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Gerente:

Dr. Paulo Konder
Bornhausen

Na Assembléia. Geral do dia
22 de abril último, '0 nosso

coestadoano, cidadão canoinhen

se, dr.. Paulo Konder Bornhausen
foi reeleito para exercer, num"

periodo de mais quatro anos,
-o mandato de Diretor da 38.
zona da CARTEIRA DE CRÉ
DITO GERAL do Banco do
Brasil S/A,' conpreendendo os

Estados do Paraná, Santa Cata
rina, Mato Grosso e Rio Grande
do Sul.

O IIcobtecimento é uma prova
meridiana e inequivoca da con

fiança do Govêrno Federal no

"ílustre eatarínense. A' sua at�a
çio à frente da importante
.carteira tem sido' das mais
destacadas nos meios empre
sariai. 'de todo o sul, tendo
carreado recursos de monta

para tôda a região.

,
Canoinhas também levou a

sua mensagem ao ilustre homem
público, através dos seguintes
despachos telegráficos: "Com
máxima satisfação meu nome e

municipes vg. cumprimentamos
ilustre patricia e' cidadio canoí
nhense pela reeleição bem me

recida com votos mesma fecunda
gestão pt Atenciosamente. Pre
feito Therézio Netto".

"�om .grande satisfaçio vg
cumprimentamos ilustre coes

tadoano motivo reeleição me

recido cargo com melhores' votos

�eliz gestão pt ..Associação Go
merclal e Industrial de Canoi
nhas".

IlHASS SmMl
CIRCULA AOS SABADOS

/

Face 8 alusão feita à falta de merenda escolar nas Elcolas

de Canoinh�s na crônica. "Nossa Cidade", de Ondinó Doín Vieira,
publicada no Jornal, "Barriga Verde", desta cidade, em 28/4/68,
cumpre-me, como Supervisora da Merenda Escolar do Munícípío
de Canoinhas, �sclarecer o seguinte: .'

Os gêneros para o preparo da merenda escolar fornecidos
-

às Escolas do Municipio, não os recebemos' de um serviço de

zaerenda que existe em Santa Catarina, mas da Campanha
Nacional de Alimentação Escolar do Ministério' de Educação e

Cultura, CNAE, criada, há 13 anos, pelo Decreto N. 37.106, de'

31/3/55, do então _Pres'idente 'da República João Café Filho e

é de âmbito nscional.
-

.

-
I

Existe um Convênio com o Estado de Santa Catarina,
como com OIS, demais Estados do Brasil, para que sejam atendidas
as Escol,!:ls Estaduais e a Prefeitura Municipal d!I! Canotnhas, como

'\__
outras Prefeituras e firma, anualmente, um .Têrmo de Ajuste com

--. Campanha para que sejam fornecidos' gêneros para as Escolas

Munieipais. Este Têrmo . de Ajuste, ajustado' e acertado entre a

Campanha Nacional de Alimentação Escolar e a Prefeitura

Municipal, assinada pelo Senhor José Alberto Livramento de

Abreu - DO. Representante. Federal da CNAE em Santa Catarina;
pelo Senhor Oscar Fontan - Chefe do S.R. Mafra-Rio Negro da,

CNAE t' pelo Senhor Benedito Therézio de Carvalho Netto - DD.
Prefeíto Municipal de Canoinhas, em 1965, a ::!4/3; em 1967, a

6/3 e em 1968, a 20/2; visa atender, apenas, as Escoles Municipais.
No' entanto, o Senhor Prefeito Munícípal de Canoinhas, não tem

feito distinção entre ss Escolas Estaduais e Municipais do nosso.

Município. Mesmo no ano de 1966, quando esta Supervísora era,
Prefessôra Municipal à dísposíção da Merenda Escolar, pois
atendemps cêrca de 47 Escolas E�tadu,is que nos' solícítaram;
bem como à CNAE, gêneros para a merenda.

Sempre que recebemos gêneros, êstes são entregues
indistinta e gratuitamente, pela -Camínhonete d� Prefeitura Muni

cipal, nas escolas a que foram destinados.

É importante esclarecer que desde 24/3/66 - primeira
remessa de gêneros feita pelo Setor Regional no govêrno do

Senhor Benedito Therézto de Carvalho Netto - ,recebemos cêrca de:

a) 12.218,610 kg. de Leite em pó;
b) 216.000 kg. de Chocolate em pó;
c) 1.150.000 kg. de Fubá;
d) 1.584,880 kg. de Trigo Bulgor;
e) 1 15G.000 kg. de Trigo Laminado;
f) 3.9844.80 kg. de Trigo Puro;

.

g) 394.764 kg. da.Õleo yegetal;
h) 51,:i60 kg. de Feijão. Branco; ,

i) 897.000 kg. de C.S.M,· (Mistura Farinécea);
j) 150 000 kg. de Café em grio; .

lD 10.000. kg, de Café em pó; gêneros ésses que, apesar
de muito poucos em relação ao númerQ de alunos, forarn entre-

.

gues nas 1!:scolfts e distribuidos de acôrdo com o número de
alunos de cada Escola, número de dias letivos, de cada trimestre
e a r quantidade de gêneros a ser consumida por aluno dtàríemente'
conforme as receitas e cardápio. semanal fornecidos pelo Setor

Regional, .
sendo feita uma Previsão de Pleno de Atendimento àa

Escolas 15 dias antes,.-do inicio de cada trimestre por esta Su

pervisora e remetida ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 80 Chefe
do Setor' Regional Mafra-Rio Negro da CNAE, ao. Exmo. Sr.

Représestante Federal da CNAE em Santi Catarina e ao Exmo.,
Sr. Inspetor Regional de Ensino da 8a. Região e não de acôrdo
com crenças ou com interferência politica. Desses poucos 'gêneros
recebidos e distríbuídcs até o fim do 1.0 trimestre dêste ano

foram preperadas e distribuidas 592.075 merendas..

São poucos os gêneros que trímestrelmente são destíuadoa
ao Município de Canoinhas pelo Setor Regional Màfra-Rio Negro
da CNAI: e esses gêneros vêm. acompanhados de Guias de Re
messa de 'Alimentos expedidas no Setor Regional diretamente

'para cada Escola e se existe politica, como. faz referimento o

Senhor Ondino, não, em nosso. -Municipio. ,,\'
_/

Se os gêneros vindo. são destinados às Escolas Municipais,
creio que é porque temos cumprido com as obrigações constantes
no Têrmo de Ajuste. .\ F A L E C I MENTO

As Escolas Estaduais não receberam gêneros, muitas
'

delas, durante quase um ano; mas podemos ler nesse Jornal de

6-4-68, transcrito do Jornal liA Gaseta" d�' Florianópolis, de
22-3-68, na nota de -titulo "Uereqda critica falha de educação"
que,' «ap�sat da CNAE ter colocado à disposição do Estado, pon
derável quantia de gêneros, o Secretário Galileu Amorim, não
tomou nenhuma providência para 8 distribuição, nem nesta Ca-,
pital, nem no interior do Estado, entravando todo o desenrolar
deste importante programa».

Não fOI apenas no Município de Canoinhas que faltou a

merenda nas Escolas Estaduais. Tomamos conhecimento através
das notas publicadas nos Jornais: cA Noticiá» dE! Joinville (6-4)
«Diário Catarineqse» de Florianópolis (23-4), cA Notícia» de Join�
ville (24-4} e, a,inda, «Jorr;lal de Joinville» (28·4-68), 'que, Daquele
Município ainda não foi distribuieia a mere�da

-

escolar neste ano,
nem nas Escolas Estaduais e nem nas Escolas Municipais. __

Disse que faltou merenda em Canoinhas, porque, neste
segundo trimestre, já foram distribuidos 'em grande porte e ainda
o será no tiecor,rer deste mês, os gêneros que recebemos do Setor
}tegional totalizando_ cêrca de: . ,

A) '3.084,480 kg, de .

Trigo Puro;
B) 362.880

, kg. de, Trigo Bulgor;
C) 167.664 kg. de Oleo Ve�t81; ,

D) 453,60 kg. de Feijãli> Branco;
El 10.000 kg. de café em pó, transportados ao

Municipio por viatura da, ,Prefeitura Municipal, como o foram
todos os gêneros recebidos até eeta data.

• Não tendo sido fornecido o leite em pó; tão esperado pelas
(CIODtÍDua Da 6.. p'giaa)
...

-

'

Também nós saudamos com

satisfação e alegrià a reeleição
do destacádo patricia que para
a agência local, sempre sensivel
80S nossos problemas, tem sem

pre deetinado substanciais au

mentos operacionais DOS lIetores
vários da indústria, agricultura,
pecuária e comércio. n

(
.

Antonio Moreschl

Após prolongada enfermidade,
veio a .falecer, dia primeiro ul

timo, em São José d08 Pinhais,
onde se encontrava em trata
mento na residência de uma de
suas filhas, o prestante' cidadão,
sr. Antonio MQreschi, comer

ciante em Rio dos Poços, há
muitos anos e bastante relacio
nado em nosso meio. Deixa o

saudoso extinto, viuva, Dna.
Helena Possebom Moreschi,
filhos, genros, netos e bisnetos,

A familia enlutada os pesares
deste semanário. n

Mãe

,"'" ""

.

.
"

.No . momento, . enquanto vossas mães, estão. radiantes,
com o amor ãlía), e porque nAp dizer, com os belos

presentes comemorativos, eu, que também tive uma mãe,
�. estou de joelhos, diante de 'um túmulo, colocando um

.

V6Z0, com
'.

fiôres brancas, e molhando aquêle cimento,

sêco, com as légri�as de meus olhos, dízendo :

MAMÃE QUERIDA, aqui' deposito estas flôres, brancalll
corno a. pureza de seu coração e amor por seus filhos,
com saudades e gratidão, por tudo que por mim 'fêz,

Aceite ·mãe querida, estai brancas flôres, como símbolo
de todo o sofrimento, -amor, dedicação, alegria e tristeza,

. que por mim passou. I :
Você pártiü mãe �uerida, ma� jamais a esquec�rei.

.
.

Vossos ensinamentos, hQllllldade, amor ao próxim�temor
8 Deus" será o guia para minha existência.

Descanse em paz, mã�· querida, e sempre olhe por
seu filbo.

REGISTRO
DA C'OOP'ERATIVA
". Ó,

� ", I
.

)

.

�@L__;::::�..--®\!i DIA DAS MÃE'S @lí!t::::::::::::::::=::®Z
, I -

Quatita àlegria para aqúêles filhos que hoje podem abraçar
e depositar um beijo, nesja mulher, que a vida nos deu.

.MÃE! que nome sublime, para quem assim pode chamar.

Nesta ocasião em que milhares de lares estão em festas

c.omernor�ndo esta data, quantas.mães, nã?_ possuem um

ftlho para abraçá-las! Na,'mesma oportunidade, quantos
filhos não têm- mais aquele que .lhs deu a vida, que
guiou seus paseos, que passou uma existência, a velar

.' por seus quertdos ·filhos.
Nesta data, em que mães de todo o uníverso, es,tão
<recebeedo, afeto e amor, minha mãe que recebe?

Após muita luta esforço geral,
de vários setor-es, desde o Dep;
Aroldo Carvalho, Prefeito The
rézio Netto, Delegado do Minis
tério da Agricultura, Secretário
da

.

Agricultura, Cap. Afonso
Rogério Schmidt, Gete.nte do
Banco do ,Br'asil
Fernando Rocha afóra o tra
balho contínusdo e assíduo
do seu Presidente, dr. Saulo
Carvalho,. finalmente, a -nossa _

Cooperati va, a 'Cooperativa
Agro-Pecuária de Canoíahas,
teve o 'seu registro no Minis-
tério da Agricultura.

"

'

Poderá agora ,
a grande e

nóvel entidade partir para a \

sua verdadeira missão, qual
seja, 8 de trazer já de imediato,
reais benefícios para todos os

seus associados. Entrosa!ia como
está com o Banco do Brasil,

"Nené"

com a AÇARESC e com a Mu
nicipalidade, principalmente no

corrente ano,1968, ANO AGRI�i
COLA, proclamado pelo Prefeito
Therézio Nétto, tem. a Coope-

.

rativa agora uma grande missão',
\

a de, ela própria, liderar e Co-

I mandar todos os problemas
agrícolas do Muniapio. Poder.á
agora, legalmente constituida,
transar idíretamente com o

Banco do do Brasil, propiciando
mais benefícíos .

para seus ínu-.
meros asssociados. Estes, cop:'
tudo, devem' prestigiá-la semp're
para que ela possa, dentro de
suas diretrizes, beneficiar real
mente todos os agricultores,
quer Da compra e distribuição
de boas sementes, quer, após,
na. comercialização a preços
mais compensadores, de tôda
8 produção.'

\

D

\

Inspetor dQ Banco
Eurico Chagassr.

Após uma grande estada em

nossa... cidade, em insp.eÇ'ão na

da
o �genet'al Edmundo Macêdo 'Soares confirmou

ont�m a venda da Fábrica Nacional. de Motores à Alfa

Romeo, por 36' milhões de Dólares. Estavam interessados
,na compra também, segundo' revelou o ministro da Indús
taia e Comércio, a Fiat e � Citroen.- v

\

do Brasil'

agência local do Banco do Brasil,
retornou 4a. feira para Curitíba,
onde reside, o sr. Eurico Chagas,
bastante r��acionado em nossa

cidade. O ar. Chaga s é a se-'
gunda vez que vem em nossa

cidade, estendendo sempre msis.
as SU8,S relações de amizade,'
m�rcê de seu gênio comunica",:
tivo e alegre. Segunda feira, na
aprazíveL chácara do advogado
dr. Saulo, Carvalho o mesmo

foi homenageado pela direção dll: '

agência e "todos os funoioilárioll'
com uma grande churrascada •

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CQRREIO DO NORTE

de MajorPref�itura "Municipal
}].5.1968

Câmara· Mun. de Major. Vieir�··
Resolucão 'N. 79" de 22 de abril de 1968

� " \
'

Aprov� Prestação de Contas do Fundo de
Participação dos M.'{-Inicípios)

,

Miguel Maron Becil, A Presidente da Câmara Municipal de
Maior Vieira" Eludo de Santa Cetsrina, no 010 de 1U8. atribuicõee
faz saber a ledol OI habitante. dê. te município que a Câmara Mu
-nioipal aprovou e, eu promulgo a seguinte

.

