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Inaugurado os servioos
de luz e'· fOrou 02', vila
de· Bela' Vista

.

do Toldo
Com uma grande festa popular, custeada inteiramente

pelo povo do distrito de Bela Vista,. tivemos sábado, como foi
amplamente anunciado, a inauguração oficial dos serviços de lus
e força �a séde do aludido distrito.

\
,

.

O ato contou com as honrosas presenças do Prefeito
Municipal, Benedito Therézio de Carvalho Netto, Cél. Flavio
Falcão, Diretor do Campo de Instrução Marechal Hermes, Deputado
Federal Aroldo Carvalho, que veio especialmente de BrasUia,
para êsse fim, MM. Juiz de Direito da Comarca, dr. Tycho
Brahe Fernandes Neto, Tte. Francisco Domingues, representante
do Delegado Especial' de Policia, médicos drs, Osvaldo Segundo
de Oliveira e Antonio Merhy Seleme, Vereadores, srs, Adhemar
Schumacher, Alfredo Ivo Paul, Michel Seleme, Guilherme Prust,
Pedro dos Santos Corrêa e Alfredo'Steilein, Prefeitos vísínhos,
de Papanduva, Major Vieira e Irtneópolís, outras autoridades e

grande númêro de populares, do interior e da cidade; Tomaram
assento a mesa; para a grande chuerascàds de gado, ovelha,
cabrito e gostosas galinhas, mais de setecentas pessoas afóra o

. pessoal que foi servido fóra
.

do salão, perto aos assadores.

Desatou a fita simbólica, a senhora Florentina· Pereira,
espôss do saudoso Vereador, Cylo Pereira, um' dos grandes
batalhadores do distríto e ligou a chave,' dando por inaugurada
a-luz, 8 Sra. Mada Tysk9, espôsa do não menos saudoso, sr; Adão
Tyska, também. um dos propulsores do progresso do grande
distrito.

"

Durante o jantar, falou o Prefeito Benedito Therézíe de
,

Carvelho jNetto, .dízendo da grande significação do acontecimento,
do custá da obra, tôda construida pelá' Municipalidade, com

auxilio técnico das Centrais Elétricas de Santa, Catartna, CELESC,
aduzlndo ainda dos recursos -que recebera do Govêrno da União
e da irrestrita colaboração do povo, na execução dos

�
trabalhos.

Agradecendo, pela população local, falou o sr. Leopoldo
Pereira, Escrivão de Psz do distrito, dizendo da. sátisfàção de
todos, pelo acontecimento e externando os seus agrade.cimentos
ao Deputado' Arolde Carvalho que, com a sua grande fi pstríó
tica ação parlamentar, vem conseguindo recursos, os mais diversos,
pára beneficiar o nosso in.terior.

Após, num longo' discurso, que prendeu a atenção de
todos os presentes, falou o" Deputado .A;roldo Carvalho, com o

brilho que lhe é peculiar" fazendo, Da aportunidade, um completo
relato da sib19Ç�O nscíonal, conclamando a união doe. civis e

militares, na ,grande tarefa de dirigir a nação brasileira. levando
a aos seus gloriosos destinos.

Instituto
Reforma

,� .

Brasileiro' de
Agrária - IBRA
EDITAL

de notificação do Lançamento e eobrança do -Irnpôsto
Sabre a

_

Propriedade Territoriál Rural, Taxa de

Serviços C�dástrais e. Contribuição ao Instituto
Brasileiro de Reforma Agrária

Pelo presente Edital, o Prestdente do Instituto Brasileíro
de Reforma Agrária, no uso de suas atribuições e de acôrdp
com disposto no artigo 10 do .Deereto-Laí 57, de, 18 de novembro
de 1966, notifica aos contribuintes, do lançamento e cobrança,
referentes ao exercício de '1969, do Impôsto Sôbre a Propri@dade·
Terrjt�rial Rural, Taxa de Servíços CaQasttais\ e Contribuição
ao IBRA (Decreto ..Lei 582, de 15 de maio de 196�) dos imóveis'
rurais localizados nOI! Estados do Rio Grande do Sul, Paraná
e Santa Catarina.

.,

�. O Impôsto Sôbre a Propriedade Territorial' Rural, Taxa
de Serviços Oadastreie e Contríbuíeão 80 IBRA, relativos a

exercicios antertores, atnda não pagos 8 acrescidos das comtna
ÇÕéS legais cabíveis, estão, incluídos Da Guia de Arrecadação do,
exercícío de' 1969;

o prazo normal de, cobrsnçe terminará a 31 de outubro
de 1969 ficando os contríbuíutes, a partir dessa data; SUjeitos
àg multas previstas em Lei.

Outrossim comunica, que cópias do presente Edital serão
enviadas 'às Prefeituras Municipais, para afixação e demais

providências de divulgação (Art. 10; § único Dec. Lei 57), junta
mente com os avíeos de Débito dos contríbuíntea do Município.

Os avisos de Débito conterão o indicativo do órgão
Arrecadador e local de cobrança.

- -'

C.rlos de: Moraes - Presidente v

Avisá Justica
/.

Eleitoral
�

da
"

.

Está publicada, no Cartório Eleitoral, a porta-
.

ria de nomeação dos membros das.mesas receptoras
para as eleições de 30 de novembro próximo vindouro.

, .

Qualquet� reclamação contra
. recebida até o dia 6 'do' corrrente.

1

- .,

a nomeaçao ,sera

''_

.
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O'iretor: Ruben's Ribeiro da Silva
CAIXA POSTAL,. 2 FONE, 128 CIRCULA �OS SABADOS

Operação Santa
A Operação Santa Cata

rina inicia o -Ievantamento
da opinião pública dos mu

nícípíos de' Canoínhas, Major
Vieira, Três Barras e Monte

Catarina
Castelo, com o objetivo
sentir as necessidades
população em geral.

'O levantamento será
lízado pelos alunos

de estabelecimentos das cidades
da .. jã pesquisàdas pelo NPC.

rea- .A cooperação de todos
dos

.

necessária.

Cassado o mandato
· da Dep,uta�a

Ligia: s. C.
(

Corn baile no Ato Institucional
n.? 12, os mínístros militares

que respondem pela Presidência
da Repúbhca cassaram os man

datos de um senador e de s@te

deputados federais. A punição
atingiu três mulheres, tôdas com
mandatos federeis, entre as

quais 8 .repr.esentante de Santa
CatariÍra, Sra. Ligia Doutel de
Andrade, dç M.D.B., . espôsa do
Sr. Doutel de Andrade, que
também já. teve seu mandate;> \.

cassado e diréitos polítlcos sus

pensos por dez anos, Entre os :

cassados destacam-se 08 nomes

dos senhores. Arnaldo Cerdeíra,
.

Presidente da ARENA de São
. Paulo, e Pedro, Ludovico, Sena
dor -e ex-Governante da Goíás,

Antares právê chuvas
de outubro até
o fim -do ano

O Instituto Antares, de Mon
tevidéu, pr�vê que, de outubro
até o fim do ano, a região
Sul do. Brasil não terá proble
mas de sêca. O Instituto res

peítabílíssímo no Rio Grande
do Sul pelo acêrto de suas·

previsões, _' anuncia um .período
de chuvas "íntensas entre 1.0 e

12 'de outubro, abrangendo to-
.

dos os Estados' do litoral sul,
Rio; Espirito Santo e Mato
Grosso.

Para o Rio Grande do Sul
e Santa Catarina, ali, previsões
do Instituto vão até o fim do
ano. Quanto a temperatura, é
previsto tempo fresco no Rio
Grande do Sul, de 1.0 a 13 de
outubro, e oscilações de 14 a

24' de' outubro. A temperatura
deverá subir a partir do dia
25; príncípalmente em Santa
Catarina.

I

Antares fala também em

ventos fortes e 'temporais no

sul do Brasíl.. nos dias: 1.0 e 2,
5 e 6, 16, e 18 e 26, ,27 e 31
de, outubro.

.

Novembro vem com estas

previsões: chuvas de variada
.

Intensidade no Rio Grande do
Sul até o sul de Mato Grosso
e Goiás. e o norte de Minas
incluindo Santa Catarina e Pa
raná. Depois um periodo de
calores intermitentes.

.

.
. i

Dezembro deverá apresentar
temperatura elevada nos três
primeiros' 'dÍas, caíudo 'Um pou
co 'depois voltando ao calor ne

segunda quinzena.
'

EleiçÕêS para o Exe
cutivo e Legislativo
em 30denovembro

Sabia-se, corno jã foi anunciado, .da -eleição para
Prefeito Municipal em' ·30 de novembro próximo, havendo
dúvidas, contudo, a respeito do pleito para a Câmara
Municipal.'

.

Agora, de acôrdo com radiograma recebido pelo
MM. Juiz Eleitoral, do Tribunal Regional, também teremos

eleições, na mesma data, ou seja, a 'trinta de novembro
vindouro, para o nosso Legislativo.

