
1écnicos do exterior em
visita a nossa ci�a�e

Conforme comunicação recebida pelo dr. Vasile Poppa,
Assessor Técnico do AGIPLAN, Canoinhas deverá �ospedar a

partir de segunda-feira, renomado. técnicos
.

do exterl?r, .perten
centes ao Centro Internacional de Batata (Lima - Peru), ínteres-
'sados no Programa de Batata Semente no Brasil.

São eles: OSCAR HIDALGO. ROGER JONES e JAMES
BRYAN e virão acompanhados dos drs. CARLOS VECHI, Coor
denador Central do AGIPLAN, DIOGENES CARDOSO 'e

'GILBERTO SCHAFFER, Coordenador Estadual do Orgão.
Importante reunião .erá então realizada nos Escritórios

AGIPLAN, entre 'os ilustres visitantes e técnicos locais, de São
Joaquim e Lages.

Além da visita ao Centro de Treinamento, sito no baírro"
Campo da Agua Verde, serão realizadas visitas nas lavcur�s �os
srs.: Nagano, em Três Barras; Massstomo, em Lageado, distrrtc
de Felipe Schmidt e Masakaso, em Major Vieira.

Notas Políticas
y

Mérito «'Anita Garibaldi»
O Góvernador do Estado deve outorgar a Mr. John D.

,

Wheeller, dirigente da «WETVACOlt, empresa de renome inter
nacional, vinculada à «RIGESA», a mais alta condecoração do
Governo Catarinense, II medalha do Mérito Anit. Garibaldi, em
atenção às iniciativas tomadas por aquele cidadão' americano
visando a implantação da Fábrica de Papel de Três Barras, a

ser inaugurada em 20 de novembro próximo, bem como pelos
relevantes serviços prestados ao nosso Estado, não só oferecendo
oportunidade de trabalho a centenas de eatartnenses, mas, também,
dando a partida, anos atrás, I!o intenso reflorestamento da
nossa região.

Susto a grande altitude
o Deputado AroldG Carvalho viajava de Brasília para São Paulo,

na última sexta-feira, afim de atingir Curitiba e o interior de Monte Cas
telo no sâbado, onde participaria de reuniões ao lado de Therézlo. Era
quase meía nolte quando o serviço de alto falantes a bordo do avião
chamou-o 'com a recomendação de que' ao desembarcar em São Paulo
procurasse o Sr. Wilson, no balcão da VASP afim de receber um recado
urgente. O nosso Deputado tremeu nas bases. Recado urgente àquela hora
e à.quela altitude não poderia ser boa coisa. Preocupou-se Intensamente.
Viveu momentos de sofrimentos até a descida do avião e até receber o
recado. Tudo, felizmente, não passou de um 'susto: o recado era da
«ARENA», chamando-o para a TV de Blumenau no sábado à noite para o
programa que estava previsto para o domingo. O fato é que o nosso
conterrâneo teve que cancelar a sua viagem de Curitiba para .Canolnhas
e tomar o rumo de Blumenau. Coisas dali campanhas ...

Eleicão do novo Governador,

A Assembléia L"'gislativa do nosso Estado, em histórica
sessão realizada dia 3 de outubro, procedeu à eleição do Gover
nador de Santa Catarina para .o quatriênic a iniciar-se em 15 de
março de 1975 A eleição verificou-se pelo sistema indireto, em
obedíêncía à Constituição Federal, tendo a escolha dos nossos

Daputados recaído na pessoa do Senador Antônio Carlos Konder
Reis para Governador e Dr. Marcos H. Bushle para Viée-Gover-'
nador. O eleitorado de Canoinhas e municípios vizinhos comps
receu e votou por intermédio do nosso Deputado Estadual,Benedito Therézio de Carvalho Netto.

Colombo adia Viagem\
o Governador Oolombo Machado 8alles, que vai participar, discretamente, da campanha eleitoral da «ARBNA», transferiu para. a segundaquinzena de novembro a viagem que fôra programada para 15 de outubro,à ALEMANHA, afim de assinar convênio de interesse de todo o Estado.
O eminente Engenheiro, responsável pelo desenvolvimento Industrial do Estado, que tanto estimulou por intermédio do «FUNDESC»,percorrerá todo o Estado, Inaugurando obras e l!lantendo contatos políticos.

Senador Othair Becker
O industrial Othair Becker, suplente do Senador AntônioCarlos, com a eleição desse para o próximo quarrlênio será con

vocado para completar o mandato senatorial por Santa Catarina,a partir de 15 de ,março de 1975. A Região Norte Catarinensê',
ganhou, assim, mais um representante no Congresso Nacional
que haverá de somar 08 seus esforços ao do nosso DeputadoAroldo Calvalho em defesa de todos O" municípios do PlanaltoNorte e Alto Rio Negro. Othair Becker, ex-Prefeito de SãoBento do Sul, pela sua t'xperiência administrativa tem importantecontribuição a trazer ao processe pclíttco-edmímstretivo do Estado.
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Governador Kond�r Reis
comitiva em Canoinhas

/

riais, estudantis e sindicais.

A noite, serão recepcionados com um

jantar, devendo acompanhâ-Ios os candidatos

Conforme, telegrama. re

cebido do Presidente do
Diretório Regtonal da A

�ENA, dr. Jorge Borahau
sen, pelo Prefeito, senhor
Alfredo de Oliveira Gar
cindo e Presidente do
Diretório Municipal, dr.
Saulo Carvalho, o futuro
Governador Antônio Carlos
Konder Reis, acompanhado
do Vice-Governador, in
dustrial, Marcos H. Buchele
e candídato ao Senado, dr.
Ivo Silveira, estará em

nossa cidade, domingo pró
ximo, dia 13.

Chegarão ao meio dia 'em
Três Barras, onde almo
çarão, visitando à tarde o

vizinho mumcrpio e as

intalações da 'RIGESA,
rumando' em seguida à
nossa cidade, onde mante
rão contatos com as lide-
ranças politicas, empresa-

a reeleição pela .o.ossa região, Deputados'Aroldo
Carvalho e Therézio Neto. No próximo número
daremos melhores informes a respeito.

