
DIA DA·· ÁRVORE
Vinicius ,M. 1J.1lage

URGENTE
Estávàmos ,encerrando a presente edição,

quando notícia� de Joinville, nos dão conta de que
ar nossa equipe. feminina dê !>olão, em sensacional
finalíssima,

.

sagrou-se" campeã estadual, eliminando
as representações de Joinville e Mafra, vencendo a

peírneira por dois e a segunda por dez palitos,. \

respectivamente.

Coral Caooinbense novamente em atividade
,

, � -,

H,o Salão' de Festas do Restaurante Pinguin, os ensaios
o Coral Canoinh@ns,e, agradável surprês8 para t()dos,

qu�ndo 'do seu aparecimento' por ocasião dos festejos do no.iSO

cinquentenário. voltou, para alegria de todos, a atividade.
,

Inativo por muito temp'o, agora ;eorganizado e com

novps integrantes, reiniciou seUs ensaios, semanalmente, no Salão.
de Festas do Restaurante Pinguin, tendo à sua frente, como·

sempre e de justiça, o maestro Aloysio Carvalho -t!, Professôra
Da. Elmy'Wendt Mayer, autora da música do nosso aplaudido
Hino do €inquentenário. Nossas cumprimentos e nosso incentivo
à Direção e integrsntes do Coral Canoinhense, legitimo represa,n
tante da arte musical I!!m nossa cidade.

A Campanha Nacional de Alimenteçio Escolar pretende levar a todo

o País os benefícios de nma boa alimentação e. ao mesmo tempo.
implantar hábitos que tornarão mais sadios �s brasileiros menos

favorecidos. procurando transformar bocas famintas em braços úteis

a 8i mesmos e 80 Brasil' de amanhã.

Colabore com a Campanha Nacional de Alimentação Eseolar pelo
engrandecim«lnto de sua comunidade•.

"Semana da' Comunidade"

\
\

, (
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CAIXA �OSTAL, 2

Oiretor:
'

Ribeiro

>"

Depa,rtamentO "Florestal de
.

Rigela - Celulose. Papel e Embalagens' Lt.dá
É manhã. Na ma�a" o orvalho cobre a vege'tação, e cs pássaros,
Inícíam sua tarefa diária de acordar ps habitantes silvestres.
'. ' ; "

':l;'udo .corre normal, como em tôdas 8S manhãs que já se foram, '

Raios de sol, já inundam a' terra com sua luz benéfica' fazendo
com que os animais ponham-se. em movimento, para procurar o

alimento da primeira refeição diária.
'-.

� \

Ao longe, mas não tão distante que não possa ser ouvido, soa o

apito dé uma fábrica anunciando o nôvo dia de trabalho.

Já nas estradas que eÍltrecortam a mata, ouve-se o ruído dos
caminhões, transportando as riquezas da produção fabril; enquanto
homens com tratores e equipameotos, avançam derruhando
árvores para alimentar as máquinas insaciáveis das fábricas.

No entantô, lá no meio daquele capim orvalhado,' onde' o sol
ainda não se fêz sentir, ouve-se um estalido. Poderia passar
desapercebido aos ouvidos humanos, mas, os animais que por
perto estão, com seu sentido auditivo muito mais aguçado,
param; param e escutam com atenção,

Alegria! Mais um componente desta imensa natureza acaba de
nascer. /-

Neste (instante; penetra um raio de 1101 furtivo por entre a folha
gem. vindo a iluminar ainda mais àquele local até então adormecido.

Os dias' vão passando, os animais crescendo e 8 população de
senvolvendo. Novas técnicas vão surgindo e o mundo moderni
zandb. Enquanto isso, no local de 'al�gria que há pouco mencionamos,
8 vida não estaciona, continua sempre e sempre'...

Mas, com a técnica acelera-Se o desenvolvimento, e a mão do
homem se obriga, a adentrar' às matas, derrubando-as como

preço d� seu progresso. Sim! Vamos à lua, construímoapossentes
aviões e navios, arranha-céus e automóveis luxuosos, mas, por, Seu Presidente, dr. Antonio

vezes esquecemos que tôda a matéria prima extraímos da .natureza. . Weinfurter J' desdobrou-se jun-
tamente COI!D seus companheiros,

E assim, aquêle local,. onde .antes até os raios do sol demoravam para o êxito. de nossas côres.
a encontrar,

-

começa' a ser explorado. Correm o�'· animais" Tudo foi fe;to, tudo foi acertado
, pássaros veam, fogem os insetos, e as abelhas transferem 8(moradie. para o embarque de nossa
No entanto, em cada batalha existem os fortes que ficam, que' representação, composta' de mais
estão enraizados naquele local .e por isso devem lutar. MaS, o d 120 I' á

.

homem é mais forte e, o nosso loca: antes puro e virgem, é
e

' at étas e respons �els.
víolado para o bem do progresso econômico da humanidade. Sexta-feira pela' manhã, se-

Máquinas e home�s ehegam ao local exato, onde' há tempos .goíu ,a primeira turma; respon-
sável' pela- cozinha, juntamenteouviu-se um estalido, anunctandc uma nova vida, e lá param

como que embevecidos, pois encontram já -adulta e com grande
com o Presidente da CME e

porte «A ARVORE».
" Chefe da Delegação, dr. Antonio

Weinfurter.
o- erribevecintento dura pouco, o progresso exige e a átvore é'

•

posta abatxo.
- A noite, pelas 19 horas,

, ,s�guiram doís-ôníbus e várias
Ôs- di�s vão passando, as florestas tornando-se campos desertos, kombís, com os' demais ínte
mas o homem evoluindo. grantes. O Preft"i-to, Benedito
Os anímaís das." florestas ft!giram; o homem ficou. Os animais Therézio de Carvalho Netto,
não possuem ordem e nem quem os governe; o homem tém. seguiu na manhã de sábado,

. ), afim - d'e . assistir o grande e
E assi\m, o govêrno dos homens, resolveu que as florestas deve- bonito desfile de abertura ocor-
riam .voltar a ocupar as terras devastadas.' rido na mesma tarde, retar'dado
Hoje, ouvem-se não um, mas milhares daqueles estalidos de um pouco, a espera do Exmo.
sementes partidas, indicando a germinação de nova floresta que Senhor Governador Ivo Silverra,
recobrirá nessas terras abandonadas. Voltam os animais; voltam Todos. os Prefeitos dos Municí
os pássgros, voltam os .ínsetos e as abelhas; volta aríqueza natural.
,Ê manhã ,novamefiteu;'

,

Rubens
FONE, 128

da Silva
CIRCULA., ,AOS SABADO�

brilha Jogos
cidade dos

nos

,No\ssa Delega'ção na

Therézio Netto, hoje,Prefeito,
,

Tôdas as atenções, no decorrer
da semana, estiveram voltadas

para os Jogos Abertos, 1G,a,
realizados no corrente ano em

Joinville.

,A Comissão Municipal de Es-

porte, recebeu todo o apoio do
'Sr. Prefeito Municipal, sr. Be
nedito Th. de Carvalho Netto,
n� difícil preparação de nossa

,

delegação.

IBRA -

cobrt1nça
Inicio, da
\1'0 I,IR

A partir do início do mês de
seternbro, as gúias do

-

exercícío
de 1969, referentes ao. Impôsto
Territorial Rural, estarão em

poder das" diversas
.

Agências
Bancáríés, DI> Inter! do Esta
do, compon es a Rêde -de
Arrecadsção d BR.A.

,

Assim s do, / a partir do

próximo mês os p,ropriet4ri'os
devem procurar nas' Prefeituras
dos Municípios onde se situem
seus imóveis rurais o AVISO
DE DÉBITO e munidos dos'
mesmos dirigirem -se às Agên
cias correspondentes e, dêlss
constantes para rfetuerem o

pagamento do Impôsto Territo
rial Rural (ITR) de 69.

"Importante: A partir dêste exer
cício o 'IBRA não mais for:ne
cerá a Certidão de Valôres
para fins de. declaração do

IQlPôsta de Renda na Cédula
«G». ISso porque a Secretaria
da �ec,eita Federal do Mi,nistério
da Fazenda, pela Ordem de
Serviço n. 1" de 15/04/69, pu...

blicada
.

no Diário Oficial da
União de 25,04/69, determi-nou
que o documento hábil 'para
instruir as �eferidas declarações
de renda (Cédula «G») é o -

RECIB'O CERTIFICADO DE '

CÀDASTROj recebido pelo pro
prietário rural, ao pagar o seu

�mpôsto.

principes
, .---

Joinville, para o encerramentoern

pios
.

participantes assistirem o

desfile do Palanque Oficia).

