
Festejos . da Smnan3 da
.

Pátria e Sete de·Setembro

'\.

Dr.Antonio
..

O conhecido, � 'conceituado médico, Dr. Antonio ·,Me,rh.y
Selerne, estará em Florianópolis, de .18 li 23 do corr-ente, 'pai:tici
pendo-de um Curso de Especialização em cirurgia infantil, 1)0
Hospital' Beatriz Ramos. Ao ilustre médico" os nossos" votos, de
feliz viagem e ótima estada em nossa €apitaLJ "-

o ,T, A
� i

.

4 Associàção Comerciiu ,e Industrial d� Canoinhas, rea�beu
do Sr. bspetor da Fazenda, a seguinte comunicfjçãe:
De: Pôrto União ,- n,o 27 - PIs. 23, - DT 1 Hrs. 10 '

," 'j Y
Sr, Presidente da Associação Comercial - Canoinhas

N.o 73/69, pt Comunicamos vossênda prazo apr�sentaçijo
. dE!claràção movimento econômico prorrogado âté 31 agôsto pt SDS

INSP}l:TOR BUÇHELE I

A Direção do Hospital Santa Cruz, comunica J aos srs.'

funcionários públicos Estaduais 'e Municipais, que vem de firmar:
convênio com o IPESC ,(Instituto de Previdênçia do' Estado de
Santa Catarina).

,

,

Outrossim· lembra aos interessados que O aludido convênio,
está sendo cumprido regularmente de acôrdo com' à �ei.

'

Afim ,'de evitar ,incqmpreIlsões os ,interessados devem
obter melhores, informações COto. seus respectivos chefes de
repartição.

'
'

(

Canoinhas� 14 de agôsto de 1969.

Hospital Santa Cruz

Alcyr WoUexen -'Presidente

,Ano �XIII' Canoinhas - Santa Catarina, 16 de agôsto d� 1969

, ;

Diretor:
CAIXA p,OSTAL, 2
""-

Ruben's Ribeiro da Silva.
qIRCULA AOS

, Objetivando a programação dos festejos cívicos da Sernána
da Pátria' e Sete de Setembro, o Prefeito Benedito Therézlo d�
Carvalho Netto realizou 2a. feira últírna, no Salão nobre da
Câmara Muniedpal, imlil(uiaote reunião preparatérta, da ttual
pta'rticipar.11m relprese,a,Jalltes @te' DG!lSOS estabelecirnentes do 'el:1lioo
e ..r.ri4tute51:

Convidados aH C�N'l1lpareCe;am, "além
.

ctlo Prefeito que •

presidiu, D MM, Juiz de DhGito., dia cemarca, ,<;ir. Tycho Brame,
,Fernandes N.�tO, representante do Cempo de Instrução Marechal
Hermes, Major Ibiapíua, Presidente' do Legislativo Municipal sr.
Tufi Nadar,' representante do Betslhão Januárlo Côrte Tte. Coelho,
Vigário Frei Henrique MüÍler. Presidente da ,LEt, sr. Agenor. V.
Côrte, Presidente da I CME., dr. Antonio 'Weinftlrter,' Rádio Ca
noínhas na pessoa- do seu gerente sr, Irineu Gcnzage, Inspetores
Escolares, sri. Fi,delis Lovatel e IDna. Flerides Bittencourt e repre
sentantes do "Gínásío Santa Cruz, Colégio Sagrado Coração de
Jesus e Grupos Escolares Almirante Barroso e dr. João Jose
Cabral, além do sr. Vinicius Allage, da firma Rigesa.

Abrindo os trabalhos, talou o Prefeito Benedito Therézio
de Carv&lho' Netto, dizendo da finalidade' da reunião 'e, lendo
etrculár rscebtba do Gabinete Civil do, ')Govlilrnador do Estado
atinente os cotnemorações da semana da Pátria, que êste ano terão
maior amplitude, com 8 psr ticipação direta \10 povo. Todos 08

l?res:ntes .

emitir am �Uà opinião" ficando resolvido, então, a rea

lízação, dJ8' 7, de um grande desfile com a pa'dieipaçãi> de
escolares, tropas do CIMH e BtJ. Ja::mário Côrte, 'nossa repre
sentação nos próximos Jogos Abertos, e entidaqes esportrvas,
precedido de c';llto religioso, & cargo do Vigãrio, da Paróquia
Frei Henrique Müller. Na semana ,da Pátria serão proferidas
palestras alusivas, pela Rádio Canolnhas. A tardé do dta '''sete
s".!rá tôda dedicada a' competições esportívas, no Gin�sio;' Santa, A, «Operação Bandeirante» '/ !
Cruz.

"

':;'-.,;
,

plàaejada segundo os objetivos Todos os filiados anteriormente,' tiveram direito &. volto.
Canoínhas, como se vê; também estará presente' rias' do "'PLANCEF 69/71 (pIaDO, Em nosso .Munícípro, mercê, de alto e .patríóttco entendimento

grandes comemorações cívicas de sete de setembro, quando Go- Ge�al de Administ�ação 1QS 'entre Iíderes da Aliánça Renovadora Nacional, ARENA, foi regis
)vêrno E! povo, írmaaados, enaltecerão os. grandes vultos- de",noisa, 'rtnbutol\l F'ederaf s), tem trada uma' única chapa. Para a validade do pleito bastaria apenas
história, responsáveis pela nossa emancípação. \

. ,�'rÍla só finalidade: �ducar., Vi- '0 cemparécitnento de 20% dos filiados. Contudo, numa evidente
sando 'o �eu pleno êxito, conta demoástração de civismo, 'quase trezentos 'eleitores ali compare
lÁ Coordenação, do Sis�em8 de CQrtUIl, todos voluntàrremente, alguas do interior. Foram' eleitos,

'h
'

SI' ·J'íClG:8�z.,i,a- COlE o apeio -da assim, 011' seguintes mêmbros: Gilberto Ritzmana, Pedr@dos,

".r, ,"J.'" ' ",,0, Am,8,' "

FíY�' "!rnn�a ." E�é_rClt�, que Santos C6irrêa, Guilherme Prust, Alfre'o Ivo Paul, Tufi Nadu"
(I (J (J li col0é8<l!IHtl a dispcaíçâo �a Fir Alfred@ Siteilein" Michel $@leme, Adernar Schumacher, Albino

zeruia �0d� 8 aparelhagem "d.s Raul Budant, Benedito Th. d� Carvalho Netto, João i)el�me,
ce�unlC8çao, transparte e dí- Agenor V. Côrte, Waldímíro. Bubaíak, dr. Antonio Weinfurter,
v';1lgação de que dispõem. .Centa dr. Paulo Rocha Faria, Luiz Fernando Freitas, Edmuado

aipda" com a cól8boraç�0 d:e -Bíttencourt, Wiegando Wiese, Nivaldo Roeder Alcides Schumacher.
. enti\!_adés, civis ·e� em,'especial,)

,

dê qrgãos. de interiorização' do 'Quinta feira última" segttindo o cale.ndáric eleitoral, foi
ldesenvolvlmentp, como aS!Hl- eleita a Mesa Executiva assim constituída: Presi:lente:. Luiz
ciações de

. dasãe,\ SUDENE, Fernando Freitas; Vice-P�esidente: Nivâldo Roeder; Se�retárlo:
SUDEPE, etc.. ,-\

·Dr. Paulo 'Rocha, F8ri.8� Teso\ureiro: Gu.ilh@rme 'Prust e Procurador:
.A campanha terá -a duração ,Dr. Antanio Weinfur:ter..,1 ,

'

de 6,0 dhlS, ,desenrolando-se
aha�vés de 70 equipes formadas
por ,pessoas altamente capaci-,
tedàs p�ra os fin!! de educat
e divulgar. É de ress'altar: que
O objptivo ,principal da campa;'
nha não é mrecedar ou fiscal>l
,zar, qlas ed�car, levando ao,

interior os esclarecimentos 'ne-'
, cessários, & compreensao,· da

'AtIA·NCA RENO'VA'DORÂ� ,HAIIONÀL ��:I��oó S��:ldde�eim�:::i�ire a�
Direió;lo Municipal de,"' M�T':'O� "telrâ ' t�l,açô,es' en.t!_e o fisco e o

,

J' cointribuin.te.
Em o cumprimento ao Ca.Jenciario, Eleitoral, a', A)iançà' '_.'

