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I . tnílfcba .da .. Bevoln�ão
A Revolução saneadora de março' de 1'964, revi-

gorada pelo Ato Institucional 11.0 "s, de 13' de dezembro'
do ano passado, depois de realizada a «operação límpeza»;
com o banimento dos coruptos e dos subversivos, atinge
os mais longinquos pontos do território nacional com a

reforma política preconizada pelo Ato Complementar n.? 54
que disciplina, a reorganização dos partidos. ,

'

e,

Pela prímeíra vez na história política do nOS60

Brasil, os partidos serão organizados em bases nitidamen
te demoerátícas.rde baixo para cima e sob a fiscalização,
da Justiça Eleitoral. Renovar, é a palavra de ordem, eis

que a Revolução deseja partidos políticos autênticos, em

condições de, excercitarem a defêsa dos legítimos íntêres-
ses do povo.'

'

\

A abertura democrática vêm evidenciar, mais uma
vez, a fidelidade das nossas gloriosas Fôrças Armadas ao

regime
,.

da liberdade. Realmente, Exército, Marinha \ e Ae
ronáutíca, hoje como no passado, fieis à tradição que
construiram em todos os episódios da nossa híatória; fiéis
à memória dos nossos pracinhas' que foram defender a'
democracia até no' ultramar; coerente com os militares
que proclamaram a República, servem de apôío principal
às medidas. determinadas pelo Marechal Costa e Silva,
digno Presidente da República, chefe da Revolução, 'que
deseja a reorganísação política do Brasil e que defende,
intransigentemente, a particípação do mundo çivil na

condução dos destinos da Nação.
A 10 de agôsto de 1969, em todo território nacio

nsl, serão eleitos os .díretóríoa municipais dos dois parti:
dos políticos, Para votar o eleitor deverá inscrever-se ,I1Os
partidos pelíticos. Nós, que sempre formamos, sinceramente,
ao lado da Revolução; nós' que apoiamos e defendemos,
.sempre, os .ídeaís revolueíonáríos, defendemos a filiação
do eleitorado na

.

ARENA, o partido da Revolução.
O Marechal Costa e Silva, para continuar a, obra

salvadora. e saneadora, para levar o Brasil ao pleno de
senvolvimento, para defender-nos dos subversivos que
assaltam bancos na luta da obtenção de recursos \,_ para
a cornunização do Brasil, têm necessidad{de uma ARENA

homogênea, fiel, dedicada, forte e unida, capaz de res-

paldar a, ação 'revolucionãria�
. ,

'

Os velhos partidos polítíoos jamais ressurgirão. Jã cumpri
ram a sua destinação histórica. Pertencem ao passado e serão
mencionados nos compêndios de história. Pátria. Agora, na
década de 70 e até depois, por muitos e muitos anos, o

Partido da Revolução Brasileira, verdadeiramente irrever-
.

sível, será a «ALIANÇA RENOVADORA. NACIONAL»
a ARENA que muitos pensaram teria vida efêmera.

. • Cumpre aos dirigentes polítíccs de Canoinhas a

'obra patriótica da unificação em tôrno dó Presidente. Ao

povo, ao eleitorado livre e concíente, grande beneficiãrio
da obra revolucionária, .cabe filiar-se a ARENA que se

consolidará' e saberã superar divergências havidas num
passado sepulto, olhando para a frente e para o alto, só
preocupada com o Brasil do porvir.

Conclamamos os eleitores de Canoínhas a se ins
creverem na ARENA, numa manifestação de apoio ao

nosso Presidente e Supremo . Chefe
.

da
. Revolução Brasi

leira, o ínclito Marechal Arthur da Costa e Silva!

An'o XXIII Canoinhas -.San,ta Catarina, 28 de junho de 1969

\ -

Diretor: Rubéns Ribeíro da Silva
FONE, 128

.

cmom.a AOS SABADOSCAIXA POSTAL,' 2

18RA resgala OS primeiros tílulos da
Dívida Agrária pagando juras e correção

DIOCESE' D·E· CAÇADOR
1..0 Bispo: Dom Orlando Dotti

A Sagração de D. Orlando realizou-se no dia 25 de maio
na cidade gaúcha de Ijuí. Estíveram presentes 9 bispos" dezenas
de sacerdotes, reltgíosos e religiosas e. uma multidão de fiéis,
amigos, �arentes .e alunos do nôvo bispo. I .,'."

Dom Orlaodo é fiÍho de Domingos D�tti e M'atilde Miotto
Dotti e nasceu aos 22 de junho

I

de 1930 em Antônio Prado (RS).
Sua nomeação para Bispo' de Caçador deu-se aos 21 de

março do corrente ano. Amanhã, 29 de junho, dar':'se-á. sua
posse corno .1.0 bispo .residénciaÍ da novel diocese. Estarão'

presentes além das autoridades. religiosas tôdas as autoridades
dos municípios que integram a Diocese de Caçador.. Canclnhas,
além de suas autoridades, far.-se-á presente com grande comitiva

de fiéis. O sr. Governador do Estado será representada pelo
chefe

I

da Ca!!a Civil, ar. Díb Cherem.

O ponto alto do Programa será .a Instalação da Diocese
e Passe de Dom Orlando feita pelo Exmo: Sr. Arcebispo de

Florianópolis, Dom Afonso Níehues. Dom Daniel Hostin, estará

igualmente presente e dirigirá na ocasião sua palavra de enco

rajamento e felicitações aos seus ex-diocesanos, porque, tôda a

Diocese de Caçador foi desmembrada da Diocese-mãe de Lages.

O Presidente do Instituto
Brasileiro de Reforma Agrária,

. General Carlos de Moraes, pro
moveu hoje o resgate dos pri
meiros 1-41 Títulos da Dívida
Agrária, acrescidos de juros e

correção monetária, \ éorrespon
dentes à indenização 'paga pela
desapropriação de imóveis' ru
caia situados nos municípíos de
Itaboraí é Cachoeira de Macacú,
no Estado do Rio, de 'Janeiro.

. O Portador dos 'I'ítulos, Sr.
Mário de Almeida Franco, re

cebeu um total de 35,365 cru

zeiros novos e 95 centavos, sen-
'

do Ncr$ 25.112,10 pelo resgate
de 141' Títulos, acrescidos de

juros, correção monetária e

Nc$10.253,85 correspondente a

juros sôbre 1.041 Títulos da Dí-
vida Agrária 900 dos quais ain- Congratulando-se com 8 Dava Diocese de Caçador, 'o

da por vencer, povo de Canoínhes estará não só presente na posse de Dom
'i} Orlando, mas pede a Deus qUI! cubra de bênçãos seu nôvq

Juros e. correção pastor e guia.
.

Os Títulos da Dívida Agrária, �__����_.��_�_��".._..__��_.......;..._�� _

criados pela Lei 4.504, de 30 de
nevembro de 1964 (ESTATUTO
Da T'ERRA), têm por ·finalida'
de básica possibilitar o levan
tamento de meios pera as de
sapropriações de terras, um dos
ínstrumentcs .âa reforma sgrâ
ria brasileirá

.

capazes de pro
poreíónar o acesso à propriedade
rural, promover a justiça social
e o desenvolvimento econômi
co .do pais; com a gradual ex

tinção do, latífúndíoe e dos
minifúndios improdutivos.
Releva. lembrar que êsses Ti

tulos se beneficiam da correção
monetária e o seu portador per
'cebe juros de 6 por cento ao'

ano, pegos sempre em' dia. No' ,

caso específico do
.

Sr. Mário de
Almeida Funco, seus Títulos
renderam, elém 'dos juros legais O-E" -4 -

.44,6% por em dois anos, corres- ...er ...aO:
pondentes à correção monetá- ".

j 5 35'=:�:�:!: :�r��:�::r!!:��� Telévisores a 't
"

..

recebe hoje, como resgate, 178
'50' 'Ceme'rcl"'" e.....Indu'strl"acruzeiros novos e 10 centavos. I em. v.'

