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Ptef€itura e Rotary promovem, entrega simbólica

Ainda para compl 'r a soma necessária para a aquisição
de bandeiras, destinadas a 't 8S salas ,de aula do munícípto,
houve uma campanha fi em todos os estabelecimentos

de ensimo, cujo resultad, '

I
G.E. «Sagrado ar ção de Jesus» NCr$ 229,15; Escola'

Normal e Ginário «Sag. oração de Jesus» 151,30; G.E. «João
José de Souza Cabral» 109,26; G.E. «Benedito Therézio de

Carvalho» 13,13; EÉ. RR. «Rodolfo Zipperer» 22,5'0; EE. RR.

..Edemita Ccnceição ,Rosa» 20,00; EE. RR. «São Roque 8,97; E.I.

<1e Rio dos Pardos 20,00; E.I. de Valtnhos 32,10; E.I. de Parado

14,02; E.I. de Paciência Neves 26,00; E.I. de Piedade 2,85; E.I.

de Boa Vista 15,00; E.I. de Piedade Taunay 9,00; E I. de Matão

22,70; E.I. de Encruzilhada 3,00;' E.I, de Salsp.iro 5,65; E 1. de

Paciência do Rufino 10,0'0; E.L de 'Palmítal 21,60; E.I. de Agua
Verde 20,00; E.J. de Lageado 7,10; E.I. de Paciência 16,10; E I.

de Sereia 1,00; E.I. de Barreiros 8,30; E.I. de Santo Antonio 4,40;
Associação dos Estudantes de Canoinhas 10G,00.

Diretoria Regional da ABAE em Sta.Catarina'

Florianópolis dispara para o seu desenvolvimento

Grande repercussão no }ançamento Chopping Ceuter

Dia 25 de outubro f(>i lançado
em nossa capital, oficialmente, pela
sua ÍDcorporadora, firma Müller &

Filhos, ,o <::hopping Center de

Florianópolis, cujas' vendas estio

a car�o da PROMOSC.
>

Rua
I
Fulvio

A.ducci, 763, em Florianópolis.

CAIXA POSTÁL, 2"

Diretor: 'Rubens
FONE, 128

Ribeiro Silva
CIRCULA AOS SABADO�

e Concorrência Pública
LESC, visando 8 eletrificação
de São Pascoal 'e Felipe Schmídt,
cuja linha p'artirá de Irineópolis
com verbas do Govêrno Federal
também conseguidas pelo Dep.
Aruldo Carvalho e ganha por
urna firma especializada de

Chspecó, serviços a serem ata

cados de tmediato..

e justa reivindicação de todos,
ganha pela firma ENTUC, do

Rio de Janeiro, para o primeiro
trecho de Mafra a São João
dos 'Cavalheiros, num percurso'
de 30 quilômetros. , I

Igualmente outra concorrência

Ifoi aberta pelas Centrais Elé

tricas ,de Santa Catarina CE- ,

Eleitor, T resberrense
j'

Não se esqueça. Você tem um encontro marcado com a vitória. lJia 30 de

novembro, vote em DORIYAL 8UENO para Prefeito.

É muito fácil. Basta aesíualer um «X» no' quadelnho de baixo da cédula oficial,

,

e participar da vitória do povo.

DORiVAL BUENOna Prefeitura de Três Barras, significa melhor apliéa�iio do
dinheiro público, melhores earradae, assistência social. '

Votando em OORIVAL"UENO para prefeito, você eatâ ajudando a !!i prôpeie,
DORtYAL BUENO para Prefeito e BARTHOL6MEU CH�ILUK para Vice�

Prefeito, é1a dobradinha da vitória é a expeeiêneíe e o trabalho a seevíço do povo.

Tudo por um Tr ês Barras melhor com DORIVAL BUENO

para Prefeito Municipal

cANO. I N H E N SES

Atendendo' .recomendação do Góvêrnc Federal para a

p'attiótica campanha de uma Bandeira em cada Sala de Aula, o ,

Prefeito Ther ézio Netto, em tempo hábil, convocou em seu

Gabinete os Inspetores Escolares,' formando um Grupo de Tra

balho àquêle fim. Em contato com e Rotary Clube e Lions,
estas entidades cooperaram, cada qual, com e soma de NCr$
1.000',0'0, sendo que a firma ,Wiegando Olsen, em Marcilio Dias,
doou os pavilhões para o Grupo daquela localidade e a firma

Irmãos Zugrnann, entrou, com todos os mastros para tôdas as

bandeiras necessárias no municipi
Assim, dIa. 19, Dia da ,ndeira, no jantar do Rotary

Clube, houve a entrega símbé lca do Pavilhão Nacional, às

Inspetorias Escolares do nosso feit�s, respectivamente,
pelos srs. Benedito ,Ther'ézio Netto, dr. Tycho Brahe

Fernandes Neto e dr. Seul Carvalho, Prefeito Municipal e

Presidentes do Rotary Lia s,

Não estamos sômente em

fase final da campanha eleito

ral, estamos, também em f�se
de ,concorrência para a edifi

cação de várias obras públicas.
Com efeito, tivemos a con

corrêncía, pela Prefeitura para
8 construção de um Grupo Es
colar Municipal, no bairro das'
essas populares, Núcleo Resi

dencial, Benedito Th. de Car

valho Jr., ganha pelo engenheiro
dr. Friedrich Scultetus, do vizi

nho município de Pôrto U�ião.
Os recursos provém 'do' Govêrno

Fedt:ral, através, do Mínístério

de Educação e Cultura, ME':

conseguidos pelo Dep.. Aroldo

Carvalho, cujo numerárto, na

soma de NCr$ 30.000,0'0, já
se encontram depositados na

Foi instalada em Florianópolis dia 18 dêste mês, terçs:' ,agência local do Banco do Brasil.

feira p.p, a DIRETORIA CATARINENSE DA ABAE - Asso- Tivemos, 'também, concor

ciação Brasileira de Alimentação Escolar com sede e fôro na .rência para a ,strução do

cidade do Rio de ,Janeiro, Estado da Guanabara, destinada à primeiro grande servatório de /

Assistência Social. água, inicio o
.

i 1 dos serviços

A' sessão de ínstelação, realizada no auditório do Edifício de águe em nossa cidade, uma

das Diretorias, foi presidida pelo Exmo. Gal. José. Pinto Sombra, constante reocupação do Pre

D,D: Super,intendente da CAMPANHA A 'IONAL DE ALI- feit� T rézio Netto. A con

MENTAÇÃO ESCOLAR e primeiro Preside e da, ABAE, contou' corrê 19 ,foi realizada pelo

com a presença do EXimo. Sr. Jos€> Alberto emento deiAbreu Serv.·ço Especial de Saúde PÚ-

R..preseutante Federal da CNAE em Santa ína e demais blica, 'órgão vinculado ao Mi-

autoridades ciVIS e militares. nistério do Interior e ganha

Na' oportunidade foi empossado orno Presidente da' pelo nosso conterrâneo, enge-

ABAE em Santa Catarina o Exrno. Gal. Jeldir B. Faustino da,
nheiro da Muaícípalidede, dr.

Silva D.D. Secretárío de Educação e Çultura.
Luiz Fernando Fuck, responsá
vel pela firma construtora

CONCAL. Dr. Fuck já esteve

em Florianópolis, afim de as&i-

nar o respectivo contrato é a

obra deverá ser iniciada êste
mês.
Outra concorrência fl)i para

a construção da nova estrads,
Cauotnhss-Msfra, SC-21, antiga

•

Esta é a nossa derradeira mepsagem referente ao

pleit� de domingo próximo, quando todos, homens e

mulheres, moços e môças, a velha guarda e Ia juventude,
estarão comparecendo as urnas, sufragando os nomes

dos candidatos registrados pela Aliança Renovadora

Nacional, ARENA, Diretório Municipal de C ..noinhas,
de ALCIDES SCHUMACHER para Prefeito e

N'IVALDO ROEDER para Více-Prefeito.

Ambos os candidatos estão percorrendo o nosso interior,
acompanhados do.Prefeito Benedito Therézío de Car

valho Netto e outros próceres políticos e postulantes
ao legislativo, com 8 maior acolhida em tôda a parte.
Assim, já visitaram Felipe"Schmídt, Paula Pereira,

, Fartura, Taunay e Salseiro, onde realizaram
concorridos comícios.

'

Hoje estarão .em Bela Vista do Toldo, Colônia O�ro
Verde, São Sebastiâo e Serra do Lucinda, e, amanhã, I

em Pinheiros, Berra Mansa e Santa Bárbara,

Muito já foi feito com Therézio, DO interior e na

cidade, admínístração que marcou época como 8

mais fecunda, mas há muito ainda a fazer.

O serviço de água, iniciado por Therézio, deverá ser

inaugurado porAlcides, dentro do esquema do convênio.
A eletrifícação rural, instalada no Município por The

rézio, a única no norte catarmense, deverá prosseguir
com Alcides, na região de Paula Pereira, Salto d'Água
Verde, Rio dos Poços, Fartura e outras localidades de

população mais densa, eis que Felipe Schmidt deverá
contar com o melhoramento para breve, cujos serviços
foram contratados pela CELESC, partindo a linha de

Iríneópolís, São Pascoal, até a sede do aludido distrito.
Para isso, temos certeza, Alcides contará com a indis

pensável ajuda do Dep. Aroldo Carvalho, nosso

ilustre e operoso representante - na Câmara Federal,
,

-

na obtenção dos respectivos 'recursos,
>

• • •
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� D�mês N�" � �t.�mêsNC,S TOTALNG"

Demonstrativo do Balancete referente ao mês de' AGÔSTO de
CÚDIGOS

Local I <, Geral
Designação da Receita

,

3
4

1.4.2.00

1.4.4.00
-

1.4.4.10

1.5.0.00

).5.1.00 .

