
o Deputado Federal AROLDO CARVALHO, atendendo às dificuldades enfrentadas pelo HOSPITAL SANTA

CRUZ, destinou a entidade, da quota de subvenções sociais que lhe compete distribuir, verba de CEM MIL

CRUZEIROS (Cr$ 100,000,00), a ser paga pelo Ministério da Educação e Cultura' até maio do próximo ano.

Esta será a maior subvenção federal já recebida por qualquer entidade assistencial do Norte Catarinense.Os
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Notas Políticas
Aroldo e Therêzlo em intensa atividade
A campanha de reeleição de Aroldo e Therézio vem se desenvol

vendo num ritmo crescente e atingindo grandes áreas de Santa Catarina.

THERÉZIO iniciou semana passada extensa programação que
vai cobrir todo o Norte Catarinense. Está apresentando em sesgões
públicas o filme «ARENA PART�D.O DO POV<? - DEM�CRACIA EM ACAq»,
documentário colorido sobre atividades catarmenses lnterlígadas à atuação
parlamentar do Deputado Aroldo Carvalho, Depois de haver realizado
sessões e pequenos comicios na Rigesa, Água Verde, Santa Cruz do

Timbó, Lança e Iríneôpolts, repetiu tais sessões nos municípios de Major
Vieira, Monte Castelo, Papanduva e Três Barras. Hoje à noite estará em

'l'aunay e Paula Pereíra e amanhã, domingo, em São Pascoal, Valínhos e

Felipe Schmidt.

Enquanto isso AROLDO permanece na Região da Grande Floria

nópolis realizando Idêntico trabalho.

O filme a que aludimos vem agradando e obtendo grande sucesso.

..

se ,,_ 16 Deputados Federais e 40 Estaduais
r

Face ao crescimento do eleitorado de Sta. Catarina, ultrapassa
mos a casa do UM MILHÃO TREZENTOS E CINQUENTA MIL
ELEITORES, graças ao extraordinário trabalho da' nossa

Justiça (Eleitoral, à' colaboração das prefeituras municipais
e à compreensão do povo, Santa Catarina conquistou mais
três cadeiras na Câmara Federal, passando de 13 para 16 e

mais quatro' na Assembléia Legislativa que passou de 36
para 40 deputados estaduais. O aumento verificado veio
melhorar, eonsíderavelmente, a posição dos nossos candida
tos AROLDO e THEREZIO.

I VO ·segue vitoriosamente
Prossegue a caminhada do Candidato Ivo Silveira- ao Senado da

República. Sempre acompanhado do futuro Governador Antonio Carlos
Konder Reis, os dois ilustres homens públicos vem percorrendo todos os

municípios catarinei:lses. A asolhída encontrada no interior e o entusiasmo
e coesão da ARENA são índices seguros da extraordinária vitória de 15
de novembro próximo. Estima-se que a vitória de Ivo sobre o seu digno
contendor será da ordem de 20U.000 votos. A ARENA deverá eleger 11
deputados federais e 29 deputados estaduais, segundo todos os observa
dores da política estadual.

A programação de Aroldo na Televísêo
Durante o corrente mês de setembro AROLDO

CARVALHO deve utilizar-se dos horários gratuitos nas

televisões de Florianópolis e Blumenal nos seguintes dias:
horários: FLORIANÓPOLIS, TV - CULTURA - CANAL 6:
Dia 20 às 22,00 horas e dia 30 às 14 horas. TV-COLIGADAS
Canal 3 - BLUMENAU: Dia 19 à tarde e dia 29 à noite.
Durante o mês de outubro estão reservadas para o candidato
do Norte Catarinense três apresentações ria Televisão de
Florianópolis e três em Blumenau, dias i I, 27 e 28.

Garcindo e Paulo Faria na campanha
O Prefeito Alfredo de Oliveira Garcindo e o Vice Prefeito Paulo

Rocha Faria, destacados líderes locais, estão empenhados na camoanha
arenista em favor dos candidatos do Norte Catarinense, Aroldo e Thérézio.
Os trabalhos eleitorais vem se desenvolvendo num ritmo crescente,
aumentando dé intensidade a medida que se aproxima o dia do veredito
popular, o' 15 de Novembro que tanto interessa à Nação Brasileira.

A população de Canoínhae, como a de todo o Planalto Norte
Catarinense entendeu ati mensagens sobre a Importância da eleição de
deputado federal vinculado a nossa região. É óbvio que deputados 'ligados
à outras regiõ.es, «parquedistas. eleitorais», aparecerãe sempre. porem, na
hora de decidir, decidirão a favor das suas respectivas regiões, contra a
nossa, tão carente de amparo oficial. O Norte Catarlnense haverá de
Gonjugar esforços para eleger o seu Deputado AROLDO CARVALHO.

o Presidente da Câmara e os Vereadores
estão empenhados na luta eleitoral

O operoso e digno Presidente da nossa Câmara de
Vereadores, o 'industrial NIVALDO ROEDER, como todos os
vereadores ar�nistas, vai intensificar a .sua participação na

campanha eleitoral, numa demonstração de solidariedade aos
seus correlígtonàríos e amigos Ivo Silveira,' Aroldo Carvalho
e. T�.erézlO, como também, numa eloquente demonstração de
fIdelIdade à Revolução Brasileira e ao legítimo interesse de
Canoínhas.

Zezinho Schultz com Aroldo em Florianópolis
o Prefeito JORê Sckultz Filho, do vizinho município de Mafra

esteve em Florianópolis durante a semana passada, atendendo a convite dó
Deputado "ed�ral I�roldo Carvalho, ocasião em que ambos trataram de
assuntos de Interesse administrativo ligados à obras estaduais naquelemunioípío. DepOIS de visitas aos secretários da Fazenda, Educação e
Transportes, estiveram com os secretários dOI Serviços Publtcos e do
Governo, obtendo soluções de interesse da coletividade mafrense.
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Mensagem ao

Acadêmico .de

Administração
de Empresa -

FUNPLOC

lnupressora ()uro "erde
adquire novas

modernas

aproveite a ,oferta

C-A-g-A--

Agora você terá uma grande
oportunidade, em sus vida, de
conhecer um pouco mais aquilo
que é seu: ° BRASIL.