R E S O L U\.,� Ã O: "

.

, , Art. 1. - Fica aprovado por êste Le,gi.làtivo, a prestação
de, Contai do Fundo de Participação dOI Municípioe, recebidbl pela
Prefeitura. Municipal de Maior Vieira, oorrespondente ao exercício dé,
1967, e epresentedo a e.t� Cala, pelo Prefeito Sr. Sebastião
',Grein Coste.:"

Art. 2. � E.ta' Relolui;;ão entr'a em vig�r na data de lua

,publicaçil?, revogada. a� dilpoliçõel em contrário.

333.50 I Sala', dai lénôel da Câmara Municipal de Milior Vi�ira'
:6.00 22 de abril de ,1968.

'

. . .

f,7.26 ai.. Migu�J Maron Becil - Presidente
.

937,20 ai. Aleixo Zabuâotuski � 1.0 Secretário
a.. Cesário Koaski 2.0 Secretário

Vieirã
Balancete, ,r�a Receita e Despesa' \;da Prefeitura M,unicipalJda

Major Vieira, referente 'ao' ,mês de Qutúbro de' 1967
Oódígo I RECEITA MENSAL DO MUNICIPIO, II A RREC AD A-Ç-A-.-O-.---
Local .

Tftul.os <:Ia Receita Anterior 1 Do Mês .1 TOTAL'

1.1.1.21-01
1.1.1.23-02
1.1'.1.99-03
1.1.1.99-04

1 �1.2.12-05
1.1.2.23�06
1.1.2:24-07
1.1.2.99-08
t,1.2.99-09
1.1.2.99-10
1.1.2.99-11
1.1.2.99·12
1.1.2.99-13

1.1.2.99-14

1.1.2.99-15

1.2.1.00-16 r
:

RECEITAS CORRENTES
TRIBUTÁ:RIA

'
.

IMPOSTOS '

Impôsto Territorial Urbano
Impôato \Predial

'

'Impôato II Ci�culaç,ão de.Me,rcadorial • I.C.M.
Impôsto I/ Serviço. de Qualquer Nátureza

TA4AS
Taxa de Expediente
Taxa de Abate _

1:axa de Filcalizaç'ão e Licença d� Obras
Taxa de Fi�calização e Licença de Veícufo.
Taxa de Fiec. e Licença do Com. e Indústria
Taxa de Iluminação Públic$

,
'

.

Taxa de Filcalização do Comércio Ambularite
Taxa de Aferiç. de PêIC., Balançai e Medida.
Taxa'de Apreensão de Animail, Veícula. e

Mercadcrlae .

.

Taxa de Inumações, Exumaçõel, Traneferên
cías. Conltrução( e CODC. de Sepultura.

Taxa de Pa�jmentBção e Con.erv�ção· de "

RU"I e' E.tr�da.'
-,

'

P'ATR,IMONIl\.L
IRendal Imobiliâeiae

TijANSFERÊNCIAS CORRENTES
11 1.4.1.00-17 r Côta-psrte do IQ1pôI�o de Henda '

I 1.4.2.00 ..18 C6ta.parte do I�pql�o de Consumo
I

1A.3.00-19 C6ta.pa,rte dei'IJIlPoltoll! Eltaduail
I. I 1.4,5.00-20 . C6ta do Impôsto I/ C"nbuliíveil e Lubriíicantea

1.4.7.00-21 ' C6ta do Impôsto Único .ôbre Energia Elétrica
1.4.8.00-'22 Heversão do Impêsto Terrítorial Rural. I.T.R.
1.4;9.00-23 Fundo de Participação do. Município.
1.4.11.00-24 I,.. Çontribuiçõei Diver.fi.

. , . ,

RECEITAS DIVERSAS s-,

"1.5.1.00-25
1.5.2.00�26
1 ..5.3.00�27
1 �S,.3.00-28
- !'

. í

,

)

,,-1

Muital
Dívida Ativa
Iudenisaçõe•. e Reltituiçõe•.

'

" Eveótuáil
\

14.7,28.44 2.227,43
16,55

.

I 304,80 28,79
6.0Q
7,26

932,25 \ 4,95
.'\ .

I I .

,

919.75
.19,80 , . 6,60

AProva oc:,Relatório do Exercício de /967
Miguel ' Maron .. Becil, Presidenté da Câmara Municipal de

Maior V:ieira. Estado" de \ Santa Catarina, faz taber que a Câmal,'a
Municipal aprovou e, eu promulgo a seguinte R E S O L U ç A 0.:

Artr 1.\ � Fic'a �provado por esta Câmara Municipal o

Relatôrio do Exercício de 1967. epreseatado a êste Poder, pelo' Pre
feito Sr. Sehaatião Greio COita.

Art. '2. - Esta . Hesolução entra em vigor na data de loa

18.520,60 '

.

publicação, revogada. ai dilpoliçõe. em contrário.
-

S�1a da.' leuõe. d,. Câmara Municipal de Major Vieirà.
22 de abril de 1968.)

.

, )
� '. ..

.

'ai.' Miguel Maron-Becil - Presidente
ai. Aleixo Za'budo1wski _ .1.0 Secretário

"I. Ces4rio, K(Jaski - 2.° Secretârio nv

I

I

16.955,87
I 16,55

919,75
26.40

. �.21655.02
8.517.30

1,89
.

9,4'8

13,452,36
: 13.,452.36
13.452.36

r

\ ',�
249.67 '

1.673,00

I \
"" ,

3�96 -, 0,99 4.95
) ';

,

../
,

(.

5.128,79
27.000,05',

Total dai' Receita. Correntel
I I

Total' da Receita Orçamentáriá
Total;Geral' da Receita

\ Saldos".do �l,(ercicio Anterior
Dn;PONívEIS
INa Te,o!lraria
Em BaQcol
Na.

'

IótendêDc�a. "

" Total Geral"do'SalaDcete da Receita

.1.8.520,60
.

2.696,22 "
'

I
2.473-:77

·

18.482.75

· 2.696,2'2·'

211.59
629,05

ª9,661
73.483.44

.73.4�3.4!t
,73483;44

· 1.622,.67
·

'

.' Setor

.75.106,11 '

. '.'1 r.�. DESPESA ME.NSAL no 'lyfUNICtPIO , '�_�_�_D-;-.'·_E..!;.,S_�_E_S_A_,......._--,-_
.

Titulol da De,spei;la_"_. � Anterior(', 1 Do Mêl.. . 'TOTAL
...
í'

PCJd�r' Leglslanvo
Câmara do. Vereadore..

, ,

Poder' ·Executlvo··
.... ' 'I

'

I'

01

01
&2
03-A
03:..a
04

"

05
06
07
08 -.
09,

t 10 '.
'

,I _

I" _

\
,

Gabinete' do Prefeito
.Seoretarla Geral '.

, .

Setor de Te.ouraria e Fisc, (Desp, Pr6t)iial)
Setor de Tesoureeía e Filc: (Eócargol Geráj,)'
Setor de Segurança Pública
Setor de Saúde Públiês.

\

Setor de EduC8Ção e 'Cllltura
Setor de Agricultura

, Setor de Obrai I Públicaa
Dept. Muoicip&l \ de E.trad81 de Rodageto

, Setor de
.

Energia Elétrica·
,I

. I" .t,�. \
'

. TO'T Á L
,

.

Extraol'dlná�la "

(

Credito. Adicionail' X)
"

.

.�. •

I ,{ \

,Resíduos Pa$Slv�S
.

RESTOS, A, PAGAR
Do Exercício .de·� 1966 ,

I, �1

Na' Telouraria
EM Bt\NCOS.,'
No Baoco'lnd. e Com. �e 'Sta,'Catarina S.A.

r No BaDco do Bralil S.A. • C/F.P .M.
No Baóco Nacional' S.A. '

Nó 'Banco De.eDvolviménto do E.tado·

Total Geral do Balancete da De.pelà

209.70
619.57

, 89�66

,%.633,04

'/

.160,00 ' 1.894,98

92,70, · -2.363.21
161,62 , 2.832.84
128,60 3.443,11

_ 75,70 1.208.1
: \

9.00 ,217,59.
765,50

.

3.259,50
'120.00

139.54 _ 2082,06
3.294.22 23.722.22
179,40 1.724',40

5.056,28 42.868,07

. -

49,10 9.418,20
i �

).

5.105.38
5.105,38 ..

18.631,94:,

Resolucão N .: 80,' de 22' 'de abril de ·1968
II' .

6Ó,031,08
60.031.08
60031.08

, 1.734,98"
.

2:270,56,
2.671,19
3:31�,54
1.132,41

208,59
2.49� 00

-c' 12'0 do
·

1:892:52
20.428.00
1.545,00
37.8U;79

'J
9.369,10

/

1.554.86
1'48735.75

· 48.735;75

j

51.82
15.838:55
2.733.43

, 2,14.
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I

é,' O Café dos que conhecem Caté,,,
Torrado, moído 'e entregue' no'

-

mesmo dià
em todos ó:s pontos 'da cidade; , _

,

,\

21.264.93
75.106,11

Pr'efeitura Muni.cipal de' Majqr Vieira, 31'. de outubro de 1967.
':(

Reinaldo Crestani-Sebastião Grein Costa
Prefeito Mu'niCipal
., " I

- Çontador

�.
,

. Ovt+
1�a. DELEGf.CIA 'DE SER,VIÇO MILITAR,

,

- NOTA DE AVISO

Jovens:

Todos os brasileiros nascidos no ano de 950,
deverão alistar-se para o Serviço Militar até o âi� 30 de

Junho do corrente ano, de acôrdo"com a Lei do Serviço
Militar.

.

�
,

'

'I ,. � )' , r

Portanto se você nasceu nó ano .de, 19.50, ou

mesmo em anos anteriores e ainda não 'se alistou, procure
a Junta de" Serviço Militar de tua cidade, munido de'
Certidão de Nasci�ent� e 2 (duas) fotografias 'de 3x4 e'

cumpra o teu dever, alistando-te para o Serviço Militar.
,

.' �' �

osvaldo Conrado Narloch _. 2.° Ten. Del. da 13.a DSM
•

I
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Os bons morrem. cedo: PED�O . �EIT�

Dia 17 de maio
mais um baile

"

Noite Psicodélica
, ""'"

Aindfl) -bem , que nlo vei�
Será no dia 17 de .maío (sexta ninguém de fora para parti--

feira) .o baile que o, Clu'be ,Canoi-' /.
,

nhense vai realizar tom homenagem cipar da "Noite Psíeedéllee"

àE MaD;lães. Nessa noite, será promovida pelo' Grêmio XV

apresentada o
à sociedade canoí- ,de Julho, no último sábado,

Dhen�e a representante. da �at" porque -não foi fácil agüentllrCap no Concurso de MISS Santa '
o

Catartna, 'que será realizado em aquêle conjuoto. E nós está-
o )31umenau no próiimo dia 25. A vamos certos quando disse-

'

orquestra responsável pela animà-
mos em nOS8a última coluna:

'

ção 'dessa promoção é a de CIO-
-VANNI PORZIO,- ex-Salvador
Carppsoells., Prejeri'amos� não co

mentar:, "m!l� já estamos "adívt
.ahsndo" que ês�e .baile, no meio
do 'mês, num dia útil e d�pois de
dpis' bailes '(O" da SSO elo PSI
CODELICO do Grêrpio) realizados.
na semana passada: pode ser um
frac8sso, �esmo com ,êsse belo e

manjado' p�otest9: ,HOMENAGEM de Julho teve a iniciativâ de

As MAES. .'.! organizl1,r' nos úÍtim'os tempos.
,

"Você!!# via vibrar, ctun os

"VIBRA�\iTES" só que não,

uma das" festas máis' "berp
boí�da8" que, o Grêmio XV

Na Nóite' P"icodélicll nouve �now de lanta"ia"i'Hippiu "

, ,

Não foi (nada' fácil apontar as melJlore� fantasias.hippies apre
sentadas na noit� psicodéUca. H(Íuv:� aliâs, dois empates, tendo a

comissãol � tral?alho' de efetuar nova' eleição para aclam_ar,�e�iDi-:_
tiva-mente os venéedores: MARIA D,E FATIMA CUBaS (femlnlBo),
JOAQUIM FRANCISCO o PEREIRA (masculino), CIUSTINA �

LEMKE, MARISiA RJS_EIRO e REdINA MAYER (melhor glft,lPO)
e GERSON KOHLERl e NILSE WALTRICK (melhor dU,pla). Duas
falhas <;lamorosas: não foi enunciado a todos os presentes os

empates registrados, nas apuraçôes dós votos (o que seri� sensa

cional) E' não foi deterl1lin�do um critério
..
dê escô�ha às pessoas

que tiveram a honra e o ,trabalho de apontar as melhores
fantasias. Uma pequena falha: anunciar :>, nome das pessoas
que-formarr.m 8 com,iasão jUigadora. A "Noite 'Psicodélica'" apesar
de 'póuco concorrida, por razão d.e sua transfêrênCia' de data,
agr\adou por, ter sMo diferente: luzes, fantasias, prêmios, etc. A
equipe JP i esteve presente, fotografando ém "côres". v

,
I

�otary Clube /'

Beuniu·se e� data de 4&. feira última, a família Botária. Canoinhense,
quando na opor�unidade, lob 'a presidência de Sydney Côrte, foi prestada

( às �enhoras "'otárias, uma homenagem em virtude do' trànscur.o da data
festiva às mies. O Conselho Diretor numa feliz idéia briodou a tôdas a.