Renovadora Nadonal de Major V��ira, e)égeu er:p data, de 10 de'· �_=-),-,---�-/------,,-
agôsto do corrente; o seu nôvo Diretório.. 0'8 i;nembros 'eleitbs, L>,." ,

I,
•

t. ," •
'

,

em número de 20 (vinte), são os segliinte�:' 'e
'

,J"
�'

.. , ;'<. tlga�Esp_ortlva Canomhense
. " ,':-nto�io Maron �ecil, Cláudio Gadotti, M.�gu�l' M;S;fO? Edi,tal ,d. Convoca,..ã� ,Becll;, JaIr Dlrs('hnabel, Vl1lson Granemann, Costa,' CesáriO Koaskl, "Y

"

João Alfredo Boreck, Eugênio Hennlog, Waltte/He:rining, Henrique
de Berros Neto; Eurico TreILel, ,Frsncisco 'B.uthes Filho, Albino,
Goncioroyski, João Walter G:rabovski, Ai:nfr Granemann, Aloaéir
Veiga, Sepastiã'O Grein Costa, Guidó 'Da'vet, Áciir Frsnci,sco Veiga
e Victor Borges. Delegado: Odilon Davet.

_',' Suplente: Pedro
,Veiga Sobrinho.

.' -r" '

Após e Convenção, o Dire�ório, eleito reuniu-se em data
de 12 do corrente, 'a fim de f!scolhér o seu Gabinete Executivo,'
O qual ficou assim constituid"o:'___� ;, . / ,7)

r Pre�ideilté: Euri�o Treme1; Vice-'�residente:. Cláudio' Ga- ,

'

dotti; Secretário: Jair Dirschoa,bel; 'Tesourei'ro: João 'Walter
3rabo;vski e Procurador:\ Amir Granemlinn.

'

,

A!l.)' E'urico Tremei � Presidente

FONE. 128
.,

i '

,Campanha vai a

2.400 ci,�ade,s·' 1"eremos . Eleicões·Mun
"

'

em
-Ó,novembro •.prôxim

, I '- '

I
'.\

nôvo Diretório da '

Alidnç� ,Renov�dora Nacional
Luiz Freitas õ nôvo Presidente da AREH�

Segundo programação do sr.

Coordenador ,do sísteme de
Fiscalização da Secretaría da
Receita Federal do Ministério
da .Fazenda, t- ve lOlCIO no.
dia '11, a Operação Bandeirante,
campanha de âmbito nacio�al,
d�'stio8,da a, levar a mais de
2.400 cidades do Interior, tôdas
as informações necessár ías ao'

esclarecimento do contribuinte
sôbre os dois principais tributos
do Psís: o Imposto de Renda Como foi ·anUnciado, realizou-se, domingo último, ,dia 10,
e,"ri IPI (Impôsto. sôbre ,

Produ- , eleições gerais· em todo ri pais,' para ia renovação de todos os
tos' Industrializados), .díretôrtos políticos.

\'

:'." .

.

.�

1969.

RIO DO SUL TEM
CURSOS JURIOI'COS
".Teve início no último dia 6:
em Rio do Sul :uma série' de
Cursos Jurídicos, visando', de
senvolver o c,onhecimento' 'das
Ciências Juridicas el?tre os ju
ristas locais. Os cursos que
tiveram seu encerramento ná
última 'segunda feira, foram

. mir:iisti:ados pelos Srs. Rui 0-
,

!ímpio de Oliveira,' José Sóbl"e
rajski, Danilo Schmidt, Hélio
Rubik, e O::ljalma Costa.

Eleito ,

o

Como se noto, houve de fato uma total renOvação, reco
mendaçijó do Diretório Regional, di'tada p�!o atual espírito do
Govêrno Fede,ral, dando Oportunidade e novas lider8nçaS'.�Os que
jã prestaram seus ,serviç6s deram, lugar a' outros" mais jovens, a

,comand�rem, agora a nossaxvi9a partidária e política. Hom�ns de

emprêsa e técnicos,\terno.s .certeza, tudo farã'o para a paz e pros
peridade da família cánoinhense, integrados, perfeitamente, com

o.s Governos da 'União, do Estado \e do Município. Nossos egra-,
decimentos aos membros e Mesa Diretora do ·antigo Diretório

que tudo fizeram para bem conduzir a ,nossa agremiàção e B:
quem se deve ,a de'finitiva pacificação e \1nificação arenistfL Esta
mos a encerrar estas linhas,' quando noticias de Brasília dão
conta ,quê teremos eleIções municipals, aind.a no. corrente aDO,
diretas, pro,vàvelmente' em 30 de, novembro. Cabe, assim, ao

nôvo Diretório dt. Alianea Renovadora Nacional, escolher e con

duzir a sucessão do qinâmico Prefe�to Benedito Therézio de
Garvalho Nétto, para que 8 �ua notável admiDistração não sofra
solução. de continuidade, prosseguindo o nosso Município para os' seus

gloriosos de'stinos, sempre, como agora, em rItmo de Brasil grlJnde.
I

·Lions Clube ide (anoinhas
Recebemos para publicação, o seguinte:

Canôinhas, 12, do agÔsto, de 1969.
V'- / \ \

Ao jorael Correio dp Norte
Nesta

Prezados Se.nhores
Temos o grato prazér de comunicar 8' VV. SS. que O

Lions @lube de Canoil!)has, 'fará entrega, dia 16 do corrente,
portantp sábado, à tarde, cêrC8 de

..
61 (Sessenta e um) pares de

sapatos às crianças ,dos Asilos Dr. Rolando Malucelli e Lar

dei Jesus, na CASA' PARA TODOS, de Rimon Seleme, compa-
nheiro doador dos me.!mos sapatos.

I

, , Outrossim, na mesma oportunidade, serão entreg\ueM 61,
,pares de meia, às mesmas crianças, produto dE! doação feita pelo
companheiro José Fernand,,:s Schmidt.

.

Para nós, é grata a noticia de fazer �egistrar tal acon

,tecimento, desde que, ô esfôrço comum, sempre vem em proveito
de todos. I

..

,Na opor�unid�de, renovamos, prazeirosament,e
Saudações L�onís�icas
Zaiden E. Selame

f
as nos!!as

Secretário
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"� Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme Ü
••

CD··ic Irul'giã entista / 5E
li! h�·. ii
.. Clínica dentária de sen oras e, crianças. ••

1= :�
= Especialização em Odontopediatria. ::
Ir. . ::
== Hora marcada, I ::

I§
, Praça Lauro,Müller, 494 ,... Fone, 369 ii .

ri===::.C=:=I::::m�:::,::w.:=:=�=:I:::I==:p':H:=al=:::::r.:::�-::I::U=::I::S::::::;;
\

Café,

IH::-d;:::aa:C:::::::::::::=::::::Z::::::::::::U-:I:::::W.R=-.=::::=:=::;�:::::::

Ao comprar,

C A f" É B I G

Casa a venda '- Notíoias
Escreveu:' Esmeraldino M. de AlmeidaVende-se uma casa de nu

deira em perfeito' estado, .ecm
garagem e 'outras benfeitorias. Ginásio, Escola Normal e Con�abilidade
Terreno com 800 metros qua- Uma das iniciativas' que merece todo o 'apoio e símpatía de todosdredos sito à ,Rua Benjamin- os papanduvenses, inclusive de todas os municípios circunvizinhos e
Constent 709, à 200 metros do Iínalmente da PátJ;ia Brasileira, é sem dúvida. alguma, a iniciativa do
Colegro Sagrado Coração' de nosso Revmo. Pe.: Vigário, Antonio Cintho, do Sr. Prefeito Municipal, a

Jesus. Iv eonstrução de um sólido e amplo edifício a ser edificado nos terrenos
.

pertencentes a Paróquia. Os primeiros passos já foram dados, estiveram
Informações com o ar. Uiro em São Bento do Sul o nosso Vigário acompanhado do Sr. Prefeito Aloisio

Rosa. I
j

Partala e êete colunista, ocasião em que mantiveram eportuno e proveitoso
)

. encontro com o Dr. Engelllheiro da DER o qual BOIi! cercou oe tôda a
ateneão e gentilezas, orlentando-nos de come se 1geverá proceder para
conseguir o que todos almejamos que é: Ginásio, I!:li1cola Normal e Curso
dQ Oontabilidade, para Papanduva. Deus permita que a primeira semente
plan.tada germine 6, assim em tempo'mais .

breve. possível então será.
realidade o grande- sonho de todos nós a construção do magestosc prédio
para ,os fins acima. descritos.

.A1eInç:ã O!
,

'

Vende-se um terreno com' 4
datas, medindo 3200002,. com
uma casa .de madetre, em per
feito estado, terreno todo cercado
à rua Duque de CaxillS, prolon
gamento da Vidal Ramos.

Informações .na Rádio Canof
DIlas e' no jornal Correio do
Norte.

.

/ t

Eleições' Indiretas nos Estados
,

.

.

cr�scem as ínlormações no sentido de que e'stá vitoriosa ,no
círculo de que tem acesso à reforma eoustítucíonal a tese da eleição
Indireta dos governadores. Dá-se mesmo como certo que o Marechal Costa
-e Silva, sabídamente favorável a manuntenção do voto popular, acabou
por ceder diante de argumentos fundados .em conveniêncills da Revolução.
Oficialmente nada se disse sôbre o assunto, nem havia pósalbllldade de
indagar, No entante, a notícia ganha crédito, seja pelo volume e' a,
insistência com que transpira de variadas fontes; seja porque auxiliares
imediatos do Presidente da República já não escondem que a adoção da

.

eleição indireta é recomendada pelos órgãos de informação e

______________________________________________ seg,urança do Govêrno. (Gazeta do PONO - 2/8/69.) \
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é O Café dos que conhecem Café.