ACAD:EMIGO, lembre-se que
você é o responsável pela admi

nistração tanto desta cidade
como de sua cidade natal ou

daquela em que você vive.

VOC:E, caro colega, deve
mostrar do que é cepaz; capaz
de transformar um ambiente
de trabalho, modicar totalmente
a estrutura interna de' sua

indústria ou empresa, sem que
venha ferir o seu bom anda

mento; você, que é capaz de
fazer transbordar a autenticida
de de seus superiores adquértdo
pela sua plena confísnca admi
nistrativa, com excelentes condi
ções para realizar. Então realize-o, '

Poderá com�çar agora com o

PROJETO RONDON, visitar
com uma tarefe importante de
trabalho: MINAS GERAIS,
Pernambuco ou mesmo Santa
rém; e se acaso for seu malar
sonho na vida viajar horas e

horas, dias e dias entre o

PAREDAo VERDE da selva
amazônica, veja com seus pró
prios olhos, e conheça a beleza
formidável existente no universo.

LA poderá· ver e observar
onde está seu irmão 'necessitado;
sentir no seu próprio SER
transformar, construir, edificar
e idealizar • sua vida!

ACAD:EMICO, já descobriu o

que você quer? Será que todos
estes anos escolares não defi
niram você é a sua vida 0'0 não
burilaram melhor seu ideal?

Depois começa a vida propri
amente dite e você perdeu a

gtande oportunidade de atraves
sar do sul ao norte o imenso
BRASIL. que nós cantamos no

hino nacíonel.

e
, .

maqumas
A Impressora Ouro Verde Ltda., a mais antiga

no ramo na cidade e afim de acompanhar o nosso gran
de desenvolvimento, vem' de adquirir novas e modernas

máquinas, para melhor servir sua clientela, prontamente
e sempre com preços justos.

Instalou na corrente. semana, em . suas oficinas jã
ampliadas, uma Impressora GRAFO PRESS, uma Gui
lhotina semí-automátíca e uma Picotadeira, todas fazendo
parte do conjunto.

Assim equipada, estã a Impressora Ouro Verde,
capacitada a bem atender efecientemente o nosso muni
cípio e também os vizinhos.

Jacir Taflarel - Acadêmico
2.0 ano - administração de Empresa
FUIPLOC - eanoinhas - se

BAZAR DOS CACARECOS
Será reaberto no período de 23 a 28 de setembro o

«Bazar dos Cacerecoss da Comunidade Evangélica Luterana de
Ganomhes, e desta vez com três finalidades: além d'!! ser uma

tentativa de beneficiar aquela pessoa que sempre tem pouca
oportunidade ou melhor dizendo, baixo nível econômico para
adquirir aquilo que mais necessita, queremos desta vez colaborar
também com o Hospital Santa Cruz de nossa cidade doando 80

mesmo 50% da renda que conseguimos através desta campanha,
e a outra parte caberá então para 8 construção do n0880 templo.

Portanto, mais uma vez estamos ai pedindo aoa leitores
para divulgarem nosso objetivo e principalmente para colabora
rem no sentido de doações de ecacareeoss, isto é, roupas usadas,
louças, brinquedos, calçados, etc, que podem ser enviados pera.,o
próprio local que funcionará novamente em

.

frente a prefeitura
(23 a 26 de setembro), ou já antes da reabertura poderio ser

entregues na Casa Pastoral, Casa Erlita ou na casa do Sr.
Hugo Schmldt. v-

Agrsdecemos antecípadamente e todos que de uma ou
outra forma colaborarem para o êxito desta campanha que virá
beneficiar toda a Comunidade de Csnoíuhes.

O. A. S. E. - GOrdem' Auxiliadora de Senhoras Evangélicas�

I

Ajuda financeira para
Escola de' Itaiópolis

Reconhecendo a luta e o va

loroso trabalho das Irmãs que
se dedicam ao ensino das. cri
ança&l de Craveiro - Municfpio
de Itaiópolis, o Deputado Aroldo
Carvalho destinou parte de suá
cota na Lei Orçamentária de
1974 para a Escola Cristo Rei
ou Escolas Reunidas Cristo Re
dentor.

Agora, Irmã Eufémia, a Dire
tora, já conta com os recursos

necessâríos à continuação das
obras educacionais que realiza
em beneficio das crianças que
ali recebem toda. orientação de
que precisam para o seu

desenvolvimento.

Realmente é continua a luta

que Aroldo Carvalho empreende
pelo seu Estado natal: o

.

parla
mentar está sempre presente nas

necessidades de Santa Catarina.

semanal de discos
_.--"' -_.- --__

.

-�----._

ERLIT A
ciorrrpremdo 1 lp você ainda ganha 1 çOlDpácto
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·(�O�ganizaçã�
Matecap L�a.»

Propulsionada por vigorosa vontade" de bem atender
e volum?sa baga.gem _ d1e experiêl},é'ia de seus compo
nentes, a Orgamzaçao Matec�p Ltda., estabelecida I

à Rua Felipe Schmídt, 387, -DO Prédio Clemente
Píeczarka, ao lado do- DocEil Mundo, baseada nos

princípios de honestidade I' .dedícação ao trabalho,
estará funcionando a paI}lr de O 1 de setembro de
1974, atendendo os interesses do povo Canoínhense .

na matéria que segue: !
s;

,

Advocaçia: Planejamtntos - Direito Trabalhista -

Inventárjo - Questões • Desquites -

Contratos - Cobranças - etc; .

