
senhoritas: Marga,.eth e Ma.
rilene Bora, os jovens: Céz.r
Duarte Nascimento e, Silves ..
tre Kumine�.

.

DIã 28
As senhoras: Marise Elisabet,

Dia ,30
A senhora Ro�a, esposa do
do senhor Wenceslau Socha
cheski; as senhoritas: Silvia
Siems e Leoni Bollaut.

Agradecimento
A família do inesquecível Engelbert Zierhut,

ainda profundamente abalada com a perda de seu

querido esposo, pai, sogro e avô, agradece a todos

quantos a confortaram com, seu comparecimento,
palavras, envio de flores e coroas.

Convida,' também, para o culto religioso em sua

memória, que será celebrado na Igreja Evangélica
Luterana, amanhã, dia 25.· às 9 horas.

Por ,maia este ato de fé cristã,
antecipa seus. agradecimentos.

c O N V I T-E
Os Familiares da inesquecível,
Maria Pangratz de Paula' e Silva,

convidam, parentes e amigos para assistirem a

Santa Missa, que será celebrada em sufrágio à'
sua Alma, no dia 27-08-74, às 19 horas, na Matriz
Cristo �ei, pela passagem do 30..0 dia de falecimento.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,

Mun!ci�al �e Canoin�as--- Prefeitura
Calçamento a paralelepípedo do pátio da Prefeitura
Pavimentação asfáltica de sete quadras

-. Rede de Abastr:rmento d'água (Convênio com o - Revestimento da estrada de Valinhos-
. Governo do Estéfio)

-

- Instalaçiio de brttador em Velinhos (Dist. Felipe Schmídt)
- Alargamento e

a�tura
de novas ruaI no J. Esperança - Iluminação pública <1.0 Distrito de Paula Pereira

- Alargamento da r São José e -vicinals - iluminação pública do Dist. de Marc lio Dias (convênio)
- Muro de pedra na ,,",-aça Lauro Müller ,,-- Óestc CImento agrlcóla de. 286' alqueires '

/

- Extensão da iluminaçAp pública
.

- Con ervaçAo de estradas municipais com con9trução,/
- Construção do

GináSiO\�FSportes
de n"va.s pontes, pontilhões e boeíros com tubos/

__ Instalação �e britador e ' Santa Leocâdís (Distrito de - Amplieçãc da escola do Alto da Tijúca //
Paula Pereira).' - Inceutrves industriais (doação de imóveiS)//- Continuaçio da pavimenhçlo asfáltlca da cidade - Aqutsíçêo d� 3 trato rei de esteira .ç'

.

� Muro de pedras na fachada \qo Cemitério Municipal Aquisição de 2 motoniveladoras cHupJ!'f-Warcolt
Abertura de canais de drenagem\{!o Campo d'Agua Verde Aquisição Retro-Escavadeira cPo9,fi'nlt
Pontes de concreto sobre o rio �gua Verde (duas) Recuperação de toda. a. máq�t(:lãlJ rodtiviárias
Escola de alvenaria em Barra MaRsa (Díetr, Ptoheíros) - Recuperação de c8minhõu-�".çÍlmb8s
Éscola de alvenaria em Lsgeaâc (Ui�tr. Felipe Schmidt) - Pavtmêntsçãc BsUltica na" Praça. Lauro Müller e

- Destocameoto agrfcola
. '\ ' Osvaldo de Oliveira /;f/

- Revestimepto em Anta Gorda (I?lstr. �\P8Ula Pereírs]. - Computação de dado:� eletrônicos
-, Lsborstórfo de "ementes de babtas certlfrs,ada8 (Incent ) - Nova planta cada�,ti.1

Construção do Canoinhas Palaee Hotel (Iaçentívo] - Novo código tribúUrlo _

Ocnstrucão de ponte na dlvisa Irlneópolil�C8noinhS8 - Aterro no Rio" a'Arel. de Cima (Dist. Bela V. Toldo)
fconvênio)

-

,\,� - Revestíme#6 da rua Alvino Voigt
- Conse'rvaçlo das rodovia. municipais ' "-", - Revestiménto da e!ltrada do Parado