,
'

.

, -'1

Assim, a Aliança Reriovadora . Nacional, ARENA,
por seu Presidente e demais membros, que está tratando
da. escolha, com tôda a: dedicação, do sucessor do jovem
Prefeito Therézio Netto, para que a sua dinâmica e

patriótica administração, não sofra solução de continuidade,
trata, agora, também, de . escolher os nomes, os mais
dignos e representativos, que irão compor o nôvo Le
gislativo Municipal.

Na próxima .semana, seus nomes serão conhecidos,
aguardados que estão "por todos os canoínhenses, ávidos
para conhecerem seus futuros governantes e legisladores.'

Hoje o referen'do
final a Garrastazu

A formalização da escolha do general. Garrastazu
Medici para substituir o marechal Costa e Silva na ,

presidência da República, ocorrerá na reunião' do Alto' I
Comando das Fôrças 'Armadas marcada para hoje. Com I
essa escolha já assentada, as articulações e entendimentos Igiram, agora, em tôrno de diversos pormenores, entre os

quais a fórmula a ser adotada para a declaração da I jvacancia do" cargo de presidente'. Uma das soluções, que I i'está sendo apontada' corno a melhor é a renúncia de I'
Costa e Silva. i !

I i

II
I

I
�

Centrais Elétricas de/ �anta Catarina S ..I.,/. .-.

Co
Banco do

seus

que

passou a efetuar

cobrança dos Taiõ� d� Ener�ia
Elétrica. >. 2x

Administração Regional
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CORREIO DO NORTE,

Publicaçã.o Oficial da'

04-10-19(?9

/ '

Muhicipal
i

de 29 de setembro

Prefeitura,
tE'1 N. 901,

Benedito Therézio de Carvalho Netto, Prefeito Municipal '

de Csnoínhas, Estario de Santa Catarina, faz saber que &

I Câmara Municipal decretou, e eu sancion� a seguinte LEI:

,

Art. 1.0 - Fica aprovada a' lei que estabelece "PONTO
, DE AUTOMOVEL DE ALUGUEL" no Município" de acôrdo
com o Código Nacional de Trânsito.

Ar�. 2.° - Os Pontos determinados para estacionamentos'
de automóvel de aluguel, em número de três (3), obedecem
os seguintes locais:

,

I

, a) - Praça, Lauro Müller, rua Getulio' Vargas, entre as ruas

Vidal R6!D0S eMajor Víeírá.denomínar-se-á Ponto n. 1 (um);
b) - Praça' Lauro Müller, lado oposto, rUB' Eugênio de Souza,

entre as ruas Vidal Ramos e Major Yieira, denomínar-se-á
Ponto n.? 2 (dois);

c) - Praça Dr. Osvaldo de Oliveira, a rua Felipe
entre BS ruas Paula Pereira e Frei Menan
d'enominar-se-ã Ponto n.? 3 (três).

, .

Art. 3.° - O número total de automôveis é fixado
27 (vinte e sete), distribuldos 9 (nove) veículos para cada ponto.

Art. 4.° - Todo o transporte de passageiros, em veículo
de aluguel, com pontos de estacionamento nas vias públicas
do Município, somente será permítído, após ,& expedição' do
respectivo alvará, pela Municipali�ade.'

Art. 5.° - A permissão será concedida, a requerimento
dó interessado, instruido de elementos que provem satisfazer
os requesítos seguintes:

I .;_ Quanto & pessoa;
a) - ser condutor ou motorista profísslonal;
b) - apresentar atestado de boa conduta;

,

c) - preencher as condições de sanidade e outras exigidas pela
Iegíslacão em vigor;
II� Quanto ao veículo:

I a) .,.' prova de propriedade com a exibição, do respectivo
certificado;

b) - documento que íadívídualíze, Indicando a sua marca,
tipo, ano de fabric89ão,'côr, número do,motor ou chassis,
capacidade, número da placa, residência e outros dados

que, nesse sentido, forem e,xi�idos pela Municipàlidade;
c) - apresentar-se em bom estadode funcionamento, seguranç,a.

asseio e, conservação;
III - Quanta ao .estacíonsmeuto:

a) -' existência de ponto regularmente criado pela Munlcipalid
b) - existência de vaga no ponto.' <'

Art. 6.° - preenc'hido\s os requesitos previstos no

anterior e pagos os tributos devidos, será expedido o

de permissão; após o pagamento dàs taxas previstas no

Tributário'Municipal.
Art. 7.°, ....... e Alva�á de permissão' deverá conter, além

de outros dados convenientes à sua perfeita' caracterização,
cbrígetôeíamente, a denominação da Prefeitura Municipal de
Canoínhes e de sua repartição expedidora, o seu réspectívo
número de ordem e' inscrição, ano, nome do permissionário, o

número de .sua carteira de identidade e de sua carteira de
habilitação profissional, ponto de estacionamento com .o respec
tivo número e local, data da sua expedição e assinatura da
autorida'd'e Municipal.

\

Art. 8.° ...-. Em todos os Pont«;>s d,e Estacionamento, os

permissionários deverão' órgaQizar-se, ,no sentido de manter a

maior ordem, disciplina e respeito, numa rigorosa obediência
às normas legai!;' e às instruções baixadas pela' Municipalidade,
sob pena de caçação do respectivo alvará.

Art. 9.° - Nenhum permissionário poderá ceder () uso

de seu veiculo se'rião a outro condutor profissional que preen
cha os requesitcs legais e obtenha prévia autoriz,ação. da seção
competente da Municipaadade.

Art. 10.° - A permissão deverá ser renovada anualment,e
na época do licenciamento do veiculo, mediante pagamento da'
taxa prevista DO Código Tr�butário Municipal.

'

Parágrafo único -, O alvará não renovado' na época do

licenciamento do veículo, ficará automàticamente cancelado.
fi

.

Art; 11.° - Não haverá 8 transferênciá de alvará do
e'stacionamento.

Parágrafo único - No caso de vaga em, um dos pontos
de estacionamento, a mesma será preenchida de acôrdo com

o artigo 5.°, dalldo sempre preferência aos permissionários.
mais antigos de outror. pnntps.

Art. f2.0 - Os permissionários poderão substituir seus

veiculos por outros mediante autorização, e desde que o ano

de fabricação seja superior a 1.955.

Art. 13.°..... A Prefeitura manterá, na secção compe
tente, registro:
a) - dos Pontos de Estacioname'nto;,
ib) - dos permissionários;
'é),.- dos condutores profi�sionais;

d-e �anoinha-s
1969

Estabelece a localização e 'normas para o estacionamento, de .Pontos de Automóveis
de Aluguel, e -da outras providências

d) - dos veículos. ,

Art. 14.0 - A Municipalidade
geral de todos os «Pontos de Estacionamento ,existentes no

Município, número de, seus veículos, perr:ni,ls;tlDá_rios e condu
i

tores. para efeito de sua racional distribuig'ão, de acôrdo com
.

as necessidades de 'interêsse público. /" ,

,

Art. 15.° - Fica expressamentei:dado o estacíonamento
de carro

I de aluguel em locais diverser," desta lei, salvo quando
a serviço.

,

.

.

". .

: I' . '

,

,

Art. 16.° - Os permJSSlOnttlOs que se desfizerem de seus

veículos ficarão obrigados, denj'fo do prazo de 30 dias, substi
tui-los, sob pena de caçação lo 'respectivo alvará.

",

Parágrafo único - � caso de fôrça maior, devidamente
comprovada; 8 repartição.lcompetl!nte poderá, mediante reque
rimento do inte�essado'l{onceder licença até 60 dias.'

Art. 17.° - O/permissionários dos pontos determinados
deverão permanecetem efetivo exercicio da, profissão.

,

'

Art. 18.° -j'Cada proprietário poderá requerer Sé� ponto.
Art. 19.° -I- Enquanto não entrar em uso O sistema de

ximetro, os &ermis'sionários serão obrigados, 'quand' [ustí-
fíc em, elab 1-ar uma tabela de preços de corridas, e três

competente aprovação dó Chefe do Exec lvo'
SUNAB.

Pari" cafo único Aprovadas as tabélas, -serão a

mesmasl.i'!fi das 'em local visível, no veiculo" para conheci

mento�;dos p sageiros.
.A:rt. 20.° C�da ponto deveráíndícar um representante

resP9:tsável� pelo esm9, que terá acesso ao poder concedente
a filÍ1,de representa sugestões do interrêsse 'da classe ..

fi Art. 21.° - Em ada ponto, à noite, flcará um veículo

dJ plantão, observado o crítérío de rodízio;, que poderá ser
semanal.

'

Art. 22.° - Fíca ter' � antemente proíbido,
'multa de um salário mínimo região, proprietário
particular ou de carga, transport

, licença, estabelecida, nesta lei.

