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Na manhã primaveril de 26 de outubro último passávamos
sôbre a nova pon�e do Rio Negro em Três Barras, jque ·tôda
eng&lanada e enfeitada de bandeirinhas, aguardava seus ilustres

padrinhos, para a' cerimônia do batizado,
.

. I . I
.Ao lado, também enfeitada, estava' a velha balsa do

amigo Joaquim Tabalipa, como uma vovó coruja, esperando a·

festança do batizado e, ao mesmo tempo, a decretação de sua

aposentadoda,
Era o passado d� tantas lutas e glórias - um tômo de

história do Paraná' e Santa Caterrna, ao lado do presente e do
futuro tão promissor para a região.' \

, Naquele instante, seguíamos a São Mateus do Sul, com

o coração pesado de angústias e de tristesas, pois, rio limiar
daquele dia 26,' um trágico acidente vitimou

.

Da. Arlete Neves
Schramm, a tnesquieível espôsa de nosso sobrinho Edson .. O que'
devia ser um dia de alegria.e entusiasmo, transformQu-se,' pela'
ironia do destino, em desespêro e luto.

l!;sta a rezão de nossa �usência dos festejos, da ponte
que tão ancíosamente aguardávamo!'. Os amigos Tre.sbarrenses e

seu dinâmico Prefeito Pedro Merhy Seleme, saberão compreen
dê-la.

.

Contudo, entre a ttist�za que nos dOilinava, o nosso

pensamento, vez por outra, S'0ino uma réstea ,de sol estava lá'
na ponte que se ,inaugurava, estava com os .âmtgos que, como

nós outros, durante ma�s de' 10 .anos, [untos dispendémos o

melhor de nossos esforços. Nós .como vereador do então distrito
e modesto escriba de jornal do Interior, 'outros, corno o saudoso

,

Ciríaco de Souza, que todo mês escrevia uma carta ao Presidente
Juscelino reclamando a promessa do ."�andidato em praça pública.

,Afinal, vemos realizado q '�nhélo da gente Trésbarrense
e SãOlD!iteusense.' A ponte além'; de um DÔVO marco de progresso
é sobretudo, o traço de união, o fecho eclaís, que une mais'
estreitamente Paranaenses /e Catarinenses dentro dessa nossa

Pátria comum.

Entretanto, de. nada adiantaria todo o esfôrço, não fosse
a nova sistemáttca de' distribuição de r�ndas implantada .pela
revolução de 31 de Março de 64. Os municípios despiram sua

I
fatióta de mendigo imposta pelo Artigo 20, para adquirindo

, personalidadê, !1sber reclamar e pedir. O' IeM e o Fundo de,
Participação deram ao interior nôvo .alento, face as parcelas que.
lhe são devolvidas, produto de sua ríqueza' natural e de seu

trabalho.
v

Aínda-recentemente, S. Excia. 0/ Presidente' Garrastazu
Médici, em um dos seus pronunciamentos, destacou, que seu

objetivo principal"' será a integração do' homem do 'Intertor no

processo do desenvolvimento de nossa Pátria.
.

Hã 10 anos, o Dsp. Aroldo Carvalho conseguiu do então
Presidente Juscelino 'Kubitschek, uma

_
verba para, a construção

da ponte, verba essa que,' como muitas outras daqueles tempos,
ficou só no papel."

Essa v�rba ,de «mentirinha» fêz com «lue certo .cidadão
de Rio Negro-Mafra investisse centra a noséa ponte de «embrião
de 'falso alarmu,' obrigando-nos a

J. rebatê-lo em artigo que
,publicamos em o :n. 173 de 6/9/59 do Jornal da Ftonteira, .da
cidade de Mafr,a.:O articulista, como nós outros, era um lutador

pelas causas justas, e hoje, com satisfação, posso transmitir-lhe
«aquêle abraço» pois nossos' obj�ti:vos foram alcançados.

/ A ponte será nosso orgulho, mas a velha balsa continua-
rá na nossa lembrança e na nossa saudade. .

"

.. Aos Governadores do Paraná e Santa Catarina que não

, prometeram mas reelízaram, o merecido reconhecimento.

Três. Barras, deve no entanto .ao Prefeito! Pedro' Merhy
Seleme, O et,erno reccnhecimento.

'

,

A última travessia da velha balsa, foi feita ptolos ilustres
Governadores Ivo Silveira e Paulo Pimentel, tomando o gostoso
chimarrão do querido \ amigo Firmino Pacheco, servido pelo
balseiro Joaquim Tabalipa que durante; tantos anos, dia e noite,
com chuva oq sol, atendeu tanta gente com áquela sua' atenção
cara.:térística.

'

, «Nichts ist der Ruhm die Tat 1st alIes» - Nada repre
<
senta ii glória o feito é tudo, dizIa «Goethe»,

éuritiba, 3/11/69.

Engenheiro Dr. Joaquim Sérgio F. Fagundes
Pela Faculdade de Engenharia da Universidade Federal

do Paraná, colará grau dia 20 do corrente, e.m Curitiba,' o enge
nheiro civil Dr. Joaquim Sérgio Fernandes Fagundes, nascido em

nossa cidade e filho do casal sr. Berlim José Fagund@s e exma,

-espôs� Thereza Fernandes Fagundes. Ao jovem formando, que
fêz um curso dos mais brilhantes, os nossos cumprimentos,
extensivos a todos os seus' fam,iliares.

"

, ....

Centrais Elétricas" de, �nta' Catarina SIA
Agência ,RegioDa.<�'de Canolnhas

.

Aviso
"

Tonlstas
Esta Agência R�gion d

acionistas, que poderã.o procur'"
Vidal Ramos, n.o 7Z6, em

cheques relativo's
.

aos seus
novos certificados.

Canoinhas; 02 de d embro

Onório Lauri S ·hafér

assim comq os

Admin.istrador.
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CAIXA PQSTAL, 2

Diretor: Rubens Ribeiro da Silva
CIRCULA AOS SABADOSFONE, 128"

Eleitoral
MunicípiO

, Miguel Maron e Cláudio Gadotti eleitos em" Major Vieira
Derivai Bueno e Bartholorneu Schmiluk venceram em Três Barras

o Pleito'
Alcides. e

Na, oitava, zona eleitoral,
compreendendo os mumcipros
de Canoinhas, Três Barras e

Major Vieira, o pleito de do
iniogo último transcorreu tran

qüílo e normal.

Os candidatos da Aliaoça
Renovadora Nacional em nosso

município, umcos, ALCIDES
SCHUMACHER e NIVALDO
ROEOER conseguiram �xpres
siva votação, com predominân
cia da votação em branco apenas
nas urnas da cidade. Votação
para Prefeíto : Alciae� 6.438;
brancos 2.738.

Com os m��mos, fo1,eleita a

seguinte chapa de Vehadores:
dr. Paulo Rocha 'Faria, com

1.012 VO�08; .
Edmundo Bitten-.

court, 1.010; Guilherme Prust,
874; Alfredo Franco, 757; Pedro
dos Santos Corrêa;; 701; Jayr
Lessak, 698; Francisco Bueno
de Siqueira, 636; Alfredo Ivo
Paul, 487, Joio Selerne, 480;
Adhemar Schumacher, 3�3, Beno
Fuck 258 e Henríque , Krez
cinski, 255 votós.

.