I

,Contabilidade: AY,�rtura de firmas .:. Escrituração
'

: Tributos - Análise de balanços;
Imobiliária: Ven.&·as e_locações de casas,' lotes ur-

'

barlos e terrenos rurais, apartamentos, etc;
Desenho e Tipografia: Loteamentos, medições de

I-terrenos urbanos e rurais,
Projetos de construções,

I croquizes, mapas e cópias;

DespachéJ,íÍte: Preenchimento de guías diversas, ta

l xa rodoviária única, declaração de

;1 rendimentos, encaminhamento de pa-
péis para Carteira de Motorista e

I Identidade, escrituras e registro' de
I armas e aposentadorias;
/

Se�uros em geral
CI�ssificação de peasoal para empresas

/.

f,
"

. \

Drab Zoé Walkyria Natividade Seleme
CirurgiÃ D�;qJ!�'ª._� __ ���_,�"�_,

CJ c OOS58§íS9/DBP'
.

','
" ' - ,,,,"

Clínica dentáriâ"de "senhoras e crianç�8 ..
. ,",f,rc. . Especíahzecão �m Odontopedis trta. '

Hora marcada '

Prap Laaro Müller, 494 - FODe, 369

D e c o r a ç �,e s
.;'"

(anexo a nova loja do FOTO JOÃO)
Pisos PAVIFLEX, carpetes LANYTEX e ENKALON.

."

Quadros, molduras, telas, tintas para pintura.
Vidros a, espelhos.

,-

Instalação de lojas a escritórios, carpintaria fina,
i�(:'

flaminlo

iWM@ H& F ii! II - .M

.

Movimento 8·rdsilei-ro'de Alf�Sett�àção � MOBRAL
, �

1974, Ano/da Erradicação do ""A"[lfllfabetismo
-no

..

Estado· de Santa Cata�'ihf!.
.

P A R T I C"I-,P E !
. r-:

/;"'

.IMPRESSOS GERAL Cem uma ou maia eôres)
J

o Sr. Orlando' Froehner,
comunica que perdeu os

documentos do automóvel
::--...._------------ ...."----------------------------...,.....".

com certificado n.? 379552,
ficando os mesmos sem

efeito por ter sido' reque-
.

\

do 2.a via. tx

.
Canoínhas. setembro/Zé

Etv'

Serviço, rápido e perfeito

IMPRESSORA . OURO VERDE LTDA.

Você, que está por cima porque [á venceu na vida, não perca mais tempo.
É hora de você comprar Dodge. Aproveite as vantagens que oferecemos
através dos nossos planos de financiamento, agora mais vantajosos do que
nunca. Venha ver para crer. Conheça o nosso carinhoso atendimento.
Vamos. Decida-se de urna vez por todas e venha logo buscar o seu

Dodge Dart novo.

REVENDED�R AUTORIZADO �.� CHRYSL�R
.

\

'fAV do BRASIL S.A.

,

ME'RHY,SELEM'E & elA. LTDA.
Rua Paula Pereira, 735 - Telefones: 365 e 366 .

C A N o I N H AS -e- SANTA CATARINA

-

Documentos
Perdidos

Documento
perdido

JOSÉ AROLDO LATCHUK
comunica que' perdeu su�
Carteira de Motorista. 2x

A mesma, fica' sem efeito
. por haver. requerido 2.a via.

Material escolar e de

'r .� .,
I·· 1� 11()111\ ])J� ( ·11 I

...��_ .._...,

escritório você encon

tra na loja 'da
Impressora, Ouro Verde

Cidade.
r'

.C o .��p�"e-p--e-'�-�----�e�o�mcc-,,�- -o C'---''_ -�I�i,-_ID�p_��"_�"�a.
-""T'e i d à de' I i In P a é-' c i d ad-'e------'--'"l---l,-n",d--il-.---

.

!.
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Registro Civ iI

EDITAIS
ANTONIO

WILS1N
WIESE,

Ofícíal do Rfgistr Civil do

�"' I •. Munj,�pio de Três arras, Co-
'marca de Canoinha , Estedo de
Santa eatarin8 d
Fbz saber que pJetendem ca

sar: ALTAIR RO$�RIO DOS
SANTOS E MA�IA DE FA·
TIMA BOAVA. 1Ele, natural
deste Estado nascido em Silo
José do Cerrito Il�o dia 03 de
outubro de 1952, Ifn0ntador, sol
teiro, domiciJia�p e resídente
In�sta cidade, filijp de Amador
Barbosa> dos Sa�tos e. de dona
Inedina R'odrigufs dos Santos,
domiciliados e IfI�'I!sldt>ntes em

Silo José do Cerrito - SC. Ela.
natural deste Esjtadn, nascida em

� Três Barras no qia 04 de ,setem
bro de 1954, do1méstica, solteira,domiciliada e

'/ residente nesta
ctdade, filha de Victor Boava e

de dona .L40nor, Crecêncío
Boava dOPlicilJados e residentes

nest�, cidade. 1

INPS
de

do ,

sera

éoncluído pronto
Afim de providenciar, o mais breve possível, o reinicio das obras

do edifício do INPS, esteve em nossa cidade, procedente do Rio de Janeiro,
um engenheiro da aludida autarquia.

Em companhia do agente local, sr. Mocyr Lemos, fez uma visita
de cortesia ao sr, Prefeito Municipal, quando informou j� ter mantido
contato com duas construtoras de nossa cidade, para ,o mais rápido reiní
cio das obras, devendo a mesma ser entregue já no principio do próximo ano.

·Conselho
dos

sede
Abertos

hoje, 'decide a

, .

proximos
o Conselho Técnico dos Jog'os Abertos de Santa Catariná, decide'

hoje, em Criciúma, a sede doa próximos jogos, se em nossa cidade, Lages
DU Chapecó. O conseího se reune pela manhã, comunicando oficialmente _

a decisão no. período da tarde. O DOSSO Municlpio ali se fará presente,
pelo Virie-Pr.efeito, dr. Paulo Eduardo. Rocha Faria, Waldemar Nader e

Idalgiso França, da CME.