ENQUETE PARA, A ESCOLHA

DO IMÓVEL DA RODOVIÁRIA
O Prefeito Municipal, Benedito Therézio de Carvalho Netto,
com seu espírito altamente democrâtico, decidiu ouvir o

pevo, em têdas 8S .suas camadas, pare a escolha do melhor
imóvel para a construção da Rodoviária Municipal. Assim,

a presente' enquete, para ser .aprecfada até o dia '30:

Opinião pública'Consulta à
Em seu entender,' onde acha que deveria ser construída a

Estação Ródoviária de Canoinhas:?
---.,.-

DÓ im6vél d.

rua tal, de fulaD�

Assinatura

Preencher em letra de f&rma e d�volver à Caixa Postal N. II

H. JORDA� s. A.

Ainda êste
,

de
ano o

abastecimento
início dos

de

•

servrcos
. , ,

Gal" 'Sylvio Pinto da Luz
em Canoinhas

A nossa cidade deverá hospe
dar sexta feira próxima, dia 4,
o General Sylvio Pinto da Luz,
muito digno e eficiente Presi
dente do Instítuto Brasileiro
de Desenvolvimento Florestai,
IBDF, autarquia que integra,
também, 08 ex-Institutos do
Pinho e Mate. O ilustremilitar
será alvo de várias homenagens.
em nossa cidade, por parte de
autoridades e classes empresari
ais e ervateiras. Será reéepcio
nado na SC-21, na região de
Pedra Branca, dirigindo-se em

seguida para o centro, onde

dialogarã, na sede, da Associação
Industrial e Comercial, com os

lideres madereirbs e ervateiros.
A 12,30 a comitiva s�rá home

nageada com um almôço, no

Restaurante Pinguin, seguindo à

tarde para o Parque Florestal;
em Três Barras, para a inau

guração ali dos serviços de
'energia elétrica, fornecida pela
CELESC, prosseguindo, após o

seu roteiro, para a cidade de
�afra; c

..

agua
assunto foi tratado ·de frente, e j zeiros novos, dois bilhões e justo que lembremos que o íní-
acertado na ocasião, meio antigos. ciador de tão importante em-

De . imediato foi oficiado ao
Do total da custosa obra, a prendimento foi o íaolvídável

Presidente do nosso Legislativo' Munícipalidade assumirá'o en- Prefeito Benedito' Th. de Car

solicitando convocação extraor- cargo de 50'Ve, desenbolsâveía .valho Junior, o popular seu Dito,
dín�ria daquela Casa, afim de em 3 anos, prazo êste exigido na confecção do primeiro projeto
aprovar o respectivo convênio. para o término - das obras. A f;l cargo da finDa especializada
Por êste, a Municipalidade des- outra parcela será financiada Saturnino de Brttovdesatualízado
tine rã, no corrente exercicio, pelo Banco Internacional de mais' tarde por

.

administrados'

recursos próprios na soma de Desenvolvimento, BIDE, com acomodados.

eíncoeota mil' cruzeiros novos e
recursos d'oGovêrno Americano, Assim o jovem Prefeito The

a Fundação Serviço Especial de num empréshmo que será res- rézio Netto, dá uma grande
Saúde Pública rSESP, órgão gatado em quinze anos', com- a arrancada para 9 definitiva so

vinculado ao Ministério da carência de dois anos, 8 serem lução do referido problema,
Saúde, com um adiantamento pagos, após 0\ sistema ímplan- ínícíado há quinze anos por seu,
de cem mil cruzeiros novos. tado) com seus próprios recursos. saudoso pai.

Na ocasião em que registra-. De parabéns tôda a cidade e

Os serviços serão atacados de. mos' esta auspiciosa notícia, mais seu jovem. e dinâmico adminfS--.
imediato, !:'linda no cOrrente al;1O e

I
um grande D;larco da atueI trador pelo grande destacado

'seu custõ total estã na ordem adininistracão,· dinamizada e" fato, que por si só consagra.
de dois milhões e meio de cru- atuante em todos os setores, uma administração. .

.

Bem se houve o Prefeito
Benedito Therézio de Carvalho
Netto, quando proclamou que o

corrente ano, seria o ANO DA
AGUA.

.

Tivemos, todos sabem, com

resultados dos'mais positivos, o
ano das rcdovias, com o reves

timento de tôdss as 'estradas

ligando as sedes distritais, como
tivemos o ano da eíetrtfíceção
e o ano agrícola, com resultados
dos mais satisfatórios;

.

Chegou, então, o ano da água,
Nêsse sentido o Prefeito The
rézlo Netto após vãrias demar
ches na capi!al, recebeu em seu

Gabinete a . visita do Diretor
Regional da Engenharia Sanitária
do Sul, el;lgenheiro Dr .. Werner
Eugenio ;:;ulauf, 4a. fei�a, quando
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PRACA LAURO MÜLLER, 646 (ao lado do Brad
-Caixa Postal, 76' - Fone. 125

CANOINBAS -:-
'

San' Catarina
-

TRANSFORMADORES DE FÔRÇA E DI, TRIBUIÇÃO
TRIFASICOS l A ÓLEO CLASSE 15 '22 KV

PARARI\j\IOS e CHAVES CORTA IRCUITO
FERRAGENS GALVANIZADAS PI I T. ELÉTRICAS

,FIOS E CABOS E COB�E E ALUMÍNIO
ISOLADORES, E MAIS ATERIAL

MOTORES ELÉTRICOS «AR
'

CHAVES A SÊCOE A ÓLEO 'PI
,

CHAVES COMPENSADORAS A. ,. ,r._.',

MEDIDORES DE LUZ FÔR 380 voltl

,LUMINARIAS PARA ILUM1N ÇAO COM CIAL, E IN.
DUSTRIAL DE LÂMPADAS UORESCENTE SYGEL:.

I

Maiores des8ontos
7v

A tenção!

CERTIFICADO EXTRAVIADO ®���������������

Vende-se um terreno com 4,
,datas, medindo 3.200[Q2, com

uma casa de madetra, em per
feito estado, terreno todo cercado
à rua' Duque de Caxias, prolon
gamento da Vidal Ramos.

Informacões na Rádio Canol-
nhss e no jornal Correio do 'I (j.��:::;:::::���������=������������GNorte.

" .�

-

\ -
.

,

V. abandonaria a mecânica
�, ,

'

4

VolkS.wC!sen só p.or ca�sa de
, , umas Iln,has mais bQnltas? ·

Declaro, para os devidos fins,
que foi extraviado o certificado'
de propriedade n." 246973, do
veiculo marca Volkswagén, ano
1�6'l, chassis. n.? D7-337.627, côr
azul, 'placa 5-54-58, adquirido
de João Pedrassani, de minha

',I
propriedade, ficando sem efeito
o certificado extraviado.
2x José Marl. Martins

.

.

Não precisa.
Já está em nossa loja
oVolk agen bonito.\

_,

,

a aproveitar tudo isso durante
bastante tempo.

,
O VW 1.600 ainda tem outras

coisas bonitas, mas que não se vê:
um motor de 60 HP" que permite
chegar até 135 km por hora,
Mecânica 100% Volkswagen, e

por isso, 100% pão-dura.
Igual à do "Fusca",
Se v. já gosta dessa mecânica,

aproveite.

Êle acabou de chegar, mas pelo .

jeito vai embora logo.
É que as pessoas olham as coisas

bonitas que o VW 1,600 tem,
e saem querendo levar um
para casa, '

O que é muito compreensível, ,'.,'

pois seu desenho é muito bonito.
Na frente, tem grandes faróis

retangulares.
'

Na frente e atrás, pára-cheques "

,

.

que além de bonitos, são duplos.
Nos lados, 4 portas.
E atrás delas, outras coisas

bonitas: um painel tipo jacarandá,
acabamento luxuoso, sistema de
ventilação interna, uma alavanca de
câmbio mais curta e esportiva
para reduzir o tempo de troca
de marchas, um volante de

,

desenho funcionai." e bancos tão
macios que convidam agente' $

MALLON & C I A.'

CANOINHAS

Rua Vidal Ramol • esquina Rua Barão do Rio Branco

S!\N'tA CATARINA-I__.

REVENl}EOOf'�
AUTORIZADO

Fuád Seleme
Comércio e Repre,sentações

RUA PAULA PEREIRA,' 558 - Edifício Joito Seleme

Calçados BERGER
o calçado que anda mais -

Publicação Ofidal da

Prefeitura
de' Majo

Municipal
s;

Vieira
'

Portaria de 22 ,e maio de 1969
1

,

Sebaetião Grein COita.' Prefeito Municipal de Major
Vieira, Estado de �anta C2'

rins, no UIO de lual atribui�õel,
'relolve Conceder hcen�ai' , ,

,

, '

De acôrdo com o ar go 86. capítulo 'V, ítem Hl, do:
Eetatuto dOI' Funcionâeioe fúQ!icol Munioipeis, à '

eAT INA MARfZAK PEREIRA, do cargo de
Prófeesôra, P rão cA:., da Escola Municipal de Paiôl Velho,
pelo espeço de O

(novef8D
dial. a contar delta data.

Prefeitura __ unici ai de Major Vieira, 22 de maio'
de 1969.

