
Sucessão
Renovação

o PL�EITO

Municipal e

do Legislativo
DE AMANHÃ

Amanhã o eleitorado . canoínhense vai, nas urnas,
escolher o substituto do Prefeito Benedito Th. de Car
valho Netto, na pessoa do sr. ALCIDES SCHUMACHER
e seu companheiro de chapa, candidato a Vice-Prefeito,
sr. NIVALDO ROEDER.

Todos devem comparecer em massa para exercer
o 'seu sagrado dever do voto, afim de que se consolide
em todo o país, o pleno exercício de nossa Democracia,
agora com o Congresso em funcionamento e' o diálogo
aberto entre o Presidente Gal. Emílio Garrastasu Médici
e as classes políticas.

Os Candidatos percorreram todo o nosso interior
levando a sua mensagem, a mensagem da defiaitíva
pacífícação política 40 município, como também a sua, .

plataforma de govêrno, a continuidade da obra adminis
trativa de Therézio, condições afinal aceitas pelo

-

nosso

altivo .eleítorado, que amanhã comparecerá as urnas
I

homologando a patriótica decisão do Diretório Municipal'
da Aliança Renovadora Nacional, em atendimento as

instruções do Diretório Regional, em consonância com os

objetivos da Revolução Salvadora de 31 de março.)
Para a renovação do nosso legislativo.' basta cada

eleitor, ao decidir-se por seu candidato, escrever na

cédula cficial, que receberá da mesa receptora, o nome

do candidato, ou o seu número e sigla da agremiação
oficial, ARENA.

Reina paz em todo o município e a campanha de
esclarecimentos dos candidatos únicos como a ,campanha
dos . postulantes ao nosso legislativo, transcorreram -ern

absoluta tranqüilidade: Também nos municípios vizinhos,
onde a luta foi mais acírrada.: devido a disputa de mais

candidatos,
.

tudo correu. normalmente.
.

Ássim, vamos todos amanhã, às urnas. para a

consolidação da Democracia Brasileira, em atendimento
aos patrióticos apelos do Presidente Gal. Emílio Garrastasu
Médici, a nova e justa esperança' de todo o Brasil.

Justiça ,Eleitoral
Juízo Eleitoral· da 8s_ Zona - Canolnhas-SC - EDITAL

O Doutor TYCHO BRAHE FERNANDES NETO,
Juiz -Eleitor�l da· 8.a Zona - Canoinhas, Estado
de Santa Cataríne, na forma, da Lei, etc.

FAZ SABER 8 todos quantos o presente virem, ou dele
conhecimento tiverem que para 8S eleíções de 30 de novembro
próximo, nas mesas receptoras de votos serão localizadas n09

locais abaixo, bem como obedecerão-os eleitores distribuídos nas
referidas secções a ordem. do SOBRENOME, como segue:
1.a Secçãó: Colegio Sagrado Coração de Jesus Letras A-BL
2.a .,.' » » » .,. » I » - BO CL
3a» » lO '» » »» - CO FERRA
4.a » Grupo Escolar Almirante Barroso » - Fer rera-GO
5:a » » » » » »-GR-H-I-J-KN
6.a » » » » » ,. KO - L
7.a »Direto·ria de Estradas de Rodagem» M
8a » Associação Comercial (Edifício Celesc) ,---- N-O-PF
9.a » Edifício do, Forum Letras PIC-R
lo.a » Prefeitura MUllicipal (2.0 andar)>> S-SF
Ua» » » »» » SI-SF
12,a » Sociedade Beneficente Operária » - T-U-V-W-Z
13 a » Grupo Escolar, J. J. Souza· Cabral» -

,; .

A-Z
53.a » Agua Verde, (Sonda) 'Er.cola Estadua� »

,

A-Z
54.8 » Campoda Agua Verde (Escola Estadual) ,. A-Z

Faz saber, outrossim, que as demais. secções eleitorais
desta oitava Zona funcionarão normalmente, nos mesmos locais
anteriormente designados, incluindo as secções criadas nas

localidades de Serra do Lucindo, Imbuia, Anta Gorda, Encruzi
lhada, Paciência dos Neves e 'Rio dos Pardos que obedecerão a

ordem do sobrenome A-Z. Para que ninguém alegue ignorância
mandou passar o presente que será afixado no local do costume
e publicado na imprensa local. Dado e passado nesta cidade de

Cà'noinhas, aos 26 de novembro de 1969. Eu Zeno Benedito
Ribeiro da Silva, escrivão o datilografei e subscrevi.

Tycho Brahe Fernandes Neto - Juiz Eleitoral da 8.a Zona

�onfere e dou fé.
Data supra.

O Escrivão .Zen» Benedito Ribeiro da Silva

Policia de (anoinhasDelegacia de
PORTARIA

O Dr. Harley Avaí dos Santos, Delegado de Polícia do Muni
cípio

'

de 'Canoinhas, no uso de suas atribuições legais e na

forma da lei, etc.

CONSIDERANDO 'a realização do pleito eleitoral do dia 30 de
novembro do corrente ano, nos "municípios de Canoinhas, Major Vieira e

Três Barras. R E S O L V E:
/

Proibir a venda de bebidas, alcoúlicas, nos muncípios acima
referidos, a partir das 24 horas do dia 29 do corrente,

r
12 horas do

dia 1.0 de dezembr!)- próximo. �
.

..

. Publique-se e cumpra-se.
.

.

Canoinhas, %6 de novembro de 1969.

Barley "vai dos Santos - Bél. Delegado de Policia
,

Número 1054Ano XXIII Canoinhas - Santa' Catarina, 29 de novembro de 1969
J,.,

.

CAIXA POSTAL, 2

Diretor: Rubens Ribeiro da Silva
FONE, 128 CIRCULA AOS SABADOS

\

Ordem
Ministro

Dia
do

r

Exmo. Sr.

27 de novembro de. 1969.

Meus camaradas!
"Trinta 'e quatro anos nos

separam dos 'tristes episódios
de novembro de 1935, em que
um punhado de brasíteiros des
vairados tentou impor à Nação
um regime contrárto a todos
os valores da nossa, tradição.

"Repete-se, hoj s, a romaria
cÍvicá às campas dos bravos
patrícios sàcrificados pela insâ
nia sanguinária e evoca-se, em

todo o território nacíooal. 8.

beleza e a. sobranceria de seu

gesto supremo, ante o qual as
gerações de hoje ·se curvam em

reverência e abrem seus cora

ções num preito de gratidão e ,

reconhecimento.

"A!! cerimônias de 27 de no

vembro não se revestem de

galas habituais do. cerimonial
militar;" são solemdades graves,
sem as claníuadas vibrantes e

o rufar marcial dos tambores.
Elas constituem, antes, uma

reunião coletiva, para tomada
de consciência e reafirmação
de propósitos, da qual volvemos
mais cônscios de nossas respon
sabilidades pare com a Pátria
e mais inflexíveis na idéia de.

que precisamos trabalhar sem

desfalecimento para evitar erros
e ormssoes Que propiciem 8

repetição daqueles sombrros
atentados que fizeram derramar
o sangue generoso de nossos

heróicos camaradas, alguns dos

quais trucidados em pleno sonÇl,
sem que. lhes fossem dado a

eportunídade de defesa. Esta, a

lição 8 tirar da visão retros

pectiva dêsses três decênios,
certos de que, a despeito de
têrmos sabido honrar 8 memó
ria daqueles bravos, no zêlo e

na. defesa de nesses mais caras

tradições, o inimigo não esmo

receu em sua obstinação de
alcançar o poder; antes refor
mulou sua estratégia e· sua

tática, suas técnicas de alicia
mento e terror e seus métodos
traiçoeiros de ação.

"Atràvé! dos processos mo

dernos de comunicação do pen
samento, tenta promover es .

hípnoses coletivas, para que a

ação da \ minoria audaz se

imponha ao meio social detur

pando as aspirações da massa

e conduzindo-as em sentido
contrário dos seus reais e

legítimos ideais.

