
Transcorreram, com invu'gar briJbantismo
os festejas cívicos da Semana da Pátria

A .programação cívica' da Semana da Pátria foi

cumprida em nossa cidade, .a risca, com o maior
brilhantismo.

'

Durante tôda a semana, palestras alusivas foram
.proferídas pela' Rádio Canoinhas, por tôdas as autoridades

e, representantes de estabelecimentos de ensino.

Sábado, tivemos a corrida do facho,' com algum
contra-tempo, devido o mau tempo reinante.

Contudo, domingo, a Data Magna de nossa Inde

pendência, tivemos, aplaudido por grande massa popular,
o imponente desfile, cívico-militar, com a participacão de

tropas do Campo de Instrução Marechal Hermes, 3.°
Batalhão da Polícia Militar, todos os estabelecimentos de
ensino da cidade, Colégio Agrícola Vidal Ramos, Sindica
to, A tlétas participantes dos Jogos Abertos e viaturas da

Rigesa e Prefeitura Municipal.
'

,

O grande desfile durou por mais de duas horas,
precedido 'por culto religioso, realizado no palanque Oficial
pelo Revdmo. Vigário da Paróquia, Frei Henrique Müller.

O desfile foi aplaudido pôr todos, impressionando
vivamente as autoridades presentes, pelo garbo apresen
.fado e motivações de' nossa história, não se podendo, a

bem 'da verdade e da justiça, indicar-se o melhor.
, O encerramento, aconteceu pelas 18 horas, quando

do arríamento
"

do Pavilhão Nacional, pelo Diretor do

Campo de Instrução Marechal 'Hermes, Tte. Cél.. Ary
Falcão ',e do Estadual pelo Cél. Roque de Oliveira Mendes,
Comandante' do Batalhão Januárío Côrte, com nôvo
'desfile da Polícia Militar.

Eletrificação,
,

.
'

Rura.l
CANOINHAS - mais um passo pára o progresee,
Sim, um passo a mais foi dado para o desenvolvimento

de nosso mumcipro, M'ercê do dinamismo da administração
Benedito Therézio de Carvalho Netto, a 'eletrificação rural atinge
a localidade 'de Bela Vista do Toldo" beneficlendo, aquela popu
'lação. E sem dúvida uma iniciativa qUI( merece nossa admiração.
Inumeráveis os benefícios que advirão de tal' melhoramento. A

'educação e 8 cultura, a inícíativa prtvsda �.o cQmforcio, � meío
-socíal e a própria vida em família, tarão sua parcela de desen
volvimento. A educação e a, cultura,' através d� algumas horas a

mais de estudo de que poderão Usufruir 8S crtsncas e' mesmo os

adultos, até agora restritos ao uso de velas e lampeões que pre
judicam a visão. A iniciativa prívada e o comércio através de

, novos campos de atividade que poderão surgir, graças ao emprêgo
da, ene,rgia elétrtca, quais sejam: novas indústrias, vendas de

servíços, além do comércio de artigos e materiais elétricos. O
meio social e a vida em família, .atravês das reuniões dos vizi
nhos e amigos, que' poderão tratar de vários assuntos à luz das

lâmpadas, e tomar conhecimentos do que se passa em sua terra,
seja através dos aparelhos de rádio ou de' televisão, que certa
mente se multiplicarão pelos lares de Bela Vista do Toldo. E

quantos pequenos trabalhos em favor da famílíe poderá o papai
fazer agora? E a mamãe, como ficará alegre ao passar 8S roupas
de seu filho, com o, ferro elétríco, substítuto ideal do antiquado
ferro de brasas. Também os filhos poderão receber agora mais

atenç-ão de seus pais. E que dizer da alegria de um banho de

chuveiro, com água aquecida pela energia elétrica? Assim, muitos
os' benefícios e muitos, �s beneficiados. Assim, se personifica urna

administração. E é de administrações assim que precisam, ,as
comunidades brasileiras, para que a democracia possa se afirmar
cada vez m,ais em bases sólidas.

J

Paulo Adão Frank

Ano XXIII Canoinhas - Santa Catarina, 13 d� setembro de 1969
----------------------------------�

NúmerQ 1043

(

Diretor:
CAIXA POSTAL, 2

, )

FONE, 128

Rubens Ribeiro da 'Silva
CIRCULA' AOS SABADOS

Fioravante Massolini, Aldo Pe�
reira de Andrade, João Custódio
da Luz, Otto Entres, Ivo Reis
Montenegro, Mário Olinger,

,

Walter Vicente Gomes, Be�edito
Therézio de Carvalho, Alcides
Abreu, José Kurtz, Curt Alvino
Monich e Antonio Bulcão Viana.

Segunda Çha.pa
A segunda chapa é encabe

çada pelo Sr. Nilson Bender,
Prefeito de Joinville. Os outros
nomes: Adhemar Garcia Filho,
Lauro Loyola, Paulo Rocha
Faria, Edmundo Saliba, Antonio
Pichatti, Arno Enke, Niton
Kucker, Eurico Hosterno, An
tonio Melo Ramos, Carlos Fran
zoni,' Otávio Maia, Norberto
Kofke, Norberto Schossland,
Irineu Mahnke, AC8ri Steiner,
Arnoldo Bylasrdt Jor, Pedro
José Amorjm, Hildo Novaes,
Pedro Hülse, Lívadârío Nóbrega,
Rodolfo Hornburg, Osório Do
mingos Correia, Orlandrno. da
Silva, Bento Munhoz, Ab-ílio
Juvenal, Ma,fra,< .José- Camargo,

As duas Chapas que concorrerão a eleição do Dire
tório Regional da Aliança Renovadora Nacional
A ARENA catarínense regis

trou dia 28 de agôsto duas

chapas para a formação do Di
retório Regional do partido cuja

I eleição deverá �correr no dia
I 14 de setembro próximo.

Prime.lra Chapft_
A primeira chapa é encabe

çada pelo atual presidente da

agremiação majoritária catarí
nense, Senador Atílio Fontana.
Os outros nomes: Silvio Pinto
da Luz, Joaquim Ramos, Anto
nio Carlos Konder Reis, Elgídio
Lunardi, Albino Zeni, Celso
Ramos Filhó,. Aroldo .

