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MM. Juiz coman�a
Dia 30 de' maio .próxirno, qUjq.til feíra, o MM.' Juiz

EleitpraL da Ba. zona, Dr., Tycho Bràhê .Fernandes
I

Nettç,
.mícíará - vigorosa campanha destinada a elevar o, eleitora;"
do da 8a. zona-Canoínhas, Três Barras e Major Vieira -,

/'

para 20.000.

i:

� Município sede
,
i

!

Trê.s Bar(IiIIS
58a: - Parque Florestal - (Campo do Pinho. - desloca,ndo' eleí
.; tores ,da sede (26a., 278., e 28a.' fi" Sio :Jão' dos

Cavalht!iros '298.) secções.,\
.

Secção a ser extinta -,,'Rio Vermelho \ �unicipio de Major
Vieira (478. 'secção]. .,� " ....

I,

· 59a, - Quilometro (} ...J Escol. Municipal - ," d,eslocaD�o "eleitores
.

da sede (26a., 27•. e 28a). « . n .

o Prefeitô Tberézio Ntitto
na Capital· do Estado

Seguiú n� )uQe de 4.. feira para Florian6polis, 0\ Prefeito:'
Ben�di�o� Therézio de Carvalho Netto, com retôrno .previsto
parta boje. \

/ .' � .' ,I

Na capital, o edil canoinhense tratou ,de vários � importantes
assuntos administrativos.

-

., ',(.. I .

Junto· ao Governador .Ivo Silveira tratou do problema dá SC-21
-é cóta8 atrazadas do, art. 20. Np D.N.a.S., do revestime,nto do'
arroio Monjolo '.f!

.

principalmente do abastecimento de água em

nossa cidade, para o que levou tôda a volumosa docu�entação
atinente.

"

"-

No Instituto ,Nacional de Previdência Social, INPS; sôbre a

,. construção da sede própria da autarquia,
I

em, irilGvel adquirido
pela Munícip�lidade, na esqui ria 'Stein:'

;Na C9missão E�tadu�l de En.,ergia Elétrica, caril o dr. Haroldo

Pederneiras, tratou das çooperativa,$ de Eletriflcação ,Rural de,
" Tauney, Paula Pereira e Bela Vista do Toldo, fundadas recÉ!O�

,\

'te�ente.
'

\ .

'
., ,-

, ,

Manteve .contatos, ainda, em outros órgãos da ad:ministração
· Fedenl e Estadual.
\ I '

.

.

No pr.óxifI\o número daremos cOIPpletos detalhes' sôbre a estada
do P,refe.ito na capital, que, esperamos" seje das mais p,rofícuas.

I I

Um grupo norte-americano iniciou a con$tru-
çao, em Três Barras, Santa Catarina� de uma fábrica
de celulose e papelJJnd�cada como· uma das maiôres;

\ do mundó. ' \
.

. f,
-

I

\
I

�

,
A �ap,acidade inicial foi estimada, em 150 mil

toneladas diárias de celul,ose� .

o que representa.,Ó
�proveitamento de 1.000 metros cúbicos de. matéria,-
, • . I.., I

pruna. (Traucrito do Diário d. Paraná) de 16/5/68
,

' -

\ '

\
I'

\
Sinta· Catarina, 18 de 'Maio de 1968 '

Ano

.\

mretor:

/

,R��[�� RIBURO· O� �llY'A Gerente: n�AS�.· SmMl
,Ji'ONE. / CIRCULA' AOS" S,ABApOS

�-----.------��--�----._-------------------------
CAIXA POSTAL, 2

'Naquela datas no ForuQl, haverá : uma grande
reunião preliminar, com a, pastícípação .

dos �refeito�
Benedito Therézio de Carvalho Netto, Pedro Merhy Seleme
(. .

.

*,. I .

e Sebastião Grein Costa, respeetívamente;: de Canoínhas,
Três' .Barras e Major Vieira; (' Presídentee do Legislativo,

· imprensa falada e escrita e representantes religiosos. A ,E' S' 'T'R'A, OA' respeito, estuda-sé a criação de mais as seguintes mesas n
receptoras de vo.tos:

'

, ,,-,5 c: .. 2,1
13a.-A - Bairro do ISossêgo . Grupo' Escolar J: J. de Souza ,

Cabral,' deslocando eleitores da JOa. secção. .i
I O Prefeito Municipal rece-

508. - Rio dos Pardos - Escola Municipal � deslocando eleítores beua seguinte comunicação:.

de Pinheiros (23a. secção],
'I

1 ,.

498. _ Rio d'Areia - (já existente] desloca de' onde está para )F,fori8nópoli�, 25' de abril de �68
.

um nôvo local, a ser fixado.
.

Excelentíssimo Senhor Prefeito:'

51a. - Paciência dos -Neves - EscoI� Munícipal - serão deslocados 'Em atehç.ão ao seu telegrsma,
eleitores' d'e$elipe Schmídt 630.a) e Fartura (18a. secções). tenho a' s�tisfação . de éncamí-

52a. _ Paciência do/Rufino - serão deslocados eleitores de Bela nhar a V. Exs., em anexo, cÓ'pia
Vista do Toldo e Rio dos Poços.

' da Indicação que' apresentei no

'53a. _ Água Verde _ (sonda) _ E, Reunidas r já teve secção", dia �2 últímo �e que espero ver

:
_' serão desloca\dCiJs eleitores .das várias secções da sede. aprovada. o mais breve' possível.

�54�.• Cempo da' Água Verde - Escolas Reunidas - em' príncí- Outrossim; comuriicó a V"l!:xa.
,: '" pi� os estudos autorizam a criação de duas (2) secções, que aqui estou ao i�teiro' dispor,

com desmembramento de secções da sede.
../ dos ínterêsses dessa região. ,

.
• ,

I. ,

55a. ';. Serra 'do Lucindo - serão, deslocados- eleitores de São Cordiais saudações,\' ,_.. , '
'

.'
. .

Sebastião dos' Ferreiras (40a.) !! de' Barra Mansa Oep. Celso Cost.
(25a:) secções.

' ."

Lider da Arena'
56a. - -Imbuía - serão', deslocados eleitores de Bela' Vista do
:; ;

Toldo e 'Rio Y'dol Poços.
r:

.

578. - Anta Gorda - d�slocando eleítores de Fartúre( (iSa.) e

Paula Pereira �22a. ê 23a.) secçõel.

DA : CIBRA'ZEM'
CANOI'NHA:S

-

\./.
\" � ," ,!.o)' " ".

_. • �", .",

A .unida.de armezenadora da Cibrazém; iostala.dá há algun,
an08 naquela cidade,

.

foi completamenje reforQlad.,
.

ach.nd.o-8�.
atualmente em ótimas condições de funcionamento.

'

"

-.
.

j 'Ô:Ô :,
'....., t., �". ',!

.

A unidade armazenadora dispõe: apenas de
.

acesso rodo;.
viáriQ� "não havendo desvio ferroviário. por estar a refedda uní
dade localizada no alto de uma ele,vação, d� modo a _reduzir ao

mínímo ..
'a8 possibilidades de: iQfi1tração de umidade, na, .pa,r-té

inferior dos silos que 'é afunUada e subterrânee, .

, .

- ,� "-

,As instalaçõf's cQ/lmpr.eendem Ô seguinte: _

1) Balanças para caminhões com exatidão até '10.000 Kg.;
2) .lprédio de alvenaria, com escritório, sanitá,rio; depó�ito com

laboratório completo '(com de'tei'[Qinador de 'pêso hectolitrlco:
termômetro sêco e úmido, d�ter�ib6dor. de umidadE! elétrico"
determinador de umidade; a óleQ Pamp.eiro, e bálança de prectsJio:

3) 22 -silos metálicos circulares' malrca Buth!r com' cap.cidad�:
pará, 1 � O toneladas cada, totalizando 2.420 tonelada�;

.

4)' Secador· a)enha Pampeiro 90m :capacidáde méciia\ �de 10
Indicamos tonelat\ias de grãos .. por" di� (por turno de serViço), equipado,

seja' feito apêlo ao Excelen- com Jimpa!i9r' de grãos; ," !
.

tíssimo 'Senhor Governador do . Q) Galpão metá'lico d� 10x1'Q m:';
�stadol no senUdo de determinar (6) Ba)snça de. Fluxo contiõuo;' '.

ao DER o' imediato inicio e 7) 3 recip'ientes afunilados par. transpórte de grlos para os sUos�
conclu'l!ão das obras de implao- 8) 2 carrióhos metálicos para movimentar equipamento;

..

!(taçãb. em regime priorít�rio, do 9) 2 rôsca;e sem' fim de 7 m,l �cionádas por motor elétrico 8.

trecho, SC� 21 compreendido en- montadas sôbl'e rodes; �'.'
tre Canoi'uhas a Mafra, por se 10) 1 tratar pt'queno para movimentar os recipientes e carrinhos;
tratar de via d� comunicação 11& Gerador diesel de eletricidade; I

.

do, rÍls� alto interêsse da eC0� 12) 2 ventiladores adaptávei!l"aos silos;
nomi� c�àriõense. '

\ 13) Iostalação recéptora � limpadora de grios;
Sala' das Secções, em' 22 de 14) Equi,pamE!Otol para expurgo;;

.

\abrU de 1968�
. \

n 15)' Diversos silos qesmontado�. �

,

. O.p. Ce�s�. Cjsta.. '

As taxas d:e armazenagem cobradas DO momento pela
Ci��azém ,são a's seguintes: I /

! '

A) Sebagem, expurgo, mio ,de obra e armazenamento

Dr. PAULO KON,DER por 1 mê!!: NCr$ 1,00 por saco;
I

BOR/N'HAUSEN B) Armazenagem do 2.° mês em" diante� NCr$ 0,07
(70 cruzeiros antigos) por saco e por m'ês.

-

«&'.

•

\ ,." ..
' I'

,
1.>

agradece I Esta unidad� armazenadora, muito embora esteja atual
me�te sob ótima direç�o, não é muit-o prócunda pe�os agriéul-,
tores, não por que a· produção agrféola de Canoinhss e adjacêo:w,
ciss S'eja .peq'uéna, mas sim ,por c8usa dos fatos que ante(!edera[ll
ta reforma.: d�S�éS .silos: � Os, m'esmos foram r,imple�Jmente. IDC)Q;
tados e, depOIS }lbandonados , por nio haver Dlnguém regpon�á-v�l�
por operá-los: :Este não fu,nCiooameQte s�scitou a desconfiança;
dos ,agricultores da' região. Fe,zer com que ós mesmos utilize.�
os silos \ exige intt>nsa campanha de esclarecimento, não só por'
p�rte dos órgãos direta[Qente ligados à agr-icultura mas tacmbém
por outros como, o Banco do Brasil e a8 Prefeitutâs da ."regi"Ao.

lndicacão
Exmo. Senhor Presíâente:

Amparado 'no que Idi8põe a
Seção V do Regimento 'Iritérno
d;a ,Cas., em seus artigoliJ 150,
151 \e § único, e '

Consid.e,r.,nd�
QUE.! os 'estudos sôbre 'a es

trada SC�21, trecho Canoinhl;ls
a Mafra, estão prontos;
.QUE, a SC-2,l está pronta

entre 'CanoiQhas�Pqrio União;
�afr8:Alto da ,�er:r!1 e com um

hiato entre Ca�oinhas a Mafra,
num 'percurso difícil de 75 qui
lômetros;

.