"Pelo terror, pelo homicídio e

pelo assalto ao patrimônio pú
blico e privado, procuram en

fraquecer as resistências físicas
e morais da Nação e desacre
ditar a 'família, a autortdade,
as Fôrças Armadas e o Govêrno.
É êste o quadro Que se observa
em tôdas as nações livres dI?
mundo, quando o. comunismo

.
internacional se vale das difi
culdades da hora presente e

do es_tado de tensão da9 socie
dades modernas, . gerado pelo
pós guerra, pelo impasse nuclear,

'do
,

Exército
pela expectativa de uma heca
tombe mundial e pelo descom
passo entre o vertiginoso pro
gresso técnico científico e a

reduzida capacidade de prover
a subsistência dos crescentes

contingentes humanos.
"A propaganda subversiva visa

a -criar, assim, uma. aparente
prevalência dos, valores mate
riais sôbre as fôrças espirituais
do homem.
"No Brasil, felizmente, há uma

consciência de nossos valores
morais. Prezamos o passado,
cremos no futuro, e temos fé
na ordem espírttual, consoliqada
em século e meio de indepen
dência, soberania e unidade.

Os que. tombaram na hora
decisiva, em novembro de 1935,
reafirmaram essa conscíênêía e

defíníram o curso de nossa

história. Morreram na esperança
de que nos seriam úteis e de
que lhes seguiríamos o passo.
Rememorando a sua bravura e o

seu sacrifício, nós, os seus

companheiros do Exército, rea
'firmamos o juramento de seguir
'lhes Ô exemplo na hora grave,'
para que o Brasil contioue nos

rumos que elês traçaram".
"(a) General de Exército

Orlando Geisel
Ministro do Exércitô"

Confere: Ar)! Falcão Macedo
Tte.-Coronel SubdiretordoCIMH

Yassuda-San, OMinistro
. o brasileiro Fábio Yassuda é' portador de um fatalismo genético:

'pertence a uma famílía inteligente. Dirigindo a Cooperativa Agrícola de
Cotia, Yassuda sempre vibrou no nível da alta responsabilidade. Há alguns
anos atrás, tecnicamente, a Cooperativa e o Conde Francisco Matarazzo
poderiam parar São Paulo, se desejassem. Entretanto, a CAC apenas girou
na órbita da progressão pacífica, com o determinismo e a operacidade
caracteristicamente nipônicas, completamente alheia a problem..s políticos
ou partidários.

.
,

O «níseí» Fábio Yassuda sabia que pràticamente estava governando
um Estado dentro do Estado de São Paulo sob seu mais importante aspecto:
Q do abastecímento. Enganam-se os que julgam a Cooperativa Agrícola
de Cotia uma organização esaencíalmefiie japonêsa. Há muito esta perdeu
os característicos que, no início, com seus primeiros 80 cooperados da,
cidadezinha de Cotia,· foram impostos. Hoje ela possui mais filiados
brasileiros que «íseís», «ntseis» ou «senseís».

Não são muitos os que se encontram in!ormados a respeito de
·Fábio· Yassuda. A expressão às vezes contemplativa-e-trudista que deixa
entrever atrás -dos óculos, é puramente enganadora. O cérebro trabalha
em alta veloe,idade e

�mesa
do seu gabinete é - simplesmente - o

Mundo. Com tranqüili de vai ao Japão num dia e volta no outro,
seguindo direto para Ma

.

gá, onde comparece a uma reunião de cateí
cultores. Convidado 2 vezes pelo então governador Carlos Lacerda, para

.

ser Secretário de Economia, Yassuda tirou o corpo num golpe de judô:
«hushímata». /.. ,"

Declarou, num programa de televisão, que possuía 2 filhas e uma -,
delas era a Cooperativa Agrícola de C!Jotil1. Tinha para ambas o mesmo

l

_cuidado e o mesmo ciúme de pai.

Agora Yassuda-san vai ser o Ministro da. Indústria e Comércio
do Brasil. Isto vem provar que a inteligência e a capacidade de trabalho
não possuem fronteiras raciais. Como a beleza da mulher. os atributos de
ação de um homem são universalizados. Um brasileiro de primeira geração
vai enfrentar os problemas de uma Pasta complexa e vital: Indústria e
Comércio. �le não tem Ieíto outra coisa na vida a não ser movimentar-se
decídlda e objetivamente nessas duas tatxae. Yassuda-san, banzai!

(Do Jornal de Joinville)

De'legacia de ,Policia
(anoinhas
Portaria

de

O Dr. Harley Avaí dos Santos, Delegado de Polícia do
Município tie Canoinhas, no uso de suas atríbuíções e

na fnrma da lei,' etc.
CONSIDERANDO a realização do pleito eleitoral do dia

30 ?E n�v�mbro dAo corrente ano., nos Municípios <ftvCanoinhas,
MaJor VIeira e Tres Barras, UE S O L V E: 1\ .

Suspender todos os portes de armas nos Municípios
acima referidos, a partir de zero hora do dia 28 do corrente,
até 24 horas do dia 1.0 de dezeu{bro de 1969 •

Publique-sE' e cumpra-se.
Canoinhas, 26 de novembro de 1969.

H�rley Avaí dos Santos - Bél. Delegado de Polícia
/ .
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CORREIO DO NUM rl<.. 29.11.1969

,RDE de PR_IO,BIOAO Setor
IRMÃOS

A ,CASA
emprega

o Instituto Brasileiro de Estatística acaba de divulgar
sua última pesquisa mensal sôbre as principais indústrias d@
trsnsformação do Pais. O inquérito abrange as a tívtdades d@
1.211 emprêsas. em cinco Estados; -;- São Paulo, GUanabara
Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Pernambuco -, nos campo;
de pessoal, selá rios, produção e vendas. O Estsdo de São Paulo
lidera a relação no -item mão de obra, com 414 740 �mpreg8do8
distribuidos por 575 emprêsas. Seguem-se, por ordem: Guan8bara:
79.415; Minas Gerais, 70.128; Rio Grande do Sul, 57.200, e

Pernambuco, com '36.685 trabalhadores. Isoladamente, por ativ],
dade, há predomínio do parque automobilístico: 81.639 emprega.
dos díretcs,

Ix

João

, recebeu
Abrão & (ia.

sortimento' de/

se resp elo que
possa ocorrer aos que trans-

gredirem o presente .svíso.
s preços da praça.

Canoínhae CSC),' 14/11/69.

Lindos Albuns

Fotografias
COM DESCONTO,

-Análises Clínicas-para
Poesias Ie Dr. Renato Neumann

20%
'Fone, 143

Hospital Santa Cruz· CanoinbasDE

Volkswagen
,

-,

de
responde
leitores'

,

' v. Sa. .encontrarê Residênciana
Rua Barão do �io Branco, 1051

Canolnh!fl's - se'Ouro Verde
,

[mpressora

r,
"

l
�;"'> ,

f \""
,l "

I
"

o

C
I

ou

,ira ue logo a sua vez,
ânos I (I.

. '. existiam no Sedan Volkswagen 1.300,mais exatos.
VW 1 600Sem falar na maior facilidade p�ra

' continuam a não existir no
,

. :

arrancar, ultrapassar etc: em vez delas há barras, de torção.
\ Quando v. pisa no freio do r Com uma diferença que
VW 1.600, acontece o

'

aparece nas curvas: um .estabilizador
mesmo que com todos os outros ti também no eixo 'traseiro. ,

Volkswágen: êle pára. Agora que v. já viu como o

Só que mais depressa, porque tem VW 1.600 se parece com os outros

freios a disco nas rodas dianteiras. .Volkswaqen, venha até nossa loja,
Ouanto à suspensão, nada mudou. .

Não custa nada ver de perto até

As mesmas molas que não {tl que ponto as aparênclasenqanarn.

Mas venha, prevenido:
Pois apesar de suas linhas

diferentes, do, painel tipo
jacarandá, dos novos bancos, do ,

espaço maior etc., êle '

"

é um autêntico Volkswagen.
O motor continua refrigerado a ar.

A potência dêle é que mudou:

,

60 HP, o que deu ao, VW 1.600
uma velocidade também maior.

!I Até 135 km por hora, pata sermos

M A L L,O N & C I A.
I

Ramos - esquina Barão do Rio Branco

SANTA CATARINA
REv'ENDEDOR
AUTORiZ'JlDO

-:-

)

"
"

Qualquer infurmação técnica sôbre os. veiculo!
Volkswagen eu a respeito da' índústría que os ,produz
poderá ser

-

,solicitada por nOSS08, leitores; As resposta,
serão fornecida s, diretamente, pela emprêsa, através de,
nosso jornal. Com isto, objetivamos prestar mais um

serviço de utilidade /públíca a DOSSOS leitores e a todos
os usuários de veículos,

As cartas poderão ser dírtgídes a êste jornal ou à
Volkswagen do Brasil, Depastamanto de Imprease, Caixa
Postal 8406 - São Paulo.