Aroldo Carvalho fala' da descompressão política
comportamento da classe poli
tica no processo eleítoral que
está empenhada, cé de funda
mental importância para a gra
dativa descompressão, situa-sa
entre os objenvos estratégicos
do Comando da Revolução Bra
sileira, frízendo que «8 linha de
conduta adotada pelos políticos
nestas eleições poderá eviden
ciar ante o Presidente da Repú
blica não só o amadurecimento
da classe política, mas sobretudo
a habilitação dessa para empres
tar efetiva colaboração aos di
rigentes da Nação» ..

- Efetivamente - finalizou, o

Deputado Araldo Carvalho - o

momento atual, de tantas e tão
grevee .díficuldades como aque
las com que se defronta todo o

mundo livre, face ao fenômeno
mundial de inflação, está a exi
gir a colaboração de todos os'

brasfleíros.
O desenvolvimento nacional

alcançado a duras penas depois
de um decênio de ingentes es

forços está sendo ameaçado por
fatores externos, em cuja ori-_
gem se descortina a crise do
petróleo.

Fpolis. - O Deputado Aroldo
Carvalho, que se encontra na

Capitãl mantendo contatos po
liticos com suas bases eleitorais;
declarou à imprensa que o

A Taça &overnador
Colombo, M. Salles
Em prosseguimento a dispu

ta da Taça Governador
Colombo Machado Sa11es, o

Santa Cruz enfrentou, domín-.
go último, no Municipal, o,
Continental de Rio Negrinho"
com vitória justa dos locais

I do Ppejo marcador de 4 a 1, Já
-

naugura O osto��sp�:��u e��TO��n�id�st�:��,
'

r /
Juventus de Jaraguá do Sul, de Id1a_R_-'1'�I/CaCa-opelo marcador de 1 a O.

� TIAmanhã, em sequência, o'
�,..- .,Santa Cruz terá difícil com- Em mais um �!-6rço do Preteíto Municipal, senhorpromisso em Nereu Ramos, Alfredo de Olivei�arcindo, junto a Secretaria deSeguenquanto que o Juventus re- rança e Jntormaeõés, conseguiu-se désentralízar-se o Postoceberá a visita do Continental. de Identifica,ç-ão da Regional de Mafra, para a nossa cidade./

�iante convênio já assinado e em vigor, o referido
Posto, foi inaugurado ontem, na Rua 12 de Setembro, junto
a ,de do Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

,

' De alto alcance a medida, evitando-se agora o deslo-
éamento dos interessados em carteira de identidade à cidade
de Mafra, com as naturais despesas de viagem e alimenta
ção, decorrentes.

Toca �ilas
para, automóveis

Eletrodomésticos Toklrski

aproveite a oferta semanal,' de

'ERLITA
discos

CASA ..

comprando t lp
-

voce ganhaainda t cOlDpacto
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CORREIO DO NORTE
I

«Organização
.

Matecap LtU,)
P 1· d

. -,

d�/b' dropu siona a por vigorosa vonta e ae em aten er

e volumosa bagagem de experiênci de seus coml?o
nentes, a Organização Matecap/ tda., estabelecida
à Rua Felipe Schmidt, 387, nó Prédio Clemente
Pieczarka, ao lado do Doce ,Mundo, baseada nos

princípios de honestidade. e! dedicação ao trabalho,
estará funcionando a partir.' de O 1 de setembro de
1974, atendendo' os interesses do povo Canoínhense
na matéria que s=gue: ;'

.

Advocacia: Planejâmentos - Direito Trabalhista -

Inventário' - Questões - Desquites
Contratos - Cobranças - etc;/,

Contábilidade: Abertura de firmas - Escrituração'
Trlbutos - Análise de balanços;

Imobiliária: v'eJas e locações de casas, lotes ur

b�tíos e terrenos ruraís.epartaméntos, etc;
Desenho e T.ópografia: �Loteamentos, 'medições de

, ,

terrenos urbanos e rurais,i

I Projetos -de construções,

/ croquizes, mapas e cópias;
Despachánte: Preenchimento de guias diversas, ta

xa rodoviária única, declaração de
rendimentos, encaminhamento de pa
péis para Carteira de Motorista e

Identidade, escrituras e registro de
armas e aposentadorias;

uros em' ger.al
.

asslttcaçác de pessoal para empresas

Dra. Zoé Walkyria Natividad� Seleme
Cirurgiã Dentista
c I C OOS5891S9/DEP

__ -r .: ....._;-;;,.;.,;:;:<�
Clfnica dentária de, se�hGl'fas"e"cri8nç�·8.

�<

_._- '.;.,;f
-

��
_ _.;:=eo:r.-·"Y" Especialização em Odontopediatrte.

Hora-rharcada
Pra� Laaro Miiller, 4940 - Fone, 369,1

05-10-1974

Prefeitura Municipal
_--Art.-·1-: - É_:decI8rada' de
utthdade pública d-'êSI"ND1G A

'TO DOS EMPREGAOORES
RURAIS� DE CANOINHAS».
com .sede e ,foro nesta cídade.
Art. 2.0 - A enttdade de que

Alfredo de Oliveira Gsrcícdo, se trata o artigo anterior, ficam
Prdeito Municipal dê Canoinhas, asseguredos os beneffcios] VBn

Estado de Santa Catarina,' faz,' tagens e prerrogativas legais.
saber que e Câmara Municipal Art. 3.°":" Esta lei @otr'ará em

decretou, @ eu sanciono a s@- vig<Jr na data d@ sua publicação,
guinte lei: revogadas as disposições em

Projeto de, Lei �t/74
. Deda��� Pública o

Sindicato dos Empeegadcres
'

Rurai. de Canoinha••

FOTOCÓPIAS XEftO�
Serv�ço instantâneo e perfeito. ""',.........,,-...:c,,,

Inst-.lação moderníssima.
,/"

......