QUE ,o nôvo traçado encur
tará 25 quilômetros;
QUE .• referida, implanta.ção

irá beneficiar todo o norte \

catarinense, o· qual pod�rá r:qo-
9ime�tar 'a sua produção' expor
,tável (madeira' e erva, mate�

.

pelos portos de São Fráneisco
e Jitajai;' evitando-se a atual
sangria etnvé$ o vizinho Esta�

"" ......

do do faraná; .

G Prefeito M�nicipal, Benedito Th.
de

.
Çarv-alho Netto, acaba de receber

o ,BeguiBte telegrama do dr Paulo
K•. Bornha.usen: ••'"gradeço sil'nsihili
zado cumprimentos ·motivo minha
reeleiçiio. pt Espero poder continuar
contando apôio inestimável nOlllso tra-
'halho henefício amparo justas reivin-,

.

dicações classelll produtoras pt Co),"
(li'llmeute ,(a)· Paulo. Konder Bor
'·'nba'UiiéB".

j

Banco
adquire. imóvel

construir'

do Brasil ,I

.,' • � 1.

.para
A Direção Geral' do . Banco do Brasil' acaba 'de

autorizar a agência IodaI 'a adquirir imóvel para, a cons

trução de sua sede própria. COlIlO\ se sabe a Prefeitura
Municipal após 'desaproprter o Imóvel da' firma Steín, 'na
esquina da Rua Vida I Ramos com, à Felipe -Schmídt,
adquiriu o mesmo em ccmposição amígável com a ven

dedora, .para posterior revenda, parte ao Banco .do Brasil,
, .' ..", ; - \

a esquina e parte para .O INPS.
,"

" '" "

.

,I
F\

.

'

Assim" na próxima .semana a Municipalidade escrí-
turarâ a' área destinada ao Banco .do Brasil, ganhando a

cidade, em' futurai próximo, dois. imponentes ê suntuosos
edifícios.

'

-,' ,

N-pssos cUnlprimentos' ao Prefeito Therézio Netto
el gerente local do: BBt 'pelo êxito imediato das demarches,

� . l'

·.Setor
\ 'Armaze-nageJll

, \ Eng. Agr. Ingo Jordan

ISllO'S
EM

......'\

.}

(,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORREIO DO NORTE
,

;

Prefeitura Major
Edital de Concorrência PÚ- c) As propostas, "contendo o

bln::a para locação de/ser- valôr global da óbra, condições
viços 'para construção de :e prazo pau entrega do 'serviço,

serão recebidas na Secretaria'.000 m2., d. calçamento da Prefetturs, mediante recibo'
na Rua Dr. GetúJio Va'rgas,' que �encionará .da�a e hora do
na cidade de ItaiópolL$ se. recebímento, .assínada . por fun-

, cionário da Prefeítura, e serãoA Prefeitura Municipal de -

Itaíópolis, Estado 'de Santa abertas, pela Comiss-ão de Fa-
zenda, Contas e Orçamentos daCatarina. receberá até )ãs 10,00 Câmara Municipal, no' dia ehoras 'do \dia 15 de maio de'
hora ecirilã mencionados. .

1968 'propostas devidamente'. .
. I '

assinadas, em envelopes fecha- d) No C8S0 de duas ou mais
dos e 'Iecredos, para locação do .propostes serem de iguais con

seguinte serviço:
_

díções, a Comissão referida de-

a)' Calçamento ã paralelepí-' cidirá q'u�l a proposte vence

pedos,' da rua Dr.' Getúlio Var- dora mediante sorteio.

gas, compréendido no trecho
'entr9 a' esquina da rua Ruy
Barbosa e esquina da rua Sil
veira da Mota.

b)
.

A firma proponente 'deverá
assumir o compromisso' de
observar tôda a li"gislação em

vígôr, bem como pagar tôdas
e quaisquer despeses

-

referidas
'e necessárías. ã execução da
obra que 'refiram a materiais,
mão-de-obra, ferramentas, inclu
sive também os pagamentos
determinàdos em lei e institutos
de' peevídêncía.

"

18.520,60· \

"

À'
Vieira

da

TOTAl{

Balancete da Receita e Despesa da Prefeitura Municipal
Major .·Vieira, ,referente' ao mês de novembro de �967'

------

CÓdigO,' RECEITA MENSAL DO MUNIClPIO '

II, ARRECADAÇÃO
Local' Títulos 'da Receita Anteri.or I \ Do Mês I

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
1.1.2.99-09
1.1.2,99-10
1.1.2.99-11

-

1.1.2.99-12
1.1.2.99-1 3

1.1.2.99-14 '

1.1.2.99.1.5

1.2.1.00-16

1.4.1.00�17
,

1.4.2.00-18
1.4.3.00-19
1.4.5.00-20
1.4.7.00-21
1.4.8.00-22
104.9.00-23 r

;I 1.4.11.00-24

1.5.1.00-25
,,1.5.2.00-26

" 1.5,3.00-27
, 1.5.3;00-28

RECEITAS CORRENTES
-

'j /
'

TRIBU;TÁRIA
IMPOSTOS

ÍthPÔltO Territ�riàl Urbano
,

\Impôlto Predial '�,
Impôsto 1/ Circulação de Mercadoria•• I.C.M.
Impôato II Serviço. 'de Qualquer Natureza

TAXAS
"Taxa de Expediente
'Taxa de Abate
Taxa de Ftscelisação e Licença de Obrai
T,axa de Filcalização e Licença de Veículoe
Taxa de Fiec. e Licença do Com. e Indústria
Taxa de Iluminação Pública
Taxa de Filcalização do, Comêrcio Ambulante
Taxa de Aferiç. de Pêeos, Balança. e Medida.
Taxa, de Apreenlão de Animail, Veículo. e

"Mercadoriae
Taxa de Inumaçõee, Exumaçõe., Transferên

cin, Coo.t.rução e Cone, de Sepultnrae
Taxa' de Pavimeotação e Coniervação de

Rua. e Eltrada.
PATRIMONIAL
Renda. Imobiliária.

TRANSFERÊNCIAS' CORRENTES
Côta-parte do, Impêsto de Renda
Cót8.par�e do Im�ô.to de Consumo
Côte-paete de ImP(lltol Eetaduaís
Côta do Impôsto .1Ct.mbultíveil eLubrificante.
Cóta do Impôsto Único sôbee Energia Elétrica

\ Heversão'do Impôsto Territorial Rural,-l.T.R
Fundo de Perticípeção dOI Munic,ípio.
Contribu!,Cõel Dive�.a.

, RECEITAS DIVERSAS
Multai
Dívida Ativa ,

Iudenisaçõee e Re�tituiçõe.
EVlntuail '-

18.520,60 '

\

2.696,22
\,

-

5.128,'W
27.000,05

,\ 211.59
629,05"

89.66
73.483.44
73.483.44.
73)183.44

. 403�23
'- 4.995 �6

1,98

9.420.21
9.420,21

,

'9.420,21

249,67
1.873.00

20.939,42
16,55

341.90
6;00
7.26

963,68

919,75
26,40

-,I

Total Ida. Receita. Correntel
Total dê Receita Orçamentária I

Total Geral dá Receita

Saldos do Exercício·Anterior
DISPONÍVEIS··
Na Teecurería
Em Baneos

..

Na. Intendênciee
Total, Geral «!_o Balancete �a Heeeita

2.696,22

5.53202
31,995,71

213,57
629,05.

89.66
82.903.65
82.903.65

5.94,

\

18':5-1968

.�
,

I·taiópolis .·PreFeitura Municipal, de'
Edital N. '1/68

Para que chegue ao conheci
mento dos Interessados lsvra-se
o presente Edital que será, na

forma dá lei,' publicado no

"Diário Oficial" do Estado de
Santa Catarina, no jornal "Trf
bUQ8 .da . Fronteira" da cídade
de Mafra. [ornal "Correio do
Norte", da cidade de Canoínhas
e afix8dos, nos h)ga�es públicos
dêste Município. - Ilx

I
.

Itaíópolís, .5 de Abrí! de 1968.

Alexandre Ricardo 'Worell
Prefeito Municipal

é' \

Ap comprar Café, ·Iembre-se,

C A F E B 1 G
.
é" o ,(Cafá dos que conhecem Catá.
Torrado, moído e entregue no mesmo dia

.

em todos os pontos da cidade.

·'11

4viárl� Legbnrn Va�ninbils
r

O AVIARIa LEGHORN "CANOINHAS", informa, que;
\

tem pará pronta .entrega, a preços vantajosos:
Pi�tos desde um Qia até um mês.
Ovos para incubação e consumo,
Estêrco de galinhas, desidratado, o melhor adubo para horta e

-� [ãrdim, em sacos de papel de 25 kg.

AVIARIO' LEGHORN "CANOINHAS", ..
mais de 25 anos\,

de experiência.' .em avieultura.:
Rua Roberto Ehlke,,33l (Fim da Getúlio Vargas)

I
'

1.6�2,67
84.526.62

Setor I DESPESAT�U��Sd��'��:a:UNICIPIO . I 11-,-A.-n-te-ri-o-r--DT'I_E_S-D-:--�_=s_A_-'I--T-O-T-A-L-
.

01

01
(12
03-A
03-B
04,
05
06
07
08
09
10

\

,
,

'I

I

Poder LeglslaUvo
Câmara' dOI Vereadorel

Poder' Exécutlvo.,
GH·bl�et.e

.

do '-Prefeito .

S�cretaria Geral. _

.

Setor de Tesoúraria e Ji7i.c. ('Delp. PróDria.)
Setor de 'Teeourería-e Filc�(EDcargo. Geraíe)
Setor de Segurança Pública :
Setor de Saúde Pública
Setor de Educação e CuJtura' .'
Setor de Agricultura _

'

I
Setoe de Obrai -Públieaa
Dept. Muoicipal de, Eltrada. de Rodagem
Setor de Energla Elétrica '

I
I

.. i,

�xtraordlnâl'la
TOTAL
i

1;894,98

2.363,26
'2.83281
3.443,14
1.208,H

r

217.59
3.259,50
120.00

2.q82,06
23.722.22
1.724,40

42.868.07

9.418,20

236,88

31.55
317,52
662,07 .