Art. 23.° - A cobrança da mul
conhecimento do infrator, .na época dó lice

Parágrafo único - Nos casos primários, multa apli-
cada-sofrerá redução d,e 50%, (cinqüenta

porze,"
to), e duplica

tantas vezes quantas ,forem as' reincidências.

Art. 24.° - Os veículos 'atuais, Iícencis 9S com Ó ano

de fsbrtcação inferior ao ano de 1955, perranecerão at€> &

sua venda, permuta ou desuso. '

Art; 25.0 - A Municipalidade colocará em cada "PONTO
DE ESTACIONAMENTO", um telefône público, servindo so
mente BÓ serv-iço estabelecido nesta lei.

A·rt. 26',0 - Os aparelhos telefônicos em número de
três (3), pertencem; exclusivamente, à Prefeitura, Municipal,
que se responsabiliza pelo pagamento mensal do aluguel,
perante a Companhia Telefônica.

.

Art. 27.° - Sem auferir IUCIlO, a municipalidade cobrara
antecipado e de uma só vêz, durante o mês de fevereiro" de
cada ano, e aluguel dos tol'efônes aos' permissionários, sujei-
tando- inclusive aumento pu �eajuites quando solicitados
pela Co anhia Telefônica.

-

. Art. �o - Em C8S0� imprevistos de baixa, ou caçação
do alvará, ediante

req�e
mentó, anexado comprovante,

endereçado ao ode r Execu o, os interessados receherão a

devolução do ,ps mento e tuado antecip;adamente" do aluguel
de telefône, descon do /s meses servido. ..',

Art. 29.0 -'- Em '6tese alguma será permItido 2 ou

m_ais �elef,
ônes ,em '1:q,u q r pont� de Estacionamento,! que

oao seJam de propned de d refeJtura.

Art. 30.° - "A concessõe para exploração de trjlns
porte coletivo rura!,J�strit8mente' nicipal, serão concedidos
lã veícuI,os,' que P,OtSS';biJite

confôrto n essário

a,08 passageiros
e, que satisfaça as xigências desta lei, Qledi'!.!nte concorrên-
cia pública. ','

Art. 31.6 I: 4 infração qe qualque das disposiçõ�s
desta lei, fica fljeita a multe de 10% a �O% Abr� o valor
do salário mirpmo vigent� na, região.

Art. 32.ct - Esta lei, entrará eql vigor ná dato de sua

publicação, r�vogadas as disposições em contrário.
, t � \

Canoinhas, 29 de se,tembro de 1969.

Benedito Therézio de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

A preserite lei foi registrada, e publicada na Diretoria de
Adm. Exp. e' Pessoa'l, em 29/09-/69.

Antonio Souza Costa'
Dir. Adql. Exp. e Pessoal

,lei N. 899, de 25' de
setembro de 1969

Autoriz"a a Prefeitura Munic�,•.
pal, a receber área de terra

<

urbana
Benedito Th. de Carvalho Netto:

Prefeito Municipal de Canoinhas,
É.tsdo de Santa Catarina, faz
sabee que a Câmara MuniCipal
decretou, e eu l1aDciono a .eguinte

LEI:
Árt. 1. - Fica o Poder Exe

eutivo Municipal; autorizado a

receber por DOAÇÃO, QW terre
DO urbano, com a área de 750m2
(seteceutoa e cinooenta metro.

quadrados], constitutivo da data
n. 5, 10 loteamento Tricolio. COm
frente para 8' rua Almeida Car
doso, de propriedade do Sr.
Wigaodo\ Frjmz.
,Art. 2_ - O terreno a lell

adquirido, lerá destinado à lo�
gradouro público.
Art. 3. - Esta lei entra em

vigor, na' dsta de IU8 publicação,
rovogadaa aI diapoliçõel em coa-

trátioi
'

CaDoinhBl, 25 de letembro' d� I

1969.
.

Benedita n.. Carvalho Nettà
P. efeito Municipal

'

" lO_, .

.A esente Lei, IO,i regiJtrada;
.

e PlJ!)lica41l na Dir, Adm. :E�p. e
Pe oal, em 25/09/69., ,','

Antonio, Souza' Costa.
Adm. Exp. e pe'.ost

900, de 25 de
bro de 1969

Homo ga 'Relolução I

Benedito Th. de Carvalho Netto,
Prefeito Municipal de Cenoinhae,

"E,tado de Sentá Catarina; faz
laber que il Câmara Municipal
decretou, e eu Ii.!ln�iono a I6guinte

LE�:
Art. 1. - Fica homologado

em todos OI seus têrmos, 8 He
I�lução n, 1, de 10 de maio, de
1969: que criou a Auociação' dOI
Município. do Planalto, Norte
Catarinenee CAMPLAij, p'e'loa
civil' de Direito Público Interno"
com sêde em CaDoinha�, Santa
Catarina e Juriidição em todo'

: o,. Municíp'iol 8, ela fifilÍdol_
'

Art. 2. - Para fazer face 'ai

deipelal, decorrentes de lua filia
ção, elaboração de projetos, fica
o Poder Executivo autorizado a

dei tacar até 5% (cinco por cento)
'de lua receita orçamentária.

Art. 3. _. Para ,fazer face ai

delpelal de que trata o,' artigo.
snterior, o Podell, Executivo abri.
rá crédito 61pecial, por conta do
exceuo de ar,recadeção do 'cor�

rente exeréÍcio ,e fará a consig
nação, própria nOI exercício.
viDdouro.�

, Art. 4. - Eata lei entra em

'vigor, na data de lua pu-blicaçã,o,
,

revogada. ai dilpoliçõel em con·

trário.
Canoinhal. ' 25 de letembro ,de

1969.
Benedito TA Carvalho Netto

,

Prefeito Municipal
Antonio Souza Costa
Dir. Adm. Exp. e Peuoal

... -,A.l.e,��çao_,
Vende-s:e um terreno com 4

, 'datas, medindo ,3200m2, com

uma casa de mlideí.ra, em per
feito estado, terreno todo çercado
à rUa Duque de Caxias, prolon
gamento da Vidal Ramos.

Informaçõt:9 na Rádio Canoi·
nhas e nq jornal Corr�io-, do
Norte.

,
"
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�RREIO DO NORTE 04·10.1969

Colaborando com a Semana' da
Comunidade, o G: E. João José de

'

SousaCabral,promoveuum Concurso
'

para eleger o Rei e a Rainha do
,

referido estabelecimento, cujo lucro
Em cerimônia simples realizada na última semana, no será para a Merenda Escolar.

'aço Municipal do Balneário Camboriú, o engenheiro blume

lauense, Egon Stein foi empossado no carg? de interventor

:ede,rel naquela estância balneária. 'O atual prefeito foi recente

J;l)!nte nomeado para o cargo e recebeu o cargo do Alvaro'
\ntônio Silva, que exercia a Chefia do 1!:xecutivo Municipal em
:aráter Intermo.

A solenidade estiveram presentes autoridades estaduais
I municipais. destacando-se o Sr. Carlos Curt Zadrozny, Prefeito
le Blumenau; Deputado Genésio de Miranda Lins; João José

Iilaurício D'Avila, Juiz de Direito da Comarca de Camboriú;
�apitão da Marinha de

_ Guerra, V-illas Boas, Chefe da Junta

\.dministrativa do Pôrto de Itajaí; Sr. Francisco Barreto, Prefeito,
lo Município de Camboriú; Srs. Hélcío Reis Fausto e Milton

'ompeu da Costa Ribeiro, representantes da Fundação Universi-
'

lade Regional de Blumenau.
'

Na, oportunidade, usaram a palavra o antigo prefeito Sr.

\}varo Antonio da Silva que saudou o nôvo titular e o Sr. Mário

lchlup, Secretário Geral da Municipalidade. Finalmente, o Enge
iheiro Egon Stein revelou suas principais metas no Executivo

'laqueie balneário, destacando o impulso ao turismo e no campo
la saúde, o combate a verminose que é muito, difundida na região.

Engenheiro
-

Egon Stein
assumiu a interventoria

Balneário Camboriú

. ,

Ja
no

,

,

conheceré tudo que
Fêz sôbre

País
.

pesquise
•

seja
PELOTAS (AGRINOTICIAS) - Dentro de futuro breve,

IS resultados até aqui alcançados, em todo o país no campo da

)esquisa sôbre vartedades 'de soja e inoculantes aerão
. objeto de

sublteação. O trabalho ficará a cargo de especialistas da Comís

ão Nacional de Soja e, terá marcante influência na lavoura da

egumínoss, pois, além de definir quais 8S melhores varíedades
- sob o ponto de víste ecológico - também possibilitará a

nelhorís des ínoculantes, até aqui produzidos no Brasil, através

. Ia uttlízação 'de novas estirpes de Rhizobium. A informação é do

�DgO Ago Francisco de .Jesus Vtroe! t. que recentemente retornou
I lo Estado da Guanabara, onde partícrpou da Reunião Nacional

le Soja. O técnico_do IPEAS é, também, o Coordenador da Comís
ão Nscíonal de Soja. O encontro reuniu representantes de todos

\

18 órgãos federaís e estaduais .qUE' se dedicam aos problemas da
, aja. Também comparecerem representações universitárias.