Torrado, moído e entregue no mesmo dia
em todos os pontos

"

da cídade.:
,

Há' vários motivos para se comprar umVolkswagen.t· .

Êlevai

e volta,

'vai\

e volta,
..

Êste é um dêles;

•

vai

e volta,
r

•

vai

�.. '{','

M A·L'L O·N'

\
.'

vaI

evqlta,

"

'val

·evolta ..

E essa rotina é tão econômico,
que só no Brosil rn�is de �:GO.OOO

"

I;,
donos d�, yolks\f,!C'�e:l lfIA,

.la se benefICIam com ,ela.�
,

C I A.
Rua Vidal Ramol. Esq. Rua Barão elo Branco STA. CATARINA

,]t.sta e/ Merecida Promoção
, '0 Sr. Jabyr Silva, nosso mui digno Delegado de Policia,
por ato do Exmo. Sr. Governador do Estado, vem de ser promo
vido ao pôsto de 2.° Sargento da gloriosa Polícia Militar. S. .Sa.
que já se encontra entre nós há mais de 15, meses, militar que
dignifica as fôrças armadas por seus dotes de correção e honra
'dez: acaba de receber por justo merecimento o prêmio de, seus
inúmeros' e relevantes aervíços prestados à coletívidade de nosso
municípío. Ao 2;° Sargento Sr. Jabyr Silva, que é amigo' parti
cular dêste colunista. aqui fica registrado os seus mais efusívos
votos de congratulações pela sua merecida promoção que acaba
�e ser contemplado.

, ! ,

T�rre repetidora de Som e Imagem de T V
Já estão sendo tomadas as medidas preliminares nêste

, sentido, afim de que no mais breve tempo possível a nossa
cidade esteja benificiada com a rePktidora de som e imagem de
T V. Já está círculendo uma lista com a finalidade de receber
o aval de todos os possuidores de aparelhos de T V de nossa
cidade cuja Iinalidade será a de conseguir meios ecouômícos
pára a concretização da tão desejada Tôrre Repetidora. 0, sr,

, Prefeito Municipal tem sido' o percurssor incansável desta meri
tória' causa, 'que com o apoio de tOGOS virá a se concretizar no
menor tempo possível para satisfação de todos os poesuídóres
de T V de Papanduva e ádjacências do município.

DeslocaDse' Morrteuha em Minas
O deslocamento di; um monte de 350. metros de altura e

eêrca de 170 metros de extensão, Na localidade' 4e Córrego dos
Pirões. município de Santa Leda, abriu uma tenda no Bolo de
aproxímadameate tOO metros de @(illlilprimento por 20 deIargura
• lI'i de profuadidade, destruindo uns 200 metros da estrada que
ligá o muníoípío a Governador 'Waladares. O fenômeno roi comu-'
nicado às autoridades que enviaram técnicos ao local. (GP).,

Esportes
No último domlngo, o simpático Club do Olaria escursíonou

até a yisinha cidade, de Mafra; onde' mediu suas fôrças com o

ponjante esquadrão do «Faxinai E. C,)}. Sem dúvida alguma, êste
, último uni quadro de real valor tendo se destacado ultimamente 1
em suas últimas..exibições. sempre levando vantagem sôbre seus
protagonístas. Contudo o Olaria que é' um 'quadro que está
crescendo, 'entrou em campo' com o firme propósito de levantar
mais alto ainda a sua bandeira da vitória, lutou desbravadamente

, e .Iinalmente, os louros da vitória caiu em seus braços. A luta,
" roí renhida, ,e venceu com tôdas as honras o' bravo Olaria, pelo
, escore de 1 x U.' Parabéns para os 11 da baixada.

Biblioteca Pública -para Papànduva__j),
•

. Movimento' dos 'mais simpáticos e oportuno foi Inlcíado
." em nossa cidade. no, sentido de ser instalada no prédio Ida Pre-
feitura uma bem organizada e atualizada Bíblíoteca Pública. Já
'se, encontra em, circulação uma lista de adesão, das pesseas que
irão colaborar, com a realização desta já vitoriosa iniciativa que
levará mais altd: ainda os conhecimentos de todos os seus rnuní

eípes' in.clu.siv·e do� estudantes q�e por certo te�ão na I;1ibli.oteca
um apoio inealculável para o aprimoramento de seus eonheoímen
tos gerais. A 'lista de adesão já conta com um expressívo número
de pessoas' de nossa" cidade. ",,' , ',v

Jarbas Pessarinbo cotado para, ARENA
·6 nome do 'MinIstro Jarbas Passarinho está somando as

t • preferências' dos. círculos .

polttícos para substituir o Senador
Felinto Müller Da presídêncta da ARENA nacional. A exemplo do

, que fêz nos comandos müítares, oPresídeute da República decidiu
reíormular as direções 'políticas do Partido oficial para estar em
condições de assumir plenamente a condução do problema suces

sório presidencial, quando oportunamente, a questão vier a debate.
As presidências dos, Diretórios Regiobais 'da f\RENA, em todos
/os Estados, serão, portaato escelhídas de acôrdo com as indica
ções feitas pelo Marechal Çosta 'e Silva, que espera, assim formar
um quadro homogêneo ajustado a oríentasãe política do Govêrno,
para 'funcionar, coordenadoramente em certas circunstâncias
políticas convenientes ao esquema oficial. (GP).

'

!listAnda exata da ,Terra Lua
, ,

A ter:.;:a; para os interessados em medidas exatas se encon
tra a.' 3114.562 quilômetros e 514 metros da lua. Os al,ltrônomos do
observatório de Mount Hamilton Califórnia, ao anunciar a @Ura,
prometeram que medições posteriores serão tomadas com auxílio
dos raios laser, refletidos numa pequena tela instalada na ll!a.
A margem possivel de êrro será de 15 centímetros. Os cientistas
do Centro Espacial de Houston· abriram uma sacola com o pó e

ro@ha,s da lua e' disseram que o ()onteúdo «é diferente de tudo o

que temos na terra.» (GP).
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CORREIO DO NORTE

PELOS

e

ANIVEl?SARIAMSE

HO/E: a exma. tnia. sra.

dçna Rutina Kretzerj (JS srs.:
Liberato José Gonçalues,
André Czarnik e Davino
RoqueGoncatoes; os meninos:
Wilma,. Roque filho- do sr.

Waldemar· Frantz e Edécio
. Carlos filho' do sr, Manoel
relicio,

"

.

r

AMANHÃ: as sras. donas:
Laudelina esp, do sr, Pedt'o

",Paulo K(!)ller e l!el��a esp,
do sr. Vitor Burziaki: os srs.:

..
Vitorina Hostin. Alfredo Gros
skopt e Luis Ervillo Prates
Schade; srte. Regina Tokarski;
o. jovem Ari Padiiha; a

menina Itamete de Fátima filha
de M. ,Miguel Andreczeoec; os

meninos: Luiz Carlos filho
do, sr. Luiz Packer e lsac
Edir ,�lho do .sr. Antonio
Melo.
Dia' 18: As sras. donas:

Divair esp':-do sr. Max WachtlÍll
Pilho (I l'l(l�rid t!sp. d(f} sr.

RuiJens Zack(.J; �s SIS.: NlL�on
Aurelio Coutinho, Ary C@r",/
1IIelsen, Alinôr Afílamski e

Otavio, Possa;nai; (1,'$ srtas..;

Alice Hele1Ja Kretur, lassara
AUage e Ariei' Oranemcmn;
filS/ meninas: Angela Raquel
filha do sr, Julú,mo WlJfttdt
e Â.na Marit:2 filha· do sr.

Alfredo Trapp,' os· meninos:
Aldo filho do sr. HQrst Winter,

.

hineu filho jÜ, sr. Rodolto
f'roehne1', José Roberto filho
do sr. Conrado Grittens,'
Marcos Antonig filho do, sr.

Henrique Artner e Edilson
filho do sr. Adamir Veiga.
/'

Dia 19: as S1·as. donas:
Norma esp. do sr., {j)arcy
Wise e Maria Cacilda esp.
do S1. Oswaldo Cidral, os srs,:

16-08-1969

Aniversariantes da. Semana _

,1·_·'
-""-�---�

BRtNOUEDOS
PARA O NATAL

Compre-os agora e pa5U'�OS

suavemente at'é o Natal

GRANDE SO'RTIMENTO

r

Edital �ara ven�a \
em leilão com o prazo, de vinte (20) dias

o Doutor Ticho Brahe Feman- nolnhae;Santa Catarina, o Porteiro
dei Neto, Juiz de Direito da

\
dOI audítôeíoe, levará a .leilão,

Comarca de Cancinhee, Estado. OI bens penhorado. na e eoueão '

de Santa Cotarios, na forma de iectenCQ movida por alde-
da. Lei. etc.