Damas Rotárias com lindo. jogos de toalha., em: .Dome de todo. os rota.
rianos. Nesta mes�a reunião, o liotary viu seu quadro social enriquecido
pela recepção de maia dois "novos" rotariaDos,1'lm na pes!loa do Dr.' Tycho
Brabe Fernandes !\jetto (Juiz de. Direito) e o outro'na pessoa do sr. o)loysioSoares de ,Carvalho (G�reate do Ineo), apadrinhados que for�m pelos
senhores Oscar Werka e ,Arno,C. Boffmann, respectivamente.' A Família
Kotária 'Canoiahense, os cumprimentos da equipe lP, que esteve pres�Dte,
registran�o em Kodacclar o acontecimeDto..'

.

, \

Amanf)ã, 12 de maÍo: Dia qa� Mães
A npssa f)omenagem

,

DIA DAS MÃES ,- É O· dia, da bondade
maior que todo o -mal da humanidade
purificado num amor fecundo. -

Por mais que o homem seia: um ser mesquinho,
enquanto uma. mãe. cantar iuntp a um bercinho,
wntará a eslierança pata o mundo.

'

(Ghiaroni),

1

)

, I

TIJ�varesMens�ag�m de l.yra
ti Gabinete

".

do Min,istro do homem no sentid,o d� união dOI geneías. Mali. isto. se, opõe a

Exéreito, por ocasião da pas- povos e consolidação da pau,'. iotransigenéia �os que reinci

sagem do Dia da Vitória dís- prossegue o ministro em sua dem nos mesmos sonhos de
tribuiu a' Ordem do Dia que Ordem do Dia. «Seria a opor- dominação uníveesal, para ím
fqi lidei quarta-feira úttiD;la em tunidadejde somarem-se esfor-' por aos povos uma ideologia
todos os quartéis do País. Nela, ços e, f,lpla<;arem-se as diver- cOBtrária do espirita humano».
o mini,stró Lyra Tavares asse-

gura que «a' Nação brasileira
assoeía-se àOIl demais povos do
mundo livre, nas comemoraeões .

da vitória. final sôbre o nazi
facismo nos campos de batalha
da Europa». y'

, ,

I _ '. ,

Para O jantar dêste mês a, diretoria ao as crianças
tio Lar de Jesus, recepcionarão outros casais, que serão
gentilmente convidados.

"

'\.:, ,

,v
.� /" \.�

)(
,

,

(LUa 'CANOINHENSE
' jCine

Após comentar. o sangrento
conflito, o general Lyra Tavares
-afirma que o Brasil «atingido
traiçoeiramente em suas praias
levantou-se resoluto, ao clamor
unânime de seu povo. Para o

Velho Continente, seguiu a he
róica Fôrça,Expedicionária Bra
síleira lidima representante- de
'nosso Exército' e expressão au

tentica de seu povo. Nóssos
soldados e aviadores consagea
rem-se no teatro. das. Q,perac;;ões
,da Itália, em confronto com os

mais, aguerridos! e adestrados

combatentes do mundo, impon
do-se à admiração .e respeito
de todos os alíados e granjeando.
a eterna gratid�o. da nactonalí-
'dade».

..

Canoinhas inteira ainda
está de luto, pelo prema-.
turo desaparecimento do

querido Professor PEDRO
,REITZ. ocorrido no dia 27
de abril. No \ SE'U féretro,
apôs missá de corpo' pre
sente, pudemos' sentir ar
quanto. PEQRO REI'rZ foi
benquisto e estimado. A

sepultura de' fiôres, e
'

as

lágrimas de todos, falaram
com mais eloqüência e'

'significado dêsse senti..

mente de respeito e. pesar
que uma cidade inteira
soube tributar na derra
deira hora 8 um dos seus

mais ilustres e dignos filhos.
PEDRO REITZ; Q profes-
:-sór e amigó jamais será ,

esquecido: Não obstante \a
ausênci& de qualquer ma-

,

.

'.
' .

'

nifêstação oftcísl, tanto ;Óa .Câmara de Vjreadóres" como da' Mu

nicipalidade, CANOINH4� 'ESTA DE LUTO.�· Castro J. Pere�ra,
convidado' a escrever em .homensgem póstuma ao; inesquecível
professor disse: BEDRO REITZ é muito

"

grande. e eu sou
.. muito Em seguida,' o Ministro do

, pequeno para" escrever sôbre êle. "De qualquer forma prometeu l!:xército conclama o povo bra
um, trabalho [órnalístico. retratando as priDcip8j� obt�s e ,a, pa�ti- . �ileir() e su�s Fô!ças Armadas
-etpsção sempre at1l8n�e de PEDRO REITZ n� VIda e no progresso I

a reverenciar" em comemora-

de Canoinhas. '
,

çõel} alusivas � grande data,
ca memória de nossos bravos
martnheíros, soldados e aviado
',res ,tombadol no cimpo da
honra».

".

'«Nio é· aleptado!:, o retros

pecto�:. dê obra r�alizadà pelo

o Clúb. Cánoinhense tem
a' s",biqa. �oma e a. grata
satisfação de convidar, 'seus

�avlaIJio8 explicadÔ de que associ�dos e excelentíssimas,
, f?_rma. O conjunto não. agra- famjlias, para O; g�a,ndioso b�ile '

,

dou a ninguém "estragando" ..
,
a realizar·se no dia 17 -d� ,

m', io do corrente" quando
setá apresentada. à sociedad�-'

,

canoi'nheríse,' a represerité1�te'
de Canoinnas para o Con-'
curso

I Mils Santa Catarina.'

Convite,

Orquestr.a:, Giovanni ,Porzio.
2a. Atração: .Willian Whu.
Trale: a passeio. "-

Canolnhas; maio: de 1968.
,\ "

Osni Munhoz d.' Paula
1.0 Secretário

Alírio Dias
Presidente I

I,Mortes por.

picada de :cobra
Revela um rehat6rio publicai:lo

p�la Organizaçã� Mundial' de'
Sllúde da ONU que as picadas
de' cobra, venenosa matam 'mais
de 50 mil pessoas, por an�. Dê�se
total, cêrca de 70' p�r cento das
vítimas estão nos países asiáticos,
cabendo aos 'africanol o segundo
lugar.

"

'De cêrca d.e 2.500 espécies de
cobras - ainda segundo o mesmo

relatório - menos de 200 são ve·

nenosas. Mas, ainda assim, causam.
tantas vitimas�

\

O 'Instituto But.antã de São
Paú!o, produz e distribui soros

antiofídicos, para serem empre
. gados n'oa casos de picada's de
cobras venenosas:,' r

J ,

_A_no_'_X_X�I_- Canoinhas (Se), .11 de Maio' de 1968 - N. 977

, :

r.

.

Jantar . mensal
Lar de 'Jes�s I

Realízou-se, têrça-feíra dia 30 de abril, mais. lum
,jantar m.en:sal, no .�ar ', �e, "Jesus, reunindo

� vãrios
.

casais
de nossa sociedade. .

.
,

.'.

'.. ,

,
À reunião- filantrópica 'estiv�ram �res�ntes as

seguintes pessoas, a quem a diretoria do Lar. de Jesus,
muito agradece a presença:

'

Sr.
_

e · sra. Francíseo. Wihnar Friedrich, sr; e sra,
c

Adir Prohman, sr; e sra. Frederico Kohler, sr, \ e sra. �

. Célio I

Kobler, 'sr. e sra. Orlando P.· de Souza" sr. ,e sra..

.Antônío Días;
.

sr. e, .srá. WaldolDiro' Dolich,', sr, e sra.

Domingos Coelho, sr; e sra. Antônio. Simões, sr., e sra,

Carlos Benkendorf, sra."Mart,a Mülfer, sr. e sra. 'Liomar
Viertel e sr. e �ra. Alfredo' Garcíndo.

-
-

,Teatro
, ,.

AP,RESENTA,-: .. -:.
I

HOlE
\

Pavilhão Sete
•

, ,/, 1
.,"

com Gregor)' Peck. iToDy Cu-ttis. Angie DiCkinson,
�

". Bolby .Q8rin e' outrQs.' "

"

Um ,filme em que àparece 9S doia maiores artiata" do cinem.
"

americano, agora em uma comédia, em que. 'Você vai rir a valer.
\ '

'Em Teçhnicolor;

DOMINGO .. ai 14,00 horal - ,c.D.ura livre
. ..i'

PAVll_J4AO�
SETE

QOMINGO .. ai 17.00 e 20,00 horal - ceri.ura ]:'4 aDOI '

Laarõe's ,de' 'So;bra
com Peter Falk.. Bridt Ekland e David Gatradine.

Um filme Policial, onde 08 ladrõea ,de jóias internaCionais
agiam a todo mOmento. -' Em Techóicclor., )

DIA 13.. ai 20,00 horal - ceDlura 14 a�ol
.

Làdr<les de .�obr:a
�

OIA'S 14 e 15 • a. 20,00 horal - ceD.ura 18 anol'"

QUEM 'AMA PERDÔA.
com Johanne, Claude Jutrs, Victor Desy e Tania' Fedor.

I .

A espera do' div�rcià, ela passou a morar junto com' leu
amante, no' apartJmento dele .•• para logo depois

.

se separarem para sempre.
.

'\ '

DIAS 16 e 17 .. a. ,20,00 hor.1 � ceD.ura,18 'anol

O GE:NIO DO MAL
com Steve M'Queen, Lee ,Remick. Don, Murray e .outros.

Queria amar t8da8 8S �ulheres: .. brigar com todos 08 homens� ..
,

cantar em cabarés de baixa condiç�o �ra seu destino.
.}

DIA 18, Sábado. a. 20.00 horaI '_\ ceD.ura 14 aDOI

UM �MOR dE VIZINHO
Com Dcroty Provjne� Michael Ilonnors, Edward Andrews,

, Louia Nye e Robert Lewis.' 'j
Ela tinha de receber) uma grande, herança... mas para isto
·teria que' viver junto com seu marido, .. mas ela não, !labia

ondé encontrá· lo.. Em Technicol<lr.'
.

,

f Aguardem para br.eve:

CHANTAG.EM- ATOMICA CONTRA,
'HOTEL PARADISO

007

'_r'_.*I ,
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'COR.�EIO DO NORTE

, Publicação Ofi,cial.' d�

M U' N I C'I R A l,:
�

. ': 9iretoria 'da' Fazenda'
I'A Diretoria 'da Fazenda comunica' aos proprietáríos

abaixo relacionados, que- até odiá' 31 de maio do
corrente, será cobrada sem multa' a prímeíra prestação do
seu, .Impôsto Predial "e 'I'errítoríal, e' as demais, prestações
deverão ser pagas nos 'meses de junho, julho e agôsto,

,

Os contribuintes que realizarem ri
do seu 'ímpôsto até o dia 31 de maio,
conto de 10% (dez por cento),

'

Canoínhas, 7, de maio de 1968.

Ivelásio ' Coelho Diretor' de Cadastro

pagamento total
gozarão do des-

•
"

Quadra \ Séhl'itzmann Hereilio Gabriel
, Ha8ch Dbnato

'

,

. Grosekopf Antonio=I]

Rua Dona Freneisca
; Vachinlki Eduardo
Silva Firmino de Paula E I

Miguel Protski, Julio ' Protski,
e outroa

Teodorovíoz Josê e Eugênio
Domínico Norberto \

Tomachitz Adolfo
Lima Isabel Vieira de
�lempoul Aldemir '

Ferreira Derilda Munhoz "

lSadrolki Estanielau
Endler, Eugenio _

:t{arvat - Aldo Tomaz, Roque
Francisco J.

Diae 'Antonio
Viana Cerolina Alval
:Wagner Otsvio
Wundeelieh João'
Szarnick Antoní»
Niapiana Plácido é Albino:
Badaz Maria' d'u Nevei .

Matol' �8'noel de
.Sachweh Carlol "Frederico

';$ilveira Seba,tião Soarei da'
.�oôza João Augulto �� �

., ! .

e: i
i. Quadr8J .D..28

I·Koch Delfina '

9,,,

I Cornelleo Liaandro
K8W8 Adelaide
Melo Pedro Corrêa de "

Bollmann ROia Kava
Silva Josê Corrêll da (

<

Gevie.ki Bronéelava Kawa' ,

! •
-Tokerski' Ana Kilwll

.

"
I Kava Genovesa Gap.ki
Kave Sllvio

, l, Dr. 'Aroldo e Benedito Terézio
'.

" Carvalho Netto
-, ,

,
i

:
Silva Firmino de' Pimla e

I '

Rua '\Dona FrancilclIi
I,

.

'OlltrQvlki Maria Kawa
,K.áwa Elizabeth
'Fokarski João

: -Sucheek: Flore'atino e Enedína
,

:
Sucheck Carlol ,

: F�rteira Dorilda de Jelul Munhoz
, GoerUer Carlôi

. '

: BolllDann Hput

Quadra' A..2

Seleme Emiliano Ab.ão
.

Burgardt Nicolau ':

,Scbnmm Walfrido
iBurgardt Àrtur
'Garvalho Dr. Saulocde.
lp'adilba Cr�lceilcia Berbe

'Quadra: D-29
Wachtel Max
Koch Ernelto \

Àôtonio S. COita, Ovande P.
Santol li Alexaodref, P. e Silva'
Vieira Pedro Aivel
Kozack Rozalia
'Hei'lmano Olv,*ldo Adolfo
Fedalto João Bati.ta

Quadra 0 ..24

Jentlcb AmanduI Vitor
,.�ri.tier }oió•. ., I

..

/

,(long. �a",' Irmãl Ftâõciicliôà.
Mi.. de Maria Aui. '

,

Roa São, JClé
.

Langer Olga
S.taoill...ki David
Lililget 'Guido \

. ,

,/

Quadra D..25
·'Fuck Jo.é: Adão
"(Eolta Otávio GraoeiDann
«OI ta Marinhá .. Granerilanil

Rua São JOlé
Gorieltz Erna L., Gorett

2/5108ii Portaria de
Benedito Th.' de, Carvalho

Nétto.' Prefeito Municipal de

Canoinhas, no uso de suas

atribuições, 'r�solvE':
,

NOMEAR PO� ÇONCURSO
De acôrdo com, o art. 13,

item III, da Lei N. 413, de
24-3-58.