40,00

52.28
781,00
45,00
351,61,

3.041,76
195.40

5.76S,07

181,64

5,946.71
5;946,11

3.358,96

(

21.379,52

, -2.131,86

239431.
3.15033
4:115,21
1.248,1l '

269,87
4.040,50
16500

�.433,67
26.763,98
1.919.80

48.633.14

-,

1.55.4,86
59187.84,

I 59,787,84
, I

24.138,48

84.62�,32 '

Credítoe A�icionai.
Residuos Passivos

\ ,�
RESTOS A PAGi\R � "
Do Exercício de 1966

". TOTAL
.'

. Total Geril da Deepese, ,

.

Fundos, Disponivels
EM CAIXA
Na Tesoueaeie
EM BA.N€OS
Np Banco do Brasil S.A•• C/F.P.M. '

No Banco do Brallh S.A.�C/Moiimento
No Banco .Nacloual S.A..· C/Movimento _

No Banco Inco S.A.·C/Movimento
'

No Banco DelenvolvimenJo do Estado
Total Geral do Ralancete'da Dê.pela

1.554,86
53841.13(
53.841,13

í

20.189.61"
81.66

/ 513,59
592,58
,2.'U

.."
/

,
'

Prefeitura Municipal/de Major Vieira" 30 de novembro de 1967.'

,

Sebastião 'G rei� Costa

Prefeito Municipal
Reinaldo Crestani

,

Contador

)lv'

Pára se' inteirar do progresso
Canoinhas, taça' uma visita

.

às instalações do,

de

FRI<iO'RíFICO (AH.OINHAS
\

11

lJflD[jiD�=I<8

FUNDADO EM 29/5/19"7 ::...." Reg. ou Cart. ,Tit.•/0 448 Doc.

JOR:NAL SEMANARIO - PUBLIÇA.SE AOS SAB'ADOS
Roa Paula Pereira, 755/761' - 'Fone, 128 - CaÍloinhal • S. c.

Renovação de assinátura (50 n�meros) NCr$' 5,00
Os atrazados, serão cobrados à base da época.
Exemplar avull�: NCr' 0,15' o atual e NCr$ 0,20 o atraaado.

i

TABELA :;)E ·PREÇOS DE PUBLICIDADE
Ana'ncio.: Por' vez e por

\

centimetro de altura de coluna:

ULTIMA PAGINA PAGINA INTERNA
1 vet: NCr$ 0.60 1 vez NCr$ 0,50

/p�g. inteira NCr,$ 100,00 Pág. ioteira NCr$ 70,00
'

OBSERVACOES: .

Originlli. (le artigo. enviado. 1/1 Redação. publicado. 00

não, permanecerão elll pode� da me.mil. '

'A. R.edação nio Indo•••" conceito. emitido. em artigo. a••ioado•.

'\
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Governador,
IVO SiLVEIRA: '

, Apesar dos pro
nunciamentos i

dos deputados
EVILAsIO (LA
ZINHO) VIEIRA
e /PAULO RO
CHA FARIA na

Assembléia' em
atenção à. c�ro�
panhs dn Pre
feito 'I'herêztoho
'para retificação
da SC 21', o Go
vereador na.da
disse (ainda) 8

respeito, ....:. Pre
feito BENEOl- I

TO THERÉZIO:.,
A convite -do
Govêrno da Ale
manha Ociden
tal, Therezinho,
'deverá embarcar para a Europa no mês de Julho. Prefeito
PEDRO MERHY: De aniversário hoje, nãoo está gostando do "si_
lêncío" quanto à construção da ponte emr'I'rês Barres; apesa). dísso } :rOaUIO, 10, quinta-feira
mandou iniciar estudos para li r�tificáção da estrade Canolnhes/Três

'

- Violento terremoto, 'de in'.
Barras que pessará pelo Isdó bebstxo de Xarqueadaa e por terre- d d d
nos da RlGES,A encurtando o traJeto para 3 ou 4 qutlômetros, Çel. tensi a e estrutlva, aUfíSil:l
aVIDIO SOUTO DA SILVA:, Por relevantes serviços prestados' hoje ,a ilha, de Hokkaido, no,

ao Município receberá hoje o título d� "cidadão honorário" de extremo-norte, do. Japão, in-
Três Barras o' CeI. OVIDIO SOUTO DA SILVA. formou' a Asên9ia Central d�

r-:
, ,Meteorologi!3� ,

'

.,

\
I I

'J �

Gente muito importanteI "

lJ;;;;S;iveira, Therêeinho, PeçroM;;i;J1e' Cel. Ooidio, gente.muito importante,

Para conferir
Os diretores do 'Elite Tenis Club na éntrevista .que con�edetam
.8 "O Jornalzínho" em Setembro de. 1963 (fazem 5 anos], decla
,rar:8m: �"a 25 de dezembro do corrente ano (1963), em bonita
,festa' de Natal será inaugurada 8 nova sede, do (ELITE, pois para :

a sua conclusão df.fioitiva está faltando sômente a colocacão dos
I vidros e de parquets e o acabamento interno. A construção �88
cacches ,d� teois 8e�á ínícíade ainda no mês de outubro (196,3).
A piscina e as eanchas d� voleí e basquete terão sua construção
Inícíeda ainda no corrente. ano, "0 'Jornelztnho" termina' aquela

I

reportagem com a ssgutnte mensagem: "
... vemos no Elite Tenis

CI�b mais uma afirmatíva do espíríto, realizador dos cenoí-
nhenses ..." (síc), ,.

-

Sá!Jãdo i!J 1,. o
.

Baile
.

Calpira do ano

A �A�B (Associação Atlética'
Banco do Brasil) está ccnvídsndo
os assocíados de tôdas as agre
miações Sociais' e Esportivas do
Planalto Norte catarinense para'
p monumental Baile'Caipira que
irá r"8IiZ!If\ no próximo sábado,

, di� 25, no Salão BECHEL. Prê-,'
míos valiosos (e· em dínheíro)
sE'rão confeddos 808 melhores

.

,t.rl<ji"S c"jpir.!u< da noite. O
clne foto JP também vai
conferir o fleu prêmio: divulga
ção nesta coluna das fotos dO!l

primeirus claltsificados.'· O LO
Baile/Caipira de 1968 sE'rá su� ,

cesso, ,indiscutivelmente.

Jenny eídmauri: o Dia D
Do casal Rubens (Dona Ilda)

Ribeiro e da vv ... Geny Slibb�gh
Isphaír, _recebemos convite para

. 8 cerímônía �el:giosa do casa;
menta de seus filhos JENNY
MARIA e ÂMAURY.. Será sá
bado próximo às 16Hs,30Ms na

.

Igreja Matdz Cristo Rei.

Elia .Maria eJoãod.Fdgun�de.r
,

, �

,

João Alvear Fagundes, jorna
lista e' politico de Pôrto União,
agora exercendo 8 contadoria

. do INCO em Tubarão, acabamos
de receber a participação do
!leU noivado com 8 Srta. ELIA
MARIA da sociedade laguoense.

Rogéri� d Solange
Os casais WH·gaodo mener
de São Bento ,do Sul e

T:ufi Nader. d.estl> cidflde,
. es'tão anunciando o noivado
de seus fIlhos ROGÉRIO·
& SOLANGE (fóto) ocor

rido dia 12 de maio. RO
GÉRIO DIENER cursa o

4,° ano de Direito e SO-
'LANGE ,o 2.° ano da Filo':
sofia e

ICiênciás Sociais.

Umas dC outras
,

'* "Cupido em-grande ofensiva fecha o cêrco e vence as últimas

resistê�cias", Palavras de Jóão A. Fagundes, logo após o

seu nOIvado, com jeit9 de quem perdeu a,1 guerra. '"

/

'* Com a viagem de THEREZIl'\HO à EUROPA, q, veread'or
TUFI NADER assumirá a Prefeitura d'e Canoiohas.

{

'* OSVALDO. ROGÉRIO & MAR:ISE RITZMANN formando um
par ,m_uito simpático, têm !ndo vistos juntos ultimamen�e.
DeCididamente Cupido eEt& em grande ofensiva. '

,.'
'

I
'* Informações e Co�respondências pua esta coluna: Reporter JP

• ,Caixa Postal, 97 -, Fone ·298 �- Canoial1áS (Se). v

\,

Prefeitura ,Municipal _An_o_X_X_I_,_C_an_o_in_ha_s_:_(S�-C�),_'_18_d_e_M_,_aio_de----,-19_68_-,;_,_'_-N_,_97_8

de Três Barras
Recebemos e agradecemos o'

,. seguint,e ,,',', ,,_• .'
<

., ,

Convite'
,

� Executivo e 'Legislativo Mu
nicipal

I

de Três Barras têm a

sattsfação de convidar V. S�.,
para � solenidade de entréga
do titulo df" "Cidadão Honorário
d@ Três Barras", ao Exmo Sr.
CeL 'Ovídio Souto da Silva, MD.
Comandante do CIMH, 'a realí-

. zar-se no Cíub Entre Rios", às
:W horas, do dia 18 do corrente
mês. '

PeJoi honroso '

comparecimen
to, agradecem.

Pedro, NI'erhy Seleme
,

Prefeito' Municipal
, Leônidas Bueno

Preéídente da CâaiaraMunicipal.
A Direção do .. '

Jornal Correio do Norte
Canoinhas _- SIC. '

I'

Violento
moto

, 'terre�

Japão,

A agência lnlormou que' e

terremoto. foi senti�o às 9,46
da manhã, h'ora [ocel, prolq�
gando-se dural'lte . um minuto.
O .•balo foi (sentido também
em Tóquio. \

ESPORTES·
..

'

A Sociedade Esportiva Pal
meiras conrretou r.ÔV() Té�nic�
para sua equipe, nomeando 'o
sr. Nery Sardá.'

.

x X x
.

{ i'
•

Pró�imo domingo a Agre-
mieção dêste Clube 'terá en

contro futebolístico com o

Espoit� Llube Continental de'
Rio Negri.nho.",'

REGlq_f�O CIVIL=\'
Edital

Pe'dro Veiga Sobrinho, Escre
vente Juramentado em exer

cício do Cartório ,do Regis�ro
Civil do municipio de Major
Vieira Comllrca /qe Canolnhas,
Estado de 8antà Catarina.' .

raz saber que pretendem casar:

Narciso Marchinh8ki e Irene
Murante. Ele, natural rlêste Es
tado,' nascido '='rD Valões, CÓ·

� marca' de Pôrto Uoião, no dia I

18 de setembro de 1945, lavra
dor, solteiro, filho d� J:Jsé' Mar
chinhaki e de Dona EstaoislavÍl
Marchinhaki. residentes em São
Pascoal, município de lrineó,
:polis, dêste. Estado. Ela, [uüural
dêste Estado, nescida em Valões,
Comarca �e P,ôrto União, no
dia 28 de março de 19�4, 1

do

méstica, solteira, filha de José
Murante e· de Dooa MarceUoa.
Murante, residentes em Rio

�ovo, neste mu�icipio. ,

Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código'Civil artigo
180. Se alguém tíVH conheci
mento de exi!!tir algum impe
dimento legal, acuse�o para
fins de 'direito.