Carneiro
.

de Carvalho" Antonio Moniz de'

Aragão, Adhemar 3hilli, Renato
Ramos da Silva, Jorge Konder
Bornhausen, Nelson Pedrini,
Díomícío Freitas, Hermalino

Largura, Alvaro estão, .Díb

! Cherem, Evaldo. Amara];
. Abel

Avila dos Santos, Pedro Harto
Hermes, Pedro Colin, Hélio
Carneiro, Celso Ivan da. Costa,
Gentil Belani, Vitor

.

Bauer,
Lenoír Vargas Ferrerra, Osni de
M€'deiros Régis, Epitãcio Bit-·
tencourt, z!)hy Gonzaga e Fer
nando Bastos. Para Delegados
a cORvenção.( Racional: Ivo
Silvéira, Iríneu Bornhausen,
Celso Ramos, Heriberto Hülse,
Paulo Konder Bornhausen, Car
los Curt Zadrozny, Wilmar Or
tigad, Romano Masstgnan, Ruy
Corrêa Hülse, Afonso Ghizzo,

Missa de 2.0 aniversário
de falecimento

A famílIa di) saudoso VICTOK
KUMINEK, convida parentes e

amigos para a Missa de 2.° ani
versário de falecimento, que fará
celebrar dia li, terça-feira, às 19
horas, na Matriz Cristo Rei.

. Por êste ato de caridade cristã,
desde já agradece.
Oanoínhas, 12/setembro/1969.

Banco do Brasil S.A. inaugura nôvo
sistema de atendimento do público

Reunião d'a AMPLA

Euclides Ribeiro, Lauro Fernan
do Souza Inácio, Rubens Osías
Francísco. Para Del'egados à
Convenção Nacion'al: Adhe-

. mar Garcia' Filho, José Henri
que de Loyola, Nilson Bender,
Edmundo Salibs, Paulo Rocha
Faria, Arno Enke, JosÉ' Camargo,
Nilton Kucker, Antonio Pichetti,
Otávio Maia, Norberto Kofk�í
Thiago Aguiar, Ludgero Tepas
sé, ,Alvaro Tancredo Díppold,
Arrstídes M. Gonçalves, Silvio
Lennert, Paulino José de Bem,
Abdon Juvenal Mafra, Acari
Stazack, Osório Domingos Cor
reia, Euclides Ribeiro, Willy
Schossland, Orlandino da, Stlva,
Valdir Walepdowski, Antonio
Homero Ramos, Osní M. 90S

.

Santos,· Norberto Schossland e
- Armênio Cordeiro.

A eleição do Diretório Re

gional será realizada bmanhã,
em Florianópolis com a parti
cipação de nossos Delegados
Benedito Th. de 'Carvalho Netto,
Deputado Paulo Rocha Faria e

João Selsme,

y •

Especialmente convocada,
.

realizou-se quarta-feira últíma,:
em nossa cidade, sede da entidade, mais 'uma reunião da Asso

ciação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense. A mesma

foi presidida pelo Prefeito de Pôrto União, Dr. Vitor Buch Filho,
atua! Presidente e ali compareceram os municípios filiados,
'Csnoínhas, na pessoa do sr. Benedito Therézio de Carvalho ,Netto, '

Major Vieira, Da pe.8soa d.Q_ sr, Sebastião Grein Costa e Três
Barras na pessoa do Vereàdor�. J'osé : de Souza, deixando de

comparecer os representantes dos Municípios de Papsnduva e

Monte Castelo. Funcionou como secretário o Vereador Dr. Abilios '

Hess, de Pôrto União, presentes, também, o Agrônomo da
ACARESC, Dr. Daniel, Presidente da Cooperativa Agro-Pecuária·

, de Canoinhas, sr. João Noerberg e Evaldo Ziperer, Presrdente
do Sindicato Rural. Importantes assuntos foram debatidos e

apreciados no referido conclave.

Referente a interrupção telefônica com Mafra e

Curitiba, ii A.;:;. lo C., Pr&fúito Municipal � Câmara
Municipal, enviaram expediente as

autoridades responsáveis:
Da A.C.I.C.

Excelentíssimo Senhor
Ivo Silveira �

Digníssimo Governador do Estado
Florianópolis Santa Catarina

Seletivo rêde Ferroviária Nacional interrompendo comu- !

nicações Telefônicas com cidade Mafra ocasionou total parallzação
et grandes prejuízos comércio indústria poderes público", et popu
lação nossa cidade dependentes dessa via comunicação pt Urge
medidas urgentes et imediatas sentido restabelecer comunicação
citada cidade consequentemente demais pr.aças país para evitar
colaps.o nossa economia pt' Aguardamos resposta 'provirJência9 "

afim darmos satisfação associados pt
Saudações

Associação Comercial Industrial Canoinhas
Luiz Fernando Freitas - Presidente

,
O Banco do Brasil S.A., 'Agência de

Canoínhas, estará inaugurando dia 15, 2.a feira,
um nôvo sistema de atendimento do público.

Trata-se do Sistema de Atendimento Di
reto e Integrado, que fo� planejado' para dina
mizar o atendimento do público, reformulando
conceitos, racionalizando rotinsa, pt'rmitindo
que o cliente - que será atendido em ambi
ente agradável, com cortesia. e acima de tudo
'com rapidez - acompanhe tôdas as faces do

processamento de seu documento, sem perder
ó; contato com' c funcionário 'que escolheu para
atendê-lo.

O Sistema a ser implantado é o mais
mcderno existente na atualidade e o pioneiro
na sua introdução, tanto em. Canoinhas como

no País. é o Banco do Brasil S.A., que assim
se empenha eIl_l dotar-se de meios modernos
para ,melhor servir sua" clientela.

Consiste. o Sistema em integrar bàsica-

-

mente o Cliente ao expediente.
.

Não haverá mais a tradicíonal figura do
balcão, convenclonal linha divisória que sepa
rava o cliente do Bancb�

O cliente escolhe o funcionário que irá
atendê-lo,. e somente êste 'processará todo o

-serviço, desde o acolhimento do papel até 'sua

Jinal liquidação, sem necessidade de longas
esperas, f�cJ:lÍnhas, plaquetas, etc ..

Tôda a feição interna da Agência será
modificada em razão do oôvo Sistema e será,
sem sombra de dúvidas, 9 mais moderna' e
funcional em tôda 8 região.