,
Os seguintes profeseôres:

GENI STRUZICK, Padrio' I,
para exercer as funçõee, na

Escola de Salto d'Agua Verde;
�,ALVINO WZORECK, Padrão

"G,
.

para exercer as . func'Pes "

i ns Escola de Velinhos; LA1N'l'0
, MüLLER, não Titulado PadOio
C, para exercer as funções, na
Esct'-'!,a de São Roque - Rio dos
Poços- e ELZA DELLER, não
Titulada Padrão C, para exer

cer as funções na Escola da
localidade de Dranka, a contar;
desta data.

. Canoinhss, 2 de Maio de 1968.

B. Th, de Carvalho Nétta
,
Prefeito Municipal

Antonio Soueá Costa,
Oiro de Exp. e Pessoal,

, ,.�"

Qu�dra.",-Ô ..jO

. Oliveira Argemiro Prob.t
,

, Fedelto João
.Fedalto JOlá B.

, Fedalto Bernardino "

Silva Firmino de P. • ".'

; Wschtel ,Max Guilherme
.

, 'Kohler Afonlo' .'
'

...

1 ,

N'eumann' hino
'

! ,
' ,

Voigt OIV.aldo
"Quadra, D..:>1

O.troVlki Irrallêilco'
Ostroek! Antonio-

'

Bauer Eliza MalÍa Kohl�r
•

Fêda!to Bernardino /
\ '.

Quadrá ,D,;.':SZ
, Jollê Bartolomeu Fedalto e outro.

. Alber1ii Aógelo
-,

Muller Maria • yiu''f&
Muller Frida
Fedalto Alcir Jo.á
:E.polio de João Fedalto
Vielra Pedro Alvei

Alto dai Palineira.
Alberti Leõnor Mullel'

, \

Decreto 'N. 282, de,.7-05-88
Suplementa Dotapões Orçamentárias

Bdnédito Th. de' Carvalho Netto, Prefeito Municipal de

Canoinha., no UIO de .ual atribulçõel, e. em concordância COQl o

art. 5.° da .Lei· n. 797 de 5·12-67, D E C R E TA:
I

Artigo 1. - Fica aberto pÓI' conta do exceuo de arrécada�ão
do exercício de 1968, ai .eguintel dota�õei or�amentárial do orça·
mento vigente:

Quadra D-26
Dethiuk Rotalins Schikollki
Schikol.ki IOleh

I

'Bahire.ki JOsé I,
Teodorovitz JOlefa Babil'elki
lachitzki Junior João
Silva Marta Schicollki Franco da
Novack Rogerio

�

,,SchUltrtz .
Cauemira �cbikoliiki

,Brum Artur de
Schw8rcz Edmundo
SiwtOI Jorge Veiga do.
FeJkievicz lZidorio
Schuk Albino
Bati.ta José
Scholze Waldemar
Novak Tomaz

Rua São' JOlé ,

SchíkoJ,ki E.tetano
Silva Jo.ê Bonifácio
Novak João
'Ortiz Hercilio AI\re.
Schikal.ki Vicente
Schikol.ki Fraoci.co·
Schreiner Paulo

,Quadra D-2,1

109,57
113.87
13136
139.20
147.59
149,01
161,35
'164.41
173.63
17669
190.25
220.69'
242.05
249.25
251.29
256.57
261.73
274.08
279.25
282.30
342.08

Eventuail I

Utendiiol de escrit6rio ,

Poblicaçõel e lervi�o. de Impreuão
Gretific8�ão adicioDal por tempo de Servi�o
'Diveual contribui�õel de Previdência Social
Fílcail dd Fazenda
Reparol, Adapta�õe. s' Conlerveção de Ben. Móvei.

Aluguel ou arrendamento de Bani Imóveil
Diveual De.pelal com penliooitt81
DiVlriel Contribuiçõe. de Previdência Social
Meteriail e Ace..6riol, máquina, a viatural
Divet'I81 Contribui�õel de Previd�ncía Social,
Selário de menl8li.tal.
Materiaia e Aceuóriol, máquinal e viatura.
Outrol materiai. de conlumo

'

Eventuail
ProllE:guimeoto' e conclulão de obra.
Salário de diariltal

I Materiail e Aêellóriol, máquina. e viatura.
Acondicionamento de mate.riai. '

Salário de Diariltal - B.V

• ,
NCI$ 8.000.U�

, 600,00
2.000,00

, 500.00
,500,00,
2.000,00
1.00Q,00
3000,00 '/

�� ..
�

l.��&g� ,,'Prefeitura Municipal de lebon Régis
. 1.500,00 d15.000,00 Relação dos bens 'incorpora os 'ao

.

patrimônio do
10.000,00 'município de Lebon Régia, por :conta da' cota do
3.00U,00
1200,00

15,000,00
2.000,00

.10.000,00
,

' 1,000,00
2.00000

da • menor I

Ziel'Dann Wiegando .

(ileotrai. Elétrica. de' Santa Ce.
.

tarina S.A. 'CELESC
Salomão Cecilia
Salomão AntoDio
Qri.ki Jooi

81.400,00

_ Ãrtigo 2. - Ê.te Decreto entra em vigor na data de lua

publica�ão, revogadal 81 di,poliçõe. em contrário.

Canoinhal, "7 de DJsio dê 1968.

•1. .Be.nedi.to Th. de Carvalho Netto - Prefeito Municipal
ai. Antonio Souza Costa· Dir. de Exp. e Pelloll (IVI

1] ;.5,.1968

.' .

�

"'O, Ê:�_· 'C A ,N Cf'l N H A S
-

, .r
.

,\

'Portaria de 2-5-68 Portaria de 2-5-68
,

Benedito Th. de Carvalho
Nétto, Prefeito Municipal de
Canoínhes, no uso de suas

etríbuíções, resolve
,

NOMEAR INTEfUNAMENT'E:
WALDEMAR IRINEU STANGE

Padrão I, para exercer as fun
ções de profess6r Auxiliar, na

Escola Municipal de Arroios, a

.

contar desta data.

Cenoínhas, 2 de Maio de 19.68.

B. Th. de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Antonio. Souza Costa
Dir. de Exp. e Pessoal V

.Benedíto Th.-" d� 'Car�âllio· i·
Nétto, Prefeito,

_ Municipal # de
Canoínhas, no uso' de suas, atri

buições, resolve
, EXONERAR A P�DIDO:
De acôrdo com o '6ft. 101.

item I, da Lei n, 413. de 24" 3· 58:
AUCUSTA FERREIRA DOS

SANTOS, professôra auxiliar,
com exercício na Escola de
Arroi'os, a conter desta data.

Canoínhes, 2 de maio de 196R

B. Th. dê; Carvalho. Nétto:
.Pzefeítc Municipal

Antonio Souza Costa
Dir. de Exp. e Pessoal

Kond,er
d·f·

'

I' .Ica

,Reis" mo
·subleg�ndas

> '\ - _

,

.... o senador Antonio Carlos Konder, Reis, da AR.ENA cata-

rinense, .ofereceu nO,-di.o:l 3 - últi-mo dia pera apresentação de
- emendas às ,sublegendas - substitutivo, ao projeto governamen-

tal, alterando-o substancialmente.. \

I Reduz' o' "subitUutivo 'de três para duas,;' número de
sublegendse; determina a vinculação do voto nes eleições msjc
ritárias e proporcionais (quem votar num candidato de um

psrttdo; pa,ra governador, deverá fezê-Io também ,nas chapas _ de
.

<i�putados; idém" quanto" a' prefeitas e vereadores); exclui a s0il!a
.de sublegendas e ,reduZ" de dois, para um ano o tempo da filiação
'partidária:

,

'

Embora a!lsinacda�" apenas pelo senador catarinense, que
foi e relator- geral :da atua]. Constituição, Q substitutivo, informa..
se em Brasilia, representa o pensamento 'de expressivo- grupo de

parlamentares arentstes, Entre êsses se incluem os srs. Raimundo
,Pádilba, presidente da Comissão de Relações Exteriores da' Cã
:mara; Guilhê·r�e Machado;' presidente da ARENA mineira; Brito
Velho e Aurealiano Chaves, ambos deputados com atuação de relevo.

�odificações
, ,

As priacipais modificações introduzidas pelp substitutivo
do sr. Konder Reis são 8S seguintes:, ,

'

1 - Re�uz de três para dois o número das sublegendas,
"para. as eleições aos cargos executivos - todos êles - ,e aos

cargos legislativos de eleiçãp majoritária, caso haja f de ser pre
enchida uma só vaga". Procura assim estabelecer "condições que
conformam o sistema com o que dispõe a Constitui�ão e reco

mendam .09 princípios democr�ticos".,
2 - Determina ,a vinculação dos votos, nas eleicões

majoritárias e na8 prop?rclo)lais, medida considerada "indispen
sávt'l ao fortalecimento dos partidos e ao aperfeiçoamento do

regime através da substituição do debate em tôrDo de pessoas,
'pelo de idéias, programas e realizações";

3 -- Exclui a soma de sublegendas" por- não guardar
ess& iniciativa fidelidade à Çonstituiçãol, "No que toca a gover
nadare! e preftoitos - diz o senador Konder Reis - com a soma

de sublégenda!', ô voto dir�to �r8nsfe:re-se do candidaio pera o

partido. No caso dos senajjores, a norma descumpre a exig�Dcia
do princípio majoritário". Acrescenta: "Sendo justamente a sorna

das 8ublegendas princípio que informa o projeto todo, todo êle I

está comprometido".·
.

4 ...;. Renuz de dois para um ano) o tempo de filieção
partidária exigido dos candidatos a cargos eletivos._ /- V

Fundo de Participação dos

'1 Cawiqnete Pick Up Jeepe Willyl. 1967
1 Máquina de e.craver Remingtco
'1 Máquina de. lomar Oliv'etti,

'

'1-; E.cola Municipal'" Pré,dio"
Mobil'iário E.colal

2 Arquivol de a�o Maje.tie

Municípios,
NCr$, 7.400,00

743,00
550,00

4,�00,ÓO
1269,95'
1,230,00
1521295

do F.P.M.,

SOMA

Ob., - A. demail d�.pela. de capital aplicada à cUlta

foram utilizada. na conltrução de ponte. diver.a •.
. Lebon Régil, 24 de abril de 1968 •

-

Ataliba Qranemann Prefeito Municipal DV

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I

,- Escola para, Rio da Ponte
Fdi recentemente criada a Ese�la Municipal '�a' localid._d� de r

Rio �a Ponte. por decreto- múnioipalj. medida acertad�. posêa-em
prática por S. Sa., em 's,e tratan�o do setor de. educação ba�e do

progresso e, evolução social da Nação. Está, asllm de parabens . a

localidade de Rio da Ponte. com; '8 'colÍcretização de ti,lDa vlllba e

'muito justa aspiração dos morado�es daquela prósp�ra localidade.
/'" ,-

'

_.
.

Lavradores pod�rã� an�lisar luas terras

A poderosa firma Buschl� & Lepper SIA.. sediada em Join
ville, que maotém completo Leboestôrie pará anã li.." de Tereas,
,acaba' de re�eher do poder 'municipal", ofício no sentido de manter
um intercâmbio têcnico no que �ang,e a exames, afi?I de. fornecer o

teor produtivo de terras examinadas, epara que os proprietárioa d.aa mes

mas obtenham melhores rendimentos de suás colheitas, plantand.o
aquilo que melhor c�mbine com o resultado do exame, Neste sentido.
a Prefeitura se encarregará de remeter o mat.'erilll a ser analizad.o
gratuitamente, acontecendo ,o mesmo com �s, devidos �xames. (�elll._"
mente será um grande passo para a' produtividade, evitendo c que
atualmeate acontece, plantar em tereeno não apropriado para determi
nado cereal. '-:- No próximo número daeemos melhores detalhes
íabre o assunto.

o' E�tou ,sendo Informado de que brevemente será in.talada
mais uma fábrica em nossa cidade, trata·se de UliJa grande fábrica
ellpeciaiizada ,�.o fabrico de MANILHAS, send.o "onfeccionadas em

diversos ,,--tamanhos, su. produção poderã supril' normalmente 08 mu·

nieipios limitrófes. Em boa hora, será recebida com os melhores votos
de boa,s' viudas -os responsáveis por ,mais está indústria que virá
cerrar fiI;iras\com as já existentes, para o engrandeciment.o (t.o Muni·
cípio ,C:iue ulti�amente ve,m se âe'senvolvend.o cam uma acendência
-�igna de,-mencão.

�

- -, "

,

Hospital São Sebastião Funcionará
Necessitando ainda de cert.os trabalhos, em t�rmos gerais para

seu funcionamento. .o Executivo Municipal vivamente interessado!no
seu imediat.o atendimento, mesmo em caráter precário, dirigiu ofício
BO Sr. Presidente, ,Dr. Rubens A� 'Jazar. c.onsultando ciuaill as medi.
das e recursos a serem t.omados, para' tal concretizaçã.o das obras.
TI'anscrevemoá parte do ofbo dirigido ao Sr. Presidente: Ofício n.