1.5.2.00
1.5.3.00
1.5.9.0,0
1.5;9.10
1.5.9.30
1.5.9.90

1.0.0.00

1.1.0.00

1.1.1.00
1 1.1.1.22
2

I

1.1.1.36

1.1.2.00

1.1.2.10

5

b1.2.20
6

1.1.3.00

7

$3

1.4.0.00
1.4.1.00
1.4.1.20

9

2.0.0.00

2.2.0.00

10

Í1
i2
13
I

14
15
16

17

2.5.0.00
2.5.1.00

"18 2.5.1.20

19 25.1.30

20 2.5.1.40
'21 2.5.1.50

2.5.3.00

22 � 2.5.3.10

Receita.s Correntes
RECEITAS -TRIBUTÁRIAS
Impostos

Impêsto Peedial e Territorial Urbano
Impôsto sôbre Serviço. de Qualquer Natureza

Taxas ,t
Taxa. pelo-exercício do Poder de Polícia
Taxa de Fieoalíaeção e Licençaa de Veículo.
Taxa de Fi.calização e Licença. sôbre o

Comércio is Indú.triá .

Taxa de Fíecelisação e Licença. sôbre o

Comércio Ambulante"
Taxa. 'peJa prestação de lerviço.
Taxai de Espediente

'

Toxa
.

de Serviçal Urbano. • Melhoria
Taxa de Abate

Contribuições de Melhoria
Taxa de Conserveção e Pavimenteção
RECEITAS DE TRANSf. CORRENTES
Participações J.m Tributos Federais.

�ota·P!lrte do Fu�do de Participação do�
, Município. (50%)' .

Retôrno do Impôsto
"

ialRural. lT.R.

Participàções em Trlbutcs is

Participação no Impôsto ./Circ. de Merc.• ICM T"51���-J3!4.�3�90�.�08�
RECEITAS 'DIVERSAS

"

I,

/

"

130,27 1.511,28 1.641,55
98,40 98,40

1.622,50 L622,5Q
y'

925,78 925,78 '

1

60,48 60,48

25,0 671,64 696,64
4�,2 .278,68 824,89

105,11 105,11

Multai ,

Indeniseçõee e Re�(ituiç<'ie.
Cobrança da Dívida Ativ.a
Outra. Receitai Dívereaa
Contribuiçõe. compuhôríee de Previd. Sociel
Receita. de Cefuitériol .

Outra. Receita.
I

.

Total dai Rt;lc,eital Corrente.
(

,

Receita's de Capital '

OPERAÇÕES DE CRÉDITO
) 01 • Emprêetimoa' a curto prazo

TRANSFERÊNCIAS DE, CAPITAL

P-articipações em Tributos Federais

Cot8.p��te do Fundo de Participação dOI
Município. (50%)

Cota-parte dOI Impôsto Único -I Combustí-
, veia e Lubrificantee.
Cota· parte do ImpôstoÚnico ./EnergiaElétrica
Cota-parte do .ImpêstoÚniQOI/Minerai. do Paí,

Auxilias elou ContribuiçÕes
Auxílio. e/ou Contribuiçõe. 'da União

Total da. Receitai de Capital
TO'TAL DAS RECEITAS

Prefeíto Municipal

-

Saldos do, exercício - anterior
Em Caixa
Em Banca,

TOTAL GERAJ..
----------------�------------

/ Major VÚ:ira: 30· de agôsto de Hl69'.
Sebastião Grein Costa

----..L...Ranco do Brsaíl S.A. - CI Fundo
.602,64 de Participação doa Município. 11 641,95

Banco do BràsilS,A,.C/Movimento 144,18,'933,66
� Banco Nacíonal do Comércio S.A:

C/ MOVimento
Banco Brasileiro de Desconto S.A.
CI Movimento 1'0,00

Banco Mercantil e Industrial-Mafra ! 43;26
83.549,59 Bsnco de De.ênvolvimento do

Eltado ;. CaÍloioh,-1
-

�fS.2,0$

,

29,875,34
l.302,79

(
33.780,� 7

,

1.3.02,79

40.259,38

'3 ,04 565;60

1 3,29
3,04

.933,66

768,63
10,64

280,00
- 73.400,61

901,92,
'13,68

.

280,00
10. 48,98

3;904,84 29.875,37

6.124,74
873,07'
18,90

,33.780,21

6.124,74
'

"

87:i:07
18,90'

3904,84

4,053,82
,

\

3fl892,08

110.292,69
40796.92

124346,51

132,34
12.Q24,60

/

-12.156,94

136.503,45'

Reinaldo Crestani'
Contador
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PR O I 8·1 C
-

O
ClA.

Ao comprar ,Café, lembre-se

(AFE'B I G
,é o Café dos que conhecem .Café,
'I

'

)

Torrado, moído e entregue no mesmo dia

:
"

.

em todos os pontos da ci de.

(' -

..A'nálises Clinicas-
Dr. Reoate Neumann

Fone, 143

Bospi�al Santa Cruz � Canoinbas

J

de pinheirinho
asa V,erde de

'me & o,
�

Brinquedo� e
Resídêneía

Rua Barão do Rio Branco, 1051

-€anolnhas ;.. S C

Discriminaç�o 'lia D�s�e�a p�r. Orgãos 110 1100 �ês NCrS AtéomêlllJErsl1 TOTAL NC
,

Governo e AdmUlIstraçao, .. i ; i
"

,".
•

i
IS

,
,

Orçamentária'
,

.1 .' -\ '

1 • Câmara dOI Vereadore. 315,28
.

'2.013,85 2,330,13
2 • Gabinete' do Prefeito 415,10. 6.251,26 6.666,36
3 • Secretaria Geral 392,22 2.�40,bO 2.732,22
4 • Setor de Contabilidade 932,30. - 5.781,53 6,713,83-
5 • Setor de Saúde Pública 43,00. 395,18 438,18
6 • Setor' de Educaçãô e Cultura 127,10.· 4.197,59 4.324,69
7 - Setor dó Fomento Agropec. 30,00 184;34 214,34·
8 • Serviçal Urbanos 118,68 1:937;89\ 2.056;57
9! Serv de Obrai e Viação. D.MER 14.0.42,16 69.124,64 83166,80

II.----��II�.��-----U-----�
.

'\
Total da Deepesa Orçamentáriã 16.416,84 92.226,28 10.8.64'3,12

Extraordinária
Créditos Adicionais

Crêdito Especial Lei .0 218 de
24 de maio deI 1969
Restos a- pagar

Do exercício de 1967
Do exercício de 1968

, Tot�l da Deepeea ExtraorcÍioária .

. , 11====�=='n=========ll�==��
TOTAL DAS DESPESAS

Fundos Disponíveis
/Et\'! CAIXA

55,97

16447,44

136.503,45. .

Na Te.ouraria
EM BANCOS

1.471,83
)

TOTAL GERAL
.

,

Major Vieira, 30 de agôsto de 1969.

Sebastião Grein Costa.
Prefeito Municipal

Reinaldo Crestanl
Contador

Clube de Bolão
�dital

Assembléia
'.,

/

De

em

a) Eleição da diret ia para o ano

b) Outros assuntos de interêsse do Clube.
Canoinhas, 8 de novembro de/196.9.

Oldemar Mussi - Presidente

José Guiz �- Secretário

Ix

Enfeites para
Pi n h e' i r' i n h o

.

GRANDE SORTIMENTO

PREÇOS BAIXOS

ERLITAr CASA
,/
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SOELI 73ERTÃO

" INFORMA:
/'

"IJainf)a dos Estudantes"
�eci [vete Machado foi eleita a estudante mais bela e ,simpáticado «GináSiO Normal Professor Silvio Pélíco de Freitas Noronha». A juventude canoi�hen�e co�pareceu por completo para prestigiar esta promoção.A es�e.cial partíctpaçãe �o Juri teve pelos professores, e os cronistas

sociais. MauriciO Antomo Nascimento, Sydney Côrte, lríneu Gonzaga,
Sergío Ricardo e Walter José Batista. Estiveram ,presentes também o

conJ�n.to «9.s Bacamartes», Miss Jovem Guarda Srta. Maria Jane Fernandes,Oracella Muller, que representou Canoinhas no,Xli Festival do Mate Gastão
Casamajou Bojarskí (tóti) cantor do conjunto Os Bacamartes e do� alunos
da Escola Agricola Vidal Ramos com o Tema Juventude e Desenvolvi
mento. Ainda nêste super «schows um sensacional desfile dê modas com
as seguintes menin!l;s-moças: Eunice Maria Bartíník, Marilze Silva, Araci
Santos Lirr:'a, Maria Jane Fernandes, Oraeélía Müller, Maria de Fátima
Klempous. ,

"

.
À Leeí os votos de um feliz reinado. Pois Leci realmente repre-senta a beleza da mulher canoínhense. .

/ Entrevista com o cantor do conjunto
«Os Bacamartes>".

_(Tóti) seu' nome eompleto?
Gaston Mario, Gazamajou Bojarski.

.
Onde e quando nasoou?

Em Canoinhas, dia 23 de agôsto.
Há quanto tempo você canta?

Eu sempre gostei de cantar, mas no conjunto faz 1 ano mais ou menos.
_ Como foi 'que se formou êste conjunto? Os Bacamartes?' ,

Esse conjunto surgiu do antigo Diomar e seu conjunto, graças ao esfôrço
dêsses rapazes, e êsse conjunto é hoje parte de cada um de nós.

Quantos componentes há? e as fuoções?
São cinco. component�s - Salvio, guitarra solo; Jurandir, (didi) guitarra
base; OS,m (boné), baixo; Diomar, BaterIa e eu que sou o cronner.