Visando ainda mais confôrto à sua Clien
tela, estará o Banco atendendo 8 partir do dia
15/09/69, em horário, corrido que irá das 9,00
,horas, até às 16,00 horas.

.

Visite,8, Agêncja local e conheça 8 nova, I'

imagem do Banco do Brasil S.A .. Nós garanti
mos que Você ficará surpreendido.

A viúva do saudoso Lourenço Buba" con�ter
nada ainda com o passamento do seu espôso, agradece a

,todos quantos a, consolaram, enviando e apresentando�
pesares, como também acompanharam () seu sepultamento.

A todos, a sua 'imorredoura gratidão.
Canoinhas, 12 de agôsto- d,e 1969:

Notat de agrad,ecimento

i

JAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Frigorífico Canoinhas
FRICASA

S_A_

Primeira Convocaçã,o:
São convidados os senhores ecionlstsa do Frigorifico ,C8DoiDhas

'

S.A .• a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, 00 dia 15
de setembro de 1 969, às 17 boras, em seus esceitôrios, Da Estrada

d!, F�rtura, �m. 2, em Cenoinhas, Santa Catarina, para deliberarem
sôbre a segulDte. ordem do dia:

a) - Eleição de parte' da Diretoria,' face a renúncia de
parcela da mesma;

b) - Alteração de dispositivos estatutários;
c) - Assuntos de iaterêsse social.

Segunda Convocação:
Na, falta de quorum para a primeir convocação. 'ficam

, convidados os senhores acionistas desta socied CI, em segunda con

voeação, à comparecerem à Assembléia .Gera Extraordinári!l, DO dia
22 de setembro de 1.969, às boras, par no mesmo local, trata-
rem dos aSluntos que figuram na m do la da primeira convocação.

Terceira Convocação:
Persistindo a falta de quoru

ficam convidados os senhores acionist
convocação, ,à comparecerem à Assem
dia ,29 de serembro de ] .969, às 17
tratarem dos easuntos que figuram
convocação.

Canoinhas, 15 de agasto' 1.969 .

Frigorífico Canoinhas S.Á.
Francisco Will1lar Friedrich - Diretor Presidente

convocação.

I

I
Frigorífico Canoinhas

F' R I C A 5 A
Primeira Convocação:

s. A.

São convidados os senhores acioni_tas do Frigoeífico Canoi·
nhas S.A., 8 se reunirem em Assembléia Geral Ordinária. DO dia
22 de setembro de 1.969, às 16 horas, e� aeus escritórios, na

Estrada da Fartura, km. 2. em CaDoinhas, Santa Catarina, para
deliberarem sôbre a seguinte ordem do aia:

a) - Tomarem con cimento o Rellatório da Diretoria, do.
Balanço Geral, dI' Demonstraç onta de Lucros e Perdas e do
Perecer do Consêlbo, fiscal tudo, re te ao exercício findo em 30 de
junho de 1.969, eôbre . êles

.

deliber n

.

b) - Eleição doa membro efetivos
Fiscal e

-

fixação de sua gratificaçã •

do Conselho

Segunda Convoca -ão:
Na falta de quorum para & pr', eira convocação, fic�m convidados

011 senhores acionistas desta soq, edade, em segunda convocação à

comparece,rem à Assembléia Geri Ordinária, no dia 29 de setembro
de 1969, as 16 heras, para, no esmo local, trat8r�m J de assuntes
que figuram na. ordem do dia d primeira convocação.
.

Acham-sel à disposição
"

os senhores acionistaa em nossos
I ,escritórios, os documentos a que se refere o artigo 99 do Decreto
Lei 2627 /40, referente ao

mesm�xercício.Canoinhas, 15 de sgôsto e 1969. 2

Frigorífico Cenoi as S.A,.
Francisco Wilmar Friedrick - Diretor Presidente

A Kombi 1�500,
"I; � tem 52 HP.

E carrega,agora,
1 tonelada de corqo,

.�

2 razões muito importantes para
v. nos fazer umq visita!

SERVIÇO AUTORIZADO VOLKSWAGEN

MALLON 'Bt elA.
Rua Vidal Ralllo•• elq. Rua Barão do Rio Branco
CANOIN HAS SANTA CATARINA

2v

Atividades
da Câmara
Munici'paJ de
Canoinhas
Reunião do dia 14 de agasto

de' 1969. Presidente em Exercício:
Vereador Alfredo Steileia. 1.0
Secretário ad- hoc Adhemar Schu
mscher, 2.0 Secretário ad-hoc
Walmor A. 'Furtad<>, e· mais o

comparecimento d�s seguintes Edís:
Srs. Brauiio Ribas da Cruz. Carla!' .

Wagner Junior, Gilberto Ritzmann,
. Pedro dos Santos Corrêa e G i
Iherme Prust. Havendo. D' ero

legal pars deliberar. o sr. resi
dente em Exercício, clarou
eberta a presente' reuni-. , Lida
a Ata da reunião anteri • foi a

mesma aprovada. EXPE ENTE:
, Ofício do Sr. refeito uuicipal,
encaminhando Casa, rojeto de
Lei que eleva c �eçc e aluguel;
Idem, . que isenf e impôsto
territorial urbano e edial, sendo
que 'ambas as m foram
encaminhadas à C de Le-
gislação e Justiç

.

parecer. Ordem Dia: O ere-.

ador Gilberto R' zmann devo eu.

à Mesa os segu tas projeto!' e

Lei: que dispõ sabre nomencl
tura de ruall; e dá denominação
a logradouro público; que dá
denominação Via pública. sendo
que ali maté Ias em aprêço, foram
encamiobad à Comissão de Re
dação e L s, para emitir parecer
e texto f aI. A Comissão :de
Finanças presentou parecer aos

seguintes projetos de Lei: que
retifica ratifica escritura de
doação; ue autoriza convênio
com a ssocieção de Crédito e

Assistência Social de Santa Cetá
rinej colocados ambos os pareceres
a la. discussão e votação, cada
um de per si, foram os mesmos

aprovados; Entrou em 2a. discus
sã.o e votação, o parecer da Co
missão de Legislecão � Justiça
sôbre o projeto de Lei que isenta
e anula lançamento da firma
Lojas Unidas Ltda., sendo apro
vado .. Palavra livre: O Vereador
Walmor Asbogildo Furtado apre
sentou requerimento no sentido
de ser oficiado ao Sr. Prefeito
Municipal no sentido de enviar
máquina da municipalidade à loca
lidade de Santa Leocâdia, Idem
para se oficiar ao Sr. Prefeito
Municipal 'no sentida, do mesmo

consignar em orçamento para 1970,
v'erba9 para diversas entidades;
Idem,

.

sugerindo. ao' Chefe do
'Poder Executivo. para que se dê
à futura praçe no bairro Teicolin,
'0 nome de Abrahão MURsi; colo
cados todos os requerimentos,
cada um de per si, a la. e única
discussão e votação, foram tojos
aprovados•.