)100/68, lIino. Sr. Dr. Rubeos Alb,ert.o Jaza�, MO. Presidente do
Hospital São Sebastião, Nesta. Presad.o senhor. �ste Executiv.o,
'verificando mais uma vez a necessidàde prem-ente da c.onclusão das
,obras do Hospital São Sebastiã.o. para funcionamento imediat.o, mesm.o
que, inicialmente a título precário. stendendo 0&' casos de maternidade
e socorros de emergência, vem solicitar de V.Sa. as seguintes, infor
mações: a) Levantament.o de numerária necessário para conclusão'
\das obras, pêlo mínimo, para entrar em funci.onamento; b) Leitos
'necessãrlos para dar iníci6 a08 trabalhos; c) Aparêlhos para os pri
mei,tos soc.orros, Cordiais Saudações. Aloisi.o"Partala. Prefeito Municipal.
Esperamos para ,breve auxílio da Prefeitura e c.onclusã,ó d.os tí'aba-'
lhos' 'necessários par� seu funcionamento. , r

,Aniversários "\

Dia '1." de ma'io, feriado do trabalhador, foi tAmbém baltanta
faltivo para o venerando e benquist.o cidadão Sr. João Greinert que
comemoroo na intimidade de lua famíiia óii leul' 76 anol de feliz
e�i�têrici�. Mu.i:;ó foi ali cÚillprimentolil naquêla data ao ptezado

J

,,11.4..1968,'

.
'

..A':·'lrem e n�a
{ .;". Irmão LEAO MAGNO'

Seria muito longo relatar em
detalhes tôda luta do Contestsdo.
Mais de um ..livro já foi escrito
sôbre o assunto. Já f&lamos aqui
.eôbre as csusas 'da, luta e sôbre

� os erros. Pretendem ainde ocu-
r

par-nos dos aspectos e, dos de
talhes 'de alguns combatas e das
indiscritiveis dificUldades" ven

cidas pelas fôrças brasileiras.. "

Depois' de prEs.o c.ontou aos

onciais que nunça perderam Um
combate e que êle �àt8ra mais
soldados do que tod.os os .outros
êhefes. Um preso 'contand.o
ist.o". Já imaginou! E estava
sabend.o que a qualquer mo

mento ,poderia ser fuzilado, se

desse na veneta do Tte ..
Castelo- Branco. parente do
ex-Presidente.

'

"

,
Se quiserm.os conheC;; êste

CUF-i.oso tipo é preciso rep�rtar·
nos à sua expontâoea apresen
taçã.o as Fôrças Legais', '

,- Depois ,da derrocaqa' dos"
"Fanátic.os" do reduto de S.
Merill e depois da prisã.o de.

,

luta �o Con.testa�o
- Se você é tão inteligente

e. tão. corajoso porque é que
não tomou Canolnhaâ? "

- Porque não combati'nesta
frente. Se tivesse c.ombatido
teris' entrado na cidade. Em
tôdas as frentes em que com

bati sempre levei a melhor.
\.

•

"\ ' ,r�.
,

Só entregou � espada, con

servou ó revólver. No dia se-

guinte"foi visto em companhia
dos oficiais. Castelo Branco res-

,

peitou' ô homem, Achou um
que lhe ímpuzesse respeito. O
..Alemãosínho" era terrível. -

>:

Os oficiais gostavam' muito
i , ,Alemãbsinh.o virou

-

o cavalo
. de conversar com .o estranho

na direção indicada, pôs o anl- persunagem. Admiravam muito.
mal 8 galope, fez uma escara-. a sua inteligência e as suas
muça diante da Intendência - 'idéias Originais. Pretendiam Ie-
era bom ginete - empinou o, vá-Ip para, o Rio.

.

cavelo. parou de repente e de
um salto, Bem usar os p.stribos,
.saltou até a. porta. Era ágil
como um gato.

'I

Dado os seus coahecímentos
militares, mormente em matéríe

� de guerrtlhas, seria um elemento
útil para o Exército que tirarl.
partid.o da. sua inteligência, e.
das suas idéias. Não teria sído
oficial' do exércit.o prús�iano?'
No -interrogatório oferecéú-se,

para trazer .tod.os os j'agunçC)1iI
que ainda restassem no interior
d.o sutão, Que lhe dessem 20
h.omens e -'garantida' 8 mão. O
ofereciment.o nã.o foi ,�ceito. ,"

Já estava tudo'assentad.o para'
,viajar com u fôtçu, para
o Rio quando··.o juiz de Três "

Barras vei.o ,a t r a paI h a r os

,pla�.os. E', que 'algum tempo
antes d.o ofereciment.o com ape
.nas � jagu�ços invadira Rio_

- Negrinho e na ponte matou u�
homem que ,se opôs, Entrou na.

• vil.1l bebeu e �.omeu o que quis.
"enqÍi,nt.o os :Jiéb\tantes éhmté.s

·

das presenç�s po IIAlemão'll:Ql,lo"
.organizaram um 'trem'-e fu'giram"

· Coragem!...
}

c,.

Julgad.o pOr caús� dt"sta mo!�e
'foi abs.olvid.o.

' -

'(Alemãosipho" deu -u� passo Pôsto @m libertade, juntou-se
· para tf$s, pf'rfilou-se," numa, • ao ex-chefe Fabricio e juntqs
'llerfeita atitude militar. a la, andaram viajand.o pel.o interi�r
prussiana, um tanto' exagerad.o. . em caç_adas e aventuras.

.

.

- Eu sou _Alfred.o de' tal,:
vulgo '''Alemãosinho'' do reQuto

.

S. Mari. e venho ap,resentar',me.
Diz uma testemunha que e:alam

chipas dos' olhos do alemã.o; ,

'.
"

I

, Confirma-s@: quem com ferrp
- Como, qutr /ser ,tratado' fere, com ferr.o será ferfdo. V

perguntou? 80 rel venCido.

bandido Deodato. "Alemãosínho" ,

apareceu, em Canoínhas, " m.on- .

tado num cavalo zaino, bem
· tratado, de botas, espóras, espada
e 38 na cintura, Chapéu já na-

, "

proa, galopanâó firme',' porte"
altivo como se fôsse o dono
da Zona.

"'\ Papanduva _ Esporte CI�b tem nova Diretoria
Em reunião recentemente realizada entre os sócios "do Club

esportivo local, foi eleita a novfl�(diretoria d� valor.oso, esqua:drã.o. a

.qual ficou' assim constituída: Presidente, Romllt.o Almeida; Vlce.Pre·
sidente João, P�ulo Furtado; 1.0 Secretário, Apolioãrio Thieasen;
,,2.- Sec'retári-;). Walmir. Lúcio Sena; 1.0 '(esoure!ro.--José Correia;
2 o Tesoureiro Manoel Furtudo; Orador, Ant.onio Thiessen Neto;
',Técnico.' Heit�r Machado; AuXiliar. Fernendo

'

Chicoski. Prepar.�d�r..
Físico. Sgto. Jabyr Silva: Conselho

-

FilCál; Presidente. Jaby" DaIDas.o
da Silveira; Membr.os, Osny Scbadeck, Alin.or Euf�8i.o. Jesé Ciupka,
Casemiro NadoliJy e I\Laudeli�o CUilha, Os V.ot.ol da c.oluna aos nov.os

eleitos �lmejando uma' Qrofícu,a gestã.o a frente do glorioRo,da baixada.
\\

.

��,

Dia '1:2, .posse da n�va -Diretoria,
A nova diretori.. da "PIA UNIAO, DAS FILHAS DE

,MARIA" tem suB data marcada para .o p�ximo dia, 12 d.o c.orrente,
datà em <iue" será celebrada' '. grandi.osa festa religiosa em n.ossá

Matriz", s'erá um grande dia ,festiv.o em virtude de vir a' comemorár.
também,.o dia, da rainha do lar "DIA DAS MÃES'�. A ,tecem·eleita
diretoria ficou 6ssim representada: ' Diretor, Pe. On.ofre Bshinski;
Diretora, Sra. Lúcia Schadeck; Sub direto�a. Irmã, Eufemia;, Presiden
te, Sl·ta. Eva Greffi.n; Vice.presidente; Edith Adam; Secret�ria.' Elza
Novack� 2a. Secretária, Marlene Kt,ilchéski; la. Tesoureira, Dirce
Narlock; 28. Tesoureir•• - Terezinha Kieski; CQ_nselh�ras" :Vitalina
Cieslinl!ki. M,�uilina G.omck e Izabel Cie,linsk�; Porta B.ndei�as,
Maria Lefker e Ilda Lefker. A felita será uma prom.oção, da referida
8gremiaçj.o r.eligi.oS8 da Paróquia.

" Fsla.v,a 'bas'tante pem o por-
o

_ _ , ., iuguê�.,Homem de êerta c,ultura,
Industriais ou' Comerciantes '.de outr,os MUDJClPIOS'(_, vindo de u1l1' meio bastante

"

,
, '''', -,

� d d l' adiantad.o soube co,ntudo ad6p-Aqui vai um lembréte que por certo ser. e gran e, va la /

para .os, senhores indulftriais ou comerciantes de' out�os Municípios tar-se perfetta�ent.e_ a() am-

. que d�sejam traDsferir suas atividades para Papanduva. O.Sr. Prefeito biente, apesar da e,norme dife·

Municipal. vos prestai'ã IlPóio. na v.o8s8, oiuda'nçii, t,erraplanagém. rença de'menJt1ld.de e de' ci-
.

I d d d' P f' t I I ó ViliZ8Ção" O homem era de m.orte.'

-enfim, no que<dependel' das possibi i a es, a 're: e1tura•. a. co a 0- -

Inteligehte, 'arroJ'adQ, homem d,e..r:ação por pal',te do poder pú,blico, 'visa incrementar .o comérci.o e a -

, .

í
'

M 'h I' t t ã
-,

t d muitos expedientes; a sua au-industria no munlc pl,O. el cres esc areclInen os' er .o ,.os 'Iil eressa os
toridade era absoluta -éntre osna Prefeitura local.

."" -

'

. "'," jagunços. ,Era, temido pelos
Mais uma Fábri,ca "p-ara Papandu,va amigos e inimigoe. Os' soldados

se arrepisvam qusndo sa'biam,
'que as .fôrc�s contra as qUais
lutavam eram comandadas pelo
"Alemãosinho",'Tipo de Facundo·
Gurioga, da Argenti·na.

",

-. 1

Hoje vamos apresentar um
dos 'tipos do, Contestado, É
riqJ)'iésima a gama dos .dífereutes
tipos que apareceram Desta luta"
dignas de um estudo de algum:
e mais cepecítado do que, o'

pobre autor' destile linh�s.

Ao lado de baadídos abjetos:
como Andrade, Deodato, Pedro
Ruivo, há' uma série' 'de outros

.que prestaram bons serviços, às
fQrç.!1 legais e possuidores de'
nobres sentimentos.

,
,

I Entre êstes tipos merece es·.
pedal destaque o "Alemãosinho"
Alfred.o chameve-se. Não se

conseguiu seber o sobrenome..'
'Era, á)emão, serviõ no exército' Num diapasã.o de voz de
pru�sian.o, o que, aliás provou'

quem, manda' f.oi perguntado:pe,l�s 8�US con��cun.entos da .rte ;
_ E' aqui ,que m.ora .o Chefe

m.ht�r. cODheclme�ta8. que im-
i ....de Policia? Quero falar éom êle.

pl'eSSIODllram os oficiaiS a quem Nã.o hllvia ali ,nenhum d.os .ofi
s� -entregou pris�on�iro. n? \�iin, �iaisi estavam tod�s numa peça,d� luts. Ref�a,�árlo a. �18c�phna: d.os fundos. A�isad.o, C.stelo
- um all'mao .....

- Irrl-qUleto e, Branco apareceu.
\

turbulent.o e d.otad.o de perso-
"

.

nalidade marcante. teve certa- A.o de,frontar-se com .o "Ale-'
mente 'sérias c6m'plicações com mãosinho" perdeu a arrogância;
.os seus superiQres e para fugir, O aventureH.o estava Duma ati
ao ca'stig.o desert.ou e ve�o dar. tude de tigre diante da vftima. '

c.om os, costad.os nQ, Brasi,l. A Era m�donho o 'diabo doalemã.o.
luta do Contestad.o ofereceu-lhe.

uma bo'a ,oportunidade parà dar
vado ,a.o' seu gênio belicos.o,
O.oIDO

.

se i�fÜ,trou' entre os

"Fa,�ático,s': não �e' sabe.

,

O presidente Costa-e Silva
autorizou o enviou de quatro
contratorp�dei,ros d� À-r.mad'a

aniveuariante. A coluna taÓlbém le congràtuJa, almejando biutante e de uma r�preseliltação, int'��
laúde e felicidade., .. '.I 8rad� por� um oficial e 14.

X X. X ..-
'

aspirantes da Escola Naval, a,
I Dia 5 do correrite, calhAu mail uma rala no alegre iilrdiui Lisboa, no período de 26 de

d� .�a preciola exi.tência. a eleg8l!l�e .enh�rita. Miria,n Dama,? .�;. " ju�ho' a' t de julho, para paiU
Silveira que completou 17 anol. MUlto m�VlmeDtado fOI par.aOC�leldraladDe ",ticiparein d'as ,çome",!or8ç"Õ�_"",�;o dia, OI oumprimentol pontificaram em alto e.tHo, a fina

d'local éltev'e .prelente ao acor;ttecimeoto que marcoo época- em nOlla:i 'do 5.0 centen�ri,o o nase}-
agenda locia'l.- ,Parabénl a 80iveuariante d� colu�a. , " DiV' mento de Pedro Alvares Cabral;':

,
,

- Onde é 'a Intendência?
perguntou a UO) cidadão.
,
- E' ali apontou.

Vihha procurar o Chefe de
Policia. Tte. Castelo Branco,·

Domem, 'temível, que infundi.
terror n09 próprios bsndtdos.
Quem fa-Iass'P com êle tinha
que baixar os

\

olhos. Homem f

que não pestenejeva. para man

dar' fuzilar um grupo de presos.

- O que é qU'e ,,:,.ocê que.r?,
O que é que vem fazer aqui?
Disse COm certa ,arrogâ[lcia.,

'

'- O .senhor ,qu�' é' .o Chefe,
de Poliçia', c.ontestou .o "Ale
mãofiinho" D.o a-esmo diapásã.o,
encarandG .o oficial de frente,
com aJtivez, atitude qúe assustou;
o Tenen!e;não acostumado a ist.o.

- Sou eu, mesmq.

- Baixe' a mão e fique- à
v.ontade, disse "Castelo Branco
modestamente. Conheceu! ...

\

O "A'le,mãosinho" faz lembrar
'iO rei pôrr.o. preso por Alexan-'
dre MsgoQ.,

.

- Como rei respondeu, 'com
firmez9,

"

E como tal foi tratado. Homem
respeita homem.

Levado para dentr.o foi sub
metido a interrogatório. Sou"
Fulano de tal, sozinh.o matei
mais gente do Exércit..o do que;
todós os óutros. E c.ont.ou algu�
mas das proezas.