Pr�cure�o"" éscr�tório de Der�y Carlos

U!)JJ'I'itln, na Praça Lauro Muller, 251

CANOINHAS -

. Santa Catarina

de Canoinbas
contrário.
Canolnhes, 10 de setembro de

,1974.

Fraoei_lco Bueno de Siqueira

�@r@Bdor
.

Jnstificação� Desnecessário se
faz expor à 'Egrégia Câmara
Munícípal deste l\,.![unicfpio, 8 ds
claração de utilídãde pública do
Sindicato dos Empregadores Ru,
raís do Município d� Canoinhas,
pois, ,o mesmo

co111'r@gatodos
os Empregedores R rata exís,
tentes no território o munící.
pio de Canoínhss, e é\constitui.
do para fins d@ coordenação,
proteção e representação lt:gal
de sua categoria @có"nêmic&,
'com o intuito de cola\>oração
com os' poderes públicdl� @ as
demais associações, tuna no

sentido de soltdartedade social,
@ de sua subordinação aos in.
ter@S80!S nacionais. (Anexo cópia
dos Estatutos.)

. ,

Em '!0/09/1974.
Francisco Bueno de Siqueira

Movimento' sHeiro de Alfabetização - MOBRAL
da Erradicação do Analfabetismo

I '

Estado de
.

Santa Catarina.

,PART-ICIPE!

.,
il� I
"

1()II1\n � (I)Alllt llU11

-,

\

Você, que está por cima porque já venceu ria vida, não perca mais tempo.
E hora de você comprar Dodqe, 'Áproveite 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.

+Óv :

...

"
'

REVENDEDOR AUTORIZADOd.' CHRYSLER
TA!' do BRASIL S.A_

..

I ,

MERHY SELEME & elA. lTDA�
Boa Panla Pereira, 735 '- T�lefoDes: 365 e 366

CANOINH'AS,-:- SANTA CATARINA

": ....

NOVENA . PODEROSA AO

MEH'I"O JESUS DE PRACiA
Ob Jesus que disseste: Peças e

rece berâs, procures e acharâa, bata
e a porta se abrirá. Por intermê;
di- de Maria. Vossa Santa MiJe,
tu bato, procuro' e vos rogo que
minba prece seja ouvida, (Men
ciona-se o pedido)
Oh Jesus que disseste: Tudo

que pedires ao Pai em meu nome

Ele atenderá. Por intermédio de
Marie, Vossa Santa' Mãe, por
quem humildemente rogo ac Vosso
Pai em Vosso nome pera qUI!
minba oração. seja ouvida. (Men
cicne-se .o pedido)

Ob J éS'U8 que disseste: O céu
e a terra pessarlio. IDas minha,
palavra Dilo passará. Por inter
médio de Maria, Vossa Santa
Mãe. por quem peço que .minha
oração fleja ouvida, (Mencicne-se
o pedido)
Rezar ,três Aves Marias e um,'

Salve Rainha. Em cesos. urgentes
esta novena deverá 'eer feita em

boras (nove hoess).
Mandada publicar por ter aI.

cançsdo uma graça.
I

w. F.

o HOSPITAL SANTA CRUZ PRECISA DE VOCE! AJ'UDE�O

Seja um dos
, . '.

SOCIOS .co ntrf bulntes
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Grande baixa de, preços de
T�cidos e Rou1pas' da

CASA' PARA 'TODOS
Os �nossos preços estão aI.

e comprove, ,papo furado não resolve.

Preços
9,00
3,50
3,50
5,00
5,00
12,00
19,00
5,00
5,00
4,50
14,50
20,00
30,00
5,00

I

5,50
7,50
18,00

_ Tecidos Largura
3:

Chitão estampado e ,listado 1',40
Chtte estampada 0,65
Luízínes em cores lisas 0,65
Morim em cores lisas 0,80
Algodão @!opecÍal' 0,80
Algodão S8ntist8 I 1.80
Cretone Othon branco 2,20
Opalas estampadas .' , Q,8a
XADREZ CATARINENSE 0,70
VOLTA AO MUNOp 0,90
Gersey cores lisRs 1,40
Cechsrel cores HSBS 1,40
Malha halanca tecido 1,50
Pelucía lisa 0,70
Peluda fiIItampada 0,70
Pelucla , festão lisa e estampada 0,80

.

TERGAL '
'

1,40
BrinN diversos a partir de 5,00
Acolchoados de Ohrtão casal 2 1/2 panos 55,00
Acolchoados de Chitão solteiro 2 parios 45,00
Cobertor 'cinza casal

'

18,50
Cobertor cinza sultelro 13,50

ROUPAS
Camisas nylon manga curta, pi homens 7,50
Camisas nylon maoga longa pi homens 9,00
CamisaB xadrez catarinense manga curta 12,00
Camisas xadrez cater'inense íÍlanga longa 15,00
Calças para homens _de brim catarinense 24,00
Calças para homens brim coringa 27,00
Calças para homens de nycron 35,00

Hão '

é. ,liquida�ão e sim preço cerrente
, Blusas para senhoras malha helanca a partir de Cr$ 10,00

A relação acima de preços da Casa
-

Para Todos
é real, com grand�s quantldedes dos - produtos
enunciados. Comprove os seus preços, verifique
.05 produtos e, faça suas 'cómpras valorizando 0'
seu dinheiro aonde realmente for mais barato.

I

CASA PARA TODOS
Rua, Paula Pereira, 501 Fone, 255

. Semeadeiras (Om

, ,

-ORAÇAo AO DIVINO ESP(R,ITO SANTO
, Espírito Sauto, você que me esclarece tudo, ,que ilumina �odos 011
caminhos para que eu atinja o meu 'ideal, você qu.e me dá o dom divino
de perdoar e esquecer o mal que me fazem e que todoll 011 instantes de
minha vida e!ltá comigo, eu quero, neste curto diálogo, agradecer-lhe portudo e confirmar mais uma vez que eu nunca quero me lIepárar de você,
pormaiorque seja a ilusão material, não será o mínimo da vontade quesinto de um dia estar com você e todos os meus irmios na glória perpétua.Obrigado mais uma vez. ' ,_/A pessoa deverá fazer 'esta oração 3 dias seguidos, sem fazer a
'pedido; dentro de 3 dias será alcançada a graça, por mais difícil queaeja. Publicar allBim que receber a graça.