Canoinhes, 10 de setembro de 1969.

Altamiro Ricardo da Silva
Diretor do Exp. da Câmara Mun.

t Agradecimento
A família do joesquedveI

Ermellndo Atanasio,
ainda profundlimentê abalada
com a i�rreparáveI perda do
seu querido espôso, pai e sogro,
8gradece sensibilizada 8' todos

qU8ntos a coofort�r8m com seu

comparecimento, 'p8Iavr8!1, envio
de flôres e cocôafo, t;m eepl'!cilll
80 sr. Aloisio Partala, Prefe�to
Municipal, na valioSa colabora
çãc, Convida também; a todos

para a Missa de 7'0 Dia, que
será celebrada na Igreja Matriz,
dia 14, domingo, às 10 horas.

. Por 'mais êste ato. de fé cristã,
antecipa seus agradt'cimentos.
Papanduv8,13/setembro/1969.

Notícias de
Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

Comemorac;õe. de 7 de
aetembro

Papanduva esteve presente ao dia
de nossa

.

independência, foi real
mente um grande dia para todos
nós. 'o desfile foi um dos maiores
e mais bem organizados, desfilou
com garbo invulgar QS alunos dos
estabelecimentos de ensino de nossa
cidade. A frota de máquinas e
viaturas da prefeitura também con
tríbuíram com sua parcela nos

festejos alusivos ao Dia da Pátria. '

. Mereceu destaque o Ginásio e de
mais alunos do Grupo 'Escolar «Ali
nor Vieira Côrte» que se fêz
representar, .na parte agrícola. e

cultural, sobresaindo-se o grúpo
integrante. de nossas Fôrças Arma
das representados por meninos de
idade inferior a 7 anos, arrancando
veemente aplausos da multidão que
se comprimia' nas calçadas da ci
dade, todos' ínvergando o oniforme
verde-oliva qué-.

é

a sentinela in
dormida da nação brasileira. As 6
horas da manhã teve início as
festividades com badalar dos sinos,
toque de clarins hino nacíonal,
buzinas de carros, alto-falantes e
rufar dos tambores anunciando o

grande .
dia consagrado a nossa

estremecida Pátria. Despertou o

Papanduva, acendeu a chama do
Brasil nôvo no coração de seu povo
que deu início' à caminhada da
grande Pátria Mãe.

'

Inaugurada a Biblioteca
Pública Muniçipal .

Para dar um cunho especial à
[nstalação da Biblioteca Pública, foi
escolaída a data do dia 7 de setem
bro, homenageando assim a data
magna da Pátria. É mais um passo
pará o aperfeiçoamento cultural de
de nossa gente, estudantes. homens
mulherese todos terão na biblioteca
um mestre seguro para seus co

nhecimentos, aprimorando o saber
que

I

é o lema do progresso. O ato
solene teve a presença de autorí
nades civis, eclesíástíoas e militares,
usando da palavra diversos oradores
que inalteceram o ato que em boa
hora recebia o nosso município.
Desta data em diante estará a bi
blioteca fornecendo livros para seus

frequentadores que terão grande
valia para o aprimoramento de seus
conhecimentos desde o mais mo
desto cidadão que na maioria das
vezes sem condições de adquirir
uma obra que muito a desejava.
Mais uma escola do saber está
instalada na sede da Prefeitura.
Uma nação só' é forte e grandiosa
quando seus filhos são estudiosos,
adquirindo conhecimento e sabedoria.

;_,. Falecimento.
Dia 5 do corrente, faleceu no

Hospital Bom Jesus, em Rio Negro,
Pr. o sr, Manoel Ramos Ribeiro,
radicado há muitos' anos entre nós.
<lidadão muito estimado por todos,
disfrutava de larga e sólida amiza
de entre todos quantos o conheciam.
O extinto mais conhecido por «Seu
Ramos» foi homem que durante
sua existência prestou relevantes
serviços a bem da coletividade, es-

. peciàlmente na parte política e

religiosa de seu município. Tendo
apenas conhecimento do ensino pri
mário, foi no entanto, um orador
respeitado e aplaudido nos momen
tos que se fazia ouvir a sua pala
vra, um verdadeiro tribuno, respei
tados por uns, criticado por outros,
somente agora, tardialmente chega
ram as Ilôres do reconhecimento.
O íntauto acontecimento consternou
a todos quantos o queciam. Este
COlUIlista que era amigo do desa
parecido, envia pêEtames à SUei
família.

Faleceu dia 8 do corrente, o

benquistão 'cidadão sr. Ermelino
Atanásio, aqui, radicado há vários
anos. O extinto, durante sua exis
tência, prestou relevantes serviços
a nossa comuna. Foi Presidente da
ex·UDN, Presidente da Sociedade
Hípica Recreativa Papanduvense,
exerceu por, longos anos o espi
nhoso cargo de Delegado de Polícia,
sempre se conduziu com justiça e

honradez, nos diversos cargos. Nosso
município perdeu uma figura que
honrava sobremaneira a vida polí
tica, social e cultural. Seu sepulta
mento foi realizado às· 8 horas do
dia seguinte com uma grande .mul
tidão. A, coluna se associando as

manifestações de pesar, apresenta
sentidos pêsames à família enlutada.