.

Tóti 'você esteve cantando em Curitiba caoal 6?
Sim estive.

Como foi esta chance?
Não f.oi uma chance entende, mas uma experiência proveitosa. I,

Qual sua impressão sôbre Canoinbas?
É minha terra, e eu creio nela.

E o coração como vai? '

Muito bem do último exame os médicos me garantiram que dêle não sofro.
No cinema os sens artistas preferidos?

Elizabeth Taylor e Kirk Douglas.
E na TV?

Juca \ de Oliveira, Maria DelIa Costa e Golias.
O que você mais aprecia numa moça?

A sinceridade, creio e
,

Que achl's do amor?
Amor é a compreensão mútua, o

.

respeito de um pelo outro e a necessi
dade de sentir-se.

Quais são os passa-tempes preferidos?
Assistir TV e cantar.

'

Qual foi sua maior emoção até hoje?
. No dia de minha formatura, quando cantei pela primeira vez no conjunto
e fui aplaudido em pé.

Tem algum sonho, e quer que se torne realidade?
Tenho sim, mas se você me permite eu quero guardá-lo comigo.

€omo foi no exame sob à ordem dos JIlúsieos? ,

Sai-me bem, graças a Deus.
E o seu conjunto como se suiu?

Muito bem, somos agora profissionais.
Tóti, goe"taria que você falasse sôbre os plan08 para o futuro que o

conjunto 08 Bacamartes, pretende fazer.
Os planos são muitos, pretendemos fazer muitas coisas para projetar-nos
e nos firmar nesse campo.

-.

.

Súas despedidas,
A v�cê o meu muito obrigado, e coloco-me à sua disposição em nome
do conjunto OS BACAMARTES, e no meu em particular.

Escola Profissional Santa . Inês
Esta é uma das escolas mais importante 'que Cauoinhss possui.
Escola Profissional Santa Inês é dirigida 'pela diretora Irmã

Maria Wogeniaki.
t

,I

É realmente de lamentar que êste ano não houve "exposição",
pois não havia salas grandes e iluminação,

.

-Mas esperamos rque no próximo ano venha a repetir o

grande sucesso que tem esta escola.
As formandas irão fazer uma "excueasão" dia 28 de novem-

bro a Curitiba.
I

Às formàndas e à diretora Irmã Maria Wogeniaki, 09 parabéns.
Os Domes das formandas de 1969:

CORTE E COSTURA
Antonia dos Passos. Angelina Bonin, Aracy Klõppel Fuck,

Cé!ia Alves Vieira. 'Célia Maria Vachinski, C!aires Angelina Monari,
- Élla Zouta (Irmã), Elvira Heilmann, Erci Olsen, Francisca.. Helena
Moreschi, Inês Vaz' Rislow. JU98ara Regis Engel, Lydia Biluk Werka,
Lindamira Bonassolli, Leoni Grosskopf, Lúcia Metzger. K .. tia Regina
K8wa, Maria Rosi Fereandes, Ma�ia Sslete Cordeiro. Maria de
Lourdes Brüm. Maria lIete B. Vieir!l. Maria Fagundes dos Reis.
Marion D. Bayerstorff, Matilde Jarchel e Marli Tischner.

'\.

BORDADO
Ana Célia Karulack, Aracy Kloppel Fuck, Cecilia Ga!!pCh8k,

Francisca Helena Moreschi, Katia Reginti Kswa, Jussara Regis Engel,
Lúcia Metzger, ,Lúcia Terezinha Milhoretto. Maria de Lourdes
Gulanowski, Maria de Lourdes Brum. Maria Salete Cordeirp, Maria
Stockier Pinte. Marli Terezinha Dreweck. Marion D. Bayerstorff,

< Matilde de Oliveira. P'ossamai, Renate Skier. Odefe Oleskowicz
'Koch e Vera Mária Tabalipa.

,

PINTVRA',
Alvine Cristine Kreis. Catarina Kwicien. Cacilda Sfredo (Irmã).

Lúcia Terezinha Milhoretto, Marcia 'Plothow, Verena' Tabalipa,
Cecília Gaspchak e Elia Zonta (Irmã).

'

ARTES 'APLÍCADAS: Anni Scultetus, Denize Rosa,
Elizabeth Ha8g, Marcia Plothow e Sueli Terezinn•.

FLÔRES: Jaei Terezinha de Oliveira.

Irmã Maria Wog�niak - Diretora

',

SalõesLares e
ANIVERSARIAM-SE
HOJE:' as sras. donas:

Rosa esp, do sr. Altredo
Roesler . e Maria da Gloria
e.sp.

-

do sr. Gerson Wejcie
chouski: o sr. Alberto Tokerski;
o jovem Edson Luiz Cordeiro;
os meninos: Ronaldo Nelson
filho do sr. Aloaro Uhlig"
Luiz filho do sr. Alfredo
Trapp e Geraldo filho do sr.

Victor Ptlaneer.

\
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filha do sr. Iaroslaso Sidorak
e Beatriz Catarina filha do
dr. Aroldo C. Carvalho. ,

DIA 26: as sras. donas:
Irene esp. do sr. 41'. -Horst

. Winter res. em Pôrto União
e Anita esp. do sr. Paulo

Neuburger; os srs.: Irineu
·/arrocheski e Alexandre Lis;

, ,

as srtas.: Iris Siratmann
res. em Curitiba, Terezinha
Seleme e Gertrudes Lis; a

menina Dulce Anita filha do
sr. Paulo Neuburger.,

\
. I

D/A' 27: a sra. dona Vit6ria
esp. do sr. Albino Glinski;
a menina Rosemary filha do
sr. Heinz Fischer.

.

D/A 28� os srs: Joaquim

Fernandes Luiz Pilho res:

em Pôrto União, Francisco
Krisan e Gerson Koehler, a
menina �ilvana Regina filha
do Sr; Celso Kohlu Pereira.

, ,

Aos anioersarientes nossos

parabéns e perenes tilicidsdes.

AMANHÃ:· os 8,S.: Rui
Seleme, Narciso Leonardo
Ruthes e Adelio Karvat; a

srta. Maria de Lourdes Cubas;
os jovens: Aroldo I(.nopp,
Silvio I(.arvat, Afonso Czecb
e Carlos Alberto Hoffmann
residente em ltajai; a meni»
na Romelia filha do sr. Antonio
de Bar ros residente em

Florianópolis; o menino Elimar
Alfredo filho do sr. Elimar
Fiedler..

DIA 24: a sra. dona Joana
esp. do sr, Lucia Bialeski;
os srs.: Francisco Palstinski;
Eduardo Prust, JOSé Wibbelt
e Oswaldo Voigt; os jovens:
Antonio Dario Hostin, Daniel
Bialeskt e Francisco Vital
Pereira; o menino Alfredo
Luiz Sorg,' a menina Nilvia
Cecilia t-eiga.

Enlace Matrimonial
Unem-se hoje, pelos sagra

dos laços do matrimônio, o

jovem EDISON filho do casal
Waldemar Simm e Senhora,
com a senhorita GLOT/LDE
filha do casal Raim.undo
Preissler e Senhora.

Aos noivos, nossos para.
béns, com votos da perene
felicidade.

.' -

Escritório: Ediffcio .Marcia» - Sala 210 (2.0 andar) .

Setor Comereíal - Local S111, Lote 19 -- BRASíLIA - DF

Advogada perante -'0 Supremo Tribunal Federal d�
Recursos e Tribunal Federal

Aróldo
I
C_ de. Carvalho
ADVOGADO I

. DIA 25: as sras. donas:
Sibila ·esp. do sr. 'Pedro
Tyszka residente em Bela
Vista do Toldo, Maria esp.
do sr. João C. Gapski.: e

Adaira esp.: do sr, Pedro
Silueira; o sr. Estanislau
Krisan; a srte. Nancy Marlene
Hening: as meninas: Lucia

"

, \

Eleitorado
.

de
.

Papánduva
Atenção... Muita ate nç

ã

o.r.
Para a continuidade edrninistrativs atual, quando o nosso município vive

um clima de grande desenvolvimento e prosperidade,' urge que votemos,
em masfa, na chapa da vitórid... DR. RUBENS ALBERTO JAZAR, par,a

Prefeito,
-

e OLlMPIO SCHADE(K para Vice-Prefeito.

I'

Recomendamos, igu_almente, sufragarem também um dos nom�s de sua

preferência, da seguinte chapa de vet_eadores:
Anibal Becker, Antonio Greschuk, Lauro Pov�luckl Osny Schadeck, Pedro

Giacomo de ��a, Nicolau Oracz e Joaquim dos San�o8.

Tudo por Papanduva, Santa Catarina ,e o Brasil.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE \ 22.11·]969

Giná'sio Santa
I Cruz

Grande sortimento de
todos os tipos. recebeu

João Abrão Sele e & (ia.

Ganhar dinheiro é uma das
oisas boas da vida.
Por isso tem tanta gente

entando, por todos os meios
,.

.
. /

oossrvers.

Um-dêles, por exemplo, é
ansportando cargas: sempre dá
ara fazer entrar um bom

.

. inheirinho,

II Mas sabe quem sempre acaba
anhando mais? I

I

Aquêles que deixam menos
.

llinheiro sair.
Êles usam a Kornbí Volkswagen,

Propriedade a venda
em Papandu'l

Sociedade Esportiva «São Bernardo»
,

"

ASSEMBLÉIA GERALI

�o �m�
São Bernardo a, comparec em, novembro

proximal em sua séde soc 1 n
I
Salão Metzger em

Marcílio _Dias, à assembléia ger realizar-se em pri
meira convocação .às 10 h., .a fi, de deliberarem sôbre
a seguinte ordem do dia: '

1.0) Eleição da nova

2.°)
3.0) Diversos assunto

Não havendo número I al de sócios para a instalação
da assembléia' em primeir convocação, fica desde, já
feita a segunda' convocaçã pára às 10,30 h. do mesmo

dia, que funcionará legal ente com qualquer número.
Marcílio Dias, 23 de outubro de '1969.