Major Vefra, 15 de méio de 1968.
'-

Pedro Veiga Sobrinho
Escr. Jur. em exerc.

\

)

,
'\

ln

v

Servic6
) ..

Feder�1
de Inspeção

F r,i c: as ano
O Frigorífico Cancínhas S.A. FRICASA, p8S�OU a 'contar

desde, 4à. feira última, dia 15, sob o n.? 463, com o' Serviço de

Inspeçãõ Federal, Órgão do Ministério da Agricultura. Agora,
.
legalmente instalado e preenchendo todos os requisitos. 'pode O

"FRICASA 'partir para' a sua produção plena, carecendo, contudo;
de capital em giro, o, que está providenciando, dentro dos

melho're� propósitos.
'

.

n

\
/

Noivado" í
'" ..

, ..... :

'Coai o jo�em engenheiro ADOLFO SAMUEL FRITSCHE,
residente em Curltíb», contratou casamento dia 12 do corrente, 8

senhorita SUELI MARIA, filha do casal Elba-Or lando Sa:nti Gatz,
Nossos 'cumprimentos.

t
<,

,

Agradecimento
Afamilia do sempre lembrado WALTER LUIZ KNUPPEL,

vem por meío-dêste semanário tornar público seu agradectmento
aos médicos" drs. Reneau Cubas, Osvaldo Segundo de Oliveira,
Antonio Merhy Sélsme e Haroldo Ferreira, Pastor Egon Msrterer,
bem, como todõ� que confortaram seus .fámiliarel1 e. acompanharam
o féretro até sua últíme morada,

...

A .todos, a imorredoura �ratidão.

'I--_.--..-------------------�

-Cine 'Teatro VeJa '"\'

A P R E S E N T A. ....:.' �.:-
r _

,HOJE _, a. 20,00, hora� - (len.ur. 14· ano.

Uni> Amor de Vizinho
CQDí' Dorothy Previne, ,Mich"el eonnors, Edward·Andrews,

. .

Louis Nye"e, Robert Lewis. \
..

Ela tinha' de receber uma 'grande heraDça... mas para isto
teria' que viver�jurito com seu marido ... mas. ela não sabia

onde flocontrâ, lo. - Em Tecboicolor.

I

,1'i :I '. \Com participação especial de.
.'

'

JACK LEMMON e ROMY SCHNEIOER.·' '., ...

, ,

DOMINGO • ai 14,00 hora. - cenlura livre'
I

Urn Amor deVizinho
"

DOMINGO - aa l7.00 e 20,00 hora. - cenaura 14 ano. _,
� I

o REBEL,OE SONHADOR
com Rod Taylor. Flora Robson. Jack, MacCowran,

Siao Pbillips e T, P. KcKeQoa.
'

Turbulento... Oes�rdeir�.� .�as come. as �ulheres se perdiam
de 'amores por. ele, Comprava tudo quanto era briga .. ,

mas como sabia amar. - Em Technicolor.
.

DIA ,20 .. ai 20,OQ hora. - cenlura 14 ano.
o

-
,

Rebelde SonhadorO
I DIAS 21 e 22 -'a. 20.00 horu - cenlura 14 a�o.

Fala-me de Mulheres
com Vittorio Cassm�n. Eieonora Bossi,
.. Sylvia\ Koscina e Walter Chiari.

Elas falam mal delel!l ..� Êles falam mal delas .. ,
,

Mas estão sempre, se juntando.

DI�S 23 e ,24" - aa 20,00 hOf&. - cenlurà 14- aoo.

Tragédia Submar.ina
com Keo Scott, Merry Aoders' e outros..

As maior�s aveoturas já desenrcladas nas

profundezas do mar hrayio,

.I

., '

DIA 25, Sâbado - a. 20,ÓO hora. - cenlura 14/ anó•.
Hotel Paradiso
Aguardem para breve:

CHANTAGEM ATOMICA CONTRA 007
, I' '

CEM MIL DOLARES ,PARA RINGO
• .,.";""'111,. ""'�IIMMeel"a
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'CORREIO DO NORTE

\ \

\

\ 18 ..5 ..1968

Notícias
I

Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

Prefeitu,r!1 poderá conseguir empréstimo
. Beneficiado que foi pelo Decreto Federal N. 61.159, de

16/8/67 todos os Mnnicípios brasileiros. o Executivo Pependuvense,
vem de difigir;"ofíéio ,à Direção do Bc," do, NORDESTE, consultando
a' possibilidade de um contrato�de financiamento por conta do Fundo
de p'articipacão dos Municípios. O Le'gislativo Municipal també�
dey;�rá forne<:�r � seu aval, sem o qiie, não seria pos�ível a concre
fização de tal medida. Neste particular temos certeza que o Poder

�F�!sl!ltivo não O!?O�•• �eno� .objeção -.:isto. que o v�lor a,/ser em

Pfe8t�do será aplicado na aqUISição de mâquinse e, eqnlpamentos para
o' parque r!,�()�iário Municipal. o qual se encontra no momento, em'

�jtuação prec't�a. situ!lç�o e�iII!a que J!,V0U o Executivo a plêitear tal
éD;lpréstimo. '

,

, � A Diretoria da Fazenda có�un�ca aos proprietários
abaixo relacionados, que até o dia 2D de junho do
corrente, será cobrada sem multa a primeira prestação do
seu Impôsto ,Predial e Territorial, e- as demais prestações
deverão ser pagas nos meses de julho, agôsto e setembro.

,

Os contribuintes que realizarem o pagamento. total
do seu Impôsto até o dia 20 de' junho, gozarão dó des
conto de, 10% (dez por cento).

'f I

Ir
I
I
i

Grêmio' promoverá grandioso baile, (lia' 25.
\' ,

'

Já com farta distribuição de ingressos para seu quadro social,
inclusive a oultas sociedades inter-municipate, a sir:rlpática. agr,emiaçãp
social "Grêmio Esportivo Social Primavera" levará a efeito nos'

,amplos salões da S H.R.E. Paplln�uvenle o seu grandiopo baile em

regosijo a seu 5,° aniversário. de fund_cito. O mesmo será abrilhantado
pelo faploso ccniunto musical ,"Tqe Birds Of Night", especialmente
fóotratado e� Curitib�. Oqtro 'PO!lto alto das f4!'8ti�idade8\ I!!o�i�is sêrá
a Coroaçílo da Rsihha do Grêmio. diveraas .e-ohoritas de nossa socie-

'

dade estão. inscrita!, para o ambicion�do posto de BU" olagestade re;'l
da beleza feminina. ",'

,

,,.

, r,
"

Rêde Telefônica para li eidade
Deverá ser 'procedido o' levantamento dali interessados na

aquillição de telefon'es no perimetro' urbsno, cujo resultado sel" eocá
minhado à Cia. Telefônice Catafinense para a devida epeeciação 'e
'posterior deliberação 'no que tange a viabilidade de 'ser a cidade
beneficisde -com 8' via fácil de intercâmbio comunicativo por fonia.
Se tal medida venha a ser concretiseds, não resta a' menor dúvida
que pOISO Muni'cipio a�ança 'em ritmá acelerado para a, conquista de
uma jUi'ltíssima e velha aspiração que é a' rêde interna de telefones,
p!arco do progresso e evolução, da .eidede.

"

',' , ," I ,

'

ANIVERSARIOS
Dia 11 do corrente co.memorou' .ed anivenário natalicio, a

'>Exma'. Sra, Vva. Auglllltal :Emília, de A1'meida da'llOciedade local.. A

'�Divenariaote fO,i, muito cumprimentada pela efeméride. Aqui vai
também a8 f.elicitsçõel ,da eojuna. '

�

,

(, .. *. *

Dia 13 do aodante. também viu paliar Dl.llil um aniunário'
de lua preciola exi.têocia a lenbora Frida Gremo, e,pola do ar.

Anto.nio Greffio, 00.110 prezado 8l1io8ote. A co.luna deleia felicidade.
para 8 aoiveuariante. extenlivol, li I�U. fa!lliliar,el. \ j

_ nv

VESPAS "AMIGA'S"
H01Vl,EM,DO

11
,

I

Os,. entomologistas verifi'caram que vespas que atacam
outros, insetfAl, mas' não os homens, pOQem ser usadas para
'exterminar a br.oca da alfafa

I
e o piolho Rhodesgras�, nos Est,ados

Unidos. Descopriu-se que um besouro parasitário procedente da

Eúropa é inimigo natural da môsca que ataca 'BS co.lheitlls. v

>?

CanoinhasPrefeitura
�\/\ Diretoria

P��lIcação Ofici�I' da

M�nicipa·I' de
I

da Fezende ,

Canoinhas, 15 de maio de,'1968."

Ivelásio Coelho Diretor! de Cadastro:
" , , t

, \I '

Quadra B-1 "

'Knopp Eugênio
Dams Emílio Cariai
Koopp Edi \

,

Knopp CiEt. Ltd8,;
Quadra B.;.2

Sôoza Oluo Silvino I

Machado Leonidas, Maria Luísa
I, \ ....

- l't., \
e outroe

'

Bolduan �Iexandre
Bolduan Ida Blank
Biêlak Jo.lá
Ribeiro I Walfrido

lAma' Mar;a,Odete Vieira de

Quadra B-3

Knopp Marta KiDdler ,

. Sch�artz Eugênia Gertrude� r
Fege� Jacó

"

'

Quadra B-4
Stein Waldelllar
Beum Artur de I 1

f
"

Hugo Sierth e ADa Franz
Burgardt ,Lourivaldo
Feger 'Cecilia e RÓla
.Hermann Eena Dutnes
l - . '}

Laco.vi@z Júlio

Quadra 8-5

Rua Bernardo Olleo
,"Goelte�eier Sobrinho Jóão
W!llt�r OUo E.

'
�

Uhlig Alvaro' Erhardt -

.