Capas de Estofamento
«Fui informado de que o uso de cepss para esto-

famento ao invés de protegê-la aCRba dsníücsndo-os.
Sou proprietário de um Volkswagen 68, equipado com

êsse acessór ío e gostaria de saber se posso mantê-lo sem

prejuízo do equipamento ortgtnal.» (Francísco Cordeiro

Bueno - Guanabara - aB).

Resposta da Volkswagen do Brasil: Nã� vemos

rezão para uma capa daníficar c Jl'svestime'nto original
umâ vez que foram idealizadas justamente para protegê
los. Todavia, íeso depende muito do material (tecido) da

cape, construção de mesma, 'etc .. ,
Se e cape, por defi

ciência da costura ou tecido possibilitar a entrada de

impurezas entre ela e o revestimento original" êste

poueríe ser manchado ou maaserado pelo conetante atrito,
. \

Manutenção dá Pintlira

«Adquiri um Se dan 65, de côr bordô, 'ê constatei

que a pintura, apesar de, boa, não mantém o brilho. A

Volkswageu pos(ui algum produto recomendado para a

recupereção da, aparência dos seus veiculos?> (Gustsv
Barstoch - Caxias do Sul _- RGS).

Resposta da Volkswagen, do �rasil: A pintura
dos veículos" sofre com o tempo uma p-erda natural do

brüho rilotivada pela queima de sua superfície seja pela
ação do solou pelo uso ,de produtos de Iímps Z8 que
removem sua película de proteção, Com o VW, apesar
de Da I\UB pintura ser utilizado o mais moderno p,roce�so
-ds Américe Latina,

-

desde, que' não se proceda, a devíds

msnuteçção, depois dé um longo período .tsso também
acaba acontecendo. Porém essa perde pode ser sausde

cem a aplicação de produtos específicos recomendados

pela fábrica e encontss'dcs nos Revendedores ou Oficinu

Autorizadas. São êles, o Liquido Original L 170,5, para
polir e 8 cêra Orígtnal L lRO:5, que mantém e prote��
o oolimento dedo à pintura. A aplicação de ambos e

simples, não requerendo maiores cuidados que o de não
ser procedido o polimento com o veículo exposto 60 sol
ou com li chapa ainda quente. Va-le ainGa mencionar que
o uso da cêra Original L 190.5, é recomendado e cada
'6 ou 8 semanas ou adicíonalmente depois de cada

lavagem com sabão neutro.

Abert�rft dOS' PlaÍinados
«A Oficina onde costumo fazer a manutenção de

meu' Sedan 63 'Orientou-me no sentido de que a ebertura
.

dos platinados, Jndicada no manual do proprietário c�mo.
sendo de 0,4 mm, só é válida enquanto o cerro é noVO,

Com o uso, devido ao desgaste de diversos componentes,
.,8s,a abertura deve ser aumentada, chegando até a

0,55 mm, Isso é verídíco?» (Luiz Campos de QUf:iroz -
São Paulo 1- SP).

Resposta da, Volkswagen do Brasil: Com o

desgaste natural dos componentes do distribuidor, 08

platinados tendem sempre, a diminuir. a sua folga, maS

isso não justifica 8 instalação de conjunto fora das m�·
didas prescrftas, Esse

'

desgaste sendo- muito lento faria

que o veiculo nesse caso operasse fora de distribuição
'durante um longo período. Não existe no distribuidor

possibilidade de desgaste que motive a necessidade de

maior abertura dos platinados pois 8 sua construção é

calculada para que a folga permanente seja de 0,4 mre

Vale mencionar que cada fração de 0,\ mm 8 mais oU 8

menos de abertura nos platinados provoca um deslo'!a-
\� mente, avançando ou retardando o 'momento de explosãO

de 3° em relação a árvore. de manivelas;

./
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SOEL Y BERTAO
INFORMA:

Aniversários
No dia 18 de novembro, completou mais
um «níver> o cronista social de Papandu- \
va, sr. Esmeraldino l\IJ. de Almeida. Desejo
que esta data' se repita por muitos e

, muitos anos.

* * *

Beatriz' Helena Wojcíechovskí; encantadora menina-moça, recep-
cionou um grupo de SE!US colegas, sexta-feira passada, pera
comemorar mais um -ano de sua existência. Bea é uma das
senhoritas mais elegante de nOSSA cidade. A Beatriz os parabéns.

* * *
Dia 6 de dezembro, é a data marcada para o �Baile do Chcpp»,
numa promoção do Grê�io XV de Julho, muita animação

e expectatlva.
* * *

Já se comentou a beleza de Eloá Balok, poderá estar incluída na rela-
çã10 das «cem meninas-moças» bonitas da Capital do Mate; (concordo).

* * ,*.
Cleide Msyer é um lindo broto, que se destaca. por sua

graça e elegância.
«OS 1ettiiueis»\

De passagem por Canoinhas, o empresário Antenor Kotarski, do
famoso conjunto «Os Temíveis» da cidade de Rio' Negrinho.
Este conjunto, vem fézendo muito sucesso nas cidades do

Paraná e Santa Cat'arina. E�te conjunto é formado por:
Solista - Juarês Garcts: Guitarra base - Ilmar Cantuario; Guitarra
baixo - Marinho Nossól; Pistão -- Valdecir Maier; Bateria � Alcionir

Jardel Souza. A vocês felicidades, e muito sucesso!

Seu nome completo?
Maria Oracécia Czer níak:

Onde e quando nasceu?

Canoínhas, �/10/50.
Quais seu s passa-tempos
preferidos?

Ler um bom romance, e praticar
esportes. '

Em nossos tempos e moda é'
muito avançada, você, tem
algum cOD..:eito sôbre ela?

A moda de poje favorece a nossa

juventude.
- E como tôda gronte j'ovem gosta da música, perguntamos
qual !;leu gênero?

Música romântica.

No cinema, quais seus artistas preferidos?
Giglblla, Cinqüetti, Rock Hudson, 'Elvis PreslE:'Y, etc.

E na TV?
A novela «Nino o ItaliaDinho�.

Como se sentiu ao saber que Iria' representar Ca,noinhas?
'Fiquei emocionadíssima, pois não esperava esta honra.

Com quantas candidatas você concorreu?
Com 14 (quatorze) candidatas.

'Quais foram as cidades?
Jaraguá do Sul, Palmeiras, Lapa, Ponta Grossa, Rio Negro, Irati,
Mafra, São Mateus do Sul, Curitiba, etc.

Você achou que Ângela Pacheco é digne dêsse tHulo? '

Achei que realmente ela foi digna dêste honroso título. '

E 8 primeira vez que você foi à Lapa?
Já fui várias vezes.

Qual sua impressão sôbre o povo Lapiano?
Gente muito hospitaleira, muito simpâtic\ e que realmente
demonstram boa vontade de colaborar. J

, Quais foram as atrações que Lapa aRresentou?
Apresentação do Coral Bümerindus de Curitiba,' �um jantar ofe-
recido às candidatas e ainda o animadls�imo baile.

,

Há �lguma comparação entre a jJventude Canoi:l,hense e a

LaplaDIl? ,

Achei que a juventude Canoinhense se destaca melhor do que a

juventude Lapisna. .
,

Se houver concurso dê�te gênero você concorrerá?

LogicamÉmte.
"

A Soely os meus sinceros agradecimentos, e que sua coluna
continue com muito sucesso. n

De'Clar'ação
Werner Eúgênio K�llner,

declara que foi extraviado
o certificado de propriedade
n.o 137597, do caminhão
de sua -propriedade marca

Chevrolet, ano 1962, chassis
n.o G.62B9553-M., motor n.o
2G 1009-D, côr beje e azul,
142 HP.', 6 cilindros. Ix

Canoinhas, 20/11/1969.