Impôsêo de Renda Pago a

maíe é Re.tituido
Os sete primeiros cheques de

restituição do Impôsto de Renda
pago a mais em 1968 foram entre
gues pelo ministro Delfim Neto,
em solenidade no seu gabinete. Ao
todo serão devolvidos NQl'$ 45 mi
lhões até o fim do ano, pagos a

mais por cêrca de 380 mil
.

contri-
.

buíntes que receberão os cheques
em suas residências. O desconto
será feito contra o Tesouro Nacio
nal, em qualquer banco.

Pal.arela da Sociedade
Comemorou idade nova dia 4 do

corrente, a Srta. Maria Tereza Belém,
. talentosa professôra do Grupo Es
colar «Alinor V. Côrte», colegas e

alunos desejando prestar-lhe justa
home'nágem, ofereceram uma sorti
da mesada de doces e salgadinhos,
não faltando no momento. o tradl
cíonal bolo comemorativo a data,
os cumprimentos póntllicâram em

alto estilo. v

x x x

Dia 7 de setembro data de nossa

Independência, foi também dia de
festa para o distinto casal, Silveira
Senna. Visto o calendário registrar
a passagem de «níver» da distinta

.

senhora,
-

Marilza Silveira Senna,
virtuosa consorte do Sr. Walmir L.
Senna" mui digno Inspetor Regional;
a aniversariante, atual Inspetora
Escolar, na data de seu natalício,
recebeu as mais reconhecidas ma

nifestações de amizade por parte
de seu vasto círculo de amigas e

admiradores que lá foram cumpri-
menta-Ia.

'

x x x

ma 8 do corrente, aniversariou a

srta. Arlete Terezinha Granemann,
de '�radicional família, residente em

Lebon Regis, aluna do Grupo Es
colar local, as felicitações se fizeram.
presentes com muitas surpresas:

x x x

Nossa agenda social registrou
/
o

aniversário natalício da Exma. sra.
Nivia Almeida Jazar, ocorrido no

dia 12 do corrente; a aniversâriante
consorte do Dr. Rubens A. Jazar
recebeu em sua residência um 'nú
mero elevado de amigas e famílias
que foram cumprimentá-la, ocasião
em que a mesma se tornou pequena
para recpcionar os presentes.

x x x

Hoje, .quem está colhendo mais
uma flor no alegre jardim de sua

existência, é a srta. Dilaci Grane
mann Costa, filha do sr. João M.
de Almeida e Sra. Juvelina Grein
Gosta. Os cumprimentos rumarão
para a residêBcia da nataliciante
onde serão recpcionados pelo anfi
trião. A coluna almeja muitas felici
dades a todos os aniversariantes.

,

. Tufi Nader, Prelidente da maf8 Municipal de Csnoinho.,
E.tado. de Santa CatarinlJ, faz il8ber q Câmora Municipal decre-
tou .e eu promulgo II .eguinte RESOLU O:

Art. 1. - Fica aprovado por êlte Legi.lativo Municipal.
OI Balancete. do Receita e Delpàl8 Orçame ária, referente.. Boi
melei de maio, junho e julho de 19

Art. 2. - E�ta Reioluçã em lua

publicação, revogada. a_ dilpoliçõ em contrário.
Sala dai Selllõel da C,âmar9, em 10 de letembro de 1969.

Tuti Nad�r - Pre.idente Michel N. Se/ente - Lo Secretário
Pedro dos Sàntos Corrêa - 2.0 Secretário

VISTO: Tuti Nader - Pre.ideote

Câmara Municipal
Resolução N. 176 de 10

Ap,ova os Balancetes dos

de anoinhas
I

bro de 1969

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORREIO no NORTE r

SERVICO MILITAR �njversadaples
, ANIVERSARIAM�SE Dionizio A., Orgekoski ii Ró.' Dia' 17: os, 51'S.;' Carlos

Jovem, da classe de 1951 metia filha do sr, Paulo ZafJp; 'Io!!.é Silveira e? HeribertoHOJE: a exma. vva. sra, .'

Ed d fi/h' Hild b' t '5 h le:
.

.

dona Wally, Voigt: a sra. os meninos:
:

uar o o z e er o c u. Z: os JovérzS,'
dona Maria das Graças esp. do sr. Zetreâo MUller e R,o. Assis: Tompo'roski '6 Alv2no

do sr. Simão Maron Becil; bettoLuiz filho do sr. Wal/tido Ivo Vogt; os meninos: Leoi
os srs.: Zackei Seleme, Zanei Haensch; Lud filho do S1. João Tapo.
S 1 L G b· .. row'ski; residente' em Três
e eme, ..

'

eonidas ue ert, Dia 15: os srs.: Ar.tar. de Barras Antonio ReginaldoNazir Bley Vieira e FeliPe Souz« Caldas, Darcy. Vilenoo«; filho, d� sr. 'Luiz de Paula eKrull, a sr ta. Suely' Teresinha Ewald Funt: e JN'guel II .

.

. o L',' II, J.U. . mer» 'Silva e José.'Roberfo filho doArtin. kt.v,· a »i«. Ro.sa Hartmann; sr. Romão-Kreesinski.
.

AMANHÃ: as sras. donas: a menina .Luzia filha do sr, ,

.

. , ;"

Adelia esp. do sr. Mdx (iildo Ziemann; os 'meninos:
'

Dia 1& osr 51'S.: . Afonso
Schumacher, Maria Hetminia Ademar filho' do sr. Carlos, -çrosskopf,' Arlindo Lourenco
esp, do sr. Lucindo.Sonaglie, Nalbauer, Sergio Adalberto . Gonçalves, Hamilton Hubner
Iéoséli« Maria esp. do 'sr. filho do -sr. Miguel Oliscowicz e. -Laroslsn Doliz,ny; a srta.
Reinaldo Crestam e Gerei Acle Abdâla José filho do sr. Nerina de Jesus Gonçalves;
esp. do sr. FeliPe Krull; os Acl Abdala José.

.

ajooem Waldúnar Pospor;
srs.: Lindolto Cordeiro, e asmeninas Maria Wanàerleya
Argemiro Rosa; as srtas.: Dia 10: as sra». donas: filhà do sr. Rachid Seleme
Aloaeyr Veiga e Márydalva Nura esp, *do sr, Abrahão e Anila filhà do sr, Oscar
de Lourdes Cordeiro: o jovem Mussi, A1i!(elitza êSP· do sr, Perei�a" o, menino Mauro
Rubens

.