'

,

'

�ebastião Grein I asta Jair Dirschnabel

p:::e:: ::t: maio ::,e:::9
'Sebaltião Grein!COltl, efeito Muoicipal de Maio�

Vieira� Estado de Santa Catarin no UIO de lual atribuiçõel,�
resolve Designar. �

,

,

ANTONIO M�RCZAK, para na Escola Municipal de
Paiôl Velho, .u'b.tituir a Profellôra Catarina Marézak

"

, Pereira, enquanto dQtar a licença' da me.ma.

Prefeitur'a M�ticipal de ,Maior Vieira, 22 de maia'
de 1969. �'

,Sebastião Gre�n Cosia Jair Dirschnabel
Prefeito Mullicipal Secretário

Decreto-Lei n.O 150, de10 de junho de 1969
Abre 'créditD suplemeiitar

Sehastião Grein COita, Prefeitó Monicipal de Maior
Vieira, Estado de Santa Catarina, tendo em' .ida o ,artigo
4.° ítem II da Lei n.O 207 de 22 de novembro de' 1968

DECRETA

Art. 1.° - Fica aberto o crédito -euplementar de NCr$
7.110,00 lendo qoe NCr$ 3.653,34, correrá à conta do salde
oriundo do exercício anterior e NCr$ 3.456,66. correrá por
conta do provável exceseo de arrecadação do exercício; para
fazer fac� ai delpelal orçamentárial como legoe.

'

3.1,2,00.014. - Comb. e lubrif. para o carro oficial 1.500,00
3.1.4,00,087 ....,. Serviço I de Aaliltência Social 500,00
3.1.2.08.015 - Materiail e, acenáriol pira maquinal, viatural

e aparelhai 1.000,00
3.1.1.10.040 - Gratif. de FUD�ão Enearregade da J.S.M. 560,00
3.1.1,lO.06� - Tratoriltal e motorilta. 3.000,00
3.1.40,00· 071 -, Eventoail 250,00

...S,l.3.00.100 Pallagenl, desp, tranlporte de pelloal e

1"11 bagageo. 800,00
TO T A L NCr$ 7.110.00

Art. 2.0 - Êlte deereto entrará em vigor na data de
lua poblicação, reTogadal ai dilpoliçõel e� contráriei.

, Prefeitura Municipal de Majei., Vieira 10 de junho
de 1969,

Sebastião Grem Costa - Prefeito Municipal

Regiltrado e publicado o prelente decreto na, Secretarie
Municipal Da melma data.

Jai, Dirschnabel - Secretário'
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deNotícias
Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

Avenida João XXIII já dá passagem
A principal entrada que dá acesso à nossa cidade. a Avenida

:':-011.0 XXIII, já está permitindo passagem em caráter precario. Contudo,
os trabalhos de pavimentação com material de saibro, vem se desenvol
vendo; o material para seu revestimento é de boa qualidade dando assim
possibilidade de ter o seu tráfego aberto mesmo com tempo chuvoso.
Será, sem duvida alguma, ,o futuro cartão de visita de Papanduva a
belíssima avenida ora em trabalhos, uma obra que marcará época na
administração municipal, um ideal já troçado pelo primeiro Prefeito
nomeado, é agora uma realidade na fecunda' e profíqua administração do
Prefeito Aloisio Partala, a quem nosso muníeípío já,muito deve pelo seu

/ dinamismo no interêsse de sua comuna tão bem administrada com

inteligência e capacidade administrativa.
.

Arena se.movimenta para, reunião
O Diretó_rio Executívp da Aliança Renovadora Nacional, em

obediência IiO que resa no parágrafo e do Artigo 16 do Ato Complementar'
n.· 54, vem de convocar o seu diretório para uma reunião marcada para
o fim da semana, com a finalidade da tíxação _

do número de seus futuros
membros. Com a edição do Ato Complementar n." 54;- a agremíaeão
partidária de qualquer partido legalmente abílítado dentro das normas

\ legais, poderá realizar reuniões para escolha dos futuros membros de
seus diretórios municipais eID: todos os municípios brasileiros.

Restaurante cBreda» ampla instalação
o moderno e bem instalado Restaurante e Ohurrascaría do sr.

Valter Breda está passando por profundas modllícações em seu estabele
cimento de refeições e hospedagem. A nova amplíacão tem por firialidade
'oferecer a seus fregueses um amplo e confortável dormitório, construído
todo de alvenária e amplamente arejado, com' água corrente nos quartos.
Assim aumenta o surto de progresso de nosso município em todos -os
setores, tanto comercial, industrial e social. O Restaurante em apreço
está instalado no km 160 da BR-116 com um bem montado pôsto de
�asoIina e lavagem, que, vem atendendo com pontualidade e cortesia a
sua vastíssima clientela.

A morte ronda os apressados' do volante,
Aqui vai uma advertência para os donos do volante, aquêles

q.e julgam que as estradas e boas vias de comunicações são propriedades
suas, julgando-se, senhores das mesmas, Existe o condutor de um volante
com plena consciência de sua grande responsabilidade, mas, em contra
partida, têm aquêles que já nos referimos acima. Triste e desolador,
desastre ocorreu em Niterói, onde perderam a vida nove pessoas. Eis o

artigo: nove pessoas morreram domingo; em Niterói, quando a Kombi em
que viajavam foi de encontro a uma, árvore na rodovia Amaral 'Peixoto.
O acidente ocorreu quando do regresso de um passeio feito a Macaé. No
local morreram oito pessoas, sendo que a nona morreu ao dar entrada'
no Hospital Aritonio Pedro. A Polícia supõe, pelo estado em que ficou o
veículo, que êste desenvolvia alta velocidade, aliado ao defeito no mesmo.

, E assim nove vldas que regressavam de um passeio vieram de encontro
a morte. Talvez se voltassem com menos pressa o resultado poderia ser
.oufro.; São cousas da .vída, -

Jogos do mundial pela 'fV
Uma comissão de cinco membros, integrada por diretores de'

emissôras de rádio e televissão de vários estados, irá domingo ao México
discutir tôda a problemática da questão das transmissões dos jogos da
Copa do Mundo, segundo comunicado feito ontem pelo presidente da
ABERT, Deputado João Calmon, em reunião com o Ministro das Oomuní
eações.: O Govêrno Federal não pode admitir dissenções nem pode
tampouco, admitir predominância de grupos nas transmissões dos jogos
da Copa do Mundo; disse o sr. João Calmon. «Assim, tudo faremos pará
atingir nossos objetivos». (G.P.) ", '

/

Festa de Santo Antonio . animadíssima
A exemplo dos anos anteriores, realizou-se dia 15 do corrente a

tradicional festa em louvor a Santo Antonio, na Capela de nossa cidade.
Os festejos se desenrolaram com grande entusiasmo; o dia passou\
ameaçador, mesmo assim, o movimento foi grande e a colaboração de
todos contribuiu para o brilhantismo da festa. Pelo movimento que se
notou, acredita-se que o resultado compensou o grande sacrtncío . dos
organizadores da mesma. No próximo número daremos melhores detalhes
da festa realizada dia 15 do andante.

Aliança Renovadora Nacional Ano XXIII - Canoinbas (Se). 28 de junho de 1969

---
Diretório, Municipal de ltaiópoliS-SC

AVISO
o Presidente do Diret6rio Mu-

nicipal da Aliança Renovadora
Naeional CARENA) de Itaiôpolis,
Santa Catarina, em cumprimento
ao dispoato no Ato Complementar
n. 54 e nal iOltruçõel baixedas
pelo Egrégio Superior Tribunal
Eleitoral, torna público, para
conhecimento dOI intereesadoe, que
o LiVRO DE INSCRIÇ.Ã.O PI\.R.
TIDARIA da ARENA eltQrá à
dleposição do eleitorado do muni.
eípio, diàriamente. até 10 de julho
próximo, dai' 9 àlÍ 12 e dai 14 à.
17 hora I, DO edifício da Prefeitura
Municipal. 'v

o. inteJelladol na inlcrição ali
deverão comparecer munido, de
Título Eleitoral.

Esclerece o Diretório que a,

inlcnçoe, anteriormente feita.
foram conaideeadee válida, pela
Juntiça Eleitoral, não havendo'
neceesidade de .e inscreverem
novamente todo, quanto iá o

teohem feito. 2
.

(
Itaiôpolíe, 23 dá iunho de 1969.

Teófilo Tavares -' Presidente

Aliança Renovadora Nacional
.

Diretório Municipal de Major Vieira
AVISO

O Presidente do Diretório Mu
nicipal da Aliença Renovadora
Nacibital (ARENA) da M,ajor
Vieira, Santa Cat�riDa, em cum

primento ao disposto no Ato Com·
plementar n. 54 e nall Instruções
baixadas pelo Egregio Superior
Tribunal Eleitoral. torna' público,

, pilra conhecimento dos interessados,
que o LIVRO DE' INSCRIÇÃO
PARTIDARIA estará à disposição
dos eleitores do, munieipio, diàrie
mente, até 10 de julho de 1969,
dai 9 às 17 horas, nas dependên
eias da Câmara Municipal" no

Edifíci� da Prefeitura.
.