'

Ixde
de

....
'

Vende-se um terreno' com 4

datas, medindo 3,200m2, com

uma, casa de madetrs, em per
feito estado, terreno todo cercado
à rua Duque de Caxias, prolon
gamento da Vidal Ramos.

Informações na Rádio Canol
nhas e no jornal Correto do
Norte.

.

A Direção do Ginásio Santa Cruz avisa aos

interessados que os EXAMES DE ADMISSÃO ao ginásio
serão realizados nos dias 1, 2 e 3 de dezembro. As
matrículas poderão ser feitas na' secretaria do estabele
cimento, ,diàriamente, no seguinte HORARIO: das 14 às
18 horas, a partir do dia 20 do co ente.

No ato da Matrícula o candí ato deverá apresentar
0$ seguintes documentos:

1) Certidão de Nascimen
"

com firma reconhecida;
\, '

2) Atestado de Sanida ísica e Mental;
3) Atestado de Va�' a A ti-Variólica; (êstes dois

últimos são forn idos n Pôsto de Saúde);
4) Certificado de onclusão de Curso Primário.

Canoinhas, 13 .de novembro de 1969. '

2x

A DIREÇÃO
A T E N c Ã O!

, ,I

'Vendelin Metzger - Presidente
Orlando Santi Gatz - Secretário Geral

porqué em cima, ela tem o

que é indispensável para fazer
entrar mais dinheiro: um
grande 'espaço para a carga.
Maior que o de qualquer outra

camioneta.
Com duas grandes portas

laterais, para não perder tempo
carregando e descarregando.

.

E embaixo, ela tem tudo aquilo
que evita o dinheiro sair.,

.

Sua mecânica é a mais simples
que existe, e Volkswaqen,

'

Não dá tôdas aquelas

M A LL ON
�

WANOINHAS

complicações de lJNcina.
: E nem t6tias aquelas despesas
de.-gas.oiina, óleo, pneus.
V. esta entre aquêles que estão

tê11tando ganhar dinheiro? '

Experimente, transportando
cargas.
, 'Mas aceite um conselho:
escolha uma camioneta
para fazer bastante dinheiro
entrar. sem deixar

.

bastante dinheiró sair.
Venha conhecer a' Kombi
Volkswaqen em nossa loja.

&
Rua Vidal Ramos -resq, Barão do Rio, Branco STA. CATARINA

,_.;.

Câmara Municipál
de ,Canoinhas
Reunião do dia 28 de sgôsto do 1969. Presidêncla

Vereador Tufi Nader. La Secretaria Vereador Michel N.
Selerne. 2.° Secretário ad-hoc. Vereador Walmor Astro

gildo Furtado, e mets o comparecimento dos seguíntes
Edis: Braulío Ribas da Cruz, Alfredo Ivo Paul, GHberto
Rítzmann e Guilherme Prust. Havendo número legal
para deliberar ,o Sr. Presidente declarou aberta a

presente: reunião. Lida 8 A ta da reunião anterior foi a

mesma aprovada sem retificações. Expediente: Ofício do I

Sr. Prefeito Municipal, encaminhando à Casa resposta
ao pedido de informações da Comtssão de Finanças,
sôbre 8 divida do Município para com o Ministério da

Fazénda, sendo que os Balancetes dos meses de maio,
junho e julho, foram encamínhed s pela Mesa Diretora
à Comissão de Finanças, para ex, ar parecer. Ordem do
Día: a Comissão de Redação e L is apresentou pareceres
e textos finais aos 'pro' 8' de i que altera o código
de obras e, 'que isenta de ô o 'territorial urbano e

predial ao Hospital Santa Cr colocados ambos os

pareceres cada um de per 'si, 'nica' discussão e.
votação, foram ambos &provad e JOSO os encaminhar
ao Sr. Prefeito Municipal para sancioná-los. A Comissão
de Finanças apresentou parec r ao projeto de Lei, que
estabelece a localização e nor as para o estacionamento
de automóveis de aluguel, e dá outras providências,
colocado o referido' parecer 1.a discussão e votação,
foi aprovado. Entrou em' 3,a iiiscussão e votação o ps
recer da Comissão de Finanças sôbre o projeto de Lei'

que autoriza pagamento de -aluguel da residência do Dr.
Promotor Público da Comarca, se ndo aprovado e enca

minhado a Comissão de Redação e Leis para exarar

parecer e

.

texto final. Entrou em 1.a discussão e votação
,o parecer da Comissão de Legíslação e Justtça, sôbre p
projeto de Lei que concede auxilio 80S alunos do curso

de Filosofia da Faculdade de, União "da Vitória, sendo

aprovado e' encaminhado a Comissão de Finanças para
emitir parecer. Palavra Livre: O Vereador Alfredo Ivo
Paul discorreu sôbra o' andamento do projeto de Lei

que autoriza aquisição de terreno para a construção da

Estação Rodoviária, havendo a Prestdêncía dado as

informações solícltedas. O' Vereador Brauliu Ribas da
Cruz díscorréu sôbre a' noseíbílídade de aumente da

subvenção à Schola Cantorum Santa Cecílta, porquanto
a

I

mesma pretende adquirir uma área de terra para
construção de, sua sede própria e, que para tal, iria
entrar em entendimento� com o Sr. Prefeito Municipal
para cogitar das possibilidades."

•

Cancinhes, 12 de novembro de 1969.

Altamiro Ricardo da (Silva
Diretor do Expediente da Câmara

novidade
Natal e

•

maior

'Cartões
A em

Anopara
Nô v0, 'V�' Sa. encontrará na

Impressora Ouro Verde Ltda.
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Alia�(:a, Renoyadorft Na,clonal ARE,NÁ

22-11.1969

Quando fizer suas comp�as, exija do seu

forneceBdoRr sA�mSPrleLo tindos? A lpuns paraSABAo' ,VITORIOSTOemos mu'l'to p'razer Fot�graflas e ,PoesiasVisite-nos pessoalmente uma vez.

,em convidar todos principalmen�e também a,quêles que C O M D E S C'�O N TO, ,D Enão conhe,cem o sabão fabrIcado ,nesta cIdade. Ix �

V. Sit. ,-éncontrará 'na
(

PARA VEREADOR

João me,
2..104

.
"

Donas de
Canoinhas

casaAtençã-o
de,

I

o .progressc de sua cidade também, depende de você.
Ajude�à tornar-se maior, adquirindo produtos nela fabri
cados, desenvolvendo assim sua Indústria, criando novas

e maiores oportunidades de trabalho para seus ,filhos.'
Orgulhamo.,nos de fabrica:r nossos produt0s em Canoi!:lhas.

'

I Adquira somente SABÃO VITORIOSO.
É<O sabão �anoinhense; é econômico. E como deixa branca

a sua :roupa!

J

,)' Fábrica de 'Sabão Ide ALWjN F. G. BEULKE
CANOINHASRua Ptince.a Izabel Fone 294

@H

Exemplo como se ,deve votar

'Para- Vereador

PRUST

'_

,\

Para Prefeito

/ Número do, Candidato

Edital Citac,ão
,

-'

'

de
o Doutor Tycho Brahe Fer- SR. DR. JUIZ OE DiREITO delta umao não tiveram- ·filhol;
nandes Neto, Juiz de Direito DA COMARCA. Momei de '4.° acontece que a Ré. Dal ao;'
da Comarca de Canoiohal, Paula, braeileiro, casado, me�, e dez melei apóII o ,calameoto,
Eltado de Santa Cataeina, na, câuico, residente atualmente em portanto, há mail de doi. ano••

forma da Lei, etc. Curitiba. capital do Estado do sem motivo jUltificado ou plau
FAZ SABER aOI

-

�ue' o �re. Pa�,aná, ,

por lei! procul.ador! infra .ível, abandonou o lar conjugal.
lente Edite! de Citação virem 'cu' laulOado

_ �dvoglldo lO.cnto. na indo para lugar 'incerto e' não

conhecimento dele tiverem que, O.A.B., S�Cç1l0 de Santa <?�t�rlOa Bebido pelo peti�joDárlio. não lhe
nnl auto'. da Ação o'rdinária de .o� .o �. 428, con: e'CrIt,oflO, e lendo! ponível indagar, ou illi.lber

.Desqulte; .autnada Ipb 0.0 5,193,', reeidencia neata Cidade. a Rua do domicilio dela. 'II '_ O
"

cita R Ira. Terezinha de Paula, CeL Albuq�erque, .62�, o�de re- REITO - Não havendo mo rvo

brasileira, casads, que .e encontra cabe o. a,�I.oli ie. Intunaçoee -::- nenhum, que ju.t�fiql,le o

em lugar, incerto e não sahido, ve mUI �elpeltO!lamente".: pe- dono, iuo baita 'para qu', .eja
para responder 'aol têrmos da rants EXCla., ,re�u�rer a pre- decretado o desquite. O ah ndono

presente ação, movida por 'leu
' Den�e aç" o,dmorza. de des- voluntário dÓ domicilio' oniugal

marido Moruci de Paula, hra quite con
. _Terezznha de e prolongado por' doi. a OI eon-