,I

ANTONlq> WALTER e

CECILIA R0DRIGUES· CAR-
I '

DOSO. Ele, rtatural do Paraná
nascido em jL8geado, Mun. de
São. Meteu'! do Sul, no dia 24
de sett-.mb'o!de 1951, levrador,
soltdro, d.oo:ficiliedo e residente
nesta cidadte, filho dle" Anibal
Matias W .. ltFr e de dons . RCI!l8
Soares P.dHha, dowiciliados e

residentes n�sta cidaóe. Ela, na-� Itural do Prrená, -nascida em

Lapa no. dito 31 de março de
1953, doméãttce , Ilolteire, domi
ciliada e r�sidente nesta cídade,
filha de Antlinio Prestes Cerdoso
e de dona Maria Lidia Rodrigues,

P:
.'. '

S? �iodr::�:i.liadi e residente f nesta

Ia. JOS� ÁOÃO DÓS SANTOS

Em apenas 10 segundo.. �s,..vo'cê""1rráM'FOTOCÓ- e CIRDETE DE FAT{MA DE'
- PAULA.

flf"
natural deste

PIAS, de qu�qu�'"documento, jornais ou E�tado na cíoo nesta Cidade nu

I·
-

C A"R T O R I O O O R E G 1ST R O dia 02 de jsneiro de 1953 ser-Ivros, no �

vente, soll eíro, domiciliado e
C I V I �� NEREIOA C. CORTE, no edlfíclc residente pesta cidade, filho de./ d 'FORUM d ta cid d Lorcídío �os Santos e de dona
/'

O as a e.
Lidia' Ma�saneiro- dós S-antos

, do.miCilladjbs e residentes nesta

!®(!li)®@®(i$(iI®(i"i�\i®®'®il®®(i(i®illf)ile®til®�N®®if)(i.(je\il®®®®(j'i®! ci da de •.Elli ,\na tura I tie s te Es ta do,
(; ® n8!lci�a e� Barra Gran'df', destto
� No Depa'rtame-ot'o d,o JOIP"ulos Usados ,�. MUDiciPi�

no dia 12 rle agusto
@ 'li .:I" if) de 1956" doméstica, EOiteira,� de MI-O'Dei 'Pro"op.·ak 'comé�"I-Od� = domicilia a e retlidente nesta
e

" ,,@ cidad@, fI ha de Maria Joaquina�
V I' : . de Psula bomicillados e reeiden-

! eicu OS Ltda.,' você encootr I tt'1

nesta1.cidade.,
.

e

t t (ii ,. Aprese tarem os documentos

! _lIara . proo a eu re,na: �. exigidos elo Código Civil, art.
:: /7' if) _180. Se alguém tiver conheci-
@) Marca

/_
/

-

> Ano � mento d existir' algum' impe-:: 1 Fuscão 1500 1973 I glmento .lf'gal, acuse·o para fins

! = de direi

: 1 Fuscão' 1500 _,/" 1972 e Três arras, 03 de setetnbro
: f'uscão 1500 //c, I de 1974
li)

1 1972
-

f ANTO lO!WILSON WIESE

I 1 Fusca 1300 _/ 1972 (ii Oflci 1 do Registro Civil

I 1 Opala SS�_100 1972 i
I 1 Komb)/

-

.

1968 m Negócio de ocasião
e � e

� MICiU�t 'PROCOPllK COM. DE VEíCULOS lTD�. !�, ®

� Rua Major Vieirá, 289 .1
I C a n o i n h a Si -:- -Santa Catarina �
(j)

.

. .

�(!lS\il®(iI(i(i®®®.®®(!l�®®®.®®®®(!l(!l®�®®®®®®®@®(iI@\iI®®�(!l®®es(i(!l(!l

PROSSEGUE AMANHA A
,

TAÇ,A COLQMBO' SALLES
Conhecidos os classificados do torneio interioriano da Taça.

Governador Colombo Machado Sa1les, Juventus de Jaraguá do Sul e
Rstrela de Nereu Ramos, zona de Join�ne e -Banta Cr'liz desta cidade-e
Conttnental de Rio Negrinho. Prossegue então amanhã, com o Santa Cruz
em Jaragua enfrentando o Juv&ntus e Estrela versus Continental. '

Fotocó

. \ -
-

Vend@-se ótima éasa residenci�l,
nu proximidades do Colégio'
Segrado Caução de Jesus, dis
tante �peol!s 50 m do Ilsfelto.
Melhores informaçõ·s, na Grã
f1êa Santa Cruz ou- na rua
Rvberto Ehlk", 344.

o Hospital : Santa
seja um

precisa de- você!
sócios contribuintes

4jode-oVruz
dos

I

� � R � � o [ P A R A P � I � � l � u I A '_ _« o ���[��O DA �[MAIA»
.

�c
... Canolnhas cresceu em CuUur�. ;; .:»

,.

O Canornhense mostrou seu grau de�Cultú�a, frequen
tando com tamanho interesst:,_. eompétência e s8siduidade f)

Curso de Psrapaícologte..
�-

, Parabéns, \ por-ésíe gesto nobre de colaborâção com a

Associação de-�Pãi!! e Mestres do Colégio .Segrado Coração
de Jesg,s�É este, por sua vez, agradece a sua presença e'

!�Y6Íôs que 8 mensegem de .PAZ E BEM», floresça em

y'l{ lar e tom sua vida.
_ .'

A DIRETORIA • A�soc. de Pais e Mestres CoI. «Sagr. Cor. de Jesus»

�----------------------I--",
Cartaz cinematográfico do-

CiD Vera Cruz 100111111 DO raVO)·
BOJE, dia 1 - às 20 hora, - censura 14 anos • programa duplo
1.° filme: co ssal farowest Americano com George Pepard

E Ciberdaede para Matar
2.° filme: o me or documentário filmado na África todo colorido

Africa Secreta
,

às 13,38 hora, • cen8ura livre � -matinée

iberdade pára Matar
AM�NBÃ. dia 22 - \p. duas ,� às 19 e 21,15 h • cena. 14 ano,
Richard Harrisen e F,ernando SaDche no espetacular far-west

ltaltsno filma� em elnemaecope technlcolorl
�

:Eu üaoce: tua Sentença .

,
E,te filme rep�a 2a. e 3a. Ceira à. 28 hora.