.

mar Knüppel cont ! Leonl

FAZ SABER aOI qué o pre-
' T. Sa

'

huk, que e

lente Edital virem ou dêle co.
aêste Juiz consta te

nhecimento tiverem' que no di! terreno orba.o . .

I, Emílio (Iuebert e Si?Va,davio 8 de setembro, às 15 horas,' 324;00�2, sítna na Avenide

de Almeida Medeuos,' os Da, lede .dêilte Juiz.o •. .no, Edifício
Boa Vlutl!,' lot,,�.

do

blOCO, C,C:'1 jovens;' Jairo João TaPQfo"Ski da Prefeitura MUDlClp9i de Ctl- .

confrontando de
, �m do_ com i'l

. rua Santa Ca 9�1D1:ll. e outro
e Romeu Hoeptner; a menina .' lado com a, ' iúva de AlbertoCélia filha ao sr. Leones .

O 1
'

FedermanD'�
. 'outro Ia comrittens; os meninos: orge' IHovena poderosissima ao '

uma rua ae nome e mai umaRicardo 'filho do sr, Alvaro "-
caria de mad ira, coberta Ide telhae

Mallon, E�minal�() filho do Menino Jesus de Praga, e demais dependências edificada
sr. Ludooico .Pieczarkn e

. i

Hilario 'filho do sr. Donato IOh! Jesus que dissestes: peça
no terreno acima descrito, imóvel

Haack. e receberá, procura e acherá, êete devidamente registrado no'

D· 20� d
.

s:' bata e a porta se 6brirâ. Por Cal tório Imobiliário suh o �:.
la . as sras. onas:

ínt édí d M
. V" S

N' '" d 1
-

5 Z' m ln erm 10 e fina, OSI18 a-
aZlra esp. o sr. oa9 e e e,. ..' _

'

'

T' 'I' pdS' grada Mae. Eu bato, procuro e
cmi la eso. o sr, lCO

"

'.
h

..
',.

Ed'°t ti dSzemceuk e Luiza ésp; do vtos dr?dgo,,,qMue �ID a

�re�d�deJ)8 I i,' para, ven a, em,
G b 1 El K b': vs.:

a en I !t.�" enctcna-se o pe I, o.eh, : raw' ., JU_ a, í!//t�.. Oh! Jesus que dissestes: Tudo I 'IAiar_esZ,' 'Jlese, Soabo Da ZSta. que pedires 80 Pai' em meu lei êe .(om .0 ,prazo(amSfi.l, ayme ti a, ona O
êl

'

derá
" ' •

H
.

M' "I E h di Dtaoio nome e aten �rb, por Inter- J
-

Gaac:;. tguec 'tal ,

m
m. 'médio de Maria Vosse 'Sagrade .ai. "."nte (20) dl-a's'ranemann .os a, as em-

M- h 'lã nt
W� t' n "

.

'., '

nas: .-1ndréa filha do sr, V ae� e� "uml :;men e rogo ao

Mauro de Aquino residente ?SShQ· 81 :m, .osso �dom(eMqueX X
�

eM' t 1 filha
mio 8 oraçao seJa OUVI a. en-

em an ere. ans e r:
'

cione-se o pedido).da vva. Marta das Dores da '\, '

Silva; o mpnino Iosé TarcisifJ Oh! Jesus que·· diss:estt'B: O

tillio do sr. João Orosskopt cê,u e a terra p�ssarão, mas a

Segundo. .m![J'ba pa14:V(� pao passara. Por
. inttll<l'médiQ M .tll';., VITiI'1Il �ilI.�

Dla 21: a sra. demo, Odete gnda Mi", ••.:fto qlU mitlh.
esp do .81. ,Oa:dy Nader; ,os ançlo s ... j� ....tda. (M(!lDcí'9na
smhorés: Paulo Fuck, Carlos' le 01 pioldÚ4o).

'.

Schramm e GustaVfJ BUfl,n6li • R ti... M' 1.

G
.

P' b . I9l,Z8r .. _"'I!- arUilM e
(JS Jovens: êTvastO 'rUt Bt S I R; fi' Ilm'},f(;}r,J,ir CadfJr e Nelsl§n Luca. ,�, ve- aHn· ."', calos ur�en-
chinski; as meninas: lngrid

tes SUB noye_. deverá ler feita

Elizabet filha do sr. tt ieg'ando em �oras (f •.tiras). Mandadas

I( pp R
,

'cl' filh d " publicar pJllr ht! alcançado lama
no , ost er a o .. r. '

W K S
Wiegando l(nopp e lanéte graça. • .• •

Tarézl1Jha filha do S1. João
Alves feibeiro.
Dia .22: o sr., Siegfried

Anton; a srta.. Nanci Terezinha
dos Santos; a menina Lei/a
Maria filha do sr. Benedito
Therézio de Carvalho Netto;
o menino Francisco de Assis
tilhoq,o sr. Alberto Waldenski(.

. ,"

Aos aniversatianies nossos

parabéns.
'

o Doutor Tycho Braha Fel'.'
l!aDdell Neto, Juiz de DiJ.'tiito
d� Gomarca de CaDoinhalll, EI-'
lado de Santa Catarina, Da

fOrDa da Lei, etc.

J'AZ 5ABJiR 6131 qUI! o pr@
�••te Edital virenn ou dele conhe.
gid!UI.to liivl!l1l3m, IIIU', -na

' liia
B de l1IIeiembre, às 15 hGlUl6,
M IIlHi. dêit@ JuÍz@, DO Edífícío
da 'liefeitura MUJllieji�i de Cc-
19®iohlle, Sute Cetluinlll, e POI
teiro dOI auditórioil, lilV8Ir·á ti

leilão, OI blllnl pennfl1sdol n

execuçã de eentenço movida p
8uschle Irmãos lida. co ro

L�oni T� Sauchuk, qo �

'proceuo nel e Juizo, con ante
de um teu ó urbano om 8

área de 324,0 m2, Bit do na

A, eDida Boa Vi to, lot . 1'1.' 1 do
bloco cC:t, cODfr ntan o de um

lado com a rua Catarina,
de outro lado. co a viúva d,e
Alberto FedermoDn e outro lado
com uma rUIl lem b me e mail
uma calll de ma eira coberta de
ielhal e demaig epen êociall edi·
fiéad� no' terre o aeim delcí:ito,
ilnóvel êste de id8meote gií'trado
ne (2artório mobiliário. b o n.

35 141. fi.. 72, de livro - A- Í;
avaliado e NCr$ � 500,00 oi.
mil e qui entol cruzeiro. novol).
A venda lerá feita

.

por iquem
maior of ta fizer; lendo o paga�
mento feito a dinheiro, a vida
ou fiador idôneo por ,trê. dial.
Em virtude do que, e�pedi ê.te
e outro. iguai. que .erão publi.
cado. e afixado. na forma da lei.

O QUE CUMPRA. Dado e pel.

lado nelta cidade de Canoiohal,
I

Eatado de Santa· Catarina, aOI

doze dial do mê. � agô.to _de
mil novecsntol e lellenta e nove.

Eu ,Zaiden E. Seleme, ElcriviIo,

Certlficado

o lublcrevi.

TJVbo Brabe Fernandes Neto
Juiz de Dil'eito 3v

CASA �RLITA. I: ...;

NivalrJ,o Roeder

F INAN C IAM E NTO S:.
\
,

ate

/

35141, fll. 27?, do livro 3.A�Ii
avaliado em NCr$ 2.500,00' �ddi�
mil e quinhentos cruzei�(I' DOVO.).
A venda será fait� por guaro
maior oferta Iisee, lendo o paga
mento feito a' .dinheiro à viltlll 00
fiador ·idôneo por t:ê. dias. Em
virtud'e do que, expedi êde·· e
outro. iguais que lerão publicado.
e afixados na formá da lei, O
QUE CUMPRA. Dado e pessado
uesta cidade de Canoinhae, Estadó
de Santa Catarina, ROI doze Cl2)
'diai do mêe 18 egôsto de mil
novecentoe , e' lIeueota e nove

H969�. Eu Zaiden. E. Seleme
Esceivãó o subsoreví. 3v

.
T:vvbo

.

Br;Jbe Fernandes Neto
Júiz de Direito

,

\

Editai para venda em

·leUão
de vãnte

(om o prazo

(20.). dias
•

o Douto� Tycho Brahe Fer-
nandel Neto. Juiz de Direito
da Comarca Iile Caooiohol E.
tado de Santa Càtarin'a, Da forma
da. Lei, etc.

.