Os interessados, na ineceição
denrlIo 'ali ,com'parecer munidos
do Tituio Eleitoral.

"

Esclarece, o Di�etório que as

ioscrições anteriormente feitas
foram consideradas válidas pela

, Justiça Eleitoral, não. havendo
necessidede 'de s. inscreverem os

que já o fisersm,

Major Vieira, 25 de junho de 1969.

Odilon Dauet - Presidente 2

Grande caravana para
Aliança Renovadora Nacional

Sagração de Dom Orlando' Diretório Munici�1I1 de Papanduvá
.
----

AVISO
Deverá partir de nossa cidade, no' dia 29 do corrente, uma

caravana de pessoas que, irão assistir a posse de Dom Orlando Octacílío
Dottí, na, cidade de Caçador. Mais de quarenta. pessoas ja deram seus
nomes para integrarem a caravana que conduzirá os romeiros; é possível
que dois ônibus! sejam fretados para conduzirem o povo que consta da
lista já em poder da comissão da Igreja. AI�m dos já reYeridos ônibus"
irão carros particulares de nossa cidade; será colocada nos ônibus �l.lla
faixa com a procedência da caravana. Esperamos que Papanduva compa
reça em número elevado, justificando assim, que nossa terra é realmente
católica e que acima de tudo ama o seu Pastor, Dom Orlando Octacilio
Dotti, que daquela data em diante será o primeiro Bispo da cidade de
Caçador. v

Passarela da soci�dade
Dia vinte do corrente completou mais um ano de vida 'o ben

quisto cidadão sr. Paulino Furtado de Melo, pessoa muito relacionada
em nosso meio comercial e social, razão pela qual a data teve um cunho
importante com.a presença de um elevado número de amigos que lá
foram levar os seus votos de felicidades, ao, aniversariante" que por sua
vêz ofereceu um opetitos� «drink» a todos os presentes. A coluna almeja
áo caro amigo Paulino votos de felicidades, extensivos a sua prezada
família

x x x ,x

Dia: 16 de junho colheu inais uma rosa no jardim de sua exis
tência 8. srta. Divair Grein Costa. A aniversariante é irmã da srta. Dilaci
Grein Costa de Almeida, filha adotiva do sr. João Maia de Almeida e'
sra. Juvelina Grein C. de Almeida. A turma esteve lá cumprimentando a
aniversariante. Parabéns da coluna à Divair.

'

Aviso �Proibição
Miguel Wardenski, proprietá

rio de terras de planta em

Salto d'Agua Verde neste mu

nicipio, torna publico qUê fica
tl;!rminaDtemente proibtdo, a

invasão de suas térras, por
-caçadores bem como transito

I
em gerai, não se responsabili
zando pelo que pOllsa acontecer
80S invasores, perante as leis
do pai!. 3v
Salto d'Agua Verde, juoho

de'1969..
Miguel Wardenski

O Presidente do Diret6rio Mu
nicipal da Aliança Renovadora
Nacional (ARENA), de Papanduva,
Santa Catarioa, e� cumprimento
ao disposto no Ato Complementar
n.

D 54 e nas inltruçõep baixadas
pelo Egrégio Tribunal Superior
Eleitoral, toroa público, para o

conhecimento dos interessados, que
o LIVRO DEINSCRIÇAO PAR.
TIDARIA estará à dispolição dos
eleitores do município, diàriamente,
até 10 de julho pr9ximo, das 9 às
17 horas, no Edificio da Prefeitura.
Os' interessados

.

na inscrição
deverão ali COlIJparecer munidas
do Tí,tulo El�itoral.

'

Esclarece o Diretório que a8

inscrlçoes anteriormente feitas
foram consideradas válidas pela
Justiça Eleitoral, oão havendo
nec�ssidade de se inscreverem
todos aqliêles que já o fizeram.

Papsnduva, 25 de junho de 1969.
"

Esmeraldino Maia de Almeida'
Presidente 2

Lei,.l Assine! DivulgueI

Correio do Norte

N. 1032

Cabotagem cresce

em' 1968
·

Como resultado das medídas postas em prática pelo
Ministro Mário Andreazza, dos 'I'ransportes, no setor portuárro
e para a ampliação da frota mercante brasileira, o transporte
de cabotagem realizado no exercício de 1968 acusou um aumento
de 10% sôbte o total de 1967.

. \

Dessa. forma, no govêrno Costa e Silva, o transporte <àe

cebotsgem acusa em dois anos um aumento em torno de 20%,
representando em números redondos, um acréscimo de 2,6 milhões
de toneladas.

Aniversariantes da Semens
ANIVERSAR.IAM-SE

HOJE: a sra. dono: Paulica
esp. do sr. [osé Crefjin; a

srta, Yolanda Treoisani; os

jovens: Alceu Mülbauer e

Vi/mar Franz; o menino Luiz
filho do sr. Pedro Grosskopt,
Amanhã: a sra. dona Maria

esp. d6 sr, Artur Bauer; os

S1'S.: Ladislau Cubas e Pedro
Carlos' Negromonte; as me

ninas: Elisabete Adelaide filha
do sr. 'Felix Riidolt e Neucélia
,7-1ha do sr, Lindoito Ktuget;
o jovêm Pedro Paulo Rosa;
o menino: Paulo Cesar filho
do sr.:Miguel Mar�ív.

Dia �30: o' sr, Doroalino
Ferreira dos Santos; a meni
na Sandra Mara' filha do S1,

Adauto 4,Uage. ,

'

Dia '1.0 de" julho:' a exma.

vva. sra. dona Leoni Ferreira;
os srs.: Aluino Franz, Ademer
de Olioeir« Godoy,; residente
FeliPe' Schmidi:e loão Otavio
furtado; o menino Teodoro
filho do sr. Antonio Sconhetzki.

Dia �: a sra. dona Carolina,
esp. tio sr. Ricardo deOliveira"
Os srs. Alcides Schumacher,
Prancisco B. ferreira e Cirilo
Medeiros; a, srta. Helena
Elci Jungles; o jovem Wsltrido
Franz, 'a menina Olga Ira
cema filha do sr. Antonio
Sconhetzki, -

Dia 3: as sras. donas:
Miriam Adelaide esp. do. sr.
Leonidas (Ireipel; BroÍlislava
esp. do, sr. Arlindo Lourenço
Gonçalves,' os srs.: . Willy
Bolaut e Waldemiro Pospor
residente em Barra Grande;
as srtas.: Tetezinhe de 'Almeide
e Tereza de Lima; o' jovem
Alceu Seonhetzki.
Dia -1-: a sra. dona Nelita

esp. do sr. Michel. N. Seleme;
os srs. Miguel Oliskovicz e

Nereu G. de Oliveira; a srta.
Janeté Isabet Woitexen; a

menina Marcia Terezinha
filha do sr. Teodoro Cordeiro.

. Aos aniversariantes nossos

cumprimentos,

Publicação Oficial d.

Pelloll

P;;feitura Municipal·· de Çanoinhas
·

Lei N. 885, de, 1!�· jU9w6' de 1969'
.

Autorzza abertura de. credtfos sufllementares por .

decreto

Benedito Therézlo de ,trv,' o Nétto. Prefeito Municipal
de Ca,noinha" faz laber que/I G.' ara Municipal decretou e seu

lanciono a ,eguiote LEI: '
.

Art. 1. - Fie" o'Chef do Poder Executivo ButOlizado a

abrir po� decreto crédit61 lU ementarei, até 50% do valor, dai
dQtaçõel, por conta o proveI excello de arrecadação do exercício
eu ainda, por aoulaç, '" de otaçõe. conltande. da lei n. 851, de

28/11/68. /
, Art. 2. _ _Revo .� ai di'poliçõe, em contrário, entraodo

elta Lei em vigor/na da de 'lua publicação.
· GaDoin�a., 17 d 1 nh� de 1969. .

.

Benedito,Th,· de Car l' o Nétto _ Prefeito MIJnicipal
E.ta Lei foi . pqblicada, na Diretoria de Exp. e

Pelloal. em '17/06/6 .
,

I
'

A tonio Souza

LI -

•• junho de 1969
Concede auxílio I .i

Benedito Therézio de' Clarvaibo N'étto, Prefeito Municipal
de Canoin'hal, Eftadu de Santa Catarioa, filz laber que a Câmara
Muoiéipal decretou e eu ,anciono a leguinte LEIa

Art. 1. _ Fica autoriza:lo o Chefe do Executivo a conceder
,

um auxílio de NCr$ 50,00 (cinquenta cluzeirol novo.), para aqui,içAo
de uma cadeira mecânica, para o Ir. LUIZ CARLOS RIBElRO.