A nossa representaçãc, tendo I

a frente a míss Canoínhas,
senhorita Raquel Joana Seleme,
foi alvo de grandes e entusíss
ticos eplausds, .

classificando-se

'�o desfile em 8.0 lugar, ao que
consta, com quase trinta muni-

cípios participantes.
'

Iniciado os jogos, CO[DO o

previsto. as t'quip_e�r que melhor, '

se prepararam, xadrês. futebol
de salão, ciclismo e bolão mas

culino e feminino, foram as que
mais se /sobresaitam, todas se

classificando para as finais,
tendo nossos ciclistas conse

guído uma honrosa colocação
em equipe.

'

Tivemos, também, em Joín

ville, úma grande, torcida -pare
a's nossas côres, a cargo de
nossa grande colonía' na man-

chester catarinense.
'

criando-stl em nossa cidade o

necessário ambiente para a

'prática de todos os esportes,
eis que dispomos atualmente de
3 canchas - no Quartel

\

da
Polícia Militar, lia Sociedade

.

') \

Beneficente Operária e agora
no Ginásio Santa Cruz. Em
certas modalidades, corpo bas
quete e voley, participamos
apenas com a finalidade de

�ompe�ir e aprender.·
Enfim, fQi uma bonita e sadia

festa: de confraternização, reu
nindo atletas de todo o Estado,
em mais uma grande promoção
do nosso munícípío, sempre
comentado e elogiado por todos.
Cotnpensados, • então, as despe
zas e os esforços para o êxito
do grand� acontecimento. Na

página interna, estamos publi
cando a relação' de todos os

participantes, cuja relação sõ
mente nos, foi entregue.embôra
solicitada a tempo, sexta feira
passada. O Prefeito Benedito
Therézio de Carvalho' .Netto,
deverá estar hoje em Joinville,
para o encerramento e entrega

. de prêmios e troféus aos ven-
cedores.

"

�

Assim, .�. voz corrente, a nos

so município brilhou e !i'e desta
cçu nos 10.0 Jog0S Abertos.
Participando, ati:vamente, pela'
2a. vez, melhoramos bastante,

ATENÇÃO... Grande espetáculo em beneficio
do ,Natal 'das crianças desamparadas

�Dia 23, terçà-feira, no (ine Teatro Vera (ru�
Dia 23 de setembro" às 20 horas, no Cine Teatro Vera,

Cruz, em promoção do Rotary Club e Lions Club, os "FA-LUGGI".
mágicos de fama mundial, apresentar-se-ão nesta cidade.

A renda reverterá e.:n beneficio do Natal das crianças
desamparadas.
'. ' ,É permitida, por ordem do MM. Juiz de MeHores, a

entrada de
I

crlanças, a partir de seis anos de \ idade e acompa-
"nhadas por seus pais.

COOPEREM... Os ingressos poderão ser adquiridos,
inclusive, na bilheteria do Cinema.

Show Evandrode . ....

sucesso
A apresentação'. das fantasias cariocas,' primiadas DO

último carnaval, na maíor festa popular do, povo brasileiro,
sempre assistida por milhares de -turistas. alcançou pleno' êxito
'em nossa cidade e

.

A promoção foi da Diretoria do Asilo Dr.
Molluceli, com auxílio da Prefeitura Municipal.

,

'

/'
O trabalho das senhoras promotoras foi plenamente

,compensado.' Grande público. prestigiou o acontecimento' e 8 fina
lidade social, plenamente atingida, rendendn o espetãculo, para o

Asilo, a opreciável soma de NCr$ 1.270,00 (mil e duzentos e

setenta cruzeiros novos), conforme borderau apresentado pela
Sra. Da. Nereida Cherem Côrte. Ao Prefeito Municipal, pela� sua

valiosa colaboração, às' senhoras promotoras e ao público que
pre�tigiou, a todos, os nossos cumprimentos.

BANCÇ)
NÔVO. HORÁRIO

,A Agência local do Banco do Brasil S_A., comunica
a mudança de seu h rr de expediente pdra atendi
mento do público, que' a ser de 9,00 horas às

16,00 horas.
Canoinhas�SC, 1

DO BRASIL . S. A.

- Canoinhas' (8 C)
Ca,rlós.BepkEmdorf Jr.

,
, SubgeTente Interno

Alfredo Guilherme Knüppel
Gerente Interno
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e-:

Ao comprar Café, lembre-se

CAFÉ
q. ..

-
B I G

e o C�'f& 'dos que conhecem Café .

Torrado,
.

moído
J
e- entregue no mesmo dia

em todos os pontos da cidade.',

Aroldo
I
C.. de Ca-rvalho
ADVOGADO I

EscrWirio: Edifício -Marôía» - Sala 210 (2.0 andar)
Setor Comercial - Local Sul, Lote 19 _:_ BRASÍLIA - DF

Advogada perante o Supremo Tribunal Federal de
Recursos e Tribunal Federal

Ganhar dinheiro é uma das porque em cima, ela tem o
coisas boas da vida. que é indispensável para fazer

Por isso tem tanta gente entrar mais dinheiro: um
tentando, por todos os meios grande espaço para a carga.
possíveis. Maior que o de' qualquer outra

Um dêles, por exemplo, é camioneta.
.

,ransportando cargas: sempre dá
<,

Com duas grandes portas
para fazer entrar um bom laterais, para não perder tempo
dinheirinho. carregando e descarregando.
Mas sabe quem sempre acaba E embaixo, ela tem tudo aquilo

qanharjdo mais? que evita o dinheiro sair.
Aqueles que deixam menos

"
Sua mecânica é a mais simples

dinheiro sair. que existe, é Volkswagen.
.

Eles usam a Kombi Volkswagen, " Não dá tôdas aquelas

Edital de Çitação com O prazo de trinta (30) dias, .
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o Doutor Tycho Brahe Feruan •
des Neto, Juiz de Direito da
Comarca de Canoinbas, Estado
de Santa Catarioa, na f?rma da
lei, etc. .,

.

Atenção!
,

,

Vende-se um terreno com 4
datas, medindo 3200m2, com

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

Informações 0& Rádio Canoi
nhss e no jornal Correio do

" Norte.

FAZ SABER aos que opreserrte
Edital de Citação' virem. ou' co

nhecimento dêle tiverem que. por
paete de Otacilio Custódio de
Mello, residente eoi Serra' do
Lucinda. distrito de Bela Vista do

.

Toldo, dêste município e comarca,
cita os interessados incertos e nã
sabidos para, coatestar, querend
dentro d raso legal, a prese e'
ação de Usu

.

o nr. 5164,' m

o prazo de trin 30) di , a

contar . da primeira b cação,
referente a um' terreno r sem

benfeitorias. com a ares.
89700 m2 (oitenta e ove mil e

setecentos metros adrad08�, si
tuado no lugar demo insdo «SER·
RA DO LUCIN O" distrito de
Bela Vista do Ido, .dêste muni
cípio e comar a. encrevado em

mais terras d . requerente e con- .

frontando· se. : pela frente, numa

extensão de 250 metros, com a

.estrada geral Cénoinhea-Bela Vista

Rua Videl Ramal. elq. Rua Barão'do Rio Branco - S'fA. CATARINA
,

Leia 1 Assine! DivulgueI

Correio do Norte

complicações de l>t'icina.
E nem tedas aquelas despesas

de..gasohna, óleo, pneus.
V. está entre aqueles que estão

tentándo ganhar dínheiro?
Experimente, transportando

cargas.
Mas aceite um ·conselho:

escolha uma camioneta
para fazer bastante dinheiro
entrar, sem deixar

bastante dinheiro sair.
Venha conhecer a Kombi
Volkswagen em nossa loja.