. eileiro, 'eaeado, mecânico, reliciente Pau_ la,! bra el�9,. ca.•ada, de tÍ;PUOI. eonetitui infr ção doa ,

em Curitiba, ,PR., podendo con- proflllao.e res encia Jgnorad�.: deveres coniugeis, e., cialmente

testá. la, sob pena de revelia. no pelos motivos que Bua a expor. dOI reíérentee à co biteção e

prazo de dez (10) dias" que
. I - O F��O, -:- La que I�, ,aui.têncill. O Côdig Civil, oon-

correrá em ca-rt6rio, após 16 de CRIOU o, penctonano m R Hê . sagrando êue. princi 101 reconhece,

dezembro de' 1969, data mareada 10m, 26 �e o�tubro de 63, pe- como motivo de lrminante do

para a audiêocia de conciliação, "rante o JUIZ de Psa d .ed� desquite o aban 00 vohiotário

e que alude 8 Lei 968/19, tudo delta Comeres confor�e o. ve . do ler conjugal, urante 2 (doís)
conforme ir

OI têrmos e de' acôrdo pelos documentos anexo; 2. q .' ,anOI contínuo. art. 317, .n. IV").
com a petição e I respectiva des- apó. .o ce,ameoto' píi',uaram ' Encontrando-se ,: a mulher em

pacho a seguir transcritos: EXMO, residie nesta _ cidade; 3.0 que, lugar não sabi o, competente, para
sjuisement da 'ação de des-

q 'te é o ro de lua última
reli Aocia, oueoante a farta, e

rema 0.8'urieprudêncie de nÓI-
10' Trl u li.: III - REQUE
RIME .: Preliminermente

Exa, ai providênciee
, de 10 de dezembro
avendo concilleção

'nem d squite. igável..e proce

ida a ' delquite_ 'odicial, e, ' 1.°
que, l'lim. deve Ré ler coo-

I
'

dena li como,' çonj ue culpada
(art 317, o. IV, do '6d. Civil)
e à perda do nome d peticioná.
rio (art. 324 do referid CódigO).,

-C,"-n''se'r"vas mail pronuncieções d direito.
V que. DO' têrmoa do rtigo

do Código de Proceuo ivil,
e DOIS LITROS, na há neoéesidade de seperação

d rcorpos, por já e�tarem sepe
mesmos -na r aOIl OI .eonjuguee, eeesando,

à sim, inteiramente, a exigência
artigo 223 do Código Civil.

fQrma, ainda. ° reql1erente que
ri e:x:i.tem henl a partilhar.
eltal condições, na éonformida. '

dOI artigol 316,' 317 D. IV.
2 e 32�' go Código Civil, «;I
'ticionário vem requerer 8 V.
xa. .e digne ordeoar a citação
Ré, Terezinha de, Pauia,

ara ,relponder aOl, t�rmol da
elente ação úrdiuári� de del

quite, pelol' motivo. 6juizado.,
pubiic8ndo·.e OI': editai. de lei. a

fim de, afloal, ler decretado o

de.quite do ca�aJ e 8 Ré conde
Dada nall-' cUital e demai. pro·'

,

Ltda.
nUDciaçõel dá direito,' tudo na

forma da; lei 6 à oua revelia.
,Pre.ta, outrol.im, I) peticionário,

. ,parEl !li citaçã'o da Ré por editai!
a' competente afirmação do artigo
173; o; I dó Có,jigo de' Proceuo
Civil. ProteMta se por todo o

gêoero de prova em direito ado
mitido. Dá se ii prelente o valor
de NCr$ 400;00: T�rmo,l em qve
P. e ...E. deferimento. Canoioha.,
12 de DO' embro de 1969. (in) pp.
8aulo Carvalho. E.tá devilia,..
menta eell'l<.io. Fil. 7. DESPACHO;
Deligno o dia 16 de dezembro
p. ,vindou,o, ',à.' 10, h para a

6udiência preconizadá peja Lei
968/49. devendo 8 reqrneridâ ler

citada (por edital. Atendeodo.
con.oante afirmado na� inicial,
eoco'otrai:'- .e. B requerid�, em lugar
incerto e não' lebido. correrá. da
data, IUIO delign&da, o decêndio
para o oferecimento da contesta
ção. 10time le. Em 13.11.69. (aft)
Tycho ,B�ah9 Fermmdel" Neto.
Juiz de, Direito. O QUE CUM·
PRA. Dado" e pall.ado nemta
cidade de C6noiohal; Estado dá
Santa Cata,rins, -aOI, treze dia_
do mê. de' novembro de mil,
noveceotol e .auenta e nov.e.

Eu, Zaiden 'E. Seleme, Elcrivão
o lublcreví. "2x

TI1ChO Brabe Fernandes leto

I
::::::':::1::::::::::=:::::::::1:::::::==::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:=:::::::::::::::
H' , =
,: ' n

li Drac' Zoé Walkyria Natividade Sele'me ,II
" -

ii
"

Cirurgiã Dentista .

'

fi
" -
.. ' ..

i!' Clínica' dentária de senhoras e criancas. 55
H O' C
II (Especi'alização em dontopedíetrís. Ir
:5 Hora marcada , 5S
55 Praça Lauro Müller; :4941 - Fone, 369 i5

'

.. ' . ..
" ' "

:=:::=::==:=:=:::::::=,:::::::::::::=�::::::I�:::::::::::::::C=::::,:::::::::::::::::::::::::::::::::
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Para Vereador 'vote, em

Scbumacber
'

(Nome do Candidato)

rxI Alcides
- I ou

/

/ :I,

Iniciais do Partido I A R E N 'A
PRUST ou' número 2110 J !liz de Direito
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Lions Clube de Canoinhas
Sociais de Canoinhas, que constituirá,
'quando concluida, ponto de convergência
de todos 'quantos, de uma maneira ou,

outra, necessitam de .um ambiente social
amplo, para suas' festividades, além de
contar com � a Biblioteca de Canoínhas.
em suas instalações e ainda, um órgão
de consulta jurídico-social, especialmente
para a população interiorana.'

Para tal, organizou o Lions Clube;
uma bola de neve entre as domadoras e'

os leões, promoverão o lançamento do
filme "A 25.0 Hora" no Cíne Teatro
Vera Cruz, dia 3 de dezembro, próximo,
com direito a prêmios ii serem classifi
cados, especialmente um televisor i'más-'

, ,cara negra".
Cooperemos, portanto, com esta feliz

iniciativa do Lions Clube local, em

benefício comunítárío.

Há 21 do corrente, transcorreu o

1'0.0 -aníversârío de fundação do Lions
Clube de Canoinhas.

'

Para os que militam em seus quadros,
constitui um /evepto' bastante significativo,

, I

dado ó ambiente de compenheírísmo e'

camaradagem que Impera no seio dessa
Associação.

\

Para nós da comunidade canoinhense,
sentimo-nos satísfeitos e aJegres' por
poder contar com os elementos partici
pantes dêsse clube de servíço, que nos

, honram com suas promoções, sempre no

'sentido de amparo aos menos Iavorecídos
pela sorte, especialmente à crianças que
necessitam de melhor atenção.

I Ainda agora, vem o Líons Clube de
I, Canoinhas promover uma digna campanha
I de mérito comunitário, visando a conclu-
são da parte terrea do edifício das Obras

Prefeitura Municipal de Canolnhas

Diretoria de Obras Públicas
RELATÓRIO

Serviços prestados 8111 outubro de 1969
1 Servl,ços Internos

1. 1 - Concorrências: s� De tijolos para o muro do CEF.
b) De tubos (Brasiljt e Eternit).
c) De madeira e mate�i81 de construção

para a Escola da Serra dos Borges.
d) De um armário metálico para arquivo

de mapas. r
,

e) D@ pneus para a camionete Chevrolst.
Projetos: 8) Estudo de modelos para padronizar e fornecer

. Desenhos plantas para casas "tipo popular" aos interessados.
b) Desenho da l{UB São José. em tôda a sua

extensão com "casas e cêrcas nos arredores.'
e] Estudo @ desenho de um organograma 'para

a organização da Merende Escolar' - MEa.
d� Desenho de planta baixa do Grupo da COHAB.

Coríesponpência': a) Com Rodrigues PiPa SIA Comércio
e Indústria d,!!' máquinas. .

'

. b� CeI Cmte da Polícia 10 Estado en

cam hando Mapa do Municipio.
c) IBG e Polícia Militar: Fornecimento

ados a respeito do município.
querímentos, estudo de 'plantas;

or s internas, relatórios, etc.
b Atendimento ao público e a

chamados rie Gabinete.
) c) Organização e manutenção de

todo c material da D.O.P.

1. 2

1. 3

1. 4 - Serviços de Exdediente: él

1. 5 - Inovações: a� Osdaetremento dos profissionais (carpinteiros,
pedreiros, pintores e também Firmas cons
trutoras

.

com seus respectivos responsáveis
técnícos), !

,

-b) Introdução na organização interna de nova

ficha pera relatório de serviços.
2 S,ervlços Externos

2. 1. - Serviços topo- a� Alinhamentos e nivelamentos requeridos.
,

gráficos: b) Nivelamento da Rua Emílio Scholz.
'

c� Levantamento da RUR' São José.
d) Colocação (ínícío) de marcos nas ruas

do Campo, d"Agua Verdé.
2. 2 - Fiscalização: entrega de alvarás - ftscalízscão de cons-

'trucões e alinhamentos; embargos, ínttmeções, etc.

'2. 3 - Assistência às Obras do Centro de Educação' Física.
2. 4 - Assistência ao, Calçamento.
2. 5 - Atüalização do emplacamento de prédios.

Canoinha!l, 03 de novembro de 1969.

Luiz Fernando\ Fuck - Diretor de Obras

FUNDADO EM: 29/5/l9ti7 - Reg. no Cart. Tít. I/n 448 Doc.
'JORNAL SEMANARIO -t PUBLICA·SE AOS BABADOS

Rua Paula Pereira, 765 - Fone, ,128 - Çanoinhae • S. C.