(PubUllBda por ter recebido nma graça.), Uma Dcvotao

Centrais Elétricas de

Santa Catarina �·�A.
ComuniciAdo
A Centrais Elétricas de J�anta Cata
rina S. A. - C1i:LESC{ através da
Administração da Agêvcia Caooinhas
torna público que, /.para execução
da serviços de maqntenção na Sub
estação Abaixad9'ra 69/13,8 KV.,
haverá interruPQ� no fornecimento
de energia elétrJca, no próximo do
mingo, dia 6, ás 7 às 12 horas, nas
ruas abaixo, respectivas laterais:
- rua Paula ereíra, trecho entre a
rua Sã,o Jo é até a Oaetano Costa,
Bairro Á a Verde, CeI. Albuquer
que. Baí o São Cristóvão e cidade

I
-de Trê Barras.

Canoi has, 03' de outubro de 19U

A ADMINISTRAÇÃO

Registro Civil • EDITAL
SILVETE DARCI PAUL, escre
vente, Jursmeotade ao 5Y Dis
trito, dI' Pínhetrbs, Cçmarcs de
Canoinhes, Esta o de Santa
Caterlna
Fez saber que p etendem caaar:
ANTONIO VA RIDO CAR·
DOSO e MARI IZABEL RO-
CHA DE ALME DA.
Ele natural de aquarizal SC.
nascido em 27 d junho de 1956,
agricultor, solt iro

-

domiciliado'
em Campo do Pontes, deste
Distrito, filho e Se lvsdor Car-

Idoso e -Otília astro dos Santos
Cardoso.
,Ela natural de io VHmelho SC.
Nascida em 19 de março de 1957,
do lar, solteír , domiciliada em

Campo dos P ntes, filha de Age
nor Rocha d Almeida e Ma-

o tilde Rocha d Almeida.

Apresentar m 08 documentos
t'xigidoll pe lo Código Civil art.
180. Se algu tiver conheci
mento de exi tir algum ímpe
dímento legal, acuse- o para fins
de direito.

'

Pinheiros, 14 de setembro -de
1974.
SILVETE DARCI PAUL
Escrevente Juramentada

•

I

VICENTE NOVACK, proibe
O trânsito de pessoas em

seu terreno e alto da
Agua Ve ,não se res

ponsabílízando pelo que vier
acontecer aos infratores.

Atencão
�

V�nde-se um automóvel marca

Dodgs Dsrt Coupê de Luxo,
ano 1971, em perfeito estado
de conservação, equipado com

rádio, desembsssedor, freios a

disco, teto de vinil, etc.

NOTA: aceita-se outro carro de
menor valor como parte
do pagamento .

TRATAR no escritório da firma
Zugman na. Rua Paula Pereira,
1013 ou, pelo telefone 155, com

Sr. EzequieL

Proibição

�i'i'i'��rrri4rrl"i"'rr3i"35�ã51:1:1:1:1:'l:r'l:r1:1:1:1:'i�!to-r, I
,.

'Oti
t Valorize O qu�_ é �se_� p�e�tigiando a �
t 're eitura Municipal de Cariornnas�� .' ��:J.ss.-l.! :J.:l:t,l:t.!.1:t :t�,�:!:t:t:t:t.!3.�..!� JtJt.!:t.!:l:!.!3.:!�

Campo de lnstrucão Marechal Hermes
AV'I S O

o Diretor do Campo de' Instrução Marechal Her
mes avisa a população em geral e particularmente aque
les com interesses na área de Manobras que, a partir do
dia' 10 a 18 de outubro de 1974, haverá realização de
manobras da 5.a Região Militar"

.

Nilson Santos Wallbach - Major Diretor CIMH

, ------------1 '
Cartaz cinematográfico do

CI e Vera Cruz (O GIOIII DO POVO)
os - àll 20 horall - censura 14 Bnos • programa dllplo
1.0 filme: Julie Andrews e Rock Hudson em

ili min6a aaoráuei espiã
Ul\la comédia de alta espionagem toda colorida

� 2.° filme: a programar
AMANHÃ, dia 86 - às 13,39 horas • cen8u�a livre - matiaée

.cilr minf)a ador.ável espiã
AMANHÃ, dia 06 :-\ em duas lIessões às 19 e 21,15 h • eens, 14 anoe
Mais um espetaeulaêder-west italiano repleto de ação e aventuras

Ei QmiQQ�__ descanse em pase
Este fil.:ne reprh.a 2a., 3a. e 4a. feira às 20 hôras\.

Sa. feira, dia 10 • à, 20 l}oras :-:::ara 14 anoa

liorr((r do passo
Um filme de t.rror e suspense, colorido

\
Este filme reprisa 6a. ,feira às 20 horas

-

-

,----,�,-------
Sábado, dia 12 - as 20 horall -\censura 14 anos -' programa duplo

1.0 filme: Ess� Vouco me tacitia
2.· filme \ programar

Cartaz cinem�tográfico do

,f}ine Jubile_ (O mvaDO'R DE IDCEiSOIJ
í

,

HOJE, dia OS • às 2,0 hora, e AIIAN,\Ãt às 15,30, 19 e 21,15 horall
Tarcisio Meira e G�ori,\Meneses em

IndependênCia <S?u morte
Todo colorido. Um filme nacíona digno de ser visto

Este filme rljlprisa 3a. e 4a, fe a às 20 horall .