,

na Oitava Zona
Nivaldo eleitos '

(em nosso

Em Major Vieira, também
com candidatura única pela
Arena, nas' pessoas dos Srs,
MIGUEL :MARÃO e CLAUDIO
GADOTTI, os mesmos foram
eleitos, com a seguinte chapa
de Vereadores, também da Ali
ança Renovadora Nacional:
Henrique de Barros Netto, Aloa
cyrJ Veiga, Cezário .Kosskí Pe
dro Celeste Maron Fernandes,
Afonso Sobczak e Zacarias
Lisboa.
Já em Três Barres, o pleito,

foi, renhido e. acirrado, cóm
duas candidatura", pela Aliança
Renovadora Nacional; srs. 00-
riv�l Bueno e seu companheiro .

de chapa Bartolomeu Schmiluk
\

e José Felicio de' Souza com
seu companheiró de chapa Dar
cy Guebert,
A campanha foi bastante

trabalhada e todo o munícíplo
fOI visitado por ambos os

postulantes.
Destacados líderes 'políticos

de nossa cidade, na última se....-/
.mana, convidados, partfclparam ,

ativamente da eampanha..
O Prefeito Benedito Therézio

'de Carvalho Netto, médico dr.
Reneau ...Cubas e advogado dr.
Moacyr Budant, membro do
Diretório . Regional do' MDB,
abraçaram a candidatura Bueno
participando

.

de todos os seús
comícios, Por. outro lado, o

Dep. Paulo Rocha Farias e o

médico, dr'. Haroldo Ferreira
particíperam dos comícios 'do
sr, José Felício de Souza-sendo
de se 'ressaltar que o Dep.

. Fa'ri�, em nome do Governador
'visitou vái-ias casas, sempre
recomendando OL nome dó can-'
didato,' afinal derrotado. Com
Doríval Bueno, foi eleita a -se
gui.nte chapa' de Vereadore$:
José Silvio Cavalheiro, Hamilton
Paz..da,. José Ssvínskí, Pedro
Andrino de Souza,' Felix da
Costa Gomes, Silvio Giacomo
de Luca e Jorge de Souza.
Suplente: WUly Ruske.

A t-odos, os nossos cumpri
mentos na certeza de uma feliz
e fecunda gestão.. -

Normalistas. ,do (olégio Pràtícamente em tôda a região. 'norte, os vencedores do
Sagrado (oração de Jesus pleito de' domingo. último, pe�enc�:,ni:� seguem a, orientação
Serão realizadas hoje as solení- política do Deputado Aroldo Carvalho consolidando, em definitivo,

dades de formatura de mais uma a área de influência do ilustre parlamentar conterrâneo.
turma de ncrmaítstas do Colégio é

.

Sagrado Coração de Jesus, cujo Assim, al 00 de Canoinhas, Três Barras e Major Vieira,
paraninfo é o Prefeito B.enedito cujo resultado estamos publicando em outra coluna, venceram o'
Therézio de Carvalho Netto e Pa- pleito, em Pspanduva os srs. dr. Rubens Jazar e Olímpio Seha-,
tronesse a médica Dra, Adair Dia- deck, apoiados pelo Prefeito Aloisio Partale, e!t'gendo ainda 5
trich. A nova turma, Irmã Olga dos 7 vereadores; em Itaiópolis, venceram os srs. Teófiló TavaresPeruzolo é a seguinte: Algali ToJt,
Ana Mari, Engel, Ana-.Maria Corrêa, .

e' seu companheiro de chapa Dep. Vivaldo Herbst, apoiados pelo
Ana Rita de'Oliveira,Anete Jantsch, ,Prefeito Ricardo Augusto Worell; em Mafra foi derrotado o Cap.Áurea - Maria. Schreiner, Carmem Pedro Kus!l, elegend:>-se O sr. Ademar Ewerss e seu companheiroNoemia Back,Céliá Maria Kotiewski, d hCé.lia Maria Wachinski. Cléa Maria.

e c apa, apoiados pelo Prefeito Raul Leão N,iebisch e <em São
Griten, Conegunda Novack Koslow, Bento do Sul, venceu, o !!r. Onni Bollmann e seu çompanheiro
Dagmar FiI1�s, ElIa Zonta, Eunic,e de chapa Ot{�vio Maia, derrotando o candidato do Prefeito, sr.'
Aparecida, Costa, Eva Josefa Kvien- Ernesto Dienner.
cien, Haydê Jesus Lemos, Irene
Biluk, Ivone Mária Silveira, Usa ' Em ',Pôrto União, contudo, venceu o candidato MDB,
Smentkowski, 'Joana Novack 'Biluk, apoiado ostensivamente pelo átual Prefeito e meD;lbros da Arena,
Joana Raquel Seleme, Leonina Alves oriundos do ex-PSD.

'

da Silveil1.a, 'Lúcia Maria Mansur,
Lucy Inês Schmidt, Maria Arlete da Resultados oficiais
Silveira, Maria Bernadete Trapp, Em Papanduva: Dr. Rubens Jazar, 1-.727 votos; José GuimafãesMaria Dolores Trada, Maria ,Helena 'R b 8

�

Jenzura, Maria de Lól).rdes MOkwa,' i as, 94 ; Camara de Vereadores: Pedro Giacomo de Luca, 312;
Margareth Lúcia Woijciekowski, Osni 'Schadl!ck, 224; Pauro. Povaluk, 219; N\colau Orecz, 207;
Maria Lácia. Ferreira, Marli Josefina·" Antonio Bueno Netto, 234; Anibal Becker, 170; Manuel Furtado
Lemos, NeuseU Rita Fischer" Regina MDB 177.

'

Gemra Rodaginski, Solange Maria
Metzger,Suelena Elias Rosa, Suzette
Maria Mkr, Tânia Allage,. Zeferina
Cruz dos Santos, oradora: (Jélia.
.Maria Kotlewski. Agradecemos o

gentil convite. formulando votos de
felicidades às formandas e familiares.

Ciências Contábeis
Tambémbacharelou-se emOiências

Contábeis da Faculdade' de Ciências
Econômicas da Universidade Federal
do Paraná, o jovem' canoinhense
ALVAClRALBEltTO FEDALTO;filho
do nosso saudoso amigo assinante
sr. Bernardino Fedalto e exma. es

pôsa.. A colação de grau serà dia 12
próximo em 'Curitiba.CU"Illprimentos
e aos seus familiar� .....

M

Faculdade
�

de Ciêôciús Econômicas -e
Contábeis de Lages

Pela: FIÚmldade acima vem de bacha
relar-se, também, o mosso conterrâ
ileo ALUIZIO MARéINICHEN, cuja
solenidade de formatura será tam
bém dia' 12, naquela cidade. Os
nossos cUIl1priment08 extensivos à,
8ua'familia. .

,.I

F'ó.rmaturas

2x

Eleições em nossa. Região--/-.

Em Monte Castelo - Câmara M�nicipal: Lidio Seccon 427;
J:{arciso Finck,160; Waldemiro M@ister 159; Jp.sé Vicente Fernan.
des ,150; Hercilio Fernandes 147; Lllliz Carlos Filho 127; José
Adão Fuck 114.
Trê:; Barras - Vereadores Eleitos: José Silvio Cavalheiro,
fIemilton Pszda, José Savinski, Felix d!i Costa Gomes, Pedro
Andrino de Souza, Jorge de Souza, Silvino Giacoino, de Luca.
Suplente: Willy Ruske.

'

Major· Vieira '� Vereadores eleitos: Henrique de Barros Netto
295, Alôacyr Veig� 222, Cezário Koaski 211, Pedro Seleste Maron
Fernandes 175, João' Alfredo Bore.k 148, Afonso Sobczak· 127 e

Zacarias Lisboa 54.

A G R A O E C I M E N T O A O E L E I T O R A,p O
Pelo presente venho agradecer a todos quantos participaram de nossa vitoriosa
campanha cívica, especialmente a tod�s que,nos honrara� com o seu. voto.

<,Agora, Prefeito eleito, como também meU. companheiro de chapa, eoncitamos
a união' de todos os tresbarrenses, afim de que possamos hem governar e

eumprir aquela 'meusagem de fé e esperança lev.da em todos lares - a de
·sempre trabalharmos por um Três Barras melhor.

Esquecemos neste momento 08 p08SÍveia atritos da campanha e Bolieitamos a

eolaboração de todos, indistintameote, para 'bem cumprirmos a nossa missão.'
Três Barrlll!!, 4. de dezembro de 1969.