ConstruçAo da estrada de Tequarizal - novas pQntes - Alarg,ltrbento da e.trada de Volta Grande (Distrito de
e boeíros "'\, Paur. Pereira'
Construção da garagem da Prefeitura '\ - Obelisco Da Preça Lauro Müller (íncentívo)
Construção da fábrica de tubos de 1,50 \, �inalizltçio da cidade c/ iniitalaçAo de S@má!oros novos
Revestimento e alargamento da éstrád. Colônia Ouro \, ,f BdizlçAo do. logradouros públicos ., acrilico

. Verde (Distrito de Bela Vista do 'Toldo) ')(; - Aqul.lção d. 4 novo. cemtnhôes-ceçambas
- iluminação públicà na ru. Alvioo Voigt (C. d'Agua Verde) .-ri' '\ - Abertura na rua Venezuela
- Abertura da rua Bolívia com a rua Rebs rte Elk. /(.;.J' .'�, Abertura dá rua Bario do Rio Branco (peenlcngamento)
- Construção bal,a diVisa Canoinhas-Pau}<l Fronhn (Fi- --'.,_ Variante Santa Leocádra

Jipe Schllüdt)
, .

,ti/' 'ConstruçAo de doi. meta-burroe 'em Anta Gorda
lluminaçAo pública rUI Méxieo ,/' (ex,tipcão de portões)
Aterro ponte rio Agua Verde, pr�lo"gll:q_.nto rus - Vari�nt. -Paula Pereira à Anta Gorda
Paula Pereira

,/
F

...;.; Aterro e reve5tlmento- da @ltuda
..
Serra do Lucíndo

...; Aterro ponte rio Agua Verde, prolo�gamento· rua 8 Barrà "Mania
Caetano Costa ,/ - 'Remoção'·'e recotlltruçãQ de 23 Caias, Campo d'Agua...

,/. �
- "Alargamento e revE'lMtimento eltrad/,y/Velinhos-Bondes Verde e ciq�8de
- ,Alargamento e abertura de novasJú-a. C. à'Agua Vf'rde -- Atlertura de 'rua!! loteamento Rodolfo B01lauf

// Nova torre TV'·,C.nal 3
.

1r
_. RecoolttruçAo E!fêQls Campo dai Ml:1çàs (Felip� Schmidt}//

I 'd··
'

-- Iluminacão rua Emtlio· Scholtz
C9DC UI as '

_ Alarg�mento prolor\glmento r,u. EmUio Schultz .

;/ _. Alargamento·. conclu'••o rua Bento de Vma (CampoPoato do IBDF (convênio) \

d'Água Verde)
.

.

,"
InspetQria do -Depar/tamento de C-oça e Pesca

, - Alargamento rua México'
.Calçamento a patalelepipedo no Cemitprio, Municipal

_ Aquisição de um trator de .esteira 14.500 kgsRevestimento;;>"Serra do Lucindo
..

_ , _ Aquisição de uma pá carreglvteira Michigan modo 55- S .

-, Reve8timeq�ó na localidade· de Imbuia (Be111 V. Toldo) ..

_ ,Pont!!! Capão do Erval x MatA0
- llumioaçJ"õ pública a mercúrio

.

Instalação do Banco do Livro (convênio)
- Ilumhl�ão a mercúrio

-

n.& Praças Lauro Müller e Instal!lção do. curso MOSRAL CULTURA!.- (convênio)OlV.8:f'do de Oliveira ,,>
_ Abertura de ruas loteamento Watzko (C. d'Agua Verde)�orizaçAo das rUas· da cidade (1.0 ano) ,;_ Clube do Livro (convênio Governo do E ..tado)Extenllão dos CUflOS do ·MOBRAL (coDvênio)

" _ Aber'tura de ruas loteamento Pedro Alves Vieira
- Extensão dos serviçol da· CAFASC (con-vênio) IluminaçAo -pública Bliirro Sonego
- rnstalaçlo da Guarda-Urbana Noturna (col1vêoio)

Obras eln exec-ução

Obras

'r
·1 I� II()ll1\ J)J� (l)J\II')llUII
'-

\

REVENDEDOR AUTO:'ZADOé CHRYSLER
.

- Y6'f' do BRASIL S.A.