Sa. feira, dia 10 - às 20 horas • censura 14, anoll
Um' drama espetacular todo

.

olorido
O crepúsculo de um idolo

Eate filme reprisa, 6a. feira à. 20 horas

,
®®®®@®®®®®®®®®®®S®®®®�®®®®®®®®®@@.®®®®8@®.®®®®®�®®®

.

®

i No Departamento
b

de Veículos Qs dos i
i de 'Miguel, Proconiak Comércio e' i® @

! Veículos
\

Ltda., você encont rá I® ®

i '

I

para pronta entreg� I
�

. M�rca / Ano:
� 1 Fuscão 1500 / 1973 �
� 1 Fuscão 1500 / 1972 �
� 1 Fuscão 1500 '/." 1971 I
= 1 C6evrolet Pick-UP , 1972 �
� 1 S S 2 portas /' 1972 �
: 1 TC ,Y 1970 �
I 1 Corcel 2 portas 1970, :I
� 1 Kombi / 1969 Z
� 1 Kombi 1968 �® ®

I MI<iUEl P,OCOPIAK, COM. DE VEicUlOS LTDA. I(!J.' ®
� Rua Major Vieira, 289 �
� C a n o in h as -:- Santa Catarina I® ' @®®®®®®®®®®e®®®®®®®s®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®s�@®®®®®®®

COM A DU 80S MA N A H_�
.,...... '.

------- E'M--ESTOQU E NO-..;;;.-_-

(ao lado da lojà'

.P -l A-N T A *oO':Q� �-DA-- _
\.

A-RMAZEM TOKARSK;I
, , o

de Eletrodo�éstlcos Tokarskl & ela. Ltda.)
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JI A Loja MERHY <' SELEME acompanhando
.

a redução do' «IPI)) I
.- '- .

I faz sensacional �emarcação de preços em 'Móveis e Eletrodomésticos I
II _ __�� , ..

i Agora o s�u Refrigerador, Televisor, Fogão a Gas 'ou a Lenha, I
I I, Máquina I de Costura, Máquina' de Lavar, .Hadio, . Eletrofone, I
II "I

,-

\11

I Conjunto : Estofado, Copa Fórmica; sai msis . barato em I
I MERHY SELEME I
I I
II

REFRIG�RADOR
'\ FOGÕES II. /', II

lIIIIB DE � DE
.

"11
I ,',II
II

Ce$ 1.710,00 /' Cr$ 840,00' I •• II
II POR _/ - POR '.

I Cr$ 1.490"v6 Cr$ 790,00 '\ I
• / � !·

'

// _'

I Para sua maior .economie Faç'a uma visita ii LOJA MERHY ·SELEME. ,\1
H :.
·

� .

I. er�y Seleme & (ia. Ltda. I
E •

I o Ru� Paul� Pérelra, 7�.5 ..
rFones, � 6.5. e :166 ..

'

C a n o I n h a s �se', I
1••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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_ .
H

Ü No Departamento de Veículos Usados de n
_ H
" r

;; Merhy Seleme & o, Ltda., você encontrará el
g revisados para pronta entrega: II
.." ..

:! Marca Ano 55 ANTONIO WILSO' WIESE,
I. \

••

f ó

g Oodge 1800 Luxo 1974 II gi��;al d�o i:�!i�:�'b e d�eg�:��
:: O d G C" 1973:: Barras, Comarca d Canofnhas,
iã O ge ran oupe ee Estado de Santa 'atarina

II Ford Corcel Coupê 1973 I Fez saber, que pr tendem easar:

..

O I
· NIC:OLAU

'

ASTCHUKI e

ii pa a Coupâ 4.100 Gran Luxo 1972 ,d ALAIDE KON AGESKI.

55 Ford LTO Landau 1969 ae Ele, natural de �e Estado, nasci.
•• :: do em Três arras no diá 20
ii Chevrol-et Camioneta 1971 I ãê de novembro de 1947.,lavra'dor,
55

-

5i solteiro, dom ciliado e residente

55 Ford, Rural j971 ;5
'

nesta cidad, !ilho de Miguel
= :5 Latschuky, atural da Polonía

q MERHY SELEME & elA LTOA ii e de dona '_ l�a Prestup� Lats-

ar '
•• t: chuky, do ícílísdos e residentes

55 Revendedor Autorizado Chrysler _ do Brasil ii nesta cida e. ,

55 Rua Paula Pereir.à, 735. Telefones: 365 e 366 iã Ela, Daturkl deste Estado nasci-
:1
C

.' :1 da em Tlês Berras no dia 22

ii' A N O I N H A S - Santa Catarina ii de marçd de 1957" doméstica,
;i.··.·.·.I.··.·.·.·.!!!·.··.··························•.............•.....•11 : 5 sOlte.ir.�domicili8d8

e resideo.te'. -- ,........ ._............... . _..... ' ,

nesta ejds de, filha de Romão
Koôd" eskl e de dona M&ria

F· "ãfI
Konda eskí, domiciliados e re-

.

t
,.

=- sident s nesta cídade,

O O C. o!"r:\-rr
-

-S • Ap esentarsm os documentos

. r-" exigi os pelo Código Clvil, art.
180. Se alguém tiver conheci
men o dI" extstrr algum impedi

.
me o h·gel, acuse- o para nns
de ireito.

TI s'Barras. 30 de setembro/1974

CivilRegistro

EOIT

Em apenas '1Q,csêgundos, você tira FOTOCÓ.
PIAS,

. '9�qualqu�r documento, jornais ou

livrosf2ílo C A R T O R I O O O R E G 1ST R O
C I V I L d. NEREIDA C. 'CORTE, no edifício

do FORUM desta cidade. A�TONIO WILSON WIESE
Oficial do Registro Civil

05.10.1974 I

PR EFEITUH'A M'UNICI-
I

PAL, DE C�A N'OINHAS
"

Edital de 'C-onco�rência
, A PREFEITURA MUNICIPAL· até o riia e h a marcados,
DE CANOINHAS, Estado de preenchidas t. as as formalids-.'