I ,

.Felto Planejamento
.

Um dos principais objetivos da Reunião, plenamente
Clate,rializado, consistiu no planejamento dos Ensaios Nacionais

gora em andamento, um rf!ferente à Compe,tição de Variedades

outro relativo à Competição de Variedades e Inoculantes.

,
Ambos os Ensaios .estão sob a coordenação da Comis'São

racional de Soja e désenvolver-se-ão na área geográfica compreen
ida entre os �stados da Bahia e do Rio Grande do Sul.

Soja: Expansão Nacional
Bévelou o técnico do IPEAS estar, o .cultívo da soja, em

ranca expansão no pais.
Adiantou que a Secretaria da Agricultura da Bahia

I enota marcante interêsse pela soja, tlinto que êste ano dará
rício a um bom programa de pesquisa.

I Em Minas Gerais, "continuou", a soja trf turadá substitui,
- om vantagem, a torta de algodão usada na alímenteção do gado
1 liteiro, em particular, e dos bovinos em geral. Também é mui-

1 ) mais barata, A consequência direta disso é G aumento da érea

) ultívads.
"Já no Vale da Paraíba" disse a seguir, "verificou-se ser

I xequíval 8 produção de feno de 'soja, tão rico quanto a alfafa

�
ara a alimentação dos rebanhos leiteiros. > E é mais 'viável sob

"

ponto de vista econômico".

o Nova Diretriz
Por sugestão do Eng. Agr. Francisco de Jesus Vernetti,

:. I próximas Reuniões Nacionais de Soj'a, terão nova escritura:
• Iram desígnadoa relatores para cada região ou Estado. :Esse!!

ientcos recolherão' todos os dados de suas respectivas .áreas e

a r. plenário, farão uma expostção detalhada, apresevtando visão

I, lobal dos resultados alcançados. Tal esquema facilitará os traba-
I" lOS, dando-lhes a consistência, a profundidade e a uniformidade

ue são de desejlir, em reuniões de âmbito nscíoual, em que as

Iformações técnicas devem eer apresentadas por todos 08
e

nticipaDtes.
o

�useu Nadonal de 'migra�ão, e Colonização
Joinville - Santa Catarina

Editai N_o 1
A. comissão do Museu Nacional· de Imigração e Colonização,

'etendendo preservar um marco hIstórico relacionado com a época da

4 Ilonização da região sul do Brasil - A Casa de Enxaimel - vem a

n
lblico efetuar um apêlo -no sentido de obter-se objetos relacionados
m o período colonial, tais como: Móveis, Louças, Abajures, Candelabros,

o
:ensílios de Cozinhe, Bibelôs, etc., a serem utilizados na decoração de
�a Casa de Enxaimel que será construída no parque do Museu./

I"
, Âs pesàoas possuidoras de objetos da época colonial, queiram

r obséquio, entrar em contato com a Comissão, diretamente no Palácio
s PrfncipeIJ, rua Rio Branco 229 - Joinville SC., no horário das 14,00
17,00 horas, das ter�s às sextas-feiras, pes80almente, ou através de

rrespondência para � énderêço acima\ citado. .')

'-

1-
o

NOTICIÁRIO do G.E. JOIO
JOSÉ DE SOUSA CABRAL'

Tôdas as classes concorreram
com seus candidatos a Rei e Rainha.

Com grande entusiasmo essas

crianças percorreram a cidade para
angariar votos.
O nosso agradecimento a todos

que colaboraram.
Foram vencedores: ReI - Ossímar

Friedrich (4.0 ano X). Rainha-Mar'it
Raquel Knüppel (2.0 ano U)�
Os mesmos serão coroados numa

festa Interna na Semana da Criança.
Vanda Ribeiro da Silva

Encar. da Merenda Escolar

Pub,lcaç60 Oficiai da

Prefeitora Municipal
'de Canoinbas'

Lei N. 902, 30-09 ..69
Autoriza Aquisipão de Veículo
Benedito Th de Carvalho Netto,

Prefeito Municipal de Canoinbes,
E.tado de Santa Catarina, faz
saber que a Câmara Municipal
decretou e eu I&nCiODO a· seguínte

LEI:
Art. 1. - Fica o Chefe do

Poder Executivo autorizado 8

adquirir do Frigorífico Canoinhse
SA. (FRICASA). um eaminhão
marca Ford, ano de fabricação
1963. pelo prêço de Ncr$ll.OOO,OO
(onze mil cruzeiro. DOVOI)
Art. '2. - A. delpela. deeor

reutes da presente Lei correrão

por conta de dação p,6pri do

presente orçame to, 4.13.1 ./79,
equipamentoe e, Italaçõe
Art. 3. - pres te Lei

entrará em vigor, na a de lua

publicação, revog a s. di.poai
çõe. em contrário.

Canoinhae, 30 de

Benedito Th.
Prefeit

Elta Lei oi regi. ada e pu
blicada ná Dir. de dm. Exp. e

Pessoal, na data supra,

Antonio Souza Costa
Dir. Adm. Exp. e Peesoel i

SOIREESENSACJ.ON�L
HOJE, Dia 4 I

"_ocal:
.

'Sociedade Beneficente Operária
Prom: Formandos do Colégio Comercial de Canoinhas

Conjunto: "OS BACAMARTES"

Início: As �2,30 horas,

Amanhã: Tarde Dançante, a partir das 16 horas

APLICADOS ATÉ DEZEMBRO
MILHÕES DE CRUZEIROS
NA BELÉM-BRASíLIA

SERÃO
DE, 69, 10

NOVOS

lei N. 903, 30-09-69
Concede Desconto na anteci
pação da cobrança da taxa
de Melhoria e dá outras

Providencias
Benedito Th. de Carvalho Netto,

Prefeito Municipal de Cenoinhas,
Estsdo de Saota Catarioã, faz
sebee que a Câmara Municipal
decretou, e eu lanciono a seguiute

LEI:
Art. 1. - Fica o Chefe do

Poder Executivo autorizado a.

conceder deseoutc na cobrança da
taXB de melhoria.' antecedendo o

prazo da peimeita preltf!ção,
sendo o pagamento integral.

'

Art 2. - A contribuição de
melhoria é devida pela execução
da lerviçol de pavimentação '00-

perímetro urbano,

Art. 3, -' Em caio do paga
mento integral, por parte do
contribuinte. dentro do preso de
trinta dia. da expedição do avia0
.erá õoncedido o aludido descon
to, oa leguinte forma:

.a-) Teltada eu metro lineàr
até 20,00 metro. de frente: 10%
(dez por ceoto);

b) Teltada ou metro linear
de 2L,00 a 60,,00 mtl. de frente

li?_% (-quinze por cento);
c) Te.tada ou mt. linear além

de 6Q.OO m de freute, cODceder.
le-á 20% (vinte ,por cento'
Art. 4 ...- E.ta Lei entrará

Portaria assinada pelo Ministro dos Transportes determíoa
ao' DNER a aplicação de 10 milhões de cruzeiros novos no' pros
seguimento das obras da pavimentação e implantação da rodovia

l Belém-Braaílía. A estrada, que é considerada de grande stgmü
,

cação econômica e também politica para 8 integração da Amazônia
no complexo nacional continua em ritmo acelerado .

..
"

Finados

DONA UINHA
Rua Paula Pereira (10 lado dos s Trevisani)

ÂceltGTe�comenda 4x

PAPEL CREPOM
TÔDAS AS CÔRES.- GRAiNDE ESTOQUE

IMPRESSOS EM GERAL (em uma ou maia c8rea)

Serviço rápido e perfeito

OuroImpressora Verde Ltda.
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ii Ao comprar Café, lemb;e-se fi
" "
" -

I! ,C A F É B I G··· �
G G
" "
" -
" "

II . é o Café dos que conhecem Café. ii
G G
ii Torrado, moído e ,entregue' no mesmo dia /5!
" "
- "

5: em todos os pontos da cidade. 5i
" "
" "
" "

íIIII
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,FUNDADO EM 29/5/1947 - Reg. DO Cart. Tít. I/n 448 Doc.

JORNAL SEMANARIO - PUBLICA-SE AOS SABADOS
Rua Paula Pereira, 765 - Fone, 128 - Cenoinha•• S. C.

Aenovação de assinatura (50 números) NCr$ 10,00
Os atrazados, serão cobrados à base da época.
Exemplar avulao: NCr$ 0,25 o atual e NGr8 0,30 o atra88do.

OBSERVACOES:
Originai. de artigo•. enviado. & Redação, publicadce ou

Inão. permanecerão em poder da mesma.