Uhlig Guido, ,Nilda, 'Donáldo e

6rigjda "',

, Emprê.e' "de Tràn.porte Ganoi-
nba. Ltda. /'

,Daoer Donalia 'Lopel
Uhlig Donaldo Neiloo
Uhlig Gui�o Orlaodo
Uhlig Brígida Elizabet
Uhlig Nilda Mafaldá

Situação. agrícola
'�-do ,Brasil:

I. '"

1"· ,_."

preços de bons transportes ga
rantem a dístrrbutção (dos produ
'tos não só no mercadn nacional

/ �
como também no internaci'onal.
Através- dé um bem organtzadó
sistema de informações, J:-ode-se
obter ar racionalização da p�o�·
dução agríéola do Pais e forta
lecer,a posição..-do produtor' no
Dlercado. Afirmou aind�t' gue I

providências vêm 1,seQ,db tom�
das vislilndo a melhoria dêsses
'serviços, cont�iJ:fuindo pare equi
librar 8 situação tanto no Brasil

,
como em tpda � América LaUDs.

I

, ,

Ressaltou o administrad,or do,
IADS qu,é,' há 30 abos, à Amê
ricá Latina exportava cereais,
em quantidade muito maior do

que os Estados " Unidos. Expli
cou que '8 situsção atuaf não' é
deeorrente da falta de potencial
e sim da, incapacidade de de';:
�envolvê· io com rapidez. Acr,es
centou que, t.mblPr& em 1966 a

América Latina tenha se' mos

trado deficitária em sua pr9du
ção, aS importações de países
como' o Brasil neutralizaram as

E!�portacões da �rgentin8. Dis,se

Segundo Brown, '

a çotp_ercia- ainda que, o ,govêrno brasileiro

lização depeDde diretamente das deveria f�zer gestões' junto ao

condicões 'de armazenamento" Mercado Comum EUl"opeu para

transporte e informações agd- a exportação de ICle�e8is, dEida a

cola8. Q armazenamento �{i- !lua ,capacidade de &preseotar

ciepte é capaz de reduzir 8S va-' p.reço.s consideravelmente in!e-\,
'riações no abastecimento e nos ,rlOres aos. do met:cado mundial,

havendo sàmente 8 necessidade'

\d'e uma produção,melhor.
'

..

O s,r. :[..este,r 'R. Bro\\'n, que
acaba de re8.�zar ume longa via

gem p�Ja Asia, região' que con
sidera i,oferior à Am�ríca La::'

ti0't em recursos, declt;irou qu�'
a agricultura Asiática atravessa
uma, verdatdeira revolução téc
nol6gica, r@gistrando um grande
aumentQ em sua produção 8tra�
vês da aplicação de novas I
técnicas e da rápida' dissemina-

,

ção de noveIs varied&des híbri-
das ,de ,trigo e arroz., Citou,

"

'

entre outros, os exemplos das·' "
FiUpin8s" que surpreend�rem, a
todos co� a �epentiD8 auto
suficiência de SUtil produção de
arroz e o 'da India, vitima re

cente da fOIDto, que Ilumentou
em 12 por éeoto �ua protil,lção
de cl'rf'sis e qu!', pm quatro
,anos, passou de 120 pera 10
milhões de hectares culUvad08.

/

Schwartz Aoilda
Schwarts Aleeu
Scbwsrta Waldemiro '

\
'

- Ouadra B-7
...., j, , ,I

Sumecoski Miguel,
Kellnee Alfredo

'

" ,

BOlle

r
uma

/
,I

\

•. '

r-l0va sede para o Corr:_eio-Iocal
Procurando coleborer com o surto de,- progresso por 'que 'vem

., regi.traodô em nOS'•. cidade. e Sr. José Coérêa, Agente Pastel
�ele'gÍ'áf:co dã Agêaéia 'local, I

acabá' de récoostruir um: edifício de
alvenaria, reservando 11m vasto espaço onde foi' imitalado as novas

dependências do D.C.T. Elogiável sem dúvida a ,medida em boa hora
:po&1:a em prát'ica pelo Sr: Agente_Postal. colaboraodo satisfatorIamente
�om o .engrandécimento de Papanduva apreuntando aos usuários um

ambiente à altura do progresso atua!. 'EspeJ;amoí no entanto, que'o
prédio prometido para o referiilo depa,tamel'lto seja em brev�, uma

:realidade � exemplo de q�e vem !lcoDtecend� em outràá' cidades do Brasil.

J' Festa do dia 12 animádissima
f, ' � ..

Transcorreu animadíssima 8 festa prQmovlda pela "Pia, Vn'ião
4a8 Filhas de Maria" da Paróquia }fj)cal. � presença de romeiros de
'outra. capei..

.

inclu.iye de' oU,tros Munid'pioa\ contribuiram, oara o

'lxito, total con8�g.iido' na' reàlj��çã�
/

do"vssto pr�gr8ma' elabo;ado e

�xe.cutado. destacando',sl'J o concurso da "Bonéca Vi:va'!. q';'e lIurpr.!!en�
deu ,a 'todos. apeaa� 3, candid.taa participaram. q'!e em conljunto
o��iver�m ,em VO�O!l a apre,:iáv�1 soma de NCr�. 392.6�,( que fi:ou
assIm. dl�trlbuídol: P8f8 � prImeIra. col()(:�ad8, garo,tloha FatIma Regl�a

\

�oilag,liq, com, 202.300 votos; para, a garotinh" Simgoe AlmeitJa Jazar" Q:lla{lra B:'6
2a. colocada, com 167.920 votos' e @ 3a., colocada €0' a garotinha Jant.ch Amaotul Vitor
Mari!ltêl6 ThiesllelQ, çom 22450 votos. Tan�o 8 primeir. cQlocada

.

Gevielki JOlá

quanto as demaio 'lião t8das merecedoras da mais jU!lt� e' reconhecida Baukllt Helmuth
gratidão por parte �o Conselho Diretor da Igreja, visto_ a fínalidade Gevie.ki E.taDi.lava Schucheck

Bpr destinada em_ beilefk4� das, as�ociações �eligi?sas "_dá, 'Paróquia,' FfPger Elamer
'

portaotp, sem nenhum fim; lucrativo. Parabéns a,s vencedoras, ent Deoikolki Alcide. e Vilmar '

éspeciál àll' 8,,0110rar8 Mães que .muito colaboraram para que tal ,Demioikoiki Antooio
' '

r�sultado rasae alcançado. r Volkmaim Leopsldo

r' J Volkg:Janp Al'vioo �

"
,

-_ C A SAM EN T O, 'Volkmann Valia, IIza e outrol
I

I
''I

_I
/ �ooi�.ke ValerÍ'8oQ.'

Vnir·le·,ão hoie pe'lol laçol, lagradol do Motrimô�io o iovem MühlmaDo Iracema Ceoyra
Ga.tão Pedro. Furtado, e a 'aenhorita Tereza Klulka. Ele filho- do Matoo Amado. Aotooio �

Ir. Paulioo Furtado' e .eo�ora' dona Joaoa K. FUrtado. Ela, de Schw8rtz Iraci :-

tradicibnqJ faÚJilía àquF radicada, a muito tempo. ParaMo. dà S.chwartz Iolanda
coluoa aOI nubente. (tom VOtOI de feliccidedel.

I
I'

-"O Braaíl-é exemplo de pais
bem dotado para 8 produção.
agrícola, mes precisa resolver
problemas como o/da comercia
liZ8C�0, para, ocupar o luger que
merece como produtor ,mundial
de aJim!!ntos�'" deClaráu o sr.

Lester R. Brown, funcionário do

Serviço Internacional de Destm-
,volvimento Agrféola (IAD�), do
Ministério" de Agricultur. dos

Estados Unidos, em entrê'vista
,

concedida à imprensa; na s�de
,da USAID, no IUo de Janeiro.'

,
,

O 'sf' Lester R. Blown encon�
tra-se na Brasil para E��udar a

situação agrtco'la 'do País'� man

ter teuniões ,com representantes
QO govªrno' brasileiro' para 'um'
estudo da produçãQ agrícola no

Brlilsi'} � sua posiçã� no mundo;
, Deverá" examinar também o tra

bslho que vem sendó realizado
1 pelo grupo. de téó:!icos agrícolas

do Ministério de Agric9ltura�dos

Estadosl Unidos, especialmente
contratado para cooperar com o

Escritório, de Desenvolvimento

Ágrícola e, Rural da
/

USAID, \

no Brasil.

,
,

Seme'ntes

,�

'Quadra 8:"8
Kelloer Alfredo
Kelloer Werner
Kellner Ervino
Gonchoreski EVllldo
Gonchorowski Guilherme

::I c-
.

Quadra B-f) ,

Kelloer Werner
Sehumaeher Ernesto
Mühlman» Heul
Mühlmaoo Dsrcindo

, Mühlmann Ivo Serilo
Mühlmimn' Ivo. Raul, Deroinde

AfoDIO e Alfredo

/,

('

'Quadra B;'10
Veltz Raulioo
Voigt Hugn
Brandei Gn.tavo "/

Kochél Lídia
,

Dener Donatia Lopes
Miihlmann Iracema Cenyr,
Mühlmann Alvino

'

"

DV

},

entrevista
/ \
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CORREIO DO NORTE 18.5.1968

A TREIEN01- LOTA DO CONTESTADO
(continuação do número anterior)
Durante a luta' do Contestado

só se houvía falar em "fanáticos"
\

( Pelo presente e nos têrmos do § 1.0 do art. 299 tanto no noticiário da imprensa
como nas conversas. Há no caso

do Regulamento Geral da Previdência Social, ficam noti-
uma deturpação do têrmo se o

ficados os beneficiários abaixo indicados de que foram fanatismo se refere à religião.
indefiridos seus requerimentos de benefícios. Em primeiro lugar não havia

Agripino Pimentel, 002.256,153, requerimento de
.

Auxilia·Doença, e.m religião nenhuma naquela gente.
d I Hs via uma série de credices e

22-8·66; Benismin , V rgu. 020.451.145, requerimento e aOXII�" de abusões. A tradição conser
doecce em 13-04-67; AlcideB .Pereira da Slive, 020.2.,56.145, requeri-"

-

S b
-

h 047431 116 vará as pregações do monge
mente euxítio-doença em 19-05-67; Carlol CalaUI o rIO o. . : ,

João Maria, homem pacificl(erequerimento de auxílio-doença em 23-5-67; Julio Garb.oIB, 010.226.058, áustero, inimigo .de tôds vio
requerimento de auxilio- doença em 03·06 67; Marlene L!ma, 009.306. � 81, Iência, Um santo no sentido
requerimento de auxítio-doençe em 10-08-67; Jcsê Carlos Hirst;

popular, embora não o fôsse no
093.058 107, requerimento de auxílio-doençe em 15-9-67,:. Henrique P.

sentido religioso. Fazia cêrca de
E. Leutensckleger. U88,877.145, requerimento de .auxlh(i).doença,�m 14 anos que não frequentava a

28�9-67; João Gonçaivel Dias, 076.463.107, requerimento de auxlh�. Igreja. reportagem 'completa,
doença em 18-9-67. Bertoliao Miguel Simali, 083.812.107., requerr- nem os eacrameotoe quando se

mento de auxílio-doença em 19-9-67; Dilibio Fracari, 078.099.058.
encontrou com o Frei Rogério.'

requerimento de auxílio-doença em 05-10-67; Felioio Santana, Deve cdízer, em abono do seu

031.968.116, requerimeóto de auxílio.doença em 09-10-67; Amália procedimento, que não ensinava
da Luz Freites 0.65.967 145, requerimento de' auxílio-doença em nada errado em matérta de re-

.