Renovação, d.e....assinatura (50 números) NCr$ 10,00
\

O� atrazados, serão cobrados à base da época.
'

Exemplar avulio: NCr$ 0,25, o atual e NlrS 0,30 o atrallado.
I'

•

OBSERVAÇOES: ,

Originail de artigo. euvíadea .. Redação, publícadoe 0.0

Inão. permanecerão em poder da mesma,

"A Redação não endolla conceito. emitidol em artigo. asainadol.

'Transporte por
j

,

Ferrovia aumentou

no ano de 1968
)

Como resultado do programa
de reaparelhamento e moder

nização de nossas 'estrada's de
ferro estabelecido pelo Mi�is-'
'tério dos Transportes e que
inclui ampliação do sistema de

trfl;ção múltipla, pelo qual obte
ve-se maior, produtividade e

rapidez no transporte e a

incorporação de .maís 200 con- ,

.taínnere, destinados a moderni-'
zsr os padrões de condução' e

reduzir a@ avarias nas merca

dorías, -, as nossas ferrovias
supetaram a movimentação de

carga, no aDO de"'1968, em re

-Isção a.1967.
No ano .passado, foram trans

portadas 30,5 milhões de tone
ladas líquidas, contra 28,6
milhões em 1967. O, oleoduto
Santos-Cubatãc, operou 13,2
milhões �e toneladas de óleo,
resultado euperlor 80 operado
em 1967. que atingiu a 12;9
milhões de tonelados. O, trans
porte de minério de ferro acusou

'

um aumento de 9%, sôbre o

que foi transportado no mesmo

setor em 1967, seguindo-se o

café, a madeira e O carvão
mineral.

'

No que \se relaciona com a

contríbuíção de cada estrada de ,

ferro para a formação total do

transporte de carga, verifica-se

que a EFCB participou com

43,3% seguida da R VPSC com

13,8%; VFRGS
.
com 10,1%,

EFNB com 7%; VFCO com

'6,9%; EFSJ com 5,3% � a RFN
com 3,1%" €'ntre 8S principais.
Foi também implantado trá

fego mútuo ínterneclonal, atra
vés de convênio firmado entre
a Viação Férrea Rio Grande do
Sul e a Emprêsa Ferrocarriles
Argentinos, .qus já proporcionou

d
. /

-gran e movimento no transpor-
te de trigo, (!afé e madeira
entre o" Brasíl e a Argentina.

Declaração
Werner Eugênio Kellner,

declara I que foi extraviado
o certificado de propriedade
n.o 137597� do caminhão
de .sua propriedade marca

Chevr.olet, ano 1962" chassis
n.? G.62B9553-M, motor n.?
2G l009-D, côr beje e azul,
142 HP;J 6 cilindros. 2x

Canoinhas, 20/11/1969.

\-

"Bandeire do Brasil"
Orgulho Nacional.
Vínculo. unificador da família brasileira.

, ,

Símbolo de esperança de nossos, avós no

passado, e confiança dêstes teus filhos no

presente e no futuro.

Imagem viva de nossa querida Pátría e a de
tudo o que nela existe,

Diante de "Ti", envaidecidos nos curvamos, e
, I

emocionados sentimos, tôda a vibração do espírito
nacional pulsar dentro dé nós:" É cemo se nos

, ,

agigantásse-mos em nossõ próprio peito, e

sentíssemos aumentar ainda. mais o nosso

espírito de brasilidade.

Em "Ti" reverenciamos tôda a grandeza de nosso

Brasil, a tradição de nossa história, a formação
de nossa raça. ,

A "Ti" juramos, a fidelídade nacional nossa e de
nossos filhos; a defesa de nosso território contra o

inimigo comum; a manutenção da integridade
moral de nosso' povo; a liberdade da família
brasíleíra, mesmo que a custo de nosso' sangue e

do sangue de nos�os filhos.

"BENDITA SEJAS TU, BANDEIRA DO BRASIL"
® @)

Canoinhas, 19 de novembro de 1969.

Paulo Adão FI'(lnk

Exercício de Apresentaçãof , "

das .. Reservas
Ano de 1969
cReservis,ta!l de 1.a e. 2.a Categórias d

forem chamados por edital de convocação geral
mente, cumpram essa obrigação para com a p' is apresentando-se
entre 9 e 16 de dezembro, nos locais tndícadoã

«Atenção classes dirigentes e' patronal coop em com o

exército' facHitando 80S, reservlstas o cum imento. o nobre
dever de apresentar-se para flns

'

de exercf o de apresentação
das reservas - entre 19 e 16 de dezembro, de volta ao trabalho
êles apresentarão o comprovante do ato».

'

«Oficial da reserva!' se fôr chamado' para' apreaentsção
individual ou por Edital Gera! de convocação, cumpra êsss dever

para com a Pátria, apresentando-se entre 9 e 16 de dezembro
no local, indicado ». 3x

Csnoínhss se, em 19 de dezembro de Ü)69.
'Osvaldo Conrado ,Narloc,h '1.° Ten. Del. da 13.a Del SM

Concurso Miss Turismo 'de Santa Catarina
Numa promoção d�' THELOS NOTICIAS, o concurso "MISS
TURISMO DE SANT:A CATARINA" terá por' finalidade
incentivar as atividades Turismo no Estado de Santa Cata
rina, despertando no povo o amor à terra e ao folclore, ao

mes tempo, procurando chamar 8 atenção de outras
nidades do Pais para as belezas da terra catarmense,

Procurando despertar na Juventude, através do espírito
competitivo, 'a graç'a e a beleza da mulher catarmense.

Escolhendo para "Miss Turismo de Santa' Catarina" 8 em
baixatriz que irá representar 'o Estado de Santa Catarina
no concurso "RAINHA DO TURISMO" na promoção do

Jornal "O GLOBQ".

ou troca-se
Vende-se ou troca-se pot, !

outro carro, uma camionete
marca Studebaker, ano 1955.
Pneus, lataria e mecânica

em perfeito 'estado. f

Preço de ocasiao ;

Tratar: Rua, Emilio Scholts,
(próximo ao Grupo .Souza
Cabral), com

Silvano Moreschi.

ICHEGOU O

Almanaque do' Pensamento
na Impressora 80ro Verde Ltda.'
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CORREIO DO NORTE
\,

22.11.1969

'Ui!fI!!J!DEscreveu:, Esmeraldin� M. de Almeida

Notícias de

Uma Bandeira para cada Sala de Aula'
\

Sôbre o patríõtíeo assunto, muito já se comentou por esta coluna.
Agora vem correspondência dírígída ao ,sr.' Prefeito Municipal 'que trans
crevemos a seguir: Brasília em 8 de setembro de 1969. Senhor Prefeito.

. Tenho a honra de levar ao conhecimento de' Vossa '\Senhoria, que o

Senhor Presidente da República aprovou plano elsborado por esta
:Assessoria para a campanha «Uma. Bandeira para cada. sala de aula»,
com a qual se oferece a, todos os brasileiros uma . alternativa de união,
sob a égide do símbolo único da Pátria, imagem de seu destino e de
seus superiores ínterêsses. O . objetivo da campanha é a entronização,
no próximo dia 19 de novembro, de uma Bandeíra Nacional, ao lado;
direito da mesa .do professor, em cada sala de aula do, Brasil, seja qual
fôr 'o grau ou a natureza do ensino nela ministrado. Com isso, estaremos
criando uma intimidade reepeítosa com a imagem da Pátria,' a qual se

iniciaria com o aprendizado das. primeiras letras, crescendo, depois, em
seu slgnííícado, com os conhecimentos dos estudantes, até o término de
seus cursos. Segundo o -espíríto do plano aprovado, as bandeiras seriam
oferecidas pela coletividade, as Prefeituras, o comércio, a indústria, os
fazendeiros, os alunes, seus pais, de preferência apenas o material para'
sua.confeção, pois esta deveria ser confiada aos próprios alunos. Afim
de que fique a Vossa Senhoria' apenas coordenar a execução da campa
nha nesse Município, com o que se evitaria o sacrifício 'de seus mültíploà
afazeres e' responsabilidades. permito-me sugerir lhe a criação de uma
comissão de' cidadãos patriótas e de comprovada honorabilidade, a qual
tome a si a tarefa de executá-la. Muito agradeceria receber uma resposta·
de Vossa Senhoria. afim de que possa avaliar a partictpaçãndas Munici
palidades na' execução global da clllDpapha. Aproveito a oportunidade
para apresentar a V.ossa Senhoria, os protestos de minha estima e

consideração. Ass. Hernani d'Aguiar-Coronel Assessor-Chefe da Assesso-
ria �I1pecial de Relações Públicas.

.

Quinze mil novos, para construção escola
. O Sr. Aloisio Partala mui digno Prefeito Muni.cipal, acaba de

,
receber telegrama do Deputado Federal Dr. Aroldo Carvalho, nos seguintes
têrmos: «Congresso» Prefeito Aloisio Partala-Papanduva. 10/7 Câmara
Brasília -3153·4-15-00-1nformo ao caro amigo «MEC» remeterá próximos

. dias intermédio Banco do Brasil Importâneía NCilr$ 15.000,08 convênio pt
Confio sua diligente atuação fim construir et inaugurar prédio ainda na

sua gestão pt Cordial abraço pt AroIdo Carvalho Deputado Federal. Eis
aí os trabalhos do nobre Parlamentar e, do nosso Prefeito Municipal,
unidos para a grandeza do Município.

orgulha tei'rá" "

Papanduvense que
.