A Redação não endosea conceitos emitido. em aetigoe allinado••

J

em vigor na deta de eua publi
cação, revogadae ai díapOliçõel
em contrário, elpecialmente ai

leil n. 179 de 22/4/952 e 437,
de 21/11/1958.
Canoinhal. 30 de .etémbro de i969.

.

Benedito Th. Carvalho Netto
Prefeito Municipal

A prelente Lei fói regiltrada e

e publicada 'n& Dir. Ãdm. Exp.
e Penoal em 30/09/69.

Antorzio Souza Costa
Dir. Adm. Exp. e Pelloal

Agradecimento
A famílIa de

.

Cecilia Pazda
agradece ao VigárJo da ParóquIa
de Papanduva, ao médico dr. Se
gundo de Oliveira, aos parentes e

amigos, que assistiram e acompa
nharam a estinta até sua última
morada.
Outrossim eonvidam para a missa

de 7.0 dIa a realizar-se d\a 7, terça
feira, às 8 horas, na Igreja de
Papanduva.
A todos, Deus lhe pague.
Papanduva, outubro de 1969.

\
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com Pom Tryon, Darryl Hickman e Betty Lynn.
Atràvés do ardeute e longiquo deserto, Texas J,ohn Slaughter

segue as pegadas do mais tem�do apaclw.
'

Cine Teátro Cruz
APRESENTA-:- -:-

H o J E .. a. 20,00 hor... -' cenaura 14 anos

PA PA I TRAPALHAo
com Otelo Zeloni, Jô Soares, Luiz Delflno, Neyde. Aparectda,
Renata Fronzi, Aloisio de Castro, Kleber Drable, e O!,! meninos

Izabel Cristina, e Claudemir Felix.
Você vai rir até não querer mais.

DOMINGO .. a. 14,00 horae - cemu'ra Hvr,e

TrapalhãoPa'pai
------- I

DOMINGO - 88 17,00 e 20,00 hores - cemura 18' anoe

CEM RIFLES
com Jím Brow'n, Raquel Welch, Burt Reynolds, Fernando Lamas,

,
Dan O'Herlihy e Hans Gudegast.

'

Uma aventura .explosíva onde se chocam amor, sexo e violência.
) Por ela êles seriam 'capaz de tudo ' até de matar.

,DIA 06.legunda-feira - ã. 20,00 hor�. - cenmura 18 anos

CEM RIFL,ES
Diá. 07 e 08. 3a. e 4a. feira .. ai 20 horae - censura 14 anoe

GA,RGA N TA DO DI A,BO
Duas emprêsas ferroviárias duelavam-se para' conquistar

lendária GARGANTA DO DIABO.
a

DIA 09, q,uinta.feira .. ali 20,QO horaa - cenoura 18 ano"

UM" CLARÃO NAS TREVAS
com Audrey Hepburn, A,lan Arkin e Richard Crenna.

Dez minutos completos, de tensão... O assassino com a faca na

mão ... A jovem cega... O apartamento às escuras.:. é preeíso.ter
nervos de', aço para aguentar a tensão.

, DIA fIO. leda.feira - a. '20,00 horal - NO PALÇO'
Canário e Passarinho

.Êles' vão fazer o maior quebra pau �usical do ano.

II, lábado - ali 20.0!) hores - cen_úra 14 anoa e

12, domingo .. a_ 14.00 horae, - cenaura livre
DIA
QIA

A Vingança Pele Vermelha,do

Quadro de, honra
/

dos
Blumensu foi o grande ven- �1.D e Joinville' (2,�; Tênis de'

cedor dos Décimos Jogos Abertos Campo Fernínino: Blumensu (1.)'
de Santa Catarína, vencendo e Joioville (2',); Tênis de Campo
,npve;modeUda,des e .termlnando Masculino: Florianópolis Gl.) e

em segundo em sete delas. Já'· Joinville (2.); Tênis de Mesa'

Florianópolis, com seis' títulos e Femioino: Lafes (1.) e Blumsnau
3 segundos lugares fêz boa �2,�, Tênis de Mesa Mascultno:

figura, ficaodo logo abaixo de Joínvílle (1.) e Florianópolis �2.D;
Bluuienau.

.

Tiro ao Prato: Lajes, (L) e

A grande decepção foi dada

por Joínville, que não passou
de um pálido terceiro lugar,
com apenas "três títulos e oito

vice- campeonatos.
Por ,modalidade, tivemos:

Atletismo Femintno: Florfenó
polis (L) e Blurnenau (2,); Atle
tismo Masculino: F'Icrre nópolls
(1.) e Blumenau (2.); Basquete:
Florianópolis (1.) e Blumenau (2.);
Bocha: Tubarão (1.) ,e Rio do

Sul (2,); Bolão Feminino: CR<Doi
nhas (1) e Mafra (2.); ,13olão
Mssculiuo: JOÜJViIle (1.) e Brus

que (2.); Ciclismo: Blumpollu (1.).
e Florianópolis (2,); Desfile:
Blumenau 01.) e, Curitibaoos (2.);
Futebol de Salão: Blumensu (1.)
e Tubarão (2.); Natação Femi
nine: Blumensu (1.) e Joinville

(?); Natação Masculina: Floria

nópolis (1.) e Blumensu (2.);
Punhobol: Blumenau (1.) e

Joínvílle (2.); Remo: Florianópolis
(1.) e Joinville (2,); Saltos Orna-

.mentaís Femininos: Blumenau

(L) e Joinville (2); Saltos Orna
mentais Masculinos:' Btumenau

Dia 12 de outubro �'grande putado Ar,l')ldo Carvalho, qne'
,

FESTA vibrante improviso. enalteceu a

. . _ .. dizendo do significado queJa com sua programaçao d.�fl�l- representava para Bela ViSh
,tivamen!e aprovada pela COI�IlSS�O", 'I'oldo. Ein certa 'altura, dis!
da Ig�eJa. e pelo �evmo, Vlgárío, -

nobre parlamentar: Em pleno Si
Antomo Cmtho, estao. se .de!,envol- XX quando o ·homem pisa no
vendo com. grande íntuaíasmo os lunar,' transmitindo delá PRI

. t�ab,alhos atinentes a mes";la. Sendo
.

mundo, imagem ,por televiSãoldía .12 data. em que se comem�ra .mtlhões de sêres humanos, q(
o. dia da enança, certamente !DUltO um 'Presidente fala pelo tell
,:uá colaborar para maior brllha_n- com os heróis do espaço 8i�
bsmo. dos Iestejos ,daquele dia. aquí em Bela Vista do ToMI
Oonvldamos para abn_Ih.antar co� festeja o advento da energia K

s?as presenças as festivldade,s reh- ca. Evidentemente um con�
grosas e pop.ulare�.. as aut.orlda�es mais para aquêle bom povo
dos .mum�íplOs vísínhos, mclusn:e nada tinha foi uma alegria id(
a população dos .II!esmos, .as -quars para nós a descida na -lua �.
sempre tem partlcl'pad� at�vamente astronautas da Apolo 11.'
em nossas promoçoes sOCiais.,

'

20 'M'lh- , Pei
. A vidá Política local

. I oes para a eaqursa -Com as instruções baixadasFlorestal egrégio Tribunal Superior Elei
Cunhado Paulo Neuburger e Mais de vinte milhões de cruzeiros marcando as eleições para o

irmã Anita, convidam seus pa- novos serão aplicados nos próximos 30 de novembro do corrente
cinco anos na Pesquisa e experi- também nosso municípiO estar!

rentes e amigos para missa de t
.