Aniversariantes
da Semana

ANIVERSAR./AM.SE
HOJE: a sra. dona Zila

esp; 'do sr. Alfredo de Q.
Garcindo; 'o sr. João r. A.
Siems; a menina Siomara
filha do sr. dr. Rivadavia
R. Corrêa; os meninos: llmar
Wmner filho do sr. Vivaldo
Todt -e Pedro Paulo filho do
sr. Zetredo Müller.
AMANHÃ: a sra. dona

Genoveva esp. do sr. Willy
Sudoski; as srtas.: Guita
Federmann residente em
Tres Banas e Wilma Maria

: Lessak; os meninos: Nilson
{ilho do sr. Nereú Fontoura
e Adilson, filho do sr. Nelson
Marzall.
Dia 1.0 de dezembro: as'

sras ; donas: Carmem esp.
do sr, Tuti Nader, Ana Maria
esp, -do sr. Carlos Wunderlich
res. em São Paulo, Hilda
esp. do sr. Rubens R.,. da
Si/Da e Sueana esp. do sr,

Ioão Sczygiel; os srs., Elo»
Sudomski e Waldemar Btetuies
residente em Mafra; as srtas :

Ursuia Scheuer e Ursula
Voigt,' o jovem Luiz Francisco

.1,Jádio em' notícia de Paula e Silva,' a menina
Mais .um espetacular lançamento pela sua Rádio Canoinhas, é o Simoni Margareth (ilha do
programa-rsoctsl dirigido pelo Diretor da Rádio Csnoínhss Inineu Sr. Americo Araldi.
Gonzaga, e pelo cronista social Sidney Côrte. Este «fabuloso» DIA 2: a exma. uua. sra.

programa é levado ao ar todos os domingos,' às 11, horas. dona Anita Buss; a-s sras.
A vocês os par,abéns, donas: Noemia esp. do sr.

Entrevista cotnabela ret:resentante da Capitcü "Agenor V. Côrte, Ade/ia Olga
. esp. do sr. Euclides Bueno,

do Mate no XII Festival do' Mate na .capa Eu/atia eep. do sr. José
Pacheco de Miranda Lima e

Leoni Natalia esp, do sr,
Heriberto H. Schule; os me

ninas: Edson (ilho do sr.
Ervino

.

Friedmann, Gerson
José filho do sr. João Dirs
chnabel e Waldétriar filho do
S9". Alrredo Trapp.
DIA '3: a sra. dona

Almerinda úp. do sr. Vitorio
D. da Silveira; a senhorita'
Rhode Taporoski; o jovem
João. Tarcheski; O menino
Daucélio filho do sr. b:ineu
larrocheski.
DIA 4: o sr. Paulo Dehner;

as meninas: Gi/ciane filha
do sr. ,Waldemà,. Cado r,
Vi/ma de Fátima filha do sr.

Antonio da Silva e Gilceane
filha do sr. Waldo Simm
residente 'em joinville; os
meninos: Claudio Rogerio
filho do sr. Oscar Werka e

l/son Carlos filho do sr.

Miguel And1'eczevecz.
DIA 5: o sr. Rubens

Ribeiro da Silva; o jovem
Antonio Altavir dos Santos;
h menina Neide filha do sr.

Estefano Lucachinski.
Aos, aniversariantes noss(:)s

cumprimentos. ./',

só CO,M PRA QUEM

TEL VISORES
em D.

«Dia. do Reservista»
25.0 aniversário da chegada da Fôrça Expedicionária

Brasileira em Território Europeu
No dia 8 de maio de 1945 termina a 2.a 'grande Guerra

Mundial, ficando consagrado como o «Dia da Vitória». Foi
derrotado o poder militar alemão qus, com Hitler, tentou mas

sacrar iii democracia. Dessa incremente luta participou o Brasíl,
'com .88 suas Fôrças Armadas: Marinha, Exército e Aeronáutíca.

Este ano comemoremos 25 aDOS da chegada m Território

Europeu d�s nossos pracinhas da Fôrça Expedicio �ria Brasileírs.
Nossa Participação nessa Guerra foi consequê ia da afronta

que sofreu o povo brasileiro. Logo após o inící do conflito foi
decretada a neutralização do Brasil (2, set. 193 ,No entanto, o

Plano .Pangermanísta para o domínio do mund não. SE" restri':lgia
à conquista da Europa. Na América do Sul p tendiam dominar
o sul do Brasil. Entre fevereiro e setembro 1942 foram tor

pedeados e postos 8 pique 16' navios brasíleí os, com sacrifícios
de inúmeros brasíleíros, homens, mulheres crianças, militares
e' civis, indefesos. Assim, em 22 de agôsto 'e 1942' é declarada

guerra 8 Alemanha, sob o clamor Ido povo eunido em frente ao

Palácio do Govêrno, no Rio de Janeiro. C, m a declaração de
. guerra veio mobilização geral. O sacrifício foi imenso para tôda

população. Prtvamo-nos de muitos produt de consumo. Com o

racionamento sofremos as duras consequê cías da falta' de trígo,
do açúcar qUE eram vendidos em filas es atentes e com cartões
de racionamento. A criação da Fôrça E pedicionária Brasíletra
foi uma verdadeira bomba lançada n coração da família
brasileira que 80S pOUC09 foi sentindo a dura realidade. Na
,verdade não poderta o Brasil permane e r calado em face de,
chacina verlflcade em águas territoriais rasileiras numa violação
berrante à nossa segurança e à nossa s· ue ção de nação neutra.

Iniciamos assim nosso esfôrço p ra a 'guerra que pros
seguiu durante tô da a campanha na' Ita ia.

A participação da Martoha Bras', eira foi destacaria pelo
Comandante em Chefe de Esquadra orte-Amertcane quando
anuucíou «Nenhum dos 840 navios até agora escoltados pelos,
V.8S0S de guerra brasrleíros se perdeu».

'A cooperação da nossa m
.

h foi julgada <modêlo de

eficiência, regularidade e boa execuç », cuje colaboração foi
inestimável. c�

A Fôrça Aérea Brasiletre repr] senta
Caça teve atuação' espetacular durante
Realizaram os nossos' pilotos o spôío à e a

destruição de vias de transportes e de res com

os famosos P·47.
A Divisão Expedicionária re resentante do Exército

desembarcou no solo italiano cobrindo- e de glória em numerosos

combates e batalhas.
A infantaria .de Sampaio [amaí vacilou ante 6S missões.

A artilharia foí destacada pela precísã de seus tiros conforme
relatam depoimentos alemães.

A Cavalaria representada pelo squadrão de Reconheci-
mento consagrou sua impetuosidade na perseguição do inimigo.

A Engenharia não d�[OlC9nSOU e c mpriu multiplas missões
conservando estradas _e removendo cgm os' ·minado!!.
'. ..

,

Da mesma fOfma brilharam ,8 I endência, o Ser vi'ço de
Saúde, fiS Comunicações, o Serviço de

.

terial Bélico, o Serviço
Postal" o Serviço Religiow, a Justiça Mi tar,' 8 Agência do BaDco
do Brasil, os Correspondentes de gu rra e todos ;�ais que
cooperaram para a Vitória .do Brasil.

,
A reserva convocada, oficiais e raças vieram comprovar

a elevada capacidade de adaptação e de ute do homem brasileiro
que enfrentaram em terra estranha e cl IDa inclemente e tôd�
'sorte de diversidades, sem áfetar o moral. \

Termlnada- a guerra regressaram à Pátria os heróis
bra�ileiros qu!,! sem dúvidas escreveram em terras eU,ropéias
mais uma páginr. brilhante da história militar da n0858 terra.

Há 24 ,anos regressaram êles' trazendo os louros das
vitórias dE' Monte Castelo, Montese, Castelnuovo, Colechio,
'Fornovo, etc..

.

,
Por tôda:a parte do país ergueram-se

- monumentos 80S

soldado�, marinheiros e aviadores que prestaram inestimável
colaboração à vitória da !iberdade sôbre a tirania, elevando bem
alto, ,no conceito dos outros povos, o nome do BRASIL. Muitos
regressaram mutilados física ou psicologicamente e outros aqui
estão trans:!adados do cimitério de Phtóis. Outros ainda, desa

p�receram tom defesa do Brasil.
Rendamos pois aos nossos

-

gloriosos expedicionários mais(
uma homenagem &0 comemor8r�mos mais um ano em que
regreesaram à nossa P4tria.

Famílias enlutadas ainda choram 08 seus entes queridos.
A elas devemos o nosso, apôio.

Lembremos, finalmente, nêste instante que, como _ brasi
leiros havemos de- lutar com sacrifícius da própria vida por um

Brasil cada vez mais progressista ,e livre das influências perniciosas.
\

Saberemos construir o nosso futuro mesmo que para
isso tenhamos que derramar o nosso sangue contra aqueles Aue
nos querem entregar 8 tiranos em prejuízo da nossa liberdade.