'

Os 'oficiTIis sô então ficaram
sabendo o.,mottvo de algumas
das derrotas,

Num d,os acampamentos, a�
amanhecer Fabricio mandou um
negr,o dar um' tiro de 38 QO
ouvido do ';'Alemãosinho!! que
estava dorplindo na entrada da

·

barraca. E· assim vei.o morrer

ingloriamente o estranho per
sonagem a que mais balas pOll-'
param em dezen .. !!, qlliçá,o cen-_
ten.s de combates. Levou pará
o túmulo o segrê'do da BUa

estranha .origem.

(CODtiDua DO prpximo Dúmero)

Flotilha
visita.rá

Portugal
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Serviço
"

Junta de Serviço

!
./ Militar

Militar de (anoinhas
"Deverão comparecer, com urgência, na JUNTA

DE SERVIÇO MILITAR de' CANOINHAS, a fim de reti
rar seus Certificados de Reservista, os seguintes cidadãos:

,Alcide. de Melo. Alcir Sobczak, Akide. Gomei de Gou.
Alfredo MülmaDD. Alcidei Jesê de Quadros, Alfredo Bedetchuk,
Alceu Pereira, Alceu Saueen, Alceu Gomei Correia, Alcide. Bueoo
.de Oliveira, Alfredo Ramthum, Alioor Leseovits, Alcíbiadee da Silva,
Alvacil Pereira da Cruz. Alfredb' Luiz Iadelka, Alfredo Kríginek],
Altair Bueno da Rocha, Alvaro Techler � Alleu'Agoltinho Baetos,
Alcidel Tomporoweki, Aliilor Neoeve, Alberto Kogge Neto. Alinor
Iarrocheeki, Altair Fuck, Alvaro Car,aro, Aloilio Henrique We.rdao,
Aldo Hanemaun, Alfredo Sohímborekí, .Ataide Sausen; Amllton Ar.

. Doido Pereira, Adil.flo de Abreu, Antooio Zalelki, Aderbal Teinoaki,
Antonio Pereimibida. Airtoo Machado. Arlindo Schoroeder, Abelardo
Leite, Anizio Leandro da Cruz. Artur Leite, Argemiro Viela. Adão
Kogut, Afonia Nevei, Afoulo de Souza. Ataoael Felicio de Campol,
Arãltidel Simão Pinto, Afoolo Müllma'oo. Adão Corrêa de Lorena;
Augilltinho dai. Nevei KrauI, Acir Rocha, Angelina Ferreri, Arooldo
Sochaeeveki, Aleixo JUllak. Aotooio Lemes de Matai, Antonio Schim
boski; Antooio Sanehuki] Aotoo.io Brey, Antonio

, MikuI; Aotonio
NOg9th; Antonio Ribeíro Dial; Aotooio Vieira Ma.chado; Antooio
Carlol Teleginski; Antonio Gooçalvel Padilha; Antonio Temoteo dOI
Santoa; Antooio Líta, Aotooio Heiden; Benedito Feraandee; B.IUio
Busko; Bartolomeu da Silva Quedros: Bsellío Bay; Carlol Alvel de
Oliveira; Carlito Coroeltàn; Carlito Figura; Cláudio Correia, Clemeote
Toth; Clemente Lipka; Cleu Ganen; Cildney D'Aquino Foneeca;
CUlt6dio de Lima; Dario Hanchuk; Dorival do I. Prado Moreira;'
Dirceu Aotooio Leaodro; Donato Popovicz: David Milcheeki; Dur-
eilio Tibes de Souza; Dorival Nunes da Rocha, Domingol Gembilki,
Dorival Wainaro.ki, .

Deoíindo de Oliveira, Dcrival Sohiesel, Edison
Heoning, Egoo Erioo VOOI: Emilío Batilte; Eitefaqo Klepacki:! �valdo Muohoz; Ermelioo 'Endrigo, -Etwigo Boddenberg: Evaldo
Pereira de Souza; Efacidel Josê Karvat; Eleniro Jaymel; Erineo
Salvador de Peula Buenor EdeDJar Bsukat; Francieco Martiol de�
Lima; Fraocileo Maba; Fraocilco Gooçalve. dOI Saotol;' Fraocilco
ferreirll; Fraoeilco Kriginlki, Fraocilco �oarel de Lima: 'Fraocilco
de Allil Quadro.; Fernàndo- Apdrecovicz; Fraocilco dI! Allil Vieira,
'raDcilco ColallO: Fabiano JOlé Bialelki; FloriaQo Figura: Gabriel
Olelkovicz. 'Gerôoimo Woidella. IGuilberme Greio. Guido Laatlch.·
Guido Go�ch()r()w.ki Gilberto Wittlick. Gooçalo Ribeiro. Haroldo
SÜllenbach, Henr_iqne Kuludz. Haroldo dOI Santol. Hámilton Leite.
Heriberto Plotow i:Iâ'milton da Silva. Hilária Pru.t. Haroldo Schro.

.

e'der. Ivo Barbola. Izadoro Theodolovicz., Ildeberto Emílio Per�ira.
lzomir Ferrei�a de Sauza., IarYI Seidel. Ioacio Polomilky. Ivo' Soarei
Varela. Inacio Trapp. Jaime Joelloo Steileio, Jayme Biftncik. Jayme
"auluk Moreira, Jerônimo' Rodriguel. Joaquim, Lima de Souza. Joa.
quim Vieira de Morael João Maria Correill. João Mafia Lourenço.
loão C;,rdolo Vieira. João Maria Gnnç@lv8!! de Paula. João Saldanha
Clol Santo., João Mirelki. João Renato Nevei. João Caltro Filho.
João Nunel. João Maria Carvalho dOI Saotol. João' Biga•. João
Augaltioho Burgardt. João Maria Keracher. João Pereira de Mato••
Joio Maria Carlol de Caltro. Joio Hooorio. João Cawatioi Filho.
João Severo de AgOitioho� João'" Maria Alvel Godoil. João Maria
Calixto. Joio Maria Lima dOI Saoto.. João Klepacki Filho, Jelo
Leooardo MilcheYI�i. João 'Airton Rpdrigu�•. João P<�dro Sampaio,
João Martioato Pirei" João Schultz. JoãQ Maria Machado. João
Maria Veiga. João Kochao Filho. João Ribeiro I dOI Santo., João
Vieira de Lima. João do Prado." João Loreoa. João Kotkolki. João
Maria Grein. Joio' de DeuI HofflDaoo. João Novael dOI Saotà�
Neto, João' Pedro ,do., Santo•. João Maria Soarei João Vilieziolki.
João Schecailki, João Maria Demetrio. Jorge -Domiolki; Jorge Wille
Neto. Jordão Vieira de Murae•• Jovioo Correia Nizer. José de Allil.
Urbaneck. JOlé dOI Santo. Piechootkolki. JOlé Walmol' Becker, JOlé.
Ferreira da \Cruz. JOlé Portel, JOlé Inacio Zieliolki, JOlé Zózimo de
Souz9, JOlé Maielki, JOlé Pedro, Miraoda, JOlé 'Roberto Kepp, JOlé
Auguilto de Lima. JOlé, Muohoz de Lima, JOlé SilviDO Biale.ki., JOlé
Oziret Nenellgola. JOlé'Mario IdOI Santol. JOlé Lorival Oolla. JOlé '

Lino Kuhn. Jozé Alvel Lourenço. JOlé Karpyo. J'olé Evelalio JUD.
glel, JOlé Cordeirb. Juveocio Camargo. Juveoal Colaço Pinto. Lauro
Padilha, Lflocádio Antuoel, Fernandel. Leonidal Iachitzki. Lourenço
,Novak. Leopoldo Silvio da Silveira. Lorival Sóhielll. Lindolfo Voigt.
Lindolfo de Lima. Lourenço Faguodel dlll Panol. Luiz Celar de
Berro•. Luiz da Silveira. Luiz Valério Silva. Luiz Carlol Nogueira
Pereira. Lúcio Gembilki, Moy.él de Jelul Silveira. Miguel Caltro.
Miltoo Ferreira' de Lima. Marcol Steileio. Martioho Rodriguer, Mi·

,

guel Chimbonki. Mário Eudoxio Klodziolki. Mario Aotonio Munhoz.
Maooel Batilta Mallaneiro. Miguel Odiloo Pazdziora. Marcilio. Go.
mel. Milton Salvador dOI Santo.. Maurílio Alvel. Miguel Zielinlki.
Nabor Cadro. Narcilo ,Fernaode•. Natalio Borgel. Nazir Gravi Gon.
çalvel. Natalio Suchek. Natalio F,erDaodel. Nellon Machado. NeJloo
Rodriguel, N�lloo Berbeki. Nelloo Glabr. Nellon Ribeiro dOI Santol.
Norival de Oliveira Bati.ta. Norberto Marlchalk. Nivaldo Moreira:
Orty Alvel da Maia. Odival Stelzner, OlValdo, Ma�tilll Carvalho:
Octavio Bueno da Roche: Otavio Kucarz: Otavio Saotiago lachitzki:
Orti ,Padi)ha Ferreira: Olvaldo Bueno dEi Oliveira.

-

Orlando Igual.
zewlki: Ovaode Alberti; Odiloo Delfel de Souza: OlValdo Alve.
Pereira:

.

Onaldo Jurek: Orildó Silveira Valente; Olivioo Lemea:
Orlaodo Gevielki: Pedro KOlak: Pedro .Lope. Vieira,: Pedro Glevinlki:
Pedro Lirikovlki. Pedro Korche: Pedro Kra,ovlki: Pedro Rogallkl:
Pedro Kubiak Neto: Pedro FraocilcO, dOI Santol: Perceval Albigaul:
Paulo Zaioncz: Pauló Zoi'ik: Rafael lSogath; Rivaldávio' Mooteiro:
Romario Simão: Rogério Nuoel da Rocha: Rogédo Tibel de Mede.irol:
Salvador Bueno, Salvador Munhoz Pirea Batista, Se.baàtião Massa·
neiro, Seb�stião Lourenço. Lem"os, Sebastião Correia Nizer. Sebastião'
Roci das Chagas, Sebaetião Neve., Seh6stiãó Gi'achiDeki. Sergio
Pacheco Silveira, Sergio Luiz Teres. Sivestre Soares da Silnira.
Silvio Antonio SaDt'Anil, Silvio Leonidaa Posoneki, Silvio Almir
DlIVet, S�lvio de Faveri, Silvio Gudal, Silvio' José Guchiuski

I � < '
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Noticiário "do Sindicato
"

Comércio de

E podem'os confirmar que
devido a competência e simpa
tia

.

do dinâmico Professor
Paulo Malty, chegou-se. ao

término, das aulas com o máxi
mo do entusiasmo e to,�àl
frequêDcia e mesma aprovei!a- ,

mento.

Após o encerramento e p.n

trega dos Certificados realizou-se
o jantar, de verdadeira confra
_ternizaçãQ, com a presença de
várias autoridades, empregado
res, convidados e os alunos. I

(
. Falou na ocasião o exmo. sr.

Prefeito Muniei,pal ,de Caooinhas
Benedita Therézio de- Carvalho
Netto/também congrBtuhmdo·se
pelo pleno êxito dos referidos
curso!!', os quais são de máxima

importância, e levou os cum

prh:Iientns aos seus organizado
res, 'alunos e principalmEmte .ao
gran,de Mestre Paulo Ma-ity. '-

dos Empregados
Canoinhas

no

Corso de Prático' de Vendas: ou sendo Técnico de Venda,- Técnico na

Distribuição do Varejo e Relaçõe. Humanas
Promovido pelo Síndíeato,

'Associação Comercial e Indus
trial de Canctahss e CQlégió
Comercial, foi realizado n�'pri
meir,_ quinzena de' Abril, o

-Curso acima mencionado, na

sede da Associacão Comercial
de Canoinhas. J

O Professor, sr. Paulo Malty,
por determinação do' Serviço
Nacional de Aprendizagem Co
mercial,(Senec), veio adminis
trar as sulas técnicas.

A matrícula ; foi além # da
espectativa, pois chegou em

227 inscrições de comercíáríos,
Iuduàtrlâríos e mesmo outros

profissionais.

Após o jantar todos os pre
sentes despediram-se do bon
doso professor Paulo Malty e

desejaram- lhe uma ótima vi_'gem
e breve rt'gresl!'o.
E O Presidente dêste Sindi

cato sr, Jorge Stoeberl, v,em
por intermédio dêste noticiário
e mesmo o. jornal, transmitir
os seus agradecimentos ao exmo.

sr. Presidente do Sesc-Serviço
Social do Comércio Haroldo

Soares Glavam,' ao exmo. Ir.

Presidente do Seriac-Serviço Na
cional de Aprendizagem CO"
inercial Dr. Airton dos Prazeres,
ao exmo. sr. Professor Paulo
Malty, ao exmo, ar. Presidente.
da Associação Comercial e In
dustrial, Oldemar MU!jsi, às
exmas. Autoridades, aos srs,'
Convidados, srs. Aiunos e ·sr8.

Membros da Diretoria dêste
Sindicato. v

Merenda Escolar
\.1' .

I

(COD�U.çio d. 1.. p'gia.). ""

criaDoças, por falta d� estoque no Setor Regional, por iniciativa
do senhor Prefeito M�nicipal e às custas da Prefeitura" de
Canoínhes, serão distribuidos nas Escolas da cidade e arrebaldes,
durante. os meses de maio ,e junho, uma' vez por semana, pio
fei�o �a Padaria do Bar Guerant, pois o senhor I

Alberto dos
Santos, numa Igrande eoleboracão ao Programa da Merenda Escolar
do nosso Município fará um preço especial para o feitio dos pies.