Você, que está por cima porque' enceu na vida, não 'perca mais tempo.
E hora de você comprar D e. Aproveite as vantagens que oferecemos
através dos nossos pi de financiamento, agora mais vantajosos do que
nunca, V�nha � para crer. Conlleça o nosso carinhoso atenqimento.
Vamos, D�clda-se de uma vez por todas e venha logo buscar o seu

Dodge Dart novo.

MERHY SELEME & elA. LTOA.
Rua Paula Pereira, -735 - Telefones: 361 e( 366

C A N o I N H,A S -:- SANTA CATARINA

24.08-1974.

Registro Civil

Editais'
Maria Uba ADdrade, Elcre.

vente Jurameo ada, do Cart6rio
do Re�idro Ci ii do Município
de Três Barrai, Comll·rca de Ca.
ncínhaé, Eltado de Senta Cata.
riua

Faz label'
.

que pretendem calar:

IVO KOTARS I e JULIANA
MULLER DA SILVA

Ele, Datural de te E,tado, Dal.

cido em Trêl Bar a. DO .dia 22
de Dezembro de 949, marcador,
solteiro, .

domicilia ó e relideote
em Trêl Barrai, fil o de Ludovico
Kotaflki e de do a ,Cecilia Ko
taraki domiciliado e relideDtel
neste Mnnieíplo
_. Ela, oatoral dei e Estado, OBI.
cida em Tlêl Ban I, no dia 08
de Jaoeiro de 19 6, domé.tica,
lolteira. domieiliad e relideote
ele Trêe Barree, "lha de Joio
Hedriguee da Silv� e de dooa
Sara Muller· da

•

Si! a, domíoilie.
dOI e relideotel em Trê. Barrai.

JOÃO ALVES E LIMA e
· JUDITE C:ORNEUSEN. .

.

Ele, natural deate IEstado, Dal'

cido em Bela Vida' do Sul, 00

di. ()4 de Novembro de �11J40, 0-
perario, solteieo, dom'ciliado e re

aidente em Trê. Bar ai, filho de
Guilherme Alva., fa eoido e de
daDa Julie de Lima, domiciliada
e residente em Maf,a d/E.tado.
Ela; natoral deite atado, Dal-

.

cida em Trêl Barra. DO di. 14
de março de 1946, de é.tióa, 101.
teira, dom'iciliada e- elideDte em

Trê. Barr,.. filba d João Cor
nelleD e de dooa ice' Li.boa,
domiciliadol e re.ide tel em TI êl
Barrai.

Apreleotaram OI documentol
exigidol peJo C6:1igo icil, art. 180. I

Se alg.oéro tiver doo. ecimento de
e:í:ilti, Ilgum imped mento legal,
acun·o para fiDI de irei to.

Três Barras, 11 de agosto
de 1974.

. MARIA UBA DE ANDRADE
Escrevente Ju.r.aientad�

Registro Civil.

Edits'l
_SILVETE D CI PAUL, E'!-

crevente Jura "!ntada do 5 o

Distrito de Pin eiras, Comar�a
de Canoinhas,-· tad.o de Santa
Catarina.

Faz ssber qu� pr@tf"Odf'm ca

sar: PAULO SY eZYCZYN e

LEOCADIA BIG S DA LUZ,

Ele,· natural d TlmboziDho
deste Dilltr-ito, nas

.

do "w 3 de

. janeiro de 1932, 8�rlcultor, vi
uvo, domicillado n��st-: Distrito,
fUho de Antonio Symczyczyn �
Tecla Guembiski, �á falecida .

. Ela, natural de Rf,o dos Pàr
dos, deste Distri1to \

a8cida em
· 19 de novembro de 948, do lar,
· viuva, domiciliada n ste Distri
to, filha de Joio Bi as e Fran-

·

claca Prussek Biga fâlecide.

, Apresentaram 08 d
E'xlgldos p�lo Código·· lvil art,
180. Se alguem tiver eo�heci·
mento de existir algu·· impe
dimento legal, acUse· o

�ara
fins

de direito. .

/
' . ,.

'Pinheiros, 10 de agosto e 19'?4

SILVETE DARCI PA
Escrevente Juramenta�à
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QUE o BNDE liberou 14 mí
.._, lhiel e . 500 mil cruzeiros

para a Rede Ferf.Qvlárla· F'ede
'ral, destinados às obras de cons

trucão da variante ferroviária

Araguarl - Pires do', Rio, ,no
'tronco sul, trecho do corredor
de exportsçãp de Santos?