& e I A.

do Toldo-Serra do Lucindo: pelos
fundos com o rio Paciêncis, nums
extensão de Í60 metros; por um
lado com mais terras do requerente,
numa extensão de 450 metros e

.

por outro lado. também com terr81
do �equerente, numa extensão de
430 metros. F�ita a J lls!ificação
da posse, foi a. -mesma julgada
procedente por sentença. E para
que chegue ao conhecimento de
todos, mandou o MM. Juiz de
Direito. que se expedisse o pré .

sente Edital, que será publicado
na forma da Lei e afixado, no

ar de costume, Dado e passado
ne cidade de Canoinhas, Estado
de Sa Catarina. aos onze dias'
do mês setembro de mil, no-

vecentos e 8ssenta e nove. Eu,
Zaiden E. Seleme; Escrivão.
o' subscrevi.' '3x

TIlCbo Brabe Fernandes Neto
Juiz de Direito

Prefeitúra Municipal
de Canoinhas

Diretoria de Obras Públicas
EDITAL

De conformidade '
com o art. 276 d./ Código Tributário

,

Municipal 8' D.O.P., publica mediante presente Edital, OI

elemento. relerentea a Taxa de Melho 18, sôbre a pavimen.
tsção da Rua Caetano COita. entre I Buae Curitibano. e

Irmã Maria Felicita •.
8) Memori descritivo

A pavimentação da
Huas acima mencionad
de pedra do tamanho re am

temente preparada ap6. feit
rua de acôrdo com o projet
Ier-se-â depois de consolida
areia na espeseura mínima

b) Orçamento d

Preço. uuitârios:
1-
2-
3-
4-

Ncr$ 0,99 o m2
Ncr$ 176 o m2
Ncr$ 4,07 o m linear
Ncr$ 10,69 O m2

Acerto do -leit
Preparo da ba e

Meio fio
Calçamento à paralepípedos

c) Cus to da. obra:
Acerto' do leito 1.569,31 m2 à

Ncr$ 0,99
Preparo da bale 1.569,31 m2 à

NCI$ 1,76
Calçamento à paralepipedoa

1569,31 m2 à NCI$ 10,69
Total

21 091,52

1
1.5536YNcr$

2

3
Ncr$ 2.761,99

CUlto por m2

Ncr$ 16775 92

NCR$ :H.091,52
- NCr$ 13.44\

I

2

1.569,31 w2

162 metro. à Ncr$' 4,07 Ncr$ 6;;G 34

Total d_o 'CUlto da obra _ Ncr$ 2L.75U,!l6

d) Percela dd custo da obra à ser finànciado
pela contribuição:

Prefeitur,a Municipal de Cauoirihaa
I

601,30102 à Ncr$ 13,44 o m2 Ncr$
,
8.081,-47

Othio Grauemaon CO.lt.9
41 m de frente e 'e_quina: 226,65 m2 à
Ncr$ 13,44 mail 41 m de meio fio à Ncr$

01.07 o m Ncr$ 3.213,05
Firmino C. COita:
40 III de frente e esquina; 222.08 m2 à

.

Ncr$ 13,4,.1 mail 40 m de meio fio à Ncr$
4,07 o m Ncr$

4. Meio fio

3-

3.147.55

7�

,

Adib Sskr:
esquine: 35,28 m2 à Ncr$ 13,44
Dr. Mário Muni:
eequina: 35,28.m2 à Ncr$ 13.44 Ncr$
Alda. Izolde. Irm8 Schroeder e outros.

39,50 m de frente. e esquiuaa 219,79 002 à
NC1$ 13,44 mail 39,50 m de meio fIO à

Nm$ -1,07 o m 1'\cr$
Inocente Tckarrki:
20 m de freote: 93,40 m2 à Ncr$ 13,440
mail 20 to de meio fio à NCi$ 4,07 Ncr$
Pedro Tok�raki:

.

21,50' m de' frente e esquine, 135,53 m2 à
Ncr$ 13.'14 mait 21,50 m de meio fio. à

Ncr$ 4.07 o m Ncr$
.

Tetal NGR$
1.90903

21.75(J.85

4-

S·...:.,

6-

Ncr$ 474,16

474.16

3,114,73

13:16,73
8-

,Caooinha., 16 de setembro de 1969.
\

Sene.dito Th. de Carvalho Netto - Prefeito Muoicipel
LU'iz Fernando F'uck - Diretoria. de Obrai Públioas
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ATENÇA JOVENS
você

1951 e reside em Canoinhas,
prestação do Serviço Militar

no próximo an
I

-

Seja u sileiro correto, cumpridor' dos seus

deveres .. AP sente-s entre o dia LO a 5 de. outubro, do
corrente ano, no I Quartel do 3.0 Batalhão de Polícia
Militar nesta cidade, para ser inspecionado e selecionado.

Osvaldo Conrado Nazloch - 1.o·Ten. Del. da 13.a DelSM

Automóvel Trator
PREÇOS ESPECIAIS ,- PRONTA ENTREGA

Compramos sua

12

ateria usada
meses

Tabela
129,70
150,50
167,80
118,50
187,30
134,20
175.20
13,20
,90

15 , ()
181, O

,

360,00
391,80

N�O
Sl3A
S7FC
S9FC

.

S9TB
S9TC
S1513\
9BC2
F13N
F17L
S178
13B8P
SEH17-C
"12J13A

À

Por
NCr$ 80,00

95,00
103,00
116.00
115.00
80,00
110,00
130,00
90,00
95,00
115,00
222,00
240,00

sem compromisso.
Rua Paula Pereira, 350 ...:.. Fone, 179

João' Seleme li.. Filho'

A n ivers a r i-a n f e s da
ANIVERSARIAM.SE

HO/E: a ,exma. vva. sra.

dona Branca Côrte Mello;
as sras. donas: Maria Atalia
esp. do sr. João Rutqueoicr,
Julia esp, do sr. Alexandre
de Paula e Silva, Anastácia
esp. do sr.Loão Alves Ribeiro
e Ermelinda espõsa do
sr. Pedro Linkoski; os srs.:
Wilson Seleme, José Maria
Furtado Primo, Gustavo

. Maes, Wendelino Reineit e

Leomar Benda; os' jooens:
Rubens Wolter e Jorge GiOS-

, skopt; a menina Iêosane
Francisca filha do sr. Antonio
de Barros; os meninos: Robert
Wiliam filho do S1. lngo
Bollmann, Rubens Vicente
filho do sr, Felix Demikoski
e Jorge Luiz filho do sr.

Silvino Borba.
.

AMANHÃ: a sre. dona Maria
Luiza esf). do sr. Nivaldo
O. Padilha; ós srs.: Pedro
Jenzura, Belmiro Alves, Sal
vador R. da Silva e Dorioal
da Silva; as .srtas.: Amélia
Stescooien, Inês Matilde Prates
e Miriam Pospor; a menina
Maria Tereza filha do

.

sr,

Oscar Pereira; os meninos:
Arlindo filho do sr, Bruno
Schroeder, [oão filho do sr.

Tertuliano Leandro, Luiz Osni
filho do sr. Teofilo Prates,
Luiz filho do sr. Nivaldo
G. Padilha e Humberto filho
do sr. Laroslatu Doli�,!y.

. Dia 22: as sras. donas:
alivia esp.. do sr. Elpidio
Borges da Silva e Hilda esp.
do sr. Raul Tremi; (J sr,

Dorgelo Cordeiro residente
em União tia Vitória; o jovem
[osé Isaac. Seleme; a menina
.Jossiane Aparecida filha- do'

Ix sr. Antonio Cubas; os meni ..

nos: Orlando e Oswaldo
(gemees) filhos do sr. Carlos
Grosskopj, Paulo Cezar filho
,do sr. Arnaldo Ferreira,
Saulo filho' do sr. Simão
Maron Becil e Rénato filho
do sr. Erotides P. Prates.
Dia 23: as sras. donas: Leoni

esp., do sr. Sarkis Soares e

Cecilia est: do sr. Jacó Scheues;
os srs.: João Dias, Edson
Ritzmann, Norber to lrineu
Olsen 'e Luiz de Paula e

Silva; os meninos: Antenor
filho do sr. Antonio Sconhetzki
e Paulo Si/as filho do sr.

[oão Taporowski.
Dia 24: as sras. donas:

Herta esp. do sr. Waldemar
Nader, Violeta esp. do sr,

Douglas Benkendori, Wanda
esp. do sr. Zeno B. Ribeiro
da Silva, Leonora esp. do sr.