Dorival Bueno - Battholomeu. Sehmilnk

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Prefeitura Municipal de
Major ,Vieira

. L E I N; 222, de 11 de novembro de 1969
Estima a R�céita e fixa .a Despesa do MliJ.ii�ípio-de
Major

. Vieir�", para o exercício financeiro de 1970

O Prefeito Municipal de Major Vieira,
FAÇO SABER que a Câ�ara Municípal decretá e

eu sanciono a seguinte' LEI:
Art. }.O - O Orçamento Geral do Município de

Májor Vieira, para o exercício de 19'70, discriminado
pelos anexos integrantes desta "Lei, estima a Receita em

NCr$ 215.000,00' (duzentos e quinze mil cruzeiros novos)
e fixa a Despesa em igual importância.

Art. 2.° - Será a Receita realizada mediante a

arrecádação dos tributos, suprimentos de fundos e outras

fontes. de renda, na forma da Legislação em vigor' e de
acôrdo com o seguinte desdobramento: •

� Receitas Correntes NCr$ 150.700,00
Receita Tributária 6.700,00
Receita Patrimonial 50,00
Transferências Correntes .000,00'
Receitas Diversas 2.950,00 \.

64.300.0GReceUas. de CapUal
Transferências de Capital

TOTAL
64.300,00

,

215000,00

realizada 'segundo a

I - Despesas por de Ciovêrno e Administracão
,

Câmara Municipal,
Prefeitura
Gabinete. do Prefeito,
Secretarfa Geral
Serviços de Segurança ública
Serviços de Contabtli de

Serviços de Saúde P 'lica
Serviços de Educaç� e Cultura
Serviços do Fomen Agropecuário
Serviços Urbanos
Depart. Municipal He Estradas de Rodege

,

T O T- rA L
"

NGr$ 7275,00
207.725,00

14.176,00
9.654.31
2.160,00

r 18.875,41
4.600.00
26260,00
7.100,00
13219,28
111.680,00

215.000.00

. ,

ii - por FURcões de Ciovêrno
, , ,

"

o - Govêrno e dministração Geral NCr$,
1 - Administraç o Financeira
2 - Defesa e Segurança
3 - Recursos Naturais Agropecuários <'

4 • Viação, 'I'raneporte» to Comunícações
5 - Indústria e Comércio
6 - Educação e Cultura

"

7 - Saúde
8 - Bem Estàr Social .

9 - Serviços Urbanos

TOr_rAL

30.505,31
16.404,37
2.160,00
7.100,00

102.580,00

25.460,00
·4.600,00
12,971,04
13.219,28

215.000.00
;

I
I
I

Art. 4.° - Fica o Prefeito autorizado 8:

I":_ efetuar operações de 'crédito por antecipação da
Receita até o limite de 30% (trinta 'por cento] do total, da
Receita estimada;

.
.

II'- abrir créditos su�lement&res por conta do saldo
que fôr apurado no exercício de .1969; ou por conta de aoulecões

.

de dotações ou ainda. por conta do provável excesso de arreca

dação até 50% (cinqüenta por cento) das dotações referentes às'
verbas de custeio (3.1.0.00), investimentos (4.1.0.00) e inversões
financeiras (4.20.00).

Art. 5:° - A execução da ..despesa variável dependerá do
comportamento efetivo da receita, fiçàndo o Prefeito autorizado.
a aprovar, por decreto, um plano de contenção das despesas que
não sejam fixas, até o limite de 30% Gtrinta por centoD.' '.

Parágrafo Único - Se no decurso do exercício a arrece
dação, atingir os níveis previstos" poderão ser liberadas, -por

\ decreto do Prefeito, proporcionalmente, 8S dotações incluídas QO
pIaDO de. contenção.

Art. 6.° - Revogando-se as dtsposícões em contrário;
esta Lei entrará em vigor a 1.0 de janeiro de 1970.

Major Vieira, 11 de novembro de 1969�

Sebastião Grein Costa - Prefeito Municipal
Registrada e publícada a presente Lei na Secretaria

Municipal na mesma data .

.

Jair Dirschnabel - Secretário �

Grande sortimento 'de A L U M r N IOde
todos os tipos, recebeu a CASA VERDE de

João Abrão Seleme & (ia.

I

Terceiro Batalhão de
Polída Militar

I
«Januário' Côrte» .

Inscrição para o Exame de
Admissão ao Curso de

Formação de Oficiais Com
batentes da Polícia Militar
do Estado de Santa 'Catarin�a
Por intermédio dês te, o Ser

viço de Relações Públicas dêste
Batalhão, comunica a08 ínteres
sados que se acha aberta 8

inscrição para CJ' Exame de
Admissão, aó Curso de Forma
ção de Oficíaís Combatentes da
'Policia Militar do Estado de
Santa Catarina, até o dia 30 de
dezembro do corrente ano, me
lhores Informações serão forne
cidas no Quart .... l do 3.° Batalhão
de Policia Militar, sediado nesta
cidade.

Canotnhss, l/dezembro/1969.
Nelson Coelho

.,2.0 Ten·- Aj Int do 3.° B MP

\

Certificado extraviado
Declaro que foi extraviado o

Certificado de Propriedade de
n.? 173618 do Jeep Tayota, côr
verde e azul, ano de 'f&bric8ção
1963, motor n.? 0800390, de 4
cilindros, com 78 HP. chasaía
n.? 3TB251-11481, placa 5-52-85,
de propriedade de· Bernardino
Fedalto, expedida pela Dele
gacia , Auxílíar de Policia de

Canoínhas, ficando e mesmo

sem efeito por haver requerido
2.a via. ' 2x

.

Roselio Modesto Fedalto ,

Canolnhas .. S C

A T E N c Ã O!
Vende-se um terreno com 4

datas. medindo 3200m2, com

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

Informações na Rádio Csnoí
nhas e no jornal Correio do
Norte.

\
.

Prefeitura Municipal
. de (anoinhas

.

Demonstrativo da Receita e Despesa Orça..
mentária. até o mês de setembro. de 1969

RECEITA

" Do mês ,II Até- o mês II TOTAL

116.974,18140.715,51
5.559,65 5.563,02

'862.366,90 970,.600,81

Discriminação

Receita Orçamentári�
Receitas Correntes

Receita Tributária
Receita Patrlmonial
Receita Industrtal
'I'ransferêncíae Correntes

. Receitas Diversas

19.564,63 . 149,41626
14.990,46

479,70 7.432,90
62.371.52 501.013,78'

. 2.073,42 66969,67

'.

168.980,89
14.990.46
7.912,60

563.395,30
69.043,09

I

10.684,33

981.285,20

Poder Legislativo
. Câmera dos Vereadores
r I '

Poder Executivô
Gsblnete do Prefeito 1'875,26
Secretaria Geral '1.195,45
Diretoria de Expediente e Pessoal 1.109,45
Díretorrs da Faz ..nda 8.283,5Ü'
Setor de S<-gurança Pública, 250.50
Setor do Fomento Agropecuário 2.449,79
Serviços de Obras e Viação �34,42
Serviços Mun. de Eat. de Rodagem 44.696,76
Serviços de Saúde. 995,26
Serviços de .Educsção t'! Cultura 11.582;39
Serviços UI banos

.
--,

30.494,11,
Intendêncta de. Felipe Schmidt 135,30
Intendência de Bela VIsta do Toldo 281,25.
Intendência de Marctlio Dias 873,03
Intendência de Paula Pereira' 171,30'
Intendência de Pinheiros 788,05

1.762,13 16.116,8Ó

Câmara Municipal
de Canoinhas

Resolução N.O 279, de

27(de novembro de1969
Aproua o Balancete do més

de outubro de' 1969
O cidadão Tufi Nader, Preei- S p � S A

dente d Câmsr.....Municipal de
. -------.-----',-'-'