. FAZ SAl'tER 8g. �u. o Pf8�
I(Ult� .idital vÍllem ou .dêle 13*

nheeimt.}oto tiverem que, no díe
S de se embro, às 15 horas.
ne ud!l. ai . ta JojZGl. no E 'fício
da Préfeitup Municipal €&.
iobei, Sa.ot Catfuilli8, orteiro.

dOI auditórie levará a leilão,
OI beGIII pelilho -del,n execuçã.
de .eDteoça mo ida 'or Bonato
S. A. Ind. m. cont_
LeoRI T. Seu h • que, le pro
celaa nêet@ Juiz, con.tante de
um terreoo Drb com !li área
de 324.00m2, tuá o na' Avenida
Boa Vi.ta, I e o. qo bloco «C»
confrontan· .de um lado com B,
rua San Catarios, de outro

I lado c
.

.a viúva e Alberto
Feder tum, de outro ado ,com
uma ua .em Inomê e aia uma

cala e madeirs, coberta de telhai
e de ai, dependência. e-"ificada
no terreno acima de."rito; imóvel
ê.te devidamente regi.trado no

Cartório Imobiliário lobn. ,35.141,
fi,; 272, do iivro 3 A.li avaliado
em NC$ 2,50Q.00 (doi. mil e

quinhentol cruzeiro. novo.).,A
venda lerá feita por quem maio".
oferta fizer, lendo o pagamento.
feito 8 dinheiro à vists' ou fiador

idôneo por t,ê. dis.. Em virtude
do que, expedí SI te . éoutro. iguaí.

\

,que lerão publicado. e afixado.
na forma da lei. O QUE CUM

PRA., Dado. e paiMado' netata

cidade de Canoinhal. Ettedo de

Santa Catarina, aOI dOll,:e" (11;.
dia. do roê. de agôlto de. mil.
·novecentol iii 'Ielleota e DOVI

(1969). � Eu SaitAeó E. Seleme

'Élcriviío, o IUblcreví. 3v

Tycho Brahe /f'ernandes NetD
Juiz de Direito

para. aquisição de ben$ du�áveis, tais como; '"

terial de constru�ão, gabinetes odontológicos, etc.
, '

Sem re.ajuste I

ncários de Santa Catarina

Rua Getúlio Vargas, 527 • Fone, 187 • Vaiu Postal, 204

DOS BANCARIOS DE SANTA CATARINAt

Canoinbas '. Santa Catarina

Encontram-se ab-;,rtas" à p�pulação �m geral, a� inscrições de

Automóveis, :caminhões, tratores, máquinas agrí(olas e
.

trlais, terrenos,
PRAZO DE PAGAMENTO:· \ 50 me

,Sem Co�reção Monetária

Fundo de economia Conjugada 'do Centro
ÓRGÃO CRIADO E SUPERVISIONADO

InfÓrmacôes no Escritório de �.Y D NEY C Ô R T fi --

2x

/'
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OTAS E·SPARSAS
,

o MM. Juiz de Direito da
i Comarca de M6fra, dr. Celso
[Gomes de Castro, vem de ser

II promovido para a comarca de Esteve, 4&.' feir': em nossa
[Itajaí, 4a. entrância. s Ó,

I cidade, o médico veterinário
.

II x x ,x dr. Aquevedo Maie,. Chefe do

:1 O jovem comerciário Alvaro Pôsto de Defese Animal em'

'I Scheuer, filiado na Aliança Re- Mafra, mantendo' contato com',
li novadors Nacional, ARENA, vai o Prefeito Therézto Netto.

i' candidatar-se a V"e�eador no, 'x x x

próximo p�eito legislativo. A nossa representação nos
x x x próximos Jogos,' Abertos em

A Caixa, Econômica 'Federal, Joinville, deverá particip'sr do

': a.gência de nOSGa cidade, 8 grande desfile : de Sete de Se.

[exemplo do Banco do Brasil, tembro, abrilhl1ntllndo' ainda
1 também vai instituir a' carteira meis os festejos de nessa Data
� de empréstimos populares, .o Magna.

. .

! tão conhecido "papagaio", íns- )

[talando, também, a Carteira de O sr. Jayr Lessack, pai mais
ê Empréstimo Agrícola.' uma vez, vai dar o nome de

� ,

x �, x Eduardo, ao seu nôvo filho, em
, Após submeter-se a melín- homenagem a Tostão, o desta

I drCJ&8 operação cirúrgica em cado, artilheiro da seleção
! São Paulo, onde permaneceu ,nacional.
! hospitalizado, por: várias serna-

,
x x X

l nae, retornou à nossa cidade, o Acabam" de chegar e estão
! sr. Olimpio Murara, agora em' sendo montadas, as, modernas
\ franco restabelecimento em sua máquinas da nova ,f$.brica de
residência. 'plásticos de firma Otto Frie-'

x x . x drich, sita no baírro do Campo
Amanhã tere�os grande festa Agua Verde.

-

na localidade de Bela Vista do
Toldo,

, x x x

x .x x

Cine Teatro,

..�,

'Vera
"

Cruz

WAMg4_ M'

,-:- A P R E S E IS T A -:-

H,O'] E • a. 20.00'h�ra.• -,ceniura'14 anoa

Pinõchi,o
I ,

Pínóohíe, a .obra imortal de Walt Disney. Pínóchío, a história
de um bonequinho de madeira que viveu. Pínóchío ,com a mara
vilhosa Fada Azul, o bondoso, Gepetto, o Grtlo Falante e outros.

,

PINÚCHlO é em technlcolor.
DO�INGO • aa 14.00 hora. - censura livre,

Pi,nóchio
'< .' .

{ 811 17.0Ó ho�a. - eeneura livre'
'

D.MINGO 2& CIO h 1.4a. ....u
. orê. - oenilura '2 anos

'. G'E ,N G IS, K·H A N
.' .-

� \

Turquestão, Afganistão, Pérsia, China... um a um Oll! grandes,

impérios da Ásia 'caíram diante das legiõe� mongóis de ,

_IMPERADOR GlJERl't'ElRO.
Oom Omar Sharlj, Jamse MasoR, Robert Morley, Fraaçoíae Dorleae,
Stephea Boyd, Telly Sanlas, ElIi Wallael; � lvonne �iteheU.

{.\! ,

Dia 18. aegunda-feiro • -811 20,00 hóra•• eenaura 14 ano.

Gengi� ,Khftn�
Dia 19, terç,a-féira -'- NÃO HAVERÁ SESSÃO

Dia. 20 e 21 • a. 20,00 horas - eensura 14 áaos

UM HOMEM EM ISTAMBUL
'cl Horst Bueholz..Bylvía Koscina, Perrette Pradier e Mario Ado'rf. I

Este homem não é Um agenté secreto., é um malandro' mesmo.
Não há bala que o mate. E nem mulher que o abanclone. '

,
I

DIA,22, seda. feira '-::-: NÃO HAVERA SESSÃO

Dia 23, .ábfido .. a. 20,00 horae - censura 14 an08

NO' PARAISO 'DO HAVAI I

cl El'vis Presley,Susanna Leigh, James Shigeta eDonna'Butterworth.
Bstál Ípelhor do que nunca: Amor ... músical!l e tudo mais.

,

Em teehnicolor.
\

,....�. !tl' ....'* 5*,!,,' RMIÚau=="*

\
'

1-

,
Vai mal mesmo o nosso futebol;

foi o que se, viu no amistoso
de domingo último, reunindo
Palmeiras e AVfJy de União da
,Vitória, quando os nossos foram

-'

totalmente envolvidos pelos, vi- -�-.--_.._-------- • _

sttaritea e o marcador, fácil, de,
5 a 2, diz tudo.

'

AS'Sodação dos Diplomados da Escola S�perior de Guerra
Recebemos parà, publicação a seguinte nota:
," "', \

Ofício n. 837 - Rio de Janeiro, 18 de julho de 1969
Senhor Coordenador:

Oomo Chefe' do Núcleo de Comando da Zona de Defesa do
--.......----,;...___---

' Atlântico e Presidente da ASSOCiação dos Diplomados da Escola Superior
de Guerra, estou 'acompanhando com vivo interêsse as, atividades aa
«Operação Santa Catarina», porquêestou informado da participação ativa

I das Iíderanças locais, ao levantamento e interpretação de dados para um

Planejamento Integrado. _

.

"

,

Esta participação civil nos estudos e soluções' de problemas
públicos, está tomando, no caso da «Operação Santa Catarina», um vulto
jamais alcançado em qualquer ocasião no Brasil.

'

,� ,Desejamos pois, cumprimentar' êsse Núcleo' de Planejamento,
pelo seu esfôrço desenvolvido no sentido de uma atividade altamente
patriótica e .atual, e que é muito apreciada por esta Presidência, uma vez

q:?e os problemas vlneulados ao território, população e recursos regtonaís
sao de grande ínterêsse para a Segurança e o Desenvolvimento do nosso
País. '

Cordiais. �audações
Vlce-álmírante - Acyr DilUI de Carvalho Rócha'''':''' Presidente' da ADESG

x x x

Enquanto isso, a equipe vete
rena jogando em P�lmeira, Pa-'

'

raDá, venceu pelo escore de 3 a O.