Sérgio Carvalho, Guiomar
esp. do sr, Silvino Pereira
Borba, Maria Luiza esp. do
sr. Pedro l(otZevski e Waldeci
esp. do sr. Eümar OlimPio'
.Fiedler; o sr. Euclides Bueno:
o jovem radialista Roberto

.: Sel11ana
Edy Rujanoski; a senhorita
Maria Tereza lsphair; as

meninas: G,ádis filha do
sr, Eroino Friedmann, Maria
Elizabet filha do sr. José ..
Stockler Pinto e Adriana filha
do sr. João H. F. Siems; res.
em Curitiba.

Dia 25: as sras. donas:
Izabel esp. do sr. alto
Friedrich, Clara est: do sr,

Rodolfo Scheide e .V.aria esp,
do sr. Alexandre Lis; os srs.:

alto Friedrich, Wilmar Frie
drich, William Castelaens e

Rod"olto Frank,' (J senhorita
Suelv RaquflZ Bedritchuk; o

jovem Aloisio Bockor,

Dia 26: as sras. donas:
Lucilia esfJ do sr , Clatidinor
Gaissler e Luiza esp . do sr.

Ernesto l(och; as srtes.: Arlete
Voi}!t, Ter ezinha Bialeski e

Geni Schimingoski; o jovem
Rubens Wardenski,' a menina
bâauren Rosi filha do sr.

ALfredo Guilherme K'1(1.üppel.
. Aos aniversariantes nossoS

sinceros parabéns.

1.342 casas em 1968
aquela Companhia ,em 181 mu

nicípios do Estado, além de

3.000 já concluidas. Disse que
em 1968 foram construídas

1.342 cesesrtôdes já vendidas.

====:1:::::::::::::::::;::::::1:::::::::=::::::::::::::::::::::::::==::;::::::::;::===:::::::::::::'I: -I .::"
-u
_

ii Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme �� .

ii Cirurgiã Dentista 5:..
..

ii Clínica dentária de senhoras e eríançes. ii
ii

.

Éspecialização em Odontopédietria. Sip
.-:: Hora marcada r:

ii Praça Lauro Müller, 494 - Fone, 369 i5
II /., .#. :=
===::=:::::::::::::::::::::1::::::==:1::::111::::::::::::::==:::::::::::=::::::::�C:::::::=:::::::

Segundo declarações do Ge�
neral José de Miranda Bareia,
Presidente da Companhia de

Habitação de Santa· Catàrina,
.atualmeute, estão sendo CODS-'
uuidas ca�as populares p�r
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Pinto da Lu� inaugurou
Pôsto' de

.

Fomente
Florestal de. Laguna

o General Sylvio Pinto c(a Luz,' 'Presidente do
.

Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal estevé novamente em
visita & Santa Catarina. �'

Desta feita o Presidente do IBDF percorreu o sul do
Estado, onde manteve contato com a classe madeireira, tratando
de assuntos relaclonados com a grande campanha' de refloresta
mento que colocará Santa Catarina na liderança dos Estados
ref1orestadores de nosso país.

Por oeaaião da visita ao sul, o General Pinto da Luz fêz
a entrega em Florianópolis, dos certífícados aos professores que
participaram de um intenso seminário de treinamento florestal,
coordenado pela ACARESC, executado pela Secretaria de Educa-
ção e Cultura e orientado pelo IBDF.,

.

,
Após SU8 estada D8 Capital }6 General Presidente seguiu

'para Laguna, onde foi reaberto oftctalmente o Pôsto de Fomento
Florestal daquela próspera comuna.

Por ocasíão ,das homenagens que lhe foram trlbutadas, c

Presidente do IBDF, mais uma vêz ratificou sua firme riisposição
e� der ao pais ,0À primeiro lugar entre os paísea reflorestadores.
AfirmoU convictamente que Santa Catarina deve se preocupar
cada vêz mais com seus 'rec1,1rsos naturais, de onde advem sua
maior riqueza, o que. se constitui na base da economia catarinense.

Por ócasião da inauguração do Pôsto de Fcmento Flo
restal de, Laguna, usou da palavra, saudando o General Pinto da
Luz, o sr. Abelardo Calil Bulas, Administrador daquele Pôsto,
tendo ressaltado os inestimáveis serviços que'- o Presidente do
IBDF vem prestando não só a Santa Catarina, seu estado natal,
como ao pais.

Eis e integra do discurso: .«Senhor Presidente General
Sylvio Pinto da LUZi Autoridades presentes>; senhores:' A Pátria
sabe que lhe deve inestimáveis serviços, pois muitos compatriotas
seguidas vezes. testemunharem de público essa verdade que o

engrandecL '

Aceitando de pronto a tarefa ingente que os lideres do
movimento de 1964 lhe confiaram, V.' Excia. 'realçou o esfôrço
catarinense no processo da recuperação nacíonal.

O sentido da. revolução moralizadora e desenvolvímentíste
estava na sua índole e na sua formação. Havia em V. Excís.,
contra .os inumeráveis obstáculos recebidos do passado, o incon
tido desejo de arrancar o 'país ao 'regime de irresponsabilidade e

pô-lo no caminho do progresso planejado.
'

Aquele 31 de março veio encc ctrar os seus princípios
arraigados DO cidadão Sylvio Pinto da Luz. A Revolução não
surpreendeu o homem. A revolução já _

começara dentro dêle,

.
Vossa Excelêncís não sofreu vacilações. Reformulou 11

p"olitica florestal com a determinação e 'a lucidez exigidas nos

outros ,Iletôree em que se preparava a derramagem para o

desenvolvtmento, "

Quando assumiu e presidência do antigo Instituto Nacio
nal do Pinho, a superfície do país, que conta 850 milhões de
hectares, tinha plantada uma área de apenas 700 mil. Hoje, cinco
anos rlecorridos, o espaço plantado subiu ''de 700 mil para 213
milhões de hectares, dos quais 0,39% estão em Santa Catarina,
a, maÍSl roflorestada das unidade8 federativas considerando-se a

extensã\) territorial de cada uma.

'A tal ponto V. Excia. ven�éU que a iniciativa privada
,tomou-se d� IsiDgular entusi&&mo. S6 no. Estado, catarinense, 40
emprêsas agora anuncil;m, dêate !IDO para o de 1972, nums

previsão de replantio controlada, com base em dados registrados,
99.972.150 novas árvores. '

O Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestalgran
geou-lhe a gratidão do paÍF, Pl'esid'ente Gel. Sylvio Pinto da 'Luz.
Mas queira V. Excla. sublinhar, DO agradecimento nacional, o

dêste município que a SUa visão patriótica não quis' abandonado.
O PÔsto de Fomento Florestal, de Laguna ressurge' com

Dotável alcance sôbre a econômia de tôda a região sul do Estado.
Teve o imediato apoio do Governador I Ivo Silveira átravés da
d'oação do terreno que lhe' era indispensável. Vale-se da sempre
inteligeDte I CJrientação do Delegado E;stadual Darcy Pereirll.
Recebe a colaboração das autoridades locais. R.egistra 'as atençõee
com que o pre!ltigia a verticalidade do General Francisco Chagas
Soares, superintl'DdeDte da Eetnda de Ferro Dna. Te; eza CristinB, e

• do Coronel Marcelo Bandeira Maia, Superintendente da Adminis
t,ação do pôrto.

:€�se Pôsto de Fomento Florestal é uma in�squedvel
divida de Laguna que pode esperar mais da sua clarivid,ência
para o Estado de Santa Catarina e para o Brasil.'

A - obra que o dirigente do Instituto Brasileiro dê, Desen
volvimento, 'Flor�stal, hoje ,apresentà à nação" prume�e ainda
qutras. V. ExciB. deu-lhe 8 dimenção do seu espírito público.
Êncheu-a do civismo que lhe conhecemos. Realizou-a Da forma
querida pelo Presidente Arthur da Costa e Silva.

A obra de V. Excia. Genéral Sylvio Pinto da Luz,
transcende o poder dos instrume�tos da ação qu'!! lhe- foram
entregues. Ela contém 8 sua alma e desta se fêz grandiosa».