. Art. 2. - A pre.ente Lei entrará em vigor na data de lua

publicação, revogada, a, di,poliçõe. em contrário.
Canoinhal, 17 de junho' de, 1969.

Benedito Th. de Carvalho Nétto _, Prefeito Municipal
E.ta Lei foi regiltrada e publicada na. Oir. de Epx, e

Pelloal, em 17/6/69.
Antonio Souza Costa - Dir. de Exp. e Pelloil
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Natal dos LázarosCampanha pró
,

Transcrevendo· o Of. Gab/n.? 2, da, Inspetoria Regional
de Educação da 8.a Região, de Pôrto União, cumpre-me o dever
de comunicar aos Senhores Diretores de .Estsbelecímentos Esco
lares e Professôres de Escolas Isoladas Estaduais e Municipais
de Canoinhas, Maj0r Vieira e Três Barras de que o resultado
da Campanhã pró Natal dos Lázaros de 1968 alcansou o seguinte
resultado: NCr$ 1.991,1'0, assim srrecenados:

3.a
15.a.

.24.a
80.a

Circunscrição
Circunscrição
Circunscrição
Circunscrição

Pôrto Uníão
Caçador
Canoínbes e T. B.
Canoinhas e M. V.

338,00'
,

337,00
-

426,10
890,00

Ssgrou-se.. vencedora a,' 80.a Circunscrição. A ela na

pessoa de seu Inspetor, OI! meus parabéns pelo êxito obtido junto
com a docsncia que lhe é subordinada.

A todos meus agradecimentos, pelo esforço. díspendído
-em prol dos nossos ir�ãos necessitados.

Cordiais saudações
Diva Correia da Rosa - Inspetora Regional de.Educáção

t ,

Sindicato\ dos E�prega.dos
. no Comércio de Ca"oinhas

p
SEDE: Roa Caetano COilta, '&llf
EDITAL'

_ De acôrda com a alínea . eb> do ar�lgo 13.° da 'Portaria
Mini.terial, número 40, de 21 de janeiro' de 1,965, faço .taber aÓI que
êste Edital virem ou dêle tomarem conhecimento, que ai ohepse
regiltradal ocncorrentee a eleição a ler realizéda no dia 6 de julho
de 1969, nêste Siadicato foram OI legointel:l

.

'Para �dminist ..aç"ao/'"DIRETORIA:
Ervino Teeml Ca . prof. 59741 sêrie
Josê Luca.) Filho r

> 61567 >

A damir Veiga ' t > 715�6 »

SUPLENTES: t
BaUla. Dal.Bo t . �.

\.

Lourívaldo Burgardt J' >

r
-Mario Haenach [l \ >

CONSELHO FISCAL: (
Argemiro Duoke J';

>

EI8ul �8rv91ho
"�,I

>

Alioô� Dzumann >

SUPLENTES: � \
'

Oldemar Sch�,-""",,",-, t lt
, 42340 > 58

Mario. Watzko .

'-�--';��",Ac::_�6633 . > 107
Fraocuco Salamon �' » 43716 lt U5

,- .r

. Delegados...;." Representantes do:Conselho ela Federação:
Ervioo TremI ,» 59741 » 58
.Jo.é Lucas Filho !, > 61567 > 58
Adamir, Veiga I »71546 > 58 .

SUPI�ENTES: . t
Dislme Tabalipa t » 10497 » 181
Argemiro Boeno ( ,>' 90944 > 58

���: ::e:t:u� �:;oa·:e 5 �nco) dial >

par;86:32ofele:ime�::
de impugnação contra qualquer candidato,

. ,
i

A. melai coletorae funcionarão ininterruptamente dai 8
boral ã. 18 hora•.

Canoillhal,-16 de, junho de 1969.

4175S
35661
91028

.>

36656
70408
7458

>.

»,

Sociedade Hípica, Re reativa e E.portiva'
"2,8 de Junho" Major Vieira

o Presidente da Sacieda "

Hípica, Recreativa e Espl)rtiva
e28, de junho» de Major Vieira, o uso de suas atribuições que
lhe são conferidas pelos Estatuto' s'ociais, «CONVOCA» todos os

associados à comp recerem e pa íciparern da AsseD;lbléia Ger.al"
8 reaI'izar-se. em 1. convocação om o número minimp.· de 50%
e mais um _dos assoc os, no di 6 de julho de 1969, às 19
horas, em sua sede pró I.iir'"&' o' esta Cidade, com' a s�guinte
Ordem do Dia:'

.

,

1. - Eleição dP. nova

2. - Apl'esentação' e ap
da atual Diretoria;

3. - Outros assuntos de,

prestação de contas

Não havendo número leg , a assembléia se r�alizará em
2.8 convocação, às 19,30 horBs, co qualquer número de sócios
quites presentes,

1
2v

Major ,Vi�ira" 23 �e junho de 1969.

Ad" Franczsco Vez a - Presidente

Aliança Renovadora Nacional Sindicato'

58
68
58

Aliança Renovadora Racional
\ Diretório Municipal' de Irineópolis

.

Aviso

:=:::===11::=:::1:1::::::::::1:::::::::::::::::::=::::::::::::::::::11:=::::::111:===1:::::::::::
II 'Y'

. .

=
" -
,. ..

! Dra. Zo'é',Walkyria Natividade Seleme ii
55 Cirurgiã Dentista ii Aliança Renovadora Nacional
H ii·
55 Clfnica dentária de senhoras e criançàs. 5i Diretório Municipal dé Três Barras
u . u
:: ,Especialização ell1 Odontopediatria. I: Aviso
5: Hora marcada 55

\ 55 Praça Lauro Müller, 494 - Fone, 369 r:
.. ..
.. ..

:::::I::UI:::::::::ç::::::::::::::=:I::::L-C:::::::::::::=::::::::::::::::::::c::::::::.::::::=

Diretório .Municipal de Canoinhas
Aviso

,

o presidente do Diretório'
Municipal da ALIANÇA RENO·
VADORA NACIONAL (ARENM
de Canoinbas, Santa Catarina,
em cumprimento com o disposto
no Ato Complementar n." 54 e

nss. instr.uções baixadas pelo
Egrégio Superior Tribunal Elei·
toraI, torna público, para conhe
cimento dos interessados, que o

Livro de Insceição P8irtidá�ja
estará a' disposição dos Eleitores
do Municipio, diariamente, até o

dia 10 de julho de 1969. das. 9
às 17, horas, no recinto da
C�mara de Vereadores desta cidade.

.

Os interessados .na , inscrição
deverão comparecer, no looa! in
dicado, munidos do Título Eleitoral.
Esclarece o Diret6rio que as

inscrições anteriormente fei�a"
foram consideradas válidas pela
Justiça Eleitoral não .havendc
necessidade de se inscreverem
novamente os que já o fizeram.

Cenoinhes, 24 de junho de 1969.

João Selemé 2v
Presidente

O Presidente do,Diretóri� Moni.
cinal da cALlANÇA RENOVA.
DORA NACIONAL> (ARENA)

58
,

. de 'IRINEQPOLIS. Santa Cs-.
58 . tarina, em comprimento ao di.·
58 pôsto no Ato Complemal1tar n."

54 e nas. cInstruções> baixadas
pelo Egrégio Superior Tribunal
Eleitoral, torna público, para
conhecimento . dos

'

interessados,
que o LIyRO DE INSCRIÇÃO
PARTIDARI� eatará à disposição
dos eleitores do M�Dicípio,\ dià
riamemte, até 10 de' julho de
1999, das 9 às 17 horas, no

Cartório de Registro Civil nesta
cidade.

Os interessados na iilscriçilo
deverão comparecer ao local
indicado munidos de Título.Elei
.tcra],

. EsClarece 'o 'Diretório que as

inscrições anteriormente' fi:!ita8
foram consideradas válidas. pela
Justiça Eleitoral nã� havendo
necessidade, de se inscreverem
novamente ',oe que já haviam
feito. 2v

Irineópolis, 23 de junho de 1969.

Candido Alves da Rocha
.

Presidente
.

158
145
145,

O Presidente do DiretóriQ
Municipal da ALIANÇA RENO.
VAOORA NACION-AL(ARENA)
dé Tr�8 Barras, Santa Catarina,
em cumprimento ao disposto DO'
Ato Complementar. n.O 54.e Da8

instruções baixada8 ,.,elo Egrégio
,

Superior Tribunal Eleitoral, torna

público, para conhecimento dós
,

interesl!ados, que. o Livro dt!
Inscrição Partidária estará à dis,
posição dos eleitor�s do município.
diàriamen�e. até ] O' dI! juiho de
1969, d98 9 às 17 horas, nás

dependê�cilis da Câmara Munici·
pai. DO Edifício da Prefeitura.