---II ,.,.--- I
Canoiaha Eltl:l(i,ãe Santa Ca- Discriminação DQ mês ,Até o mês II TO T A L

tarin�,. f '. 'lalJP que a Câmara ============='''',===�====!!========

Muuicipa í dec I:ltou e, eu pro-, Despesa Orçamentária
mulgo a ui �e RESOLUÇÃO:
Artigo 1.. Fica aprovado Ílor

êste Legis o Municipal, o

Balancete eceita e Deepeea
Orçament referente' ao mês
de outub

Artig,
entra vigor a' data de lua

publicaçijg, revo dai ai dispoei
çõel tID contrário.
Sala dai Seuõe, em 27 de

novembro de 1969. '

'

Tuti Nader-í-: Pre'idente
Michel N. Seleme

1. o Secretário
Adhemar Schumacher

2, o Se�retário

Receitas de Capital
Operações de créditos
Alienação de bens môvsts
Ahénsção de be imóveis
'I'ransferêncies de apitaI

, Receitas Extraordi 'r:ias

17.880,93 I

16,167,41
8.980,43
7.948.39

87.039,19
1,413,64
530'3,68

22.225,84
362.191,76
14.050,14
79.367,00

176,526,36
2351.06'
2.390,25

. 3322,95
. 1,218,10
2.435,4a

Diversas l�is 6.788,31
,

9.399,15 16.187,46
Restos a pagar

Pag'�mentos no e xercícío
,

1.020,'40 81 787,07 82807,47
115386,66 794.420,83 909.807;49

Contador Prefeito Municipal
.

Diretor' da Fazenda

71,477.71
981.285,20

Prefeitura Municipal de Cennínhas, em 3 de outubro 'de 1969.

Ovldia .iU Benedito l'herézio Carvalho Netto Rein'aldo Crestan!

Saldo do exercício

Disponibilidades
Na 'I'esouráría
Em Bancos
Nas intendências

TOTAL

14.292,15
7.784,98
6,838,94
78755 ..69

, 1.163,14
2.853,89
21591,42.
317.495,00
·13,054,88
67.78461
146032,25
2�15,76
2.109,CO
2.449,92
1.046,80
1.647,38 .

;

Créditos EspeCiaiS

Saldo para o mês de outubro. de 1969
Na Tesouraria

,.

Em Bsncos
Na& intendências

TO T A L G E R A·L

10.732,28
58478,87
2266,50

Divida Fundada Interna

Ftnancíamento Minístérfo F�zend8 .128.500,00
Confissão da Divida do, I.N.P.S._
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AnlveIsarlanfes
da Semana

ANrvERSARIAM,\SE
Formaturas HoJE: os srs.: João B.

,
' Ruthes, Moacir de Paula e

Recebi o gentil convite da srts , Gicéli Silva e Erotides Pacheco
Maria .Decke, residente. em Rio Negro, Ptates res. em Papanduva,�
para 8S solenidades de colação de grau da ojovem LuizAugusto Fontane,Escola Normal Colegial' «Margari.da Kis- os memnos: Raul filhiJ do sr.
chner». E hoje à noíte, com início às 22 José Inácio dos Santos. Udo
horas, uma soirêe 'no «Clube Ríonegrense>. filho do sr, Horst Winter,Ãs formandas, os cumprimentos desta cronista. -

Ernani filho do sr. Afonso
x x x x I(nop eHenrique 'filho do sr.

Bárbaro! dia 13 de dezembro é a formatura· dos alunos' laroslato- Dolizny ..
do «Gi�ásio Normal Silvio Pélico de Freitas Noronha •. :Este ano AMANHÃ: os srs : Orlando
terá 97 formandos. O Giná�io Normal é dírtgtdo pela diretora Nescimento e Walfrido I(rüger;
Htlds Müller. Aos formandos os I'arabéns. o menino Luiz' filho do sr.

x, ,/x x x
,

•

'

Estefano Lucachinski.
'

. ,Uma turminha sempre unida que tenho notado é forma- D.ià' 8: as sras, donas:
da pelas ltndtnhes: Maria de Fátima Cubas, Nícêe Wiese, Maria Mária Luiza esp. do .

sr.

Helena, Murara e Cleide Mayer. Haroldo I(ol!pp, Anita eso.
do sr. Narciso, Rutnes Sob.,x x x x
Sebastiana I!Sp. do sr.: Leo-

·

Um nôvo parzlnho que circula! por al é, Saulinho Carva- nardo Brey e Maria esp. do'lho e Sônia F.. Continuem assim certinho! sr, Atonso Linzmeyer; O sr.
,

Rodolto Froehner; â menina
Maria Lucia' filha. do sr.'

. Zefreào Müller;' o menino
Mareio Ivan filho do sr,

: 'Orlando Tremi.
"

Dia 9: as sras. donas: Ida
esp. "do sr. "Antonio' Koller
e Bernadete Terezinha esp,
do /$1'. R.ubens B Stutzer;
as srtas,' Helena I(risan, e '

Esther Dorothea Benkendorf
v res. em Castro Pr.; os jovens

João" Osny' 'Dolla e José
_ Carlos Ferr aresi.

.

Dia 10: a exma. vva. sra.
.

dona; Gertrudes' Mendes; a

sra .: dona Nidia esp, do sr,

Herbert Ritzmann; o sr. Mario
Gungel; o jovem' Waldemar
Grosskopf; o menino Moacyr
filho do sr, Eipidi» Borges
da Silva.

do .Ilmo. Senhor v Dia 11: a .sra. dona Rita
esp. do sr, João Sebastião
Perene; os srs.: Estetano

x x x x Wrubll'wski e dr. Waldomiro
NeEte mês, os «Riomafrense» esta�ão recebendo a visita, Kravchvchyn; OS-=sràs.:,Zilda

do famo,so missionário Tomáz, Lisboa, que enfrentou com uma Borges res. em 'Major Vieira
coragem extrsordinária diVersas tribos de ínàios ferozes no e Veronica Wardenski; o
,Mato Grosso. 'jovem Edson Luiz Heuko

x 'x x '" " 'res em Monte Castelo: as

Márcia Reginfl Rodrigues � Sueli Meister; são duas gra- meninas: Beatriz Cristina
ciosas jovens ,de nos!.'a cidade. ForrXlI�m um par. inseparável:. filha du sr. Affonso Grosscopt

x x x x e Elizabet Maria filha do sr.

Milton Mendes; os meninos:Passando o·_fim de, semana em Canoinhas, o jovem casal
'fi nJoão Jusé Pereira e Ter@zioha Pereira" da «Cidade Sorriso». Sérgio Augusto I O' do sr.

Sylvio A.' Mayer e' Irineu�etei qu,: tereziQha é�tá (C��8 c"ez m&is, ,!:,onitll e' elegante. filho do s,.. la�oslaw Sidorak.. A você_s aquêle abraç?,. " .....,'
,

,

Dia 12: as srtas.: Alvira'
\ "

X "JÇ�: ',�;i�: ;�, '.'. ;' .. ,,' /(och e Lourdes /(oller; aSexta-feira .pa.s�ad8,' s'E'�U!ríÚD v,1agem
. a. CUritIba,. �s ,,,)u,7' menina Sueli da Cruz filha

n�!! da Escola Proflss�onal F�mlnl_�a� cSantb �nês», Qnde, ��slt�ra",m, ':,do sr. Pedro Cruz Sobrinho.
diversos pontos t1:lrístlcos.· As caDolOhenses' fO'ram mUlto.· be� -

. Aos Bnive,sariantes nossos'
re,c.ebid8!!, p�is posso dizer a vocês ,qu� Curitii:;la realrpente: é li. VQtos de perenes felicidades.«C.dade Sorriso». .