24-10-67; Ottvio Perego, 604.166. requerimento de' auxilio-doença em Iigtão. Era dotado qe determi-
24.10,67; Victor Corrêa, 019:481.1 07, requerimento de auxilio-doença Dados dons. '

em 13-10'-66' João Pedro Diesrra Silva, 077.522.145, requerimento Não aceitava dinheiro, não
de 8uxílio.do�oça em 13"3-67; Alinoé Mendes, 004.631.145, requeri. comia carne, não queria nada

, menta de'Ílu'Xílio-doença em 17-3-67; Vauilio Psuluk, requerimento
com mulher. Não há um des

de suxilío- doença em 01 6-67; João Meria Gomes dOI
-

Santos,
Iize na vida dêste extranho

043.789.145. requerimento de auxílio-doença em 22-6-67; Carlota
personagem. Dizem que na re

Moreira,.094.249.145, requerimento de auxílio doença em 26,6-67;
.

gião por ele palmínhada quasí,

Teôíilo Níedawíeakí, 025.723.107. requerimento de auxílio-doença em. não há roubo. "Não presta rou

'1]6-7-67; Olímpio Antune. dOI Santos, 07C.573.145. requerimento de bar", ensinava. E quando há é
auxilio- doença em 14-7-67; Pedro Koczik Fe��eira, :050.117.058, re- praticado por sdventícíos. Tudo
querimento de euxítio-doença em 17-7-67; Francisco PInto 027.006,�04, ficasse apenas com João Maria'
requ�:imento de auxílio-doença em 21-7-67; Helmuth Rank, 001 . .)24, nada de maier teria acontecido.
requerimento de 'auxilio-doença 'em 04-8-67; Antonio Ferreira, dOI Por um .paradóxo u� homem Havia antes Ianatísmo politico
Sautoe, 007.497.058; requerimento de auxílio.doença em � 0�:.�7; víceralmente pacifico tornou do que fanatismo religioso. Ne

Jaime Nogueira. 016.637.004,' requerimento de auxilio- doença em sem o querer, o causante da nhum dos dois prestam. Quanto
25 8 67 f d fanatismo polítíco J'á tivemos24-8·67; Afonia' Sachet. -requerimento de auxílio-doença em - - ; tragéaia do Contesta, o.

,

no Brasil! Quem é que poderá.Lauro Müller, 071.564.058, requerimento de auxílio-doença em De que geito? contar as mortes por fanatísmc
04-9-(>7:' Sehastião Sutil de Oliveira, 070.233.145, requerimento de , Porque abusaram :do nome politico na revolução de 93.
auxílio-doença em 25-9-67; Chrelpina Gouçalves Padilha, 017.883.145, dele. Depois de

...
morto atribui- Só em Florianópolis / quántosrequerimento de auxílio doença em' .21-6-67;, Ervino Lsndoveki, rem-lhe palavras que nunca mataram?

.

090.636.145, requerimento de auxílio doença em 11-9-67; Hilda Ma. proft>riu.· I
,

, .

ija Tri_elveiller 009.149, requerimento dei 'auxílio-doença em 12-9,67; Quando se fala em fanati.sm!)
João Moreira. 040.441.145, requerimento de auxílio-doença em 25-9-67: O culpado imediato foi o

"pensa-selego na religião e nín-
.

,
.

li d
. falso monge' José Fariar um

guém 'fala no fanatisiIlo politicoHélio Moreira, .044.319.057, requerimento de auxi 10' oeaça em,
vigarista, um esperto e farsante

, 26-6-67. Raul Artoer, 086.740.107, requerimento de auxílio-doença 'em
que se fêz. passar por irmão

nem no fanatismo esportivo.
, 2�10-67; �\ Antonio Rodriguea, requerimento, de auxilio- doença em

(nem chegou-a conhecê-lo) ou Os elementos queconhecemos--03-10-67; Frenciaco Pinto, O�7.006.004, requerimento de auxílio-
pelo préprto João Maria resus- em 1907 e 8 e que mais' tarde

doanca em 04-10-67, Otávio de Lima Cavalheit'ó, 090.285.078, sitado, como já foi dito, nestas pegaram em armas no Contes-
requerimento de auxílio· doença em 06�1 0-67; Antonio Gonçalvel, colunas. tado, estavam no mesmo estágio
OC3.·269.107, requerl'mento de auxI'II'O doeril'a, em 06-10-67', Ari.tidel do que o' índl'o e'00 matérl'a 'deoJ "

.
, Tanto, em Canudos, como en-

' .

dlfl Oiiveira,-086.549.107, requerimento de auxílio-doença em 11-10-67:
tre os Mukers e no Contestado religião. Tinham um escasso

Max Mal ro", 085 9' 13.0.58',' requ"rl'mento de auxÍlio·doenf'8 e.in 13-10- 67; "'tavI'smo relt'gl'oso Acredl' t'avam" "
havia muita reza e ,muita pre-

'u •

Seba.tião Lima dOI Santo" 016·261.181, requerimento de auxílio·
gação. No Contestado Zé �ari8 em Deus, mas não lhe tributa-,

doença em 18- to�67; Lorcidio dOI Santol, 012.�81.058, requerimento puxava o terço três vêses por
vam culto de ,�espécie" algumá.

de auxÍlio-doeoça em 23-10-67; Sebaltiana earvalh6 de Miranda, ' E como iriam prestá· lo se nü�ca .

006.850, requerimento de aiJxílio-doença em 10-'11· 67 AJ.'(Jaldo Wypzck,
dia.

I receberam a mirli'ma instrução'
'7 67 J ' F Em Canudos VIviam numa religiosa? Esta só,' lhes fói 001-

'

050.129,058,
.

requerimento de auiílio·doença em -12- ;. ole er·

oande. de Aohaia, 035.545.058, requeÍ'imento de auxílio-doença em a�mosfera de fDtsticismo, um nistrada no Contestado e de
. , misticismo falElo. O crucifixo forma muito erradtl. Como o13-12-67; Reny Scbolz, 000.379.1 07, requerimento de aUXilio-doença '

em 22-12-67; Erneato Hatíchach 0�0.719.125, requerimento de áuxíiio- passava de mão em mão para homem 'é essencialmente ado
doençà em 19-1-68; Clotilde Petetti, 068.248.145. req,uerimentq de ser beijado. A tiracolo .traziam radar, se adora o Deus único e

auxílio-doença .em 17�1O-67; Adão Lopel,' 044.516,058, Irequerimento a escopeta com a coronha' cheia verdadeiro, adora deuse's falsos.
, K' h

. de entalhes. Cada entalhe cor- Como não aderir 8 uma religiãode, amnlio doença em 05-2-68; Afonlo uc· le�, 032'4941,07, requen-
,

d 07 2 68 A
.

D k 036656 145 respondia a uma morte. \ Mas que garantia a ressureição aosment� {1e Ilnxliio- oençll em - - ; rgemlro, um e, .... , ... t t.

d '1' d 14 2 68 V' Id' R f 1 R'b
. como IS quê pode uaver ,an o

que morrf'ssem em combate,?requerimento e ausI 10- oença em - - ; "lva 100 a ae • ello;
banditismo no mato de tanta

016.950.145, requerimento de auxíliq-doença em 05-3-68; Hiida Ma-
reza pergün�arão.

.

E ainda por cima uma reli-
\ ria Trieriveiller, 008.149, requerimento de Buxílio,-doença em 18-3-68; gião que não impunha muitas
Sebaltiaoa Carvalho de Miraóda, 006.850, requerimento de auxílio- A resposta já foi dada por obrig.(ições e que consultam os

doença em 27�3-68; Mário Rodriguel de Aguiar, 009.449,004, reque- Jesus Cristo - "Este povo me
seus intinto8 bélicos. A alma de

(imento de AMoo Permanência em Serviço em,2-1-68;, Albino Riedi, honra com os lábios -rpas o
João Maria estava aparecendo

09 2 8
. ,.

d
.

6 2 67 p' d coracão está longe de mim".4, O .005, requerimento de auxlho· oença. em � ·1 - ;. e ro
_ �só aos'\.mais espertos) ordenan-

'

- Ferreira de Lima, 032.666.107, requerimento de auxílio-doença em D� fato os fariseus rezavam

I
do a guerra?

'

16-8-67; Octávio KUrlzki, 098.104,145, requerimento de auxílio- muito, rezavam solenemente em

doença em 13-9- 67; Otávio Leme da Silveira, 035:690.058; requeri- público, "para serem vistos", João Maria, um inofensivo,
menta de auxílio-doenç9 em 20-9"67; David Paofil, 066.080.107, isto não os impedia de come- um homem viseralmente pacifi
requerimento de auxílio-doença em 21-11-67; Wa!domiro Caetano da ,rem as casas das viuvlls e dos co ordenando a guerra! Já é

S'l 02° 638 1 5
.

d '1' d 01 12 67 6rfa-os,/ pec'ado que brada aos abusar da memória do bomI VII, o. . 4 , requerimento' e aO:lll0- oença em - - ; h AI dA t C I P d'lh '\
01'� 245 1"5

.

t d '1' d .,'éus. Na-o 0° l'mpedt'u também. omem. ma, e monge apa-ugUl o
,

ar OI 8 I a,... a. ", requerImen o
.

e auxI 10'\ oença - �

recendo?em 11-12 67; Maria Naide Maiorki. 009.645, requerimento de de crucificar o messias, cuja
auxílio-doença em 19-12-67. vinda era objeto constante das

-suas prega..eõçs. A religião ..deles
Agência em Canoinha., ,08 de maio de 1968. tinha se transformado num puro

/ Antonio César de Sá - EDc. do Setor de Benefício. formaHsmoj nas observâncias
exteriores. A verdadeira reli

gião, parte do intimo, do cora

ção., SUR_õe amor a Deus.