I Seminário" de Admi-
nistração Municipal
'para Prefeitos

, Catarinenses
,
o Instituto Brasileiro, de Admi

nistração Munic1pal(IBAM)mlnistrará
em Florianópolis, de 28 de agôsto
a 3 .de .setembro, sob o patrocínio
da Escola Superior de Adminidração
e Gerência da Universidade para o
Desenvolvimento de Santa Catarina ..•
(ESAG), um Séminário de Adminis
tração Municipal, destinado a Pre
feitos de Municípios catarínenses.
O Seminário' terá duração total

de 30 horas. As, palestras serão,
proferidas por professores do IBAM
e da ESAG, em caráter intensivo,
obedecendo ao seguinte horário: na
parte da manhã, de 9 às 11 bs. e
na parte da tard� de' 14 às 18 hs,"
- O Seminário será inteiramente
gratis.
Será distribuído farta documentação
sôbre ,assuntos de Interêsse para,
as Prefeituras., '

Serão abordados nesse SemInário
alguns temas da maior importância
para as Municipalidades" como � a

responsabilidade político-administra-
'

tiva do Prefeito, os programas ífe
deraís de, cooperação Com os Muni
cípíos, os programas estaduais de
cooperação com, os Municípios e -o

Planejamento Local Integrado.
, As inscrições poderão sere feitas
por telefone ou telegrama para' o

seguinte enderêço:
Escola Supei-ior de Administração

e Gerência (ESAC)
Rua Vísceade de Ouro Preto, . 91

tel.: 3604
'

FlorianópOjs - SC

'PÔSTO DE "SUINOCULTURA
-Estrada Fartura

O

N. 1039

Ilustríssimo Senhor
Oswaldo Segundo _ge Oliveira

I
,

Digníssimo Coordenador do Núcleo de Planejamento de Canoinhas
Caixa Postal, %04 _ '

Canoinhas - Estado de J'!!anta Catarina n

'Aviso aos Contribuintes
0,- Chefe do Pôsto da Receita J,i'ederal de Canaínhes,

torna público que no dia 11 do corrente mês: foi deflagrade 8

operação «BANDEIRANTES» em todo o' território Nacional com ('

o fito Ide orientar e ftscalrzar contribuintes, de t010 o, Brasil, por
agentes do .Físco especializados no que se refere, aos impostos
de Renda e Produtos Industrializados. Oportunamente divulgare
mos a data exata da visita dos mesmos a esta Jurisdição.

,
,

Pôsto da Receita Federal em Canoínhas, 12/8/69.
Francisco Zaziski - Chefe QO Pôsto

Os senhores associados do CLUB GANOllllBENS. com filhlas que
irão debutar-em 1969, no baile peogeam do para o dia 11 de OUTUBRO,
queiram fazer as iDscriç5es das me!lm�8, Dà ede social. nos seguintes horários:
1@ às 12 ;h8�, das 17 àlil 19 hs., das 20 às 22 -ho., até %0 de setembro de 1969.

,

I

A IBETORIA
'

1 '

,

"

'J. GAliZa, SUBliNHe: " CIA. tTOA.
Bua Major Vieira, S90 ...... CA�OINHAS

Você agora não terá, mais
problema com esquadria de ferro

Procure hoje mesmo a nossa fâbríca no enderêço
acima. Anexo oficina com tôrno mecânico.
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'QUER COMPRAR ARTIGOS DI5 QUALIi)AD�
I

IIJ ,FOClÕES MARUMBY - RÁDIOS, A PILHA SEMP ..: BICICLETAS MONARK J

\
. \

' ACORDEÕES, "FODESCHI'NE ' PNEUS FIRESTONE E GOODYEAR
'

Procure sem demc;)fa a loja de MERHY SELEME, que lhe venderá pelos� I
menores preços i e pefas melhores condições

' i
MERHV SELE,ME & elA. IRua Paula, Pereira. 735 .. C.ANOINHAS
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Renovacão Política
,

tenoinhas
em

\

*'

o Brasil entrou numa faze de Renovação Política. Em
todo o Território Nactonal, movimentaram-se 8S lides políticas
para uma .arregirnentação em tôrno do nôvo espírito de trabalho
ditado' pelo Govêrno Revolucionário. Canoinhas, município onde

sempre tivemos homens da grande ação no campo da legislação
e .admínístreção pública, viveu também momentos de 'expectativa
ante esta idéia de renovsção. Expectativa digo, porque 09 ho
mens até sntão I

participantes attvos nas lideranças políticas,
teriam quI'! secrífícar suas aspirações em pról de elementos novos

nos bastidores, para que unidos no mesmo' ideal, se pudesse
.chegar a um acôrdo partidário, sem' rancores e sem dissenções.
Mes 8 Expectativa valeu. Irmanados mima única agremiação
partidária: e ARENA, reunidos em uma só chapa para o Diretório,
vimos posteriormente surgir uma nová liderança, formada por
homens capazes, administradores de alto nível e acima de tudo,
homens Que merecem nossa <confiança e nosso apoio, porque já'
demonstraram ínterêsse pelo ��,município. É difícil a missão

que lhes, foi lançada aos ombros, nesta hora em que' a indecisão

pode ser prejudicial, mas estamos certos, que as suas ações se

farão sentir brevemente em favor de Csnoínhas. O espírito
público de que são dotados, benefíciarâ em muito nWlSO progresso
no campo político, do qual depende o' desenvolvimento de O,OS5a
terra. Louvo aqui, os homens políticos e os eleitores, que nesta

hora difícil souberam compreender que acima de suas aspirações,
deve prevalecer o interêsse do povo. Assim confiantes e unidos,
marcharemos para nove etapa dentro dos prtncípíos da união e

do trabalho, em pró I de uma Canoinhas, mais progressista e

mais humana.
.

Carroínhas, 19 de agôsto de 1969.

Paulo Adão Frank

" -

,Operação Bandeirante
,

cidadeem nossa
Quarta feira a noite, chegou' em nossa cidade a

Operação Bandeirante, composta dos fiscais srs. Guilher
me J. E. Hilbrischdt, Elenoir Bley Cornelsen e Luiz José

Schinde, todos funcionários categorizados do Ministério
da Fazenda.

'

Na manhã de quinra feita, acompanhados do dr.
Francisco Zaziski, Chefe do,' Pôsto de Arrecadação local,
fizeram uma visita de cortesia ao Prefeito Therezio Netto,
com quem almoçaram no Restaurante Pinguin, Após
vários coitatcs com as diversas classes do nosso municí-

.

pio, realízaram palestras esclarecedoras, numa das salas
do nõvo Forum, especialmente cedida pelo MM. Juiz de
Direito Tycho Brahe Femandes Netto, titular de nossa

comarca. Todos os pontos duvidosos foram esclarecidos
atinentes ao impôsto de Renda e IPI, eis que a aludida

Operação não veio para multar, mas. apenas para escla
recer todos os contribuintes, o que foi feito para- satisfa

ção geral, atingindo, plenamente, a sua finalidade.

Irmão Superior dos Maristàs,
sede

.

em Roma,. visita'
com

Canoinhas
A nossa cidade hospedou na semana corrente, o

. Irmão Gonçalves Xavier, Assistente Geral das Provincias
Maristas do Brasil e Portugal, com sede em Roma. O
ilustre religioso esteve hospedado no Gínásío Santa Cruz,
tendo feito uma visita de cortezia ao Sr. Prefeito Muni
cipal, em companhia dos Irmãos Avelino, Provincial da
Província de,Santa Catarina e Irmão Thomas, Diretor
'do Ginásio local. I

Quinta feira, pelo, meio dia, Irmão Xavier foi'
homenageado com um almôço, no Ginásio Santa cruz,
ali comparecendo representantes do Colégio Sagrado Co-
ração de Jesus, representante do Prefeito Benedito Th.
de Carvalho Netto e todos os Irmãos" do nosso Ginásio.
Irmão Xavier, logo após 'deixou 'nossa cídade., seguindo
para o oeste, devendo visitar Caçador, Joaçaba e Chapecó,
seguíndo então para o Rio Grande do Sul e em outubro
para Roma,

Aroldo

I
C_ de CarvalhO
ADVOGADO I

Escritório: Edifício cMarcia:o - Sala 210 (2.0 andar)
Setor Comercíal - Local Sul, Lote 19 - BRASíLIA - DF

Advogada perante: o Supremo Tribunal Federal de
Recursos e T ribunel Federal

�===---==============================================�
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Renovaçãe;> nas

Lldersnçes atinge
inclusive Estados

\

BRASILIA, 18 ....,.. A reformu
Iação completa nos comandos
dai A:RENA e nas I direções e

lideranças do Poder Legíslatívo
em seus diversos escalões não
deve ser entendida como uma

manifestação de vontade apenas,
Mas, sobretudo, como uma de
cisão do govêrno que, como tal
haverá de ser cumprida de
acôrdo com o esquema esboçado.