Santa Catarins, torna público . des legais ncernentes à eon

aos itJte'tessados que- fará reali-. corrência,r-
r

perAo ., bert�s pela
zs r às 15 horas do dia 12 de Cemtssâõ que, for prevramente
outubro do corrente exercício, desi, ada para tal fim, nas

o

concorrência públícs ns . forma dI! �ndências desta rrefeitúra.
abaixo:

.

A pr�,feitura Municipal reser-
a' - Aquisição de 561 (quirrheu- :va-se o ,direito de sceítsr a

tas e' sessenta e uma) plae
'

proposta ·que lhe parecer mais
denominativas de o'r as, vantajo!i8, snulendo- as total ou

praças e avenídes; parcialmEmté; se assim lhe con-

b) • Transporte e coloc!, ão por vier, sem que caíba aos propo-
conta d'a concorrente; nentes direito de interpelação

de qualquer espécie.
c) '. Prezo de 45 . usreota e

cinco) dia,", a os a expedi- / PUBLiQUE. SE
ção da co etente ordem CaD(linl:Í�s.· em 24. de .. setembro
de

se!'
viç pára entrega e'

eonclúsã de todos os 8er- de 1974.'
,

2x

viços � emplacamento. '.A.lfl'edo de Oliveira Üarcinâ«
As pro sta� se�,ão recebidas Prefeito Municipal '

Xl

�íâ Erlita
I

'.
-

;. 'I
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CORREIO DO NORTE

Notícias de
.Escreveu:
Esmeraldino M •

.Almeida

Geisel em Londrina
De Brastlía, com absoluta exclusividade, meu Canari

nho Branco manda a seguinte informação sobre a vinda do
Presitiente Geisel ª,O Paraná. Para melhor detalhe, vou
contar como vai ser o programa do Chefe da Nação. O Pre
sidente chegará a Londrina,' dia 9 de outubro, procedente
de Brasilia, Na capital do café inaugura o Instituto Agronômico
do Norte do Paraná e, em seguida, vai a Florianópolis,
para a noite, vir a Curiti�a, ond� ,pernoita�á ..

No dia lO,Geisel inaugurará em Curítíba o sistema de õuíbus expresso
e concederá audiências püblícas no Palácio Iguaçu. A tarde
o Presidente retorna a Brasília. (Coluna do D.A.)

Quantos Jornais existem no- Mundo?
Existem no mundo, exatamente, 8.050 jornais, com

uma tiragem que compreende 389 milhões de exemplares, o

que significa uma média de 133 [ornais para 'cada mil habi
tante do globo terrestre. São 48 os Países que não possuem
jornal, dos quais quatro europeus: Mônaco, Liechtenstein,
Andorra e San Marino. E"tas informações foram publicadas
pela UNESCO no seu recente anuário estatístico sobre o
desenvolvimento da cultura, da ciência e da informação.
(Entrelinhas)

Londres 16-09-74
QUERIDO PAPAI. Aqui estou em Londres, de onde

vou a Escócia, estou em viagem a convite especial do Wisky
- Grant's. Vamos visitar a fábrica da famosa bebida. Isto
aqui, é um espefáeulo. Abraços e beíjos do Dino. Texto de
um dos 4 cartões que recebi dó Dino Almeida em viagem
pelo velho mundo a convite da famosa fábrica do WiskyGrant's.

'Capitão Narloch em Papanduva
,Afim de realizar Inspenção na J unta de Serviço Mili

tar de Papanduva, esteve dia 23 pp. em nossa cidade, o
Capitão Osvaldo Conrado Narloch, MD, Delegado da 13.&
Delegacia do Serviço Militar sediada em Canoínhas. O nobre
militar procedeu um minucioso exame na documentação
em poder da Junta de Serviço Militar de Papanduva, tendo'
encontrado na mais perfeita ordem, oportunídade em que,
sentiu-se satisfeito pela correção. dos serviços desempenha
dos pelo responsável Sr. Hamilton T. de Almeida, secretário
da JSM.

Semana da Saúde de 6 à 12
,

Conforme foi divulgado na edíeão do dia 8 de junho,
a vinda ao município de uma caravana de Universitários
que percorrerão o interior em visitas que darão consultas
e atenderão peésoas que estejam necessitando de tratamen
to dentário inclusive médico. Tal benefício assistencial é
oriundo do convênio entre a Prefeitura, Comissão de Saúde
e ACARESC, A permanencia do grupo integrado por 25
Universitários será do dia 6 a 12 do corrente. sendo visita
dos os seguintes locais: Pinhal, Gramados, São João do
Mirador, Nova Oultura, Lageado dos Grein e Floresta, as
demais Comunidades deverão procurar a zona mais próxi
ma dos citados locais para serem também atendidos. Aqui
na sede também estará uma equipe que funcionará normal- .

.mente durante o tempo de permanência em Papanduva.

Eu Pergunta, Voca Responde
. Eu pergunto: p.arll se fazer uma Campanha política,é necessário recorrer às retaliações. pessoais, transformando mensagens que deveriam ser de otimismo, em ataques
a outros candidatos? Eu pergunto: por que descer a tanto,
se há tanta coisa para ser transmitida ao eleitorado?

Baile do cllopp será dia 26
Já com os ponteiros acertados para a realízsção :lo

grandioso e tradícíoual «Baile do phopp» para o, dia 26 do
corrente. Este ano teremos o inesperado e muito comentado, '

«Concurso da Rainha do Ghopp» a qual será coroada na
noite alegre do dia 26. As simpáticas sociedades locais
estão se movimentando para apresentarem a Rainha da
b�leza de seus respectivos. clubes. O baile' do ano passado,fOI sem dúvida alguma, Qui dos mais animados e comenta
dos dos últimos tempos, tudo índtcando que este irá superar
em animação e alegria o anterior. Desta vez o conceituado
e famoso conjunto musical «KINGS JAZZ» de São Bento
do Sul, será o responsável pela animação da. festiva noitada
do dia 26 próximo.