4•• feira, dia 25 • àe 20 ho� • ceDl�r. 14 aDO' • 6lti�a exibiçi�
AIricQ. Secreta

Sa. feira - àe 20 h. - ceDS. 1!\IDO' • sssszo DA� MOÇAS
O melhor filme sexy nacional\

1entaçaovttua '

filmado em fechnicolor com Isabel �arly

Cart�z ciner!lat6�ráfico do

CiDe Jubileu (O �\IÇ'DOI DI IOGBSIOS)

BOJE, dia 21 • às 20 horas e .mauhl às 16'llora. em ve,peral -

A Metro apresenta o melhor lUme circense celoríde cl Dany Kay
, Viva o Palf)aço\

------�------ �

AMANBÃ, dia 22 • a� 19 e 21,15 horas. eeD8ur.\14, aDoa
Sophia Loren e Adriano Celentano�na super produçã\ de CarIo Ponty-

O Pecado

�.Filmado em deslumbrante colorídol um filme digno '. e ser vistol
.

Ef!te filme repri8. 2.. e,,3a feira a. 20 hor�
--------

4a. feir., dia 25 - às 20 hor.s • ceDsura 14 ....0.,
,

-

Viva o 'P.algaço �

s•. e 6a. feira, dia. %6 e %7 - às 20 hor., - ceDsura 14 .DO,

Um, drama espetacular filmado a cores.

Crepúsculo Insaciáuel
,--.-----�--------------..�,

Registro Civil EDITA'IS
PiDh�iro8, deste Distrito; Dascida
E'm 28 de ff'v�reiro e 1959, do

. lar, lioltpira, domi Iiada neste
Distrito; fllha d Alexandrins
�08res Gonçalv B •

SILVETE DARCI PAUL, @�crf
vente Juramentada do 5.0 Dis
trito d,., Pinh .. iroll, ,Comarca o ..

Caooinhall, .

Estado de
.

SaDta
.

Catarina
Fez seber. que pretendem cu'or:
ANTONIO VALFRIDÓ CAR
DOSO e IZABEL ROCHA DE
,ALMEIDA. Elf', natural de

Taquarizal, dede Distrito; nasci
do em 19 de março de 1957,
�gricultor, sülteiro, domiciliado
em Campo dos Pontes, deste
Distrito; fIlho 1e Salvador

.

Ca�doso e Otília '-Castro dos
Santos Cerdoso. Ele, natural d
Ri� Vermelho, SC; nasciáa !f
19 de março de 1957, do/lar,
sólteire, domiciliada em olmpo
dos Ponte,s, deste

D�'titr,{o, filhade Agl"nor Rocha de Almei<l6
f' Matilde Rocha d Almeids.
Pmhdros, 27 de ;z.'sto de 1974.

.ADÃO M-'.I\&QUATE e SOELI
DE FATIMÁ GONÇALyES.
Ele, nbtunV de SSDta Emidía,
dêste Dj 'rito, nascido em 13
de abrO de 1951, agricultor;
8f1ltf'ir , domiciliado neste Dis
trito flho de Pedro Marquate e

Ana Corrêa. _Ela, natufal de

DOS

SANTOS",.� ARIA MACHADO.
ElE", natúral dé Ssltlnho do
Canive", SC; nascido em 4 de
mafçif de 1909, agricultor,
dO!p'fciliado em Tamanduá, des
t�/ Distrit(l; fIlho de Maria
Theodora Floriano. Ele, natural
de Canoinhas, SC; nascida em
28 de novembro de 1922 do lar,
solteira, dômiciliaqa em Taman
duá, deste Distrito, filha de
Ernesto Machado e Paulina
Pires,-am,bos fdl�Sjdos.
Apresentaram 08 documentos

f'xigidos pl"lo Código Civil art.
189. Se 81guem tiver conheCi·
menta de t"xistir algum impe
dimento h-gal, acuse-o para fins
de dirdto.

Pinheiros, 14 de' setembro de
1974. .

\ ,

SILVETE DARCI PAUL
I

,

Escrevente Juramenta1a

c O M A D�Q S .._

ESTOQUE NO

M A N-A. H P-tA�1\t T A-N () Q�D��
ARMAZEM TOKARSKI

(ao lado da loja de Eletrodomésticos Tokarskl & Cla. Lida.)
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i: Progresso X D�'s��v-o-C!_I�im�nt()_�� ,-MotiyaçãQ·-� �
,t Prefifei�ttJr:a-�M�u-nicipal de Caneinhas �
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,

r
�, � .€t�
��������������������������g�����������

:::::===:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::;::e::=�::::::::==::::::::::::=:::::!: NOVE-HA PODEROSA AO.. . . - ..

U No Departamento .de Veículos Usados de H MENINO JESUS DE PRAGA
II Merhy Seleme & Cie, Ltda., você encontrará =0110- Ob Jesu!' que dilll!!!!8tl'I Pede e

•• .
'

.. receberáll, procu�a e acbaráll, btlta

""ii revisedos .pare pronta entrega: . Ii e a porta se Ilbrir'á. Por Intt'rmé
•• '== di, de Maria. V08!la Santa ,[\1lIe,II Marca Ano II
:: •• eu bato, procuro, e VOII' rogo que

iã Dodge 1800, Luxo 1974 �i minh« prece seja ouvida. (Meu-

II Dodge 1800 « SE)) I
. 1974 II

cions-se o pedido)
,

.0 o. 'Ob J ee.us que disseste: Tudo
ii Dodge Gran Coupê 1973 ii que pedires ao Pai em-meu DOme

•1:5• Ford Corce.1 Ccupê 1973 5=:1·
Ele 8te�derá Por iotermédio de

- Mar;8, ' Vosse- Saota Mãl', por

ii Ford Rural - 4x4
..