Lino Tokarski; as Antonio I Tomporoski,', R.osa Edson filho do
-

sr. Manoel
meninas: Nadir filha do sr. esp. do sr. Derby Fontana,' [ungles.

.

'.
.

I Maria
_
Luiza esp. do . sr. 'Dia 19: a srll. dona l,ud.itheWaldemar João Hoffmann, ".

Yeda esp, do-sr, José Portinha, 'esp. do sr. Adolfo 'Kur«: o

M· d sr. Ivan de Paula e Silva;aroma esp, o sr, Afonso
a srta. 'Silvia Teresinha Gu.

Knop e Eleuzimar esp. do sr.

Eneri Ivo Prates; o sr. Mauro ginski; 'o jovem Miguel Tokarski
d'Aquino Fonseca residente as meninas: Eltrieda Roselis

em Xanxeré; a srta; Edel- filha do sr. Waldemar Carlos
traude Hauffe,. os jovens: Stange, Beatriz Izqbel ,7-lha
Adilson /'rezberger,. Miguel do Sr. Antonio'Maron Becil

Tchaika e, Nelson Tokars!;,i; e Marli filha dó sr. Ervino

os meninos: Oswaldo filho 'Funka; ..
o meninoRui filho do

.

do sr. Tertuliano Leandro' e sr:. Erotides P. Prates.
Marcos Rogerio filho do ·sr. Ads aniversariantes nossos
Wald!!miro Medeiros. cumprimentos.

.' No Exército> você encontrerâ um tratamento digno, e

um ambíente sadio de camaradagém, díscípltna e trabalho. Do

Exército você sairá m�.js robusto, mais confiante nas próprias
posstbiltdades e, àcíma

'

de tudo, adestrado no manêjo das armas
.

cO.m qU,e defenderemos nossa Pátria.
,

. ;,

Você somente será 'escolhido se estiver em boas condições
fisica. Na' Junta' do . Serviço Mili�ar ou no Orgio Aliatador,
você encontrará 'p�ssoal dedícado que lhe prestará as informações
sôbre a data de Seleção neste MuniCípio.

.

� '., .---

, Evite a. com,plieaçõe. da .itúaç;o de reFratário. '

Cumpra leu dever.de BraeileirQ" reguJa�jze .�Q lIit�ação �'ilitar�
.,

Trate, de leuI interesles militarei peaeoalmenfe. '. ..'

Evite Intermediário,

o Certificado de Reservista é Imprescindível para a

concretização de tôdas as aspirações de ínterêsse da vi.da públíca-
.

Juízo de Direito da (omarci
e privada do cícadâo:

-

E, sobretudo, é o titulo de honra que a Pátria confere de (anbinhas ,- S�(.
aos filhos que sabem ser dignos ,dele.

.

Brasileiro! servir à Pátria,' nas Fôrças
,Armadas é o seu mais lVobre Dever, Cívico.

� ,
-

-

, '.. ,

.

OlValdo. Conrado Narloeh - 1.0, Ten. D�1. da 13 a Del. SM

ou

Ainda em débito com o Serviço Militar
O Brasi,1 reclama à sua presença J,

Entre 1.° a 5 de outubro do
deva submeter-se às provas

Chegou o momento, de
.

Cumprir o
.

. Serv.ir ao Sr.asll

corrente ano voc'ê
'

de Seleçã,o�
.

Sagrado Dever de

"BATERIAS
Automóvel

PREÇOS ESPECIAIS

- Trator"
ENTREGA

Compramos sua B
GarBo.lá 12. eses

N�o .Tabela"
.

SISA voJJi" 129,70
S7FC 150,50
S9FC 167,80
S9TB 188,50
S9T,C 187.30
S15B 134,20 "

9B(;2 175,20
F13N 213,20' .

F17L 146;90
-8178 151,80
13B8P \ 8 Volts 181,20
'SEH,i7.Ç' :Merce s Benz' 36Q,00'
12Jf3A F. N... 391,80

À crédito - Consul�e.nos sem compromisso.
Rua Paula Pereira, 350 - Fone, 179

'
,

.. João Seleme E... Filho

Por'

NCr,$ �O,OO
95,00
103,00
116,00
115,00
80,00
110,0'0
130,00
90,00
95,00
115,00
�22,OO
24C,OQ

.

r
,

.Aroldo
I
'c� de í Carvalho'
ADVOGADO I

Escritório: Edifício "Marcia» - Sála 210 (2.0 , andar)
Setor Oomercial - Local Sul, Lote 19 - BRASíLIA � DF

Advpsacia perante o Supremo Tribunal Federal de
Recur,sos

.

e Tribunal, Federal

==:::1::::;;===:=====::::::::1::::::::::::::::::===::::::::::==::::===::;::::===1:::::::::::::=
II r"

."

II
G =
==

D Z W Ik H d :: Vende-se um' terreno cem 4

55 ra. oé. a yria ativi ade Seleme ii datas, medindo 3.200m2, com

ii CI DI. e uma casa de mlideira, em per-
:: rurgiã eo•. s a :: feito estado, terreno tod'o cercado,

ii- Clínica dentária de senhoras e crianças. ,� à rua Duque de Cexias, prolon.'
i5 Esp�cialização !,m Odontopediatria. 55' ,�ame�tt da Vidal Ramos..

'ii Horá mareada
, . �

'

.. Informaçõés na' Rádi� CaDol';'
, 55 Praça Lauro Müller, 494 - F�De, 3'69 5: ohas. e no jornal Corteio do
·::0 _•••••• 11•••••••••_•••••••••••••_,•••- : _••••:: Nor.te
� _.Ii JI._ _ :-_ _.�....

.-

EditaI de CUação com
o prazo de 45 dias
cj Dr. Tycho Brahe' Fernan
des Neto, Juiz de Direito da
Comarca. de Canoinhas, Es
tado de Senta Catarina, na

.
forma da lei, .etc.