..

A conclusão da variante, que
t'f'r., 170 quilômetros de extenção,
está prevists' para 1976 e repre-.
sentará lubetancial melhorte ao

transporte ferroviário, entre São
Paulo e a Regíão geo-econômi- .

ca de Bresílte - GO'iâoa.

QUE Ca 'população brasileira
.._, já 8e conecíennzeu da neces

sidade de se consumir menos

galolina», declarou o' Ministro
.<ia8 MinaI e Energia, ao acom
panhar o Presidente da Repúbli
ca, .êm lUa _ visita ao Parque
Anhembt. em São Paulo?

DiRle o Ministro que' OI mo
toristal brasileiros elitão adotan- ,

do um costume observado em

diversos países: o ctar Poli.
segunde O qual um automóvel,
dentro do p,.,.sível, nunca deve .

traneportar apenas' uma pessoa.

QUE, enquanto, há 20. anos,
.._, o .Nordeste le apre.en ave

como a malar àrea do mundo
.com renda cperc.pita» Inferior
.. 1'00 dÓlare. anuats; hoje, 8 re
gíãc pode exibir

.

renda média,
por habitante, superior a 200 dó.
lares, por ano, tendo pará i880
contribuído, decisivamente, il

crtação do Banco do Nor::l'i!ste e.
da SUDENE?

I NOI último. cinco anos, o se

tor indudrial cresceu entre 10
e 11% 8d aDO, enquanto 6 de
manda de energia elétrica subiu
8 taxa supertor • 15 por cento,
Em. todo' e88e fluxo da' desen
volvtmento, as aplíeeçõee públí
CBS na Infra-estruture foram res

ponsáveis pele duplicação, entre
1960 e 1971" da rede de rodo
vias pavtmentedes.' do mesmo
modo que a capacidade iosta
lada de eoergia

.

aumentava em

370%, Na Behís, o segundó pó
lo petroquímtco do pais v i cor

respúnde: a investimentos de
700 mílhõ-e d� dólares.

Ven�e-se
;Lote 'de

I

esquina, cercado,
com árvores frutíferas de
qualidade já produzíndo.,
800 m2 - 40m· de frente
para a rua João Tomachitz
e ,�Om com a rua Colombía.

Informações na rua Frei
Menandro Kamps, 1625. ou

. pelo telefone, 289.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



, • I�

Cartaz cinematográfico do

Cioe Vera Cruz (O GIIIII DI ../bl
I

BOJE, dia 240 - àa 20 horae - eenllura 140 anoll • program�/á1lplo
1. filme: uma super produeão japonesa. toda colorido/

O CAGO DE D�.lJ.CUCA !
2. filme: um colossal far-west col?rldo /

.SEU P�EÇO ... UNS, DOCATjES
AMANHÃ, dia 2S - às 13,39 horae • éenlura livre - matinée

Seu Preçe... Uns Dólarf;s
,

1 .

AIIANHÃ, dia 2S .:_, em dual eelllõell às 19 e 21,15 Ji. eens, 140 ano.

A Metro Goldwyn Mayer apresenta espetacular fartest americano
CINCO fjOI'1ElVS SECUA;GENS

Elite filme reprilla 2a.,3a. e '4a, feira à.�O horall

5a. feira - às 20 h. - een•• 1;:;•• SESSÃO/DAS MOÇAS
. Senhorall e Senhoritall pagarão apenall meia entrada

O Al'10rJ AlrJAVÉS DOS 'SÉcucoS
" 1

Drama colorido com Elza Ma tinelli
Este filme reprÍlla 6a. feira às' O horas

Sábado, dia 31 - às 20,hora. ::::ra 140t,·no.,... pr()gra�a duplo
1.0 filme: A fera de Fo te Bravo.
2.0 filme: O Quel;Jra C (' eça Cfjine:;c

Domingo, dia 01/09,. às 19 e 21,15 ho aI • �en'ura 140 anoll'

Prepara-te par.' e Inferne,
,

!

