
; II,· d8iIemos� de "onda"
o Prefeito Therézio de

Carvalhq vai encerrar, com

chave de 'ouro, a sue exce

lente gestão à frente' do
Govêrno do, Município. A
construção de um moderno
Grupo Escolar de 4 salas de
aula, na «Vila Benedito, 'I'he
rézío de Carvalho .Jubiorv,
nes casaspopulares da COHAB
il ser iniciada nos próximos
dias e a ser inaugurada
ainda no seu período, 80 lado'
de ,outra explendida obra, .a
eletrificação de Taunay, • vão
se -constttuír no encerra

mento áureo do mais féttil
período administrativo que a

nosso terra já conheceu.

Com efeito, a' obra de
Therézio em todos os setores
da vida municipal, assim na

, .eídsde como no interior,
traduzida em .reahzaçõas de
real Interêsse da coletividade,
atesta 9. diQamismo do jovem
Prefeito, a : sua 'cap�cidade
de trabalho e, acima de tudo
'o acerto da decísão popular
que 196'5 levou-e à Chefia
do Executivo Municipal.
Somente os mais '�paix.o

nados invejosos, os que não.
têm olhos de, ver, 011 frus
trados,' os inúteis à vida da

comunidade, procuram obum
brar o brilho da, admínís
tração que se, encerra, 'fato
que ocorre geralmente com

os arrivistas, com osrcorpos
extranhosx que jamais se in

tegraramne comuntdede e que,
sempre de malas' prontae,
apenas aguardam a conclu
são 'da operação "pé de meia"
para' se tr;ansferirem daqui
e repetirem, noutras para-

,

ge,ns'" .tudo 'o que �m 'Ca
noinhas fizeram e anterior
mente já \ havÚun feito
noutres, terras igual e' inge
nuamente acolhedoras. '

•.

Autênttcos "arrgôs" que nada
construiram, antes da arri-'

bação que- veêm próxima
mos'tr.m-se dispostos, a des
truir o' que não .sóuberem:
ajudar a fazer...
Tal é o procedimento do "

'sr.' Ondino DOÍn Vieira,
'Fiscal' de Faze�da' Estadual, '

vêz por outra colaborador
,

do confrade «Bar!:iga Verde».

\

Quando a vida politica
municipal, graças 80 bom
senso que prevaleceu entre
os responsávets pelas facções
que compõe a ARENA, se

'encaminha para' díss de
total integração e de traD-

,'qüiHdade, 'reclalÍlada pelo
bem comum, surge o «espi
rito de porco», o Indesejável,
a' mostrar-se tal e qual é,
pretendendo destruir com os

pés o que os nossos diri

gentes políticos fizeram com

o 'cérebro, as mão. e o

'coração canoínhense - a'

'pacificação dos espíríto•.
Há um Parque Infsnti] na

cidade, repetidas vezes repa
rado e outras tan,tas danifi-

1 cado pela criançada saudável
e travêssa, como é natural
à idade. Nessa luta estie
centenas de pequenos canoí
nhenses que se utilizam do'

Parqué. e um Prefeito para
olhar, preocupar-se e atender
a todos os problemas da
comunidade, é possível que
numa cu Doutra semana oI!
'pequenos tenham -levado a

melhor. 'Mas entre isto, e

falar-se em abandono recrí
minando-se uma administra

ção exemplar" vai enorme

diferença.
Na verdade. .-"onda" do

sr, Doin Vieira' resultou, da
preocupação do Prefeito com

as obras da SC-21 'e da
faixa que fez colocar na

cidade, li chegada do Gover
Dador, 'traduzindo uma rei

víndícação do, povo, das
mais autênttcas, jus�as e

sentídas. ,Acha o nababo Fiscal
de Fazenda que o Prefeito

não pode recrajnar a estrada,
êle, entretanto', reclama quan
to c80 que chamou "abandono"
do Parque Infantil. .. Quanta
tôla contradição.
«Canoinhas precisa de um

prefeito», afirmou .() atrevido
ar ticullsta. Canoinhas precisa
deixar de ser ingenua é de '

aprende,r,' vez por tôdas a

tratar os- que [Ião sabem
merecer a nossa hospitalida-
de, dizemos nós. \

, ;
\

Ora, deixemos do "onda",
sr. Ondino ...
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FONE, 128 '-CAIXA POSTAL" 2

(

'Diretor: Rubens Ribeiro da Silva ,

.

o'

CIRCULA AOS SABADOS
.

Eleitor Tresbarrcnsedo paraninfo
Normalistas
Colégio. 'Sagrado
Coração de Jesus

/
,

Não �e esqueça, Você tem um encontro marcado com a vítórãa;'
Dia 30 de novembro, vóte em DORIVAL BUENO para Prefeito';
É muito fácil'. Basta assinalar um «X» no quadrinho de baixo

, \
da cédula oficial. e, p�rticjpar da vitória 'do povo. ,';. '

DORIVAL ,BUENO na Prefeitura de Três Barras, significa
melhor aplicação do dtoheíro público, melhores @htradas,.

assistência social.
'

CAMPANHA
'L,CID!S e ,1111 "LOO perco'f'rem o" interior

Therézio escolhi-.
das
do

<

o Prefeito Benedito The
rézio de Carvalho Netto,
vem de' ser ,escolhido para
ninfo das novas normalistas
do Colégio Sagrado Coração'
de Jesus, uma' das maiores
turmas 'do tradicíonal e

conceituado educandário, A
. formatura será 'di�' 6 de
I dezembro próximo.

A Direção do Ginásio Santa Cruz
avisa aos tntereseaqos que os EXA
MES DE ADMISSAO 110 ginásio
serão realizàdos nos dias],:I e 3
de dezembro. As ma ículas poderão

,

.ser feitas na ecre ria do sstabe-.
lecimento, dià !!-te. no seguinte
HORÁRIO: das ,às 18 horas, a

>
partir do día do corrente. No
ato da matríc a candidató de-
verá aprese r o seguintes do
cumentos:

1) Certidã de Nascimento, com

fi�ma reconhecida;
21 Atestado de eanidade Física: -

•

Mental;
"

3) Ates,tado de Vacina Anti-Varió-,
, lica;' (êstes dois últimos são
forneoidos no p,ôs�o de Se,úde);

4) 'Çe.rtlflcádo de Conclusão de ,-
,

Curso Prímárío. ,Hoje, d!1ta da, Proclamação -da República, é feriado'

C i h 13 d b d 1969 nacional em todo o território; nãó funcionando as reperttçõesano n aSÁ Dl:��Ã� ro�, ". pública!', bancos, indústria e .cornércio.

VÓ,t8ndo em DORIVAL BUENO' para Prefeito, você está
I ajudando a' si pr ôprío.v.

DORIVAL BUF.NO para Prefeito e BARTHO�OMEU' CHMILUK (,

para Vice-Prefeito, é a dobradinha, da ,vItória é li ex_p<el"iên'cia
, e' O trabalho a, serviço do povo.

'

I

Ginásio' Santa . Crlz

Tudo por um Três Barras melhor com DORIVAL BUENO
para Prefeito Municip�l.

'. ,\
�
:

é ;feriado , nacional

S U C'E S S Ó R�>/,I A
Brande atividade dos' postulantes .à Câmara Municipal)' \...' ,

Os candidatos únicos, registrados pela Aliança
,

Renovadora Nacional, conforme roteiro traçado.
estão percorrendo todo o nosso interior. Também
nota-se, uma grande movimentação e atividade'
de t090S os postulantes à Câmara Municipal.
Assim, domingo último, ALCIDES e NIVALDO
estiveram em Rio da Areia de Cima e Bonetes,
mantendo contato -com o laborioso povo
daquelas localidades.