· Cito a}.guns nomes q14e for&rD nest� magnífi�8 excurssão:
------------

Diretora· desta escola Irmã Maria, Irmã Ell�, Professôra
M .J 3 dDón8 Guinha, Eunice Meria 'Bartnick, Maria de Fátima Klempous,: issa ue O.o ia

Salete Lúcia Melhordto, Lourdes Marilze Silva, Marlene Soares, Viúva Férida Cherem,.
Márcia HeleQ8 Miranda Lima, Francis�8 Helena Moreschi, Maria Erwin Schwàrsz e família,
Goretti Ribas: Kátia Regin&' Kawa, Vérena Tabalipa,Darli Costa, Jair Côrte e" família, . Jaime

, Dona Maria Stokler Pr,pto, Rosicler Knopp, Vera TabaUpa, Cecíli.a Zag-uini e família, convidam
Claires Morani, Dona Odete Koch, Dona Marioa Bayerstbrf, sra. .. seú$, parentes e amigos, para

;
Arac1 Kloppel Fuck e entre outral!i. \

'

à Mzssa de 30.0 'dia peja.

Alma de seu inesquecívelBaile do Cf)opp CHAf'Fl CHEREM a �er

.Hoje é o baile do chopp em CaDoinhes, .oum& p�omoção celebrada na 19r!,ja Matriz
do Grêmio XV de Julho, �om a participação da Banda, Tiroleza_ Cristo Rei no dia 9 do cor-
de Curitiba. �e1J,le mis; às 19 norás. .,

Leitor amigo, participe desta gral'l,de festa do chopp, pois_ Canoinhas� 4. de d�zembro
será o «senhor �ucesso».

'

de '1969.
.

. .

SOELY'BERTÃO.' .

,

INFORMA:,

· Aniversários ..

É com grande \ satisfação que fellcito a 'srta. Si6mara
Corrêà que aníversaríou sábado último.

A Síomara felícldedes, certo?
x x x

. Terça-feira últi :Da, a se

nhora Carmem Nader (foto) ,

espôsa do Ilmo. s-. Tlifi

Nader, completou mais um'
8�0 de sua

,
existência.

Dona Carmem, que per-
I .' ._ I '

tence à lista das senhoras

elegantes, é .presença mar

cante em acontecímeotos :

.

sociais. A ela as minhas
homenagens.I'

x x x.� x

Registro prazeirosamente � ành7t'rsá'r'i�
-Bubens Ribeiro da Silva, Diretor dêste jornal.

Ao seu Rubens, os meus cumprimentos.

Y';'

Sociedade'de Tiro ao Alvo de Can�inha.s
,

, KEdital de Convocação �-s mbléia Geral Ordinária

De orde do Sr. Presidente, e de acô o com os

Estatutos Socíai ícam convidados os : e' 'Sociedade
de .Tir� .ao Alvo. �\ Canoin�as, par�embléia

, g�ral
ordinária, a realiza - e no día, tle�ezembro I próximo
vindouro, às 20,00 ho' B, e pr�Íneira convocação; e 30i
minutos após, em segun últfiEa...,convocação, tendo a'

seguinte ORbE DO DIA;,
..,

1. - .Eleição a Q,ire da Executiva para o biênio

1970/19�y
2. - Prest I "�� de cont \.

3. - O�r .fY assuntos de in da Sociedade.'

NOTA·.� :As listas ou chap;S ;verão ser regis-
tradas com pr/secretario com a entecedêf ia mínima de
oito (8), di �/ant�s das eleições e, dever�-

o

.contar
o «de,

acôrdo» �dS candidatos.·' , .

.

.

vánoinhas, 21 de no�embro de 196 -,... 2x
-

�rno 'José dos Saritos .,..... 2.0 Secrêt��� .
"

Visto=:' GQilhel'me Prust - Vice-P�eside�e'
,

Filmes C'ulturais - Convite
Salão da Comunidade Evangélica L�terana - Dia 9, terça-feira, à8 20 h,

Programa ,em português:
'1) Informativo científlco_

Z) O Vaqueiro (como víveum vaqueiro nos Estados Un,idos)
3) Trigftis da eSpéréJ.nça (sôbre plantações de-trigo)

4) Tudo
-

depende de você
(sôbre plantações de arroz) - única apresentação.

::::::::::::�:::==::::::=:=::::=;:==::::=::::::::::::::=:=�:::::::;:===:=::::=::,::=:::=::::::===R5:
H =
" -

�- i

i Super oferta de. Natal I
� 1 *-

R

H SONHO DE VALSA( U \

:5 '1=

" caixa de 1 kg cdm 44: peças !i I

H !

II apenas
�

NCr$ 1'0,00 Ü
- -
- -
- -
- -
- u'
H _
- -

SE no seu 55
- -
.. '

..

x =

I Armazém Toka,. rski I" -
•• i \ ••

ai c. t \ ii
•• 1�, _

••

�==:=::;:::===:=:=:;:=::::::::==:::::=:::::::=::::::=:�::::::::=:�::::::�::::::::;:::C==::::=H::
r !

A ,RDE
Seleme & Cia.

recebeu
.
variado sortimento de

calçad para omens, senhoras e crianças,
'.

que oferecem psi s melhores' precos da praça.
, , . \'. '.

de

._

PRESENTES D'E
Jogos
�'ogão
Faqueiros

de' panela_ coloridos
'Geral' Corin'ga,

,Hércules
,

r_

Ofertas ..

assim
,

50

com
.....

a gaz

estôjo

N'AT A' l!'
.

..
.

. u

/.
" ...

'.

.

... ";,.
J�

9 peças NCr$ '30,00
210,00

,

40,50com

em- H • JORDAN s. /!\.

/'

\
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'CORREIO DO NORTE 06.'12.1969

Ati vidades
de

I .

da Câmara M u nici pai
Ca n oín h as

Reunião do. dia 10 de setembro
de. 1969. Presidência : Vereador
Tufi Nader. l.� Secretaria: Vere
ador MIchel N. Seleme, 2°. Se.
cretário ad- hoc: Vereador Walmor
Astrogildo Furtado e mais o

comparecimento d'os seguintes edís:
Srs. Gilberto Ritzmann, Braulio
Ribas da Cruz, Alfredo Steilein,
Pedro dos Santos Coreêa. Ca�los
Wagner [unior e Guilherme Prust,
Hevendo número legal paea . de.
liberar, o sr, Presidente declara
aberta a presente reunião. iaa
a ata da Reunião ante' , oi a

mesma aprovada sem retificeções.
Expediente: Ofício do SI'. Pre.
feito Municipal, .egredecendo a

Câmara, por sua colaboração Das

festividades da Semaoa da Pât-is.
Ordem do dia; a Comis�ão. de
Legislação e Justiça apresentou

)

pa�ecer aos seguintes projetos de. que/autoriza � A p�gamento de
Lei: que homologa resolução N. aluguel das residêncies dos fun-:
I, de, 10/5/1969, que cricu vs cionári08 da Câmara, sendo que
Associação dos ,Municípios do I o Vereador Guilherme Prust é
Pfana!to Norte Catarmeneej idem pela aprovação do projeto de

Resolução, e cóntrário 80 seu

baldeemento, expondo seu ponto
de vista. Entrou em ] .... e única
discussão e votação', o parecer da
Comissão de Legislacão e Justiça
sôbre o projeto de Lei que au

toriza a aquiaição de um trans
formader, sendo aprovado.

Palavra livre: O V.,reador Wai.
mor AsÚógildo Furtado,"discorreu
sôbre o U90 desnecessário, ou seja
fora de cornpetições esportivas
determinadas de uniformes .adqui- .

ridos por esta muniéip81idade,
juatificando- se.

•

Oanoinhes, 3 de dezembro de 1969.

Altamiro Ricardo da Silva
Diretor do Expediente da Câmara

PREFEITURA ,MUNICI�
PAL DE MAJOR VIEIRA

omUnlcaçâo
nnicipal ;de
nica a todos'
do Impôsto'
dêste munící-

A

Maria do Rosário de Fatima Seleme
Também concluiu o seu curso, ciclo ginasial, com brilhan

tismo, a menina-moça MARIA DO RosARIO DE FATIMA
SELElv,[E, pelo Colégio Eo;tadual do Paraná. Nossos cumprimentos.
e gratos pelo' convite de Formatura. Fátima é filha do' nosso

prezado amigo sr .' Ithass Seleme e exma. espôsa, ex-gerente da

Impressora Ouro Verde.