Osvaldo Conrado Narloch - ).0 Ten. Del. da 13.a Del SM

JORDAN-
es

'a vista
NÃO Q U E_R
/

NCr$
S. I.

@#.,@,,"I EM
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'Clube de
'

Bolão Fantasma
Nova

I
Diretoria

Em assembléia Geral Ordinária, realizada no dia,
25 de novembro de 1969, foi leita nova Diretoria do
Clube de Bolão Fantas o período de 1970/1971,
que ficou assim constitii a (Presidente" de Honra, -
Alcidio Zaníolo; Presidente Oldemar Mussi (reeleito);
Vice-Presidente - Adilson an° lo; .L? Secretário - Darcy
Wiese; 2.0, Secretãrio - José iz; 1.0 Tesoureiro -

Edgard 'A. Mayer; 2.°, "esoureírd Narciso Bartinik;
Orador - Luiz F. Fr 'tas.

Vende-se ou Troca-se
Vende-se ou troca-se por

outro carro, uma camioneta
marca Studebaker, ano 1955.
Pneus, lataria e mecânica
em perfeito, Estado.

'

Preço de ocasião.

'Tratar: Rua, Emílio, Scholts,
(próximo ao Grupo Souza
Cabral), com

Silvano Moreschi.

Certificado extraviado '

Declaro que foi extraviado o

Certificado dE" Propriedade de
n.? 173618 do Jeep Tsyota, côr
verde e azul, ano de fabricação
1963, motor n.? 0800390, de 4
cilindros, com 78 HP, chassis
n.? 3TB251-11481, placa 5·52-85,
de propriedade de Bernardino
Feâalto, expedida pela Dele
gacia Auxiliar de Policia de

Canoínhas, ficando o 'mesmo '

sem efeito por haver requerido
2.� via. 3x

Roselio ,Modesto Feâalto

Animal extraviádQ
.Encontrs-se er;n terreno' de

minha propriedade, @[n Piedade,
um animal côr baío, crina

amarela, tem sincero.

Pede-se ao dono que venha
retílá-Io dentro de 15 dias.

Antonio Scur:thetzki

Atividades.da Câmara Municipal 'de!Canoinhas
Reunião do dia 9 de setembro

de 1969. Presidência: Ve�eedor
Tufi Nader. La Secrehria Verea
dor Michel N. Seleme. 2.
Secretaria: Vereador Adhemar
Schumecher, e mais o compare
cimento dos seguintes Edís: Gui
lherme Prust, Pedro dos Santos
.Corrê&, Álfredo Steileín, Havendo
número legal para deliberar, .0

, Sr. Presidente declarou aberta a

reunião. Lida a Ata de reunião
anterior foi a mesme aprovada.

Expediente: D.iários da Assem·
bléia Legislativá do Estado de
Santa Catarina; Boletim do Ins
tituto -Necional , da Previdência'
Social; Revista Catarioeose; Ofício
da Comissão Organizadora de
Exposições ,rla cidade de Blumenau;
Ofício do Capitão Serafim Giu·
seppe Francizi. comunicando haver
assumido interinamente as fu'nções

'

de Sub Comandante do 3.° Ba
talhão de Polícia Militar; Ofício
do Sr. Prefeito Municipal solici
tando a prestação dos serviços
do Sr; Altamiro Ricardo da Silva
Diretor do Expediente da Camara ,

Municipal, junto ia' Delegação.
dê.te Munidpio, que irá disputar
(;s Jogos Abertos de Santa Ca
tarina; sendo concedido pela
Comissão Executiva da Câmara

. Municipal; Ofício do Sr. Prefeito
Municipal, encaminhando à: Casa,
projeto de Lei que autoriza

aquisição de um transformador;
Idem, encaminhaodo à Casa pro,
,jeto de Lei que Homolôga Re
'solução, sendo ambos os projetos
encaminhados à Comissão de
Legislação e Justiça, para arar I
parecer. Oficio do Sr. P efeito
'Municipal, enviando à C" ara o

Balsncete da Receita e espess
Orçamentária. referent ao mês
de agasto do corrente 00; sendo

que a mensagem sup a foi encs

minhada à Comissão de Finaoças
ra emitir parecer'

t;' Peesiden
Municip design u

Alfredo Stel' ara -integrar a

Comissão de ção e Leis,
para substituir em o -ausente.

Oedem do 8: A Co
.

silo de
Finençes da âmara, apres tou

parecer aos alencetes dos me

de l\1aio J bo e Julhó de i 1969;
Idem, ao projeto de Lei que.
concede xílio ,80S alunos do
curso de ilosofía da Uàiversidade
de Uni da Vitória;· colocados
os par eres'"acima descritos, cada
um de per sÍ, a 1." discussão e

votação, foram n'mbos aprovados.
O Vereador Gui\herme Prust
requereu dispensa de prazo para,
2." discussão 'e votação, ao lJare
cer sabre 01 Balancetes de Maio
Junho e Julho de 1969, seodo
aprovado, colocado. o referido

varecer a' 2,- discussão e votação

foi novamente aprovado 'e, man
dado baixar' resolução a respeito..'
A' Comissão de Redação e Leis
apresentou parecer e texto final
ao projeto de! Lei; que autoriza
pagamento de aluguel da residên
cia do Sr. Dr. Promotor Público
da Conísl1ca, pasto o referido
parece: e texto fioal a La e

única dilct)lIlIo e votação, foi o
mesmo aprovado. O Vereador
Pedro dOI Sentes Corr'êll requereu
vi,t81 por 48 horae, ao projeto
de Lei que estabelece a, lecali
seção e 'normal psra erteoioue.
mento Ide automôveie de aluguel
sendo lhe concedida:

Pa/lavra livre: O Vereador Pedro
dOI, Sautoa Corrêa, requereu para
qUA .e oficiasee ao Exmo. Go�
vereador do Esta::io e Secretário
da Segurança Pública, solicitando
uma viatura motorizada para' .a
Delegacia de Polícia 'locel, lend9'
aprovado. Requereu .também para
conlt,ar no. Ànael da Gela,"voto
de pel'!!f pelol falecimento! em

Bela Vista do Toldo do Sr.
Adão TYlzka e, Sra. D. Edvirge.
Rudnick. e qlie oficialle à. famÍ·
lia. enlutada., lendo .aprovado.

CaDoÍnha., _

26 de, novembro
de 1969.

Altamiro Ricardo da Silva
Diretor do Expediente da Câmara

.

Municipal

Publicação Oficial da

29.11.1969

Prefeitura

Municipal I de
Canoinhas - 5 C
Portaria da 20·11-69
Benedíto Therézto de Carvalho

Netto, Prefeito' Municipal de
Canoinhas, no uso de suas atri
buições, resolve:

designar B funcionária Ligia
Schivinski para, do ia 20/11 a

� 01/12/6S, fazer e ediente na

C.N.A.E., sem prej zo de seus

vencimentos.

e novembro

Superintendência
Begioo,al em

Santa Catarina
Coordenação de Bem-EstaI
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Benedito
Prefeito

Antonio
Dir. -Adm.

Benedito erézío de v rvalho
Netto, Pre eíto Munici &1 de
Canotdhas, no uso, de sua atri
buições, r solve :

cone der gratiãceçãc
de acôrdo, co91 O' artig? 193,

item IH, da Lei n.? 413, de
24-3· 58, ao funcionário Ivelás!o
Coelho, padrão Q. a gratificação
mensal de NCr$ 70,00, por ser
.víços extraordinários '(físcaltze
,ç�o de Ctnems, etc.', a partir
de 1.0 de novembro de ,1969,
não se incorporando ao venci
mento.

.

Canotnhas, 24 de novembro
de 1969,

'

.

Benedito Th. Carvalho Netto
Prefe íto Municipal

Antonio -Souza Coata
Dir. Aom. Exp. e Pessoal

Portaria de 26-11-69
Benedito Therézio de Carvalho

Netto, Prefeito Municipal de.
Csuotnhas, no uso de suas atri

buições, e de acôrdo com o art.
5.°, inciso I, item b, da Lei n.?
901, de 29 09 69; RESOLVE:

,

CASSAR c direito do permis
sionário ARY MACHADO, es

tacionar seu veículo de aluguel
no Ponto n.? 2, carro marca

Ford, metor DO BISBX-102,728,
ano ta b. 1951,- D.o passageiros 5,
Gart. Habilitação 130920, Cart.
Identidade n.? 14.586, Carteira,
n.o 276.608.