Ontem' realizaram visitas em Pinhejrcs e

Barra Mansa.

É o seguinte' o programa da próxima semana:

Dia 17, segunda feira, às -19 horas, comício
em Felipe Schmidt; Dia '18. terça feira, às 19
horas, comício em Paula Pereira; Dià 19, quarta
feira, às 19 horas, comícío em Fartura; Dia
20, quinta feira, 'ãs .�� 9 horas, comício em

Taunay; Dia 21, sexta feira, às 19 .horas, comício
em Salseiro; Dia 22, sábado, às 19 horas, co-·
micro em Bela Vísta 'do Toldo, e dia 23,
domingo, às-I 9 horas, comício em Marcílio Dias,

Nosso . eleitorado, ao que tudo indica, compa
recerá em massa, dia 30 de novembro, afim
de sufragar os candidatos indicados, compre
endendo agora

<

os altos e patrióticos propósitos
dos responsáveis pela Aliança Renovadora Na
cional, ria apresentação de candidatura única

, , ,

objetivando a pacífícação.polítíca de nossa terra.
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CORREIO DO NORTE 15-Ü-1969

P re F e i t u -r a 'M uni c i, p a I
Demonstrativo do Balancete referente ao mês de JULHO dê 1969 n�m���trali�� ��' �olon��t� �o n�����â mf�r�nt�' ô� m�� ��' J�l�n �c m

de Major
Discrimi�açã� d,a Despes-. por _Órgãos do II Do mês Ncrsll Até omêsNcrsll TOTAL NCrGoverno II Admmlstraçao /

======================��====�==== �======,

CÚDIGOS
Local I Geral

,

Designação da Receita

II �- Orçamentária
1 • Câmara dOI Vereadorel
2 " Gabinete do Prefeito

'

3 " Secretaria Geral
4 • Setor de Contebilidade
.5 • Setor de Saúde Pública
6 � Setor de Educação e Cultura

-t-t--�;or de Fomento Agrópee,
8 " Serviço DOI

9· Servo de Obrai e I
-

·DMER'

Receita$ Correntes
RECEITAS TRIBUTÁRIAS
Impostos

Impôato Predial e Territorial Urbano
Impôstoeôbre Serviço. de Qualquer Natureza

,
'

,

Taxas
Taxa. pelo exercício do Poder de Polícia"
Texa de Fiecaliseção e Licença. de Veículos
Taxa de Filcalização e Licença. I,ôbre o

Comércio e Indúetria
Taxa de Filcalização e Licença. .ôb,re o

Comércio Ambulante
Tdxal pela prestação de lerviço.
Taxai de Expediente
.Tsxa de Serviços Urbenos (Melhoria)
Taxa de Abate

Contribuições de Me
Taxa de ConJlervação e Pavimentação
RECEITAS DE TRANSF. CORRENTE

Participações em Tributos Federais
Cota-parte do Fundo :le Participação do.•

MunicípiO, (50%)
.

Retôrno do IÓlpô.to Territorial Rural. I.T.R. J,
Participações em Tributos Estaduais'

\ IrParticipação DO Imp. II Circo de Merc•• le.. .

RECEITAS DIVERSAS

1.0.0.00

i.r.e.oo
1:1.1.00

1 1.1� 1.22
2 1.1.1.36

1.1.2.00

1.1.2.10

2.013,85
6.251,26
2.340,00
5.781,53
395,18

4.197,59
184,34

1.937,89
69.124,6

1.698,85
, 5.582,55'
2.007,56
4.433,43
323,38

3.734,70
" 154,34
1.784,21

59.364,78

315,00
668,71
332,44

1.348,10
I71, O

46 9
3 ,00

'15 ,68
9.75 ,86

1.511,28
98,40

1.042,06 469,22
98,40

3 �

4
1.622,50
>

925,78

60,48

671,64
278,68

15,20
'79.083,80 92.226,28

925,78'

60,48

605.64
43,00

5
Extraordinária
Créditos Adicionais

Crédito Especial Lei n. Zl8 de
2" de maio de 1969

"
fltestos a' pagar

Do exercício de 1967
Do ex�cício de 1968

Total da Deepeaa Extraordiuâria

TOTAL DAS DESPESA,

F d O"
..1

un os ISpOnlVe.
EM CAIXA

1.1.2.20
6

31,20

1.1.3.00
7 105,11105,11

1.�.0.OO

1.4.1.00
8 1.4.1.20

9 1.4.2.00

1.4.4.00
10 1.4.4.10

1.5.0.00
11 1.5.1.00
12 1.5.2.00
13 1.5.3.00

1.5.9.00
14 1.5.9.10
15. 1.5.9.30
16 1.5.9.90

31.20 9.798,84 9830,04
13.173,68 II 88.882,64 �02.056,32

29.875,34
1.302,79

'

i

Na Teeouraria 4.990,854.990,85
\5.626,24 34.390,0828.763,64 ,

I
Banco do Braail S.A .• CI Fundo

de Participação dOI'Município •.
Banco do Braail S.A•• C/Movimento
-Banco Necionãl do Comércio S.A.·
cf Movimento

Banco Braaileiro de Desconto S.A. '

ct Movimento
Banco de Desenv. do Estado de Sta.:
Catarioa . Agência de-Canoinhae

Banco Mercantil e Industrial de
Sta. Catarina. Agência de Mafra

TOTAL GERAL

EM BANCOS

Multai JM. e CM.
Iudenisaçõee e Re.tituiç5e.
Cobrança da Dívida Ativa
Outra. Receita. Díversae
Contribuiçõee eompulsôriae de

preVidjOCialReceita. de Cemitênos ' '

Outra. Receitai - Eventuais '

,

Total, dai Receita. Corrent I

91,45 565,60,

933,66

768,63
10,64

280,00

73.400,61

, 4�4,15

745,55

637,65
7,60
10,00

10.894,2'9
l44,18

65,97

10,00

4.244,77

43,26,

188,11

130,98
3,04

270,00

10.902,11 62.498,50

15.402,4ô

122.449,6�

2.0.0.001,

2.2:0.00

, Receitas de Capital
OPERAÇÕES DE CRÉDIT

01 . Empré.ti'mo. a curto prazo

\TRNNSFERÊNCIAS DE CA ITAL

ParticlJl8ções em Tributos ed.rais
Cota.parte do Fundo de Partici ação do.

Municípiol (50%> �

Cota.parte do Impôsto Unico ,I
veia e Lubrificentee

Cota.parte do.ImpôstoÚnico '/Ener iaElêtrice
Cota.parte do 'Impôato Único ./Mine i. doPaí.

f,'

,

'Auxílios 'e/ou Contribulçõ
Auxílio. e/ou Contribuiç?ie. da União

Total da. Receitai de Capital
TOTAL DAS RECEITAS

17
Major Vieira; 31 de [ulho de' 1969.

Sebastião Grein Costa 'Reinaldo Crestani
2.5.0.00

2.5.1:00
"

18 2.5.1.20

19 2.5.1.30

20 2.5.1.40
21 2.5.1.50

2.5.3.00
22 ,2.5.3.10

Prefeito,Municipal " Contador

26.642,01 29.875,373.233,36

Clube de
E dita'l

Assembléia

Bolão 'f_'antasma6124,74 o

> 873,07
16,32

.