.
. Os mestres da vida sscética
recomend�m' com isistência a

meditação,' para conhecer-se, 8

si mesmo, descobrir os próprios
defeitos � corrigi,los. A religião
verdadeira leva o homem a

únir-se sempre mais a Deus e

cumprir os seus pr@ceitos., A
oração' pàra ser onção aceita
do hipócrita ofende mais a Deus
do que ,a blasfêmia do ímpio,

k

'nstituto Nacional de Previdência Social
Canoinhas - S.C.'Agência. em

Edital N. 02/68

r'

Cc!rga� e Esferpgráficàs PARQUER

Esferográficas PILOr a 4' côres
Carbono metlizado e plstificado
,Material Escolar a vontade

('

IMPRESSORA OURO VERDE .LTDA.

Os primeiros cristãos, anima
dos de verdadeiro amor a Deus,
rezavam r muito, escondiam-se
para rezar. Que oração ora

bem feita e aceita por Deus
evidenciou-se nas boas obras
que praticavam e na caridade.

,

- Vede como se amam, di�
ziam os psgões,

E que extraordinários frutos
colheram das suas orações, mi
lhões deles selaram a sua fé
com o próprio seugue.

Viviam a religião, a religião
verdadeira, que se resume no

preceito. �mar a Deus sôbre
tôdas as coisas e ao próximo
como a ti mesmo.

No Contestado não havia
nada disto. Não, havia amor ao

próximo. A ordem era de ma

tar todos os "peludos" (os ini
migos), praticavam 8S maiores
crueldades como a impalção um

suplícln tão cruel como o da,
crucificação. Muito antigo, já
era conhecido no mundo pagão.
A menina virgem (Santa) ditava
sentenças de morte. Nem· os
próprios comparsas se escapa
vam. Uma ordem não cumprida
era castigada com a pena. de
morte. Um simples suspeito
muitas vezes era suficiente.

\

Outra'mistificacão! Uma alma
do outro mundo pode aparecer
e já tem 6parecldo, =nas só com

, permissão de Deus com um,

fim superior, nunca para insti
gar uma guerra.
A crueldade desse povo ha

bilmente estimuláda e 'levado
ao fa.pati�mo preparou o caldo
para cultura do virus do ban-
ditismo.

'

Não esqueçamos que o homem
é essencialmente adorador. Se
não adora o verdadeiro Deus
adora uma infinidade de deuses
falsos. Muda o objeto mas a

adoração continua. Enganou-se

redondamente e infeliz voltaire
quando blestemour

Daqui vinte anos Deus estarA
em -díspombiltdade pçr falta de
adoradores ...

,

Exatamente vinte anos depois
voltaire morrta míseràvelmente
reclamando 8 presença de um

padre; impedida pelos seus

amigos. Morreu voltaíre e ado
ração continue. Não há fôrça
humana, nem o comunismo que
acabe com a adoração.

-

Os jagunços do Contestado
adoravam o verdadeiro e único
.Deus, o mesmo que nós todos
adoramo!', mas prestavam-lhe
um culto ilegítimo. Não ee pode
.culpar os coitados. foram míse
ràvelmente explorados pelos
falsos líderes que "não agiam
levados pelo zelo religioso, mas
por motivos inconfessáveis. Zé
Maria acreditava tanto na reli

'gião quanto eu .nas pregações
de Stalin.

Nada �nsulta melhor os ín
interêsses do inferno que um

arremêdo da religião. O diabo
conserve a inteligêocia de anjo,
nunca se apresenta tal qual e,
sabe dourar a pílula e tudo faz

para passar despercebido. Fatu
Ta melhor dentro dum simu·lá-
ero de religião. � ?

Imperava no Contestado uma

mistura de catolicismo, espiri
tismo, írttíchiamo, crendices e

abusões. Havia de tudo, menos

religiãQ no verdadeiro sentido
.

da palavra. Quem menos acre
ditava em religião eram 0'1

. chefes, mas' .eproveitevem-se
dela, como ótima motivação para
engezopar os ingênuos e, fazer
deles uma excelente mass'a:) de
manobra pau suas finalidades
crímínosas.

-

Religião não tem culpa algu-
ma pelo que se p.assou no

Contestado, simplesmente por
que não havia religião como

,foi, dito. Houve" simplesmente
ãbuso da religião.
E os padre!!? perguntarão.'
:Estes' fizeram o que ;.foi pos

sivel. Frei Rogério mais dtl uma
.vez arriscou 8 vida .

como se·

verá noutro ar�igo.
Conseguiu trazer para o con

vivia da civilização algumas
centenas' de famílias. Duraote
17 anos palmilhou Oi!! ser,tõe!l
levando a palavra de Deus. Um
saoto, todos os catarineoses o

reconhecem, mas houve uma

falha psicológica.,
Frei Rogério era alemão,

,faltou-lhe integração com o

cahôclo, não se identificou su

ficientemente com o espírito
desta gente. No caso apl<ic&:ee
a frase de um Coro,nel, filho
de Fpolis. lJm zeloso padre
capelão as voltas com um capi
tão para trazê.lo' a melhores
entendimento!! . religiosos. O

I oficial tinha lá as SUas idéias.

'.
- O padre precisa �orrom

pUaS!! um pouco, para 'chegar
80 nivel do capitão, disse o

comandante fazendo blague.
/

No caso do sertanejo é pre-
ciso fechar um ô1ho para 8S

crendices e combatê-la aos

poucos a medida que o· neófito'
estejEl mei", prepárado. Para esta

gente l;lão se diz: "é pécado"
mas. "não presta". 0 caboclo'
tem um santo respeito para o

"não presta". Atualmente um
franciscano-Padre do, Mato, per
corre constantemente o interior,
em pregação, com grande
resultado. v

Ir1]Jão LEÃO MAGNO
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ESPAf'SAS;
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.

j

Foi apresentad'à oficialmente i

no
.

bàile de ontem no Clube,
Canomhénse, � 'noasÍl candidata"
para o concurso das misses do:

Aniverserientes da' Semana' corrente ano, senhoríte Lucy
,I Schmidt.

'

ANIVERSARIAM-Se meninos: io,�é Carlos filho do -x "X x

HOJE: a sra. dna. Leocddia 's, Eurides Tremi e José filho O engenheiro Dr. Jóão Alberto
do sr. Antonio' da' Silva. Nícolazzl, do D.E.R. local, acaba

I esposa do Sr.' Abel Mateus
de receber mais '3 tombeiras

I Vieira; os srs.: Pedro Merhy "",' Dia 23: a sra.. dna, Dalva novas-e ti�a Rur,al WilÍys;'I .Seleme, Dr. Anuar S�leme,.. , . .

"
..X. ,,. 'I' /( hl A' t

.

� ic ík esp, 'do sr. Roberto Brandes,,,,,e to o er. n omo o z
Prossegue ce:F

'.
-eonstruçãc'é Admar' Wendtç. lZ srlo.. o jovem Daniel Tokarski; as do Forum da Coma.tcs, preven-_' Miriam Koehler; a garotinha srtas :Maria Elsa Gonçalves 'do-se a sua conchisãh dentro,Siloana filha do sr. Silvio "

"- '
.

'de 'Siqueira.' e Maria Berta Arlner; .os .do prazo c06tratu8�..
:;'

..

I meninos: 'Má1Úi Ces'�r filho x x x I
" f' é/'

A. Díretorta do Grupo' Els,colar
I Amanhã: a sra. dna, Etea do' S1.' Adão Correo e Luis

AI
,,' .•

, ..

B
.,

fi
. ,

, �sp, do 'sr, Altaoir \ Zan'Zoio, Roberto filho do sr. Dougl(/s
' mlrâ:n�e' arroso epviou o CIO

I
residente em Curitiba; o' sr, de agr.aõecim'�bto ao Prefeito

, .

.1 I R lt.os i Benkendort, a menina Amélia Municipal' pela doação do ma-
, ayme osé udo t: os jooens: filh� .do sr: Victor' Pflanzer, terial escolar (cadernos e lápis)Vitorio Nooaek, Silvestre .

I Kosouski, Üsmar Bra'úhardt, .

.. I
'.

ao 'referido educandárío.

Silvio Knop 6 Eroino Tremi. " Dia 24: os ,sl's.: Ewaldo x x' x

",
'

, '.
.

" Kreiss, residente em Marcilio Mail! "uma família js<ponesa
/v�i radicar-se em nossa eídade,Dia 20: as SrcIS� donas: . "Dias e Roberto Gujinski; os afim de cult-ivar parte da área

Pauta Maria esi». do sr.· Dr; jovens: Célio Reinert e Ivo' do sr; Evaldo Carneiro, .no
Saulo Caroalho, Geraldo, �sp. I Àlcy Soares, residente em Rio bairro do Frigórific�.40 sr, Mtreslau l)olysnt e' sr . •

,.'

M" !,çZh' ���ly �al�te esp� diJ sr: Pldoio negro, a �emna, ,zrzam ':. Faleceu ':m C�riti�a, domingo[íobzJ! res,tdente em Xa1Jxert,_,. do., �r., Mzclfel N. Seleme, os
últímo, ,�o v:eBerando Cidadão,.

es [ouens: Celso Anton e meninos: Orlando Max filho sr: ICandtdo Mader, de trsdícíoEdison Luiz lI,oftmann; a do sr. Orlando Otsen e ,Waldir paI tronco par,naease e. muito
srta ..

\Bernadete fu, tado; as Elsen filho do sr..Waldomiro . emígo de nossa cidade, sõcío daI I mentas.,Ma,garet filha, do .sr. 11.1
_.

k ; firma .·..,Ma4er e Selem� Ltd.,a�Severo Senczuck e Mativalâa nova. �,
.

.x x' x
(i,lha do sr. ,Nere" �Dnt()Ur(fl, O engenheir6 ))r.' Leone
residente tm Marra.' Aos aniversarian!6$, nos,sos Greipel transferiu residêQcia

c,umprim�ntos, co", ,votos de
,para i a cidade de, Caxias q�'peren'e,s feNcida.des. . \Sul, RGS.

'

\,. ."
. ,x x' ,x

A Inddst�i8 Braeileira de Mste
Ltda; �ai' recanstru.r . o seu ep.

I gepho' Qe �ate ,Da f!8qúlD� da
Ru. Oet, J\lbl,l'qu�rque e f�Upe
$zhmidt� parte'destruid,

..

por
um inceodio já há após, .

x :x:' x

Mais um' bár"D. cidade. Tra-
t�"8é QQ "C.cUI�;' de, pr�prie
daqe çlp �r. Miguel OiiskQ�ic�)
na Rua 'Jrelipe Schmtdt... '

, 'e
, x X x

E� nosa" çidade o Inspetor
. do BRADESC_O, �tlspeciotillP4Q
a agêDci�' loc�l do' Jnco" s,t.
AngétQ Ajonas,' que prod!de de

ISiiG Paula.
'

'\ x x x-

C Presidente. dá Cooperativa
Agro-Pecuária de: Canoinhas;,
D.r. �al,llo Carv.!llho" segundo
'po'e adfantQu,' vai pro,gra,mar
festejoª para o Dia. d"o

'

CQlç)qp,
, eni Ju1llo 'próximo:', é

' ,

X x, c�. •
I,

O Clube dos Veteranos 'BBC,
. >

promove tó�as a8 'quarta��fei,ras, '

na Sociedad� Benelicent';!, Ope:.
rári'Íl; jantar de confraterni��ção.

x x x

E falando em fute.bo!, conti�

I!ua paJado, . paradin.ho lXI.esmo,
tQdos os' nemais, COQl o Botafogo
8I;lunciando a' eleição" d'e, sua
nova diretoria e dos demais ...