.

Csnoinhas, 26' de novembro
de 1969.

Benedito Th. Càrvalho �etto
Prefeito Municipal

Serviço Social
A Coordensção

'
de Be'm-este!

.

comunica que o IN.P.S. sub.
vencionará as -'entidades ben@.
ficentes e consideradas de uti.
lidade pública, especializada!
no atendimento' de menore!
excepcionais.

Os pedidos serão dirigido!
até o dia 2 de dezembro d;
1969 ao Serviço Social, à Praç!
Pereira e Oliveira - Edifici�
INPS, no horário de 13 às 16,Oij

. horas, onde serão prestado!
esclarecímentos aos interes!!ado!,

Os pedidos deverão con'ter:
a� estatuto da \�ntidade;
b) cópia da ata da 8SSem.

bléía que elegeu 8 últiÍDa' DI.
retoria com o respectivo mano
dato;

c) citação do decreta qUe
considerou 8 entidade de utili.
dade pública e data tio Diário
Oficial/em que foi publicado;

.

d) atestado de idoneidade da
entidade, firma do por sutor;
'dade locsl (ex. Magistrado,
Prefeito, Promotor Público);

e) certidão de Registro da
entiàade no Conselho Nacio081
de Serviço Social do MEC;
f) relatório dà entidade re·

ferente 80 último exerclcio
anterior ao pedido;
g) especificação dos critério!

'adotados no caso de partid··,
.

pação financeira do segurado
ou responsável pelo menor;
,

.

h) Certificado de Regulsri
da de de Situação (eRS) perante
o INPS.

O' Instituto se reserva o di·
reito ,de' recusar quaisquer
propostas qUE', ,a seu critério,
julgar \ contrárías aos seus in·
terêsses. x

as. Ney da ,Cunha LisbOa - M,4177fl'
I '

Coordenador de Bem- Est&r
,

-

ATE. N c Ã O!
Vende-se um terreno com j

datas, medindo 3 200m,2,
,

com

uma 'casa de maderre, em per·
feito estado, terreno todo cercado
à r'ua Duque de Caxills, prolon'
gamento da Vida1 Ramos:
Informaçõt!! n8; Rádio -Canoi·

nhas ,e no jornal Correio do
Noree.

Grande
todos

la -

-

recebeu a CASA VERDE de
ao Seleme' & '(ia.

a••�••B••��••B••�•••B••�BeR.m.�•••�••�••R•••B•••�B.B.m.

Você já pensou em
_ comprar um TELE V-ISO R de q,ualidade

preFerên�ia da,. maioria. ,Você acabará preFerindo P H I L I PS .

23 polegadas. - automático, Revendedor
com Assistência Técnica garantida

.

Então /procure sa�er' a
TELEVISORE,S PHlllPS

PH'I/LIPS
,

Autorizado

\

�I

) ,
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P Doutor Tycho Brahe Fer- radOI OI conjugues, oeesando,
nandes Neto, Juiz de Direito' auim. inteirameute, a exigência
da Comarca de Canoiuhae, do artigo 223' do Código Civil.

.
Eltad� de Santa Catarina, na Info ma, ainda, o requerente que
forma da Lei, etc. não istem bens a partilhar.
FAZ SABER aOI que o pre-

Ne.tal oudlções, DIl conformida.,
sente Edital de Citação virem cu

de dOI 8 igol 316, 317 D. IV,
conhecimento dele tiverem que,

32% e 32 do Código Civil, o

nnl ut(!1 da Ação Ordinâria de m requerer a V.

De. ite, autuada sob D.O 5.193, EXIJ. II;) digne denar a citação
cita ua. Terezinha de Paula, da Ré, Terezin de P a,a

bra leira, calada, que le encontra pare responder ao têr' dai

em lugar incerto e não sabido, presente ação úrdiná�ill e des-

parI respoader aCI tênilol da '���I��a����:e :ot��f· ii 6�e' led,O�
pre nte ação. movida por leu

fim 'de, afinál. le' decretado o
ma do Moraci de Paula, .bee-
lilel o, calado, mecânico, residente desquite do casal e a Ré conde

em nritiba, i'R., podendo con- nada oal custa e demais pro
test la, sob pena de .revelia, no uuncieçõea de direito. tudo na

praz de dez (lO) diae, que
forma da lei e à lua revelia.

corre á em . cartório, apó. 16 de Presta, outroseim•. o peticionário,
deze bro de 1969, data marcada, para a citação da Ré por editaie

para eudiêucia de ecnéiliação, a competente afirmação do artigo
e que alude a Lei 968 -19, .tudo .

178. n. '[ 110 Código' de Processo

coofor e OI têrmos e e acôrdo Civil. Proteetase por ,todo o

com a etição e reap ctivo des- ' gênero de prova em
.

,4_ireito ado

legdir 'tranicri 'o.: EXMO . mitido, Dá ae a presente .o valor"
DIREITO _

_ .."....____,. _

DA C MARCA. oraci de
Paula, braaileíro, ,calado, me

cânico, r sidente a ualmeute em
Curitiba, capital do Estado do

Paraná, p r lei) p.foculador, infra
allinado advogl.do iuecrito na

O,A.B., Se ção d1 Sa�ta Cetatina
sob o Ó. 4 8,

im,
êscrítôrio e

reeidencia eata 'cidade. à, Rua
CeI. Albuqu rqu!, 622, onde,' r,ll
cebe OI avi I/e intimaçõel -
vem. mui e peitoesmente, pe
rante V. Exc ., requerer apre
sente ação o

I
dinaria de des

quite contr, Tereeinha : de
Paula, bj,1 eirs, CRIada,' de

profissão e
.

re idêneia ignoradse,
pelo. motiv'1.1 e palia a expôr:
I - O F,I\T .

- l.B que .e

casou o pe'ticio ária com ft Ré
tom '26 de outub o de 1963; pe
raote o uiz d Paz da lede
de.tlf Co erca, nforme I� vê"
pelai doc mentol Dexo; 2.° que; .

apóIO calament· paliaram a .!III------�----_...

----------�Irelidir e.ta cid de; 3.° que,
delta u ião não t veram filho.;
4.°

aco�'ece
que a Ré. um ano' 8, a 1",1· t r e' ··d o 'C b 1·1 ee dez

'

,ela. apó. calamento,
portant • há mail e doil 8DOI,
'lIem m tivo ju.tific o ou plau-

'íveI'lbandOOOU
o r coniugal,

ipdo ara lugaJ in rto e não
labido pelo peticioná io. Dão lhe
lendo pouÍvel indaga ou iiaber

,

do d.micilio dela. I - O Dl·

REII0
- Não have do motivo

nenh m que jUltifiqu o aban·
dono illo baita para que .eja

decrl' ado o delquite.· abandóno
volu tário do domicili conjugal
e pr longado por 'doil 001 con.

tÍou'i conltitui iofr ão do.'
qev rei coojugai.,. elpe iàhnen,te
dOI referentel à, coab ação e

-Ianã tência. O Código C il� con-

lag ando êllel principiai r conhece
co o motivo determin te do'
dei uite o abandono vo uotário ...--IIIIÍII--------- �...I!II.--__1IIi
do lar conjugal, durante (doia)
aó I contínuoI (art. 317, . IV).
E ontrando-Ie a mulh em

lu ar não labido. competen para.
o' juizamenta da ação d de.
q te e o fôro de .ua última
re idê"ncia, conloaote a fartá e

re anlOla iurilPrudência de 001-

I , Tribunoil. III - REQUE-
IMENTO - Preliminarmente

requer a V. Exa. ai providência.
da Lei n. 968, de 10 de dezembro
de 1949, Não haveodo cODciiiação
nem de.quite a�igável. ae proce-

·

no v 1·dad e/ da ao de.quite judicial, a, 1.° A" dmaIor e rn que, auim, deve a Ré ler COD- " J li ,e
denadà como conjugue culpada

Carto-es para' Natal e' Ano (art. 317; o. IV, do CM. Civil)
e à perda do nome do peticioná-
rio (art. 324 do referido Código),

Nô VO, V. Sa. encontrará na e demail procunciaçõ�1 de direito.
2.· que, n05 têrmol do artigo

L d
678 do Código de Procello Civil,'

Impressora Ouro' Verde t, a. �não há oecellidade de leparação I Come,reia is'==========,====================!l de corpOI, por já e.tarem lepa.