. facilitando, e multo, o trabalho dos senhores Professôres e dando
Para o encerramento' das' uma alegria às pobres crianças do interior que. também receberão,

Aulas e a entrega- doer respec-- por. ?U� vezes, 0- pio �qui confeccionado,. com o t�i!l0' e óleo
tívos Certificados compareceram . recebidos e o restante d"e gêneros necessártos sdqutrtdós pela
/entre os demsts 'convidados, ti !?refeitura, Muni�ipal. Serio distribuidos, at� o fím, do mês de
exmo. sr. Préfeíto Muntcipal Junho, cêrca de 19.957 pães aos escolares dê Escolas Es�aduais e

de Canoinhas Benedito Therézio 1.976, aos escolares de Escolas Municipais. num tota! de 21.933
de Carvalho Netto, O exmo. sr. píh".9. Era, o objetivo do senhor Prefeito Municipal que thdos os'

Prefeito Municipal' de Três escolares, da' cidade é interior, recebessem, semanalmente, o -pão
Barras 'Pedro Merhy Seleme, o aqui �onfeccionado, durante os dois meses que ainda temos neste

exmo. sr. Presidente da AS90- trimestre, mas tornar-Ete-ia im�o!lsivel a E'ntrega de, 5.044 pães
ciaçAo Comercial e Indu!Ítrjal até a hora da mt'renda, DOS 5 dias de merenda por se!Dana, nas

de Canoinhas Oldemar Mussi,. 75 Escolas atendidas e num total de 40.352 pães, e tam�ém, as

o exmo. sr. Inspetor do Minis- despesas provenientes do feitio do pio e combustível. para dUal
tério do' Trabalho Franciseo de viaturas da Prefeitura Municipal que seriam necessárias, diària
Aesis Costa, o exino. ·sr. Pro- mente, para essa entrega, seriam enormes:
fessor do, Colégio Comercial

. O Exmo. Sr.
'

Prefeito' Municipal}: dinâmico, trabalhador,
Acacio. Per.eira e o ,Presidente tem tanta boa' vODtade, luta com grandes dificuldades e não
desteSlDdic�to�r.Jorge Stoeb�rl. mede eslorçós p,r'a solver tantos e tantos problemas em nosso

Nesta soleDidade falaram di- Município, tem se dedicado de modo especial às crianças, esco

'versas
.

autoridades, I congratu- lares' canoinhense� de hoje, que serio os hom}ns �e' amanhã, 08

lando- se pelo plenô. êxitQ dos continuadores- de Dossa obra .e de nossa gente e, ainda, procuram'
criar entraves sem e�tar 80 par do que é prC1gramado e feito esuprac\tados ,cursos, de tão ,

grande importân�ia" principal-
' da,s. dificuldadés existén�es? ' .

'mente �ara nós aqui em Ca- Por que' relacionar' cumprimento de um dever, esmola,
Doinhas, que pela primeira 'vez caridade, amor ao próximo, boa vontade, com politicalha?.

J '
e

'

Itivemos �', oportunidade de .

Ainda temos canuirihenses que, por politica, não querem
assistir' aulás técnicas.

o' bem estar e o progresso de sua cidade, de' seU Município, de
suas crianças?'

, .

,

Por que não trabalhamds unidos e� pról do � escolar
canoinhense?

Silvio José M'oritz, rI'arcilio De-
.

metrio, Teofilo Czaroy, Tomaz
.

Deki, Te.odoro .Moreira, Teodoro
Kuzv, T�obias Soares de Alme!da,
\\!almpr Simões �adeiros. Valde·
mllr da Luz,' Valdemiro DubeDa,
Valfrido eolaço. Vitor BethmsDo,
Vitor Schkea Martins, Victor Cus
todio ,dos Santos, Vicente Mi
cheski, WaldelQar Trapp, Walde
m!lr da Siln. Waldemar Maus,
Waldemiro Borges., Waldemiro
Alves da Silva, Waldir Antonio de
Li,ma. Walter KafmaoD. Wenceslau
Kowalski, Wilson MuchiDski Wil.,
80n Schimborski, Willlon Cordeiro
dos Santo!!, Wilson WOloi, Ur
bano Emilio KcheciDski. Zacarias
Arendartchuk, Zeno Bab.reski., r

Osvaldo Conrado Narloch
2.° Tenl!!Dte Delrrgado do

.

Serviço Militar

Creio que o senhor Ondino, hã pouco tempo em nossa

cidade, não está ao par dos problemas, dos trabàlhos realizados
em nossa cidaae e em nosso Município e nem das dificuldades
p�r que tem pass,do a PrefeiturA Municipal de Canoinh8s, tão
bem representada· pelo aenhõr Benedito Therézio de Carvalho
Netto, para' que um dia tenhamos a merenda escol�r. ininterrup-
tamente, em nosso Municipio.

'

I
\

Sabemos,
'

senhor Onditlo, que a criança que entra no

Estabelecimento de' Ensino às 8 horas e só sai pelas 1� hora!!,
precisa de merenda, mas sabemos, também, que em arrebalde
de nossa cidade' e também no interior, há criança's que, por
falta de salas de aula, ent.ra na Escola, Est..dual, às 11 horas e

sai às 14 horas e, estas crianças, mais do que as outras, neceS

sitam não apenas de merenda, mas de almoço escolar, pois a

criança, por mais sadia, que seja, não tem vontade ,d'e almoçar
pelas 10 ou 15 horas.

São, senhor Ondinoj exatamente, 5.044 crianças, dos 5,8�5.
escolares matric�lados em nossas Escolas, que esperam, diàría
mente, ,.que a Caminhonete da Ptefeitura Municipal lhes leve oa

gêneros para a merenda.
,

.
É emocionante ver � alegria des criançu à �hegada da

Caminhonete e temos visto milhares de crianças, pob.res, subnu
tridas, famintas, qué� passam frio nesse nosso inverno rigoroso e

que têm a merenda escolar como única refeição diária.
, ,

Temos tomado. conhecimento, uin loc01', de muitos e

graves problemas relaci�nad08 com os' escolHes canoinhenses e,
moaéstia à. parte, quando dentro das miohas. possibilidades, dou
minha pequena colaboracão, para que, DOElSaS Escolas, DOSSOS

I

el!:colares, tenham dias melhor,es, mas só tl0SBO entregar GS gêneros
que recebo para as Escolas de acôrdo com o previsto e estipulado,
pois tenho que pre!!tar contas, comprovar o que entra e é' con
sumido no Municipio, da tonelada à' grama, ao Exmo. Sr. Pre
feito Municipal e à Campanha Nacional de Alimentação Escolar.

Canoiobas, 2 de maio de 1968.

Beatriz Fer1sira Budant v

Supervisora da Merenda Escolar do Município de CanoiDhas
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Para SO' inteirar . do progresso.
Canomhas, faça urna visita

"à$ instalações, de
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CAHOIHHAS
,
S.A.

.
'

�u,1
MARAS

I

Rodoviário .. Brasil .. Paraná '_ Santa�Catarina
";',," ,.'

"
. \'

Car bc/no metalizado e plestificado "

,
. I\he!l�rlai Escolar a vontade

íMPRESSul(� .

dURO VE�DE
.

LtOA.
, \,

Cít�ç.rt;
de-'com o prezo

1 trinta· E30) dias
o Doutor Tych� Baahe
Fernandes Neto, Juiz de

Direito da' Comarca .... d�

Canoínhas, Estado de Santa
'Caterme, na forma de'

Lel� etc.,

FAZ SABER aos que o pre
sente EDITAL de eitsçâo virem,
ou conhecímento dêle tiv�r-�m
que" por êste Juizo e Cartósio,
se processam os têrmçs de In
ventário dos bens deíxados por
faleci.mlentl? de ,CATARINA'
WALKOFF, ficando citada, a

"

herdeira NATALIA WALKOFF.
brasileira, solteira. residente em

lugar incerto e não sabido, com
.

o prazo de trinta (30), dias; a

contar
. da primeira publicação

para, dentro de cinco (5) dias, '

dizer sôbre es declarações de

herdeiros, bens e valor atríbuído
é seguir até decisão final; o

referid,o Inventário, sob pena
de revelia. Para os devid6$ fins,
mandou o .l\4.M. Juiz de Direito,
expedir' o presente Edital, que
na forma da Lei" será afixadÇl
no lugar de costume e publicado
uma vez no \ "Diário Oficiá! do
Estado" e dues vezes no jornal
local "Correio do Norte". O QUE 1

CUMPRA ..Dado e passado nesta
cidade de Canoinhas; Estado de
Santa Cataríns, a os' vinte .e nove

dias' do .mês de março' de mil
novecentos e sessenta

.

e oito.'
Eu ZaidenB. Seleme Esctcivio,
o subscrevi.

Tycho Brahe Fernandes Neto
Juiz de Direito 1v
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. Antes de 'comprar um veícúlo para
tr�balhar,.pergu,nte à sua fa�ília o qu� ela

�?
'

pretende fazerem todÓs êsses dias. .
.

.�: ,� ;

:' 'Está vendo êste calendário? Em vez de deslludl-los, faça aquilo,
P�ra a sua família, êle é o mais que vai ser melhor também

importante que existe�
. .

nos 2/3 do ano em. que v. trabalha:
Pois êle mostra justamente aquêtes compre uma Kombi Volkswageri. '.'

dias e", que a sua famflia mais gostaria . Nos dias út<fis tire os banco�\ede ester junto de v; Já contou quantos leve tõda, a carga que seus J

dias san? 52. domingo� e 7 feriados.
.

negócios exigem.. � .

...

Se v. faz semana inglêsa, serão E quando não édia útil, cÇ)loque outra'
maii> 50 metades de sábadq_s. \ '. vez os bancos. Le\i'a:_dois minutos.

.

Sem contar aquêles. 20 dias de V. vai· ver comó o

. fériÇl.s CjLi8 v. tira por ano. �, . .

'dia vai ficar útil
eu seja: é quase 1}3 do ano em que para a sua.

todo I'Ol.mdü na sua casa
'.

famnia. E para e

espel'a que v. os leve a. passear, conseguir isso
Jazer piqueniques etc. '. bastanos visitar,\

. b,

\

\
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Canoinhas • s. c�
,

Itaiópoli:Prefeit:ura M�nicip�'1 de,

ç Edit�I·. N. 1/68
Edital de Concorrência Pú- e) �s propostas, contendo o

blica para' locação de ser- valôr global da óbra, condições
viços'l' para construçáo d. e prazo para entrega do serviço,

serão recebidas na Secretaria
7.000 m2., de calcamento. da Prefettura,

.

mediante recibo
,na\ Rua Dr; Getúlio Vargas, que mencionará data e hora do
na ,cidad� d.e Itaiópolis SC. recebíjnento, assinada por fun

cionáHo da Prefeitura, t. serão
abertas, pela Comissão de Fa
zenda, Contas e Orçamentos da
Câmara Municipal, :no dia e

hora acíme mencíonados,
'

A ,Pre.feitura Municipal de

Itaiópolis, Etitado· de
\
Santa

· Cetartna, receberá até às 1.0,00
horas do dia 15 de m/8io de /

· 1968 pt.ppostas devidamente
assinadas; em. envetopes fecha
do� e Iacrados, para locação do
seguinte' serviço:

B) Calçamento à paralelepí
pedos, da' rua Dr. Getúlio Var-
gas, compreendido no trecho.

��ra que chegue' ao conheci-
entre a esquina da rua Ruy' mento 'dos interessados lavra-se",
Barbosa e esquina dá rua Síl-.
veira da Mota. '.'

o presente Edital que será, na

forma da lei, publtcado
"

no
b) A. firma proponente deverá "Diário. àficilll" do Estado de

assumir o compromisso . de Santa. Catárme, no jornal "I'rí
observar tôda a legislação em buna. da Fronteira" da cidade

. vígõr, bem como pagar tôdas de Mafra, ... joroal. "Correio do .

� quaisquer despesas referidas Norte", da cidade' de Canoinhas
e necessárias ii execução 'da e afixados nos lugares públicos'_

obra que refiràm a materiais, dêste M'9nicipio. 2x'
mão-de-obra, ferramentas, ínclu- -

.,sive ',também os pagamentos Itaiópolis, ,15 de Abril �e 1968.

.. determinados em lei e íastítutos I Alexandre Ricardo Worell
de previdência.. (

Prefeíto Municipal

d) No caso de duas ou mais
.

propostas 8ere� de iguais con

dições, a Comissão refe'rida de
cidirá qual á proposta' vence
dera mediante sorteio.

, ,

,

, �(+'
PREFEITURA� MUNICIPAL '.

DE '(ANOINHAS
"

EDITAL('-

De ordem dó Sr.: Prefeito Municipal, torno público :que
os respoesáveís pelas terras marginadas por 'estradas e cemtahos,
devem fszer-es roçadss. mergtaats com derrubadas de 3· metros

para mais, nos meses de MARÇO, ABRIL� e MAIO,. cabendo a08

.responsávets pelas terras que tiverem na frente sôbre 8S estradas e

ca�inhos, árvores de ,qualquer -espécie que-as sombreier;n dura,l.lt�·
o dia, o dever ,de. derrubá-Ias, "Art. 236 da Lei N.40, de. 25 'de

; !iDaio de. 194.9".
.

bs senhores Inspetores de' Quarteirão. ficarão encarregados
de manter' rigorosa fis�alização para cumprimentp das instruções
contidas nêste Edital, bem 'como, mandarão proceder as -rocadas
não "xl'�utada.s nos trechos regulamentares, por' conta da
Prefeitura, que cobra,r� as custas acrescídes de -, multas; dos
proprietários responsáveis.

'

\ '
.

.

� ( . '. - --....;,

.0 presente Edital será\ publicado nos jornais cBarriga
Verde», cCorr-eio do Norte»' e divulgado pela Rádio Caaoinhea
e afixado, nos locais de. costume, para conhecimento de 'odos.

.Cenoínhas, 8 de março de 196'l. ,

) { . Boleslau Kivi.cien Fiscal

"VISTO
,

Benedito Therézio de. Carvalho Net.to
"\
,\

, \
Prefeit-o Munié!'Pal

CanoinÍlas·

Aviário Leghor"
o AVIARÍO LEGHORN' "OANOINHAS", informa, que
tem para. pronta entrega, a preços vantajpsos:'

Pintos ldesde um; dia até um mês.
\
\

OVOá pers ríncubeção e consumo.