�====================�==�====:;';;;l'==;;.;======='==;#
.

'nem .Qotícias.
....

.v
/ ')

=tiira�fõ1QQQg�jlfi)raQQgQQQ�QQQt;!QQgQQQgQgQQQ��
,Ç7 Acolch�ados ' '11,00 I'" .

': '.,: 0751 Xadre'z Paulista, ,,0,6�.�'tE .
I
Á. 60" LUlzme, .

X' d C t
.

1 60 t!ÓIII
"ft1

. Brim arranca toco II". '

'. ,
, a rez a armense _, 11ft.

IWll \ I . t1aII.,.

ce Blusas" de malha para senho'tas a ,partir �e 5,00 "': m
ce

J.,
, Bl,usas ae m�lha para crianças, a partir de 3,50

.'

' etI'
:m-, ,Ternos �pa�a Primeira Comunhão a partir d� '16,00

;_. ',' .
m

,.� Cam,i$as de trjcoline, Ill' .comprida, par� Prime�ra Comunhão 5,00 mWl4 \ '

ce G' d d' d' ld _

d Ad f ,. m
m

.

ran é ya.rie· a e. e artigos; ". e inverno para to á a ami Ia" m
:ce pe]os menores pre'ços' da� praça.. Faç,a' uma visita à popula�isslma ' m
ce

. CASA PARA '�TODOS, a mai$ barateira da 'Capital do 'Mate. �'lIa <-,
'

.

!"'"'fce i ' r' c' 4

I CASA PARA TODos--m
ce, �

\ li
"

,,' .

�
.

,

.re

Rua Paula Pereira�l 356 -, Fone,� 381

,

' ,,3V �'1"�fj,�ii,EiiSi5aEirJBrit;j"lJfi�fji!i�l!jfifj��·�ai?jEia&;ja�Ei�Ej
�

. ,

I'j
I

I
I,

I';
I

/
/

e

ij
I

,
'

,

Dia 2Ú as sras. dn'as': PearZ
I 'esp,. do' sr: br: (jrest�s Pro.

1 ç(J.piffk, reside�{e f!.tn CiJritiba
'e Izolde esp. do sr. Ar-mBndv,
Mülbauti,.,· ,. .

Q jeve,!" ,L�iz
I Cesar Zaniolo", '1-t'-siden'fíJ' em , Engalanou�s; o lfl.r do ca.

I Curitiba: a �,rt,... Ttt;ezinhq_ sal, Rutlz�João Dirchnabel,
l de Luca; o menino Gerson, ,. ,

tillrf! '49 $,nh�r"Max ,Wack..tel c(!m (J, n.....séimenlo de u", linr,lo
I �#4Q; a.. 'P'_,zi'na. Ro,�it� 4!aria garotQ,; oC0'í,.idQ, dia ,j,.�.6ª, .

filha do, sr." Osct;l_r Peretra., no Hospital Santa Cruz� e
,

, '
'

qUe .na pia bqtisrnªl reClbeu
Dia 22:' as sras./, dQnas,: 'o nome 'de GIOVANI.

l;l,4ydée . �s..t!0$ª 40 sr!' 'l)t�
flS7J!,iIlijQ ,S:' 'd� Olivei"", e,
'1Vfercílda

.

esp.4º srr O$wàldp
, Wer·ka; os srs.: /)1'. Oswáldo

.

Sftgun'fiI;•. de
'

O.#veira, �fot,a�.,' .' , ' .' .' I. ic.tseo 'Alv.es Perezfa e Va,l'do,mtro A..,.IQet Leia! Dlvu ,ue
, ' jJ:edett'O$i Q

'. �1,qvem ,Anibal :; , ,c •

$lld(Js,ki,\ .,meni�a, Eliz,a. _Rita. 'Correio doNorteliJJía do S!.' Oscar Pe,eZIa.,�, OS\ I' ':;:'
-

,','
.

� f
.

NIlscimenlo

'1_

:",...
. ,Prófessóres e' aluDos' do Ginásio �ar�al F.Jof. Sílvio

; (P. de Freitae Noro;}ha, qúe funciona anexo ao VrupoEscolar
I

,"Almirante', Barroeo"" vêm por, intermédio ,dêste
.

jornal,
• ' convidar Ol!! pai� de ahIDos e. o povo em geral para 8 missa

III, ...
de 30,0 dia de falecimento, 8 ser re,zada. pé la alqla do-'

I

mestre � amigo Prof. PEDRO REITZ, 'dia 27' de maio, ,às,
i 19 horas,' na Matriz Crbto Rei, desta cidade.
,'. t �

CaDoinhas, maiô 'de 1968. 2v

"

I

Cauoinha!l' (Se), 18 de Maio de 1968
._--�-�

N. '918

Bornhausen vair,� receber'
homenagem de

\
" .

empresano
O empresariado paranaense vai homenagear, no d�a 20

próximo, com [antar no Bestaurente-Escola SENAC; o sr. Paulo
. Konder Bornhausen, Diretor da Carteira de Crédito, Geral- Zona
Sul do Banco do Brasil. A manifestação' foi decidida, ontem,
durante encontro Da sede da Federação do Comércio de que

. particíperem os dirigentes de tôdas as Federações representativas
das classes empresariais.

\ ,

, Segundo, o sr. Osmarto Zill], presidente da Federação do
Comércio do Estado .do Paraná, «com, e�tá

-

manifestação ctÍj,
iniciativa cabe ao ilustre presidente da Ft"qeração das Iildústrias
do Paraná" queremos encarecer o Ig_rau de estima em 'que temos
o jovem' diretor dó' Banco do Brasil, cujo apóio nunca faltou à
economia paranaense:t.

Quem Festeja
" A homenagem au sr. Paulo, Bornhausen terâ lugar às 20
horas, no Réstaurante-Escola SENAÇ,' .ne rua Aadrê de Barros,
750. sob O patrocínío da Fedéração d�s Indústrias; F�dereçãO do
Comércio; Federação do Comércíe] Varejista; Federação QIl Agri.' ,

cultura e AssoCiação Comercial do Peraná. As adesões' p,oderlº \1

ser enviadas ao mesmo' enderêço do RestautaÍlte·�Es!:ola" até, às
12 horas do dia 18 do corrente.

I

\
,

'
...

.

Para dt"cidirem "ôbre' a honrada estiveral'p ontePl, �a
Federação di) Cc.métció do Estado do PaTaná; os �rs. Osm.rio
Zilli ,e José L�jz Gu�rra Rego,' seu presrde_nte e vice; o ,preaÍ>r
dent� da �êâeração do C6qlércio'Varejista, ,. sr. Júljo M�ito'
Sobrinho; o representante dó sr,. Lydio 'Palllo Bettega, lIf. MtixJme

( .

Charles Barrault, �a Federação das 'Indústrias; os srs. Júlio
Ferreira Brandão, ,vice-presidf'nte, ,Jo@ly Pereira,' sec�etá.rio e

TQyrso G9qle!l, t�.!I()ureiro, 9a felie1l8ção Q8 A,ricultur.. do ,P.�
, .._riA e o deputado !\�tot;l,io I,.flpes Junior., '

.'
, !

.

V

(traDlcrito d. "Di'l'iq� d9, p�.,4r' de 615/6J)
.

'

" !

'd,as' ':Mães =
/ i

"

No dia 12 de> corre��e mês, tivemo. a a.âtist.8Cão �e
assistir a festinha na eScola estadual de Ri.o· dl�reia de Bóix;(;i.
ri pro'grama, tpêto' êle' dedicadÔ às miles,' foi E'laborado e sp!'e:.
séntado 'pt"los aluno, daquêle estal;>elec!mente de e�!lino.

'"

:', ,A primejra 'parte' constoy de declamaçÕes, cantos e um

disctl�áo corpovente: do profeeasor João.Wzptek. "

Que tais Íestiahas se y,epitam ,muitas, yêzes. , .Y

Em seguidá, as 81un,s, sob 'a dirl;'ção ,do mesmo professor,
apresentaram, a c.emédia em um ato sob o titulo de "A Cri'1dfl::.
As jovens alunas-artistas, b",ii;l �OIIJ'� tódos lOS' 81un(18 atúSl"am

:Daravilhos8mente, s,endo'muito aplaudidos pelo numeroso públicô.
\ �

Menção" especi�1l mérecem ,as alunas: Merla de Fátima
Muohoz, ne papel de C'stladns, ã criada; J8cint� ZelJa no papel
de Lili, .. a patró9, Mereceram também aplausos: Luci Nunes ,e,
,Maria Leonilda Wzo.rek.', ,', �

Pela' ,Turminha dos Entusiasmados'
.

.

Um Canoinhense:
'

.,..._"
.

,

Culturais
\

'

Filmes -

Cdnvida'mos V,Sa. e E�ma. Fa�ilia, para um!! apresen
,tação de fil�es culturais, . 8 realizar- se no domingo dia 19,'"
às 20 hotas, no salão' da Comuói)dâde Evangélica Luterana.

,
,

I .

.

Serão apresentados diversos fi,lmes de 'interêss� geral.
, .".

_

'./'
'

pll) .:.\

MILITAR
'\'

\ \
'

� :
13a. DELEGACIA DE' .SERVIÇO

NOT,A DE AVISO./
Atenç6Q Jove�s;

, Todos o�, bra'sjleiros nascidos no a�o' de 195.0,
deverão alistar-se para o' 'SerViço Militar\ até o dia 30 de
Junho do corrente ano, ele acôrdo com a Lei- do Serviço
Militar. .

"

Port�nto s.e .você nasceu, no, ano de 1950,' GU
m'esrno' e� anos anteri,ores e ainda não' se alistou, procure,

.

á Junta de Serviço Militar' de tua cidade, munido, de
Certidão de Náscimento e 2 (duas) fotografi�s de 3x4 e

cum,pra .

o �eu, dever, alista�do"':t�, para o �etviç.o Militar.\.
Osvaldo Con�ado Na;loch 2.0 Te:r;l. Del� da 13.a DSM

\ I
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