O sr, Ithass esteve domingo em nossa cidade afim de
exercer o seu sagrado dever do voto, pela primeira vez, eis que
naturalizou-se há- dois anos. Veio acompanhado dos seus familia
res e nos próximos dias seguirá para o .Estado do Espírito Santo,
festejar junto aos seus parentes capichabas o seu Jubileu de
Prata de feliz consórcio. Os nossos cumprimentos com votos de

perenes felicidades. n

exercício
único ps
«re deze

Outro im, comunicamos que.
os Avísos de Débito que deí
xaram de vir, será pôsto em

cobrança em uma 3.a Emissão
ainda êste mês.

Major V.eira, 4 de dezembro
de 1969. 2x

Jair Direchnebel
Chefe da UMC-IBRA

JANEJRO FEVERERO MARÇO
-��'

�').;)..l
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. . Antes de comprar um veículo para
trabalhar,pergunte à sua família o que ela

I pretende fazer em'tedes êsses dias.' .

D 5 T
'/

Q Q

Está vendo êste calendário? ;
Para a sua famllia, êle é o mais

importante que existe.
Pois êle mostra justamente aquêles

dias em que a sua família mais gostaria
de estar junto de v. Já contou quantos
dias são? 52 domingos e 7 feriados.

Se v.faz semana inglêsa, serão
mais 50 metades de sábados;

Sem contar aquêles 20,dias de

férias que v. tira por ano.
.Ou seja: é quase 1/3 do ano em qUA

todo mundo na sua casa '"

espera que v. os leve a passear,
fazer piqueniques etc.

MALL,.ON
Ru� Vidal Ramos
CANOINHAS

esquina
-:-

Em vez de desiludi-los, faça aquilo
que vai ser melhor também
nos 2/3 do ano em que v. trabalha:
compre umaKombi Volkswagen.

Nos dias úteis tire os bancos e

leve tôda a carga que seus
. negócios exigem ..
.' E quando não é dia útil, coloque outra
vez os bancos. Leva dois minutos.

.

V. vai ver como Ó
diavai ficar útil
para a sua

farnflia. E para ':

conseguir isso
basta nos visitar. ==='!·.U�iiiili�iiiiiiiii;;'ll

�
8tJMco

-�QjiIZAO<>
Barão do Rio Branco

SANTA CATARINA'

& .cr-,

I

CCTribuna Cívica"

Casamento Civil
,..

.

O brado de alerta foi dado. Percorrendo a Paróquia
da Igreja Católica de Canoínhas, nosso Revmo. Padre

Vigário constatou, que inúmeras pessoas vivem sob a

forma da sociedade conjugal famjliar, sem' possuírem
contudo, o vínculo da Lei, direito êste adquirido através
do Registro Civil de Casamento. Infelizmente, por des
conhecerem a Lei ou por julgarem desnecessária a

legalização da UD1ao conjugal, tal fato continue Q

acontecer, trazendo problemas de ordem social e psicoló
gica, não só aos protagonístas," mas prmcipalmente 80S

filhos desta união, que muítas vezes _são prejudícados
nos seus díreitos, por- não possuirem a 'cobertura da Lei,
ignorada por seus. pais. 'Em boa hora. lançou· nosso
VIgário a campanha da formalização do, casamento,

.

e

oportunamente esta trtbuns, voltará ao assunto com mais
detalhes, De início esta campanha cabe aos que possam
orientar êstes casais' assim unidos, para que os mesmos
procurem legalizar sua união, através do Registro Civil de

Casamentai para. Q. seu próprio bem e Q de suas famílias.

Canoinhas, 04. de dezembro de l!J69. o.

Paulo Adão Frank

. .

A·GRAD EC I ME N TO

o Veréador GUILHERM,E PRUST, reeleito no último pleito
realizado' em 30 de novembro, agrádece,sensibilizado, a todO!,
os eleitores da cidade �. do Interior, que sufragaram seu

: nome para o exercício de mais uma Legislatura Municipal, bem
como' a todos os que colaboraram em, sua campanha eleitoral,

. Meus sinceros agradecimentos à todos que em mim tonfiaram.

Guilherme PrUst � Vereador
I

O'peràcão Matrícula
. ,

'Implantação do Plano E�tadual.�e Educaç'ão
Matrícula- Escolar para 1970
',Época da matrícula: 11 a �O de dezembro de 1969,

Local: Estabelecimentos de Ensino Primário e Médio,
,

Não deixe crianças em idade escolar fora da escola,
l

'

-

Faça a matrícula para 1970 na época marcada.
.

.

Partícipe você tamném da MATRICULA ESCOLAR .

"

Colaboração: Inspetorias Escolares da 24.a e Boa Circunscrição
,

,

I

novidade

para Natal e

Nóvo, v. Sa. 'encontr�rá na

Impressora Ouro Verde- Ltda.

•

maior

Cartões
em

Ano

==================================.===================��
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CORREIO DO NORTE 06.12.1969

Prefeitura Municipal
LEI N. 906, de de

de ·Canoinbas
dezembro de 1969.

'

AP.rova o Orçamento Plurianulll de Investimentos' d� Munlciplo
, de Canolnhas, para' o Triênio de 1970/1972

Benedito Therêsio de -Carvalho Nêtto, Pre
feito Municipal de Cenoíuhas.

Faço saber que a . Câmara Municipal decreta
e eu 8anciono a seguiute L E I:
, Art .. 1.� - O 'orçamento Pluf.ÍaDual· de
Inveetimentoe para o Teiêaio 1970/191,2, coneti
tu ido pelos aaexoa integrantee delta Lei e elabo-

.
rado em conformidade com o disposto 00 art. 63, .

.parâgrafo único da Couatituição Federal de 24 de
íaueiro de 1967 e no Ato Complementar n.O 43,.
de 29' de [aneiro de 1969 "e.tima para o

. período;' ',

Govêrno e Adminiltração Geral
Adminiltração Financeira
Defesa e Seguraoça
Hecursos 'Naturail Agro-Peouârios

' ,.'
Viação, TranlI.l_ortel e Comunicação
Indústeia e Comércio'
Educação e Cultura
S�úde
Bem-Eetar Social
Serviçol Urbenos

I
II
III
IV
V
VI
'\in
VIII
IX.
'X

'"
Art. 4.° - O. valoree referente.

cio. de .1971 e 1912 estimadoe a preç de 1970. "
Derão convenientemente' aiuatadoe por oca,ião da'

,

elaboração dOI projetos. de Orçamento correspon-
. dentei àqueles exercíoíós, de scôedo com o' 60m
portamento do nível Geral de preçoe ..

Art.' 5.0', -- U Orçamento Plurianual de

Ioveltime?tol de que tiata;"elta Lei Da forma do

que preceitue o Ato Complementar n.o 43. de 29
de janeiro de 1969 lerá, anualmente, resjuetado
acreecentaudc-ee-Ihe- ai previ.õe. demaie um ano

de modo 8 auegurar a projeção contínua dOI pe
ríodos e execução 'dos pt'Qgtama.. obedecidae ai

diepo.içõel cQnltaQtel d�. I�gidação em vigor.
,�., -

delpelal de capital no v-alor de NCr$ 2.044.0,64,05 '

(doia milhõel,' quarenta e quatro mil, lel.enta e

quatro cruzeiro. DOVOI e cinco ce�tavo'�'
Art. 2 ..

0 - O. recofloí destinadoa ao financia
mento do 'Orça,mento Pluríanual de Inveatimento

. C)
para o Triênio .1970/1972, Ião previl,tol em NCr$

(
2.044-064.05 (doia milhões, quarenta e quatro qJil•. O)
1811eota e quatro cruseiroe üovos e cinJa centevos), :

proveníéntea de recursoá orç-9mentár�o!l:
.'