6.124,74
873,07
18,902,58

./

, :i6.S92,08
110,292,69

3.235.94

14.138,05

33.656,14

96.154,64
.,1'

."\..",; ..
'

\,..

Saldos· d9 exercício anterior
Em Caixa
Em' Bancos

TOTA� GERAL
------------------------------------------

132,34
12.024,60

\
12.156,94 em

122'.449,63
a) Eleição da diretoria ra o ano 1970/1971;\ ','

b) Outros, assuntos d nterêsse do Clube.

Canoinhas, 8 de novembro de 1969. 2x,
,

I

Oldemar Mussi - Presidente
José Guiz ....- Secretário

� I
...

Major Vieira,' 31 de julho de -1969.
Sebastião Grein Costa

Prefeito Municipal "

Reinaldo Crestani
Contador

Propriedade
em Pi'pa

1IlIJ:••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: JIiIiI
1IDII=

••••••R
·

_••••••••••••••••••••••••••••••• ··········mm.
iih H

""

li Ao comprar' Café,' lembre-se �i
- -
- "

! (A F É 'B I G ,I
- "
- "
.. ... ..

U· é o Café dos, que conhecem Café. ii
- "

55 Torrado, moído, e/- entregue. no mesmo dia '55
.. , ..
- "

li
.

em todos os pontos da cid,ade. :E
- "
- "
- -

�

1InJ8
••�••••••_ � I................................ 1........•......_Íl••••••••

�
�.............................. ••••••••••••••••••••••••••••B!iiJI

Enfeites par_a
Dinheirinho

\

SORTIMENTO

SAIXOS

-GRANDE

PREÇOSI,
Para maio 8 esclarecimentos

procurar o s CirpiaDO Borges.
de Souza, em Papanduva .. _'-"-2

5 de pinheirlnho
de

.Brinquedos e en

, Sem concorrência n

.Joêc Abrã
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,GovernãClor
jorriada de'

,
.

. , -

Inauguraçoes

prossegue sua

(Gontinuapo do número�nterior) balsa, aos Governadores' Ivo snvt:iraI ,. ,

e Paulo Pimentel, os quais,. em seguida, acompanhados de suas

comiti vas e povo' dos dois estados, participaram do churrasco
no campo da Rigess Sport Club. Depois das despedidas do

governante paranaense, o Governador Ivo Silveira, juntamente
com o Prefeito Benedito Therézio de Carvalho Netto', demandaram
Canoinha! onde, em' palanque armado à �v,enida principal, da
cidade, assistiram 'o' desfile escolar e militar qU,e se prolongou
por uma hora, aproximadamente.

.
Em segulde teve lugar o ato inauguratório do nôvo e

imponente edificio do Forum locai, construido pela administração
estadual, sendo feito o descerramento da fita simbólica pelo
Desembargador, Adão Bernardes, Presidente do Trfbunal de

Justiça do Estádo.

No saiio nobre da Casa da Justiça, o Juiz de Direito
da Comarca, Tycho Fernandes afirmou: "Aqui se' cristaliza um

acalentado sonho de Canoinhas, de. suas autoridades, de seu

po'{o. 'A imponência das
.

linhas arquitetõnicas dêste belo edifício
são o retrato de um grande govêrno: o govêrno de Ivo Silveira".
Após a palav·ra do Presidente do Tribunal de Justiça· Desem
bsrgadõr Adão Bernardes, enaltecendo e projetando a elevada

significação da solenidade que ali se procedia, 0/ Governador
Ivo Silveira referiu-se aos dizeres de uma das faixas, estendida
à entrada da cidade, os quaís, continham um apêlo no sentido
da urgente implantação do. trecho Mafra-Canoi.nhas, da SC-21.
Disse o Governador: "Aqueta faixa pode ser errsncsde de seu

lugar, pois tenho a satisfação de comunicar ao povo desta
comunidade que o Diário Oficial está publícando edital. o�jeti
vando a construção dêsse Importsnte trecho, que servirá as ouas

progressistas cidades do nortevcatarmensê". �ai8 adiante ressaltou

que quanto li reivindicação da instalação de'Curso Cientifico
em Canoinhas, iria levar o assunto à constderacão do Secretário
da Educação e Cultura para os necessários estudos; Igualmente
aduziu ao, problema dai telecomuníceções. .dízendo que, em

breve Canoinhas desfrutaria de condições de comunicar-se com
todo o Estàdo de Santa Catarina e todo o Brallil:Finda: a cerimônia
sob aplausos do povo presente, o Governador presidiu • inau

guraç,iio do núcleo residencial construído pela 'COH,�B· S'C, com
120 unidades, durante a qual o General José Bárcia procedeu à

entrega ao Prefeito Benedito, "'PherÉ'zio de- Carvalho Netto, dos

contratos atinentes ao importante empreendimento. L0g0 em

seguida o Governador' visitou o Colêgro. Comercial de Canoinhas,
onde -lhe foi oferecido um coquetel, durante o qual seu Di

reter agradeceu ao Primeiro Mandatário a construção, 'pelo
PLAlI4EG, dó atual pavilhão, que atende às necessidades do
educandário. O Goverpador Ivo Silvei,ra, :s��gui�amente, devido
a compromissos ur.gente;!I 'que�" e;xig\.8.pl s�a presença-, na Ca

pital, r.umou para Três Berras a filÍl' de' tornar, o avião para
Flori'an6polis, '''dei�.Qndô ,:'como seu 're'presentante, para peÍ'tic,ipar
do banqu,ett! ofen!c�id'o' .em sua homenagem no. Clube yanoi- \

nhense o' Secretário d,� I,nt�rior. e Justiça, Norberto Ungar'etti.,

-.

Grande 'SO tirrlento de A L U M f N ,lO de

5, recêbeu a CASA' VERDE de

'brão" Stlleme --a Cia •

todos
.

. "

Aroldo' C_ de Carvalho

II ÁDVOGÀ,DO I
.
..

Escritório: Edifício .Marcia» - Sala 210 (2.0 àndar),
Setor Comercial - Local Sul, Lote 19 - BRASíLIA - DF

Advogada perante, 'o Supremo Tribunal Feder-ai de
,

Recursos' e Tribunal Federal
'

,

\

'An i ve Isa riente s
r

da,
)'

Semana
-

ANIVERSARIAM.SE DIA 18: as sras. donas:

HOJE d ETna esp. do sr., Wil/i
. : as sras. onas:

H PI Otili P dZulmira esp�:' do sr. João oe ner e z ta es. o sr.

Vicentê de Lima, residente José o. WrublewS'ki;' os szs..

em Pinheiros 6, Marta esp
Arnaldo Ferreira,' Waii,�rdo sr. Alfredo Trapt»; os
Furtado � Esmeraldino

.

ata.
srs : Edmundo T l(norek de Almeida, residente �m
Eurico Wagnek' Oerman� .. Papanduva; as srtas,:, tuu«
Boyerstorff e Aloisio Partala; Voig], Helen� Ferre!r� �
os jovens: Edson Fontana, . lr"!a, Roesler; os �ol)ens.
Adüson Fontana, e Carlos Clêrcio Tremi e LUIz José

.

Paulo; a menina Maria Iuani Borges, reslde'!te em Major
filha do sr, Lindo/to Cor�l:iro; VUlra; os men�n�s: _Wa/trld?
os meninos: Paulo filho do' filho do �, Jose rarches�t,
sr, Ladislau Dambrostá" 'e Jerry filho do s,", João

Antonio Silvio filho do sr, .
Dirschnabei � [osé- Carlos

Santo Pontarollo. tiiho do sr. Siegfried Anto.n.