Os interessado8 na inscrição
devefão comparecer ao loclil indi·
cado munidos do Título Eleitoral,'

.

Esclarece o Diretório que' as

inscrições anteri!)rmente feitÁs
'fe·ram cOillideradas válida8 pela
Justiça Eleitoral, não havendo
Dec�8sidade de S8 inscreverem
novamente os que já o fizeram.'

Tr�s Barras, 25 de junho d� 1969.

Dorival Bueno 2v
Presideote

dos Empregados
Comércio de t·anoinhas, CONVOCA'ÇÃ, '

.

Pelo, presente Edital, em cum .hmento ao díspôsto
nas instru�ões.aprovadas pela Portar�a Ministerial n.? 40,
de 21 de janeiro de 1965, convoco �es Associados dêste "

Sindicato
.

para a votação n�eitO! para a) eleição, da
Diretoria, -:

Conselho' Fiscal, Repr . tes .da Entidade
no So:pselho da Federação e

respet!tivos '�tes. .

,
A' eleição .serâ

< realizada em; 6 (seis) de julho de
1969, das 8 às 18 horas, na sede i ocíal, a Rua Caetano
Costa" 415, nesta cidade...

t;, Canoinhas, 23 de [unho de' j 1969. 2v

Jorge Stceberl ._ Preside e do Sindicato

no

"

NOVENA' PODEROSA AO
MENINO' JESUS DE PRAGA·

Ohl JeRUS que dissestes: peças e receberás, procura
e achará; bata e a porta se abrirá; por intermédio de Maria,
vossa Sagrada Mãe, eu bato, procuro, e vos rogo que
minha prece seja atendida. (Menciona,-se � pedido).

.

Oh! Jesus que, dissestes. Tudo que pedires ao Pai em
meu nome, .�le atenderá por intermédio de Maria Vossa

• Sagrada Mãe. Eu humildemente rogo' 80 Vosso Pai, em

Vosso Nome, para que minha oração seja ouvida (Menciono.
o pedido.

Oh! Jesus que 'dissestes: o céu' e a Terra passarão
'mas minha. palavra não p�sBará. Por Intermédio ,de Mar'a
V08sa Sagrada Mãe, eu confio que minha oração seja
ouvida. (Menciona-se' o pedido],

!
.

Rezar 3 Ave Marias e 1 Salve Rainha. Em casos

urgentes essa novena deverá ser feita em 9 horas e msn
«dada publicar tôda vêz que tenha 8� alcançado' uma graça.

,I M L

Clube de Bolão Milte "União, Alegria"
Recebemos e agradecemos o seguinte ofício:

Canoínhas, 5' de junho de 1969.

Ofícío n�o 04 - Circular
Assunto: Comunicação
'Prezados Senhores:
Levamos ao. conhecimento de V. Sas., que i em reunião

'realizada em 4 do" corrente, foi eleita a Nova DÜ'etória que
regerá os destinos dêste Clube, até. junho

�

de 1970, e clijá
constituição. a seguir apresentamos:
Presidéndte: José de Almeida Pereira Sobrinho [reeleito] '

Vice-Presidente: Ligia Pereira. (reeleita)
LI) Seeretárío: Julio de Andràde
2.° Secretário: Dirce de Andrade
1.0 'I'esoureiro: 'Lauro Gonçalves
2.° Tesourelro: Gersi Gonçalves
'Orador: Paulo Rocha Faria Dr.

Capltl'!ll:l: I \ /
, Ale masculiDa: Nilson Az�redo Coutinho

. Ala fê[j)inina: Martha Redler , ,

:.

Em fazendo á presente corpunic�çãó, istamos certos de
. ,poder contar o noss_Q Clube, de continuar merecendo o .{poio e

consideração que a Ele sémpre foi dispeosl:!do.
Valemo-nos do ansejo para apresentar a V. ·Su.,· os

nossos protestos de estima e disti'nta consideração.
Cordialmente

Clube' de Bolão Mixto União Alegria
José de Almeida Pereira Sobrinho - Preside'nté

,

lulio de Andrade - .1.0 Secretário

Bobinas de Papel - todos os tamanhos
Albun,s de, Fotogfafi�s e Recordações

IMPRESSOS EM GER�L, (em uma ou' inai. cara.),
Serviço rãpido e p�rfeito

'Verd'e
.

Ltda.Ouro

J. 8AR'ZO '. SOBRIIHO & elA. ,LTDA.
Rua Major Vieira. 590 - CANOINHAS

,

Você agora não terá 'mais

problema' com esquadria de ferro
Procure hoje mesmo a n08sa fábrica no enderêço

'

acima. Anexo oficina com tôrno mecânico.
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"ota Ofieial

Prefei�uraMunicipél deMa;o'fVieira
I

.

·E O I T ,L
De ordem do' sr. Pref to Municipal, comunico

aos senhores contribuintes do i pôsto Predial e Terrítortal
Urbano que se ach obrança .nesta 'Prefeitura
Municipal, até fim de do corrente exercício,
sem multa. \

Após êste prazo, .

cobr a do ímpôsto será
aplicada a multa de 20%, ais juros e correção monetária.

Mal,or Vieira, 7 de junho de 1969. ,2v
-

, Pedro, Veiga Sobrinho - Tesoureiro

,
.

,SATI R S.A.
Para seU$ transportes em gerQI use os servi�os dll. S'JTIR 's, 4.

Transportando o progresso de Can()inhas
há mais d� um quarto de século

'

Procure a Agência nesta cidade à Roa Vidal Ramos, 228
com telefolle 274

Servimos bem par-a servir sempre ..

Sindicato Hural de Canoinhas

De acôrdo .; D�s �t�t Sociais em vígor,
.

convoco os senhores Sócios estf�ntidade, a compare
cerem à Assembléia Geral E Ji'ordinária a se realizar
no dia 29 de junho de 19 "na sede do Sindicato
Rural de Canoinhas, nesta cru de de Canoinhas às 13
horas a la. Convocação e àl 1'4 �horas a 2a. Convocação,
para tratar da

SegUinte�Or'eÍn,
dia: 1v

\
a) Criação da c

."

a de 'assistênci�
'_/

b) Discussão do onvênio FUNRURAL

Canoinhas, 1�0 de 'junho de 1969.

Ewaldo Zipperer
Presidente do Sindicato Rural de Canoínhas

,Nota Oficial

Prefeitura ,Municipal' de Canoinhas
.

Secção da uDívit:t.a Àtiva"
. I

E O I' T A iL I

Convidamos todos os contribuintes 'em atrazo com i postos,
taxas, ealçamentoa ete., !1 comparece na Tesoura1JJ unicip�.l,
a fim de saldarem seus débitos para c . a Faze, a Municipal,·
den�ro do prazo de 60 dias, a contar des da'� ,

�
A dívida 'não. sendo paga até a da' _ mencionada,

será eobrad& judicialmente. . � 2v

Canoinhas, 10 4e junho de'
_ � 9.

.

\ , _.'

Reinaldo Crestani - Diretor de Finanças
�vilásio Coelho - Chefe de Rendas 'e Fisc.

.

Dr. Moacir Budant - Consultor Jurídico

,

Dia, da Inde-pendência
comemorado com nôvo

Vende-se,
Uma chácara com tôdas 8S

benfeitoria!>, em Agua Verde,
saída para Major ieira, com

aproximadamente 1h alqueires
de terra" sendo Cseis� dàtas

. ,

sera

plano
além da queima' de fogos de

artítíçíos, a exemplo da tradíçâo
observada na passagem do ano.

Na \ manhã daquêle día : serão
realizados desfiles militares e

de colegiais, em tôdas as cida
des. A tarde, além das compe
tições esportivas, serão celebra
das Missas Campais terminando
os festejos. à noite com espetá
CUhlS artísticos . e. pirotécnicos.

o presidente Coste e Silva
aprovou as

.

diretrizes de um

plano de comemorações da
Semana da Pátrta, .a ser exe

cutado em' todo ,o pais entre
1.0 a 7 de setembro vindouro.

.