Art. 3. o !
- A programação setorial da,

deapeeaa de capital deedobra-ee da forma seguinte>
:

!

H)71 /
1972 ;'

r ,

37.300.QO 19.10000
'

38200.00 40.900,00 f

.1.500.00 1.800,UO
38900:00 55,]'00.00

195.500,00
.

, 198.500,00 :

46.200�00 48.600,90 :

65.000,00 40000,00 :
I

3\4.000.00
.

341.000,00
.

736.600.00
. 74S.000,Oº

. Art. 6.° -:- O Executivo promoverá a.

medida. neceseâríae à efetiva execução do. prole to.
e

I

programai conltiintel do Orçamento Pluri�üoal
de· Investimentoe eprovados por esta - Lei.

Art, 7.0 - Eeta Lei entrará em vigor no.
dia 1.° de janeiro de 1970.

Art. 8.° - .Hevogam-se ai idilpO,.i,çõel,· em
contrário.

'.

Calwipha., I." ",Ie .deaembro.xlé 1969.
Benedito Th. de Carvalho, Nétto - Prefeito .Municipal

A presente Lei foi regietrade e publicada na
.

Dir, de Adro. Exp. e Pesaoal, em- 1/12169.
'

. Antonio' Sog,za Costa - Dir, Adm. Exp, e Pe..oal
'

./

Salitre' do Chile
'" ,�

,

'

O' Govêrno �ederal deverá
tnsugurar aindà êste ano, obras
de, construção ou restauração
de 'rodovias num total de

.

6 ,

mil quílômetros pavimentadas.;
•

..

I

A previs-ão· está, contida no,

Plano Rúdoviãr,io da Uniãõ,
relativo.8 1969, e foi confirma·

"

da pel:J' Mipistério
.

dos -7'r ans
portes. Até ao final do

_ .aoo,
serão conc:luidasj entre "outras'
a8 seguintes obr�s: lig6ção F>e�
lo.t�s·Chuí. no :J;t!o Grande do' ;Â,.·J�ud. e. .0 'P.T.0,gr,esso._ .

Sul, integrando o· Br&sil à rêde .-

8,sfálti9B que vai ,até Montevidéu:
.

e Buenos Aire!l, trechos da BR \ M.... unicfp·.io.. h·· h 101, unindo Natal 8 Jcão Pes
e' pln elrln o soa, e ,Patos a Pombal. na;

Paraíba; restauração das rodo-' CO"mprandOvias Campina Gr'snde-João Pes-
.... .... \ . . .

:

-
" '.).

SO.8, ,Re.cife-Maceió; e ineugu-

J Ab 5 I ração""'Qa nova �iodovi8 Vltória- ·C·omerc··a···s;'" "a'
•

oão r-o,. e e. 'Belo· Ilorizonte. ...

..' ] I· ,qUI·
.�••••�••••••••••R.�•••••••••••••�••••••••Em••••••••�•••••••••••
11····' .

.

.', II

I Você já', pen'sou em COIllprélt um, T,ELE V IS,O El . de qualidad'e '1
i Então procure saber a �!eFerência da preF�indo PH1 LIPS., i
I �TElEVI'S,ORES . PH.ILfPS'. adas - a�tomáticol Rivendedor

.

I
I Autorizado ,pHill P S

A

da· Técnica garantida' . ,4.J;�:\ II

I
.

. .� -I;; ME R H Y S EL E M E &. \(�·t'l\. III

I . '-'.
\

, v-
Rua P�UI� P�relra, 735 ;. 'CANOINHAS .'

. ,;: . I
a!R•••II••IIRlJnll••B1B11I1I1I1.B1•••IIBBIIIIII•••lll1f1.R&ltIlmlle�B".IIII••••••••••11111.

(

". ']

-

o

kg

I CASA· 'ERlITA

I Rodovias:
tlfinal· do .ano

mais 6 mil k fi

até,

( .

Brin,quedos e enfei'te
Sem concorrência n-

Sociedade Beneficente Operária'
. Comunicação aos Associ�dos
'. -,

A Diretoria da 'S.B.O. leva 60 conhecimento de todos os

seus associados que, em assembléta geral extraordinária, realizada
no dia 10 de novembro- de '1969. em sua sE'de social, ficou
deliberado o seguinte:' (-

'

A) A Jóíe a partir de LO de janeiro de 1970, passará a ser de

NCr$ 100,00 (cem cruzeiros novos).
B) A 'anuidade B ã' de NCr$ 40,00·�quareQta cruzeiros novos).

paga em 4 tri stres de NCi$ 10,00.
.

. Os pegamentos rimestrals deverã'} ser realizados nn 1.0
mês do trimestre iA
Os sócíos que estivem em atrai com suas mensalidades,
terão/o prazo até)o ia 31' de i�embro do corre.nte ano,

para �egularizar�m. o pag,allJéntos, caso �ontrárlo. serão
sumàrtameute elímlnad s do� adr<9 de SÓClOS (Capítulo 2.°
art. 20.°, letra E) dos est_ tu �s Sociais da. S�ciedade. _

E) Para ertentação .. dos assoSlféios que d.�sE'jarem. saldar .seus
.débítos em atrazo, o cob �,r da Soçtedade e,sta,rá a dispo-
sição do dia 15' 8>31 d ar ente; no' horário das' 14 às 18
horas, díàrtamente, na creta' a da Sodedade.· ..

NOTA: \ Doravante, em tô
tardes dançante

sentsção da respectiva
talão de. pagamento d

..

Ce�t8 de pod�./ contar com o ele do· espírito associativ�
de cada aeaocíado, .. a Ift:écipadamE!Dte muito agradecemos..

Atenciosamente ",'. 4x

,
, .. ",'. Sociedade Beneficente Operária - Canoinhas SC.

Jo.é de Almeida Pereira Sobrinho - Presidente

Emiliano A. Seleme - 1.o Secretârío
'/

Instituto Nacional· de Previdência Social
. .

Superintendê Ia �eglonal em Sta. Cátadna
Canoinhas - S •

do

sôbre a remuneração pa
lhadores Autônomos, s

Essa contrib
.

ão s

lhímento normal,
B -' demais re
«Contribuição
«Seguro A

de Lemos - Agente\
.

. 2x
.

.
.

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

li Ora. Zoé'Walk.yria Natividade Seleme . II
" H

ii Cirurgiã Dentista' ii
" "
" n
- "

i5 Clínica dentária de senhoras e crianças. ' . i5
� u

ia Especialização em OdootopediBtria. 5.
5i Hora marcada 5i
ii PraÇa Lauro Miiller, 494 - F�De, 369 . ii
.C. .

� ••

·:.::::::::::::::\::::;:::::::::::::::=::::::�I;:::::::::=:::::.::::::::::::::::;::;:::::::.::::::::

do seu

nas Casas"

estabelecidas-.
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Miss Turismo de Santa'
c 'Catarina COOl fôrca total

, .'

festações d� apoio como este,
bem demostram a confiança do
'povo eatartnénse assim como

das classes empresácíaís sôbre
,

a grandiosidade e 8er�ed8de do
certame, que indicará a re pre
sentante do Estado Catarinense
80 concurso «RAINHA DO
TURISMO aRASILElIt0», na

cidade do Rio de Janeiro. dentro
das promoções d'o Jornal «O
GLOBO».

'

Começa Itamar vulto, como
da vez anterior o Concurso

• «MrSS TURISMO DE 'SANTA
CATARINA» através de apoio'
'maciço da Indústria, e Comércio
que começam a aderir ao

certame, ofertando Premíos às
Candidatas e à' eleita «MISS
TURISMO DE SANTA CATA
RINA», numa. promoção da
revista THELOS NOTlqAS.