Nenhum, Iider ou dirigente
ficará no pôsto que atualmente

ocupa, embora isso não deva
ser recebido como punição, até

porque em muitos casos haverá

simplesmente uma transferência
de posição.

Começa com lidar

Esse critério, para ser justo;
já começa a ser aplicado na

pessoa do lider governista na

Câmara, Deputado Geraldo
Freire, que sem dúvida alguma
dispõe da confiança e do apr êço
do presidente Costa e' Silva.
Mas como o critério é de ordem

geral, alcançará também a êle

que, todavia, não ficará na

chuva: irã para a presidência
da ARENA de Minas Gerais,
seu Estado.

O pÇóprio deputado, Geraldo
Freire já está informado dessa
transferência de pôsto. Partirá

hoje para Belo Horizonte a fim
de acertar com o atual presi
dente da agremiação

.

naquele
Estado, deputado Guilherme
Machado e com o governador
Israel Pinheiro, os detalhes finais,
em torno da efetivação de seu

nome Rara substituição do atual

presidente.
, "

Nos Estados, a renovação
deverá ser também completa.

Nomes cogitados
Com isto fica aberto o cami

nho para a indicação de outro
nome para a liderança do go
vêrno da Câmara. Desde logo
três ou quatro nomes são cogí-
,tactos para o pôs to: Raymundo
Padilha, que foi líder do govêrno
O.delo Branco. Haroldo Le,on
Per.e., um jovem do Paraná.,.e
que, atualmente, é vice-lider do

gevêmo e José Bonifácio, pre
sidente da Câmara.

Além dêstes, há também o

nome do vice-lide r Ruy Santos
e até o coronel' Virgilio Távora
parece definido çcrtn clareza.
Reaberto o processo legislativo
o ministro Jarbas Passarinho
deixará sua pasta para assumir
a presidência da ARENA e a

liderança do govêrno. O senador
Filinto Muller, se assim o dese

jar, continuará por mais alguns
meses na Iíderança da ARENA·

e no próximo ano será guinda-
'

do à presidência da casa.

Renovação nos Estados

fantástico Robôt Eletrônico na II 'AINVO
-"

Dentre as várias e - inéditas atrações que estão sendo

programadas- pelos organizadores, da II FAINCO, inclui-se um

notável e fantástico robôt eletrônico, tele-comando, com quase
três metros de altura, pesando' 215 quilos, equipado, inclusive,
com ,1adar e que conversa com o público.

O robôt em questão tem se apresentado em diversas
feiras e em programas de T V, constituindo-se, sempre no artista
mais aplaudidc e apreciado dêsses espetáculos.

Il Fainco terá Rêde Telefónica própria
por cortesia da Companhia Catarinense de Telecomuni-

'cações - CONTESe, funcionará uma linha interna de telefones
no Pavilhão da !I FAINCO, ligando os «stands» com as demais
linhas da cidade. Para tanto, a CONTESC já está recebendo

pedidos de instalação de linhas dos expositores Interessados em

ter seus «stands» equipados com telefone. Por outro lado, 8

CONTESC estará presente na II FAINCO, também como exposi
tora, fazendo demonstrações de seus modernos equipamentos,

.

comunicando-se com o mundo através do TELEX.

Técnicos virão a Florianópolis para estudar TV
Estarão em, Florianópolis no mês de agôsto uma equipe

de técnicos da VIDEO PROFISSIONAL ELETRONICA LTDA;
de São Paulo, afim de estudarem «in-loco», a montagem do cir

cuito( fechado de T V que funcionará na II FA1NCO. '.

Federação Cetarinensa de Automobilísmo
homenageará li. Fainco

Numa homenagem à II FAINCO, a Federação Catarínense
de Automohilismo farã realizar no dia 21 de setembro do cor

rente .ano, durante a realização da, Feira,· a tradicional prova de
resistência para carros de mecânica nacional - IV ,QUATRO
HORAS DE FLORIANOPOLIS, no Autódromo de Barreiros, com
o prêmio de NCr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros novos).

Santa Catarina inteira' apoia II Fainco
Além da prestimosa colaboração da UNIVERSIDADE

FEDERAL DE SANTA CATARINA e do GOVERNO DO ESTA

DO, a II FAINCO tem recebido valioso apoio de quase todos os

Municípios que a Comissão Executiva visitou. Muitos Dirigentes

�niCiPaiS
adquiriram área para exposição dos feitos e realiza

es de sua Prefeitura, ao passo que, outros contribuem com

nsível ajuda financeira na confecção dos «stands» que, porven
a, as indústrias do seu município desejarem adquirír..

Federação do Comércio de Santa Catarina

patrocinará II Fainco
Em expediente remetido à Comissão Executiva da II

FAINCO, o sr, HAROLDO SOARES GLAVAN, Presidente da

Federação do Comércio de Santa Catartna, comunico,\ àquela
Comissão, que o) órgão que preside secte-se-honrado em patro
cínar a II, FAINCO. Tal patrocínio foi aceito em vista de convite.
efetuado pela II FAINCO e tem por finalidade preencher as exi

gências legais, impostas pelo Ministério da Indústria e Comércio.
Na ocasião, afirmou o Sr. Haroldo Glavan: «Propicia-nos ° .ensêjo
de podermos afirmar nossa inteira certeza "de que a promoção
dos jovens e idealistas Engenheirandos Eletrecistas· de nossa Uni
versidade, será mais um marco vitorioso do empreendimento
dinâmico já iniciado' no ano anterior, e, que, por certo, projetará
ainda mais, nessa Ospttal e nOiSO Estado no cenário nscíonal.»

pode sair a 'redaoão fina.)Boje
O vice-presidente Pedro Aleixo admitiu que poderã

concluir hoje 8 redação final da reforma constltucional, «tudo

dependendo da leitura cuidadosa» que está fazendo das emendas :!
apresentadas ao Marechal Costa e Silva pelos membros do Con-

I

selho de Segurança Nacional. O. sr. Pedro Aleixo, mais uma vez

não -compareceu ontem à tarde ao seu gabinete no Congresso,
como é do seu costume. Permaneceu em seu apartamento «relen
do tudo commuito cuidado para depois pensar» DO que vai

fazer, conforme revelou em conversa telefônica. Poderá' elaborar
a redação entre hoje e amanhã.

,

Isto é, a eleição d�s dirigentes
legislativos se dará por" um

período fixo de dois anos. Esta

I
sempre ..foi, aliás, uma opinião
do Dep.Aroldo de Carvalho, atual
terceiro secretário. da Câmara.]

I

Terá inicio no próximo ano o

critério da renovação das mesas
diretoras dos legíslatívos muni

cipal, estadual e federal a cada

dois aDOS.
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Vende-se
Vende-se um terreno, situado

ã Rua Pa'ula Perêii'B' esquina
com 8 Eugênio de

Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

Muito se tem comêntado por esta coluna sõbre o palpitante
assunto, hoje no entanto, já com esclàrecimentos concretos e positivos
abordamos novamente o assunto. É fato conssumado a instalação da tôrre
repetidora de som e imagem de' Televisão, isto de conformidade com a
Lei Municipal n, 268 de ,11 /08/69, a eítada lei, é extensa e bastante clara
no que' tange ao assunto. No seu art. 1. da mencionada lei diz o seguinte:
fica criado o Serviço Municipal de televisão, .que terá como finalidade o
recebimento e a repetição, no Muníeípío, de imagem televisionada e som.
Já tem em poder da Prefeitura uma lista com 60 assinaturas de possui
dores de aparelhos de T V que irão contribuir com a metade de , um
salário mínimo anual. para ajuda de custo às despesas decorrentes, da
Lei que acima nos referimos. Assim brevemente poderemos receber em
nossos receptores de imagem e, som de T V aquilo' que na verdade é a
'perfeição e doção da melhor técnica na reprodução de imagem e som.
Já seguiu ofício ao exmo. sr. Waldemar Kleinubing, Presidente do Con
sórcio Intermunicipal de televisão na cidade de Videira que é a sede
executiva do aludído Consórcio.

"
.