FAZ SABER 80S ,que O pre
sente Editlill virem ou cooheci-
'menta dele tiverem que, por.
êste Juizo e Cartório, se p.ro
cesse os têrmos de Iov�niário
em S brepartilha, dos

.. be�ydeixado por falecimento d)",Joana' gelica Corrêa, a'

q'Ual figur como inven�ari te
José Cor

a

a Júnior na U'i

)idade de C sionário de di e.jt�s

hereditários,' ficl'lo'do ci't' lia' o
h�rdeiro Wal ido CO'f

.

a de
Mello, re"ide tE" e

.

lugar
incerto e não abid, com o

prazo de 45 dias, contar da

primeira publica' ,para; em

5 dias, dizer l!iô re as' declara·
cões e sccmp : ha.r, feito até
decisão fins no reter do inven-.
tário, sob ena de r ve1ia. E,

evidos. fios, andou
. ,Juiz dE' Direi que,

na fo ma da- lei, fôsse ex edide
o presente" Edital; I

o qu afi
xado no lugu .de cóst,u e

publicado '08 forma da lei, ma

vez no Diário da Justiça e

2x dua's vezes no jornal local. O
QUE, CUMPRA. Dado e pessa�
do nesta cidade de Caooinhss,
Santa Catarios, aOs dois dias
do mês de set<:!mbro de mil
novE"centog'.e sessenta e nove.

Eu, Z:.d::h�n E. S0!€,me eecdvão
o subscreví. 1

TYCbo Bl'abe Fernandes Neto I
.

.
.

. Juiz de Direito
.

da ,S,emana

I,.

BR-ASCOPLAST
(cola fórmica)

COVULFIX-
(para calçados' e -couro em geral)

·ERlITAI' CASA
. .

�••"••••••••.• .-•.•••• II."'•••••••••••••••••••••••••.•••••••a••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••1IiI
••••••• Ir. y �••••• IMI 1i

.

U
.

n
..
..

=:
..
..

::
..
..

::
..
..
..

:.
"'

I:
..
..
..
..

' ..
..
••
..
..
..
..
..

jj
."

Tqrrádo,
.

moído " e' entregue no lilesIl,lo dia
'ãi em todos.' os pontos da cidade. I"
.. • .

. " n

=: �
.

. II
IDII

••••••• ;.��•••••••••••••••·.ÍI•••••••••••_••••••••�••••••••••••••••••••••••••••••••-..�••_•••••&l1.&DJI••••� �•••••••••II.IIIII

1. "1

Ao comprar Cafél lembre-se

CAFÉ B I G
é o Café dos. que conhecem Café .

IMPRESSOS: . EM 'GERAL (em uma ou mai•. eôrel)

perfeito" -Serviço }ãpido e

�Impressora.· O:uro,.· ltda.

I
.

M ", ..

aqulna's SINGER'
"

50 em

•

'mensais

D., dORDAN'
.1

8.·1..'
, -

.1
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NOTAS •

i

ESPARSAS

Agual'dem para domingo, dia 21 '

O Vale das BonecasLeia! Assine! DivulgueI ,I e para breve,
100 R I F L E SCorre,io do Norte \. I

••••••�B•••E.Ba••��am.B.mm.�••••••••B••m�•••••mmm•••••�.�.BBaE.
.

,,' .

.

'

,II
• Você já pensou em c9mprar um TELEVISOR de qualidade II

•111 Então procu.re saber a preferência· da maioria. Você acaba�á preferindo PH I L I PS, IIII TELEvtSORES PHlllPS 23 polegadas - automático, '�evendedor II Autorizado PH I LI PS com Assistência Técnica garantida II M E R H Y S E L E M E & C I À. I• ',Rua Paula Pereira, 7j5 - CANOINHAS I'_ '.
"

-.1I•••I1I1I1Ua••BUIIIl••m••••••Ulmllll.1I119••II•••••II1I1I1••II•••••••••111111•••••••

"

Sem dúvida' alguma, todos
são unânimes :la afirmação:' os

festejos cívicos da Semana da
Pátria, em nossa Cidade, alcan
çaram êxito invulgar, culminan
do com o grande e aplaudido
desfile, do Dia Sete.

Todos 'os estabelecimentos de
ensino estlveran hem, como

também as tropas' do exército
e de' nossa policia militar e

outras entidades.
x.x x

Oportuna também a, s presen-

Filmes Culturais'
Salão da Comunidade Evangélica Luterana

Segunda·feira, dia 15, às 20,00 horas. - Programa em português:
6) L ISB9A - cidade ft belré\ do Atlâ.ntico'(short colorido ....: um passeio em Lisboa)
b) História da Medicina
(interessante documentário colorido, a medicina nos tempos antigos

,

até nOlilsos dias)
c) Entre a, Escola e.a Oficina
d) Previdência Social

CASA' PARA TobOS
Rua Paula 'Pereira, 50l ,-, Fone, 255

A popular Casa Para Todos, lança a: sua maior promoção dei vendas, vísando aumentar o 'I?oder aquisitivo de tôds a população
, da Capital do Mate. '

r Ternos de nycron ,com etiqueta, de garantia homologada pelaSudantex, preço normal do mercado NCr$ 140,00, não comprepor êsse preço, porque a Casa Para Tqdos lhe vende êsseI terno por ape�as NCr$ 75,00. Nas côres clássícas azul-marinho
1 � e prêto, que díapomos de estoque. custa .Q mesmo preço, só
I Ncr$ 75,00 8 roupa. Ternos de casemlra e tropical para
I� adultos apenas Ncr$ 45,00.' Ternos azul,marinho para La
ii comunhão !l partir de Ncr$ 19,0,0.

Camisas de tergal'com etiqueta de garantia; manga longa, não
pague Ncr$ 30,00 ou mesmo até Ncr$ '35,00 na praça, porque a suaCasa Para Todos lhe vende essa camisa por Ncr$ 21.00 e
manga curta por. Ncr$ 16.50. Cpmisas de nylon Volta ao

\Mundo, 100% nylon manga longa por Ncr$ 9,50 e manga curta
por Ncr$ 7,50. Camisas para; crianças, de nylon. mangalonga N�r$ 7,50 e manga curta I Ncr$ 6,50.

'

Vejam 's,ó raços, e preços quentes, você chega na CasaPara Todos, contra, escolha e compra pelos preços de
anúncio, valorizan o seu dínheãro em 100%, '

Em tecidos <então ne e falll, a Casa Para Todos estáarrombando mêsmo. /

Tecido para colchão
Brim arranca touco,
"Brim gabardine Santa Izabel
Xadrês catarinense I

,

Ganga para p�na. largura de 1,60 por
Chitão por 'apenas ILuizine por apenas r <'

0,72
Tecidos estampados la gura de 80 cm por 1,50

Grande ,estoque em teci os para cortinas
não encontrem concorrênc a.