AMANHÃ: as sras. donas: DIA 19,: o sr. Bruno
Elza esp.

. do sr. Alfredo Sc�,oeder:' o jovem Edilson Aos aniuerseriantes nossos
(Irosskopt e Eredina esp. do Nelton Ç;onp(Jl�es; o. ment-

sr. Ludovico l(ichieleski; os' no Marto Eloi filho do sr.' cumprimentos;
S'5.: Valeria Silva e João (j -�®
Wunderlich; a srta. Wilma

�

!
Ziemann; a menina Luiza T E A T R O - Convite !Marici filha, do sr. Leônidas
Ziemann. "

DIA 17: a sta. dona [urema
esp. do sr, Osmar Nascimento
residente em Ftorianõpotis;
o sr, Oscar Lenz, as sr/as:
Sonia

.

Maria Friedricli. e

Solange Maria Friedrich.

laroslaui Sidorak.

DIA 20: a sra. .dona Tecla
esp. 'do· sr.. Vigan40 Prust;
a srtà. Zilda Müjbauer; a

menina Solete Terezinh« filha
do .sr. Celso" K. Pereira: o

menino- Anderson José filho
do sr. Frederico Kohler.

DIA.21: a srs. dona Betty
esp. do sr. Acl-Abdala José;
as srtas: (iilda Vilanoua,
Catarina Perciak e Rosely
Terezinha Tremi; o jovem
Argos Rudolt; as meninas:
Luciane {ilha do sr, José
Cador e liianir Maria {ilha
do, sr. Migue� Andruczeuecz:

.salão da Comunidade E't'ang�lica Luterana' ,

Dia 15••libado, início à. 20,15 hora. I
Almas em

/

ConflUo \
(grandíoso drama em 5 atos)

IDe'§flle
..

de, Comédias
Pelo Grupo, de Teatro da Juventude de Rle) Negro
@l� �®

Eleitorado de Papenduve
ATENÇÃO .. ,. M U IT'A ATENÇÃO ..•

. ....J .' I ., �

Para a continuidade administrativa atual, quando o nosso município vive um clima ,de
grande desenvolvimento e ,prosperidade, urge que votemos, em massa, na chapa da vitória ...

Dr.' Rubens Alberto Jazar, para Prefeito e Olimpio Schadeck, para Vice-Prefeito:

. Re'comendanlOs, igualmente, sufragarem, também, um dos �omes de sua preferência,
da I seguinte chapa de' vereadores:

.

Anibal Becker, Antonio Greschuk,- Lauro Povaluck,
Osny 'Schadeck,' Pedro Giaçomo de Lucca,

"c

�icolau Oracz e Joaquim dos Santos.

Tudç : por ..Papanduva, Santa Catarina e / o \ Brasil;

IItl1�II.IIII1.II•••lIlItII��••II.�_RtII••••�mBm.R••R.tII••••BÍI••tfI.II1.�1I•••UIIIIIIR••II, ,\ . (I

I Você já petisou em comprar um TELE V ISO El de qualidade -I
I / 'Então procure ,-'�abcr a preFerência da maioria. Você acabará preF�rindo.- PH I L I PSI I
I TELEVlsORES -PHllIPS" :-23 polegadas - automát'icol R,evendedor. I
• ••
II l)" Autorizado PH I L I P S (o,m' Assistência 'Técnica garantida II
H' •

I M _E' R H"Y S E L ,E M E & C t A. I
I \ .

i " � "

R�a Paula Perelr�, 7.35 - CANOINHAS' . I
•••••B&....Rm.R••••••••••mB••••••�E••••••��m.II•••••••••m••••••••

\
'

.,
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CORREIO"DO NORT,E
t,

'

.

I,

Aliança -, Renovadora Na,elonal .: A R E N A

PA R A,' v E'R EA D'O'R
, ' .' J

'

,.,

i,

Guilherme PRU'ST
.'; -.

Já' se revelou em 3 legislaturas um, Vereador prá frente, um

autêntico e' legítimo representante do povo.

A sua volta ao nosso .Iegislativo é um lmperetivo popular, para
ajudar, c:o,,:,o sempre, o atual. desenvolvtntento de nossa terra.

Prust, um destacado administrador, na Câmara Municipal"
afi'm' de ajudar a ação do' futuro Preféito' ALCIDES' SCHU-: ,

MAÇHER,' no prosseguimento da notável a.dministração do
. Prefeito Therézio Netto.,

As�inale, na hora de votar... GUILHERME PRUST
seu número 2 110 ..

ou o

Sindicato dos Empregados no Comércio' ,de Canoinhas
, ,

Edital de Convqcação
Pelo presente edital, o presidente do Sindicato dos

Empregados no Comércio de Canoinhas, abaixo assinado,
'

tem a satisfação de convocar t os os seus associados

para a Assembléia Geral Extra dínáría. a �e realizar no

dia 23 de novembro do rrense. ano, às 9',00 horas; em
.

� ,\.., .(

La convocação e uma hor ais tarde em segunda, em

não havendo número· legal .prímeira, em sua Sede'
Soeial (ou noutro lugar),

'

Caetano Co�ta,'- 425,

'para o .fím úníco de; n;_,\
. Finar o Sindica dos 'Empre dos no Comércío

de Canoinhas à Féder ão dos � ErÍipreg dos no Comérció

do Estado de Santa tarina.

Canoínhas, 10 d.e "novembro de 1969.
,

. __.

Ervin,o Tremi - Presidente

Atenção. 'ponas de
'.

.

"de"'<Cano,inhas
( ',',

-

....

casa.

o- progresso de sua cidade também depende de você.

Ajude-a tornar·'se maior, adqúirindo produtos nela, fabri

cados, deseIivolverí'do assim sua Ind:ústria, criando novas

e maiores oportuniáades de tra'balhõ para seus filhos.

Orgulhamo-nos de fabricar nossos produtos em Canoinhas.

Adquirà sbmenté 'SABÃO VlrORIOSO.
É sabão canoinhense, é econômico. E como deixa branca

a sua
I roupa!

I

Quando fizer suas compras, exija do seu fornecedor sempre o
.

I
,

SABÃO VITORIOSO BRASIL
Visite-nos pe�sóalmente uma vez. Temos muito prazer

em convidar todos principal�ente também aquêles qU,e
não conhecem o sabão fabricado nesta cidade. 2x,

Fábrica de Sabão de AlW'N f. Ci. BEULKE�
Rua' Prince.a IZBbel CANOINHAS Fone 294

SDPe'riDt�DldêDcià
'RegionaL 8111'

,

Santa C.llarlDa
(oordelÍacão·'de· Bem-Estar

.
.

Setvlçb 50,ela.',
A CoordelÍ9ção d�: Bem-estar

.

,

I comunica que o -IN.,P.S•• sub
,

venclonerá as' entídades, bene
fic�nt�8 e consideradas de utí

ltdade: pública,
.

'especializadas
no. atendimento, de, ."

menores,

excepcionais. ,

v, Os pedidos 'serão; dirigidos,
até o dia 2 de· dezembro,' de
1969 ao Serviço Social, à Praça
Pereira e OUveità' - Ediffcio

INPS, no hcrâríc de 13 às 16,0.0.
horas,

,

� onde . �erão. pr���ad(!tI,
ésclareciméntos aos Interessados.