Tendo por objetivo principal
transformar as celebrações do
Dia da Independência em

festa nacional, o plano prevê
a realização naquêle 'período,
de. uma série de soleoidade
e atos públicos, 80S quais se

emprestará 'um sentido de

•viso aes srs. proprietárlos;fle i animais '.�zi;l:n:o:'��'�X.C"t.dO com

I n· R
à colaboração direta dos pode-

SO tos em '.10 dtAr,eia da lOanta' Emidia ���iP���I�aOsS.c�S8�e�u8��o:ut::;
FAUSTINO SUCHEK e ALDO ELOltPAUL, tendo em vista e trabalhadoras, do clero e da

que vão fazer plantações �hO em! seus terrenos, sitos juventude.
'em Rio da Areia da Santa Emidia;- çomqbícatn aos Sf8. propríe- .

.

O documento prevê a reali
táríos de porcos, que vivem soltos, . e/ não mais permitem, a
permanênci'a dêss'es animais em 5t'US tet;' nos, e por isto solicitam
80S seus donos o especial favor d·e, rt'tir' os. mesmos, afim de,
evitar prejuízos. Os porcos encontrad�'é solto, erão spreendidós,
,com testemunhas, e flcarão a dispos�Cão dos do s que pagarem
os danos e prejuízos ocasíonadosj ] u serão postos à disposição
das autoridades.

.

Canotnhas, 30 de maio de 1969. 1

Os propríetáríos; raustino Suchek - Aldo Elói Paul

0\ propríe
Tremi, em

� 2x

Edital de Citação � com'
o prazo - de trinta

(30) dias
'.' o �Doutor Tycho Brahe Fer
nandes Neto,lJuiz de Di'l'eito d�
Comeres de Canoinhas, Estado de
Santa' Catarina, na forma· da lei,'
etc. '

,

I

'

I .

FAZ SABER aos flue o pre
sente Edital de Citação virem,

. ou conhecilll.nto dêle tiverem que,
por êete Juizo e Cartório, se pro
cessam os têrmos de Inven rio
dos s dei:i:ados por' fale ,

m�n-
to de' aulo ' Piecho. coski
ou Paul Piexontc

.

'.

ki, no

qual figura omo inv' ntariaóte
Adir Piechontcó\k�, fic, do citsdâ,
a hrr�eir8 -:- IZ�ltin Pi�xont.
eoskl ou Plechon\ oskl - bra
sileira, solt.eira, nÍ�jti\"... reside.nte
em lugar IDcerto:' nãQ sabida,
com o prazo de : rinta '('i,O) dias,
a' contar da pri eira pJ\licac;:ão
para, dentro

/-

r cinco, (5) '\dias,
dizer sôbre a lÍeclarações deber
deiros, ben!"" valar atribuido '\�.
seguir até �clsão final, o referi-'
dô inventá b,-aob pena de revelia.
'Para OI d vido. fins, mandou o

MM. Jui' de Direito, expedir o

pr·esenteJ ditai que,' na formà da
Lei, ser, afixado no ·Iugar de cos

tume e'· públicado uma vêz no

«Di'rig Oficial do Estado» e duas
vezes po joróal local «Correio d.oNorte� Ü QUE CUMPRA. Da
do é. paslado nesta cidade de
Canoinbas. Estado de Santa Ca·
tarioa, aOI três dias do mês' de
fevereiro de mil, DovecentOI e ses

senta é nove. Eu Zaiden E. Se·
leme, Escriv:ão, o subscrevi.

TllCbo Brabe.· Fernandes Neto
, Juiz de Direíto 1

zação de uma série de festejos
populares, com desfile de ban
das de musica, espetáculos
pirotécnicos, competições des-
portivas, .etc,

.

No dia 7 de setembro as

comemorações terão início a

zero hora, quando em todo o

país repicarão os sinos das

Igrejas e serão tocados os apitos
das fábricas e embarcações,
.1ItI,••••••_•••••••••••••••••.•••••••••••••••••_ ···············1·.
.........

r _•••••••••••••••••••••••••_........ • I;r.IiI!!I
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II Ao 'Comprar Café, lembre-se g
.. ..
.. ..
.. ..

! C A F É B 'I G·· I
" =

H c U
U é _o Café dos que conhecem Café, f:
= =
ii Torrado, moído e. entregue no mesmo dia i!
5i .

d "c
I: em todas os pontos a cidade. ::
" n
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S.' A.Frigorífico .Canoinhas
,

• FRICASA •

Primeira Convocaç6o:
São convidados os senhores

.

acionistas, do Frigcrifico
Canoinbas S,A., a se 'reunirem em Assembléia Geral Extraordi

nária. no dia ,7 de julho de 1969, às 17, horas, em se-u escrítórío
na estrade da Fartura, km 2, em, Canoiohas, Santa Catarina, para
deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

Apreciação da proposta da Diretoria com parecer do Conselho

Fiscal, para a alienação de bens sociais e outros assuntos de
iót@rêsse da sociedade.·

",

Segunda Convocaç
,

.

�8, feIta de, quorum par a prim . ra convocação, ficam
convidados os senhores acionistas .dest sociedade, em sf>gunda
convocação, à comparecerem à As e léia q.eral Extraordinária,
no dia 14 de julho de 1969, às 17 oras, no mesmo local, para
tratarem dos assuntos que figura ordem do dia da primeira
convocação.

.

T'erceir�
Persistindo a falta e segunda convocação,

ficam convidados os senhores acionistas desta sociedade em

terceira convocação, à comparecerem à Assembléia Geral Extra�
crdíaárte, no dia 21 de julho de 1969, às 17 horas, no mesmo

local, para tratare in deis Bssuntos que fíguram na ordem do dia
da 'primeira convocação; 2v

Canoinhas, 6 de junho, de 1969;

. Frigorífico Canoin�as: S�Â.
'Ffanci.co Wiloiár Friedrich - Dir�tor Presidente

.
,

'-o

Na elegância feminina
.ÍlMO,DAS ETAM" predomina

I
I

"
'

Pij.amas de Odon
.

Pijamas de setim peluciados
só na

I CASA ERllTA

MÁQUINA LAVA ROUPA HCr$, 29,2J mensais
...

O:fe r 1. a, '

..:
( ••.

y ••• �

Itldús'fri'a

<iElADEIRA CONSUL NCr$' 38,87
,,'

Cotnércici

mensais:
de

H. JORDA,N
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Três. Barras organiza' sua Comissão de,Saúde
I .

\' Numa reunião realizada dia 21, na vizinha cidade de

í
I Três Barras, deu-se a formação da Comissão de Saúde daquele

I muníeíplo.
I Para coordenador foi indicado o Sr. Pedro Merhy Seleme

e pera secretária a Sra .. , Guita Federmann.

Durante ,a reunião dirigida pelo Coordenador da Comissão
.

,de Saúde de Canoinhas, Dr. Haroldo, Ferreira, 08 médiços Dr.

j'
Osvaldo Segundo de Oliveira e Dr. Antônio Merhy Seleme

I !!z@ram uma exposição sôbre

os.
vermes mais comuns em nossa

. região e suas consequêncíss para a saúde •.
,

'

Também foi exposto às pessoas presentes' pela extensío-
ni,sta da ACARESC a maneira COnlO pode atuar a Comissão de
Saúde e O! melhoramentos a' serem introduzidos para melhorar
as condições sanitárias do meio rúesl e consequentemente com.

bater a verminose e outras doenças provocadas pela falta de
higiene.

,

Os trabalhos da Comissão de Saúde de' Três Barras
serão ínícíados com um levantamento das condições sanitárias
do meio rural de todo município.(

..

\

A�sociaç�o Comercial
/

de
e. Industrial,

(onoinhas
,

Telegramas expedidos
�xmo. Sr:., I
Dr. Ivo Silveira
DO. Governador do

FLORIANÓPOLIS
Estàdo

Atendendo velha reivindicação Norte Estado et alertados
por onda rumores que trecho Canoinhas-Mafra E�trada SC-21 vg

�
seria excluída PiaDO Estratégico Prioritário vg solicitamos

,
Vossa Excelência sentido sustar tal medrda vg uma.vez que men

cionada rodevía sempre foi aspiração et escoamento certo Pôrto São

li Francisco vg ligando também litoral estado com Pôrto União pt
contamos vosso alto esptríto compreensão pt saudações

..
Luiz FerD8nd� . Freitas

As!!'ociacão Comercial Industrial'Canôinh88 "

.
\I! Presidente

11-6-69 .

g x

ij Dr. Colombo Sales
.

II DO. ecretário PLAMEG, .:
I FLORIANÓPOLIS

'

, Baseados crescestes rumores que Estrad�. SC-2J trecho
Canoínhes-Mafra vg será excluída Plano Estratégico Prioritário et

r

lieQdo referida rodovia' já há muito reivindica�a et escoamento
nstúrel Pôrto São Francisco vg como também único meio ligaçãq
entre Porto União et li�oral vg leva-nos apelar V,S. seqtidq
SUstar comentada medida ateudendo assim crémos vg justa
retvíndícaçãc Norte Estado pt saudações ,

x x

Luiz Fer-nando Freitas
-Presídente Associação .Cómercíel e Industrial de Canoinhas

em 11-6-89
I

Aroldo C. de Carvalho
'"' � � � \-

.