Dia :iI do corrente, a exemplo dos demais .muníóípíos brasileiros,
aqui em nosso município .também se realizaram as eleições para a
escolha do seu Diretório. inclusive de eleger' também o seu Gabinete
Executivo. Os nomes que integram o atua! Diretório são os seguintes:
Jacob Schadeck, Jahyr Damaso

'

da' Silveira, Aloisio Partala, Walmir
Lucío Sena, Esmeraldino Maia de, Almeida, Otávio Pechebela, Evaldo
Graboskí, Leeaardo Brey, Nicolau Oraez, Vitor Maier, Dr. Rubens Alberto
Jazar; Elpídio Teixeira Lisboa, Henrique Alexandre Busk, Antonio

,

Flávio Damaso da / Silveira, Pedro Giacomo de Luca. Vitor
a_ _..... .,111&1 __ m, � Malakowiski, João Souaglío,', Jo�é Antonio Corrêa, Antonio �ilvio---__IIIIII IIIIÍII 1III!�!iZ II!!MII!I!I1I! � !IEl____

,ar_I
Schadeck e Alois Karaslnskí, Para Delegado foi eleito o sr.

Olímpio R. Sehadeck e para Suplente .o sr. Eugênio Sídorack,
O Gabinete Executivo ficou assim constítuído: Presidente: Esme
raldino Maia de Almeida. vice: Otávio Pechebela, Secretário:
Walmtr Lucio Sena, Tesoureiro: Evaldo Graboskt e Procurador:
sr. Pedro Giacomo de Luca. A eleição transcorreu em perfeita
ordem e harmonia, dando assim', a certeza da compreensão de
todos seus integrantes no grande partido da revoluçã6.

sr,

Ritzmann, 152.

Paulo
2v
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ii Dra. ,Zoé Walkyria Natividade Seleme ' i
ii

'

Cirurgiã, Dentist� 5:� :;
si Clíntca dentária de senhoras e crianças. ) H:: Especíalízeção em Odontopedíatrla: ::
Si ... ::
•• Hora marcada ' :"
S! I Praça Lauro. Müller, 494 - Fone, 369 ii
:1 "t'. :1
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Aten'ção!
Vende-se um terreno .Jcom 4

datas, medindo 3.200m2,· cem

uma casa '\<.1e madeira, em per
fei�o estedo,\terreno todo cercado
à rua Duque de Caxias, prolon
gamento da Vidal Ramos,

, !

Informeções 'OS Rádio C,,IOoi·
nhas e no' jor'nal :Correio do
Norte,

, \

o chassi. Ê aquela resistente chapa
de aço que o protege contra as
pedras, a água, a poeirai,

'

Portanto, tudo o que v. fazia com
o "Fusca", vai poder fazer com o

Volkswaqen '1.600.
Aliás pode fazer até mais depressa,

,graças ao motor de 60 HP, que
permite chegar até aos 135 km
por hora. Além de veloz, êsse motor
também é -traseiro, refrigerado a a.r

,

Não foi à toa que o "Fusca" ,

conquistou fama de carro robusto.
Foi por 'razões muito fortes.
Por exemplo, pelas barras de

torção que êle usa no lugar das molas.
No Volkswagen 1.600, a

suspensão também é assim: por
barras de torção, e iriaependehte
nas 4 rodas.
Outra forte razao para justificar

essa fama do 1'Fusca" est'á sob

e colocado sóbre as rodas motrizes,
isto é, 100% Volkswaqen,
Como v. vê, o 1.300 e o 1.600

são bastante parecidos.
E não há nenhuma coincidência

nisso: o VW 1.600 copiou do
"Fusca" tudo o que êle tinha de bom.
Embora tenha dado também a sua

contribuição pessoal: 4 portas, faróis
retangulares, pára-brisa dé viSão . d

A' • - "�
panoramica etc. etc. .-n,]
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.

.�;;j E1:�
;, )��

MALLON & ,C"I ·A.
I
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Rua Vidal Ramos
CA'NOINHAS

Esquiina Rua Barão do Rio Branco
-:- SiNTA CATARINA

Notícias de

Aí ,vem a tôrre de' T V
I'

Eleito o

I

ARENAA

novo Diretório da

. ,

J ,:
•

I
, Reaberta a Agência M. de E�}�atística

Pela Lei n. 267 de 11/08'69 vem de ser criado o cargo em
comissão de !\gente Municipal de Estístíca. com base no Ato
eomplementar n. 41 de �2 de janeiro de 1969. Acertada medida
que acaba de tomar S. Sa. .nêste sentido. pois nosso munícípío
de há muito que vinha clamando por esta lacuna, desde que foi
encerrada a anterior por determinação do L B. G. E., cuja pessoa
que respondia pela mesma era o sr. Niwton Mendes. Responderá
pelo expediente em carater províssórío o sr. Claudio I Atanasio.
atual secretário da Prefeitura, isto até que seja criado o cargo
de Agente Municipal de Estatística.

'

Biblioteca, Pública 'M(lnicipal
Foi recentemente fu�dada a Biblioteca Pública Municipal

em nossa cidade. outra oportuna, iniciativa dos poderes compe
tentes municipais coadluvada pela mentalidade sadia de nossa

gente. De inicio, para concretização de tal idéia, circulou uma

.lísta na cidade para quem .desejasse contríbuír com determinada
importância p9.!1lo--ser revertida em nquísícão de lívros, etc., A
mesma teve a melhor receptividade possível, a todos que foram,
procurados o sim Iol ii .resposta, cuja lista de cooperadores
publicaremos na próxima 'edição. A mesma será instalada em .

.

'

compartimento especial no. edifício da Prefeitura, assim sendo
\ tal obra virá aprimorar mais ainda o conhecimento de nossa

juventude estudiosa que terá a bíbiíoteca o seu roteiro seguro
para o aperfeiçoamento de seus conhecimentos.

\

Cuidado com o fogo
,

' Os jornais editados ne Paraná e-stão idando ampla ,iTuJ"
gaçãG 1l,6S íneendíos qae estã@, se alastrande em diversos pontes
do �stade. N1iL Lapa, por exemplo, no NOJftO florestal da «Fazltnu
CE:SBi:» ínrrorapeu violento ínsêndío, teado comparecido 810 local
araa guarníção do Corpo de Bombeíroa da Capital para dar
combate as chamas. Os campos de Lapa foram devorados pelo
incêndio, pará mais de 40 alqueíres de pasto. Q sinistro é tido
como eausa a sêea reinante; Também na estrada velha de São
Paulo; incêndio Idêntico ao primeiro teve sua origem. sendo li
causa a longa estiagem que vem se notando naquela região..
Aqui também, estamos com falta de água, tanto nos seus ma
nanciais como também, na água potável. a causa é a mesma
falta de chuvas. Aqui vai uma advertência aos menos avisados,
especialmente aoagarotos que andam a por fogo em todos os

pastos secos a seu alcance. longe estão êles de prever o que
poderá acontecer de colocar um palito de fósforo aceso em um

capínzal sêco, Vamos avisar que será melhor doque remediar. v

Sr. Vicente Kopefoski,
.Repercutíu imensamente o falecímento do,� sr. Vicente

'Kopetoskí, residente em Curitiba, írmãe da Sra. Marta Kopetoski
Partala, casada com o Sr. Alotsío Partala nosso mui digno Pre
feito Munícípa). O extinto era pessoa muito e�timada na Capital
Paranaense. Ultimamente desempenhava Iunção no D. E. R. onde
exercia cargo elevado. Foi ofíclal de gabinete do ex-Secretário
de Viação e Obras Públicas na gestão do CeI. Pitombo. Ainda
moço, ·já possuía um Iaçe de grande amizade, tanto no setor
funcional como na parte social. Contava o extinto com apenas
29 anos de idade, casado a pouco, não totalizando, um ano de
matrimônio. Seu, sepultamento foi realizado em' Alto Paraguassú,
de onde era natural. A coluna envia sentidas condolências. à
familia enlutada. \

I Passarela . da Sociedade
Quem, festejOu idade nova, ontem, foi o Revmo. Pe. Antonio

Oíatbo, Vigário de nossa Paréquía, ti P0l'lCO te,mp'o convivendo,
eatre nós já granjeou a amizade e simpatia de todos e especial
mente de' SêUB paroquianos. Suas virtudes e bumrídade .espírítual

, tem sido o élo percurssor da simpatia que lhe dispensam ,todos
indistintamente em especial aqueles que recorrem ao «pom pastor»

, afim de obter confôrto espiritual para sua alma. Razão peía qual
recebeu no dia de seu aniversário 'os mais justos e merecidos
cumprimentos de todos. que lá foram levar ao piedos? Vigário
os seus votos de felicidades. A coluna se a.ssocia as homenagens
prestadas ao bondoso Pe. Antonio Cintho.

x x x x

Jã regressou de seus exames especializados a que s.e
submeteu em Rio Negro e Curitiba, o Sr. Jahyr Damaso da 8ll
velra, o mesmo sofreu uma distorção renal, felizmente depois dos
exame li ficóu constatado que o caso não apreeentava indícios de
delicadeza ou dificiência funcional do órgão submetido a éxames
tanto radiológtco como baterioséópico. Contudo a consêlho médico
o sr. Jahyr se encontra em absoluto repouso. A coluna almeja
fraDco restabelecimento de sua saúde.
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