'A C A R E S C

Concurso para Auxilia� de Escritór.io
Môças e rapazes

Estão abertas' as inscrições -

para o concurso de
Auxiliar de Escritório da ACARESC., Os requisitos
exigididos são:

) C t , .

1a urso ginasia completo;
b) Conhecimentos sôore datílografíá.

As inscrições poderão ser feitas até ti de dezem-
bro no Escritórib LOCál da ACARESC. tx

Instituto Nacional de Previdência-' Social
Superintendência Regional em Sta. Catarina

Agência em Canoinhas - S.c.

AVISO As EMPRE:SAS
- A, Secretaria de Arrecadação e Fiscalização do

IN PS avisa às Emprêsas' que, de acôrdo com o Decreto
Lei n.? 959/69, a "Partir da competência novembro de
1969 será devida a contribuição de 8% {oito por cento)
sôbre a remuneração paga,

-

a qualquer título, a traba-'
lhadores Autônomos, sem vínculo empregatício.

.

Essa contribuição será. incluida na 91,lia de Reco
lhimento normal, do, mês a :�qJle se referir; no Campo
B - demais recolhimentos - Código 10, sob Bt rubrica
«Contribuição Decreto-Lei 959/69», cancelando-se a rubrica

«Seguro Aeronauta»,
/ ..

Moacyr José de Lemos _- Agente

Ginásio, Sa.nta) Cruz
A Direção do Ginásio Santa Cruz avisa aos

interessa:ios que os EXAMES DE ADMISSÃO ao ginásio
serão realizados nos dias 1, 2 e 3 de dezembro. As
matrículas poderão ser feitas a secretaria do estabele

cimento, diàriamente, no se inte lÍoRARIO: das 14 às
18 horas, a pa .do di 20 do corrente.

'

No ato da at 'culã o candidato deverá apresentar
os seguintes docum os:

1) Certidão e Na imento, com Jirma reconhecida';
2)· Atesta o de Sani de Física e M/entai;
iS) Ate ado de Vac\na nti-Variólica; (êstes dois

últ' os são fornecidos Pôsto de Saúde);
ertificado de Conclusão de Curso Primário.

13 de novembro de 1969.

A DIREÇÃO

Chegou
Vidros onservas

T�mpas e mesmos na

\. '

_..................................... •••••••••••••••••_..... ••••••••••••• I!I JIUII
1IIJlJR·······c

· _......................................... ·························BmII
h _

H· H

i� Ao cor;nprar Café, ·Iembre-se .�
H H
I:

B I' G
-::

ii
C A' F E'

"
'

-

.' II
H

.. H
H HH "

� "

, � é o Café, dos que conhecem Caté. "
'H a
= Torrado, moído e entregue no mesmo dia' ,::.

ii em todos os pontos da cidade. ii- "

i5 I
' I:

,

IIDII.II•••••••_•••••••••••_•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••_•••••••••�JBI!ii•••••••••••••••••••••••••a II••••••••••••••••••II•••••••••••••••••••••••••••••iUi

A

I

,'3x

Edital de Citação,
de NCr$ 400,00. Têrmoe e n
P. e E. defer,imento.,_, õoinhal,
12 de novembro 1969. Cal) pp.
Saulo : Carv o. Estâ devida:'
menta leIo. FI •. 7. DESPACHO:'
Desig o dia 16 de dezembro
p. índouro, àl 10 h para a

diêocia preconizada pela Lei
968/49, devendo a requeridã ler

citada por edital.' Atendendo,
oousoante afirmado na inicial;
encontrar-se, a requerida, em' lugae
incerto e não aabido, correrá, dá
data, suso designada, o decêndio
para o oferecimento da contei ta
ão. Intime ae, Em 13.11.69. (ai)

o Brahe Femandes Neto.
Juiz ireito. O QUE 'CUM'.
PRA. 'Da e pal'lado neeta.
cidade de Cao ..hae, Estado. de
Santa Catarina, treze "dial
do mê. de novemb de mil,
noaecentoe e leueota e nove.

'Eu, Zaiden E. Seleme, E.érivão
o aubscreví. Ix

T)fChO Drahe Fernandes .Neto
,

,

Juiz de, Direito

Câmara Municipal
Cancinhas

de

Resolução
19 de novembro

Orçamentária. referente ao

de setembro de 1969.
Art. 2.' - Elta Heaolução

entra. em vigor DIl data de lua}

publicação. revogadae ai dilpo.i.
çõel em contrário.

.

Sala dai Seuõ'el da Câmara
nicipal, em 19 de novembro

69.
'

Tufi Nader - Presidente
Michel N. Seleme

1.0, Secretário
Adhemar Schumacher

2.° Secretário

Ix

A.rt, 1 - Fica provado por
êlte Legillativo Municipal, o

BalaDcet"e da Rec�ita e De.pela

'ADUBO
hortaliças
'de 2. e 5

para

PacoJes k'g

:::::::::1::=:::::::::::::::::1::::::::::::::::::==::::::::::::::::::::::::::::::r.::===::::::::::::
.. ..
- "

H 9

Ü Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
, �

ii / Cirurgiã Dentista ii
.. ..

ii Clfnica dentária de senhoras e' crianças. SE
ii E.specialização e� Odontopédiatrla\ 5
:: Hora marcada ' ::

, ii Praça Lauro Müller, 494 ;- FODe, 369 ii
.. ..
.. ..

=:::::::::::::::::::::::::::::::::::==::::::;::::::::::=1:::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::

o do

seu

progresso
F

,M
. , .

li n I,C IPI o.

Comprando nas Casas

aqui estabelecidas.
I
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GIN�SIO S\ANTA
E'DITAL'

NOTÁ:
I \

15 horas
19 horas

HISTORIA
GEOGRAFIA
CIENCIAS
MATEMATICA ,

PORTUGU�S ESCRITO
PORTUGU�S ORAi..,

\

15 horas
\ 19 horas

9,30 horas
14 horas

.

Dia

Canoinhes, 7 de novembro de .1969.
Glottvich José Lunkes - Diretor Ix

, ----__-----------/1.,--'
Cine Teatro, vera Cruz·

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

I'

H.O J E - as 20,00 hore.8 - �ceDsur8, 14 anoa

o I V I D/A D E SOA N ,G U E
. com Jane Fenda, Lee Marvin, Michael. CaIlan, Dwayne Híckman

.

. e Nate King Cole.
Uma bola., uma piada, .. apenas uma comédia. e amelhor que v. já viu.

DO�IN,GO .. as 14,00 hora. - cenaura livre

Dívida de Sangue
DO!\1INGO • ai 17,00 e 20,00 hora. 7" cenaure 14 anos

OS DOZE CONDENADOS
com Lee Marvin, Ernêst Borgmine, Charles Pronson, Trini Lopez,
John Oassaveles, Ralph Mekker, Robert Ryan e Clint Walker.
Uma história violenta de doze condenados por homicídio, aos

quais é dada a chance de um possível perdão se conseguirem
cumprir .perigosa missão além daslinhàs inimigas. - Em technicolor.

DIA OI, segunda-feira. aa 20,00 horas - cerraura 14 anos

,Três Dentadas na Maçã
com David McCallum, Sylvia Kos�i�a e 'rommy Grin'Imes.

Um guia de turistas europeus v{f sua vida mudar inteiramente
ao ganhar uma fortuna no jôgo: - Em tecliJ.nicolor.

DIA 06, liábado • as 20,On horaa - censura 14 anos

Os Doze Condenados
DIA 2, terça feira - as 20,00 horas - ceólura rigoroaa.

mente proibido até 18 ano.

Além do R'ia das Mortes
PIA 113, 4a� feira •. as 20,00 hora. - SESSÃO ESPECIAL\
do uLlons Clube de Canoinhas",com o filme:

A
--

° 25a. \' H O R A
com Anthony Quinn, Virna Lisi, MIchael Redgrave,

Oregorio. Aslan e outros.
,

Roubaram-lhe a mulher, prenderam·DO... mas que ânimo tinha,
para lutar... - Em technicolor.. I

,Obs.: Nesta sess�o de cinema especial, o Lions
Club de Canoinhas, fará o sorteio de três
prêm!os, sendo o primeiro um "Televisor"
e dois prêmios menores. :

\

Diu 04 e 05, 5a. e 68. feira. as 20 hora. - cenlura 14 ano.