-

fI t I d t d t I d t Imen açao
.

ores a en ro o .pro- sen e naque a a a para e ei\60 dias de fal<!cimento de "grama que absorverá recursos das seu futuro prefeito, O que se,ohl
Vicente Nicolau Kop:vtovski, que Nações Unidas' e do govênno e bra- '; atualmente é a conduta dOS re;

farão celebrar dia 12 de outu- slletro. segundo anunciou o general sáveis pela boa hil-rmonia partil
M Silvio Pinto da Luz durante a Deus permita qUe tal; çón,dllla

bro, . 'às 19 horas, na atriz cerimônia de abertura da Reunião, mantida até o final, "pois o mOff

Çristo nei, em Canoinhas. 'de Pesquisadores Florestais da Re- é de compreensão, patrJ'Úti�1
Aotecipadameot.e agradecem. i. gião do Pinheirõ Brasileiro. O ge- bom censo. não- de'vemos coneo

,neral Silvio Pinto da Luz. recorc.ou de 'que atitudes apressadas VI
Conoinhas, 25/9/1969. Ix 'aiQ,da a e,volução da economia

.

a empanar a harmonia e o

madrureira face, aos
I incentivos eS,tar da· família papapduvense

,fiscais concerlidos ao florestamento" quer trabalhar para o engrao
ê reflorestame'nto, destacando a' mento e prosperidade dêste I
importància do pinheiro na carrM- cin,ho de terra que nos foi I�
mento de divisas para O' país. pelds nossos antepassados e

«Felizmente' afirmou, está venoida 'devemos co'nservá-Io com 'basl
a mentalidade predatoria de nOi3sas patriotismo.
re'servas florestais e a lei dos in
centivos fiscais está funcionando
vigorosamente no sentido de esti- Comemorou seus 2 anos de
pular o replantio em massas)}, Nessa cente existênCia, dia 2 do con
linha de raciocínio o presidente do

j) inteligente garotinho Jovam
IBDF rememorou. que desde (, início' 'Jbinho do distinto casal. José
de Hl64 até agora já se· plantou rêa e sra. Maria Helena, C�
mais árvores no Brasil do que em As duas velinhas foram. 80PI
todo o período de 'sua história, pelo aniversariant!;l que em .sel
desde o descobrimefito, Disse ainda presidiu a mesa das gulodices,i
'estàr seguro de que em mais de êle o mais animado no'come'l
três ou quatro anos o

-

Brasil terá f"t 'd
plantado 1 bilhão de novas' árvores, que 01, mm o �OnCOrI'l o .. ' ,

/com o que tanto es_tará recupera"da x x IX

como em,. plena ascenção a suá 'Dia 3 do corrente. festejou «fii
economia madeireira. (Gazeta do o 2,° Sargento Jayr S,i!va, que
Povo). viveu entre nós por algum t1:

I I!' onde desempenhou com honn
Bode e B 811lêmlll

e .justiça o cargo de DelegadlFREI' ALBERTO, Vigário de ohm- Polícia, residin,do' atualmente
po Largo PR. disse no sermão de Tangará onde desempenha idêl
domingo: «O Malucel1i pode .botar funções. Ao Sagto. Jayr e exma
o bode dêle onde quiser, em qual- nossÍJs votos de felicidades n8

,quer lugar no mundo, menos botar de seu natalício.
o ,aODE NA PAROQUIA, isto é
blasIêmia ... (G,P,),
Luz para Bela Vida do Toldo
.'

" Dia. 27 do mês de Setembro p. p,
foi solenemente inaugurada a reçle
de energia elétrica no próspero
Distrito de· Bela Vista do Toldo.
De Papanduva seguiu uma caravana

especialniente convidada para assis
tir as festividades, integrada pelo
Sr, Prefeito Municipal, Aloisio Pár
tàla, Presfdente da

-

Câmara Muni:
cipal Sr, Olímpio R. Schadeck,
Vereador Eugênio Sidorak. Sr. Hen�
riqne . Rusk e êste colunista. Real
mente foi um trabalho digno de
menção o' de S. Sa. Prefeito Bene
dito i l'her.ézio de Carvalho Netto,
são' obras assim que dIgnifica a

administração de um homem; real
mente está de parabéns o f!lturoso
Distrito, com ,energia para movi
mentar suãs indústrias, fábricas,
etc. Falaram" durante 8 inauguração
o Prefeito, Therézio Netto, o fnten
dente Distrital e, finalmente, o De-

,
I

'

• MissaConvite

I I

)

Esta Kombi está trabalhando ou passeando?
Alguém arrisca úm palpite?
Tudo depende' dos parafusos- /:"

borboletas: se ficaram em casa, com

certeza a Kombi está ganhando a

vida em algum lugar.
É a cami0neta com Iit maior

qápacidade de carga, e a mais fácil de

carregar e descarregar.
Mas se vieram junto, isso é um sério

indício de qu-e ela está passeando por aí.
É. a camioneta que transport1f maior

número de pessoas, e ainda tem

15 janelas por onda olhar a paisagem.

Os parafusos-:borboleta,s,são a

úRi.ca coisa: que, na Kombi V;olkswagen,
sepa,ra ° deVer: do praz�r, '

Sábado é diade apertar os parafusos-'
bor�oletas: a Kombi vai passear com
a família.

'

Segunda-f�ira é dia de desapertar:
eia sai para garantir ° sustento de toâos.

Mas não se assuste se de vez "em

quando sua Kombi' fqr surpreendida
passeando er:n pleno expediente.

/

Isso acontece c,om as melhores "

camionetas.

"

MALLON CIA
Rua Vidal Ramol - elquin8 Barão do Rio Br&nco �

C A NO 1 N DA, S -:- SANTA CATARI�lA'
"

Blumenau (2,'; . Tiro Caril
Blumensu (1.) e Rio do SUl
Tiro Reyólver: I' Lajes II
Blumenau (�t�; Volei Femil
Brusque (1.� _.e Joinville
Volei Masculino: Blumt'1'l8u
e Concórdia (2,) e XadreZ:1
vílle (1.� e Flortauópolis (1.'

Notícias dePopan,du\l
Escreveu: Esmeraldino M•. de Almeida

PanareIs
. de SociedaQ

x

Quem comemorou seu na!i
dia 30 último, foi o estimado si
João- Sonaglio, proprietário doé
taurante Faroupilha» ,km 160 DI

116, cidadão \que desfruta de
vasta e sólida amizade; re�

naquele dia a mais justa e !DI

da, demonstração de carinhO ,e.
'patia por parte de seús allili'
admiradores. A cofuna. na pt
de seu representante, eüv,ia e!u;
cumprimentos ,e felicitaçõe,s
passagem de seu aniversáriO,

x x x

Segunda-f.eira próxima, d�

quem estará aniversariandoJlinda garotinha Simone A.
filhinha do estimado casal, Dr
,bens Jazar e,Exma. Sra. Nlll
Jazar. Os cumprimentos certa!
da «'mirim-guarda» rumarão
alto estilo e grande anima9ãol
a Simone. A coluna almeJa
dades a todos os aniversarll
fazendo votos pela felicidade p�

(

A G R A O E C ! M E N T O'
Viúva Margarida Voigt, filha,

genro e 8 netos do saudoso AL
BERTO VOIGT, vem agradecer ao

'médico dr. Mário Mussi, visinhOS,
parentes e amigos, especialmente

ao Pastor· Fayette' Massingll1
tudo que fizeram.· por ocas!!1
se.u passament<;l e ,funerais. ,

A todos, -ossa eterna· gra!
Canoin

.'

, .() de setembro de
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CORREIO DO NORTE 04-10-1969,

, ,

./LUDOVICO DAMBROVSKI terras em FOrquilha, nêste IDI1-
& FILHOS, proprietários' de nicípto, avisam os 'senhores

.proprts áríos de enimaiá viciados
, em pu r cercas, que os pren-Ouando você com''e a'lg'uma,-

.

'N ' , dom, ps a eví ar que invadam
,COl�8, os botões gustativos ,:ovlaó\ 'sua prop de e causem pre-
uma mensagem para o cérebro, juísos eflorestamento queinformando que certo gôsto é 'está 'to. Caso contrário
amargo, salgado, doce, azedo ou '

o direito .de
uma misture dêsses saborea.

V, - Tato
O órgão do .tato é a pele.

Por meio dela 'você, pode
�entir sensação de calor e

frio, macio e duro, liso ou áspero.
Também a eeneaçãe Ide dor e

pressão, cócegas .e coceira.
r

....!�.·Rm5em....·�;..Bm4E;ma�..pe#.amD;m.�gm.e""-B"E*"mlDe.·.·m§am"""""".;""""BE..mt.f&59WBE..--m�e5.Fm,**�IE+�Mmm..am""5••e,,.I�'1"RE&�-a"..mmBmBi.4.......

muml�fiBE"""'�1S_LNG E R. a NCr$ 2'3,94 mensais

Grande torneio e ser realizado em

Papanduva nos dias 18 e 19 de outubro de
,1969, na ,Saciedade Hípica Papanduvense
Com,os seguintes animais: De propriedade dos srs.: localidades:

1 Burrinho
2 Baião
3 Prêto
40 Ilusão
5 Correca
6 Ga:leia
7 Sereno
8 Broto
9" Morena

Vitoldo Garrett Santa Leoâodia se
Vi toldo Garrett __ Santa Leocádia se
Ezildo Budant Caneinhae SC
Ezildo Budant Canoinhae SC

,

Darci da Silva Moema SC
Darci da Silva Moema Sel
Artur Zubatcke ,< Lapa' PR

. Francieco Selenka Lebon Regi. SC
Avence Carlij ,

,

Cacador SC

Hípica -Reereativa Papanduvense,.I

convida o povo em geral, apreciadores do Turff das
Rédias, para um das tardes de grande atração em

Papanduva, pois trata-se" c e páreos de grande fama.
Com início às trez horas. do dia 18 de outubro.