Os pedidos d�vêr5o .conter: .

a) "estatuto da entidade}.
b)

. cópia da' :&ta da assem

bléia que elegeu a últtma Di

retorfa' com o respectivo: msn
dato;. .,.." .. ;

"/e) citsção" 'do' decreto' .que
considerou a' enÍidad@· de 'utili-
dade pública e data 'du Diário

Oficial em que foi, publicado;
d) atestado de idon,eidade, da

entidade,
.

firmado por autori

dade local (e:x!, Mllgistrádo.
Prefeito, Promotor- Público);

e) . ct'ftldão de,' :Registro da
entidade no Conselho Nacional
de Serviço Social do MEC;
f)· "reÍatório. �'a entidade re

"

ferente ,80' último exercício
anter ior

.

�o ped,i�do;,' .

g)
,�

�specificÂ(i�o d�8 critérios � oi

. adotados' no caso' de , parttcí-'
paçâo .financeirá. do' segurado
ou responsável pelo menor;

" h) ", Certtfícadc, de, Rsgulerí
.da de de Situação (CRS) perante
'o INP'S.

.
,

O Instituto se reserva o di-

reito ,e
,
de' recusar quaisquer

propostas que, � a seu critério,
,.julgar 'contrslrias aos seus 1n-'

terês,se!!. ' 3x
as. J'é:v da Cunba LisbOa - M.417742
.Coordeuador de Bem- Esta�

.Cer t if'icad O
• 'J' ,

extra v iad o'
.- .'

Declaro que toi extrsvíado o

C'ertifjcado de Propríedade de
n.? 246942, do caminhão msras

Chevrolet, côr beje' e ezul, ano
de fabricação 1964,' 'motor D.o

2x ,G6�'F,677-M,: com 146', :ep, 6

cilindros, placa 55·62,- 92; expe
did� pela Delegacla' Auxiliar 'de
Policia de. Cenoínhas, ficando o

mesmo sem efeito por haver

requerido 2.8 via.
.

Canoh.1ha8, 12/nove'mbro/19'69.
'

,.JerSOI Jos,é WoJêlecbonkl

P R b rB I Ç�,A O
. IRMA.oS IA.

Vende-se
,

Vende-se 5 vacas, 2 no

vilhas e 1 touro de raça.

Tratar com o sr.

Antonio Salomo.n

Alto das Palmeiras.

\

3:x:

15.11'·1969

sôbre
,,,' ; O .,B8�CO Central. dp Bra8i� ba,ixoti resolução número 1�

pela qual torna público que o, Conselho 'Monetá'rio Nacional En

s,essão do di, 6, tendo em vista o que estabelece o Artigo 27 dl
Lei 5.474/68, e o .Artigo:' 4, Inciso 9.° da Lei :4.5�5/64,. deCidil
suspender de 26/11/69 a 28/2/Jo., determinação constanta- di

. Hem 3,.0 ds:: resolução' n, 102.' de 26/.11/68, podendo, naqu!I,

período' quaisquer instituições fínanceiraa transacionar 'ou acolh!'
em cobrança também duplicatas não padronízadas. Decídiu tall'
bém : permítír ,80S estabelecimentos I bsncáríos . a ,:<:obrança, OI

I

referido período de 26/11/69 a, 28}2/70, ,de tai:ifa correspooden�
.

,- I
.

:.
'
.• <", ' ...., i'..

' '.

atê o dôbro do valor ��ne��nt8 da tabela, an�xa à resoluç!:
número 114, .;te 7/5/�;9; Q� execução; de' .. se;(viços relacion8dos'co�
duplicatas não padt:onizadss, na: fo�ma da' citada r�s'olução' nÚ1ll1
ro 10.2 de 26/11/68. �

./

.i

"

,
'

, .'

(

,

,I'

I
"7"

JOÃO/SEtE/Mf
1 ';; ....

•
�

. f

� • _, f'
'1· ii

.... I

Sociedade Esportiva «5ãp Bernardol
, �. �. ' �

'A S SEM B L É I A G E R A

CON vq C ',A ç.'ÃO· <'

São convoeades sócios da Soci� .ad� Esportil
São Bernardo acampar eerem dia 2 noveme

proximo, em sua séde so'al rio Ião Metzger el

Marcílí« Dias, à assembléia ,ge -1 a ealízar-se em p'
meira convocação .ãs' 10 h.,' a fi deliberarem Sôbl

a seguinte ordem' do dia:
"

1.0)'-Eleição da nova 1970/1971;

f.

, 'Não bav'endo núm ' o legal de' s'ócios p a a instalaçi
da 'ásse-mbléia em pr' eira· convocaçãÓ. ·fi a

'feita a segunda conY)Jcação para às 10,30 h,

dia, que funciona�/legalmente com, qualque�.
, Marcílio Ii)las, 23 de outubro' de 196!:1�

. -, ,

V ictelio IVietzger - Presidente'
.

Orla do Santi Gatz._ - SecretArio Ge;�l
. /

João
recebeu grande e

calçados para ho
que oferecem pelo

, ,.

-
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CORREIO DO NORTE

Chegou .r,

Vid-ros' para, Co rvas
MEIO LITRO,
Tampas e os mesmos na'

Cás! de'
.� "X de "Jeêo Abrão' Selem & (Ja.

................................ I!'I••••••••••_•••••••••••••••••••••••••••� �••
·

••�••••• GI••••••• ! .
.......................................................................iI • ••••••• •••••
- -

:: IJ
" :.:

" -

ii pra., Zoê Walkyria Natividade Seleme II
" -

ii Cirurgiã Dentista ii
" "
" -

55 Clínice dentária de senhoras e cr ianças. 55
� \ �
ii Especialização em Odontopedtatrta. li
ii Hora marcada 55
ii Praça Laúro Müller, 494 - Fone, 369 ii
" . "
" ... -

:::::::::::::::::::::::::::::::::C::::::=::::::;:::::::::::::�::::::::=::�:=:::::;:::�::::::�u::::::

CHEGOU ;'0
,

� I',
'

Almanaque do" Pensamento
,

' I

na 'Impressora Ouro Verde LIda.
': -

>

15-11-J96!l

Notícias ,de
Escr�veu: ,�meraldino M. de Almeida

Senador, Antonio Carlos Konder Reis
r \

o Senador, Antonio GarJos Konder Reis, envíou «Carta-Telegrá
fica ao Sr. Preíeíto Municipal, relatando ocorrência .relatívo ao processo
sôbre o pedido de uma .Ambulâncta 'para Papanduva. �is na íntegra a

carta circular enviaría ao sr. Aloisio Partala: Carta Telegráfica - Exmo. '

Sr. Aloisio Partala DO. Prefeito' Municipl;ll. Papanduva-SC. � Informo pro
cesso 3.655/67 - pedido Ambulância Ministério da Saúde - Continua Depar-x
lamento AdininistratiYo aguardando verba para ser despachado. Oontínuo
às ordens. Cordialmente Antonio Carlos Konder, Reis Senadon . Rio 4à
'Janeiro, 7-10-69, Assim sendo, brevemente 'estaremos recebendo a Ambu
lância que tanta falta . tem feito para Q atendimento dós necessitados,
especíalmenteos de for(l.' da sede.