No tas Esparsas
. Como se esperava, transcorreu

tranqüilo o pleito de domingo
na 88. Zona Eleitoràl, cuja
apuração teve inicio' segunda
feira pela manhâ, terminando.
à noite.

x x x

Já 3a. feira, preenchidos todos
os mepas, o Escrivão Eleitora)

seguiu a Florianópolis afim de

entregá-los, pessoalmente, no

Tribuna) Regional Eleitoral.,
X J X X

'. Esteve'. '3f!. feira em nossa

cidade, afim de passar o ani
versário de sua mãe, da. Aníte
Buss, o Jornalista Ilmo Buss,
retornando 4a, feira para o
Rio de. Janeiro.

Artigos para criança�

x x

Um apoio de vulto, 8 resaltar
é o recebido da CIA. Colúmbia
de Seguros que ofertou à CEW

dídata eleita «MISS TURISMO
DE SANTA CATARINA», um

premio de Seguro total no valor
de NCr$ 50.000,00. (cíccoenta
mil cruzeiros novos);

,

Sem dúvida alguma, maní-

O s�. Wiegsndo Wiese, scom
� psnhado de sua exms. � espôsa,

A sua THELOS' NOTICIAS enccntra-se em São Paulo, para
promotora do 'Concurso «MISS
TURISMO, DE SANTA CATA-:-
RINA», .sente-se orgulhosa em

parttcípar e promover no Es
tado de Santa Catarina a ver-'
dadeíra FESTA NACIONAL DO
TURISMO.

_'I-II!!i.!iI....!iIIlIIill••••IlI?5I11---iiFBW---1II4ii1WIilHHII-----_*II*__2il1'IIIIIII",\
.

DIA 13, sâbedo - �. 20,09 horaI ...:.. eensura 14 8nOl

Desapareceu um Espião �

com Robert Vaúghn, David McCalIum e Vera Miles.
O atilado agente da U. N. C. L. E. enfrenta' novas e perlgosas

.aventuras. ...:.. Em Metroçolor, .

Cine Vera I 'Cruz
-:- A P R E S E N T A -:-

, H o J E - as 20�OO. hOflO. - CeDlIl!ra 14 ano.

D EV-AG A R, NÃO .co R R A
. 6',

com GInl� Grant, Samantha 'Eggar�/:i3 Jim Hutton,
Que comédia ... Umª jovem noiva, com.rdoís outros homens em

um apartamento, e ainda, é suspeita de espionagem.
Em Panavísíon e Technicolor.

.
'

"DOMINGO • a. 14.00 horae - cenaurC'iivre
't,

., . ('ç
.

Devâgar, nãQ -Corra
"

{a. 17',00 hora• ...:. cenaura livre
DOMINGO a. 20,00 hora. - cenaura 14 ano.

O PLAN'ETA DOS IMACACOS
com .Charlton Heston, Roddy McDowall, 'Mauríce Evans, Kim

,

Hunter, James Whitmore, James Daly e Linda Harríson,
Um mundo estranho dominado por exõtícós sêres, os macacos.

Em Panavision e Côr de Luxo. "

,

I

�

I'

'DIA OS, seguode-feíee - a. 20,00 hora. - eenaura 14 anos,

O Planêta dos' Macacos
Dia. 09 elO, 38. e4a. feira -,a. 20 hoeas - ceneura lSaob.

A RAPÔSA NEGRAI

O mais, diabólico assassino, saqueando um continente', transfor
mando a Europa em cemitério, matando os inocentes,

exterminando um povo.
.

, ,

Dia. 11 e 12, 58. e 6a. feira - a. 20 hora. -:- ceneura 14 anoI

o 'MOR'OOMO TRAPACEI'RO
com Dick Van Dyke, Barbara Feldon e Edíth Evans.

�le tinha um "jeitinho" para tôdas as trapalhadas da família:
"financeiras e econômicas". - Em Panavision e Côr de Luxo.

DIA 14, domingb, O 'Jéca e a Freira

Aguardem para breve:

O Circo ,ao
.

Redor do Mundo
Eu te amo mesmo assim

'

O Fabuloso Doutor DolilHe

,,- 1++ ---,.... e

I'Chegou

Vidros
MtlO LITRO, U
,Tampa's' e

,

C'ons�rvas
RO e DOIS liTROS

"

.-

para os' mesr;nos na

rde
rao

..

Seleme & (ia.

di. 'f' d
.

t·00 e seguiu & rm e 8SS18 Ir o

casamento de uma sobrinha.
de Julho. O acontecimento de .

verá marcar época na Vida
social da, cidade.

x x x

x 'xxO industrial sr. Oldemar
Musai anunciaodo a posstbill
,dade da instalação de uma nova

indústria em seu parque na

Xarqueada,
'

x x X I

O nosso amigo Evílâzto Víeíre,
o popular Lszínho .dos bons
tempos do' Iptranga, 'agora' De
putado pelo' MDB. vem de' ser

,eleito Prefeito do Município de

Blumenau, surpreendendo vários
setores e' alegrando seus �nú
meros amigos daqui.

Estamos, enfim, DO mês de
dezembro. o mês. das formatu.
ras e também o Início àss
ferias, as, gostosas ferias de
verão. '

x' . x 'x

A partir de janeiro será
ínícíada Q temporada das praias
cujo numero de c8Qoinhenses
que dela partícipam, aumenta
todos os anos.

x x X /

E amanhã temos futebol em
, x, x" x rosseguímento 60 campeonato

? 8ssunto,ag�r8 é o grand�l,i'" da �iga Esportíve Canoinhense,
batle da cer"',e]a ,a ter luger reunindo pelo returno, o c1ás.
hoje nos amplq,s salões' da ,So- síco de Botafogo e Pa!meiras,
ciedade Beneficente Operária. o choque do líder e vice-Iider,
uma promoção qo Grêmio XV Vamos todos cooperar.

\

Rua Paula

Ofertas
'.,

� t.,

d'e
)

Passe um Natal feliz, presenteando tôda a �amília com roupas da sua

,Casa Para Todos, a mais' barateira da Capital do Mate,

Preç�s de atacado no vereio, agora
,

Ca.sa Pa.ra'
em ofertas 'sensacionais

'"

na

Ternos de casernira
,

Camisas' nylon curtas
, .,

:t :t' longas
» gersey curtas

Meias espuma
Camisetas tisica Hering ,

Vestidos de tecido a partir de

Esses são alguns

Todos.

Artigos p.ara cavalheiros

Ternos de linho 30,00
Ternos tropical 45,00
Ternos casemíra 45,?0
Camis� 100./' nylon,

manga curta
»

, »Ionga
Camis�tà fislca Herlnq
'Cuecas trtcoline
F:_iníssima camisa targal

curta
» »Ionga

'

Artigos � para senhoras.
, '

Saias' lergal pllssadas
,

simples 7,50
» »modernas 11,50

Blusas estampadas de nylon 9,50
Conjuntos de: ban-lon 17,50
Vestidos, gersey l 11,00

r'

Meias- na de 1a. IBRAM 2,50'
�, (

.

..,.. ,

25,00

Tec,idos com redução de preços

Pano par'a colchão .. m'etro
Lulsienes em tôdas as c8res'
Chita , ;\
iín arranca touco
rês Catarinense

Bri " Gabardine

AJgod
Liquida saldo de

tergaJ, lar ra 'e 1,60, por

apenas 10,00 metro.

... 0,70
0,70
0,70
1,60
1,.80
3,90
0,70

anunciamos, para, lhes dar uma idéia da vantagem
s cO�lpras na Ca,sa Para: Todos•.

Visite-nos sem compromisso, e verifique por si,' a veracidade da nossa propaganda.
E não se esqueça' caro cliente, ao fazer a sua compra na Casa, Para Todos, o seu

brinde uma bonita folhinha. COÍDpra� .na Casa Para Todas, é satisfação, pelo bom

atendimento, pela aquisição de J::>ons produtos, pela economia oferecida pelós �ons preçoS.

Pereirá, 501 Te Iefef,le, 255
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