Major AFonso Schmidt
Vem de concluir o Curso Su'perior de Polícia, ministrado

pelo Departamento de Polícia Federal, em Brasília, o nosso amigo
Cap. Afonso R. Schmidt. As solenidades de encerrameDto foram
realizadas ontem, Da capital federal. Nossos cumprimentos e tam
bém aos seus familiares, pelo acontecimento. D

Regislro Civil
E D r-r A I 5

Zeno Benedito Ribeiro da Silva,
Eecrivão de Vaz em exercício do
Cartório do Hegistro. Civil do
município de Majol! Vieira Co
marca de Cancinhee, Estado de
Santa Catarina.
Faz saber que pretendem easar:

ALCIDES PAULITZKI e ZILDA
KARVAT. Êle., natural dêate
município,

,

nascido em Pulador,
no dia 02 de [aneiro de 1911. de
profiu-o lavrador, estsdo civil

. �oltei , domiciliado e residente
Deite unicípio, filho de Vicente
Paulit i e de dona' Verônica
Peulitz i, domioiliadoa 1l residentee
neste unioípio. Ela, natural
dêste m nicípio, nascida em Pu-
lador, dia/ 15 de o tubro de
1942; profiuão
eetado civí solteira, bmiciliada
e residente este muni ípio, filha
de Antonio Karvat de dona
Julia KarvlI domioili dOI e reli i
dentei neste

\
� )

JOSE SY CZESYM e NA·
TALlA 'M 'KALOVICZ. Êle,
natural dê. e distrito, naecido
neste di.�rit no dia 30 de janeiro
de 1942, d' profi..ão lavrador,
estado civil -olteiro. domiciliado
e residente ate município, filho
de I�acio S mczeaym e de dona
Josefa Latoc eski, domiciliadcs e

residentes ne e município. Ela"
jnatural dêste ' Eetado, uaecida

neste municíp , no dia 12 de
egôsto de 1947, de profillão do
mêetica, estado civil solteire,
domiciliada e residente neste mu

nicípio? filha de Tomail Micka·
lovicz e de dona Matilde Muchinlki '

domiciliado. e relidentel nelte
Município.
Aprelentllrllm OI documElOtoll

exigido. pel!) Código Civil art.
180. Se alguem tiver conhecimento
de exiltir algum impedimento
legal; acuee ó para fine de direito.

Major Vieira, 13 de letembro
de 1969.

Zeno Benedito Ribeiro da SiI{a
Oficial delignado

Grupo Escolar
IIAlmirante Barroso"

A v I S o
A Direção do Gruoo Escolar'

"Almirante Barroso",' avisa aos

, pais de crianças em idade escoLar
que se acha aberta 8 matrícula
da l.a série do Curso Primário
para Hl70.

Aten'de-se' no estabelecimento'
das 8 às 17 horas.

Atenciosamente

Hilda Müller - Diretora

Canoi,nhas, 17/setembro/1969.

VEN DE-SE
Uma, data com casa' de

madeira, situado no Bairro
Tricolin.

Tratar
Adernar.

com Sargento

JUBILEU DE OURO
A centenária cidade de -Tíjucas está tôda

I

em festas no
dia de hoje, com o jubileu de ouro, de feliz consórcío, do casal
sr. Waldimiro Carvalho, funcionário federal aposentado e SUa
exma. espôsa Dna, Olga Bayer Carvalho. Possue o casal 3 filhos
Sra. Ruthe Carvalho Fontana, espôsa do Senador Atilio Fontana'
Samuel Carvalho, Fiscal da Fazenda Estadual, casado com Dna:
Daura Carvalho

I
e dr. Saulo Carvalho, conhecido e estimado

advogado em nossa cidade, casado com Dna. Paula Seleme
Carvalho, netos e bisnetos. Ao ilustre e venerando casal, os me

lhores cumprimentos dêste semanario e também a todos os seus
familiares, reunidos hoje em 'I'ijucas, para o gran'de acontecimento.

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
Centro de Saúde de Canoinhas

Acha-Se aberto' Deste Centro de Saúde as inscrições
para o curso de Guarda Sanitário, (uma vaga).

.

.

Os interessados deverão apresentar..se munidos da segu..inte
documentação:
a) prova de identidade da qual infira 8 idade do candidato;
b) atestado de sanidade fisica e mental;
c) atestado de vacina;
d) atestado de boa conduta;
e) certificado de resérvísta;
f) titulo eleitora);
g) prova de I seleção;

,

Para prcva de seleção intelectual serão exigidos 08

seguintes requisitos:
1) idade entre 18 e 25 anos;
2) sexo masculino; .

3) segundo ano ginasial completo.
As provas serão realizadas DO Centro de, Saúde dia -23

de setembro as 9 horas.

Dr. Haroldo Ferreira - Médico Chefe do 5.0 D. S.

DELEGAÇÃO DE (ANOINHAS NOS JOGOS ABERTOS
REALIZADOS EM JOIHVllLE NO PERíODO DE

13 A 20 DE SETEMBRO

D

Saída à. 6 horaa lU seguintee conduções: Vemaghvete, Camionete
Prefeitura; .aída à, U horas: Caminhão :la Prefeitura; laída à. 18,30
horas: 1 Kombi Sr. Adolfo Helder, 1 Kombi ,Sr. Henrique Kresecinski,
1 Kombi Sr. Vicente Dombrovskí, 1 Aero Willye Sr. Valdemar Co
lombo, 1 ônibus Emp»êla Rainha e 1 ôuibue Emprêeas Heuuidas.

Delegação assim formada:
,Chefel: Antonio Weil!furter -' Presidente da CME

Guilherme Pruat - Více-Presidente da' CME
, Haphsel Josê Boeieg - l.0 Secretârío

Acellôrel: Altawiro Ricardo de Silva - Chefe de Acampamento
Henrique Kreoesineki - Conduções em Joinville.

'

Arno J. dOI Sentes - 1.0 Secretário
Irineu Gonzaga - Hepôrter-Hadialísta
Accmpauhantee : Carmen Weinfurter. Elona Fuok, Dalila

, Weodt Miranda Lima e E'Iter Vie'ira Coelho
Ma"d�j.ta - Sadir do. Santo,'

Alojamento da parte masculina: Grnpo Escolar Ge�mano Timm
Alojamento da parte femi�a: Colégio Normal Santos, ADjOS

Equipes e modalidades:
1 - VOLEIBOL FEMININO

"

, Técnico: Tenente ItamaIJ' Farias Diniz. '

-

Atletas: Lúcia M. Sprotté, Irene Biluk, Anni Scultetus, Lúcia T. Milhoretto,
Maria de Lourdes Mokwa, Maria Jane Fernandes, Ângela M. Ossovski,
Renate Helder, Mirian Bora, Eloá Raquel B. Fuck, Sônia 111. Friedrich e

Maria Helena Miranda Lima.

2 - BOLÃO FEMININO
Técnico: Guilherme Prust. ,

,Atletas: Jaenette H. Boeing, Stanlsla Oliskoviez, Rosi Zaniolo Freitas,
Helma Wiese, Ziloáh Fischer, Gerda Stein LoeUler, Dagmar Maria Rosa,
Xênia �ornelsen, Marta Hedler e Amanda Jahn�Friedmann.
3 - BOLÃO MASCULINO '

, Técnico: Silvino Voigt; Secretário: Arno J. Santos.
Atletas:'< Adolfo Helder, Mário Sprotte Filho, Willy Voigt, Nelson Zipperer,
Paulo Rogovski" Anto�.io Sé�gio Zaniolo, Miguel'Oliskovicz, Luiz Packer,
Adilson Zaniolo e Silvino Voigt. '

.

4 - CICLISMO
Técnicos: Raphael J. Boeing e Alceu Thiem.

Atlétas: Antonio Carlos Rocha, Leonardo Brandes, Edenir L. Morantti,
,José Pereira e Wilson Krüeger.

,

5 - FUTEBOL DE SALÃO:
Técnico: Gilberto Zaziski.

Atlétas: Joalberto Kalempa, Wendelin Herhardt Filho, Nelso G. Kohler,
Otto Klost'erhoff Junior, Ar.istides dos Santos, Nagi Paulo Nader, Sebastião
Hilário dos Santos, Lourival J. Dreveck; Altamiro Leandro, Nabir João
Nader, Paulo Cezar Pereira, Denis Ennes e Celestino Pieczarka..