Papanduva. com música gravada em disco
Nosso' muúícípío tem se propagado em tqdos os sentidos; pro

gresso, comércio, indústria, agora .aínda vem: de aparecer em, gravação a

música de. um 'gaúcho bom é amigo nosso;' trata-se dj) ,.sr. Aldo Colso,
'motorísta da .eidade de Caxias .do Sul. R.G;.S .•. com seu tranaporte de placa
45-17-!H, que seguidamente está visitando Papanduva 'em trânsito para
todos os recantos do Brasil. Sendo um grande sanfoneiro, também gravou
a música «Canarinho» em homenagem a Papanduva, trata�se da bonita
canção cantadapelo maís Japrecíado sanfoneiro dos pampas. Ao gaúcho e

, amigo de Papanduva, os agradecímentos de todos pela' homenagem a

possa teria' e· nossa gente.
'

'.1.

AC 77 - pune
Na íntegra. é .o seguinte o Ato' Complementar n. 77: Os Ministros

da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronàatíca Militar, usando das
atribuições que' lhes confere o artigo 3.° do Ate Institucional n.

t!II!Il!IIII_---,----.....-----I\III!IIl--------------'-·III!IIIIlIIS-------·r!iI..,.III,__e SGMiIIl_mBIJil: 16, de 14 de outubro-de 1969,combjnadocom.o artigo 9,° do Ato'
.Instltueíonal n. 5, de 13 de dezembro de 1968, e tendo em. vista
o artigo 3.0 do Ato Institucional n. lO. de 16 de maio .de ]969,
resolvem Ibaixar, o seguinte A to Complementar: A_rt. 1. - Todos
aquêles que, como professor. funcionário ou 'empregado de esta
belecimento de ensino público, incorreram ou venham a incorrer,
em faltas que resultaram ou venha a resultar em sanções com·

fundamento em .Atos Institucionais, ficam proibidos de exercer,
a qualquer título, cargo; função, emprêgo ou atividades, em'
estabetecimentos de ensino e em fundaçt'ies criadas ou subven
cionadas pelos poderes püblícos, tanto da União como dos
Estados, Distrito Federal, Territórios' e Municípios, bem como em

instituições de ensino ou 'pesquisa e organizações de íntérêsse
da segurança nacional. Art. 2., -. Ficam nulos, de pleno díreíto,
os atos praticados em âé'sacôrdQ com as disposições do presente
Ato Complementar. Art. 3. - Este Ato COmplementar entra em

vigor nesta data, revogadas as dísposíçêes em contrarío. >-

(Bstado de São Paulo - dia 23-10,69)

Mensagem .pela posse do Gal. Médici'
Por oeasíão das solenidades da posse do Exmo. General

Emilio Garrastazu Médici; foi' enviado o seguinte telegrama;
Exmo. Sr. General Emilio Oarrastazu Médici - DO. Presidente da
República - Brasília-D.F. Em nome povo município Papanduva vg'
felicitamos eminente Presidente da República vg augurando votos
pleno êxito continuidade obras govêrno Revolucionário pt-. Aten
ciosas 'Saudações Aloisio Partalà-Preletto-Papanduva-Sü - Esme
raldino Maia de Almeida-Preside-nte Díeetórío Municipal da ARENA.

Politica & politica ,

Para quem gosta do que, e bom, salutar, proveitoso e
acima de tudo de patriotismo, nas horas difíceis em que estamos
atravessando politicamente, onde éIJ1 �e!t?s municípios criou-se
a Sub legenda a exemplo de nosso muntcípío, aconselhamos � ler
o artigo do «Barriga Verde» do, dia 19/1Ojfl9, n. 2.029, que é longo
e de. grande valia o seu artigo. Dou abaixo, só para esclarecer
melhor a idéia, um pequeno tópícorEls porque leitores do Barriga
Verde, cedemos DÓS, cederam .uossoa ,companheiros do extinto
PSD. e Conosco cederam nossos adversários dd extinta UDN
para, olhando a hora em' que vivemos entrarmos em aeôrdo de
alto nível, em, que todos iguais, sem vencidos nem vencedores,
ou melhor, com um grande vencedor, o povo de Canoíuhas!

,-

E
vamos concorrer com chapa üníca, com-candidatos a Prefeito e
Vice. MaIS adiante' diz o abalizado [ornalista: Esperamos que
tôda nossa gente compreenda. a grandeza do, nosso sacrifício,
que ·correligionários de ontem, que aliados de 'ontem, adversáríos
,de ont=m, e os novos, os moços, todos Se unam à Aliança' Reno
vadora Nacional, sufragando' os nossos eandídatoa dando-lhes o

prestígío de seu voto, porque não somos nós que mais precisa
mos dêsse voto. E C\lnoinnas,' e Santa Catarina é o Brasil, que
esperam que cada' cânoinhénse, cada. brasileiro ínterpreté a hora.
que p,assa, e olhando para o pavilhão aurí-verde, saiba superar,'
decepções políticas, para agir em prol da própria segurança e da
própria grandeza da grande Pátria que queremos ver de nôvo
sem sobresealtos, sem amarguras, e comtotal vida democráticareen
cetar sua trajetória gloriosa em busca de seus legítimos destínos.

Passarela da Sociedade
,

Dia 7, festejou níver o jovem Mauro José Furtado,
atualmente residindo em uuntíbe, filho do sr. Paulino Furtado
de Mello e .sra, Joana Kohler MeUo: residentes em nossa cidade....

x, x ,.x c', • x, ,

Também na data de 5, aniversariaram a garotinha Roseli
Furtado Bueno e o garotinho Alvaro Furtado Bueno, 'filhos do
casal Raul (Odete) Grein Bueno, Edílson José Furtado, filho do
casal .João Paulo [Izaíra] Furtado, residentes em Papanduva. .

x x x x 'I.

Jairo Furtado, filho do sr."Luiz Carlos Furtado e Sra .•

residentes em Rancho Gr&nde,' município de Monte Castelo,
comemorou seu al!.iversário na semana última.

.

v
x x X x

.

, Dia 8, quem trocou de idade foi o jovem José ;Nivaldo
T. de Almeida, filbo do sr. �ivaldo (Anita) T. Almeida. O jovem
nataliciante foi mufto' cumprimentado no dia de seu «niver» não
faltando a jovem guarda que �steve presente às festividades.•

x x x x

• Dia 9 do corrente, na alegre residência de seus familia
res, viu passar mais um ano de sua preciosa e prestativa exis
tência, a veneranda senhora dona Joana Kelher Furtado, virtuosa
espôsa do sr. Paulino F.- de Meilo. Os cumprimentos pontificarapl
'em alto estilo à dona Joana, que por certo recebeu parte daquilo
que tem dado de si, em favor de outros. Seu coração humilde e
acessível ao sofrimento alheio é uma das virtudes 'que jamais
será esquecido por aquêles que lhes são agradecidos.

x J( � x

Dia 11 lio corrente, festejou niver o estimado cidadão
sr. AlblÍro Dias de Morais, razão bastante para que' sua residência
fôsse. pequena. para: rl'lcepcionar a turma de !amigos e admirado
res ,que lá estiveram para levar' os votos d,e amissde e felicida
des pela data que estava na agenda da amisade.

,
A coluna 8.e congratula com todos os aniversariantes,

almejando multas felicidades.
. \ ' )

.