Cartaz

Cioe Juhil
HOJI, dia' 240 • às 20 hor.. --'/AHANB1, dia 25 em trê. ..,••õe. àll

,

IS,30t.,9
e 21 horall

A Columbia orgulhosam, te apresenta um super espetâculo
do cinema, agora fil� do em cinemaseope e technícolor I

A POlV1t DO �IO KfDAY
I:lIte ,filme reprisa 2.. e 3a. feit,a àl 20 horas

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

. {'
40.. feira, dia 28 • às �O hora. - eenlura 14 ano.

A Paramount apr 'senta uma deliciosa comédia toda colorida!

on �UE BECJJ. GUE��A
'Elte Ime reprilla 5a, e 6a. feira àl, 20 _ horae

do

(O LUVlDOR DE SDCESSOS)

"
,

Sábado, dia 31 • a. 20 horae • cenllura 14 anoll

Walt Dísney presenta Se tninôa cama voasse
este filme repriza domingo dia 01/09 ein matlnêe às 15,30 horas
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I ,N,o Departamento, de Veículos Usados I
I de ligue'l

I

Procopiak Comércio de .�
� �
I Veículos' Ltda., você eD1JODtra�á, I
I ,para pronta entrega: ;
8 ®

I Marca _. Ano �
� f Fusca 1973 :
� @
'8 1 Fusca ..:

" . 1972 Iii
• ®

i 1 Corcel 2 portas :

,

1972 Z
I 1 Opala SS 2 portas' 1972 �

,

I 1 'Opala SS 4_;tjortás 1971 I
1·1 Kembi ,.)" 1969, �
= 1 Corcel 4/pertas 1969 �
8 'i>' (i\

I 1 Jeep;/ , 1960. �
I MIGUEL �l'íOCOPIAK COM. DE VEíCULOS lTDA.· I
8 @

�
•

f

Rua Major Vieira, 289 �
! C o in h a s -:-, Santa CatarIna I.
�®iiil�®�S®®®@l®®Ii®®®S@�®IiJ®®®Ii®@®®®®®(i®®�®®®(j)®®e®_Ii..®�

viagem pelo. Ltbanc, nos ,man
dam bonito postal da, região,
com abraços aos seus amigos.

X X X

NOTAS. ESPARSAS

,

Domingo último, tivemos, no

Municipal, a anunciada visita
do Baependi de Jaraguá do Sul.
E ..quadra fraca; dizem que veio

,

desfalcada e foi facilmente
vencida pelo Santa Cruz, em

boa exibição, pelo marcador de
3 a O, perdendo vários, tentos.

X X X

Amanhil, o encontro d" nOSS08

esporttatas é em MarcUio Dias,
no Wiegando Olsen,' para o

amistoso, São Bernard o x As
sociaçio Atlética Tupy, jogo
que deverá agradar o grande
público que ali comparecer,

X X X

,

E domingo próximo, no Muni
cipal, a grande promoção 'do
Santa Cruz, trazendo até nós o

famoso Figueirense de Floria
nópolis, � melhor conjunto do
Estado, no, momento e que já
participou do Nacional, com,
boa figura,'

.

Vamos em massa prestigiar o

grande acontecimento.

o conhecido advogado dr. Saulo
Carvalho vai comemorar Bodas
de Prata de feliz consórcio. No

ensejo o, casal deverá dar um

giro pelo velho mundo, durante
dois meses. Asaim, como presí
dente do Diretório Municipal'
da ARENA, deverá Iícencísr-se,
diante do inicio da campanha
politica, devendo assumir o viçe
da agremiaçio, dr. Paulo E.

Estio sendo. realizados estudosRocha Faria. O embarque está
� levantamentoa para li eletrt-

previsto para setembro próximo. ficação rural do, Salto da Agua
:x K X' Verde, destaeade colonia agri·

Toda i famUi Mayer esteve cola bem perto da cidade.",
zeuóída sábado passado em X X X
Ca8cavel,._efim de todos, [untos, O conhecido grupo SCHADECK
festejarem mais um aniversário ultimando suu ínstalecõea na
de dona Maria.