Estêrcc de galioh.s, desídratsdo, o .melhor ád�bo, para horta e

j1ardiai, em secos. de papel de .25 kg .

../

AVIARIO LEGHORN "CANOINHAS"; mais de 25 anos
. de experiêqcia e,tn avicultura.

Ru� Robel'to EI:llke, 331 (Fim'-.da GetúUô Vargas) 2v

i

V E N D E - SE. (asas· resld�n(jals e Lotes
Vende-se diversos

Tratar com Da. ANA BELING, �j
.no prolongamento da Rua Vidal

'

Ramos, 'próximo ao Qll1artel da
Policia. lp

,
\ .

U�a data urbana na rua

CeI. Albuquerque (ao lado
da residência' do sr. Orlando

, Olsen) tôda murada, calçada.
e calçamento.

,

Negócio de ocasião. 'lv

Tratar no Foto João

Assine! Leia! Divulguei'

Corre'io do Norte
, \ '\Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Antversenentes da Semana

.' Amanhã: ti Sr. dr, Osmar
Kohler, res. em Curitiba; a's
srtas.: Solange Nader, Ilda

. Tarcheski, Mfilrilda Daoét,
Cezarina dos Santos e Vitória
Czarnik; os meninos: lremar
Antonio filho do s,r Antonio
Soares, Helder Nacit filho
40 .

sr, Michel /IV Seleme e
Eridimas filho do sr Carlito
Krautchichim; as' meninas:
Ana Maria filha do-sr, Jacob
Dreeoieski, Lúcia 'filha do sr.

Aliredo Grosskop], Tereeinha
lrani filha do sr. Leopoldo
Kraus /e Ane Mada filha do
sr. Afonso Kohler.

Dia 13;' a sra. 'dona: Maria
Tereza esp:' do sr, Ney S.
Machado; os srs.:' Daoino
Damaso da Silveira, Lauro
1flilbauer, Estanislau Stmp.

.

llowski e Mariano Ferenc.res.
..

em União da Vitória; ojooem
Jaime Imianovski; os meninos:
Luiz Carlos filho do sr. Afonso
lfôhrbachtr e Corné�io Roberto
filflo do sr.' Maximilhano
Watzko.

Dia 14: tl s�a, dana Tereza
. esp'- ,do Sr. É,vino'� 1remêl;
os srs.: Jo�é Tarcheski, ..4.bel I"Co,.reio do Norte" leva aos
Mateus Vieira; Tarcisio. B. dnive,.sariantes�eus melhores'
fuck e 'Nelson' ,{-eifeira dás" votos de Fêlicidades

NOT.A,S
\

A Cerâmica dos Irmãos Prust;
vai modernizar . tôdas Jls fluas

instalações, possfbtlítaudo maior
e melhor .prudução.

�'....;_x, x

Ano 'XXI Canoinbas (SC�. 11 de Maio de 1968 .
- . N. 977

ram sE'guncÍa feira,�â noite, uma
grande churrascada ao sr, Euricm
Chagas, Inspetor do Banco,'; ao .

término de sua inspeção lia

agência locai.
x x x

Esteve, em no�a eídade, do
mingo último, o sr. Candido
Freitas, Coletor Estadual apor
sentado: .resídente em Lages' e,

que �em dezembro retornará a

resrdír em nosso meio,
.

.

\

x. x x

A grande firma Indústria de
Madeiras Zaniolo S.A., acaba de
adquirir as demais partes da
firma São José Ltda., passando
a comandar

'

e dirigir também
.ãquele 'próprio industJial. '

x x

Esteve terça feira em nossa

cidade, o dinâmico, indqstri.ij_
ST, Altavir Zantolo, quando foi
recepcionado com uma churras
cada de carneiro.

x x x
I Em 'nossa cidade, desde 3a. feira,
a senborita Silvia M�neghelJi"

que procede de Ibírama, Exten ..

sionista Doméstica Rural da
ACARESC, que vem substituir
a SUa colega MiriaD Finardi,
que" .foí transferida para o

Escritório de Ituporanga.
x x x

O trágíco desaparecimento do
-Professcr sr. Pedro Reítz, cons
ternando tôda a população, deu
énsejo a um dos maiores sepul
tamentos da cidade, numa justa /
homenagem deI alunos, pais e

(amigos ao inolvidével mestre.
.

x x x

E amsnhã, dia consagrado às
mães, os nossos cumprimentos
a elas tôdas, ricas e pobres,
�om votos de um alegre dia, �Qmsaudades daqueles que se foram,
chamadas pelo Onípotente.

x x x

Continua parado, parado mesmo,
o nosso já põbre futebol..Em '

atividade, 'apenas a equipe
veterana, que domingo último
foi abatida em São Pascoal pelo
marcador de, 4 a ,J. v

Esteve :2a. feira em nOS8a

cidade, o' jovem advogado dr.
Rogério Duartê ide Queiroz,
Diretor Ido Esctitório dos Mu
níeípíos Ltda.,' com sede em

Floriacépólis.
-x x x

Recebemos, j{( da Europa, o

seguinte cartão postal, do De

putado'Aroldo Carvalho: "Lisboa,
25-04-1968. Estamos entrando
na Europa pela

_

porta largae
acolhedora de Portugal, dos
nossos ancestrais. Povo irmão.
Terra encantadora. Abraços."
(aa.o �iva e Arolde), \

. X X "'X

Bem ani!Jlados os festejos de
primeiro de mato n9 Sociedade
Beneficente Operária, cujo ponto
culminante Joir a,' inauguração
da Cancha' de Esporte do Grê
mio XV de Julho, com vários
·e interessantes jogos de futebol
de salão e bonita vitória da
esquadra do Botafogo.

x :it x

Esteve em' nossa cidade, pro
cedente de São Paulo, o .sr,

Dagoberto Schrammc.,'
x x x

A Prefeitura Municipal estl
retificando e encescalhande a

�strada de Felipe Schmidt' até
a SC· 21', em prosseguimento ao

notável plano ro�oviário. do
govêrno Thei'ézio Netto,

.

,

D
.

I
'

x x x
.

cparjamento' des Correios e Te. és·rafesEste. semênári'o 'deixou de ,'", .�
_.

.

circular sábado último, devido bs Recebemos, para publicação o seguinte ofício:
feriados· ·de 'quarta e sexta feira. Canoinhas, 8 de Maio :de 1968.

x x, x
Da Sra. Agente Postal Telegráfico Canoinha".A direção do Bànco do Brasil Ao Sr. Diretor do Jornal Correie do Norte - Canoin.has.

e demais funcionári'os, oferecê-
.

.

C.
,. "� . Assunto: .. omunieação. J

t·
'

A G R A D'E\C IM E·N 10 Fineza publicar'a portarhl que abaixo transcrevo:
Vi" H l,E'NA POSSEBOM MORESCÊli f:

,- I ..
, .. " Em cumprimento às d�terlÍliaaçõe8 do sr. diretor ge�.liuva E·

".

.

"

.

.

, i/hf!.§, - NASCIMENTO" do D.C;T., conforme telegrama n.O 389, de 6-5,-68, QO! sr. Diretortanros. netos. e bisne,ins, cu'mprem o doloroso dever de,. comu. � r-- .

nicar o passamfmto ,de seu. chet� . Antolllo Moreschl. ' JDEMIR. .'
ROGÉRIO é' o EAC, deveis .·abrir neS8� agên.cia postal tele,gráfica, inscrições às

ócorrido, na cídade' de ....São ,J.ost dos Pinhais PR, em nome do robusto garoto, que p'í-ova8 de. habilitação candidatos 8 contrataçãó serviços de ope-
/ I ,- radores de máquióa d� �screver, oper$ciôres de telefones 'e.1,0 de maio de 1968. '. _.. .

-, dia 29 pp:, veio engalanar o entregadores de telegramas. . ,

.

Agradecem sensibilizados a lodos quoe eon40.rtaram e lár 'dojleliz casal' Jandira.
" V' Ido Todt·

.. .

, Os pedidos de inscrição, que deverão.. ser apresentados,auxiliaram ao extinto c t(lmilia!�s, fJm especial aos dedica-, ma "

. até dia 16 '(dezesseis) do corrente data encerramento, serão diri-
dos méd.icos· Dr. Ha.rol.do !'.e;!reira. e.Dr. Mário Mu,s.s,i, e Ao Idemir e seuS p,.a. is, nos. .

T d d'I gidos ao delegado De
.

S.anta Catarina conten o seguintes ades:
aos qlfle compareceram à ,missa 'de 7.°" dia. <'

/
- sos votos de pere",e Felicidade. 'nome completo; end�rêço" local ,e-,data ,-do n'ascimento, filiação;.... ..

"..
... n' iI..í.. "'1"18' '

'

estado civil, número -� zona eleitoral título éll'!ítoral, número série

'gQQmgfiu�1fiUaml'a�Ji1ra�QQQQfiu:aQQQQQQraJi1QQti1fjU'i1Q'iUi1Q categoria.certific,do reser;vista,' carteira identidade número e série
II····
'.

.
.

,..
.

_ x·m "

secção" du'as (2) fot.os 3d tiradas 'de paletó e gravata.
a .' '.

I 400' X· d 'p' o 6····
9D,. Candidatos. entregadores telegtamas apresentarão certidão

ta Acol,choado, ,para casa. ,r 1 ,
. a rez' aulista �

.

, 5 ·m idade filiação. local nascimento, duas (2) fotos 3x4 Jiradas de, �

I, AcolchoadC? para ',solteiro 1'2,00 Xadtez Cat'arinense 1,60 �. :.pal�tó e gravata, _,utoriz8çã:l. exp�essao �o', pai ,ou respomável
U'l l:?JilM com firma reconhecida. "

.

ce Brim àrranca tôco' 1,60 Luizine,,\ � '0,,75, II
.

Id�de limite oper.adores mínimo 18 anos e máximo.26
.

Em 'Blusas dEt malha para senhoras a pa.rtir de 5,00 m (vinte e'seis) incompleto até'l§; do corrente mês.
,.

ce / Blus.as· 'de ma. lha p.'ara criançás' a partir de 3
..
,50 9D' Entregado.res de te�.ram8s minimá 14 (quatorze) anos;e

ae· I m 16 (dezesseis) anos inco�pletos 'até 16 do corrente mês.

ce' Gra·n.. de � :y'·.arl·e,da,d- ... ·d�· artl's.os- 'de I'nv"rn'o' pa' r'a .
·to·A,d�'.. a 'f'am,'I,',a, &ti Os Àgentes Postais l'EilegrAficós dev�rã9 ampla divulgação

PI'il � � ..., . I rft: enqúanto não receberem' instruções' definitiv,a esta delegacia,
W!l ".'.

F'
,

.

I:W orientando .candidatos sentido providenciarem regulaiizaçãe res-

ce' pelos� ffl.enqr�s :preços da praça.
.

aça uma visita" à popularissim'a m pectiv.os' documento,s�� .

�
.

• 1 • m 'cf.
.

.
.

.
.

.me CASA PAR�/T,OpOS, a mais barateira da Capital do' Mate.' m· 'Contand�a�O�õ:�S!:��I�:�l��l:��:��� �:!e::::Ci8��;;g�;deCe,
m D lica.'Schramm Rodrigues APT? �.

ICASA PARA TODOS §
ce . Rua PaulI( Pereira, 356 - Fone, 381 y4 m
m.

_

' m
i!��·Eili�lii5.ljrJi!iEiEilji;;jEieii!ii;;jfj·l!i�rJf!jfj15Eit;j�liriaEii:iai:ii;;ji!i
l- I

.

ANIVERSARIAM.SE' ,Chagas;"a srta. Irene. Tokarski;
, BOJE: a:sra. dona Cecilia,' o jovem Irineu Anacleto

esp. do sr. Edison Kuroli; Tokarski; os meninos: Luiz
os. srs: ,Guilherme Mohr e. Cezar filho do sr, Narciso

.
João Henrique Siems; o jovem Bertnick e Jose A,i filho di'

Willy Wardenski. ' sr. José (ireffin; a garotinha
Maria de Fátima filha do sr.

Leoi Damase .da Siiueira.

Dia 15: os 'S1 s.: Arthu»
Bauer Fo., Pery Gustavo
Lemke, res. em São Bento,
Henrique Waldmann, João.
Moysés,v res. em, Calmon
e Airton José Léski; a srte.
Suelena Elias, Rosa; o jovem
Ivo Gustavo Maes, res. \ em
Joinoille. !
Dia 16: o senhor Ney S.

Machado; as srtas.: Regina
Dorotheia Polomani e Sônia
Maria de Paula' e 'Sílvã; os

meninos: Paulo' filho .do sr.

Estetano Miretzki e' Carlos
Rogério {ilho do sr, Vitor
Metzger.

.

Dia 17: a se�hora dona
Leopoldina esp, dosr, Rodolfo

. Froehner; os
.

srs.: dr. HtJrQI(l'o
Schmidt, residente em São

. Paulo e Siluestre Kog,i; as

srtas.: Teresinha AParecida
Maron, Zeiita lnee Dadalt e,'

.

irma Zierhut,� o jovem l)anilo'
GaPski; os meninos: Gilberto
filho. do sr. Germano Bayers.
tOtjj e Hugo Fioravanti'tilho
do $1'. Br.uno Hugo Collodel.

,

I

Ressalva
. PIlo Decreto 282; d" PrefeitÍlrá Municipal 1 de Canoiahlis, publicado

neste, número à 4a. p"ágin.,·.õ C6digo 164.41 leia'se Aluguel ou Arrenda.,
mento de Bens Im6veis .1.008,00, I!cre8centlindo.8e "169.52 • Seleção 'aperf�
pe880al � OOO,oo'�•. I�

I.,

Colchões de' Mola

PROBE11

I"

\

l Ag:asalhos
·EVENA.

..

para
MAIOR.· SORTIMENTO

MENOR PREÇO'.
,

M a g a z i n e'\ Casa ,Fischer de Móvei's Fischer
,/

, ,

o Frio I \

.\

j,
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