., .' ...-

I ,ADVOGADO l
_

J;scritórro,:' EdJfíeio cMllrcia� - Sala �19 (2.0 andar)
Setor Comercial - Local Sul, Lote 19 ..:... BRASÍLIA - DF

. Advogaci� perante o Supremo Tribunal Federal e

Tribunál Feder:al de Recursos

.

DitferiDr. PintoAnor

I. Médico

Q'lhos, Ouvidos,

"Especialista I
em'

Nariz e Garganta
çonsulta� no Hospital Santa Cruz nos dias

2 e 3 d. julho d. 1969.

Esteve em nossa cidade o sr.

José Rauen, industrial em Pa
panduva, Vereador a' Câmara
Municipal de Mafra e. Presíden
te da Confederação do Mate. A
sua visita prendeu-se.. 8 contato
com o. .Deputsdo Aroldo Car
valho.

x x x

Andrea�za inspeciona
no Sul

O Ministro dos Transportes, Coronel Mário Andreazza, .

regressou da viagem que" fêz 80 sul do País, onde além de assi
nar convênio com o Govêrno do Estado do Rio Grande do Sul
para 8S obras de íntegração .des bacias doi? rios Taquari e Jacuí,
no

'.
valor de 30 milhões de cruzeiros novos, inspecionou 8S, obras

de implantação e pavímentação da rodovia BR-471 no trecho
Santa Vitória do Palmar-Quinta do Çhuí, visitou as obras da
ligação ferroviária Cerro Largo-Santo Angelo, que estão sendo
realizadas em conjunto pelo D.N.E.F. e D.V.T. do MinistériO do
Exército e assistiu a entrega de 17 novos guindastes fornecidos
pela Alemanha Ocidental 80 Pôrto do Rio Grande.

I
.

As obras . de interligação
I
das bacias dos rios Taquari e

Jacu! serão .iniciadas na segunda quinzena de_) junho e incluem o

aproveitamento hidrelétrico, navegabilidade e uso hidráulico pata
finalidades agrícolas, além da interligação dos sistf!mas das' várias.
b�rragen8 existentes na região .

Durante a ínspeçãe feita nas· estradas de rodagem, o
titular dos Transportes revelou que no 'próximo dia 4 de julho o
Presídente Costa 'e Silva estará inaugurando o trecho pavimen
tado dá BR-290, entre'as cidades. de Osórío e Uruguaiána, afir
mando ser essa estrada de grande importância e 'pràticemente a
estrada transversal do Estado., Anunciou também o l.\IRllistrG
Andreszaa' que no mesmo dia serJo iniciadas as obras do percurso
Rosário-Alegrete, em duas frentes simultâneas de trabalho, asse

gurando que a pavimentaçiio dessa rodovia, antiga aspiração dos.
gaúchos, estatá concluída até o final dêste Govêrno.

Assegurou' o Ministro dos Transportes que a ligação
ferrc!viária acima citada será entregue ao tráfego DO mês de,
setembro ,vindouro. DI

,------ 1....'

ICine Teatro Cruz

. Também esteve em nossa ci
dade; retornando 4.8 feira para
Brasílta, o Cap. Afonso Rogerio
Schmídt.. atualmente psr tícípan
do de' um curso especializado
na cépítal federal.

. x x x

Sexta-feira prôxima, dia 4 a

nossa cidade terá a honra de
-hospedar o Gal. Sylvio Pinto da
Luz, Presidente. do Instituto
Brasile.iro de Desenvolvimento
Florestel.

x x x

O sr, Basilio Humenhuk em

grandes preparativos para uma

viagem de recreio, juntamente
com sua exma ..familia, para 'o

Paraguai.
x x x

O dr. Tycho Brahe Fernan
deli 'Netto, MM. Juiz de Direito
da comarca, é o, novo Prestden
te do Rotiiri Clube, tendo to
mado posse .em jantar festívo,
4'.8 feira última, na Sociedade
Beneficente: Operária. .,�,

x x x

Aniversàriou-se, sábado últi
mo, o Prefeíto 'I'herézío Netto,
ocasião em que foi cumprimen
tado em sua residência.

x x x

Numa grande e i��dita pro
. moção da Pia União de Santo
.

Ántonio. mentenedora do Asilo
dr. Malucellf, deverá apresen
tar-se �m\ .ncssa cidade, em

setembro próximo, o sr. Evan-
dro C,astro de Lima, com suas

ricas fantasias, em número de
14. premiadas DO carnaJaI,' ca
rioca. Vamos l.odos cooperar,
para" este grandioso espetáculo
beneficiente.

x x x

Devido o mau tempo reinante
está em pleno rece�so o nosso

futebol e o velho estádio da
baiJ!:ada está ameaçado de
enchente.

, x X, x

A Associação Atlética do
Banco do Brasil em ii�ande
atividade para o seu grandíoso
baile do die 5, sábado prôxímo

.

a ser animado . pelo' conhecido'
e spleudído . conjunto THE
JORDANS, de Silo Paulo..

x "X x

Faleeeu em Florianópolis,
'sexta feir� '\Íltimà, p. ,posso
prt'zlÍdo amigo dr. Ht>itor Alê�c8r '

Guimarães, aqui bastante relé
clonado, para �ícuja famBia,
"presentamos nossos pesarea.

x :x x

Em possa <:iQaQl', a serviço,

1"
o In,sp�tor d!i Banco -40 Bta�i1,

."

sr .. EUrico Ohagas, grande amigo
. , de nossa ci-dade e aqui bastante

relacionad().
x x x

Reto·r·n_ou .2a. feira a t8r��, a

tunDa de caçadores que esteve

para mais uma temporada no

Estado do Mato Crosso. Todos
retornaram, satisfeitos, tudo
correndo normalmente.

-:- A P R E S E N T Ao -:-
,

H.O J E • ai 20,00 horal - cenlura 14 anal

AMOR E ·CONFUSÃO·
com Marcelo M:astroh,mni. Valentíana Cortese e Richard Basehart.·

Uma.gezadíssíma comédia do cinema italiano.
.

DOMINGO • a. 14,00 horal - ;cenlura livre
-:

. Amor ·9 Confusão
DOMINGO ,. a,' 17.00 e 20,00 horal ._ e.prellamente

proibido pará menorel de 18 aDOI

BABEL, SODOMA 'LAS' VEGAS
.

-

A mais extraordinária aventura dos nossos tempos.
'

Em Estmancolor.

DIA 30� .egunda-feira • a. 20,00 hora. - e.prel�amente
proibido para menore. de 18 ano.'

Babel, 'Sodoma Las Vegas
DIA I.D, 'terça. feira - flNAO BAVERA SESSAO"

,
• t . .

.
D14S 02 e 'Ó3 .... 20,00 horal ...... cenlura 18 anal

CRIM E NO AS'FAL TO
com Jean Cabin.' George RaU, Nadja Tlller e Mireille Darc.

Um dos melhores i'ilmés policiais do cinema tranees.
.

.

EIri Bastmáncólor e Franscope..
.,

. ,- ..

01.1, 04, Ieda. feira - "NAO HAVEáA SESSAO"
�"

.

. _.
.

'DIA 05,Ilábado • RI- 20,00 hora. ,,- eeQlia,ra 14 anal

O Maravilhoso Homem queVoou
com Tommy Kirk, Annette, Leon Ames e Arthur O;Connell.
A mais louca avent?ra. q.ue i* �W imaginou. - Em T�chnicolor.

,

DIA 06, domingo ••1 14,00 horas - cenlura livre

O Maravilhoso Homem que Voou
DIA Q6, domfn�o • a. 17,00". 20,00 horal -

CrepÚSCUlo de úma Raça
com Richard Widmark;'James Stewart, Carrol Baker. �al Mineo,

J{arl Malden, Arthur Kennedy e Edward G. Robinsen.
.

Urili(d.as pelieYla.' q;rais extraor!!inãriáll' do ano.

I
}!;m Technicolor e pa:haVillõ�.
A rd'em para breve:

O COR N' IANO (Mazzaropi)
'-,----------,.

'\..

v
.

'

Capas Ideal Renne( Fogão a Gás �ODl Quota
"

.,

i

A VISTA 190,00: (Impermeável) por ,

•
t

Revendedor' exclusivo - E-M \

\' .

F i s'c h e r M agaz i,ne Fis he M·ó
•.

c r v e I .S- - - -

\
I

-

__
.

,._

,
.

, ".i''1'
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