1971 ii quembumildemenre rogo ac V0!l80

I.:S.· Chevrolet Caml'oneta' 1971 ' i.oi.o, Pai em. VOIISO
.

nome para que
mioba oração lIej1 OUVida, (Men-

H Chsvrolet Opala 4.100 Gran Luxo 1972
-

II eione-se o pedido)
:� V I k V

.

t 1971
00

'

Ob J e8U� que di ...selltf': O céu
ii O swagen arlan. ii e a terra palÍsarão. mBl .:ninha

I MERHY SELEME & elA. LTOA. ;i ���7:a s: Jaar�:�rá·vo�:: ;nat:::
o� •• Mãe. por quem peço que minba
55 Revendedor Autoriz�do Chry'sler do Brasil. iE oração fleja ouvida. (Menciona. se
15 Rua Paula Pereira, 735 - Telefones: 365 e 366 ii o pedido)

H C A N O I N H A s '. Santa' Catarina -n R"zar trê, Aves Marias e uma

::
.

- ii Sal�" R"illba.' Em casO!' u-geutes;::::11:::::=::1==::::::::::::::::::::::::::::::::::::,::::::::11:::::::::::::::===1::::::::::::
esta 'noveoa deverá ser feita em

hcres ,(oove horas).
Mandada publicar por' ter 81.

ceoçsdo UiDa "graça.PAVIFLEX v. G.I,

o piso ideal para cozinhas, refeitórios, áreas,
escadas e ba�heiros.·

� ,

:E prático,' de fácil limpeza. ii:n�ombustível e

possue garantia total de fábrica. '

ANIVERSARIANTES
DA SEMANA

,
,

asa Erlita
...

-,

, Ola 2.1
o S1. Pedro Jenzura; o jovem
Zeno Babireski; o menino
Humberto filho do Sr. [aros.
law Dolizny,

Ola 2.2
As sras.: viúva Joana Todt
e alivia esposa do. sr. Elpiaio
Borges da, Silva; a srta.
Laura Schroeder; os jovens
Orlando e Oswaldo (gemeos)
Grosskopt: os meninos: Saulo
filho do sr. Simão Moron
Beci! e Ma,eio filho ao sr.
Acl Abdala Jose.

Olá 23
-

A sra. Cecilia esposa do sr.

[acô Scheuer; os meninos:
Antenor filho dó sr. Antonio
Sconhetzki e Paulo Sitas

_ filho do sr, João 'Toporotoski.
Ola 24

ê

As sras.i- Violeta esposa do
senhor Douglas Benkendort,

- Wanda esposa do sr. Zeno

B. Ribeiro da Silva e Leonora
esposa do sr. Sérgio Caroalho;
QS S1 s.: Euclides Bueno e

Venceslau Vepech;' a menina
Maria Elizabet filha do sr,

José Stockler Pinto.
Ola 2.5

A viúva lzabel Friediich; o

jovem Aloisio 'Bockor.

Ola 26
A srta. Arlete Voigt; a menina
Mauren Rosi filha do Sr.

Alfredo Guilherme Kriüppel;
o menino Alfredo César filho
do sr. Alfredo Dreher,

Ola 27;
A sra. Nair esposa do sr .

Fernando Freiberger; o sr.

Cornélio Tremi; a srta. Zenito
Babireski; os meninos: João
Edison filho do 'Sr.

/ Waldo
miro Medeiros e Orlando filho
do sr. Orlando Nascimento.

. Aos aniversarientes, nossos
cumprimen�os. .

Encontre-o em Flamingo Decorações,
nft I�j�, do P�to João - Fone 277 rmezém Tokarski

·IB...e•••••BB••mm••E•••�EB•••�•••••m••�R.�•••••m••••E•••••R•••I,
a , "

.

./
E •
• II
III

<' •

/ II
• ·11
·

/

.
. ' .

iNA LOJA MERHY SE�LEMEI
· �.'

I �

Compre agora evitando os atropelos de fim de ano, e ganhe (jRÁTIS na (ompra de seu: .. i
I TEL.EV'ISOR PHILIPS � SEMP ou G.E. --, '1 A�tena Interna I
• •
III REFR�GERADOR _' BRASTEMP _ G.E. ou CONS'UL '"I 1 Dza, de Cerveja II:

I COPAS FORMICA ou' JOGO. DE ESTOFADOS - 1 . Mesa de Centro I- I
I IIIIB-

IIi Você também encontrará: Máquinas de lavar roupas - Fôgóes a gás e ,a len.a -

1'1
'I Eletrofones - 8ravadores • Bádiqs - Bi�icl'et'8s - todo P9f preços de PAPAI NOEL. I'
• •
DI Ganhe na Compra, nos Preços e 'na Qualidade, aproveitando a Campanha II

I, .

\',. I
II de Vendas de Natal que a 'Loja MERHY SE,LEME está realizando.•
• •
• B
• •

I MERHY SELEME &. elA. LTDA. =
II. '". II
III Rua. Paula Pereíra.. 735· - Fones: 365 e 366 - CANOINHAS - se II
III .'

, .'
. . II

••••••�.�.B••••R••••B•••�.BB.m••B.mE.�m•••••••B•••B�••••B.B•••�.
.. - .

.

./

.!:;,
•
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Notícias de
Escreveu:
Esmerllldino M.

Almeida

Ecos do 7 de Setembro
Motivado pelo tempo chuvoso, as comemorações ao

dia 7 de setembro foram transferidas pata o dia 15 do
corrente, quando com muito brilho, entusiasmo e galhardia
o desfile foi realizado. Integraram o mesmo as seguíntes
entidades estudantis de' nossa cidade: Escola Comercial,
Escola Básica Alinor V. Corte, Gl'UpO Escolar Manoel Este
vão Furtado, Grupo Escolar Alínor V. Corte e Jardim da
Infância. Muito aplaudido foi o Grupo representando todos
os Estados da Federação com suas cores respectivas; outro
também que mereceu destaque foi o grupo representando
os índios do Brasil inclusive o grupo que representou as

riquezas da produção agrícola do Município. Oondignamente
fol relembrado o Dia da Pátria em Papanduva onde mais
de 1.100 alunos desfilaram ostentando o Pavilhão Nacional
e as handeíras de seu estado e município.