O jornal de maior tiragem no Paraná a '«Gazeta' do Povo» em
sua edição do dia 11 do corrente, publica a notícia de nôvo contrato
firmado com o Cronista Social, Dino Almeida, um dos mais sollcítados
'em todo o Estado. )Para melhor esclarecer nossos prezados leitores,
damos a seguir li nota divulgada no dia 11 do corrente pela «Gazeta do
Povo»: 100 Rádios Emissoras e 21 Jornais; ... a partir do dia 15 vindouro
a Coluna '«.Dino Almeida Jníorma» estará .sendo divulgada por 1uO Rádios
Emissoras, através da agência paranaense «Paraná Press» isto porque o

contrato que assinei com meu amigo Pedro Washington de Almeida já
, está sôbre minha mesa. Por outro lado, desde o dia 2 passado a, Coluna
«Díno Almeida Informa» está sendo apresentàda diàriamente no «Diário
Popular» e no «Diário da Tarde» e em dezembro também será divulgáda
diàriamente na «Fôlha de Londrina» e que. eleva para 21 o número de
jornais que publicam regularmente. «Dino Almeida Informa", e não vamos

parai' aí" tudo, no sentído de que meus leitores tenham a notícia enquanto
está acontecendo. Bola prá trente é assunto ...

sua

Política & . Politicá

Superintendência
Regional em I

Santa Catarina
Coordenação de Bem�Esta!

Serviço Social
A' \Coorden!l�,ão de �em-'estar

comunica que o I.N.P.S. sub
vencionará as entidades bene
ficentes e consideradas de utt

.Iidsde pública, especlélízadea
no atendimento de menores

�

excepcionais.

Os pedidos serão dirigidos,
até o dia,2 de dezembro de
1969 80 Serviço Social, à Praça
Pereira e Oliveira - Edifício
INPS, no horârío de 13 às 16,00
horas, onde 'serão prestados
escl�re,cimentos 80S interes!1adol1.·

Os pedidos deverão conter:

a)
.

estatúto da entidade;
b) cópia da ata da aesem

I bléia que elegeu a última Di
retoria com o respectivo man

dato;

c) citação do decreto que
considerou a entidade de utili
dade pública é data tio Diário

Oficial em que foi publicado;
d) atestado -de idoneidade da

entidade,' firmado por autori
dade 10c!lI (ex. Magistrado,
Prefeito, Promotór Públíco);

e) certidão de Registro da
entidade no Conselho Nacional
de Serviço Social do MEC;'

f) relatório da. entidade. re':
,ferente ao último exercícío
anterior ao pedido;

g) especificação dos, critérios
adotados nó casa de partici
pação financeira do segurado
ou responsável pelo menor;

h) Certificado de-, Regulari
dade de Situação (CRS) perante
o INP&

.

.Edital
Sindlcato dos �mpre5ados .,0 (ofllérdo de Canoinhas

.Convocação
I

Pelo presente edital, o presidente d Sindicato dos.
Bmpregados'<no Comércio de Canoinha abaixo. assinado,'
tem a satisfação de convocar to os seus associados.

para a Assembl" a Geral Extra inária a se, realizar no

dia 23 de\ novem o do corr e ano, às 9,00 horas, em

l.� convocação e I ma ho mais tarde em ségunda,r em
não hávendo núme gal na primeira, em sua Sede
Social (ou noutro I ar), à Rua Caetano Costa, 425,
para o fim único

Filiar dos Empregados no Comércio
de Canoinha a Federaçã dos Empreg�dos no Comércio
do Estado e Santa Catarí a. .>

de

noínhas, IOde �ov
Ervino Tremi

Ix

A
João'

sortimento

Publicação OfiCiai da

PreFeitúra:'Mun. de (anoinhas
. .

(
.

,'Portaria 'de 14,/11/69,
Benedito Th. de Carvalho

Netto, Prefeito Municipal de

Canoínhas, no, uso de suas

atríbuições, resolve:

para 8 construção

o dí-"- Escolar, Dâ COR
MEC.

,
O Candidato a Prefeito lançado pela ARENA, a concorrer o)

pleito do dia 30 do mês corrente; Dr. Rubens Alberto Jazar, inclusive O Iostituto se reserva

seu companheiro de. chapa para (Vice, Sr. Olímpio Raulino Sehadeck, já reito de recusar quaisquer
Inícíarama sua campanha, tendo os mencionados candidatos visitado 'propostas que, a 'seu critério,
todo o interior do município. em suas visitas ao livre eleitorado estão .. ) julgar contrárias 80S seus. in-

..recebendo acolhedora' simpatia, demonstração esta expontânea de todos
à candidatura de ambos. Realmente trata-se de cidadãos. que estãe a terêsses.)

, 2x
altura de bem administrar nosso município, continuando as obras do

N d II h' L' b M 4' "2atual Prefeito sr. Aloisio Partala que sem. dúvida alguma tem se demons- as. ell a uun a IS õa -
. 177�

trado um eficiente administrador, tudo fazendo para que o nosso município Coordenador de Bem-Estar
cresça, progrlda e se, torne' admirado. por outros municípios. Pela
primeira vez na história politica de nossa terra;' um candidato de curso

superior é indicado para o Executivo. Municipal, pois trata-se de um
. grande facultativo, médico que muito tem contribuído para o -bem estar
geral dá grande famílIa papanduvense.

Passarela da Sociedade
Dia 13 do corrente. quem aníversarlou foI a galante garotinha,

MarUene Schadeck, dileta filha do casal João [Edíthe) Schadeck, do alto
comércio local. A festinha esteve bastante animada.

.

-. /. .
X ':x; x x. v

Também na mesma data, aniversariou a garotinha .Maria Luiza
Graboski, filha do distinto casal Evaldo (Lúcia) Graboski, com as 3
velínhas foi saudada a aniversariante mirim que esteve radiante no seu

grande dia.
.

x x x X

I Dia 14 foi a vez' do garotinho Maurício, filho do casal Aloisio
(Maria) Partala,mui digno Prefeito Municipal, sua residência esteve movimen
tada para recepcionar a turminha que lá ,foram felicitar o aniversariante.

, 'x x x x
'

. Dia 15 do corrente, data Nacional, Proclamação da República,
foi também dia de muita alegria para o sr. Aloisi� Partala, que comple-

� Cenotnhas, 14 de novembro
de 1969.

Benedito Th. de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

t· .

'

tava mais um ano de sua feliz existência, na intimidade de seus tamüíares.
Foi a data festivamente rememorada, pontificando 08 cumpríinentos em
alto estilo para o ilustre aníversaríante,

\ , x:x: x x·

Dia 19 do andante, quem festejou «niver»'foi a exma. sra. Erica
Silva, virtuosa espôsa do 2.° Sargto{ Jahy,r Silva, que aqui residiram por
algum tempo; êle na espinhosa função de Delegado de Policia, atualmente
dese�penha idêntica íunção no Município de Tangará-SO.

A coluna almeja muitos anos de vida e inúmeras felicidades a
todos os aníversaríantes.

x x x x

Meus agradeeimentos especiais à senhorita, Soely Bertão,
Secretária' do concurso para a escolha da «Rainha dos Estudantes» do
Ginásio Normal «Professor Silvio Pélicó de Freitas Noronha», realizado
dia 7 do corrente no "Colégio Sagrado' Coração de Jesus» de Oanoínhas,
pela gentileza do convite a' mim enviado para integrar a Comissão julga
dora. Somente por motivos de fôrça maior não. compareci, já justificado
por telegrama, contudo, continuarei a inteira disposição em tudo aquilo
em que possa.ser útil. Meu muito' «merci» mesmo, pela gentileza..

Decreto N. 315, 17/11/69
Benedito Th. de . Carvalho'

Netto, -Prefeíto Municipal de
'Canoinhas, no uso: de suas

atribui,ções, DECRETA:

Art. 1. - Fica aprovado o

loteamento da área de 4.12,5m2
parte do' lote n 34, Carta de
Aforamento n. 220 e registro
n.o 46, à Rua R berto hlke e

Bernardo Olsen, pro riedade
do Sr. Francisco lho.

'

Art. 3. - O Sr. Francisco
.

Carvalho, ficará isento do ím

pôsto territorial urbano, por 3
anos, em virtude da 'doação'
feita à Prefeitura, da (irea cons
tante no art. 2.P dêste decreto.

Art. 4. - :EstE' decreto entra
em vigor, na data de sua pu
blicação, revogedás

'

as disposi
ções em contrário.

Canoinhas, 17 de novembro I

de 1969.

Benedito Th.' de Carvalho leUo
Prefeito Municipal
Antonio Souza Costa

Dír. Adm. Exp.' (6 . Pessôa}
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Vocé já 'pensou em comprar Um TE,LE V ISO R de 'qualidade
Ent�� procur-e saber a preferência da maioria. Você acabará, preferindo PH I LI PS,

_

. f .. ,1

TELEyISORES- PHILIPS 23 polegâdas - automático, Revendedor
-Autorizado PH I L'I P ·5 com Assistência Técnica· garantida
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Candidatos ,'da A R E HÂ de
para as eleições de 30 de

ires Barras
novembro

No dia 14 de, outubro de 1969, reuniram-se na sêde
do Clube Recreativo «Eiltr&! Rios», os' 20 membros do Diretório
Municipal da Aliança Renovedora Nacional, de Três Barras. com o

objetivo de escolherem oa candidatos a Prefeito. Vice·Prefeito e·
,

Veread(lres" para a9 eleições' que se acham programadas para o dia 30
de novembro de 1969.

Para o' cargo de Pr�feito e Vi�e· Prefeito. foram speesentadas
naquela, Convenção Partidãria, duas (2) SUBLEGENDAS, com a'

indicação do� nomes dos Senhores Dorival Bueno e José Felício de
Souza, para Prefeitos, e Senhores Beetholomeu Chmiluck .e Darcy
Guebert para Vice·Prefeitos.