Devagar, não Cdrra
i com' Gary Grant, Samantha �ggar e Jim Hutton.

1! \is�: IIIIiIIIaE·._-'--�.

II ,- /
, ,

ESPARSAS
Este,ve -3a. feira em nossa

cidade, o Comandante Geral de
Policia Militar de Santa Cata
rina, CeI. Fábio de MOQla Lins,
em inspeção ao quartel da
mesma corporação aqui instalado.

x x x

Na oportunidade, o ilustre
militar, acompanhado do Cel,
Rbque de Souza Mendes, fêz
uma visita de cortezia no Ga
binete do Sr.· Prefeito 'fherézio
Netto" quando· manifestou a

possíbílídade da criação de uma

pequena banda de' música do
Batalhão aqui sediado, aten
dendo solicitação do sr. Prefeito
devendo a Municipalidade entrar
com o instrumental.

,.

r
volvida naquele munícípío, tida
a mais moderna do país. ,

x x x
,

A sala do Júri dó nôvo
Forum vai funcionar. segunda
feira, dia L°, pela vez primeira
com a apuracão das eleições a

se ferir.em amaohã.

x x x

O cirurgião dentista' dr. Syl
vio Alfredo Mayer, acompanha
do de sua; exma. espôsa e

filha seguiu na tarde de 48.
feira para o Rio de Jsneiro.

. I

semana passada, acompaohando
uma delegação Inglesa ·de im.
portadores de madeiras, o in.
dustrtal sr. Altavir Zaniolo
mostrando a êles, in-locUlll'
nossas reservas florestais.

'

x x .x
O m�dico dr. Antonio, Merhy

Seleme, que' já transferiu seu
consultório p�r.-fl edifício próprio
na Rua Vidal ,�Ramos, ali tam_
bém vai instalar uma loja de

x x x

pneus.
x x x

Luz em Taunay é
.

li última
grande. obra do Prefeito Bens,

O Industrial sr. Oldemar dito Th. de Carvalho Netto,
Mussi, após [�lUitas insistências cuja inauguração foi transferida
de xsmígos, acabou por aceitar de 5a. fei�a última, para 8,

.t
a sua reeleição para a presí- 'próxima seD;la.Da.
dência do Clube de Bolão x 'x' \x

. Fantasma, onde exerceu profí- E aman9ã, devido as eleições
qua gestão. não teremos futebol. tendo 8

\ x
/

X x LEC transferido .a respectiva
Esteve em nossa cidade, rodada. n

Brinquedos e enFeites d
Sem concorrência n

João 'Abrão

inheirinho
Verde de

& Ci.a ..

.
A Direção do Ginásio· "Santa

-

Cruz" comunica aos

interessados que as INSCRIÇOES AOS EXAMES DE MADUREZA
estarão abertas de 10 a 29 de novembro de 1969, no seguinte

HORÁRIO:' Das, 14 às 18 Horas;
Das 20 às 21 horas.

Ae inscrições compreenderão as disciplinas de portuguts,
história, geografia, ciências e matemática.

No ato da matrícula o candidato deverá apresentar os

seguíntes documentos:
.

1) Prova de idade míníme d 16 -anos mediante a apre-
sentsção de Certificado de Registr Civil ou de Casamento, x x x
se fôr o caso; ,.

"

2) Carteira de Identidade; Esteve' também em nossa
'. �, )' c, idade,' 6a. feira última, o en-

, ,3· Prova de Quitação co. o Serviço Militar, quando o "\
, , genheiro agrônomo, dr. Ronaldocaoqldàto de SEXO masculino tiv" 18 anos ou mais;
\' Weíssber, agora nomeado Arti-

4), Prova de itação' éitoral se_.o candidato contar 18,
. anos ou maís

'

de Idade; ,r ,-
culador de Pesquizas E' Fxte,nsão
Rural, com SE'4e em Caçador.

5� Três fetos 3 x recentes e. de frente.
.
'" x x x

e 4) SERÃO DEVOLVIDOS 80·

próprio no menor arszo ssível, não sendo necessário. Agricultores e chacreiros·: do
tirar fotocópias.' I :

"

<. F'nosso município irão a Frei-'
Satisfeitas as exi êncías quanto iíncrição, o, Estabeleci-

_

burgo, conhecer de perto o

msnto fornecerá '80 ca idsto um cartão, c provante da matrí- plantio e comercialização de

cula e que poderá ide ifícá-Io durante a re ização das provas. frutas, atividade muito desen-

Os EXÁl.\:lES erão realizados DO Glnás
.

Santa Cruz nas

seguintes datas:
Dia 5/12/6

I

Natal! festa máxima dà Cristandade. Tudo é alegria, irradiando novas esperanças de
dias melhores, com mais paz e fartura. Tudo

�

é desejo de renovação, -para melhor, em

todos os-sentidos. E a sua popularíssima Casa Para Todos, alia-se com você, nesses
.

- (
...

ideais; procurando por todos os meios em sua atividade colaborar consigo, para atingir
êsses objetivos em todos os sentidos, quer oferecendo-lhe produtos atinentes a

vestuários que é, a sua especialidade, quer na decoração alusiva de suas instalações
pela passagem das festas natalinas, participando .inclusíve ativamente durante o aDO

todo, em tôdas as promoções de beneficiêncía da cidade.

A sua 'Casa Para Todos,· por todos êsses acontecimentos, merece sem, restrições
a sua espontânea colaboração e preferência.

Para êsse fim de ano a Cas1a Para Todos está devidamente preparada para
atendê-lo na renovação do, vestuário de tôda a família, com produtos de

_ primeira
qualidade por preços que anulam qualquer intenção de concorrência.

Terno. de linho
Ternos tropical
Ternos casemira
Camisas 100% nylon, manga, curta

lt :. » :. Ionga
Camileta fílllicâ Hering
Cueéaa tricpline'
Finíssima �amisa tergal curta

:. :. ':. longa

Artigos para senhoras-
30,00
45,00.
45,00
6.50

8,50
1,50
3,00

1 (),50
21,00

Saia. t�rgal plissada. simpleo
:.:. :. modernse

, Bhreae estampadas de nylon <,

'

Conjuntos de ban-Ión
Vestidos de gersey
Meias fina. de la. IBRAM

7,50
11,50
9,50

17,50
11,00 '

2.50

Artigos pera cavalheiros

Artigos para crianças
Ternos de cseemira
Camisas aylpli curtas

:. :. longa.
:. ger.ey cudas

Meias
.

esp�ma
Camisetas física H�ring
Vestido. de tecido a partir de

Sombrinha., boleas, lenços, artigos
.
íntimo., tudo por preços de pechincha.

"./;
.

25,00
6.00
7,50
3,80
0,80'
1,30

. 5,50

Tecidos com redução de preços
.
Pano para colchão • metro 0,70

.. Luisiene. em tadas as cêrea 0,70
Chita. 0,70
Brim arranca' to�co 1 ,60
Xadtê. Catarine.ise 1,80
Brim Gabardine .

I

' 3,00
Algodão 0,70
Liquidação �

de um .aldo. de t�rgal,
lurgura de 1,60, I?or Bpena. 10,00 o metro.

Esses são alguns artigos que anunciamos, para lhes dar u.:na idéia da vóntagem
de suas comp�as na .Casa Para Todos.

Visite-nos sem compromisso, e' verifique por si, a ve�acidade da nossa propàganda.
E .não se esqueça caro cliente, ao fazer a sua compra na Ciilsa Para Todos, o seU
brinde uma bonita folhinha. Comprar na Casa Para Todas, é satisfação, pelo bom
aten1dimento, pela aquisição de bons produtos, pela econo,mia oferecida pelos bons preços.

Casa Para Todos avisa EJinda a sua di"stinta clientela, que estará a partir do dia
15 de dezembro, fazendo horário de Natal e fim de ano, abrindo às 7,30 horas, não
féchçmdo para almôço, estendendo. o horário de trabalho até às 22,00 horas. Solicita
inclusive a sua clientela da cidade, para de preferência serem ptendidos no ho'rário noturno.

I
.._

. ...., \.

/CASA
.

PARA TODOS
Rua Paula Pereirã, 501

, -

,
,

Telefone, 255

0. \
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