'

Falou e disse, Portela
Se nas eleições de 15 de novembro o quadro apre

sentar a mesma tendência das eleições de i97U, quando a
ARENA e o MDB tiveram relativamente menos votos que
no pleito de t966 «as elites políticas terão falhado e arenís
ta� e emedebistas serão 08 responsáveis». O comentário foi
feito ontem pelo Senador Petrônío Portela, respondendo a
uma indagacão dos jornalistas, com a observação de que
neste ano aquela situação não se repetirá pois «de nossa
parte estamos trabalhando com afinco, mostrando ao povo a
Importância dos 'partidos para as instituições. (Gazeta do

, POVO)

Festa do .dia 29 foi boa
A festa programada-e realizada dia 29 p. p, na I�rej!",de Santo Antonio, cujo resultado-seria empregado n.o térmímo da sua nova Igreja, surtiu os efel�08 deselados. A.

Comunidade esteve presente e colaborou para o seu resul
tado o qual compensou os trabalhos. Assim mais um Templode Fé está se levantando na cídade para a grandesa de
seus filhos na palavra de Cristo nosso Salvador.

.

Coopere......

Cidad'e
c o ulD no= aw

liDlpa é
C�Hl-a-d_e.

-...._

l'i 'n da.

/'

..

05.10.1974

Um por semana

PERDOAR - A verdadeira clemência consiste,
I
não em perdoar, mas e esquecer, ha perdões que ofendem;

gravam a injúria em vêz de apagá-ia matam o reconheci
mento exigido. (Condessa de Ségur)

•

.....

\

u

z

o

<

l-i-IP p-e Z a -,r-a
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,.

S H O·W . 0,0 S V O L A N,T�Ji----V-O-ÃD O R E S
terça - feira dia 8 de- oUllibro às 2.0 horas

LO_�k---'P-faça Lauro M"Uller
BASILIO HUME�l:lUK-�éíÃ. LTOA., Revendedores FORD, trarão no dia ,8 de outubro de 1974, às 20 horas, o Show

_________ dos Volantes Voadorf-s de Jota Cardoso, com todos' os Veículos da linha FORD.� Espetáculo inédito nesta- cidade Compareça você com sua [atnilia

ORAÇÃO AO DIVINO ESPíRITO SANTO
Espírito Santo, você que me esclarece tude, que ilumina todo. os

caminhos para que eu atinja o meu ideal, Tocê qae me dá o dom divino
de perdoar e esquecer o mal que me fazem e que todo. os instantes de
minha vida está comigo, eu quero, neste curto diálogo, egradeeee-Ibe portudo e confirmar mais uma vez que eu nunca quero me separar de você,
pormaior que seja a ilusão material, não será o mínimo da vontade quesinto de um dia estar com você e todos os meus irmão. na glória perpétua.Obrigado mais uma vez.

A pessoa deverá fazer esta oração 3 dias seguidos, sem fazer o
pedido; dentro de 3 dia. será alcançada a graça, por mais difícil queBeja. Publicar assim que receber a graça.

(Publicada por ter recebido uma graça.) W.F.

Curriculun-Vitae de

Benedito Tberézio de Carvalho Netto
ou Therézio de· Carvalho

Nasceu na cidade de Canoinhas, Estado de Santa Cata
rina aos 22 de junho de 1931.
Filho de Benedito Therézio de Carvalho Junior (seu Dito)
e de Dona Gertrudes Carneiro de Carvalho (D. Bíluca);
Casado com dona Lia Irene P. de Carvalho
Filhos: Benedito Tberézio de Carvalho

Laíla Maria Prohmann de Carvalho
AroIdo Prohmann de Carvalhe
Lélia de Lourdes Prohmann de Carvalho.

Cursou o primário no Grupo Escolar Almirante Barroso;
Ginásio no Colégio do Internato Paranaense;
Cíenttíico no Colégio Estadual do Paraná, na cidade de
Curitiba;

, Cursou Farmácia e formou-se em 1954, na Universidade
Federal do Paraná, Curitiba; ,

Exerceu a profissão de Iarmacêutíco na cidade de Ca
noínhas;
Eleito vereador pela Ex-UDN à Câmara Munlelpal de
Caaoínhas na legislatura de 1962 a 1965;
Eleito Prefeito da cidade de Canoinhas em 1965, exer
cendo o cargo até 31 de janeiro de 1969;
Eleito Deputado Estadual pela Aliança Renovadora
Nacional - ARENA, pela região Norte do Estado '

na legislatura de 1970 a 31 de janeiro de" 1975;
�

Na, Assembléla Legislativa foi escolhido Více-Líder da
ARENA, exercendo a liderança substituindo
colega falecido;
Více-Presídente 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 FRAN
CiSCO DO SUL E CORREDORES DE EXPORTAÇÃO",
comissão esta recebida pelo Ministro dos Transportes
em 9 de agcsto 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.
N.o 1.235

Canoinhas, agosto de 1974.

.

·Aniversariantes
da Semana
Dia 5

Os jovens: Abél Maron Becil,
Haroldo Grosskopt e ,Adib
Sakr Junior.

Dia 6
A senhora Maria de Lourdes
esposa do sr, Walr,ido Lan
ger; os senhores: Derby Fon
tana, José Damaso da Silveira
e Adolto Hetüer; o jovem
'Gilberto Netto.

Ola 7
A senhora Erna esposa do
sr. Carlos Mülbauer; a srta.
Ivone Terezinha Paulo; o

[ouem. Reinaldo Crestani.
Ola 8

A oiüoa Eliza Wagn81" o sr,

Sigtried Thiem; as senhoritas:
Siglinde Thiem , Reni Clarisse;
o menino Sérgio filho do sr,

Alexandre Nouak,
Dia 9

A senhora Marta esposa do
sr. José Kuroli.

Dia 10
A senhora Silvia esposa do
sr. Ladislau Stascooian; os se.
nhores: Waldemar Carlos
Stange, lahyr Lessak, Sebos»
tião (lrein Costa escrivão em

Maior Vieira e Antonio M,
Becil; a senhorita Evani
Nouak.