C.C.E. & Homenagem
Por ocasião do transcurso .de mais um aniversário da

Exma. Sra. Marilza Senna, Diretora do Grupo Escolar Alinor
V. COI·te. o grupo integrante do Centro Cívico Estudantil de
Papanduva, foi prestada uma homenagem à distinta dama
o que pertence também ao C.C.E. local na qualidadede ori
entadorll da moveI agremiação estudantil. Também por
ocasião da visita do futuro Governador de Santa Catarina,
Senador Antonio Carlos Konder Reis, o grupo do C.e.E.'
representando nas pessoas de sua Presidente Elizabet

. Lísbôa, Lourdes P Medeiros, Lia Tabalípa, Marilene Partala
e Carlos R. Atanásío (relações públicas) prestaram home
nagem a luzida caravana, ocasião em que foi oíerectdo ao

Senador Konder Reis uma linda oorbélía de flores.

Vem encontrando Repercussão
Vem encontrando grande repercussão no mundo

inteiro o último pronunciamento de Paulo vr. Em mensagem
dominical, falando a uma pequena multidão diante de sua

residência de verão em Oastelgandolto, o Papa Paulo V[
comparou a fabricação e vendas de armas como «certos
critérios antícoucepcíouaíss, consideranrio os males que
acabarão acarretando «calamidades para a humanidade».
(Entre linhas l.

Tabaco ajuda o coração
O tabaco é a melhor coisa que existe para o coração,

demonstrou depois de minuciosa investigação o médico
dínamarqnês Fínn Gyntelberg, em um congresso de cardio
logia, em Buenos Aires, em que os participantes se

rivalizam em hostilidade contra li nicotina. Em suas pes
quisas desde J97U, em Copenhague, constatou que os

fumantes tem uma forma física levemente superior a

dos não Iurnantes. Além dtsso, segundo as estatísticas do
os fumantes de cachimbo ou de cigarro estêo em melhor
forma. do que os que fumam charutos. (G.P.)

,
.

Eleitores �ptos a votarem em iS·] 1-74
De conformidade com o relatório expedido pelo Exmo.

Sr. Dr. Genesto Nolli, MM. Juiz Eleitoral da :<8.& Zona
(Itaíópolls) encerrado em 07/09/74, de conformidade com o

art. 68 do código Eleitoral e da rtesolução n," 9.607: de 20· 06
74 do Egrégio Tribunal Superior Eleítoral, que proclama o

número de inscritos no município de Itaiópolis, Papauduva
e Monte Castelo, cujos totais são os seguintes: ltalópolís-
8.80a eleitores - Papanduva - 4.:2U eleitores - Monte Castelo
- 3.034 eleitores.

Semana da Bíblia
Teve inicio día 22 e com térmiuo para amanhã dia

:!9 a Semana da Bíblia. Nesta ocasião o Povo de Deus,
reverencia a sua fé na palavra do livro Sagrado que é e

foi- em todos os tempos o remédio espiritual para tod� a

humanidade. Quando você estíver enfrentando uma crise,
lela o salmo 45. Bíblia: abra, leia e viva,

Em Londres, com a � aioha�-.
Quando vocês estiverem lendo esta coluna eu já

estarei voando rumo a Londres onde chegarei logo mais.
Com um dia livre, inicio meu giro europeu íazendo compras
na capital íngtesa e visitando alguns emígos brasileiros e

britânicos que fiz na minha última viagem a Londres. Vou
jantar no Talk of the Town, um dos mais Ismososr restau
rantes europeus e domingo quero levantar bem cedo para
ver a troca de guarda no Buckingbam Palace. Logo em

seguíâa haverá uma rápida visita ao Palacio (que tal ver
a Haínha Flízabeth?). Só sei que o domingo será ameno,
com a fleugma britânica dominando o progra�a. Creio que
vou dormir em minha Suite no Hotel Kesihton Palace,

(viagem de Dino Almeida a Escócia e Paris Gazeta do POVO).

Baile do Havay
o báil1e qo Havay marcado para o dia 14 de setembro

em nossa sociedade esteve bem animado, sendo que o

conjunto responsável pela animação' «Sons Tropical» que
se eonduzíu a altura do pedido, não arrefeceu por um

instante slquer o ânimo dos presentes que permaneceram
no recinto até o raiar da aurora.

Pasaarela da Sociedade
Com relativo atrazo registramos a passagem de niver

ocorrido dia 1:1 do corrente, do sr. Leôuídas Guebert.
Secretário da Prefeitura, cargo que vem se conduzindo com

Semeadeiras Adubadd[a·�
----_

-'

-�

com

Miguel no dia de seu natalício.

Dia 30 do corrente é um grande dia para a numerosa

família João Sonaglio, é que o estimado chefe «seu João»,
estará completando mais um ano de sua feliz e prestativa
existência. Cidadão que grangeou a simpatia de toda a

comunidade, na sua grande data' natalícia vai' rec��er os

mais justos e merecidos cumprimentos e votos de íelícídades.

A coluna se �ssocia as manifestações de amizade

almejando a todos a mais completa felicidade e que a

data se repita por outras tantas.

hombridade e honradez, zeloso pelos interesses da comu

nidade, razão pela qual muito cumprimentado foi no día
de seu aniversário.

Dia 24 do corrente quem estará festejando idade nova

ê a srta. Maria Trizanete Matioskl filha do casal, Miguel
(Elza) Matíeskí ele estabelecido com oficina mecânica. O
dia será muito alegre para a íamílía e em especial para a �

Triza.

Dia 29 do andante, dia de São Miguel, estará aniver
sariando o jovem Miguel Víleskí, o responsável p�la freguesia
do Restaurant Faroupilha onde prepara o mars suculento
churrasco da região. Muitos cumprimentos receberá o

<
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8eue�ito lberézio �e Carval�o Netto ou lherézio �e Carvalho

Irmã. Maria Nívea Holzbach
RELEMBRANDO

Viveu a Irmã�Meria Nivea, mais de trinta anos DO Colégio
«Sagrado Coração de Jesus» em CSDoinhas, Santa Catarina. Ai
criou uma obra toda sua, dedicada só a Deus. Educou, moral,
cívica, cultural, social e religiosamente, muitas crianças e adoles
centes que tinham a alegria de acercar-se dela. Ajudcu a criar
lares felizes. Orientou a toqos que necessitavam e desvelou-se
em amor e carinho aos mais pobres e doentes, Deu tudo de si

II
às gerações que por ai passaram. Teve como lema: «Viver o

momento presente para construir, já neste mundo, o Reino de Deuss.
Foi uma alma nobre que se distinguia dali demais pela

jovialidade, pela al@grIa radiante, pela dedicação à vi�a' comuni
tária, pela exuberante criatividade na liturgia, pelo admirável
espírito de abnegação e amor à Comunidade, à Provincia, à
Congregação, à Igreja.