6 - Xadrez:
,

Técnililo: Silvio A. Mayer.
Atlétas: Azis José Seleme; Silvio A. Mayer, Mário Mayer e Waldemar
Colombo:

'

7 - Bocha I

Técnico: Francisco Eichinger.
A tlétas: Leodoro de Andrade, Lair Ribeiro, Nidanor Ribeiro, Michael
Erhardt, Samuel

\
Vieira e Lourenço Stelnlein.

8 - ATLETISMO MASCULINO:
Técnico: Itamar Farias Dinis.

Atlétas: Donaldo Ivan Fleith, Hélio José Simões, João Maria Guimarães
Ferreira, Leoilidas Postól, Jaime Lader, Elevir Morantti, Adão de ,Souza,
Alberto Françozi, N.elson Coelho e Orestes Golanoski.

9 - ATLETISMO FEMININO:
Técnico: Itamar Farias Diniz.

Atlétas: Clarice Wrubleski, Marcia Regina Rodrigues, Edilce Inez Maschio
e Sueli Maister.

Banda do Colégio e Ginásio - 23 Figural.
Total da Delegação 121 pelloal.

r
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Frigorífico· Canoinhas
FRICASA

p'rimeira Convocação:
São convid�dos'os senhores acionistaa'do Frigoeífico CaDoi'nhas

S.A." a se reunirem em Assembléia Géral Extraordinária, 00 dia 15
'de setembro de 1969, às 17 horas, em seus escritórios, na Estrada
'da Fartura, km. 2, em Canoinhas, Santa Catarina, para deliberarem
aôbre 8 seguinte ordem do dia:

, '

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

"

,4
•

b) - Alteração de dispoéitivos estatutários;
c) - Assuntos. de interêese social.

local. Foi intensa as manifestações
de solidariedade que recebeu a sra.
Erminia naquele dia. Os cumpri
mentos rumaram de tôdas as partes

, 'para o lar que se achava em festas.
x x x

Também na mesma data e na

mesma residência, comemorava
mais um ano de, vida, o jovem
Rubens Lino Tokarski, irmão',da
sra. Erminia T. SonagUo; a sociedade
da "capital do mate" e de nossa
cidade esÚveram presentes no aéon- ,I

tecimênto social. '

•

x x x
, Marcado para hoje, com início às
22 horas, o grande baile do Grêmio
Esportivo Social Primavera, o ponto
culminante da grande noitada será
o concurso "M!SS BROTINHO" onde
desfilarão pela passarela os' mais
lindos brotinhos da nossa sociedade .

Abrilhantará os festejos: 'I'repícana
Rftimos.

.x x x

A. Sociedade Hípica Recreativa, e

Esportiva' "28 de Junho", da vizinha,
cidade de Major Vieira, abrirá súas
portas para um'grandioso baile 'com
início às 20 horas, a exemplo -dos
anteriores, será mais uma noite de,
'alegria para o quadro social da
simpática Sociedade. Meus, agrade
cimentos pelo convite enviado,
\

x .x X
,\
Quem, estará festejando "niver"

Pausrela da �ociedade amanhã é o estimado facultativo
,

Dr.\ Rubens Alberto Jazar. Certa-Registramos com um pouco de '.

Iatraso o aniversário da senhorita mente pontificarão em alto nrve os

cumprimentos ao' Dr. "Rubinho"; aInês Almêída, 'dileta filha do senhor
sua vastíssíma relação de: am igos ellto Almeida e sra. Bronislava

Almeida. Os cumprimentos' circula- admíradores por certo comparecerão
1 I

.

. afim de apresentarem os mais reco-ram em a to esti o para a amyer- nhecídos, votos pela 'sua
.

felicidade;sariante.
"x extensivo à sua dtgníssíma 'família.'

Dia 14 d� anâante comemorou A�C-Oluna almeja perenes feUcida-
troca de idade a senhora Ermíaía des aos, aniversariantes, fazendo
T. Sonaglio, virtuosa consorte do

J

• votos para que a data se repita por
sr. Lucíndo.Sonaglio, do alto comércio outras tantas: <-

Notíciaside
Esmera'ldino M. de Almeida

.,
Escreveu:

temporàriamenté
"

c"riBe circulatória
.que impediu chefe da Nação de
exerce·r·las

.

.por um tempo pt faço
votos felicidades pessoal de V. Sa.
pt Cordiais Saudações pt General
de Divisão Jayme Portela de Melo
Chefe Gebínete Militar Presídencía
da República. ro v

Meio Fio & �ua. da Cidade,
lOS trabalhos atinentes 'ao nívela->
monto, aíárgamento de ruas e a

colocação do meio fio, contínua em

ritmo crescente nas principais arté
rias da cidade. A CELESÇ prosse
guindo os trabalhos de coíocação

"

de postes em tôdas as ruas, as

quais brevemente estarão suílcíen-
.

temente iluminadas dando um colo
rido diferente na vida noturna de
nossa urbs. A Avenida João' XXIII
já permitindo sua passagem, tam
bém. em breve será IQ' cartão de
visita, para

.

a entrada na cidade.'
Bola pra .írente 8r. Prefeito para a

grandeza de Papanduva.

Atenç�o, senhorea pai.
A Secretaria de Educação e Cul

tura vem de 'solicitar a colaboração
da .imprensa para melhor'divulgação

. da nota que damos a seguir para
conhecimento dos senhores pais ou

responsável pela educação' do me

nor, sob suá tutela: Atenção senho
res pais de 'crianças com 7 anos

completos ou a completar até 30 de
junho de 1970: Os Grupos Escolares
estaduais, muntetpaís e particulares
farão realizar a matrícula das cri
anças que vão iniciar o 1.0 grau de
escolaridade em 1970,.entre, ,22 'e 27,
de setembro corrente'. Aqui fica o'

. avíso a todos para o cumprimento
da reíerída Lei. .

�egunda Convocação:
i Na falta 'de quorum para a primeira convocação. ficam

convidados os senhores acionistas :desta sociedade" e,m segunda con

vocação, à comparecerem à A88e�bléia Geral Extraordtnárill. no dia
22 de setembro de 1,969, às 17 horas, para, no mesmo local, trata-

/
rem dos sseuntos que figuramna ordem d? dia da primeira convocação.

Terceira l'6.a C.S.M. e G.M:Ex. tem·
nôvo ComandR'ate

, --"
-

é

A Guarnição Militar do 'E;xército
e 16.8 Circunscrição do Serviço Mi�
litar, sediada na Capital do Estado,
tem nôvo Comandante. Em soleni
dade interna, realizada na tarde de
ontem na 16,8 Circunscrição do Ser-
viço Militar, assumíu a, ch�f!a
daquela unidade o Coronel Hélío
Duarte Pereira de Lemos. passando
também .' a ocupar o comando da
Guarnição Militar, do Exército em

Florianópolis. A 16.8 CiJSM vinha
sendo até aqui chefiado pelo Te-
nente-Coronel Washington Flôres,
que passa agora a sub-chefia, e o

comando da Guarnição era exercido
pelo Coronel Ivan Denti�é Linhares.
O nôvo comandante da Guarnição
Militar de Florianópolis declarou ao
Estado que «há necessídade . de
colaboração entre a população civil
e as Forças Armadas, pois. todos
nós temos um patrimônio a defen
der, .como responsáveis que somos

pela atual geração e pela tranqüili
dade da, família brasileira» (De o

Estado). .

.

Seguro de. Veícul()l' .()fte
,

Modificaçõel
A partir da próxima renovação

do bilhete de Seguro de Responsa
bilidade CMl O· proprietário do

.

veículo automotor pagará apenas
Ncr$ 45,00 'como prêmio do, seguro.
O seguro, por sua vêz, cobrirá
apenas os danos pessoais causados
pelo veículo segurado, isto<,áignHica
a exclusão do> Seguro' Obrigatório
de Responsabilidade Civil, da cober
tura dos danos materiais. Em com",

pensação as indenizações 81 serem'

pagas pelas seguradoras as pessoas
vitimadas serão bem maiores: no

caso de morte ou Invalidez perma
nente, 10 mil cruzeiros novos; e,

.

no caso de lnoapacldade.ternporárta,1 Ncr$ 2.000;00. Apesar, dê e decreto
lei ontem divulgado fixar apenas a

área dos ,danos pessoais COl;no pos
sível de cobertura dO' Seguro de
Responsabilidàde Civil,"o Sindicato
das Emprêsas de Seguro e Capita
lização garante que os p'r()prietários
que' desejem manter-se protegidos
contra prejuízos materiais causado.s
a terceiros (não de choque e dam
ficação de" veículos) podem fazer
Seguro de Responsl1biiidade Ci�il
facultativo. Para iS8(,) tôdas as se-

guradoras locais estão plenamente
hàbilitadas. (GP.)