Dia 11
A srta. Rosaloa Al'ves Vieira;
a menina Maria Terezinha,
filha do sr: Moises Borges
de Souza.

Aos aniversariantes deseja.
mos muitas felicidades.·

.

Rotar)? Clube
«dia

de

da'
Canoinhas

Proibicâo
,

Eugenio Endler, proíbe .a

entrada de pessoas e ani
mais em seu terreno situado
em Parado, não se respon
sabilizando pelo. que vier
acontecer aos infratores.

Plásti
Armazém Tokarski ,I

,

arvore»e o

Em comemóração ao «DIA DA ÁRVORE», de 1974, e dentro do
programa da visita oficial do Governador do seu Distrito, oRO"ARY
CLUBE DE 'CANOINHAS plantou um Ipê-amarelo, no pátio da fábrica da
RIGESA, em Três Barras SC.

Durante o ato; foi proferida a seguinte oração pelo Presidente do
Rotary Clube de Oanolnhas:

«Senhores Diretores, Dirigentes e funcionários da Bígesa, Celulose,
Papel e Embalagens Ltda.!

,

Antes de mats nada. nossos agradecimentos pela excelente -aeolhída
dada aosrotaríenos, neste dia, e nossos cumprimentos pela pujança e pelos índices altamente positivos revelados em todo o percurso: do viveiro
de munas à bobina de papel.

Oornpanheíro Governador Trilha, Companheiros do Rotary Clube de
Canoínhas, meus senhores!

Na sequência de uma rotina ecônomica, milhões de árvores já foram
plantadas, nesta região; e outros milhões mais começarão a ser plsntadas
daqui por diante.

Entretanto, ao iniciarmos mais uma. primavera brasileira, é impor
tante que façamos uma pausa de minutos, que quebremos a, insensibilidade
da rotina por instantes, para nos apercebermos da grandiosidade que en
cerra e da mensagem que nos transmite o simples ato de plantar uma árvore,

Hoje, tenra planta, procurará, no decorrer dos anos. deflnir sua
posição, firmar seu tronco e lançar seua braços para 8S alturas, numa
luta silenciosa de gigantes, que, para sobreviver e vencer, enfrentam os
ventos, arrostam as tempestades' e suportam as secas prolongadas, para,
na maturidade, sentir-se sobranceiramente realizada.

Vejam bem, senhores aqui presentes, se, sob este aspecto, não há
muito de comum entre o homem e a árvore?

Porém, é' justamente ao atingir e dominar as alturas, ao alcançar
uma posição rle destaque incontestável que a árvore se realiza e, ato
contínuo, nos comove com sua atltude:- Num gesto por demais eloquente,oferece-se em holocausto integral a bem da humanidade!

E como, meus senhores, nós aceitamos essa oferta: saboreamos os
, frutos, descansamos à sua sombra, nOI deliciamos e ornamentamos nossos
lares com suas flores; e de seu tronco que' fazemos? Para não enumerar
uma interminável série de utensíüos e utilidades, diríamos apenas que não
sabemos be, com a lenha de seu tronco, abrandaremos o frio para nossos
filhos, ou se é no papel, que provirá do tronco, que nossos filhos escre
verão seus nomes pela primeira vez.

É, pois, justo' e animador, meus companheiros e senhores aqui pre
sentes, quando, com 8 conscíêncta voltada para a árvore. asststímos, nesta
região, ao revezamento das Ilorestas que tombam: pelas que surgem
racionais e alvissareiras, conduzidas pelo agradecimento e pelo trabalho
do homem.,

Plantamos, hoje, um ipê. Crescerá ao longo dos anos e marcará
esta data. E temos acerteza de que ao contemplarmos sua fronde verde e
suas flores amarelas projetadas sobre o céu, azul, sentiremos uma pulsa
ção patriótica e a agradável sensação do dever cumprido.

Como é grandioso, meus senhores, quándo plantamos um ipê, e,
simultaneamente, hasteamos uma bandeire.

Que. mais do que nunca, as cores do pavilhão nacional, retratadas
na floresta, nos transmitam sua solene mensagem de civismo:
- O amarelo simbolizando a luz para nOSS8S mentes e as riquezas a

serem extraídas do solo brasileiro, ou 'que deverão ser produzidas
pelo engenho e capacidade dos que o habitam.

,

- No I verde, além da extensão das matas, a esperança do progresso e
do desenvolvimento, das grandes realizações, e a afirmação de nossos
propósitos. .

Por fim, meus Companheiros e senhores aqui presentes, avançando
alguns anos no tempo, ao vermos a fronde deste ipê desfraldado ao sopro
do vento, poderemos repetir, com propriedade, 'os versos imortais do
poeta baiano, Antonio de Castro Alves, Inspirados na bandeira. tremulan
do no mastro:

« Auriverde pendão de minha terra,
Que a brisa do Brasil beija e balança,
Estandarte que a luz do sol' o encerra
E as promessas divinas da esperança !»

"

,
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I D Aproveite os 80·/. na redu�ão' do I P I, comprando m-ais barato na DENELAR I
I E Refrigeradores Consul - Prosdócímo - Admirar - G E I
I N Super Congeladores Consul - Prosdócimo \ =;= Acondicionadores

.

de ar - Ventiladores 'III E
Encerados para �minh.º_EiL��Ç-º'!!!'º!L� e Helvética - Correntes para caminhões e mais II

I ---- uma infinidade de Eletro Dorn""ésticos qúe você vai enCúntraf"� IE L . I
,

;i A D E N E LA R com os melhores preços da praça. I
I \. R

/
M A T R I Z: São Mateus do Sul : '

,

r I L I A L: Rua Vidal Ramo�, 920 - Fone, 185' '1mBR.m�••EB•••B•••••m.B••�•••m••••m••••�.a.m.mB•••�Hmm••E.B.�B.�.
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