'

o metro
o metro
o metro
o metro

E tem mais ainda, essa, v cê não deve perder de geito nenhum,é a liquidaçãp real e que te de verdade de tôda a linha de
ertlgos de inverno.

Flanela lisa de 1;30 metro por
Flanela estampada de 2,10 por
Japonas 7/8 de corvim de 55,00 por
Japonas de nylon, corvim e veludo de nylon

de 45,00' por 35,00
Tôda a linha de 'produtos de, inverno, quer em
tecidos. confecções ou em produtos sintéticos gozamdesconto de 2'00/0.

1,10
1,60

45,00

Convidamos tôda' a nossa' dístínta clientela e a população em
'

geral, pera que visitem as nossas novas e modernas instalações e

� possam constatar peseoalmenteja verac�dade dos nossos anúncios.

CASA PARA TODOS - Rua Paúla Pereira, 501 - Fone, 255

I tação dos nossos representantes
nos Jogos Abertos, hoje já
em Joínvíle.

O grande público presente,
talvez o maior qUI! temos notí
cia, aplaudiu com o maior
civismo o grande acontecimento.

x'x x
,

Já a corrida do facho não
correu como o previsto, dado o

stropêlo de última hora e o

mau tempo reinante.
x x x

O Tte. CeI. Ary Falcão, Di
retor do Campo de Instrução
Marechal Hermes, muito satis
feito, impressionado pela apre
'sentação do Sindicato, com seu

Presidente, conduzindo 'o Pavi
lhão Nacional.

'

x x x

A nossa' representação nos

Jogos Abertos já se encontra
em Joínvtls, chefiada pelo Pre-.
sidente da Comissão Municípal
de Esporte, 'Dr. Antonio Wein
furter.

x x'x

Também em Joinvile, o Pre
feito Benedito Therézio, de
Carvalho Netto, &fim de assistir
o grande desfile d� abertura,
rumando, após, para Flortanô
polísyonde outros compromissos
o aguardem.

x x x

O nosso pessoal está bem
treinado e tudo foi feito para
o êxito àe, nossas côres. Em
algumas modalidades iremos
debutar, onde muito vamos

aprender, mas. o que vale mes
mo é competir. Assim, vamos

todos, torcer pela nossa repre
sentsção,

x x x

A 'nossa cidade, séde da'
Associação dos Municípios do
Planalto Norte Catarioense,
AMPLA. foi palco de mais uma
reunião da, entidade, presidida
pelo Prefeito de Pôrto União.
Dr. Vitor Buch Filho ,e com 8

presença de todo!' os Prefeitos
filiados. O conclave realizou-se
48. feira última, no recinto da
Câmara de Vereadcres, ..

x X X

O vizinho município de Pôrto
União ganhou do' Govêrno do
Estado uma Unidade de Corpo
de Bombeiros, com pessoal espe
cíalízado e moderne aperelhsgem.

x x X

Dependendo ainda de certos
detalhes definitivos, 'a suinocul
tura poderá voltar a ser uma
das grandes riquezas de nossa

região.

Ano XXIII "
Canoinhas (Se). 13 de set"mbro de 1?69 - N. 1043

PREF�ITURA MUNICIP�L
DE CANOINHAS

Nota de' gradedmento
Pela' presente, após agradeci ento justo e especial a cada. Membro da Comissão Organizadora, e resso em meu nome e de todos osmunícipes, a minha Ineera grat'idã pela valiosa colaboração de todos,na programação cívíc da Seman da Pátria, cumprida em seu todo, como maior brilhantismo.
Nossa gratidão, oméreíe local, no atendimento do nossoapêlo para a organização da itrines alusivas; à Imprensa escrita e falada, pela grande divulgação pr entada e ao povo em geral, da cidade edo interior, pelo seu eomp recime to. '

É voz' corrente e Inconte e, o ponto culminante da mesma, ogrande desíüe cívico- ítar do Dia te, levou a assisti-lo e aplaudi-lo,incalculável concentra o popular, numa eloqüente reafirmação do altoespírito de brasilidad dos cansínhenses. '

A todos, en m, que de uma maneira ou outra. .contríbutram parao completo êxito do aludidos festejos, os nossos melhores agradecimentos,
Canoinhas, 11 de setembro de 1969.

Benedito Therézio de €arvalho Netto - Prefeito Municipal n

, ,
Cine ,CruzTeatro

.
-:- A P R E S E N T A -:-

H o J E .. as' 20,00 hor&. - cenaura 14 anal

ARVORE,A DA V I DA
c/Elizabeth Taylor. Montgomery CIm, Eva Marie Saint e Lee Marvin.
Um grandioso filme, que você sempre guardará na lembrança.Em Panavision.

DOMINGO p a. 14.00 hora li - eenaura livre

A Arvore da Vida
DOMINGO { a. 17,00 hora. - ce!-l.ura livre

, a. 20,00 hora. - ceneura ,14 ano.

TOUREIRO SEM SORTE
cf Peter Sellers, Britt Ekland, Rossano Brazzí, Adolfo oeu e outros.
Como toureiro era um ,fracasso ... mas na "Oantada" era o máximo.", '

Em Technicolor.

Dia 15, segunde-feiea .. a. 20,00 hores .. censure 14 ano.

Toureiro Sem Sorte
Diu 16 e 17, 3a. e 40. feira - a. 20 hora. - ce�lIurê 18 anoe

OS
com Robert Hosseln, Renato Salvatori e Anouk Aimée.

Dois homens brincam com a morte... e desafiam a fôrça da
, fatalidade. - Côr de Luxe.

Dia.IS e 19, 5a. e 6a. feira .. a. 20 hora. - cenlura 14 ano.'

GRANDES CAM,INHOS

MENINO DE E'NGENHO
c/Anecy Rocha, Maria Lucià Dahl, Sávio Rohm e Antonio Pitanga.A infância dos protagonistas, traduz 8 slagelesa do filme.

DIA 20" .ábado .. a. 20,On hora. - cen.ura 14 ano.

� O 'Cavaleiro do Castelo Maldito
I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