-

.. ,-,'

o chassi. É aquela resistentê chapa
de aço que o protege contra as i "

pedr'as, a água, a poeira, ,

Portanto, tudo o que v. fazia com

o "Fu,sca", vai poder (azer com o

VO'lkswagen 1.600.
Aliás pode fazer até mais depressa,

graças ao motor ae 60 HP, que_
permite chegar até, aos 135 km
po� hora, Além de veloz, êsse motor
também é traseiro, refrigerado'à'ar

Não foi à toa que o "Fusca"
conquistou fama de carro robusto.
Foi por razões muito fortes.
Por exemplo, pelas barras de

torção que êle usa no-Iugar das molas.
No Volkswagen 1.600, à /

suspensão também é assim: por
b�arras de torção, e independente
nas 4 rodas. ,

Outra forte razão para justificar
essa fama do "Fusca" está sob

M A'L L O N'1 &
Rua Vldal

C A N O I N fi'A S
Barão do ,Rio

SANTA
Ramos eafquilla'

- Análise's CI ínices-
,Dr.' Renato Neurrrarm

Fone, 143

Hospital Santa Cruz· Canolnhas
'Residência

Rua: Barão do ,�io ,Branco, 1051

Canolnhas - S C

Vende-se um terreno com 4

datas, medindo 3,200m2, com

uma case -''de maderrs, em per
feito estado, terreno todo cercado
à rua Duque de Caxias, prolon
gamento àa Vidal Ramos.

. ': ,,'

Iuformaçõe s ne Rádio Canot

nhss e no, jornal 'Correio do
Norte. "

Correio de . Norte
22 anos ii serviço de_ VaRoinhas

��
c: '-1

.ecolocado sobre as rodas motrizes, 1

isto é, 100% Volkswaqen.>
Como v. vê, o 1.300 e o 1.600

são bastante parecidos.
E não há nenhuma coincid_ência

nisso: oVW 1..600 copiou do
"Fusca" tudo o que êle tinha de bom.
Embora tenha dado também a sua

contribuição pessoaL. 4 portas; faróis
retan,gulares, pára:'brisa de visão

'

panorâmica etc. etc.

,

C I A.
Branco
CATAR_NA REvENDEDOR I

'AUTORI7JU)", J

, ,
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NOTAS ESPARSAS
o Deputado Aroldo Carvalho,

nosso operoso representante na

Câmara Federal, chegou 8�xta
f4!ira à noite para uma râpída
visita a sua terra natal e região
de sua influência. Sábado, vísí
tou 08 muntcípíos de Papanduva,

Itaióoolis e Mafra, cíentíftcsn
do-se da campanha eleitoral
nas aludidas comunas. A noite,
após o retôrno, manteye contato
com procer político de São
Bento do Sul; 'retornando se

gunda f�ire à tarde para Brasília.

'ar,macias atenderão benefícios d,o INP8,
O INPS vai atribuir, em caráter experimental, a venda de medi

camentos aos seus beneficiários, através da rêde de farmácias comerciais.
Os medicamentos serão fornecidos pelo preço de fábrica com redução de
10%, cabendo ao Instituto indenizar as farmácias a diferença entre o preço
de fábrica e o preço nacional -para o consumidor.

A medida foi objeto de resolução baixada pelo presidente Tôrres
de Oliveira e veda desde logo, a instalação de novas Iarmácías no INPS.
Tem por base, os aspectos negativos da venda de medicamentos aos
beneficiários em farmácias próprias, por envolver não só substancial

iD\�erSão de capital, como não raro a perda de medicamentos estocados,
face à necessídade de 08 médicos receitarem o que há de melhor e
mais moderno. '

,

A experiência será realizada em Niterói e São .Goncalo, com vistas
à eventual implantação do sistema em âmbito nacional. A adesão das
farmácias particulares se fará mediante inscrição na sede da Superinten
dência Regional do INPS no Estado do Rio. n

. da 'ARENA de Tres
de 30 de

Candidatos
para as eleições

Barras
novembro

'No dia 14 de 'outubro de 1969,
do Clube Recreativo «Entres Rios>. os 20
Municipàl da Aliança Re�o�acfota Nacional
ebietivo de escotheeem oa Candidatos a

'Vereadores, par� a, eleições que se acham
de 'novembro de 1969.

'

reuniram-se na sêde
embrcs do Diretório
Três Barraa, ,com o

refeito, Vice,Prefeito e

ogramadas para o dia 30

P�ra o cargo de Prefeito e Vice' refeito, foram speeeentedes '

naquela C,onvenção Partidária, duàs '(2). SUBLEGENDAS. com a

indicação doa nomes dos Seebores Dori I Bueno �' José. Felício de
Sou�a.' para Préfeitoa, e Senhores B8rt ilomeu Chmiluék e Darcy
Guebel't para Vice-Prefeitos. ",

_

-"

O Presidente da Convl>nção Exmo. Senhor Dr. Tycho
Besbe Fernandes Neto, Juiz Eleitora da S- Zona a89istido pelo
Dr.. Lourenço Alve!, de Deue, reprea tante do Ministério Público,
submeteu à vótaç secreta dos Sen ores cônvencionail', ,o� nomes

doá candidatos acima eridos, aend que a eleição apresentou o

seguinte resultado; P!lr,a cargo de Prefeito a chapa do S�ohor
I;>ORIVAL BUENO obteve (onz ) votos, e a chepa do Sr. JOSE
FELíCIO DE SOUZA foi su a com 9 (nove) votOIl.'

,"

, r
Assim sendo. foram vence 'res nesta CO!l,venção ::Ia' A.RENA

os -senhores DORIVAL, BUENO. Prefeito e BARTHOLOMEU'
CHMILUCK para Vice� Prefeito, uais. passaram a constitui« a

Sublegends- ARENA'-L
.

t
.

Para caodidatos a VE
I
EADOR foram aClamadoa 'por

unanimidade, na legenda da AR NA Tresbar se, os nomes de' 12
(doze) eidsdâos, compreendend oa Senhores ilton Puda (pela

• Xarqueada e Quilômetro 6). ed'ró AndrioQ de uza _ (por Teês
Barras-RIGESA). Erwino Szc erbowsk' (por Trêa ,Ba s e Colôoia
Tigre), Silvino Giacomo De L cca (por Trê9 Barras). Félix da Costa
Gomes (por Trêlj Bárras e uilômetro 6), AlexBndre Adur (pela
Campioioha' e Pinho), Wili ske (por São JOilo' dOll, Cavalheiro?),
José Savinlki, Jorge de Souza; Joaé

"

Silvá,?
'

Cavalheiro; Victor 'oão
. Braz e Maury Joilo Venâncio Caldas.

<

.'
.

I

Além da gunde espectativa -

que reino� durante a' votação e

apuração' da eleição, sob a asaistência de um. grande público, foi
bastante comentado, ap6s a convençilo, o �8goífico e brilhante �rabalho
desempenhado pelo Exmo, Dr. Tycho Brabe Fernandes Neto, digoís,
simo Juiz 'Eleitoral, que funcionóu na Prl!lidêiJcia ds Convenção da
ARENA de Três Barraa, eficientemente asaistido pelo Dr. Lourénço
'.Alves de Deu., representando o Ministério Público, As autoridadea
em aprê�o enCl!rraram e8sa excelente e co,Dcorrida reun'ião cívica,
proferindo belíssimas �rações, que deixaram uma Qtima e elogiável
impressão DO público presente.

<

Três BarraI, 3 de novembro de 1969,
Leocádio Pachec:;o - Secretári� Géral da ARENA 3x

FILMES CULTURAIS CONVITE
lallo "a I �muaidade Evaagéliea, Luteraoà
Dia 11<, is 29;00 horas (lIegoada feira)

Programa: Jornal
Palco entre, vidro e concreto
Excursões da mocidade
A C�Çél na Alemanhà (colorido),

(interessante documentário sôbre as épocas e as caçadas de animais
\ selvagens na Alemanha. Um filme todo especial para .