" Persistindo a falta de q em segunde convocação,
ficam convidados os senhores aci istas desta sociedade, em terceira
convocação, à comparecerem à sembléia Geral Eitraordioaria. no

dia 29 de serembro de 1.9 7 horas, para, no tlJesmo local,
tratarem dos assuntos rdem do dia da primeira
convocação.

Canoinh'as, 15

Fri.;:;brífi .

Francisco Wilma

�8tO de 1.969

Csnoiobes S.A.
Friedrich':'_ Diretor Presidente

Iv

Frigorífico Canoinhas
FRICASA

s. A.

,

Primeira ConvocéJção:
São convidadoa os 'Senhores acioni.tas do Frigodfico Canoi·

\ ilhas S.Á�, a s� reunirem em Assembléia Geral Ordinária, QO dia
22 de' setembro de 1.969, às; 16 horas, em seus esc�itóri09, ria
Estrada da Fartura, km. 2. em Canoinhas". Santa Catarina, para
deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

.

a) _" Tomarem conhecimento do Relatório da Diretoria, do
Balanço Geral, da 'Demonstração da. Conta ele Lucros e Perdas 'e do
Parecer do C(lnsêlho. fiscal tudo (eferente ao esercício.Findo em 30 de
junho de 1.96 sôbre êles deliberando; -

b) - Elei ao�, .

me
.

ros efetivos (e suplentes do Conselho
Fiscal e fix,:,ção. de su

,,'
Irati cação. ,

Sociedade'Espor�,iva Palmeiras
. Recebemos e agradecemos o seguinte ofício:
Canoinhas, 06 de setembro 'de 1969,.

Ofício N. 4/69
Da e Socíede de E. Palmeiras»
Ao Sr. Diretor do

.

Jornal «Correio do Norte».
Assunto «Comunicação».

Pelo presente, comunicamos a" V. ss, que .e,m reunião
Extraordinária realizada no dia 6 de setembro próximo passado
na séde/socif\l desta sociedatde em Altodas, Pal�eiras, foi. eleita
e emposseda li nova. Diretoria que, regerá o destino da Socíedade
no exercício 1969/1970, assim constituída:

g ·ra a imeira convocação, ficam convidados'
os senhores acionistas esta soe dade, em segunda convocação à
comperecerem à Asse, léia

.

Geral rd.inári�, no dia 29 de setembro
de 1969. às 16 horas' para. no mesmo locé], .. tratarem de assuntos

que figura!D na ord do dia dll primeira 'convocação,
Acham·se à disposição dos senhores acionistas em nossos

escritórios, os documentos a
.

que se refere o artigo 99 do Decreto
. Lei

.

2627/40, referente ao.mesmo exercício.
\ �

� Canoinhas, Í5 de sgôsto de 1969.
'

,
. ,

Frigorífico Canoiohas S:A..
Francisco Wílmar Friedrick - Diretor Presidente

" Preso de Honr!!. Senhores: Alcyr
de Moraes e Fernando'Freíberger.
Presidente: Pedro dos' Santos COrrêa •

Vice Pres.: Orlando Müller'
1.0 Secretário: Nabir JoAo Nader

2 ° Sec,retário: Almir Caryalho do Prado

1.0 Tesoure�ro: Evaldo.' Witt
2.° Tesoureiro: Eqclides Woitexen
Conselho Fiscal: Afonso Schic, Paulo Maie&ki, Lauro Fernandes.,
Conselho 'Técnico:'· Arno dos Santos, José C6rvalho do Prado e

\ •

J,.\., Siegfried Witlich.
_

Conselho Deliberatfv'o:\Walmór Astr'ogildo Fut-tado,. Antonio de
.

:'"
.

Jesus Vailate, Antonio Tomporoski; Alcides
....' :.?eruci, carlos Romaes, ,Michel Selp.me,

''Jóalberto Kalempa, r080 Pedrassani, Anto
nio Rosa, do' Nascimento e Jacob Werka,

Suplentes do'\Cônselho Lorival Bley, Otavio. Teodoroski,' Jos�
Deliberativo: 'M8i� 1.0, José Maia 2.°, Oelson de Souza

Gomes, Waldomiro Werka, BasiliO Hu
menhuk, Romjio Kreczinski,' Walfrido
WiU, Ary Zimmer.

Departamento de Propaganda·; Alfredo Franco, Henrique Kreczinski.
,

.

. Albino Raul Budandt e Leopoldo Fallgatter.
T)epartamento médico: Oro Antonio Merhy Seleme.

Departamento Jurídico: Dr. Moacyr Budandt ..
Orador:' Joãó Seleme.

. Sauda\çõ�s ·Esporti.vas
pedro dos Santos Corrêa ..;_ Presidente

Nabir João Nader - Secretário

Woitexen, Aujor Branco

I,.

FluorescenteLuz
General Jayme Portela'

Agradece,
,

, Por ocasião da crise circulatória
'que impediu o/Marechal Arthur da
Costa e Silva de àdniinistrar a Na
ção temporàriame,nte,' foi enviado
telegrama aos três Ministros Milita
res pelo Sr. Prefeito Municipal e o

Presidente da ARENA, cuja resposta
, transcrevemos para conhecimento
de nossa população. Eis o mesmo
na integra: Palácio Laranjeiras 'Rio,
1439-75-.10-30. Esmeraldino Maia de
Almeida., Presidente ARENA-Papan
duva, n. 27 T. resp. de 10-9-69.
Agradecendo compreensão e espírito
pakiótico com que V. Sa. recebeu
e apoiou comunicação de que Mi
nistrós Militares, haviam assumido

\

'instalacC;es
I .�

de)
completas
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CASA PARA TODOS N O TAS
Paula Pereira', 501 Fone, 255

A popular Casa Para Todos; lança' a sua maior promoção de
vendas, visando eumentar .o poder aquísíttvo de tôda ,8 populaçãe
da Capital do Mate.

.

Ternos de nycron 'com etiqueta' de' garantia homologada pela
Sudantex, preço normal do mercado NCr$ -140.,0.0., "não, compre';
por êsse preço, porque a Casa Para Todos lhe vende êsse
terno por apenas NCr$ 75,00. Nas côres clássícas azul-marinho'

.

e prêto, que dispomos de: estoque,' custa o mesmo pre'ço,. só
f Ncr$ 75,00 a roupa. Ternos' de cas.emlra e tropical para
adultos apenas Ncr$ 45,qO. Ternos .. azul· marinho para 1.a
comunhão 9 partir de Ncr$ �9,OO.
Camisas de tergal com etiqueta de garantie, manga longa, não

I,'
pague Ncr$ 30.,0.0. ou mesmo até NCI $ 35,0.0. na praça; porque 8 sua

Ca·sa Para Todos lhe vende essa camisa por Ncr$ 21,00 e

manga curta por Ncr$ 16.50. Camisas de nylon Volta ao

Mundo. 10.0.% nylon manga longa por' Ncr$ 9,50 e manga curta

'por Ncr$ 7,50. Camisas para crianças, de nylon, menge
, Ionge - Ncr$ 7,50 e, msnge

' curta Nc
i $ 6,50.

.

. -] �.

I'
"Vejam só que preços, 'e preces que es,' você chega na Casa
P·ara 'Todos, encontra". escolhe (compra pelos preços de

. enúncio, valorizando. o seu dinheir em 10.0.%.

II Em tecidos então· nem 'se fal' a' Casa Para Todos está

I 'arro9lbando mesmo ..

0,72 O metro
1,60 o metro

3,20 o metro
I 1,80" o metro

de 1,60 por 4,65 o metro
0,95' o 'metro
0,72 o metró

rgura de '80 em por 1,50 o metro

Grande estoque em tecidos para. cortinas por preços que
não encontram cone rrêncla, I

E tem mais. ainda, .
ssa você n;o ..

e perder de -geito nenhum,
é a liquidação. real quente de verdade de tôda a. linha de

artígoa de inverno.