A

e de 196,9
NA HÍPICA O PAPANDUVA, o grande dasefio entre o.

animai•. ABISSINIA"./ãe 'ropriedade ,do Sr. Vahnor Gadotti, da
cidade de

IndailllrfLHO
EGRO de propriedade do Sr. A�tonio

Silvio Schadeck d Papa.odu., na �iltâocia de 500 metroe, à. treze
horaa, pela apo.

. de d011 001 cruzeIro. novo..
'

,

de 1969
E. �PAPANDUVA NA OCIEDAOE HÍPICA PAPAN-

DUVENSE, o grande páreo 'entre OI animai. FANTASMA de
propriedade Sr. Julio Tortato da cidade de Curitibanoe; MICK

" de propriedade do Sr. Ari Claudino OI, Santo. de Rio do Sul' 6

ÔLHO NEGRO de propriedade do r. Antonio Silvio Schadeck
. de Papanduve. Na distâuçia de 400 troe, à. treze horaa da tarde,
pela elevada aposta, Um mil is quinhen I cruzeiros novai.

Serã 'umas ,das mâlores corridas dos últimos
tempos na Hípica de Pa,panduva.. Convidamos o povo
em' geral: que não deixe! de assistir êstes colossos de

páreos, um melhor do .que o outro. 3x
.,
, A DIRETORIA

'_;'0,' \'�::1'
, ... '"t·

Pre.feítu�lra'lV1:uríi��ipal 'deMajor Vieira
'- •

,
, .. "" � ,_ _,".)1

, .
"

-

,Comunic'ação,

lq�t
A Prefeitura Municipal de Major Vieira comunica

a todos os cõntríbuíntes do Impôsto Territorial, Rural,
que, encontra-se nesta repartição' a disposição dos srs.

contribuintes, talões de aviso- "de débito dó exercício
de 1969, os quai deverão. ser pa os a partir do dia 1.0

de: outubro. pióxim·.
'

.e:

tmportante: a part der e exercício o IBRA não mais
fornecerã Certidão de lôres para fins de declaração
do Impôsto de· Rend na Cédula eG»,. Isso' porque a

Secretaria da Recei deral do Ministério da Fazenda,
pela Ordem, de erviço n. 1, de 15/4/69, publicada no

Diário Oficial União 25/4/69, determinou que o

documento 'il para .ins uir as referidas declarações
de renda ( édula «G») é o ECIBO-CERTIFICADO DE
CADASTRO, recebido pelo ao pagar
o seu impôsto. 2x

Major Vieira, 18 de sete bro de 1969.

Jair Dirschnabel - ,Chefe da UMC- IBRA

'-
"

'J . , .

,

55:=:1:::::::::::=:==:::::=:====::::::::::::::::::::::::::::::::::=::===:=:::::::3:====::::::::,�:::
� H

g Dra� Zoé Walkyria 'Natividade Seleme �
.. =
i: CirurgiA Dentista ::-

-

ii Clínica dentária de senhoras e. crianças. ii.
55 Especialização em Qdontopediatria. ii-

-

ii Hora marcada 15
55 Praça Lauro Müller, 494 - Fone,369 ::
- '. -

:::::::::==:::::::::::::::::::::::::=:::::::;:=:::::::::::I==:::::':::==:=::=:=�::=:=:=:::::::::::

Servico de Supervisão, "

Escolar - Canoinhas

Seus sentidos
e vo'cê

(Continuacão do número anterior)
II - AÚdlçâo

A orelha não é a parte mais
importante pata ouvir. As partes,
realmente importantes' ficam den
tro da cabeça,
A função da orelha é receber'

as ondas sonoras, Estas ondas
faz(!m vibrar o tímpano e três
pequeninos ossos localizados den
tro do tímpano •

Daí as vibrações viajam para
um tubo, chamado caracol onde
existem céluias nervosas. Essas
'células nervosas levam a mensa

gem para o cêlebro e você ouve,

Cuidados com 88 ouvidos
1 - Evitar ruídos fortes de
mais, que possam romper o tím
pano, Quando isto não fôr pOS8ív�I,
abrir' a bôca, para que o ar

exerça pressão' contrária.
2 -, Não usae grampos, palitos,
ou objetos pontudos 'na limpeza
<to ouvido.

"
,

3 - Ao assoar' o ,nariz, ter o

cuidado de assoar 'cada narina
separadamente.

.
por causa da

pressão sôbre o tímpano.
4 .

- Parsl retirar alguma coisa
que tenha entrado no ouvido,
aeguir orientação médica.

Edital de
�de

Citação com' o prazo
trinta (30) dias

III ,- ,Olfato
Ê 'o sentido que nos

( permite
sentir 09 cheires' das coisas. O
nariz é o órgão do olfato. O nariz
é formado pelas fossas nasais que
abrem-se para fora pelas narinas, ,

O 'ar penetra na cavidade
nasal.

. carregado de particulas
odoríferas e vai até c fundo do
nariz onde estão a8 células ner

vosas, e estas, reconhecem os

cheiros.

Ao sentir o gôsto dos alimen
tos, você também sente o seu'

cheiro. Se você ",stiver resfriado'
e seu .nariz tapado, O aroma não
pode alcançar a região do nariz:
onde você sente os odores. A
comida lhe parecerá então sem

gôsto,
IV - Gôsto

(;) sentido do'gôsto tem como

principal órgão a língua. A língua
é dotada de grande eensibilideda
tátil e muscular - é muito móvel.

Além da lingua, ainda a saliva
concorre para que se possa sent.ir
o gôsto, dos lalimentos.' D.e uma

coisa sêca não se sente o gôsto,
Em sua lingua ni"tem muitas

bolinhas. Dentro delss estão 08

ebotões gustativos», Há quatro
tipos de botões gustativos e estão
localizados em lugares diferentes
da lingua. A parte detrás da
lingua é 0\ lugar onde você sente
o gasto de alimentos amargos.
Nos lados, você sente gôstos,
azedos. Nos lados e anteriorm!!n.
te é registesdo o sebce salgado.
Bem na ponta da língua você
sente, gostos doces .....

'

por ieso
que é tão gostoso !aQlber� um

pirolito.

O Doutor Tycho Brahe Fernan
des Neto, Juiz de .Direito da
Comarca de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, na forma da
lei, etc. f

Documentos
FRANCISCO .ZAZISKI, ex

travíou o certificado de. pro
priedade de .número

í 246812,
do automóvel sedan, ano de

fsbricação 1969,-' particular, 4

cilindros ·e 60. HP. côr verde

extraviados
,I

.

pinheiro e chassis B·9005911
Placa 5- 54· 89.
Foi perdida também, a car

teira de motorista, cartão de
exame :ae. visla e título de
eleitor. 2v

. \

FIOS - RENDAS I
Toalhas para, bordar

Armarinhos em geral

I CASA ERLITA
IIIIIIm&lilllWllIIn__1IlI

'ForquilhaAtenção

Canoinhas, 24 de setembro
de 1969. Ix

(, "

Ludovico Dambrovski & Filhos

,

50 em

,
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ANIVERSARIAM"SE Portinho Junior filho do sr.

HOJE: a sta. dona. Romilde José Portinha ,8 Saul David
I esp;" do sr, Darci Guebert; filho do sr. Antonio 'vailate.
os srs.: Werner MQhr, Fran- Dia 8: as sras. donas:
cisco Zaziski e Ellrido Gref!in; Marguii Terezinha esp. do sr.
o [ouem Carlos Norberto Leoino R.ainke, Inês esp. do
Costa residente em Xanxerê; sr, Eloy Sudowski, Lucila
os meninos> Francisco de est: do sr. Oscar J. R.auen
Assis .tilho do S'r. Hercilio -e Eliza esp. do . sr, Kurt
Subatke, Claudio filho do sr. Otto Wagner; os srs.: .Leonee
Horst Winter, residente em R. (Irittens. Oswaldo Trêoiseni
Põrto União e' Alberto Ju- e Leopoldo, Buba; a srta.

, f liano fi1hAo do sr! Lui� Amilton Siglinde Tbiem; os jovens:
, a. Correa.· . Sigtried Thiem e Carmelo

AMANHÃ: a exma. uua. Orlei Gonçalves; a menina
sra, dona Maria Jantsch, Reni Clarisse filha dó . sr.

residente em Mm'cílio Dias; Vendolin Metzger; os.meninos:
a sra. dona Vitória esp. do Erico filho ao sr, Eroino
sr. Estanislaú Sempk,owski; Hinke, Edemar filho do sr.
o sr: Miguel Floriano'Ainold; Rodollo Prantz, Paulo Anisio
o jovem _

Walfrido Tokatski,í filho do sr. Paulo Neuburger
a menina Solange Maria filha e.Sergio filho do, sr. Alexen
do sr, Antonio Vaiiate: os

' dre Novak.
meninos: Abél Maron filho D'

.

d A M· B 'I
' ta 9:. a exma. vva. sra.

o S1. ntonio \ aron ect 'o dona ,Mercedes Côrte; a Sra.f Haroldo filho do sr. Pedro Marta est: do sr. José Kuroli;
I

I Grosskopt; Adib Sakr Junior os srs.; Dionizio Andromico.

filho do sr. Adib Sak,' e Orgecoskir e ,
Edison Kuroli;Saloia filho do sr, Alexandre o

as srtas.: Iosete Maria Bauer
Nooak. e Silvia Lenz, os [ouens:Dia,6: a exma. vva.· sra. Jaime [osé' Bauer e Lauro
dona Helena- H. Kohler; as Wsldmann; iimenina Eugênia
sras. donas: Maria deLourdes . Maria ,1.lha do sr.. Arnaldo

. esp. do sr.. Wallrido Longes Ferreira; o menino JOão
I

e Noemi esp•.do sr. Nelson Ricardo filho do sr. Julio
Azeredo Coutinho; os srs.: José Andrade.
Derby Fontana, José /l)·amaso
da Silveira, Aaoito Hedler e Dia 10: as sras. donas:·

� Adir Veiga; a srta. Rosalina, Silvia esp. do sr. Ladislau
.