'ti Presidente da Connnção, Exmo. Senhor Dr. Tycho
Brahe Fernandes 'Neto, Juiz Eleitoral da 8." Zona assistido pelo
Dr. Lourenço Alves de Deus. representante do Ministério Público,

I submeteu à votação secreta s Senhores conveucionaís, os, .nomes

It dos' candidatos acima referid " sendo que a eleição apresentou o

seguinte resultado; pa o 'rgo .de Prefeito a chapa do Seohor

I DORIV:AL BUENO or eve 11 (onze) votos, e a chapa do: Sr. JOSE
FELíCIO DE SOUZA i sufragada com 9 (nove)' votos.

Assim sendo, fera vencedores nesta Convenção !la ARENA
os senhores DORIVAL B' O. para Prefeito e .BARTHOLOMEU
CHMILUCK

"

para Vice�' r.., 'to, os quais passaram a conEltituir a

Sublegenda ARENA. I.
,

Para candidatos' a VEREADORES foram àclamados por
unanimidade, na. legenda a ARENA Teeebaerense, os nO,mes de 12
(doze) cidadãos, compre ndendo os Senhores Hamilton Pazda (pela
Xarqueada e Quilômetro 6),' Pedro 'A'ódr,ino de' / Souza (por �Tr�s
Barl'a9.RIGESA), Erwino Szczerqowski (por Tr&s Barras e Col8oia
Tigre). Silvino Giaeomc De Lucca (por Três Barras), Félix: da 'Costa
Gomes' (por Três Barras e Quilômetrd 6), Alexandre Adur (pela

I
Cam'pininba e Pinho), Wili Ruske (por Sãq João dos, C,8valheiros).
José 'Savinski, Jorge de Souze, José Silvio Cavalheiro, Victor João
Braz e Maury João Venâncio Caldas.

'

Além da grande espectativa que reinou durante e votação e

apuração da eleição. sob a assistência de um grande público, foi
bastante comentado, apôs a convenção, o magnifico e.brilhente trabalho
desempenhado pelo Esmo. Dr. Tycho Brahe Fernandes Neto. dignÍ!l'
símo J�iz �Ieitoral, 'que funcionou na Presidência ds Convenção da
ARENA de -Três Barras; eficientemente assistido pelo Dr, Lourenço
Alves de Deus, representando o Ministério Público. As autoridades
em aprê,�o encerrarem- essa excelente e concorrida reunião cívica.
proferindo belíssimas orações, que deixaram uma ótima e elogiável
impressão no público presente, \

Três Barres, 3 de novembro de 1969.

Leoc�dio Pacheco_ - Secretário Geeal ,da ARENA 2r

Ginásio
'EDITAL

Santa
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r A Direção do Ginásio "Santa Cruz" comunica aos

,J intere$�ados que as INSCRIÇOES AOS EXAMES DE MADUREZA
,; estarão abertas de 10 a 29 de novembro de 1969, no seguinte
II: .

HORÁRIO: Das 14 às 18 horas;
i Das 20 às 21 horas.!I

�I
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11! NOTA:
I

!
i
�
ÊI m�nto

I
cula.e

AI!! inscrições co1m'preenderão as disci

história, geografia, ciências e matemdtic
�� .

No ato da matricula o candidato verá apresentar os

seguintes documentos: .

\1) Prova de, idade m a anos mediante a apre-
sentação de Certificado de Regi ívíl ou dê Casamento,
se fÔI\ o caso;

2) Carteira de Identidade;
3� Prova de Quitação com

candídato de sexo masculino tiver

4D Prova de Quitação Elei
anos ou mais. de idade;

5D Três fetos 3 x 4, rece tes e de frente.
Os documentos 1), 2),' 3) e 4) SERÃO DEVOLVIDQS ao

'pr6prio tIO menor prazo passivei, n�o seQdo nece�sário
tirar fotoc6pias. .

.

'

Satisfeitas 88 exigências quante à iDlicrição, o Estabeleci
fornecerá ào candidato um cartão comprovante da 'matrí
que poderá i identificá-lo duratIte 8, reaHzaçã'o das provas.
Os EXAMES serão realí,zados DO Ginásio Santa Cruz nas

s�guintes datas:, "

Dia 5/12/69

conter 18-

15' hlOr,88
19 horas
15 horas
19 hOras

9,30 horas
14 horas

Canoinh�s, 7 'de novembro de 1969.

Glottvich José Lunkes - Diretor

Dia 6/12/69

HISTORIA
GEOGRAFIA
CI:ENCIAS
�ATEMATICA
PORTUGU:ES E'SCRITO
PORTUGU:ES ORAL

Dia 7/12/69

NOTAS
O engenheiro Dr. Friedrich

Scultetus, �e Pôrto União, ga
nhou 'a concorrêncía 'para 'a'

construção do Grupo Escolar
do Núcleo Residencial Benedito
Th. de Carvalho Junior, cujos
servíços já foram ímcíados Dum

montante de
'.

NCr$ 30.000,00,
verba do Ministério de Educação
e Cultura, conseguida pelo Dep.
Aroldo Carvalho, cujo numerá
rio já está depcsítado no Banco

.

do Brasil.
x x x

O jornal l!:stado de São Paulo,
o estedão como é conhecido,
tradicional .. jornal, de conceito
em todo o pais, com muitos
assinantes em nossa cidade,

é

entregue todos. os dias, através
de uma kombi, fazendo o per
curso de Curitiba, Lapa, São

Mateus; Canoinhas, Pôrto União,
Caçador .e Videira. O egentp.
do aludido órgão em nossa

cidade é o' sr. Darcy, W.iese.
x x x

O sr. Pedro Humenhuk passou
novamente a residir em nossa

cidade transferindo-se de Caxias

do Sul.

Pelo campeonato da LEC ti;, '- ----.....----.--1
vemos, domingo último, o cotejQ ,

d N
I

reunindo PalÍneiras, lider, e São Leial Assine! DivulgueI- Correio o orteBernar?o, vencendo os periqi.t�tos
..

\
X X X

A
.

Casa do Trnbelhador . de
Cenoínhas, CATRACA, acaba
de formar mais unia' turma de

profissionais em corte de costura
a terceira e a maís numerosa.

Os respectivos .diplomas .fo,-,am
.

entregues domingo à tarde, na

sede da entidade, apôs o que
aconteceu animada-domingueira.

x x x

A Prefeitura Municipal, pelo
seu edil Benedito Th. de CQr
velho Netto, em face do brilho
de nossa representação nos

Jogos Abertos, principalmente
pela conquiste do campeonato
estadual de bolão feminino,
ofereceu sábado último, na sede'
campestre do Sextão, uma

grande churrascade a todos os

seus participantes. '

x x - x

O engenheiro Dr. Luiz Fer
nando Fuck, titular da firma
'CONCAL, 'ganhou a concorrên-

. cla para a construção ,do primeiro
grande reservatórío de égua em

nossa cidade. junto ao Serviço
Especial de Saúde Pública. Dr.
Fuck seguiu quarta-feira para
Flortsnópolls afím de assinaf o

respectivo contrato, cujas obras
terão inicio em principias de'
dezembro.

.

x x x

2x

pelo marcador de 2 a O, em
partida bem disputada.
E amanhã, em prosseguimento,

teremos Palmeiras 'e Riges&.
partíde transferida do primeiro
turno. ,',

.:

,A C A R E S C

.' ConCursvd pere Auxiliar de Escritório
I'

,

, Môças e rapazes,
Estão abertas as inscrições, para o 'concurso de

-Auxilíar de Escritório da ACARESC.·.
-

Os: requisitos
exigididos são:

a) Curso gínasíal 'completo;
b) Conhecimentos sôore datílografiá.

As inscrições poderão ser f!=itas até 5 de
bro no, Escritório Local da ACARESC.

dezem-
2x

,'�-.--------------------\
Cruz,

.j

<

I)OMINGO .. ai 14,00 hora. - censuee livre

Salomão e a Rainha de Sabá

Cine Teatro
-:- .:- ..

H o J E
.

- a. 20,00 hor&. - censure 14 ano.
.. �

Salomão e a Rainha de Sabá
com Yul Brynner, Gina Lollobr!gida e Marisa Pavan.

. \
-

As noites de desejo que abalaram ,o mundo. As orgias pagas,'
.

Em cínemascope e technicolor.

{a. 17,00 hora. ...:;_ �enlura livre·
DOM1NG� a. 20,00 -horaa - censura 14 ano.'

PLANÊ�TASCHOQUE
/

.

,....

com Tony Russel e Lisa Gastoni. \
Tremendas' fôrças. em 1u�a... e tem mulher no .meío.

Em technicolor.-

DOS

DIA 24, .egunda-fei'r.a • aa 20,00 hora•• cen.�ra 14 ano.

.Choque dos Planêtas
..'

/' .

"

Dia. 25 e 26, 3a. e 4a� feira. a. 20 hora. - censura 18 anoe
o

_ •
,

"

Carinhos é Bofetadas
. ./ \

com Annie Gírerdot, Mike Marshall e Phillippe Clair.
Uma comédia divertida e picante.

'

-,

Diu 27 e 28, 5a. e' 6a. feira. a. 20 hora. � ceneura 18 ano.

Uma vez ... Antes que eu Morra
, com Ursula An4ress e John Derek.

.
.

Aquela mulher' Inspirava aos soldados em luta um desejo 'mais
, forte do que o do viver. - E� technicolor. ".'

DIA 29, .ábado. a. 20,OD hora. c�n.ura 14 ano.

Dívida' de .Sangu'e
Aguardem para breve:

Espionagem ·Internacional
Planêta 'dos Mac�cos ,

Q J:eca e a Freira

".'
I,

'.

só· COMPRA 'QUEM QUER
/ .

TELEVISORES
em D.

(

a .vista
J O R ,O 4 N

NÃO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