rua Caetano Costa, revendedor
x X X do trator Massey-Ferguson,

O nosso amigo Abilio Canto, para inauguração em setembro.
agora gerente do BESC 'em X X X
Concordia, nos enviando um Graças a campanha encetada
jotnal da Capital do Trabalho, pelo MM. Juiz Eleitoral, em
com um abraço a todos os seus colaboreção ,comi a Preféitura
amigos e conhecidos dsqút, Municipal, a' Doesa 8.8 zona'

X
'

X, X possue ' agora, efetivamente,
Foi inaugurada sábado último ,20.200' eleitores, assim distri
a mais moderna panificadora .buídos: Canoinhas, 14.600; Três
da cidade; na rua Paula Pereíra I 'Barras, '2.900 e Major Vieira,
e pertencendo ao grupo do 2.700. Os números 'nl� são
SUPERMERCADO C�REAL. oficiais, m811 quase exatos.

X" X X X X X

O Comandante Geral da Policia 'Willlon Wiese, o popular Passoce,
Militar do Estado, CeI. Júlio deverá assumir o Cartório de

Renato Treín fez uma visita. a
Paz de Três Barras, 2,8 feira

nossa cidade, 4•. feira 'última, próxima, cargo que conquistou
tendo sído recebido pelo Pre- em brilhante concurso. Parabéns

feito Municipal, em seu Gsbí- e êxito em suas funções.
nete, no período' d. tarde, X X X
como do roteiro estabelecido. Joio Seleme e dona Nazir., em

Criadores 'de Pombos vão mostra.r
120 Raças durante a VI AGROPEC

Diversas Inacrrcões- já foram
recebidas, tendo a Comíssão
Executiva, cuja' preeidência é

Montagem dos Pavilhões' exercida pelo Sr. Paulo Alber
to Pamplona, programado uml

A montagem dos' pavilhões visita às grabjas da regiio de
está exigindo. ume- atuação ínín- \ Blumenau, bem como aos cria

terrupta das equipes de trabs- dores de Lages e Curitibanos,
lho, havendo contudo 8 certeza para saber do Interesse em par
da conclusão do novo parque ticipar 8 VI AGROPEC.

, A VI AGROPEC não será a-
,

penas urna expostção de bovínos.
Programada para o período de
3J de Outubro 8 3 de Novem
bro, no novo Parque Agropeário
em fase adiantada de montagem
no Bairro dÍl Escola Agricola, a

.feira terá outras atrações. '0
Depsrtamento de Pombas, Aves
e Pequenos animais, criado pe
la Comissão' Executiva e tendo
a fre}lte os senhores Jan Willein
.van de Meene e Gabriel Pam
plena, está organizando uma

exposição de pombos ornamen

tais; pombos correto; aves em

geral; coelhos e. chinchilla.

Dessa exposição participaria
'8 ABCP- Associaçio Blumenau
ense de Criadores de Pombos;
ACCB Avicultura Clube Cria-

dores de Blumensu e Associaçio
Columbófila Cruzeiro· do: Sul,
que' ocuparão doilt pavilbões
desmontáveis cedidos pelo Mi
nistério da Agricultura, em
Santa Catarina. Serão expostos
1.200 pombos de 120 r"ças, 7l),
espécies de aves em g�ral. den
tre elas pásseroa omamentaís
e galinácios e 25 qualidades de
coelhos. Da moatra participará
igualmente, o Circulo de .Orquí ..
dófílos de Blumenau.

,agropecuár;ó até a inauguração
da feire.

No parque serio montados
let� pavHhões, sendo três (me
tálicos) para a exposição de ,ga
dos de corte e, leite; dois para
avelll em geral, coelhos e pom
bos; um para agro-indústrias e

dietribuidores de, fações e um

para sutnoa e esquínos.
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t Valorize O
_ que é seu prestigiando a �

t Pre--el-rí.lrâ-Municipal dê Canoinhas.·�
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I I D, 'Baterias .de Aluminio :__, ,Faqueiros' de to.dos oS tipos '. I,
I E Secadores dé/ Cabelos: -- Máquinas de escrever I
I N Enceradeiras Arno e- Walita -' Gravad_QreS-Ad-mirat----e 'PhHips

"'"' I
I E Elettolas· Radigiooes-f>líilíps"e -Ze�ith-

.
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·1 L· Todo I Meéícontra pelos. melbores 'preços e nas melbores condições de' iI A
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