R,oesler; a menina Helena Stascouian, Gliquéria esl>. do

I filha do sr, Tertuliano Leandro; sr. Silvestre Koge
.

e Gisela
os meninos: Gilberto filho do esp, do sr.

'.

Eroino Funka;
sr. Elias Seleme Netlo e

os srs.: 'Waldemar Carlos

Nestor Luiz filho do sr. Stange, [ahyr Lessak, Pedro
Juliano Wendt. Tchaika, Seba.stião Grei,,, BiI!H�nt� concorrido � a[limado

Qosta, residente em Maior o baile' de sábado último, uma
Dia 7: as sras. dqnas: ,Vieira, Aluizio Marcinic/zem, promoção dos BacamBrtes, t'ea:-Erna esp. do sr.' Carlos residente em Lages e Antonio -lizado nos amplos salões da

Mülbauer. 8 'Marta esp. do Maron Becil; as meninas:. Sociedade Beneficente Operária.
l Donato de Souza; a srta. .Evani filha do sr. Vicente .

x x x

I! B,ernardete Koller;
as meninas: Novak, Elaine filha'. do sr.

Jvone. Terezinha filha do sr. Roberto Brandes, Clarice de
"

- O Llons Clube de CaDoirihas
k AJfredo Paulo, e Francisca fátíma filha do sr. Alberto promoveu reunião festiva, do-

filha dfJ s,. relix _da Costa Wardensiâ. miog� último em nossa cidade,
" Gomes; os meninos;: Reinaldo reunindo clubes dos municipios
II Crestani Filho filho ào sr. Aos . aniversariantes nossos visinhos de Ri-; Mefra e Pôrto

1 Reinaldo Orestani; José cumprimentos. União da Vitóriá.
.�

x x :X

,
O Delegado Especial de Poli

cia de nossa cidade, advogado
Dr. Harley AvaLdos Sentas, já
radicado e com. muita emizade
em nossa cidade, esteve sábado
último' em São Bento do' Sul,
pat:ticipeodo dos festejos

.

de
mais um a·nivenário dequele
-próspero município;

x x x

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Esquadrias Vende�se
Vende-se uma esquadria com os· seguintes maqUinários:

� ,1 motor nôvo 10 HP elétrico, 1 sipilhadeira �om·. 3 faces, 1
rebote, 1 circular cum 6 fôlhas, 1 s�rrà-fita, 1 furadeira� 1 tupia,
1 lixadeira, 1 armário cóm' moldura pera benificiamento, 1
barracão medindo 12 x. 17, 1 casa do morada 7 x 8 .

e 3 datas.

Preço. NCr$ 15.000,00. Ix

Infbrm8ções na Farmácia <;!m Irine6polis (ex- Vt:ilões.)

ATE.N,ÇÃ.O
Viúva Lourenço

I proibidas as caçadas
propriedade' em Bela

Canoinhas, 18

NOTA,S ESPARSAS

mentar.
x 'x X

'Alberto Voígt.. Após, em com

panhia do jovem comerciante
Alfredo .Etke Bach, fêz uma

visita de cortezia ao sr. Prefeito
Therézio Netto.

x x x

Domingo último, devido o

mau tempo reinante, não tivemos
futebol, sendo transferida a

rodada que deveria reunir PaI.
meíras e São Bernardo; pélo
campeonato da cidade, para a

última do turno. Em prossegui. ,

menta, teremos amanhã,' PaI·
meiras e Rígess.

I

Esteve 58. feira em' nossa

cidade, o Pastor Evangélico
Feyette Masaingi!1, de naciona
lidade norte-americane e Oficial
da Fôrça Ae'rea Reformado. SUB
vinàa prt'ndl'u-se a prestar

2 assistência religiosa ao. saudoso

sua

CASA, PARA TODOS
. Rua Paula Pereira, 501 Fone 255·'

, ,

A. popular Casa Para Todos, lança
-

a sua maior promoção de
vendas, visando aumentar o poder aquisitivo de tôda a população
da Capital do Ml'rte.

.

Ternos de n.yeron com etiqueta de garantia homologada pela
Sudantex, preço normal do mercado NCr$ 140.00, não compre
por êsse preço, porque 8 Casa Para Todos lhe vende êsse
terno por apenas NCr$ 75,00. Nas côres clássicas azul-marinho
e prêto, que dispomos de estoque, custa o mesmo preço, ,só
Ner$ 75,00 a roupa. Ternos de casem ira e tropical para
adultos apenas Ncr$ 45,00. Ternos azul-marinho, para l.a
comunhão !l partir de Ncr$ 19,00.

t

Camisas de te . ai com etiqueta . garantia, manga longa, não'
pegue Nct$ 30.00 u 'mesmo até Nc '35,00 na praça, porque 8 sua

Casa Para Tod lhe vende sss camisa por Ncr$ 21,00 e

manga curta por r$ 16,5 • CBmis�s de nyloR 'Volta ao

Mundo, 100% nylon aoga lo ga por Ncr$ 9,50 e manga curta

por Ncr$ 7,50. Ca isas para .cria,nças, de nylon, manga
longa Ncr$ 7,50 e m n' curta Ncr$ 6,50. �

,

Vejam só que preços, recos quentes, você chega na Casa
Para Todos, encon ,a; acolhe e "ampla pelos preços 'de
anúncio, válorizendo seu Inheírc em 100%.

[ r-.

Em tecidos então 'Para Todqs está
arrombando mes

Tecido para colchão 0;72 o metro
Brim arra a touco 1,60 o metro
Brim gab rdine Santa 3,20:}o metro
Xadrês tarínense

'

1,80 o metro

Ganga p ra pena, largura 4,65' o metro
Chitão p r apenas 0,95 o metro
Luizine por apenas 0,72 o metro
Tecidos estampados largura de 80 cm.porI.êü o metro'

Grande estoque em tecidos para cortinas. po'r preços 'que
não encontram concor,rência.

E tem mais ainda, essa você não -deve perd.ér de ge1to nenhum,
é a liquidação real e quente de, verdade de tôde a" linha de

artigo� de inverno.
.

, .
.

Flanela lisa de 1,30 o metro. por 1,10
Flanela estampada de 2,10 por 1,60
Japonas' 7/8 de .corvim de 55,00 por . 4,5,00
Japonas de nylon, corvim e velUlo de nylon .

de 45,00 por- 35,00
Tôda' a ,linha de' produtos de inverno,· quer em

tecidos,
.

confecções ou em produtos sintéticos 'goiam
desconto de 20%:

Convidamos tôda a nossa distinta clientela e a populaç�o' em
geral, \ para que visitem as nossas' novas e modern8s instalações e

pos8a!D' constatar pessoalmente a .veracidade �os nossos anúncios.

CASA PARA TODOS"':" Rua Paula Perei�a, 50 I - Fone, 255
,

-' ti.
.'... .

Aroldo C., de Carvalho"
I ADVOGADO I

Escritório: Edif(cio «Marcia» - Sala 210 (2.0 andar)
Setor Oomercial - Local Sul, Lote 19

.

- BRASíLIA - DF

Advogacia perante. o Supremo Tribunal Federal de
Recursos e Tribunal Federal '

I .1Ii1l1li_1IIII�_IIIII_IIlIll IlIIlI_IlBIlIIlIII II_"__LlIlIIlIII.
II
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.

j.
' •... II

I VOCê já pensou em comprar um TELEVISOR de quahdade I
I Então

I

procure saber. a preFeiência da maioria. Você. acabará preFerindo PH I LI PS, I
llIIlI TELEVISORES PHllIPS 23 polegadas - automático, �eve�dedor I
I Autorizado PH I L IPS. (o,m Assistência Técnica garantida

I
I M;ERHY S'ELEME & elA.

I
I

II Rua ;PAula Pereira,. 7.35 .. CANOINHAS .
,
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