Flanela lisa de 1,30 o, metro por
Flanela estampada de' 2,10 por
Japonas 7/8 de .corvím de 55;00, por .

Japonas de nylon, corvim e veludo de .nylon
de 4'5,00 por 35;00

Tôda a linha de produtos
<-de inverno, quer em

tecidos, confecções ou .ern produtos sintéticos' gozam
desconto de 20%.

.

'

1,10
1,60

45,00

, Convidamos tôda a nossa distinta clientela e a populsção em

• geral, parti que visitem as nossas noves e.modernss instalações e

. p�ssam constatar pessoalmente a veracidade dos nossos anúncios.

CASA. PARIA TODOS - Rua'Paule Peeeira; 50.1'- Fone, 255�._/, '\

Mnmes CulhUa.is ·1
. _

. . o. )

Salão da Comunidade Evangélica Luterana
'I ./"',

Domingo, é}s 20 boras.
,.

-

;.'
.,

Serão apresentados diversos filmes; documentários
'.

de interêsse geral.
, : '.', �.

Canuínhas brilhou e se des
tacou nos Jogos Abertos; em
Joínvílle, premiando os esforços
de todos, Prefeito Municipal,
Comissão Municipal de Esporte
e atletas. ,

.

' -,

x x x

;
,

Foi treúsfertda para' sábado,
dia ·27 do corrente, as soleni
dades t:Ja inauguração oficial
dos, servfços de luz em Encru
zllhs da e Bela Vi,sta do To'ldo,
cem a presença do Deputado
Aroldo -Carvalho é Dr. Wilmar

\ .

.

Dallanhol, Diretor
-

Financeiro
da CELESC.

.x x x

O Exmo. Sr. Governador Ivo
Silveira,

.

tio Palanque' Oficial,
por ocaslão dos Jogos .Abertos,
avisou o f>r,'deito Therézlo Netto,
que li nova estrada para Mafra
vai sair mesmo e já. "

.

x x x-
. O Frigorífico Canomhes S.A.,
fruto �8 Juta e esfôrço de muitos,
na tentativa de ver' coroados
os objetivos SOCI!>IS, dando'
maior condição 80 nosso parque
industrial. e -labortal, está sendo

objeto de diversificação do COO,:,
trôle acionário, para um" grande

"

grupo do Rio de Jlineiro, com

ramificação a diversas capitaís
do Pais, qUE' pretende fazê-lo
funcionar com plena capacidade,
em 90 dias.

•

x x x

Como se esperava, a safra do
mate vai bem. Todo' o 0.OS80
.íntertor se dedica à mesma e o

preço está bem cotado, com

grande' procure.
x x x

.

Acompa:rihedo dó industrial
sr. Fritz Roitz, esteve 38. fE"ira
em nossa cidede,.9 Cap. Nelson
Coutinho, Delegado Auxilíar de

Poljcía em São Bento do Sul.
,

x x x

o médiéo El' industrial, Dr.
Má-rio Musa], aattsfeito e eufó
rico, veio

'

80 Gabinete do sr.

Prefeito Therézio Netto, 3a. feira
à tarc:i_e,'com uma amostra da

primeira lâmina de SU& 'nova

io<dústçia no bairro da Xarques
da. A partir da próxima sema

na a nova índústrta
"

deverá
trebalhar "com tôde il sua cepa-.
cidadl'.

'

, '

Também esteve em; nossa

cidade, 4a. feira, o Prefeito do
.

I"
Municípío de Leben Regis, sr.

Ataliba Granemann, ocasião em
,

que fê'z' uma visita de" cortesia
80 Prefeito 'I'herézío Netto,

x x x
,.

• �. � 'T_'It.l. '(

/�==============================�======�======�==============�===========9,
,

"A criança ,que .vai' à ,Escola, com f;ome, . á .criança que permane'ce na Escola com

fome, a criança que sai da Esc'ola com fome e vo'lta à Escola com . Fome,
não tem Q direito �e ser·' considerada um cidadão de �ma ração soberana".

: Alimentar r'acionalmente' o escolar compete à 'comunidade. . .

Participe . dos esforços., da Cam�a'nha Nacional . de AlimentaçãO' Esco'lar nos
..

programas -alimentares da criança brasileira. I

I�Semana da· Oomunidade"

E.S P A R S·A·S

Amanhã, Dia' da Arvore, fim I
início -do 'campeonato da cídads,

do. inverno, forte e intenso no' reunindo Botefogo e Palmeiras,
corrente ano, e: o inicio da prí- . São Bernardo de Marcilio Dias
mavera, a no.SSB maior satisfação e Rigesa de Três Barras. Clas
é o grande reflorestamento em sífícou-se por penalidade, o Bo
nCSS8 região, talvez O maior do tafogo, vindo em segundo o PaI·
sul, fruto do trabalho da Rigesa, meiras .. Amanhã, a primeira roo

IBDF e vários industriais locais, -dada, reunindo Botafogo e Rigesa ..

dando nova Imagsm BO antigo" Assim, não mais teremos do-
município de Canoinhas. mingo em' branco' e vamos

x x x- todos presttgiar o nosso futebol,
,Domingo último, tivemos o 'tão carente do spoto de todos,

,.·.�-, � ._A_'
-Cine Teatro

-

VeI a Cruz
APRESENTA-:- -:-

H o J E .. ai 20,00 hora. - ceusure 14 anos
i

"( �. • t ..

o Cavaleiro do Castelo Maldito
com Massi:no Serato er Irene Tune,

Um filme vigoroso, real, violento como pouços.
. Em cinemascope e technicolor.

.

---------'--- '

DOMINGO .' ai 14,00 hoeae - ç�níura livre

o Cavaleiro do Castelo Maldito
t .' ,

DOMINGP .. a. 17,00 e 20,0.0 horaa - censura.18 anol
I ,. ��

','
�

,

-

O Vale das Bonecas
com Bárbara Parkíns, Patty Duke, Paul Burke e Sharon Tate.
Elas tiveram tudo. Luxo, amor e sucesso ... mas foram vítimas de

, películas que lhes transformaram a vida num inferno implacável.
'. Em cinemascope, e technicolor. í

Ilia 22,�egunda-feira .. ai 20,00 hora .... censura 18 anal

Vale das Bonecaso
Diai 23 e 24. 3a. e 48. feira .. 'a. 20 hora. --- cenlura 18 ali·o.

CRIME, NO CARRO DORMITÓRio
com Simone Sígnoret, Yter' Montand e Jean Luiz 'I'ríntígnant.

'

De repente um grito de pavor... um violento assassino ataca
. misteriosamente. - Em franscope.

Dia. 25, quinta-feira \. ai 20,00 h�ral :_ cen�lura 18 ,anoll
. /.._ .' ,

PROCURANDO JOHNNY TEXAS
com James Newman, Rossella D'Aquíno, Monika

,

Brugger e Fernando Sancho. .

nôvo gigante no gênero. É aquêle Far-West) que faltava.
Em cínémascope e technicolor.

_

Um

.

DIA 26, Ieda- feira

Show dos
• . I

Bacamartes
DIA 27,. lábado .. a. 2C,OD hora. -, censura 14 ano.

A . LEI DOS APACHES
.com Lex Barker, Pierre Érice, Marie Versini e Mário AdorI.

I.

Em. cinemsscope e technicolor.
.

EM BR.EVE: 100 RI'fi.LES '

,.._.------�--------------,

A l'
-

ao
Vi'\Íva Lourenço,

proibidas as caçad�s
propriedade em _Bela

Canoinhíis, 18 de sete bro de 19(59.-

sua

4

I \ ' ....
. I
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·.Você já pensou em. compra:ç
l,

um de qllalid ade,.
maioria. Você acabará preferindo .pH'I LI PS,
23 polegadas' � automático, �evendedor

�, com A'ssi5t,�ncia Técnica. ga·rantida.

Então procure saber a preferência da
'TELEVI'SO'RES PHI'LIPS

A�to';izado ,PH I L IIPS·

ME RH,Y
.

.

.

SELE"ME & )C IA.
Rua. Pa.ula Per�lra, 735 "" CANOINHAS
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