Tudo para ela tinha sentido. Admirava a beleza do céu
estrelado,' encantava-se com a maís singela flor, f'xtasiava-se
diante o cantar dos pássaros - LINGUAGEM DO AMOR IMENSO
DE DEUS.

De constituição fisica franzina, delicada, porém sadis,
poderia viver ainda por muitos anos.; Seu zelo apoetólico a

impelia a trapalhar nas Missões dó Nordeste do Brasil. Pare isso
fora preparar-se, frequentando o Curso de Pestoral em Porto
Alegre - Rio Grande do Sul. Já há seis meses se achara af8&ta
da da sua Comunidade - Canoinhas. Ansiosamente esperava as

férias para rever 8S suas co-Irmãs, o seu Colégio que tanto amara

e amigos queridos. Isto porém, não aconteceu. A tão esperada
Irmã Nivea não voltou mais. Na viagem de retorno foi vítima
de acidente de trânsito, morrendo instantaneamente com fratura
no crâneo.: na- face, na espinha dorsal

DEUS .. QUIS TODA PARA SI
Devido à distância de Nova Petrópolis, onde se dera o

acidente, tres horas distante de Porto Alegre, R.S., seu corpo foi
levado à Getúlio Vargas, sua terra natal, onde descança lIO jazigo
de seus familiares, ao lado de seu pai que tanto estimara.

Para nós, Irmã Nivea é uma presença. Seu. testemunho
de amor fraterno, de YivêDCi� evangélica, nes acompanha passo
8 passe. Seu exemplo de fidelidade LIas mlnima& coisas nos fala
do Amor, do Reino, do Eterno. «Uma flor cortada contínua
perfumandos.

Tudo o que brota'de um coração que ama, eleva,'enobrece,
cativa. Assim a vida de Irmã Nívea nos' cativou. A 'ela a nossa

gratidão por tudo o que FOI e .fez por nós.
Pedimos a éla que nos ajude conseguir o que ela conseguiu:
- doação constante à vida Comunitáris;
- amor imenso à Província;
- interesse carinhoso pela .Ooagregeeão:
• zelo .crescente pele Igreja;

,

- união intima com Deus pela oração.

Nasceu na cidade de Canoinhas, Estado de Santa Cata
rina aos 22 de [unho de 1931.

Filho de Benedito Therézío de Carvalho Juaíor (seu Dito)
e de Dona Gertrudes Carneiro de Carvalho (D. Bíluca);
Casado com dona Lia Irene P. de Carvalho
Filhos: 'Benedito Therézio de Carvalho

Laíla Maria Prohmann de Carvalho
Aroldo Prohmann de Carvalho
Lélia de Lourdes Prohmann de Carvalho.

Cursou o primário no Grupo Escolar Almirante Barroso;
I

Ginásio no 'Colégio do Internato Paranaense;
Científico no Colégio Estadual do Paraná, na cidade de
Curitiba;
Cursou FarIÍlácia e formou-se em 1954, na Universidade
Federal do Paraná, Curitiba;
Exerceu a 'profissão de farmacêutico na cidade de Ca-
noinhas;' I

Eleito vereador pela Ex-UDN à Câmara Municipal de
Canoínhas na legislatura de 1962 a 1965;
Eleito Prefeito da cidade de Canoinhas

'

em 1965, exer

cendo o cargo até 31 de janeiro de 1969;

I Hora do
. Petróleo Brasileiro

Toca Fitas,
para automóveis

Eletrodomésticos Toklrskl

Rofary Clube de Canoi
nhas recebe a visita

oficial de seuGovernador

. ':"_(';'l��cepção por rotarianos de Canoínhes.
Visita ao Geblnete do sr. Prefeito Municipal.
Reunião de trabalho com o Conselho Diretor do Rotary local.
Almoço rio Clube Canoinhenee.
Visita à fábrica da RIGESA e especialmente 80 Departamen
to Florestal da mesma empresa, numa comemoração alusiva
ainda ao eDIA DA ARVORElt. "

Coquetel.
Assembléia do Rotary Clube de Cancínhss e jantar festivo,
às 20 horas, no Restaurante Pinguim. ocasião (11m que
,serão prestadas' homenagens 80 Governador Trilha e à
sua Exma. Esposa.

Ao Ilustre casal visitsnte almejamos a8 boas vindas ,e

Uma feliz e proveitosa estada nesta cidade.

Eleito Deputado Estadual pela Aliança Renovadora
Nacional - ARENA, pela região Norte do Estado

. na legislatura de 1970 a 31 de janeiro de 1975;

Na AssembléIa Legislativa foi escolhido Vice-Lider da
ARENA, exercendo a liderança substituindo
colega falecido;

.

Vice-Presidente da Comissão de Constituição e Justiça;
Membro efetivo da Comissão de Educação;
Presidente da Comissão Parlamentar externa da Assem
bléia que tratou do assunto "PORTO DE SÃO FfiAN
CISCO DO SUL E CORREDORES DE EXPORTAÇAO",
comissão esta recebida pelo

,.

Ministro dos Transportes
em 9 de agosto do corrente ano;

Membro da Comissão Parlamentar externa: que
acompanhou em Blumenau o primeiro Congresso
das Câmaras de Vereadores;'
Atualmente cursa Direito na Faculdade de Itajai;
Candidato à reeleição.

I N." 1.235

Canoínhas, agosto de 1974.

\ .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