,

os amantes da caça).

\

só NAd C'OM·PRA QUEM' QUER

TELEVISORE'S
8.\,

em

,.
..

- I

Seguiu domingo último 'para
Florianópolis, onde permsnecerâ
por duas semanas, participando
de um curso sôbre SOLO-CI
'MENTO, promovido 'pela Asso
ciação Brasileira de Cimento
Portlan, o engenheiro Di. João
Alberto Nicolazzl, Chefe da 6a.
Residência do DERSC, em

nossa cídade. I

x 'X X

O sr, Wiegando �iese, des
tacado líder de cidade, esteve

domingo último em Joinville,
em visits a familiares.

x x X

A, Delegacia Especial de Po�
lícta, tendo à ,8Ua frente, agora,
,o bacharel Dr. Harley Avai dos

Santos, após muitas solicitações,
acaba' de receber uma viatura,
tão necessârte para.seus serviços.

x x x

Esteve semana paseadá em

nOS88 cidade,' mantendo contato

com o Prefeito Therézio Netto,
o engenheiro ",da Rêde Ferre
viária Nacional, Dr . .Jorge Ribas,
residente em Curitiba.

x x x

'Promete multa aDim8'ção e é o

comentário de' tôdas 88 rodas,
a' enunciado baile ,do chopp,
promoção ,do Grêmío XV de

Julho, para 6 de, dezembro
próximo, nos amplos salões da
Sociedade Beneficente Operârta.

x x x

Esteve em nesse cidadt': 3a.
fetra última, o MM. Juiz de
Dír .. lto da - comarca de Santa

Cecilia, Dr, Joachim Hens _Wer
ner" J�e8tiDg, a serviço.

x x x

Mais uma familia progres
sista -de lavradores japoneses
acaba de instalar'�!!e em nosso

município. Trata-se do senhor
Masatombo Murakaní ..que' pro
cede de São Paulo � val fixar-se
no' dístrtt» de, Felipe Schmidt,
onde adquiriu ume fazenda de
200 alqueires. IComo as demais,
vai dedicar-se ao cultivo, de
batatas self'cionadas, eis que a,

nossa região' é, que mais se

pre�ta para tal, segundo técoi
cos da Cooperativa CoUs.

x x x
.

Amanhã, domh'�go, n ,Clube

1
dI' Bolão Mixto "União,Alegria",
recepcionar9" em um amhtoso,
seus colegf:ls de Curitiba', Grupo
de Leões, do Çirculo Mllitsr, na
cancha do Campo da' Agua'Vt!rdt'.

JÇ x x

E pelo c_ampeonato ds cida1e,
primeira 'partida d':! returno, o

Botsfogo, agor,a, com gran,de
dificuldade, passou pelo Rigesa,'
pelo .marcador de 4 a �. E
amanhã, em prosseguimentf),
.um bom jôgo', reunindo o lider

,

Palmeiras, com o São Bernardo,
Avidó por uma reabilitação.
Vamos todos coopeorar.

Francisco de Assl$ (0511
Missa do 1.· ano do seu faleeimeato
/ FamUfares do saudoso Franeueo
de A8sis Costa (Chiqoito) farão rea

lizar dia 26 próximo, às 19 horas,
na Igreja Matriz, missa 'dá um ano

do seu passamento, para a qual
convidam seus amigos � conhecidos.

Canoinhas,1% de novembro de 1969.

a vista
JORDAN

Ano XXIJI - Caooinhas (Se). 15 de novembro de

Giná-sio' Santa
. ",

'

E DI T.A L
A Direção do Ginásio "Santa Cruz" comunica aOa

interessados que as INSCRICÇ>ES AOS EXAMES DE MADUREZA
estarão 'abertas de 10 a 29 de novembro de 1969, no seguinte

HORÁRIO: Das 14 às 18 horas;, .

Da 20 àa 21. horas./Ó,
, I

Cruz
I

,Ae inscriçõe.,s com reenderão as dis Iínes de portugUds
, historia, geografia, ciênc S e matemdti a.

,I

No ato da matricula o candidato deverá apresentar' Oa
seguintea documentos:

, I) Pro�a de idade m

sentação de C�ertificado de
se fôr

,16 anos mediante a apre.
Civil ou de Casamento,

2)
3) Prová de Quitação

candidato de sexo masculino

4) Prova de Quitaç
.anos ou meis de idade; .

,
.

I

5)· Três fetos 3 x 4, recentes de ·frente.
"

NOTA: Os documentos 1), 2), 3) e 4) S' RÃO DEVOLVIDOS ao

prôprío DO menor prazo possível,
'. 'não sendo necessário

'tirar fotocópias.
.

Satisfeitas as exigências quanto li i crlção, o Estabeleci.
mente fornecerá ao candidato um cartão co provante da matrj"
cula e que poderá identificá-lo durante B realização das provai,

Os. EXAMES serão realízados DO Ginásio Santa Cruz D88

seguintes' datas:
Dia 5/12/69

contar li

Dia 6/12/69

Dia 7/12/69

15 horas
19 horas
15 horas
I� horas

9,30 horas
14 horas

HISTORIA
GEOGRAFIA
CI�NCIAS
MATEMÁTICA
PORTUGU�S ESCIÚTO
PORTUGUES ORAL

Canoínhes, 7 de novembro de 1969.

Glottvich José Lunkes - Diretor '.' 31

',--.,-:,._---------------------\
I

. Cine Teatro Ver a I Cruz
-:- � P R E SE'N T A -:-

H o JE-a. 20,OO·hor&e - cenlura· 14 ano.

Mi�has' Três Nolv�s
com Elvis Presley, Shelley Fabares, e Deberah Walley .

Elvis, com seu conjunto musical, às voltas com três garôtas,
" "

que o querem para marido.
'

'DOMINGO .. •• 14.00 boral - ceó.ura livre

MINHAS 'TRE:S
,

NOIVAS

DO!\ÚNGO {.. •• 17,00 boral
. "I 20,00 bora.

A - 'Volta do

cenlura livre
cen.u.ra 11 ano.

Pis1oleiro
com Robert Taylor,' Chad Everett e Ana Martin ..

,Tudo estava contra.•. mas Ben Wyatt sabia como agir.
Em metrocolor.

OlA )7••egunda-feira - ai 20,00 bora. - cenlura 14 anol
•

-A VOLTA ·00 PISTOLEIRO
Diaa lS e 19, 3a. e 4a. feira - a. 20 bo.ral - cen.ura 18 anal

Cara a Cara
cl Helena Ignez, Antero Oliveira, Paulo Gracindo e Paulo Padilha

Diu 20 e 21. 5e. e 6a. feira. a. 20 bora. -tcenlura 14 ano.

A Noite do, 'meu Bem
(

c/Joana Fomm, Caries E. Dollabela, Edson Silva e Irma Alvarez.

DIA 22, lábado.o a. 20,On bora. - eenlura 14 anol

Salomão e a Rainha de Sabá
com Yul Brynner, .Gina Lollobrigida e Mariss Pavan.

As noites de. desejp' que abalavam o mundo. As orgias' pagãs.
Em cinemascope e technicolor.

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

-

NAO,

NCr$ 800/00
S. I.

,

..._

, ,
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